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يف اإطار املواجهة الوطنية الناجعة وال�ساملة للطوارئ والأزمات والكوارث،
لب ّد من م�ساركة واعية ملجمل مك ّونات املجتمع الإماراتي ،كل يف اإطار
م�سوؤولياته وموقعه واإمكانياته .ومن خالل هذه امل�ساركة توؤتي املواجهة لإدارة الطوارئ والأزمات ،وتتم َّكن ،بالتايل،
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وتقت�سي هذه املواجهة جتيري خمتلف الإمكانات والقدرات املتاحة ،يف اإطار املهام امللقاة على عاتق الهيئة.
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حد
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جميعها التكاتف معاً ،فتتع َّزز القدرة على تاأدية املهام املطلوبة على اأكمل وجه .املمتلكات والأنف�ص ،وتاأمني كل من
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ت�ضمن الو�صول بحاملهما �إىل النتائج الفُ�ضلى ،املُبتغى – يجب �أن تكون ِف ْع ًال متوا�ص ًال ي�ستمر من جيل �إىل
�سحية ،اأم اأمنية ،اأم ب�سرية ..اإلخ ..وبالتايل ،الإر�ساد والتوجيه يف كيفية تاأدية الدور ال�سعي جاهدين ،وعلى كافة امل�ستويات
الفئات املجتمع
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ويت�ش َكّل هذا
املدر�سي
أوىل ،وامرور ًا
الرعاية يفالعائلية
الأخطار ،للحوؤول دون وقوعها ،اأو التخفيف من اآثارها ال�سلبية يف حال حدوثها .اأهبة ال�ستعداد ملواجهة اأي طارئ� .سوف
فيها ،على عاتق املجتمع ،مبختلف مكوّناته ،وبقيادة الدولة واجلامعي ،و�صو ًال �إىل بيئة العمل الوظيفي.
ويف هذا ال�سياق ،تاأتي ملة «طوارئ واأزمات» ،لتحاول اأن تو ِدّي دور ج�سر ن�سعى ،من خالل هذه الأداة الإعالمية
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�أي�ض ًا من املُقيمني فوق ترابها ،اهتمام ًا كبرياً ،جلهة تزويدها ت�شكيل الكيان ال ِقيَمي والأخالقي لرجل �أو لإمر�أة الغد ،ف�إن
وحت�سينه يف مواجهة خمتلف الطوارئ والأزمات والكوارث التي قد تع�سف بالعامل ،تاأدية املهام اجلِ �سام ا ُمللقاة على عاتقها،
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مه
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لوطنه وللدولة التي يحيا من خرياتها.
وت�ؤدّي التوعية املُمنهجة واملُ�ستدامة �إىل تكوين ثقافة عامة
لدى اجلمهور املتلقّي ،الب ّد لها من �أن تُنتج �أفعا ًال وممار�سات
تعك�س م�ضمون هذه التوعية .من هنا ت�أتي �أهمية الرتكيز على
امل�ضمون التوعوي التثقيفي ،الذي يجب �أن ي� َّؤ�س�س على ِقيَم

ففي رحابها تتمّ عملية غر�س العلم والثقافة وبذور الوعي،
لتنبت �إن�سان املُ�ستقبل ،الذي �سي�شارك ،بوعيه وبِزاده العلمي
وبقوته5 ،يف عملية التنمية والبناء واملحافظة على ما �أُجنز
من مكت�سبات ،كان الف�ضل يف حتقيقها �إىل قيادتنا الر�شيدة،
منذ انطالق اخلطوات الأوىل لقيام الدولة ،وحتى اليوم.

محمد خلفان الرميثي
مدير عام «الهيئة»
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بمرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة
إنشاء «الهيئة الوطنية لألمن اإللكتروني»
نحو خطة وطنية لحماية
شبكة االتصاالت ونظم
المعلومات من أية تهديدات
ُمحتملة
اإلمارات ..األولى إقليميًا
والرابعة عالميًا
�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س على رفع كفاءة طرق حفظ املعلومات وتبادلها لدى كافة اجلهات
الدولة  -حفظه اهلل – مر�سوم ًا( )1ق�ضى ب�إن�شاء «الهيئة الوطنية بالدولة� ،سواء عن طريق نظم املعلومات �أو �أ ّية و�سيلة �إلكرتونية
للأمن الإلكرتوين» ،مق ّرها الرئي�س يف مدينة �أبوظبي ،تتبع �أخرى.
املجل�س الأعلى للأمن الوطني ،وتهدف �إىل تنظيم حماية �شبكة
تخ�ص�صاتها
ّ
االت�صاالت ونظم املعلومات يف الدولة(.)2
تخ�ص�صات الهيئة ،والتي ت�شمل
ووفق ًا للمادة الثانية من املر�سوم بقانون احتادي ،الذي حمل
َّ
وحددت املادة اخلام�سة ُّ
الرقم ( )3لل�سنة  ،2012ف�إن هذه الهيئة الـ «عامة» تتمتع اقرتاح �سيا�سة الدولة يف جمال الأمن الإلكرتوين ،وتنفيذها
بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري ،والأهلية بعد اعتمادها من املجل�س ،وو�ضع املعايري الكفيلة بتوفري الأمن
القانونية الكاملة ،وال�صالحيات التنفيذية والرقابية الالزمة الإلكرتوين يف الدولة ،والإ�شراف على تنفيذها ،و�إعداد خطة
ملمار�سة �أعمالها ،وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم بقانون واللوائح وطنية ملواجهة �أ ّية �أخطار �أو تهديدات �أو اعتداءات على الأمن
الإلكرتوين ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،والت�أ ّكد من فاعلية
والقرارات التي ت�صدر تنفيذ ًا له.
و�أجازت املادة الثالثة �إن�شاء فروع �أو مكاتب لهذه الهيئة داخل عمل �أنظمة حماية �شبكة االت�صاالت ،ونظم املعلومات لدى
اجلهات احلكومية واخلا�صة العاملة يف الدولة ،والإ�شراف على
الدولة وخارجها ،بقرار من جمل�س الإدارة.
ً
ووفق املادة الرابعة ،تهدف الهيئة �أي�ضا �إىل تطوير وتعديل مدى التزام اجلهات املعنية بتنفيذ متطلبات الأمن الإلكرتوين
وا�ستخدام الو�سائل الالزمة يف جمال الأمن الإلكرتوين ،وتعمل ال�صادرة عن الهيئة ومتابعة تنفيذها ،ومكافحة جرائم احلا�سب
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الآيل وال�شبكة املعلوماتية وتقنية املعلومات على اختالف �أنواعها،
والتن�سيق مع اجلهات املعنية والإقليمية والدولية يف ما يتعلق
مبجال عمل الهيئة ،وتقدمي الدعم الفني واال�ست�شاري لكافة
اجلهات املعنية يف الدولة ،وتل ّقي ال�شكاوى واملقرتحات املتعلقة
بالأمن الإلكرتوين يف الدولة ،و�إعداد ومتويل الدرا�سات والبحوث
الالزمة لتطوير الأمن الإلكرتوين بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
تخ�ص�صات الهيئة
ن�صت املادة اخلام�سة على �أن ت�شمل ّ
كما َّ
و�ضع ال�ضوابط الالزمة ،بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية
يف الدولة ،للت�صريح با�سترياد وت�صدير وا�ستخدام �أجهزة
وبرجميات الت�شفري والت�شوي�ش ،وتوفري خدمات فح�ص قابلية
اخرتاق �شبكة االت�صاالت ونظم املعلومات ،ومكافحة جرائم
احلا�سب الآيل واقرتاح الت�شريعات املتعلقة بالأمن الإلكرتوين،
ون�شر الوعي ب�أهمية الأمن الإلكرتوين بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية ،وعقد امل�ؤمترات والندوات وامل�شاركة فيها ،والتعاون مع
املنظمات الإقليمية والدولية ذات ال�صلة ،ومهام واخت�صا�صات
�أخرى تكلف بها مبوجب قانون �أو بقرار من املجل�س.

جمل�س الإدارة ومهامه

ون�صت املادة ال�ساد�سة على �أن يتولىّ �إدارة الهيئة جمل�س
َّ
يرتاوح عدد �أع�ضائه ما بني خم�سة وت�سعة ،وتكون مدة الع�ضوية
ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملُدد ممثالة ،على �أن ي�صدر ب�ش�أن
ت�شكيله قرار من رئي�س املجل�س الأعلى للأمن الوطني ،بناء على
تر�شيح م�ست�شار الأمن الوطني.
ووفق ًا للمادة ال�سابعة ،ف�إن جمل�س الإدارة هو ال�سلطة العليا
املخت�صة ب�ش�ؤون الهيئة ،ويكون م�س�ؤو ًال �أمام املجل�س عن حتقيق
ّ
الأهداف ،وتنفيذ ال�سيا�سات التي �أن�شئت من �أجلها الهيئة،
وميار�س ال�سلطات وال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أغرا�ضها ،وله
على الأخ�ص و�ضع ال�سيا�سة العامة لها والإ�شراف على تنفيذها،
واعتماد خطط وبرامج عملها ،ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها
ب�شكل �سنوي .ون�صت املادة الثامنة على �أن يكون للهيئة مدير
عام ،ي�صدر بتعيينه مر�سوم احتادي ،بناء على تر�شيح رئي�س
جمل�س الإدارة ،ويتوىل ت�سيري �أعمال الهيئة ومتثيلها يف عالقاتها
مع الغري و�أمام الق�ضاء.

�سرّية البيانات
َ

وبح�سب املادة العا�شرة ،تعترب جميع البيانات واملعلومات التي
تق ّدمها اجلهات املعنية للهيئة ،واملتعلقة مبهامها� ،س ّرية ،وال يجوز
للهيئة �أو العاملني فيها �إطالع �أي �شخ�ص �أو جهة عامة �أو خا�صة
عليها� ،أو الك�شف عنها� ،أو ا�ستخدامها لأي غر�ض غري تلك التي
حتددها الالئحة التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون.

التزام املعايري وال�ضوابط

ون�صت املادة احلادية ع�شرة على �إلزامية اجلهات املعنية
َّ
والأ�شخا�ص باتباع الأنظمة واملعايري وال�ضوابط ال�صادرة عن
الهيئة يف جمال الأمن الإلكرتوين ،وتوفري كافة املعلومات
والبيانات التي تطلبها الهيئة لتحقيق مهامها ،كما تلتزم اجلهات
املعنية بتوفري متطلبات الأمن الإلكرتوين والعمل وفق ًا لأحكام
املر�سوم والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له».
و�أجازت املادة الثالثة ع�شر للهيئة ،القيام بكل ما يلزم ملراقبة
عدم تعر�ض �شبكة االت�صاالت و ُن ُظم املعلومات بالدولة �إىل
عمليات دخول غري م�شروعة� ،أو ك�شف مواقع اخللل يف �شبكة
االت�صاالت ونظم املعلومات ،لتفادي ح�صول �أ ّية خمالفات
لأحكام املر�سوم.
كما ن�صت املادة الرابعة ع�شر من مر�سوم �إن�شاء الهيئة ،على
قيام الهيئة بو�ضع ال�ضوابط الالزمة ملنع �أ ّية حماولة لإعاقة �أو
تعطيل �أو تخريب �أو تغيري يف �شبكة االت�صاالت �أو حمتوى نظم
املعلومات ،ولها القيام بكل ما يلزم لتفادي وقوع هذه الأعمال
واملحاوالت� ،سواء من داخل الدولة �أو خارجها.

الإمارات ..الأوىل �إقليمي ًا والرابعة عاملي ًا

وحققت دولة الإمارات املرتبة الأوىل �إقليمي ًا والرابعة عاملي ًا ،يف
متقدّمة بذلك  31مرتبة عن املركز الـ
جمال الأمن الإلكرتوينِ ،
متقدّمة �إقليمي ًا
 35عن العام املا�ضي� ،إىل جانب حتقيقها ملراتب ِ
متعدّدة للتناف�سية االقت�صادية ،وغريها من
ودولي ًا ،وذلك يف فئات ِ
املجاالت الأخرى ،وذلك بح�سب تقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية
العاملي ال�صادر عن املعهد الدويل للتنمية الإدارية (.)IMD
ّ
املتقدمة ،من بينها:
ويغطي التقرير  59دولة من الدول ِّ
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الواليات املتحدة ،اململكة املتحدة� ،أملانيا� ،سوي�سرا� ،سنغافورة،
يتم
هونغ كونغ وغريها .وتقوم منهجية هذا التقرير ،الذي ّ
ن�شره �سنوي ًا منذ العام  ،1989على �أكرث من  300من امل�ؤ�شرات
املرتكزة �إىل عدد من الأركان ،منها كفاءة احلكومة والأعمال
و�أداء البنى التحتية واالقت�صاد ،كما ت�ستند املنهجية �إىل م�ؤ�شرات
�إح�صائية وبيانات م�أخوذة من ا�ستبيانات هذه البلدان.
و�أتى حتقيق هذا الإجناز الكبري يف جمال الأمن الإلكرتوين
لدولة الإمارات ،بالنظر �إىل الأهمية التي توليها الهيئة العامة
لتنظيم قطاع االت�صاالت يف ت�أمني البنية التحتية ،ومن خالل
ت�شكيلها لفريق اال�ستجابة لطوارئ احلا�سب الآيل ()CERT ae
– �أحد مبادرات الهيئة( - )3كفريق وطني لال�ستجابة لطوارئ
احلا�سب الآيل يف دولة الإمارات.
ور�أى �سعادة حممد بن �أحمد القمزي ،رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة� ،أن الهيئة تويل م�س�ألة �أمن املعلومات اهتمام ًا كبري ًا حيث
و�ضعتها �ضمن �أهدافها اال�سرتاتيجية واملتمثلة يف تهيئة بيئة
رقمية تنظيمية تناف�سية �آمنة ،م�ستدامة ورائدة عاملي ًا لقطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات ،كما تعمل الهيئة على تقدمي كل
ما يلزم لتحقيق �أعلى م�ستويات الأمن يف قطاع االت�صاالت
واملعلومات يف الدولة ،وحتر�ص على رفع كفاءة �أع�ضاء الفريق
الوطني لال�ستجابة لطوارئ حلا�سب الآيل ،وعلى م�شاركته يف
جميع الفعاليات الإقليمية والعاملية ،ملا ملثل هذا النوع من التفاعل
من نتائج �إيجابية على معارف وخربات �أع�ضاء.
ويقدم فريق �أمن املعلومات يف الهيئة  30خدمة بني ا�ستباقية
وتفاعلية ،تندرج حتت � 4أق�سام ،وهي :ر�صد الهجمات الإلكرتونية
واال�ستجابة ،الأبحاث والتحاليل ،التوعية الأمنية ،وخدمات جودة
�أمن املعلومات ،حيث يتم تق�سيم املُنت�سبني �إليه الذين و�صل
عددهم �إىل  ،109ح�سب ت�صنيف بنيتهم املعلوماتية التحتية ،
ويتم �إعطاء الأولوية للجهات احلكومية لطبيعة ُبناها التحتية.
وح َّقق فريق اال�ستجابة �إجنازات كبرية يف تفعيل خدمات
الإنذار املب ّكر ،التي تبلغ عن نقاط ال�ضعف يف البنية التحتية
والهجمات الإلكرتونية والربامج اخلبيثة التي قد ت�ستهدف
املنت�سبني ،حيث يقوم الفريق بر�صد للبنية التحتية املعلوماتية
يف الدولة وتوفري الإنذارات الأولية للمنت�سبني وكيفية الت�ص ّدي
6
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للهجمات الإلكرتونية.
كما �شارك الفريق يف م�سابقة �أوملبياد �أمن املعلومات ،وهي
م�سابقة عاملي ًة �أقيمت يف الواليات املتحدة ،حيث تتناف�س عدة
تخت�ص باالخرتاقات
دول من خمتلف قارات العامل يف م�سابقات ّ
والهجمات الأمنية ال�سلمية ،وح�صل فيها الفريق على املركز
الرابع عاملي ًا.
وقام الفريق كذلك ب�إطالق العديد من حمالت التوعية
املتخ�ص�صة لل ُمنت�سبني ،وحمالت
الأمنية ،منها حمالت التوعية
ِّ
التوعية للجامعات والكليات ،وحملة التوعية للق�ضاة ،وحملة
التوعية لطالب املدار�س ،وحملة التوعية لأولياء الأمور وبلغ
�إجمايل �ساعات التدريب اخلا�صة باملنت�سبني � 244ساعة
تدريبية.
ور َّكزت الهيئة على تثقيف جمتمع دولة الإمارات يف جمال
�أمن املعلومات ،من خالل حمالت توعوية ت�ستهدف جميع
�شرائح املجتمع ،وقامت ب�إن�شاء �شخ�صية «�سامل» الكرتونية،
لتو�صيل الن�صائح �إىل اجلمهور ،م�ستخدمة كافة الو�سائل
الإعالمية املطبوعة وعرب التلفزيون والإذاعة وقنوات التوا�صل
املتخ�ص�صة ،كما
االجتماعي ،ومن خالل امل�ؤمترات واملعار�ض
ّ
َّمت �إن�شاء تطبيق للكمبيوترات اللوحية ،مثل الآي باد جماين
حلمالت التوعية.
وامتدت اجنازات الفريق ال�ست�ضافة كربيات املنتديات
وامل�ؤمترات الدولية يف جمال �أمن املعلومات ،ومنها م�ؤمتر
بالك هات ( )Blackhatوالذي تواجد يف املنطقة ولأول مرة،
كما �شارك الفريق يف اللجنة اال�ست�شارية للتح�ضري ملنتدى
الأمن الإلكرتوين الدويل الأول للطاقة واملوارد اال�ستهالكية.
وكان الفريق قد انتخب ع�ضو ًا يف جلنة الت�سيري يف منظمة
فرق اال�ستجابة للدول الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل دوره يف فريق
اال�ستجابة لدول جمل�س التعاون� ،أما حم ّلي ًا فقد َّمت اختيار
الفريق يف ع�ضوية جمل�س الإدارة لعدة جامعات يف الدولة.
 - 1االربعاء� 19 ،سبتمرب.2012
ُ - 2ن�شِ ر يف اجلريدة الر�سمية العدد (.)45
َّ - 3
مت ت�أ�سي�سه بقرار املجل�س الوزاري للخدمات
الرقم (  ) 5/89لل�سنة .2008

تحت رعاية سمو الشيخ ه ّزاع بن زايد وفي حضور سموه وأعضاء مجلس إدارتها

الهيئة تطلق العدد األول من مجلتها «طوارئ
ّ
وتدشن موقعها اإللكتروني الجديد
وأزمات»
حتت رعاية �سمو ال�شيخ هزّ اع بن زايد �آل
نهيان ،م�ست�شار الأمن الوطني رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث ،ويف ح�ضور �سم ّوه
و�أع�ضاء جمل�س الإدارةَّ ،
مت يف الثاين ع�شر
من �سبتمرب املن�صرم� ،إطالق العدد الأول من
جملة «طوارئ و�أزمات» ،بالتزامن مع تد�شني
املوقع الإلكرتوين اجلديد للهيئة على
ال�شبكة العنكبوتية .وت�أتي هذه املبادرة
متا�شي ًا مع خطط احلكومة الإلكرتونية،
حيث �ست�سعى كل من املجلة ،وهي الأوىل
املتخ�ص�صة من نوعها على م�ستوى املنطقة
ّ
والإقليم� ،إ�ضافة �إىل املوقع الإلكرتوين،
�إىل نقل الأخبار ومعاجلة املو�ضوعات املختلفة املتعلقة بالطوارئ والأزمات ،باعتبارهما بوابتني للتوا�صل مع
�شرائح املجتمع املختلفة ،التي مُيكنها من خاللهما االطالع على �آخر امل�ستجدات يف هذا املجال ،واال�ستفادة من
املعدة للجمهور يف ما يرتبط بالعديد من الق�ضايا ذات العالقة بالطوارئ واالزمات.
برامج التثقيف والتوعية َّ

«من هنا نبد�أ»

وحتت عنوان�« :أ�ساليب الت�ص ّدي املُرجتل مل تعد مقبولة»،
�أ ّكد �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان ،يف افتتاحية
املجلة� ،أنه مل يعد بالإمكان االعتماد على �أ�ساليب الت�ص ّدي
املرجتل للكوارث والأزمات ،لأن النتائج تكون غري حممودة.
يجر
ون َّبه �سم ّوه �إىل �أن �أية �أزمة قد ت�ؤ ّدي �إىل كارثة� ،إذا مل ِ
التعامل معها ب�صورة �سريعة ومجُ دية ،واذا مل تتوفر لدى
8
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الدول خطط ملواجهة الأزمات قبل و�أثناء حدوثها .ور�أى
�سم ّوه �أن التخطيط واال�ستعداد ي�ساهمان ب�شكل �أ�سا�سي يف
جت ّنب الكوارث �أو على الأقل ،يف عدم دفع �أثمان باهظة لها،
ب�شري ًا �أو ما ّدي ًا �أو تنمو ّي ًا ،وهما� ،أي التخطيط واال�ستعداد،
ُيعتربان ال�سبيل ّ
لتخطي الأزمة �أو الكارثة يف حال وقوعها -
ال قدر اهلل.
و�أ�شار �سم ّوه يف باب «من هنا نبد�أ»� ،إىل �أهمية التدريب

طوارئ و�أزمات»� ،أنه ال ُب ّد من م�شاركة واعية ملجمل مكونات
املجتمع الإماراتي من �أجل مواجهة ناجعة و�شاملة للطوارئ
والأزمات ،كل يف �إطار م�س�ؤولياته وموقعه و�إمكانياته .ور�أى
�أن من خالل هذه امل�شاركة ت�ؤتي املواجهة ثمارها ،يف حت�صني
الدولة واملجتمع ،واحلفاظ على �أمنه وا�ستقراره.

املجلة :العدد الأول

و�إىل حوار خا�ص مع الأمني العام ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،الدكتور عبد اللطيف بن را�شد الز ّياين،
ت�ض َّمن العدد الأول من املجلة الف�صلية ،مل ّف ًا وافي ًا حول
امل�ؤمتر الدويل الثالث لإدارة الطوارئ والأزمات ،الذي
ا�ست�ضافته �أبوظبي بتنظيم من الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث� ،إ�ضافة �إىل عدد من الأبواب
واملو�ضوعات املن ّوعة ،حيث �ألقى ال�ضوء على برنامج «�ساند»
على مواجهة الأزمات والطوارئ ،وقال �إن التدريب ي�ساهم التط ّوعي ،وعلى دور «مركز العمليات الوطني» يف جت�سيد
�إىل ح ّد كبري يف منع حدوث الأزمات والكوارث� ،أو يف جهود اال�ستجابة ،وتط ّرق �إىل دور الإعالم يف «الربيع
التخفيف من �آثارها ،وتاليف عن�صر املفاج�آت امل�صاحب لها ،العربي» ،و�إىل كيفية الإعداد للأزمات والطوارئ ،و�إىل
ُم�ضيف ًا �أن التخطيط يلعب دور ًا حا�سم ًا يف �إتاحة الفر�ص
�أمام فريق عمل �إدارة الأزمات للمبادرة الناجعة ،والقدرة
على �إجراء ر ّد الفعل ّ
املنظم والف ّعال ملواجهة الأزمة بكفاءة
عالية ،وكذلك لال�ستعداد ملواجهة املواقف الطارئة غري
َّ
املخطط لها ،والتي قد ت�صاحب الأزمة.
و�شدد �سمو ّه على �ضرورة تب ّني ما يمُ كن ت�سميته
ّ
بـ»التن ّب�ؤ الوقائي» كمتطلب �أ�سا�س يف عملية �إدارة
الأزمات ،من خالل �أداة �س ّباقة تعتمد على التفكري
التنب�ؤي – الإنذاري ،لتفادي حدوث طارئ �أو �أزمة �أو
كارثة مب ّكرا ،عنﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍ
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ﺍﳌﺠﻠﺲ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸ

اشـــترك فــي
معرج ًا على
اخلطط اخلا�صة بذوي االحتياجات اخلا�صةِّ ،
«�سيكولوجية �إدارة الأزمات» ...ويف باب «تقنيات حديثة»،
عر�ض العدد مناذج من «الروبوتات» التي تبحث عن ال�ضحايا
حتت الأنقا�ض ،وتلك التي تتك ّفل بالتعامل مع �ص ّمامات
املفاعالت النووية� .أما يف باب «كن م�ستع ّد ًا» ،فقد تط َّرق
العدد �إىل �أف�ضل الطرق لوقف النزيف ولتخفيف �إ�صابات
احلروق� ،إىل غري ذلك.

املوقع الإلكرتوين

وحول موقع الهيئة )www.ncema.gov.ae(:على
ال�شبكة العنكبوتية� ،أ�شار الرميثي� ،إىل �أنه يوفر لز ّواره
معلومات �شاملة عن ر�سالتها ور�ؤيتها الوطنية و�أهدافها
اال�سرتاتيجية ،ومعلومات عن الإدارات التي تت�ض ّمنها
الهيئة� ،إ�ضافة �إىل كافة اخلدمات التي تقدمها� ،إىل جانب
املطبوعات واملن�شورات والدوريات ال�صادرة عنها ،التي يتم
ن�شرها عرب املركز الإعالمي للموقع ،وغريها من اخلدمات
واملعلومات امله ّمة التي تتعلق بطبيعة عملها.

خدمات �إخبارية

ويوفر املوقع اخلدمات الإخبارية ال�شاملة التي تغطي
كافة �أن�شطة الهيئة وفعالياتها� ،إ�ضافة �إىل الروابط
الإلكرتونية اخلا�صة ب�صفحات الهيئة على مواقع
التوا�صل االجتماعي «في�سبوك» و«توتري» و«يوتيوب»،
التي ميكن عن طريقها االطالع على �أهم الأخبار،
والتوا�صل مع امل�س�ؤولني ،ون�شر املعرفة عن ثقافة
الطوارئ والأزمات.
و�أ�ضــاف الرميثي �أن الهيئـة ت�سعى ب�شـكل م�ستمر �إلـى
تطـوير حمـتوى املوقع الإلكـرتوين ،لي�صـبـح م�صــدر ًا
رئي�س ًا مـن م�صادر املعلومات املتعلقة بالهيئـة ،وو�سيلة
ات�صال فاعلة بني الهيئة وجمهور املتعاملني مبختلف
�شرائحهم االجتماعية والعلمية والبحثية.

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
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
�أبوظبي  -دولة الإمارات العربية املتحدة
فاك�س +97124177088 :
�ص ب 113811 :
الربيد الإلكرتوين info@ncema.ae :
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الح َ
شرية إلى الواجهة من جديد
فوضى استخدام المبيدات َ

َمن المسؤول عن وفاة «طفلة الشارقة»
وتسمم شقيقها ؟
ُّ
هل هو اجلهل؟ �أم الإهمال واال�ستهتار باملعايري؟ �أم �سوء اال�ستخدام؟ �أم فو�ضى االنت�شار والبيع ؟ �أم انعدام
الرقابة على التوزيع والتخزين؟ �أم كل هذا يف �آن واحد؟ والنتيجة :ما قد ال تحُ مد ُعقباه� ...سقوط �ضحايا
�أبرياء ،ال ذنب لهم �سوى �أن وجودهم يف املكان تقاطع مع ما �سبق من �أ�سباب وم�س ِّببات ،فح�صل ما لي�س يف
احل�سبان .على َمن تقع امل�س�ؤولية؟ ...يف احلقيقة ،اجلميع م�س�ؤولون ،ولو بدرجات متفاوتة� .أما ّ
احلل فيكون
عرب التعاون الواعي بني خمتلف �أطراف املو�ضوع ،والتق ّيد بالإر�شادات والقوانني التي ُت�صدرها اجلهات املعنية،
وااللتزام ال�صارم والتام بالإجراءات املعمول بها.

طفالن يدفعان ثمن �أخطاء الآخرين

البنغالية ،م َتّهمني ب�إدارة م�سكن يف منطقة «�أم الطرافة»
لر�ش املبيدات َ
وا�ستخدامه كمقر ل�شركة ّ
احل َ�شرية ،وب�صورة
خمالفة للقانون .وذكرت ال�شرطة �أن اثنني من املتّهمني ُي�شتبه
يف ت�س ّببهما بوفاة الطفلة و�إ�صابة �شقيقها ،بعد �أن ثبت قيامهما
بر�ش مبيدات يف ال�شقة املجاورة ل�سكن عائلة الطفلني .وك�شفت
�أنها عرثت على  26قر�ص ًا من مادة فو�سفيد الألومنيوم املمنوع
تداولها ،وقد َّمت توزيعها يف مواقع خمتلفة من ال�شقة املجاورة
للأ�سره املنكوبة ،بهدف تطهري ال�شقة من القوار�ض واحل�شرات
بعد �سفر قاطنيها ،و�أن ن�سبة التلوث يف الهواء داخل ال�شقة
تزيد  200مرة عن احل ّد امل�سموح به يف ر�ش املبيدات امل�ص َّرح
بها.
و�أكدت نتائج الفحو�صات املخربية ل�شرطة ال�شارقة �أن
الت�س ُّمم نتج عن ا�ستن�شاق الطفلني لغاز الفو�سفني الذي ت�س َّرب
�إىل �شقتهما عرب فتحات التهوية.

«تعددت الأ�سباب ..واملوت واحد» .طفالن �شقيقان،
لقد َّ
يف ال�شارقة ،دفعا ال�شهر املا�ضي ثمن خط�أ الغري ،فـ «حبيبة»،
ابنة ال�سنوات الثالث ،انتقلت �إىل جوار ر ّبها ،بينما �شقيقها
«عبد الرحمن» (ال�صورة) ،الذي يكربها بنحو ثالث �سنوات،
�أ�صبح نزيل �إحدى امل�ست�شفيات .هذه الفاجعة ،لي�ست الأوىل
من نوعها ،فقد �سبقتها �أخرى من قبل ،وبالطبع ،لن تكون
حد
تقم ال�سلطات واجلهات املعن ّية ،بو�ضع ٍ ّ
الأخرية� ،إذا مل ْ
لهذه الظاهرة ،برفع من�سوب التوعية ،وحما�سبة ك ّل َمن تقع
على عاتقه امل�س�ؤولية ،من قريب �أو بعيد.
فقد ك�شف تقرير للمخترب اجلنائي يف �شرطة ال�شارقة،
بالتن�سيق مع خمتربات البلدية يف الإمارة� ،أن نتائج الع ِّينات
والفحو�ص املخربية ،التي �أجريت على الطفلني ّ
ال�ضحيتني،
وهما من اجلن�سية امل�صرية� ،أظهرت �أن الت�س ُّمم الذي تع َّر�ضا
له ناجم عن ت�س ُّرب لـ «غاز الفو�سفني» ال�سام ،من ال�شقة
مبيد ح�شري يتح َوّل �إىل قاتل للب�شر
املجاورة لل�شقة التي يقيمان فيها ،والتي تقطنها �أ�سرة من
و�أظهر التقرير اجلنائي� ،أن خمتربات البلدية تي َّقنت من
اجلن�سية الهندية.
ويف �أعقاب �سل�سلة من التح ّريات واملتابعات ،مت َّكنت �شرطة عدم وجود � ّأي تل ّوث بكتريي يف الأغذية التي تناولها الطفالن
ال�شارقة من �إلقاء القب�ض على �سبعة �أ�شخا�ص من اجلن�سية يف الفرتة التي �سبقت �إ�صابتهما بالتلوث ،ما �أ َّكد �أن الت�س ُّمم
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11

لأنها الأ�صغر ،فتدهورت حالتها وتوفيت.
من جهته� ،أفاد ه�شام عبد الرحمن ،والد الطفلني ،ب�أن
ا�شرتت بع�ض امل�أكوالت اخلفيفة وامل�شروبات من �أحد
العائلة
ْ
تناولت بع�ض احللوى ،وب�أن طفاله قد تع َّر�ضا بعد
املتاجر ،كما
ْ
ذلك للإعياء ،فتوجه بهما �إىل مركز �صحي قريب ،حيث جرى
�إ�سعافهما و�إعطا�ؤهما حقن ًا ،لت�ستقر حالتهما ال�صحية بع�ض
ويتم نقلهما
ال�شيء ،قبل �أن يتع َّر�ضا من جديد لقيء و�إ�سهالّ ،
�إىل ق�سم الطوارئ يف امل�ست�شفى.

فو�سفيد الألومنيوم :خوا�ص وخماطر

احلاد ناجم عن تفاعالت كيميائية ناجتة عن «فو�سفيد
الأملنيوم» ،الذي يُ�ستخدَ م على نطاق وا�سع ،كواحد من املبيدات
َ
احل َ�شرية.
كما �أ َّكد التقرير �أن الأعرا�ض الإكلينيكية للحالتني تتما�شى
مع الأد َّلة واملعطيات الف ّنية املتو ّفرة لدى خمترب ال�شرطة،
والتي تُ�شري �إىل تع ُّر�ض الطفلني حلالة ت�س ُّمم كيميائي حاد
ولي�س ت�س ُّمم ًا غذائي ًا.
وكانت الطفلة و�شقيقها قد �أُ�صيبا بت�س ُّمم �شديد� ،أدخال
على �إثره م�ست�شفى القا�سمي بداية الأ�سبوع الأول من �سبتمرب/
�أيلول املن�صرم .وذكر د .خالد خلفان بن �سبت ،نائب املدير
الفني للم�ست�شفى� ،أن ق�سم الطوارئ ا�ستقبل الطفلني ،وهما
يف حالة �إعياء �شديدة ،حيث توفيت الطفلة بعد تر ّدي حالتها
ال�صحية ،بينما كانت احلالة ال�صحية ل�شقيقها حرجة جد ًا.
و�أفاد ب�أن امل�ست�شفى تعامل مع احلالتني بكل اهتمام منذ
اللحظة الأوىل لدخولهما ،وقام ب�إجراء التحاليل الالزمة
و�إعطائهما املحاليل ال�ضرورية ملثل هذه احلاالت ،وثبت �أنهما
مل ي�ستجيبا بال�شكل املطلوب للمحاليل والعالجات ،وعليه َّمت
�إجراء ت�صوير تلفزيوين للقلب للك�شف عليه ،فات�ضح �أن هناك
التهاب ًا �أ َّدى �إىل ارتخاء يف ع�ضلة القلب ،ومنذ البداية ت�سارعت
�ضربات القلب لدى الطفلني ،لكنها كانت �أ�سرع لدى الطفلة
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فو�سفيد الألومنيوم ،و ُيعرف كذلك بـ «فو�ستوك�سني» �أو
«فوميتوك�سني» ،وهو مر َّكب كيميائي له ال�صيغة (،)AlP
ويكون على �شكل م�سحوق بلوري بلون رمادي ُم ْ�س َود ،يمُ كن
تذويبه يف املاء ،وميتاز بثباتيه احلرارية العالية ،حيث �أنه
يتف َّكك بالت�سخني فوق �1000°س� ،إىل «�أوك�سيد الأملنيوم»
و «فو�سفات الأملنيوم» .ويتفاعل مع كل من املاء ،احلمو�ض،
والقلويات لي�شكل «الفو�سفني» و «هيدروك�سيد الأملنيوم»:
AlP + 3H2O → PH3 + Al(OH)3
و ُي َّ
ح�ضر «فو�سفيد الأملنيوم» من ت�سخني م�سحوق معدن
الأملنيوم والفو�سفور الأحمر �إىل حوايل  400درجة.
)(Al + P → AlP
ـ�سميته،
وي�ستخدم خمربي ًا لتح�ضري الفو�سفني الذي ميتاز ب ِّ
وكـمبيد ح�شري ومبيد للقوار�ض ،ويجب �أخذ احلذر بالتعامل
معه ،وذلك لتحريره غاز الفو�سفني ال�سام .وقد ح�صلت عدة
حاالت وفاة نتيجة ا�ستخدامه كمبيد ح�شري.

حتذيرات �سابقة ،لكن...

وكانت بلدية دبي قد حذرت ،يف يونيو /حزيران املا�ضي ،من
ا�ستخدام املبيدات احل�شرية يف املنازل ،دون ا�ست�شارة اجلهات
املعنية ،وذلك بعد تع ُّدد حاالت االختناق ،ب�سبب ا�ستخدام هذه
املبيدات بطرق ع�شوائية من اجلمهور ،خا�صة مادة “فو�سفيد
الأملنيوم».
وحينها� ،أكد املهند�س ه�شام عبد الرحمن اليحيى ،رئي�س

ق�سم مكافحة �آفات ال�صحة العامة يف البلدية ،خطورة
ا�ستخدام هذه املادة ،التي تُعترب من املواد ال�سامة والقاتلة ،يف
املنازل ،بغر�ض الق�ضاء على الفئران واحل�شرات مثل ح�شرة
«بق الفرا�ش» ،م�شري ًا �إىل �أن هذا املُبيد يتفاعل مع الرطوبة
اجلوية ،ويطلق غاز “الفو�سفني” الذي قد تنتج عن ا�ستن�شاقه
حاالت ت�س ُّمم ووفاة ،نظر ًا لعدم الوعي بخطورته و�سوء
ا�ستخدامه .وقال� ،إن بع�ض امل�ستهلكني يقومون ب�شراء مادة
“فو�سفيد الأملنيوم” ،التي عادة ما تكون على �شكل �أقرا�ص
رمادية اللون ،من قبل �أفراد غري َّ
مرخ�ص لهم تداولها وبيعها،
وغري م� َّؤهلني ال�ستخدامها ،بعد تعبئتها يف علب بال�ستيكية
رخي�صة ،من دون وجود مل�صقات حتذيرية عليها .و�أو�ضح �أن
حمددة ،ومن
هذه املادة ال يجوز ا�ستخدامها �إ ّال يف جماالت َّ
َّ
ومرخ�ص لهم ا�ستخدامها وممار�سة
خمت�صني
قبل �أفراد
ّ
�أن�شطة املكافحة بالتبخري ،م�شري ًا �إىل �أن الق�سم قام ب�إعداد
برامج توعوية تهدف �إىل ن�شر الوعي ب�أهمية التع ّرف على
املمار�سات غري ال�صحيحة ،التي يقوم بها الأفراد ،وتقدمي

الن�صائح الإر�شادية بالطرق الوقائية ملنع انت�شار هذه الآفات يف
املنازل ،والتوعية باتباع الإر�شادات ،والت�أ ّكد من وجود بطاقة
املعلومات على عبوة املبيد مبختلف �أ�شكاله ،وتوفر املعلومات
كاال�سم التجاري ،واجلهة امل�ص ّنعة وعنوانها وبلد املن�ش�أ
وتاريخ الإنتاج وانتهاء ال�صالحية ،ف�ض ًال عن توفر العالمات
التو�ضيحية والتحذيرية املنا�سبة ،و�إر�شادات ال�سالمة للأطفال
والإ�سعافات الأولية.
من جانبها ،ذكرت زهور ح�سني ال�صباغ ،مديرة �إدارة
خدمات ال�صحة العامة يف بلدية دبي� ،أن الأمر املحلي الرقم
 11ال�صادر العام  ،2003ب�ش�أن ال�صحة العامة و�سالمة
املجتمعِّ ،
يحظر على � ّأي �شخ�ص مزاولة �أعمال مكافحة �آفات
ال�صحة العامة يف الإمارة� ،أو ا�سترياد �أو تداول مبيداتها ،ما
املخت�صة .و�أ�شارت �إىل �أن
مل يح�صل على ت�صريح من اجلهة
َّ
ا�شرتاطات الأمر املذكور ،تت�ض َّمن �أن تكون املادة املُ�ستخدمة
يف املبيدات احل�شرية مطابقة للموا�صفات املُعتمدة لدى الإدارة
يحدد الأمر ال�ضوابط واملعايري واال�شرتاطات
خت�صة ،كما ِّ
املُ َّ
وال�صحية والبيئية املنظمة لتداول هذه
واملتط ّلبات الفنية
ّ
املبيدات وفح�صها وكيفية ا�ستخدامها والوقاية من �أخطارها،
م� ِّؤكدة �أنه ال يجوز ل ّأي �شخ�ص كان ،العمل يف جمال مكافحة
�آفات ال�صحة العامة ،ما مل يكن م� َّؤه ًال لذلك من الناحية
�صحي ًا ،وم�ص َّرح ًا له بذلك.
الفنية ،والئق ًا ّ
و�إذ يعتقد الأخ�صائيون يف هذا املجال� ،أنه ال يمُ كن منع
ا�ستخدام مادة فو�سفيد الأملنيوم ،باعتبار �أن لها فوائد مع َّينة،
�إذ هي تُ�ستخدم  -على �سبيل املثال  -يف القطارات والطائرات
الناقلة للمواد وامل�ؤن الغذائية التي عادة ما تكون مكان ًا خ�صب ًا
لوجود الفئران وال�صرا�صري ،فت�ؤ ّدي �إىل قتلها ،كما تُ�ستخدم يف
خمازن �صوامع الغالل لقتل ال�سو�س والفئران ...ي�ستدرك ه�ؤالء
في�شددون على �ضرورة منع بيع تلك املادة عرب الأ�سواق ال�سوداء،
ِّ
بالتزامن مع القيام بتوعية املجتمع بطرق الوقاية من احل�شرات
املتن ّوعة ،وا�ستخدام ُمبيدات ح�شرية منزلية �آمنة ،للق�ضاء عليها.
ويف �أبوظبي ،ذكرت �إح�صائية �صادرة عن «مركز معلومات
الأدوية وال�سموم» يف هيئة ال�صحة املح ّلية� ،أن املركز تعامل،
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خالل العامني  ،2011 – 2010مع  27حالة ت�س ُّمم ،ب�سبب
التع ّر�ض ال َع َر�ضي لل ُمبيدات ا َ
حل َ�شرية� ،إما عن طريق البلع �أو
اال�ستن�شاق ،يف كل من �أبوظبي ودبي وال�شارقة ،حيث َّمت التع ُّرف
على املُبيدات يف خم�س من تلك احلاالت ،ومل يكن بالإمكان
حتديد املُبيد يف احلاالت الأخرى ،ولكن ال�صور ال�سريرية
�أملحت �إىل مادة الفو�سفات الع�ضوي� ،أو الت�س ُّمم بغاز الفو�سفني.
و�أو�ضح التقرير �أن املركز تعامل مع  200حالة ت�س ُّمم ،خالل
الفرتة نف�سها ،منها  % 45ناجتة عن اال�ستخدام غري املالئم
للأدوية من دون و�صفة ط ّبية ،واملبيدات َ
احل َ�شرية واملنظفات
املنزلية.
وقال الدكتور جمال الكعبي ،مدير خدمة العمالء واالت�صال
امل�ؤ�س�سي ،يف الهيئة� ،إن مبادرة تنظيم «�أ�سبوع �أبوظبي للوقاية
من ال�سموم» ،الذي ُيقام حتت �شعار «بيت �آمن من ال�سموم»،
يهدف �إىل زيادة الوعي عند �أفراد املجتمع حول حوادث
الت�س ُّمم التي قد حتدث يف املنزل ،و�إىل تثقيف اجلمهور حول
اال�ستخدام الآمن للمنظفات املنزلية والطرق ال�صحيحة
لتخزينها ،واال�ستخدام ال�صحيح لل ُمبيدات َ
احل َ�شرية,
واال�ستخدام الر�شيد للأدوية .و�أو�ضح �أن ذلك هو جزء من
م�س�ؤولية هيئة ال�صحة يف �أبوظبي ،جتاه املجتمع ،بهدف زيادة
الوعي بني �أفراد املجتمع حول املمار�سات ال�صحية واالحرتازية
يف التعامل مع املواد التي قد ت�ؤ ّدي �إىل حاالت الت�س ُّمم .و�أ�شار
�إىل �أن هناك تعاون ًا بني هيئة ال�صحة يف �أبوظبي واجلهات
املعنية ،ملراجعة �أنواع و�أ�صناف املواد الكيماوية واملُبيدات
املُ�ستخدمة يف املنازل ،للت�ص ّدي للأ�صناف غري امل�سموح
تداولها ،والتي تت�ض َّمن معلومات كافية ،وذلك يف �إطار جهود
حماية �أفراد املجتمع من خطورة هذه املواد ،م� ِّؤكد ًا �أهمية
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�أن تكون املواد ّ
املنظفة واملُبيدات يف املنازل بعيدة عن متناول
الأطفال ،مو�ضح ًا �أن ابتالع الطفل لثالثة �أعقاب �سجائر
يعر�ضه للوفاة.
ووفق ًا للإح�صائيات العاملية ،ف�إن معظم حاالت الت�س ُّمم
�سببها املنظفات املنزلية والأدوية وم�ستح�ضرات التجميل
ومواد العناية ال�شخ�صية .وبح�سب هذه الإح�صائيات ،ف�إن
% 89من جميع حاالت التع ُّر�ض للت�س ُّمم حتدث يف املنزل،
و % 86,7من احلاالت هي حاالت ت�س ُّمم غري متع ّمد% 75،
من حاالت الت�س ُّمم التي تنطوي على ابتالع مادة �سامة ،ويتم
التعامل مع  % 77من جميع حاالت الت�س ُّمم يف الأماكن التي
وقعت فيها هذه احلوادث من خالل تقدمي امل�ساعدة وامل�شورة
من اخلرباء من مراكز ال�سموم عن طريق الهاتف.

الت�سمّم
ُ
�إر�شادات للوقاية من

ويف هذا الإطار ،تن�صح الهيئة اجلمهور ،باحلر�ص
�أثناء التعامل مع املُبيدات َ
احل َ�شرية ،والتح ّقق من ح�صول
�شركة مكافحة احل�شرات على ترخي�ص �ساري املفعول من
مركز �أبوظبي لإدارة النفايات ،وعند ظهور �أعرا�ض ت�س ُّمم
باملُبيدات َ
احل َ�شرية لأفراد داخل املنزل� ،صداع ،د ّوار ،قيء،
التوجه �إىل �أقرب ق�سم للطوارئ ،و�إعالم
�ضعف عام ،يجب ّ
ر�ش املنزل باملبيدات َ
اجلريان و�إخطارهم عند ّ
احل َ�شرية.
و�أ�شارت الهيئة �إىل اجلمهور باالت�صال مبركز معلومات الأدوية
وال�سموم على الرقم املجاين  ،800424لال�ستف�سار عن نوعية
و�سالمة املبيدات احل�شرية قبل ا�ستخدامها.
�أما على �صعيد ِّ
املنظفات املنزلية ،فقد ن�صحت الهيئة
ب�شراء املُنتجات املُغ َلقة ب�إحكام ،وعدم االحتفاظ بها يف عبوات
غري عبواتها الأ�صلية ،وخ�صو�ص ًا حاويات الطعام �أو ال�شراب،
وعدم ا�ستخدام �أكرث من ُمنتَج للتنظيف يف نف�س الوقت وجت ُّنب
خلطها مع ًا ،و�ضرورة تخزين امل�ستح�ضرات على �أرفف عالية
داخل خزائن مغلقة حمكمة الإغالق ال ي�ستطيع الأطفال
الو�صول �إليها ،و�إعادة تخزين امل�ستح�ضرات مبا�شرة بعد
ا�ستعمالها يف مكانها املعتاد والآمن.

تس َّبب في سقوط قتلى وأحداث عنف غير مب َّررة َّ
لفت العالم

«الفيلم /الفتنة» ُي ِّ
ّ
سن قوانين عالمية
حفز الدعوة إلى
تج ِّرم ازدراء األديان واألنبياء
الرد السليم على اإلساءة يكون برفع مستوى الوعي
ّ
واالبتعاد عن الغوغاء

�سواء �أكان فيلم «براءة امل�سلمني» ،امل�سيء للر�سول – �ص ّلى اهلل عليه و�س َّلم ،الذي ُن�شرت مقاطع منه عرب
و�سائل الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي مع بداية الأ�سبوع الثاين من �سبتمرب املن�صرم ،من �إنتاج �أمريكي،
�أم �أمريكي – �إ�سرائيلي م�شرتك� ،أم من �إنتاج جماعات دينية م�سيحية �أ�صولية� ،أم من �إنتاج مغامر قبطي م�صري،
�أو يهودي �إ�سرائيلي� /أمريكي ُمقيم يف الواليات املتحدة  ...ف�إن النتيجة التي �أف�ضى �إليها ،جاءت واحدة،
ومت ّثلت يف انت�شار حالة من الغليان ،و�أعمال عنف وتظاهرات واعت�صامات �شملت العامل مبجمله ،حيث �سقط
قتلى وجرحى ،وح�صلت عمليات تفجري و�إحراق ملقار دبلوما�سية ومرافق جتارية وم�صالح خا�صة ،يف وقت
حث تنظيم «القاعدة يف اجلزيرة العربية» و «حركة ال�شباب» ال�صومالية ،امل�سلمني ،على تنفيذ هجمات على
ال�سفارات الأجنبية وعلى �أهداف يف الغرب ،كما �صدرت فتاوى بتعقّب ُمنتج الفيلم و�إهدار دمه.
وال يختلف اثنان على خطورة الإقدام على ازدراء الأديان
ال�سماوية والأنبياء ،من جانب �أ ّية جهة كانت ،فرد ًا �أو جمموعة
�أو منظمة �أو دولة .ومن ال�سذاجة مبكان ،االعتقاد ب�أن مثل تلك
حدتها ح�سب �أهمية
الأفعال قد مت ّر دون ر ّدات فعل ،تتفاوت َّ
الرمز املق�صود �أو اجلهة امل�ستهدفة.
ر ّدة الفعل على �شريط «براءة امل�سلمني» ذي ال�ساعتني من
حيث طوله ،والذي ُع ِر�ض منه مقطع ملدة  14دقيقة ...مل يكن
لها موجب ،يف �أن تتح َّول �إىل عنف غري م�س�ؤول ،وقفت خلفه ،يف
كثري من الأحيان ،جهات م�شبوهة ا�ستغ َّلت نقاوة �إميان النا�س،
ووجهته نحو هدف ال يليق مبكانة نب ِّينا حممد – �ص ّلى اهلل
َّ
عليه و�س َّلم – وال مبكانة ديننا احلنيف ،وال بامل�ؤمنني به .فال
ُي َر ّد على حماوالت الفتنة بالغوغاء و�أعمال العنف وا�ستباحة
الأمن املجتمعي والوطني ،بل بو�أدها ،بن�ضوج ووعي الزمني
لتفويت الفر�ص ،ال�سيما على الذين يتح َّينونها لال�صطياد يف
املاء العكر .ومن هذا املنطلق جاءت الدعوات العاقلة ،وتبعتها
الإجراءات احلكيمة من جانب العديد من احلكومات ،للر ّد
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على ال�شريط املُ�سيء واجلهات التي تقف وراءه ،عرب اتخاذ
اخلطوات القانونية والتقنية حلجب املواقع التي تب ّثه ،وبرفع
من�سوب التوعية مبخاطر ما ُيحاك له يف اخلفاء ،وباملطالبة
بـ «مواثيق �شرف» وب�سنّ ت�شريعات دولية �أكرث دقة و�شمولية،
هدفها «حترمي» �أو «جترمي» �أو عدم ال�سماح بامل�سا�س بالأديان
وبالأنبياء وال ُّر ُ�سل ،وحما�سبة املزدرين من �أ ّية فئة كانوا ،و�إىل
�أية دولة انتموا.
ويف خطوة قوبلت برتحيب وا�سع من قبل خمتلف
�شرائح املجتمع ،ويف مق ّدمتهم م�ستخدمي و�سائل التوا�صل
االجتماعي� ،أعلنت ال�سلطات الإماراتية ر�سمي ًا ،يف الثامن
ع�شر من �سبتمرب� /أيلول املن�صرم ،حظر جميع الروابط
الإلكرتونية املعروفة التي يمُ كن من خاللها م�شاهدة الفيلم/
امل�شكلة .ون�شرت «هيئة تنظيم االت�صاالت» يف الإمارات ،بيان ًا
دع ْت
على �صفحتها على موقع التوا�صل االجتماعي «تويرت»َ ،
فيه م�ستخدمي �شبكة الإنرتنت يف الإمارات لإبالغ �شركتي
االت�صاالت الرئي�سيتني« :ات�صاالت» و «دو» ،يف حال اكت�شاف
روابط �أخرى ال تزال مفتوحة ،وميكن عربها م�شاهدة الفيلم.

وي�أتي هذا الإجراء بعد �أن حجبت �شركة «غوغل» الأمريكية
مقاطع الفيلم يف كل من اململكة العربية ال�سعودية وم�صر وليبيا،
ويف دول �إ�سالمية �أخرى ،للم�ساعدة على وقف اال�ضطرابات،
بينما ا�ستمرت االحتجاجات ال�شعبية على تلك الإ�ساءة التي
فجرت موجة غ�ضب يف العاملني العربي والإ�سالمي ،كما بد�أت
َّ
«غوغل» بحجب املقطع املتداول عرب موقع «يوتيوب» يف ماليزيا،
تقدمت بها الهيئة امل�س�ؤولة عن الإنرتنت يف البالد.
بعد �شكوى َّ
وفى مدينة �أ�ستانة ،عا�صمة كازاخ�ستان ،و�إثر ر ْفع النيابة
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العامة الكازاخ�ستانية دعوى ق�ضائية ب�ش�أن ت�صنيف هذا الفيلم
�ضمن قائمة املواد املتطرفة� ،أ�صدرت املحكمة ،قرار ًا يحظر
عر�ض الفيلم فى البالد .وكانت حمكمة حى «تفري�سكوى» فى
مو�سكو �أ�صدرت مطلع �أكتوبر اجلارى ،حكم ًا يق�ضي بحظر
متطرفة ،وحظرت عر�ضه يف
الفيلم فى رو�سيا ،باعتباره مادة ِّ
كافة �أرا�ضي رو�سيا االحتادية.
وعلى الرغم من �أن الفيلم ،الذي َّمت �إنتاجه منذ �أكرث من
�سنة يف مدينة لو�س �أجنلي�س يف والية كاليفورنيا الأمريكية،
ُن ِ�شر على الإنرتنت منذ يوليو املا�ضي� ،إ ّال �أن �أحد ًا مل ينتبه �إىل
ما يحمله من �إ�ساءة �إىل الر�سول – �ص ّلى اهلل عليه و�س َّلم –
وامل�سلمني� ،إ ّال عندما �أقدم الداعية الإ�سالمي ،ال�شيخ خالد
العبداهلل ،مقدم برنامج يف ف�ضائية «النا�س» الدينية امل�صرية،
على عر�ض مقاطع منه يف الثامن من �سبتمرب املن�صرم ،و�إثر
ذلك ،بد�أت تتزايد معدالت م�شاهدته على الإنرتنت ،ومن ثم
بد�أت تتزايد ح ّدة الغ�ضب واالحتقان.
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وتجُ مع املعلومات امل�ستقاة من م�صادر عديدة ،على �أن
�أحد منتجي الفيلمُ ،يدعى :نقوال با�سيل نقوال (�أو �سام با�سيل
الذي قيل �إنه يهودي �إ�سرائيلي �أمريكي ،وقد ُن ِقل عنه قوله
�إنه �صنع هذا الفيلم مل�ساعدة الدولة العربية ،معترب ًا الإ�سالم
مبثابة «�سرطان») ،وهو قبطي م�صري ،خريج كلية الآداب
يف جامعة القاهرة ،يف اخلام�سة واخلم�سني من العمر ،مقيم
يف �سرييتو�س قرب لو�س اجنلي�س ،كان متّهم ًا يف العام 2009
باالحتيال املايل .ويف هذا ال�صدد ،قال م�س�ؤول �أمريكي �إن
نقوال ُمدان بارتكاب جرائم مالية ،منها ق�ضية احتيال ،وقد
ُح ِكم عليه بدفع � 790ألف دوالر كتعوي�ض ،وبال�سجن � 21شهر ًا،
كما �أُمر بعدم ا�ستخدام جهاز احلا�سوب �أو الإنرتنت ملدة خم�س
�سنوات من دون احل�صول على موافقة مراقب ال�سلوك.
لكن وكالة «�أ�سيو�شيتد بر�س» الأمريكية ،ك�شفت يف
خدمتها الإخبارية ،تفا�صيل �إ�ضافية مفاجئة حول كاتب
وخمرج الفيلم (ن .با�سيل ن ،).م�شرية �إىل �أنه منتج وكاتب
ربعات من �أكرث من
�إ�سرائيلي� -أمريكي ،و�أنه �أ�ص ّر على جمع ت ّ
� 100شخ�صية يهودية لإنتاج فيلمه بتكلفة ت�صل �إىل  5مليون
دوالر .وتُ�ضيف هذه املعلومات �أن منظمة «ميديا فور كراي�ست»
ت�ضم م�سيحيني �إجنيليني
(و�سائل �إعالم من �أجل امل�سيح) التي ّ
ً
وت�ضم
�أمريكيني ،من اليمني ،قد �شاركت يف الإنتاج – �أي�ضا.
ّ
املنظمة ُمعادين للإ�سالم ،على ِغرار ق�س فلوريدا تريي جونز
املعروف باحراقه علن ًا ن�سخ ًا من امل�صحف ال�شريف( .ال�صورة:
نيقوال ب .نيقوال ،مع �آنا غورجي� ،إحدى املمثالت يف الفيلم).
ووفق ًا ملوقع «غوكر» الإلكرتوين ،ف�إن الفيلم من �إخراج �أالن
روبرت�س ( 65عام ًا) ،املعروف با�شتغاله على �أفالم �إباحية
ومثرية رخي�صة الكلفة .وي� ِّؤكد املمثلون �أنهم ُخدعوا �إذ كانوا
يعتقدون �أنهم ميثلون يف فيلم خيال عن مغامرة مثرية ،قبل
�أن ُيدركوا �أن احلوار ّ
مغطى بدبلجة دعاية معادية للإ�سالم.
و�أعربت املمثلة �آنا غورجي� ،إحدى بطالت الفيلم عن ا�ستيائها
ملا ت�س َّبب فيه من �أحداث �شغب وقتل يف العامل الإ�سالمي،
و�أكدت يف ر�سالة ن�شرتها على موقع «في�سبوك» �أنها تع َّر�ضت
للخداع من منتج العمل ،وهو ما جعلها تبكي بعد ر�ؤيتها
مل�شاهدها يف الفيلم.

وبينما نفى �أحد م�ست�شاري �سيناريو الفيلم� ،ستيف كالين،
�أي �ضلوع ال�سرائيل ،م�شري ًا �إىل �أن خمرج الفيلم الغام�ض
طلب م�ساعدته من �أجل �إخراج الفيلم �إىل النورَّ ،نددت وزيرة
اخلارجية الأمريكية ،هيالري كلينتون ،بالفيلم الذي و�صفته
بالـ «مقرف» ،م� ِّؤكدة �أن لي�س حلكومة الواليات املتحدة �أ ّية
�صلة به .ويف وقت الحق� ،أعلنت عن «تدابري �إ�ضافية حلماية
ال�سفارات والقن�صليات واملواطنني االمريكيني يف كل مكان يف
العامل» .من جانبه ،و�صف رئي�س احلكومة الربيطانية ال�سابق
املوفد اخلا�ص للجنة الرباعية حول ال�شرق الأو�سط ،توين
بلري ،الفيلم بانه «تافه» ،م�ضيف ًا �أن د ّوامة العنف التي �س َّببها
«خطرية ج ّد ًا وغري منا�سبة» .وقال ،يف برنامج «راديو  »4لهيئة
االذاعة الربيطانية (بي بي �سي)« :يمُ كن اعتبار الفيلم ب�أنه
مهني وغري الئق ،لكنه تافه من الناحية ال�سينمائية».
وقد �سبق لـ «كلني» ،وهو من �أ�صل فيتنامي� ،أن قام بت�أ�سي�س
منظمة «م�سيحيون م َتّحدون» يف العام  ،1977وهو يحظي بتاريخ
حافل على �صعيد تط ّرفه ومناه�ضته للإ�سالم .ووفق ًا ملواقع
�إلكرتونية ،يعترب كلني الواليات املتحدة يف حرب مع امل�سلمني.
وقال لـ «�أ�سو�شيتد بر�س» و «لو�س �أجنل�س تاميز»� ،إن � 15شخ�ص ًا
�شاركوا يف �إنتاج الفيلم ،الذي َّمت ت�صويره يف العام  ،2012لكنه
مل يك�شف عن هوية � ّأي من �أفراد فريق العمل �أو املواقع التي َّمت
فيها ت�صوير الفيلم .و�أ�شار �إىل �أن العر�ض الأول للفيلم َّمت �أواخر
�شهر يونيو /حزيران املا�ضي ،يف قاعة م�سرح  Vineيف هوليوود.
وكان ا�سم الفيلم يف ذلك الوقت« :براءة بن الدن» .و ُي�شار يف هذا
الإطار� ،إىل �أن املدعو موري�س �صادق ،وهو نا�شط قبطي من �أ�صل
م�صري ،قام بن�شر الـ « »Trailerاخلا�ص بالفيلم على مدونته،
وقال يف ت�صريحات لـ «�أ�سو�شيتد بر�س» �إنه ن�شره لأنه يك�شف عن
امل�شكالت التي يعانيها الأقباط من امل�سلمنيُ .وذ ِكر �أنه م�س�ؤول
عن امل�ساعدة يف �إي�صال الفيلم للمحطات التلفزيونية امل�صرية.
و�أ�ضاف ،يف ت�صريحات لوكالة «رويرتز»� ،أن هدفه من وراء
الرتويج للفيلم هو ت�سليط ال�ضوء على ورطة امل�سيحيني الذين
ي�شكلون  % 10من ال�شعب امل�صري.
وامل�ؤ�سف �أن الد�ستور الأمريكي ،وفق ًا ملواده القانونية،
مما
ال يجيز منع بث الفيلم� ،أو مالحقة ُمنتجه ،على الرغم ّ

�أثاره من ردود فعل غا�ضبة يف العاملني العربي والإ�سالمي .لكن
هددت
�أملانيا� ،أعلنت �أنها تدر�س بج ّدية حظر الفيلم بعد �أن َّ
�إحدى اجلماعات (برو دويت�شالند) بعر�ضه ،وذلك عم ًال
بحرية التعبري يف البلد� .أما النيابة العامة الرو�سية فقد �أعلنت
عن عزمها منع عر�ض الفيلم .وقالت املتحدثة با�سمها ،مارينا
غريدنيفا ،لوكالة «انرتفاك�س» للأنباء� ،إن طلب ًا قد �أُ ِع ّد...
«بهدف االقرار بالطابع املتط ّرف لهذا الفيلم الذي اعتربه
امل�ؤمنون مهين ًا».
يف هذه الأثناء ،قال نقوال ،يف مقابلة �أجرتها معه �إذاعة
«�سوا» الأمريكية الناطقة بالعربية� .،إنه ِّ
يفكر يف بث الفيلم
كام ًال ،م�ش ًريا �إىل �أن الواليات املتحدة ال عالقة لها به ،ال من
قريب وال من بعيد ،ومعبرّ ًا عن حزنه ملقتل ال�سفري الأمريكي
ومعاونيه يف ليبيا .و�أ�ضاف �أنه «غري نادم».
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تعزيزًا لجهود االستجابة وتكاملها في مواجهة الطوارئ واألزمات

ّ
مذكرات تفاهم واتفاقية شراكة
«الهيئة» توقع 5
يف �إطار تن�سيق جهود اال�ستجابة وتكاملها مع العديد من اجلهات املعنية يف الدولة ،وتعزيز ًا خلطوات
اال�ستعداد واال�ستجابة ،بهدف احلفاظ على الدولة ومكت�سباتها ،ال�سيما يف مواجهة حاالت الطوارئ
واملخاطر والأزمات ،لتدارك نتائجها والتخفيف من حدّ تها ،وقّ عت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث على خم�س مذكّرات تفاهم ،مع كل من جمموعة «�أغذية»�« ،شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق»،
«الهيئة االحتادية للرقابة النووية»« ،القيادة العامة للدفاع املدين» ،الربنامج الوطني للتطوع االجتماعي
«تكاتف» ،و»موا�صالت الإمارات»� ،إ�ضافة �إىل اتفاقية �شراكة مع «هيئة الإمارات للهوية».

مع جمموعة «�أغذية» و«�أبوظبي الوطنية للفنادق»

بهدف تعزيز التعاون يف جمال توفري وتوريد املواد
الغذائية� ،أثناء حاالت الطوارئ يف جميع �أنحاء الدولة،
ن�صت مذ َّكرتا التفاهم مع كل من جمموعة «�أغذية» و�شركة
َّ
«�أبوظبي الوطنية للفنادق  -كومبا�س ال�شرق الأو�سط
ذ.م.م« ،على �أن تقوم اجلهتان املذكورتان بتوفري وتوريد
وجبات غذائية بنـا ًء عـلى طـلب «الهيئة» يف حاالت الطوارئ
والأزمات ،وفق موا�صفات عالية اجلودة ،وبناء على قوائم
و�أماكن ومواقع وجداول زمنيةَّ ،مت االتفاق ب�ش�أنها مع الهيئة.
و�أ�شار �سعادة حممد خلفان مطر الرميثي ،مدير عام
«الهيئة»� ،إىل �أن اختيار هاتني ال�شركتني َّمت بناء على ما
متلكانه من خربات و�إمكانيات تل ّبي احتياجات ال�سوق وفق
ر�ؤية الهيئة يف حاالت الطوارئ والأزمات.
و�إثر توقيعه على االتفاقية� ،أ�شاد معايل را�شد مبارك
الهاجري ،رئي�س جمل�س �إدارة «اغذية» ،بر�ؤية الهيئة
اال�سرتاتيجية وجاهزيتها ب�ش�أن توفري كافة متطلبات احلياة
يف حاالت الطوارئ والأزمات ،م�ؤ ّكد ًا على ا�ستعداد املجموعة
لت�أمني الدعم اللوج�ستي الكامل للهيئة وو�ضع �إمكانياتها حتت
ت�ص ّرف امل�س�ؤولني فيها.
من جانبه ،قال �أالن جوليان مورغان ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق� ،إن ال�شركة �ست�ضع كافة
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�إمكانياتها حتت ت�ص ّرف الهيئة ،و�ست�سهم بتوفري كافة
اخلدمات التي حتتاجها ،من منطلق الواجب الوطني وم�ساهمة
القطاعات اخلا�صة يف توفري الأمن الغذائي.

مع «الرقابة النووية»

وتناولت مذكرة التفاهم مع الهيئة االحتادية للرقابة النووية،
مو�ضوع التعاون يف جمال الت�أهب للطوارئ النووية والإ�شعاعية،
والت�صدّي لها .وتهدف املذكرة �إىل تو�ضيح �أدوار الهيئتني
وم�س�ؤولياتهما ،وال�شروط والأحكام التي �ستتعاونان من خاللها،
يف م�سائل تخطيط الت�صدّي للطوارئ النووية والإ�شعاعية يف
حميط املرافق النووية ،واملرافق التي ت�ستخدم املواد اخلا�ضعة
للرقابة ،والتي من املُحتمل �أن تت�س َّبب يف انبعاثات �إ�شعاعية خارج
املوقع ،ب�شكل عر�ضي �أو يف حوادث النقل� ،إىل جانب الت�أ ّكد
من االلتزام الكامل بالواجبات امل�ستمدّة من القوانني واللوائح
املعمول بها ،يف ما يتعلق بالأمان والأمن النوويني ،والأمان
الإ�شعاعي ،و�إدارة الطوارئ.
وتن�ص املذكرة على الت�شاور من �أجل تعزيز التنفيذ الكامل
لهذه املذكرة ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،عقد االجتماعات ب�صورة
دورية ملناق�شة التخطيط للطوارئ النووية والإ�شعاعية ،وتدابري
الت�أهب الواجب تنفيذها لوقاية ال�سكان واملمتلكات والبيئة ،يف ما
يتع َّلق بالطوارئ النووية والإ�شعاعية� ،إ�ضافة �إىل تبادل الدوارات
التدريبية واخلربات بني موظفي الهيئتني ،وامل�شاركة يف الندوات

وور�ش العمل والتمارين امل�شرتكة على امل�ستوى الوطني.
وقال �سعادة حممد خلفان الرميثي ،الذي و ّقع على املذكرة
�إىل جانب �سعادة وليام ترافرز ،مدير عام «االحتادية للرقابة
النووية»� ،إن توقيع هذه املذكرة ي�أتي �ضمن خطة الهيئة ،الرامية
�إىل خلق �شراكات مع امل�ؤ�س�سات والهيئات االحتادية ذات
العالقة ،م� ِّؤكد ًا على �أهمية التن�سيق والتعاون امل�شرتك يف جمال
الت�أهب للطوارئ النووية والإ�شعاعية والت�ص ّدي لها بالطرق
ال�سليمة واملنظمة .و�أ�ضاف �أن الهيئة ت�سعى جاهده خللق بيئة
عمل م�شرتكة ،ت�ساهم يف دفع م�ستوى العمل الوطني وحت�سينه.
من جهته ،رحب ترافرز بالتوقيع على املذكرة ،الفت ًا النظر
�إىل �ضرورة قيام هذا النوع من التعاون ،من �أجل ال�سالمة النووية
وتوفري كافة عنا�صر االجراءات االحرتازية واالمن املهني .و�أ َّكد
على �أهمية التن�سيق والتعاون امل�شرتك يف جمال اال�ستعداد
ملواجهة الطوارئ ب�شكل عام ،وخ�صو�ص ًا ما يتع ّلق بالطوارئ
النووية والإ�شعاعية.

مع الدفاع املدين و«تكاتف»

وتناولت مذ ّكرة التفاهم امل�شرتكة مع كل من القيادة العامة
للدفاع املدين والربنامج الوطني للتطوع االجتماعي «تكاتف»،
التابع مل�ؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�شباب ،مو�ضوع دعم الربنامج
الوطني التطوعي لال�ستجابة يف حاالت الطوارئ «�ساند».
وتهدف املذكرة �إىل و�ضع املبادئ الرئي�سة املتع ّلقة بدعم
برنامج «�ساند» ،يف جمال الدفاع املدين ،وتن�سيق التعاون بني
الأطراف املعنية ،على �أن يكون «�ساند» هو الربنامج التط ّوعي
الرئي�س لال�ستجابة يف حاالت الكوارث العامة ،و�أن يكون داعم ًا
جلميع م�ؤ�س�سات الدولة امل�ستفيدة �أو املعن ّية باال�ستجابة للكوارث
العامة.
يقدم الدفاع املدين �إىل برنامج
ون�صت املذ َّكرة على �أن ِّ
َّ
املتخ�ص�صة يف جمال الدفاع املدين ،من خالل
«�ساند» ،خرباته
ِّ
تزويده باملد ِّربني ومرافق التدريب واملعدات والأجهزة ،والتمارين
العملية الالزمة لإعداد املتطوعني للتعامل مع حاالت الكوارث.
وقع على املذكرة �سعادة حممد خلفان مطر الرميثي ،و�سعادة
اللواء را�شد ثاين املطرو�شي ،مدير عام الدفاع املدين ،فيما و ّقعها
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ت�ساهم يف االرتقاء وتطوير قدرات منت�سبي الربنامج يف حاالت
الطوارئ �أو الأزمات �أو الكوارث ،التي قد تقع على امل�ستوى
الوطني ،كما ت�ساهم يف جاهزية �أبناء الدولة ،للقيام مبهام
العمل الإن�ساين واالجتماعي يف خمتلف الأن�شطة والفعاليات.

مع «موا�صالت الإمارات»

عن جانب م�ؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�شباب ،ال�سيدة ميثاء
حمد احلب�سي ،املدير التنفيذي للربامج يف امل�ؤ�س�سة.
و�شدد الرميثي على �أهمية برامج التدريب للمتط ّوعني،
َّ
ب�صفتهم عنا�صر �ضرورية وم�ساهمة يف عمليات الإنقاذ
والإ�سعافات يف حاالت الطوارئ ،م�شري ًا �إىل �أن القيادة
العامة للدفاع املدين متلك الكثري من اخلربات ،التي من
�ش�أنها �أن تُ�ساهم يف التدريب اجليد ملتطوعي «�ساند» ،مبا
يكفل جاهزيتهم لدعم اجلهات املك َّلفة باال�ستجابة يف حاالت
الكوارث العامة.
و�أ�شار اللواء املطرو�شي �إىل �أن االتفاقية ت�أتي يف �إطار تدعيم
جهود التعاون والتن�سيق بني جهاز الدفاع املدين وخمتلف
الوزارات والأجهزة والهيئات احلكومية وغري احلكومية املعنية
يف الدولة ،مع حتديد الواجبات التي تقوم بها كل جهة ب�ش�أن
الوقاية من الكوارث العامة ،والتعامل معها وفق �آلية ت�ساهم يف
واع مدرك للأدوار التي يجب ان يقوم بها للم�ساهمة
خلق جيل ٍ
يف خدمة الوطن.
و�أ�ضاف �أن املتط ّوعني �سوف يخ�ضعون لربنامج تدريبي
متخ�ص�ص ،وفق منهاج علمي وعملي يح�صل مبوجبه
ِّ
املنت�سبون على جمموعة من املهارات تتع َّلق باال�ستجابات
حلاالت الطوارئ والأزمات.
من جهتها� ،أكدت احلب�سي �أن االتفاقية من �ش�أنها �أن
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وبهدف و�ضع املبادئ الرئي�سة املتع ّلقة بتوفري النقل
اجلماعي يف حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث يف كافة
�إمارات الدولة ،وقعت «الهيئة» مذكرة تفاهم مع م�ؤ�س�سة
«موا�صالت الإمارات».
وقال �سعادة حممد خلفان الرميثي �إن توقيع هذه
املذكرة ي�أتي �ضمن خطط الهيئة اال�سرتاتيجية لال�ستعداد
واجلاهزية و�ضمان ا�ستمرارية الأعمال ،وتوفري خدمات
الدعم اللوج�ستي يف جميع �أنحاء الدولة يف حاالت الطوارئ
والأزمات والكوارث ،وفق �آليات عمل و ُن ُظم وا�ضحة تكفل
�أف�ضل التطبيقات .و�أ�ضاف �أن موا�صالت الإمارات من
امل�ؤ�س�سات االحتادية التي تلتزم ب�أهدافها الوطنية نحو خدمة
املجتمع ،عرب ريادتها يف تقدمي موا�صالت جماعية و�آمنة...
م�شري ًا �إىل �أن «ت�ضافر اجلهود ُيحتّم علينا التعاون امل�شرتك
من �أجل تطوير الإجراءات الوطنية ذات العالقة بالطوارئ
والأزمات والكوارث».

و�أ�شاد الرميثي بالتعاون بني «الهيئة» وموا�صالت
الإمارات ،م�ؤ ّكد ًا �أن التوقيع على هذه املذكرة ميثل منوذج ًا
لل�شراكات البناءة بني الهيئات وامل�ؤ�س�سات االحتادية التي
تعني على حتقيق �أهداف خطط مواجهة الطوارئ ، ،م�شري ًا
�إىل التطور امل�ستمر والإجنازات التي حت ّققها موا�صالت
مما يعك�س التطور
الإمارات ،وجودة اخلدمات التي تق ّدمهاّ ،
الذي حققه النقل اجلماعي ب�شكل عام يف الدولة  .و�أو�ضح
�أن الهيئة تعمل على و�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية واال�ستعداد
ملواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث وذلك من منطلق
توفري كافة ال�سبل لنجاح عمل فرق اال�ستجابة للطوارئ،
واال�ستفادة من الإمكانيات التي ميتلكها القطاع احلكومي
يف جمال املعدات والتجهيزات والآليات الثقيلة واملوا�صالت.

مع «الإمارات للهوية»

�إىل ذلك ،ويف �إطار احلر�ص على التع ّرف على كافة
املعلومات املتعلقة باملوا�صفات الإلكرتونية والأمنية لبطاقة
الهوية ،على �ضوء بدء اعتمادها كوثيقة ر�سمية و�أ�سا�سية
لإثبات ال�شخ�صية على م�ستوى الدولة ،وقعت الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهيئة الإمارات للهوية،
على اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية ب�ش�أن تفعيل االعتداد
ببطاقة الهوية ،واال�ستفادة من خ�صائ�صها الإلكرتونية يف
االرتقاء مب�ستوى خدماتها وتطوير �أدائها.
واتفق اجلانبان على �أن تقوم «الإمارات للهوية» بتوفري
قارئات �إلكرتونية تتيح لـ «الهيئة» قراءة بيانات بطاقات
الهوية �إلكرتوني ًا ،و�صو ًال �إىل ت�سريع وت�سهيل عملية تد ّفق
املعلومات الأ�سا�سية من بطاقة الهوية اخلا�صة بكل متعامل،
�إىل �أنظمة وقواعد البيانات اخلا�صة بالهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث.
و�أكد �سعادة حممد خلفان الرميثي حر�ص «الهيئة» على
التطوير الإداري والتكنولوجي امل�ستمر لأنظمتها ،واال�ستفادة
من اخل�صائ�ص الإلكرتونية املتط ّورة لبطاقة الهوية� ،إدراك ًا
منها لأهمية تطوير الربامج امل�شرتكة وتبادل اخلربات
والدرا�سات واملعلومات يف ظ ّل مفهوم احلكومة الإلكرتونية،

وذلك لدورها الفاعل يف حتقيق التق ّدم واالرتقاء باخلدمات
املجتمعية ،ومبا يعك�س رغبة الطرفني يف حت�سني خدماتهما،
و�صو ًال �إىل حتقيق �أهدافهما التي ترتبط �أ�سا�س ًا ب�أهداف
وطنية عليا.
من جانبه� ،أ�شاد �سعادة الدكتور املهند�س علي حممد
اخلوري ،مدير عام هيئة الإمارات للهوية ،بحر�ص الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على اال�ستفادة
من التقنيات املتطورة لبطاقة الهوية وخ�صائ�صها
الإلكرتونية ،يف االرتقاء مب�ستوى الأداء وتطوير العمل
احلكومي وت�سهيل معامالت اجلمهور وخا�صة اخلدمات
الإلكرتونية.
و�أ�ضاف �أن االتفاقية ت�أتي يف �إطار الدعم املتزايد الذي
توليه الهيئات احلكومية االحتادية واملحلية لالعتداد ببطاقة
الهوية ،وا�ستخدام تطبيقاتها يف تطوير خدماتها ،مبا ُي�سهم
يف حتقيق ر�ؤية الإمارات .2021
وقدم اخلوري عر�ض ًا للخطة اال�سرتاتيجية لهيئة الإمارات
للهوية من العام � 2010إىل  ،2013وملحة عن �أبرز امل�شاريع
واملبادرات املنبثقة عنها ،ويف مق ّدمتها م�شروع الربط
الإلكرتوين مع كافة امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن الواقعات املدنية
يف الدولة� ،إ�ضافة �إىل م�شروع الهوية الرقمية املتمثل مبركز
الت�صديق الإلكرتوين.
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تكريمًا لهم وتقديرًا لدورهم المشارك في مواكبة نشاطاتها

الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
تولم لإلعالميين في رمضان
يف لفتة جتاه الدور امل�شارك الذي يقومون به ،للتعريف
بدورها ومواكبة ن�شاطاتها املختلفة� ،أقامت الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،حفل �إفطار على �شرف
الإعالميني ،خالل �شهر رم�ضان الكرمي ،ح�ضرتة كوكبة من
العاملني يف و�سائل الإعالم املحلية� ،إىل عدد من مديري
�إدارات الهيئة وموظفيها.
ورحب ال�سيد �شهوان �سرور الظاهري ،نائب مدير عام
ّ
ً
الهيئة ،باحل�ضور ،معربا عن خال�ص ال�شكر والتقدير للتعاون
البناء للإعالميني ،يف ن�شر ثقافة الأمن والأمان ،مبفهومها
احل�س الوطني وتعزيزه يف ربوع الدولة.
�صرح الوطن وتعزيز مكت�سباته ،م�ؤ ّكد ًا �أهمية و�سائل االعالم
ال�شامل ،وتنمية ّ
وث َّمن الظاهري الدور احليوي وامللمو�س للإعالم ،يف نقل املعرفة وتوعية وتثقيف �أفراد املجتمع حيال كافة
وال�شراكة الأ�سا�سية معه من �أجل امل�ساهمة يف احلفاظ على الق�ضايا املجتمعية.

وفد الفجيرة التعليمية ّ
يطلع على خطط «الهيئة»
ودور «مركز العمليات الوطني»
قام وفد من منطقة الفجرية التعليمية ،بزيارة �إىل مقر اال�سرتاتيجية يف مواجهة �أية خماطر محُ تملة.
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،يف
وتفقد الوفد مركز العمليات الوطني ،التابع للهيئة ،حيث
�أبوظبي ،اطلع خاللها على دور الهيئة وا�ستعداداتها وخططها ا�ستمع �إىل �شرح عن عملية تقييم املخاطر و�آلية وكيفية تن�سيق
الأدوار بني امل�ؤ�س�سات واجلهات امل�ساندة والداعمة للحدث.
و ّمت خالل الزيارة عر�ض فيلم تعريفي ق�صري عن الهيئة
ون�ش�أتها واهدافها ودورها .
و�أكد �سعادة علي �سامل بن كنيد الفال�سي ،مدير �إدارة
اخلدمات امل�ساندة يف الهيئة� ،أهمية هذه الزيارة لبحث
جماالت و�سبل التعاون بني اجلانبني ،وقال �إن الهيئة تعمل دائما
على التوا�صل مع الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية من
�أجل تن�سيق اجلهود والعمل �سو ّي ًا يف �إدارة الأزمات والطوارئ.
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عالقة جدلية ُتفضي إلى نتائج أثبتها الواقع والعلم

الثقة والوالء
وأثرهما على صحة الفرد والمجتمع
الثقة ،الوالء ،االنتماء والوطنية ...هي كلمات عميقة الرتابط ،بارزة النتائج يف تاريخ الب�شرية ككل ،وبالأخ�ص
يف تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة .و�إذا كانت القيادة الر�شيدة للدولة ،ال تتوانى عن االهتمام باملواطن،
م�ض هذه القيادة ثقته
حا�ضر ًا وم�ستقب ًال ،باعتباره الرثوة احلقيقية للوطن ،ف�إن املواطن – بدوره – قد حَ َ
اخلال�صة ،ووالءه املرتكز على �سالمة ونقاوة االنتماء �إىل هذا الوطن ،مثني ًا على ما ُتنجزه هذه القيادة ،وما ت�سعى
�إىل حتقيقه من ظروف ومق ّومات حلياة كرمية ،جتعل الإن�سان �سعيد ًا يف حا�ضره ،مطمئ ّن ًا �إىل َغ ِده ،وبالتايل� ،إىل
َغ ِد �أبنائه ،ال�سيما يف م�سكن الئق ،وعمل �آمن ،وعلم نافع ،ورعاية �صحية واجتماعية.
والثقة ،باعتبارها باب ًا م�ش َّرع ًا ُيف�ضي �إىل ف�ضاء الوالءِّ ،
ويعزز
وير�سخ جذوره يف عمق الأر�ض ،ال تنمو وال تتعاظم �إ ًال
االنتماءِّ ،
�إذا تع َّمدت بالروح الوحدوية ،وبالتما�سك الوطني .ك ّل هذا ،ي�ش ِّكل
حتدّيات كربى ،ال�سيما يف وقتنا احلا�ضر ،حيث يعي�ش الإقليم
والعامل حاالت من اال�ضطراب والال�إ�ستقرار ،وبدرجات متفاوتة
بني منطقة و�أخرى .من هنا ت�أتي �أهمية كلمة الفريق �أول �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي -
حفظه اهلل ورعاه – م� ّؤخر ًا ،حول الو�ضع الراهن .فقد تناول �سم ّوه
خماطر ما يجري من حولنا ويف العامل ،و�أبرز �أهمية الوطنية والوالء
التوحد و�ضرورته ،من
ملواجهة هذه التحدّياتِ ،
م�شدّد ًا على �أهمية ُّ
�أجل احلفاظ على �إجنازات الإمارات ،واملكت�سبات التي حققتها
خالل ال�سنوات الإحدى والأربعني املا�ضية.
خا�ص ًا للت�أثريات املبا�شرة
يف هذه املقالة ،نحاول �أن ِ
نقدّم مفهوم ًا ّ
وغري املبا�شرة للثقة ،والوالء والوطنية ،على �صحة الفرد واملجتمع،
وذلك نظر ًا لكون هذه اجلوانب من �أكرب التحدّيات التي يواجهها
العامل العربي يف الوقت الراهن.
وعرب هذه املقالة� ،سنتط ّرق �إىل تعريف الثقة والوالء والوطنية،
خا�ص ًا لت�أثري هذه املُ�صطلحات الثالثة على
ومن ثمِ ،
�سنقدّم مفهوم ًا ّ
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ال�صحي .فقد
ن�ش�أة االحتاد ،ونتع َّمق يف ت�أثري االحتاد على القطاع ّ
�أثبت العديد من الدرا�سات العلمية ،الت�أثري العميق والعالقة ّ
املطردة
بني الروح املعنوية ،املت�أثرة بالوالء والثقة والوطنية ،وال�صحة
النف�سية واجل�سدية للفرد .كما ب َّينت الت�أثري الإيجابي الكبري للثقة
والوالء والوطنية ،على النواحي االجتماعية واالقت�صادية والأمنية
وال�سبل التي نراها كفيلة
وغريها .و�أخري ًا �س ُنربز التحدّيات الراهنة ّ
بتعزيز الثقة والوالء والوطنية لدى جميع �شرائح املجتمع.

الثقة:

ح�سب موقع معجم «مريمي – وب�سرت» ،ف�إن الثقة هي احلالة التي
يكون فيها الإن�سان مت�أ ّكد ًا من كفاءة �أو د ّقة �أمر �أو �شخ�ص �أو ق�ضية
ما ( .)1املرء ذو موقف ووجهة نظر ثابتةّ ،
بغ�ض النظر عن �صوابه
�أم عدمه ،هو �شخ�ص واثق �أو يحظى بالثقة بالنف�س.
مما
�أحيان ًا ،يقع املرء يف خط�أ و�ضع الثقة يف َمن ال ي�ستحقهاّ ،
قد يع ّر�ضه لأ�ضرار نف�سيه وج�سدية ومادية .فيجب على املرء �أن
يت�أ ّكد من و�ضع ثقته يف حملها واالنتباه من الأجندات اخلف ّية التي
قد يطرحها البع�ض بادّعاء ُح�سن الن ّية وال�سعي للم�صلحة العامة،
وهو حق ُيراد به باطل .وغالب ًا ما ي�ستطيع �أهل الثقة �إثبات جدارتهم
لنيلها ب�سهولة وو�ضوح عالنية �إىل امللأ.

وقد �أبرز العديد من الدرا�سات ت�أثري ثقة الفرد يف �شيء ما،
أمر ما ،على َمن حوله ،وبالتايل ،ف�إن ثقة جمموعة كبرية
�أو يف � ٍ
ت�شجع الأخرين من حولهم على منح الثقة
من الأ�شخا�صّ ،
و�سعة الأفق عن بع�ض
للأمر املعني ،والعك�س �صحيح .لكن الفهم ِ
الأ�شخا�ص ،قد ُت�سهم يف قوة ثقتهم و�إميانهم بالأمور ،حتى و�إن
اختلفت معهم الغالبية.
هنا ،يجب الت�أكيد على �أهمية منح الفرد الثقة للقادة ،يف
ت�صب يف م�صلحة
ت�سيري �ش�ؤون الدولة ،واتخاذ القرارات التي ّ
املجتمع ككل ،مهما كانت هذه القرارات خمالفة لرغبات الفرد.
كما جتب الثقة ب�أن القرارات ُت�ؤخذ بعد و�ضع العديد من اجلوانب
– والتي تخفى �أو يغفل عنها املرء  -يف عني االعتبار .هذه الثقة
ُتعطي الفرد �إح�سا�س ًا بالأمان والطم�أنينة ب�أن �ش�ؤون املجتمع كافة
هي قيد للنظر وجمال للتطوير.

الوطنية:

يف اللغة :قال ابن منظور يف «ل�سان العرب» �إن الوطن املنزل الذي
ُتقيم فيه وهو موطن الإن�سان وحم ّله .يقال �أوطن فالن �أر�ض كذا
وكذا ..اتخذها حملاّ ً وم�سكن ًا يقيم فيه ( .)2فيما ُذكر عن الزبيدي
تعريفه للوطن ب�أنه منزل الإقامة من الإن�سان وحم ّله ،وجمعها
�أوطان ( .)3لقد ُع ِّرفت الوطنية بالوالء لبلد� ،أو ُحب املرء لوطنه،
امرئ تعريفه اخلا�ص للوطن والوطنية .وكاختالف تعريف
ولكل ٍ
الأفراد للوطن والوطنية ،يختلف التعبري عن الوطنية وتعزيزها.
فالوطنية �شرف وم�س�ؤولية وواجب على كل مواطن ومقيم على �أر�ض
الوطن .والوطنية ال عالقة لها باجلن�سية ،وبالتايل ف�إن واجباتها
وم�س�ؤولياتها تقع على كل من ي�سكن الوطن .والوطنية التي نتحدث
بالتع�صب �أو العرقية ،بل هي م�شاعر �صادقة
عنها هنا ال عالقة لها
ُّ
تربط املرء باملكان واملجتمع املحيط به .فالوطن هو م�أوى لكرامة،
و�أمن لعر�ض املرء وماله .وهنا َيجدر تو�ضيح كيف �أن الوطن يو ّفر
العديد من احلاجات الإن�سانية الأ�سا�سية ،على خمتلف م�ستوياتها،
بح�سب ُعمق الوطنية يف نف�س املرء.
يف ال�سنوات املا�ضية ،برزت �سل�سلة من اجلهود ال�صادقة يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،لتعزيز الهوية الوطنية وغر�سها يف نفو�س
م�صاف
جميع فئات املجتمع ،وال�سعي للو�صول بدولة الإمارات �إىل
ِ

الدول ال�سباقة يف العديد من القطاعات ،ونيل الكثري من الإعجاب
والثناء واجلوائز الإقليمية والعاملية ،ملا ح ّققته الدولة منذ قيامها،
من مبادرات وم�شاركات وم�ساهمات ف ّعالة يف العديد من املنا�سبات،
ر�سخت مكانتها الرائدة بني دول العامل.
َّ
وقد ال يرى املرء العالقة بني هذه الأن�شطة وتعزيز الوطنية ،ولكن
عندما ي�سافر �أحدنا �إىل �أيّ مكان يف العامل ،ف�إنه ُي�ستقبل بالكثري
من االحتفاء والتقدير ،نظر ًا مل�ساعي الدولة للتم ُّيز عن غريها .فلقد
تركت دولة الإمارات ب�صمة م�ش ّرفة ووا�ضحة يف الكثري من ال�شعوب،
دانيها وقا�صيها .وهذه الب�صمة هي نتاج ا�سرتاتيجية حكيمة ،وعمل
د�ؤوب بد�أ منذ قيام الدولة ،وي�ستمر �إىل يومنا هذا .وال تزال عجلة
التطور والعطاء م�ستمرة بف�ضل قيادتنا احلكيمة .وهنا الب ّد �أن نتذ َّكر
مقولة �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل “ ... -يف
�سباق التم ّيز ،لي�س هناك خط للنهاية».
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الوالء:

جاء يف «ل�سان العرب» �أن الوالء من املواالة ( .)4واملوالة
املق�صودة هنا ،هي منح الثقة �أو الدعم من �شخ�ص �إىل �أخر� ،أو من
�شخ�ص �إىل قادته واحلكومة ( .)5هناك عالقة عميقة بني الثقة
واملوالة ،حيث �أن الثقة تولد املواالة .والوالء �أكرث ُعمق ًا ودميومة
من الثقة ،وال يخ�ضع ملنطق� ،أو يتبع �أ�سباب ًا بعينها ،ولكن ،قد تكون
نابعة من انتماء �أو حنني املرء لأ�صله� ،أو مكان ميالده �أو مبادئه� ،أو
�أ ّية �أ�سباب �أخرى ذات ت�أثري وارتباط عميق باملرء .وبح�سب جملة
«وول �سرتيت» الأمريكية ،ف�إن الوالء والثقة عن�صران �أ�سا�سيان لبناء
العالقات الإن�سانية واالجتماعية ( .)6وهنا ُ
حت�ضرين مقولة املغفور
له  -ب�إذن اهلل تعاىل  -ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان – رحمه
اهلل وط َّيب ثراه � « ... -إن االحتاد يعي�ش يف نف�سي ويف قلبي و�أع ّز ما
يف وجودي» ،حيث تراءت ثقة �سم ّوه – رحمه اهلل -ووطنيته ووال�ؤه
لالحتاد .وال تزال «روح االحتاد» ر ّيانة بالثقة والوالء والوطنية يف قلب
الإمارات حكومة و�شعب ًا.

ت�أثريالثقةوالوالءوالوطنيةعلى�صحةاملجتمع:

مل ت ُكنْ مه ّمة م� ِّؤ�س�س الدولة وباين �صرحها ،املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان – طيب اهلل ثراه  -و�أ�شقائه حكام الإمارات،
�سهلة ،لتحقيق االحتاد ،لكن ،يف وجود الثقة بينهم وبهم ،ومبقدرتهم
على بناء احتاد متني ،بالإ�ضافة �إىل وجود االنتماء والوطنية لدولة
حتمل الكثري من الأحالم والآمال امل�شرتكة ،ووالء �ص ّناع القرار
وال�شعب لهذا احللم ،فلقد ت َّبددت �أطماع الآخرين ،وخاب ظنّ
امل�ش ّككني .وال يزال التاريخ يع ّد ال�سنوات تلو ال�سنوات ،على وحدة
ومتانة الثقة والوالء والوطنية الإماراتية .فلقد كان املغفور له ،ال�شيخ
زايد ،وا�ضح ًا ودقيقا مع �شعبه ،حني قال�« :إن الهدف من االحتاد
لي�س فقط قيام هيكل د�ستوري حتت ا�سم و�شعار ون�شيد وطني ،بل �إن
الهدف هو قيام دولة متكاملة القوى وال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية
� ،أننا ن�سعى �إىل بناء دولة حديثة تتوافر فيها احلياة الكرمية جلميع
املواطنني ،وتكون فع ًال و ّ
بحق ،منوذج ًا الحتادات عربية �أخرى».
هنا الب ّد من �إبراز الإجنازات التي َّمتت يف القطاع ال�صحي،
لتبيان ت�أثري الثقة والوالء والوطنية على معنويات املرء .ذلك �أن
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ملعنويات املرء ت�أثري مبا�شر على ال�صحة اجل�سدية والنف�سية،
بالإ�ضافة لت�أثرياتها غري املبا�شرة على العديد من اجلوانب التي
ظي القطاع ال�صحي باهتمام
ت�ؤثر على �صحة الفرد واملجتمع .لقد َح َ
كبري من حكومة دولة الإمارات ،منذ قيام االحتاد ،وذلك لتوفري
كافة اخلدمات العالجية والوقائية الالزمة لكافة �أفراد املجتمع.
فقد �ص َّنفت منظمة ال�صحة العاملية (( WHOدولة الإمارات
العربية املتحدة يف املرتبة ال�سابعة والع�شرين عاملي ًا ،يف �أداء النظم
ال�صحية ( .)7وازداد عدد �سكان الدولة ب�شكل مت�سارع ،ليبلغ النمو
ال�سكاين ال�سنوي يف العام � 2012إىل  ، 3.055%ولكي ي�صل عدد
�سكان دولة الإمارات خالل الن�صف الأول من العام � 2012إىل
 5,314,317ن�سمة ،هو رقم كبري ،لتحتل دولة الإمارات الرتتيب
العا�شر عاملي ًا يف النمو ال�سكاين ( .)8كما �أن العمر االفرتا�ضي
للفرد ،من اجلن�سيني عند امليالد ،يف دولة الإمارات ،هو � 78سنة،
علم ًا ب�أن معدّل العمر االفرتا�ضي للفرد من اجلن�سيني عند امليالد،
على م�ستوى العامل ،هو � 68سنة فقط .ومن جهة �أخرى ،ف�إن معدل
الوفيات ملن هم دون اخلم�س �سنوات ،لكل �ألف والدة يف الإمارات ،هو
�سبع وفيات فقط ،بينما املتو�سط العاملي لنف�س املعدّل ،هو  57حالة
وفاة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن معدّل الوفيات (للأعمار من 15-
� 60سنة لكل � 1000شخ�ص) يف الإمارات ،هو  79حالة وفاة ،بينما
املتو�سط العاملي لنف�س املعدل هو  176حالة وفاة.
من هذه الأرقام والإح�صائياتّ ،
ن�ستدل على مدى اجلهود احلثيثة
واخلطط اال�سرتاتيجية ال�شاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات،
خ�ص�صت
لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ال�صحية املُمكنة ل�شعبها .فلقد َّ
الدولة ميزانيات �ضخمة لتقدمي وتطوير القطاع ال�صحي ،بالإ�ضافة
�إىل ت�أهيل املواطنني وتدريبهم ،لكي يكونوا ر ّواد ًا يف كافة ِمهَن القطاع
ال�صحي .فقد و�صلت امل�ست�شفيات والعيادات وامل�ستو�صفات �إىل
القا�صي والداين يف ربوع هذا الوطن ،بل ،وجتاوزت احلدود لت�صل
 بتوجيهات من قيادتنا الر�شيدة – �إىل كل �شعب احتاج لتقدمي يد�صحي ًا ،قريب ًا كان �أم بعيدا.
العون ّ
�أخري ًا ،الب ّد من القول �إن هناك الكثري من اجلهود واال�سرتاتيجيات
ح�صرها يف �إح�صائية �أو ر�سم
يف القطاع ال�صحي ،التي ي�صعب ْ
بياين �أو �صفحات معدودة ،ولكون العمل يف هذا القطاع ،وحتى هذه
اللحظة ،ال يزال متوا�ص ًال على قدم و�ساق يف كافة �أنحاء الدولة.

احلاجة �إىل تعزيز وتغذية الثقة والوطنية والوالء لدولة الإمارات
العربية املتحدة:
�إن دخول ع�صر التكنولوجيا ،والرغبة يف تقليد �أو ا�ستن�ساخ كل
ما هو غربي ،بداعي ُّ
التح�ضر ،وظهور «جيل املالنيال millennial
 ،»Generationالذي  -وب�شكل عام  -يبحث املرء فيه عن حتقيق
الذات وي�سعى خلف امل�صلحة ال�شخ�صية ،هي من التحدّيات الراهنة
ّ
التح�ضر ال يعني �أبد ًا �أن نن�سى مقولة
لهذا الع�صر ( .)11 ،9لكن
�سيدي املغفور له  -ب�إذن اهلل تعاىل  -ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
ما�ض فلي�س له حا�ضر �أو م�ستقبل»(.)12
نهيان ،ب�أنَ « ...من لي�س له ٍ
فيجب علينا  -ك�أفراد بالغني  -العمل على تعزيز هويتنا الوطنية،
وغر�س الثقة والوالء والوطنية يف �أبنائنا ،لكون ذلك ال�سبيل الوحيد
�إىل املحافظة على مكت�سبات هذا الوطن ،وتوحيد البيت ،لت�صل دولة
الإمارات العربية املتحدة �إىل �أبعد مما تطمح �إليه دول �أخرى .فعلى
الرغم من كون الإمارات دولة فت ّية� ،إ ّال �أن الإجنازات التي حت َّققت،

تفوق تلك املوجودة يف العديد من الدول التي �سبقتها و�سعت قبلنا
�إليها.
خال�صة القول ،يجب علينا التكاتف والتما�سك والرت ّفع عن الأمور
التافهة ،وال�سعي لتحقيق امل�صلحة العامة ،وا�ستثمار علمنا وعملنا،
من �أجل رفعة هذا الوطن ،وتبع ًا ال�سرتاتيجيات الدولة و�سيا�ساتها.
فال خري �أو فائدة ُترجى ،من علم �أو عمل ،بال هدف وا�ضح ور�ؤية
غال ونفي�س ،حلمايته
َّ
موحدة لوطن� ،أغلى من �أن ُي َدّخر من �أجله كل ٍ
واملحافظة على مكت�سباته .كان الإمام مالك يقول « :لي�س العلم
بكرثة الرواية ،و�إمنا العلم ما نفع وعمل به �صاحبه»
د .تغريد إبراهيم أبو شارب
دكتوراه بالصحة العامة
جامعة كنتاكي
الواليات المتحدة األميركية
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َّ
مد جسور التواصل مع
أكد على السعي إلى ّ
كافة شرائح المجتمع وإيجاد آلية واضحة
وفاعلة لخلق منظومة مشتركة لحماية
األمن العام

سعادة الفريق
سيف عبداهلل الشعفار
وكيل وزارة الداخلية
لـــ
:
اإلمارات تنعم باألمن واالستقرار
وال توجد أ ّية مخاطر حقيقية
تهدد أمنها
من فعل اإلنسان
ِّ
واستقرارها
نسعى لالرتقاء بالخدمات إلى
أعلى المستويات وقد استطعنا
أن نحقق الكثير من النجاحات
واإلنجازات
قرية وزارة الداخلية استقطبت
 440ألف زائر من مختلف األعمار
ّ
وحققت أهدافها في
والجنسيات
تعزيز الشراكة المجتمعية وزيادة
نسبة الوعي األمني بين أفراد
المجتمع كافة
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�أ َّكد �سعادة الفريق �سيف عبداهلل ال�شعفار ،وكيل وزارة الداخلية� ،أن دولة الإمارات العربية املتحدة تنعم
تهدد �أمنها وا�ستقرارها.
بالأمن واال�ستقرار ،وال توجد �أ ّية خماطر حقيقية من فعل الإن�سان ِّ
وقال ،يف حديث خا�ص لـ «طوارئ و�أزمات»� ،إن وزارة الداخلية تنطلق من غاية �سامية ،وهي الو�صول �إىل جمتمع
واحلد من اجلرمية ،و�إزالة ال�شعور باخلوف منها ،والإ�سهام يف حتقيق
�أكرث �أمان ًا ،واحلفاظ على النظام والأمن،
ّ
العدل .و�أ�شار �إىل �أن الوزارة ت�سعى لالرتقاء باخلدمات املجتمعية �إىل �أعلى امل�ستويات ،وقد ا�ستطاعت حتقيق
تقدمها الوزارة تهدف
الكثري من النجاحات والإجنازات على هذا ال�صعيد .و�أو�ضح �أن اخلدمات املُجتمعية التي ّ
�إىل �إيجاد �آلية وا�ضحة وفاعلة خللق منظومة م�شرتكة حلماية الأمن العام وتعزيز دور املجتمع .و�أ�ضاف:
«لدينا الكثري من املعايري واملوا�صفات لتحقيق التم ُّيز امل� َّؤ�س�سي ونقوم بتنفيذ عدة برامج على هذا ال�صعيد».
و�أ�شار الفريق ال�شعفار �إىل حر�ص وزارة الداخلية ،يف �إطار ويف ما يلي ن�ص احلوار:
خطتها اال�سرتاتيجية ،على مواكبة التطورات التي ي�شهدها
العامل اليوم ،للو�صول �إىل �أرقى امل�ستويات يف جمال خدمة ٭ ح�صلت وزارة الداخلية على املركز الثالث على م�ستوى
املتعاملني عرب ا�ستخدام �أف�ضل التقنيات التكنولوجية العامل يف اخلدمات املُجتمعية ...ما هي الفل�سفة التي
احلديثة .و�أ�ضاف �أن جائزة وزير الداخلية ت� ِّؤ�س�س ملفاهيم تنتهجها الوزارة لتجعلها تتبو�أ مثل هذه املكانة؟
الإبداع الوظيفي ،وحت ِفّز الرغبة يف الإ�صرار على احل�صول تهدف اخلدمات املُجتمعية التي تق ّدمها وزارة الداخلية
على درجات التم ّيز العليا ،حتى �أ�صبحت ثقافة الإبداع ركن ًا للجمهور �إىل خلق م�س�ؤولية م�شرتكة بني الوزارة وم�ؤ�س�سات
�أ�سا�سي ًا لديهم.
الدولة واملواطنني واملقيمني ،لتحقيق الأمن املجتمعي
وتناول يف حديثه مبادرة قرية وزارة الداخلية ،التي ُت َع ّد ومكافحة اجلرمية مبختلف �صورها و�أ�شكالها .فالعملية
الأوىل من نوعها وتهدف �إىل حتقيق التوا�صل عن قرب الأمنية باتت م�س�ؤولية م�شرتكة بني �أجهزة الأمن واملجتمع،
مع خمتلف �شرائح املجتمع و�أفراده ،ف�أو�ضح �أن القرية لذلك ف�إن اخلدمات املُجتمعية التي تقوم بها وزارة الداخلية
ا�ستقطبت � 440ألف زائر من خمتلف الأعمار واجلن�سيات ،ت�سعى من خاللها �إىل �إيجاد �آلية وا�ضحة وفاعلة خللق
وحقّقت �أهدافها يف تعزيز ال�شراكة املجتمعية وزيادة ن�سبة منظومة م�شرتكة حلماية الأمن العام وتعزيز دور املجتمع.
الوعي الأمني بني �أفراد املجتمع كافة.
ولدى وزارة الداخلية العديد من الربامج والآليات
ور�أى �أن انعقاد «معر�ض وم�ؤمتر الأمن الدويل ودرء وامل�شاريع اال�سرتاتيجية ،التي ت�سعى من خاللها �إىل م ّد
املخاطر» ميثل فر�صة ثمينة حلكومات دول املنطقة ج�سور التوا�صل مع كافة �شرائح املجتمع ،بهدف تعزيز
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املهت َّمة ب�ش�ؤون الأمن.
الق َيم الإيجابية ،ونبذ ال�سلوكيات ال�سلبية ،وتعزيز احرتام
ِ
القوانني واللوائح املعمول بها يف الدولة ،وتر�سيخ مبادئ
لدينا الكثير من المعايير حقوق الإن�سان ،وتنمية مفهوم ال�شراكة املجتمعية لدى
العاملني يف وزارة الداخلية و�أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته.
والمواصفات لتحقيق التم ُّيز
٭ حتر�ص وزارة الداخلية على تطوير اخلدمات والتم ّيز
َّ
المؤسسي ونقوم بتنفيذ عدة امل� َّؤ�س�سي ،كيف ترتجمون هذا التوجه على �أر�ض الواقع؟
برامج على هذا الصعيد �أ�صبح مفهوم التم ُّيز امل� َّؤ�س�سي لدى وزارة الداخلية ،بكافة
ويتم العمل على
قياداتها و�إداراتها العامة ،واقع ًا ملمو�س ًاّ ،
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تطبيق كافة املوا�صفات واملقايي�س املحلية والعاملية الهادفة
�إىل ذلك ،وال�سعي لالرتقاء باخلدمات �إىل �أعلى امل�ستويات،
وقد ا�ستطعنا يف هذا املجال �أن نحقق الكثري من النجاحات
والإجنازات.
ويف هذا الإطار ،لدينا  -يف وزارة الداخلية  -الكثري من
املعايري واملوا�صفات لتحقيق التم ُّيز امل� َّؤ�س�سي ،ونقوم بتنفيذ
عدة برامج على هذا ال�صعيد ،ومنها تنفيذ برنامج املتعامل
ال�س ّري ،و�إطالق ميثاق خدمة املتعاملني ،وا�ستطالعات
ِّ
الر�أي ،وتنفيذ م�شروع ت�أهيل وزارة الداخلية ،ومنوذج
التم ُّيز لتقييم الأداء امل� َّؤ�س�سي ،وم�شروع �إعادة هند�سة
الإجراءات واخلدماتَ ،
ْ�ض زمن تقدمي اخلدمة،
وخف ْ
وغريها من املوا�صفات واملعايري ،الرامية كذلك �إىل خدمة
املتعاملني� ،إ�ضافة �إىل الربامج واملبادرات وامل�شاريع التي
�أطلقتها الوزارة ،حتقيق ًا ملعايري برنامج الإمارات احلكومي
للخدمة املتم ِّيزة.
فوزارة الداخلية حري�صة ،ويف �إطار خطتها اال�سرتاتيجية،
على مواكبة التطورات التي ي�شهدها العامل اليوم ،للو�صول
�إىل �أرقى امل�ستويات يف جمال خدمة املتعاملني ،عرب
ا�ستخدام �أف�ضل التقنيات التكنولوجية احلديثة ،لتحقيق
التطلعات املرج ّوة ،وك�سب ثقة عمالئها وفق ا�سرتاتيجية
«�أن نعمل بفعالية لت�صبح دولة الإمارات العربية املتحدة
�إحدى �أف�ضل دول العامل �أمن ًا و�سالمة».
وخري دليل على جناح خططنا يف هذا املجال ،هو م� ِّؤ�شر
رِ�ضى املتعاملني ،والذي بلغ  90,3باملائة ،خالل ،2011
بينما كان يف حدود  88,7باملائة ،خالل � .2010أما م� ِّؤ�شر
رِ�ضى املجتمع فبلغ  90,6باملائة ،يف ال�سنة  ،2011بينما
كان يف العام ال�سابق  ،2010يف حدود  87,3باملائة.
٭ �أن�شات وزارة الداخلية قريتها حتت �شعار «قرية
جمتمعية بروح �شرطية» ،ما هي �ضرورات هذه القرية؟
وماذا حققت من نتائج؟
ُت َع ّد قرية وزارة الداخلية من املبادرات املُجتمعية التي
�أطلقتها الوزارة ،وا�ستطاعت من خاللها ا�ستقطاب 440
�ألف زائر ،من خمتلف الأعمار واجلن�سيات ،محُ َ قّقة

حريصون في إطار خطتنا
االستراتيجية على مواكبة
التطورات التي يشهدها
العالم اليوم للوصول إلى أرقى
المستويات في مجال خدمة
المتعاملين عبر استخدام أفضل
التقنيات التكنولوجية الحديثة
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�أهدافها يف تعزيز ال�شراكة املجتمعية ،وزيادة ن�سبة الوعي
الأمني بني �أفراد املجتمع كافة .فقرية وزارة الداخلية ُت َع ّد
وه َدفت �إىل حتقيق التوا�صل ،عن قرب،
الأوىل من نوعهاَ ،
مع خمتلف �شرائح املجتمع و�أفراده ،وتعريفهم باخلدمات
املتم ِّيزة التي تق ّدمها �أجهزة وزارة الداخلية� ،إ�ضافة �إىل
�إبراز الدور احل�ضاري والإن�ساين واالجتماعي الذي تقوم
به الوزارة ،متا�شي ًا مع ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية 2011-
 ،2013املنبثقة عن ا�سرتاتيجية احلكومة االحتادية .وقد

تؤسس
جائزة وزير الداخلية ِّ
ِّ
وتحفز
لمفاهيم اإلبداع الوظيفي
الرغبة في اإلصرار على الحصول
على درجات التم ّيز العليا حتى
أصبحت ثقافة اإلبداع ركنًا أساسيًا
لديهم
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�أ�سهمت بدورها يف تعريف �أفراد املجتمع ،عن قرب ،على
�أعمال خمتلف �أجهزة وزارة الداخلية ،ومهام وواجبات
عنا�صر ال�شرطة عملي ًا داخل القرية.
ور�سخت القرية ِق َيم الثقافة املُجتمعية ،وفكرة التوا�صل
َّ
والتقارب االجتماعي والوطني ،وتقدمي �صورة ج ّيدة
للتالحم املُجتمعي ،كما �أ�سهمت يف رفع ن�سبة الوعي الأمني
بني جميع �أفراد املجتمع ،يف خمتلف املجاالت ،عن طريق
ا�ستخدام و�سائل خمتلفة.
٭ من الأهداف اال�سرتاتيجية للوزارة ،توفري اال�ستجابة
ال�سريعة والفعالة لكافة حاالت الطوارئ املُحتملة.....
ما هي العنا�صر التي ترتكز عليها الوزارة لتحقيق هذا
الهدف؟
ُت َع ّد وزارة الداخلية من �أهم امل�ؤ�س�سات االحتادية بالدولة،
ملا تقوم به من عمل ريادي وفاعل ،ي�ساهم ب�صورة وا�ضحة
يف دعم الأمن واال�ستقرار فيها ،وهي تنطلق من غاية
�سامية ،وهي الو�صول �إىل جمتمع �أكرث �أمان ًا ،واحلفاظ
على النظام والأمن ،واحل ّد من اجلرمية ،و�إزالة ال�شعور
باخلوف منها ،والإ�سهام يف حتقيق العدل ،من خالل �سيادة
القانون ،وحفظ َه ْيبة الدولة ،عن طريق �أجهزة �شرطية
ف ّعالة ميداني ًا وعملي ًا.
ولوزارة الداخلية ا�سرتاتيجية وا�ضحة لتحقيق غايتها،
وتنزيل ر�ؤيتها للواقع امليداين ،من خالل خطة ذات نقاط
�سبع ،وهي :
 تركيز كافة اجلهود حلماية الأمن وزيادة ال�شعور بالأمانلكافة من يعي�ش على �أر�ض الدولة.
 بناء الثقة ،وبث الطم�أنينة لدى املجتمع بكل فئاته ،عربالت�شاور والتوا�صل الفع ّالني.
 حت�سني جودة اخلدمات والأداء. حتقيق �أف�ضل قيمة با�ستخدام املوارد لتقدمي اخلدمات. تطوير املواهب والقدرات لكافة موظفي الوزارة ،لتحقيقالأهداف املهنية.
 تر�سيخ وتعزيز مفاهيم الأمانة ومكارم الأخالق والنزاهة. -توفري الأجهزة واملعدات واملباين واملرافق والتقنية

والتكنولوجيا ،التي ت�ساعد على تقدمي خدمات ذات فعالية
وكفاءة.
٭ حتت عنوان «العمل مع ال�شركاء» ،ت�سعى الوزارة �إىل
عقد ال�شراكات والتوا�صل مع القطاعات املعنية على
تن�سقون
امل�ستويني العام واخلا�ص ،حملياً ودولياً ..كيف ِّ
مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
لتحقيق اال�ستجابة الف ّعالة للمخاطر ،قبل و�أثناء وبعد
ح�صولها -ال قدر اهلل؟
حتر�ص وزارة الداخلية ،وبتوجيهات من الفريق �سمو ال�شيخ
�سيف بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية ،على التوا�صل مع ال�شركاء الداخليني ،ومن بينهم
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،يف كافة
املجاالت ،من خالل امل�شاركة يف �إعداد اخلطط واملفاهيم
اخلا�صة يف جمال الطوارئ والأزمات والكوارث ،و�إعداد
وتنفيذ التمارين امل�شرتكة على م�ستوى الدولة ،ملواجهة
الطوارئ والأزمات والكوارث ،يف حال حدوثها  -ال �سمح
اهلل ،وو�ضع �آليات للتن�سيق امل�شرتك ،وتبادل املعلومات
واخلربات ،وعقد الدورات التدريبية املتبادلة بني الوزارة
والهيئة� ،إ�ضافة �إىل تعزيز التعاون والتن�سيق بني مركز
العمليات الوطني ومركز العمليات الرئي�س يف الوزارة ،وبني
غرف العمليات يف القيادات العامة لل�شرطة يف الدولة،
ومكاتب التن�سيق الوطنية يف كافة املجاالت.
٭ تهدف وزارة الداخلية� ،ضمن �أهدافها اال�سرتاتيجية،
�إىل ت�شجيع الإبداع � ..أيّ �إبداع؟ وما هي احلوافز التي
تقدمها الوزارة يف هذا الإطار؟
ِّ
ً
وزارة الداخلية حتثّ دوما القادة واملدراء العامني لل�شرطة
يف الدولة ،على ت�شجيع الأفكار الإبداعية بني من�ستبي
الوزارة ،وذلك �ضمن ا�سرتاتيجيتها ،مبا ُي�سهم يف االرتقاء
املقدمة �إىل اجلمهور ،وموا�صلة جهودهم
باخلدمات
َّ
احلالية لتطوير اخلدمات ال�شرطية �إىل �أف�ضل امل�ستويات،
�ضمن العمل وفق ًا ال�سرتاتيجية تطوير احلكومة االحتادية.
ون�سعى ،من خالل احلثّ على تنمية روح الإبداع� ،إىل
اال�ستغالل الأمثل للموارد الب�شرية ،واالهتمام بتقييم

�أداء العاملني ب�صورة مو�ضوعية وم�ستمرة ،لأن وجود
عنا�صر يف جهاز ال�شرطة ،ميتلكون روح ًا �إبداعية� ،سيدفع
تقدمها �أجهزة ال�شرطة
باملحافظة على جودة اخلدمة التي ِّ
�إىل اجلمهور ،والتي تُعترب من �ضمن الأولويات التي تعمل
الوزارة على االهتمام بها وحتقيقها ،يف كافة مدن ومناطق
الدولة.
وتعمل ع ّدة جهات يف الوزارة على تلقّي الأفكار املُبتكرة،
والتح�سينات املتعلقة باخلدمات ،وتقوم بتقدير ومكاف�أة
هذه الأفكار واملبادرات التي �ستُحدث فرق ًا �إيجابي ًا،
وتُ�ساهم يف جعل الإمارات �أكرث دول العامل �أمن ًا و�سالمة.
٭ مع وجود نظام الرتقيات ،التي ُيفترَ َ �ض �أن يح�صل
وح ْ�سن الأداء ....
عليها م�ستحقّوها ،بناء على الكفاءة ُ
جائزة وزير الداخلية ،ما هي �شروطها؟ و�إىل ماذا َتهدف؟
ومن هم املر�شحون ل َن ْيلها؟
تنطلق جائزة وزير الداخلية من �أن العن�صر الب�شري ،هو
�أهم عنا�صر الإنتاج امل�ؤ�س�سي ،وتهدف اىل �أن ي�صل العاملون
يف وزارة الداخلية ،يف �إنتاجيتهم� ،إىل �أق�صى كفاءة ممُ كنة،
وتعمل على حتفيزهم ،لدفع �سلوكهم يف االجتاه الذي يحقق
الأهداف اال�سرتاتيجية لوزارة الداخلية .فاجلائزة ،ومنذ
انطالقتها ،ت� ِّؤ�س�س ملفاهيم الإبداع الوظيفي ،وحت ِفّز من
رغبة منت�سبي الوزارة يف الإ�صرار على احل�صول على
درجات التم ّيز العليا ،حتى �أ�صبحت ثقافة الإبداع ركن ًا
�أ�سا�سي ًا لديهم ،لي�س فقط �أثناء �أدائهم ملهام عملهم ،بل يف
مناحي احلياة كافة.

ننطلق من غاية سامية ،وهي
الوصول إلى مجتمع أكثر أمانًا
والحفاظ على النظام واألمن
والحد من الجريمة وإزالة الشعور
ّ
بالخوف منها واإلسهام في
تحقيق العدل
العدد  2أكتوبر 2012
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وجائزة �سمو وزير الداخلية ،جائزة �شاملة ،لها معايري
وا�شرتاطات يف كل جانب من جوانبها ،تزيد عن اخلم�سني،
ولها �أهداف عدة ،منها:
م�ساندة ودعم حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية يف الوزارة
ال�سعي نحو تطوير خدماتنا وزيادة رِ�ضى املتعاملني واملجتمع
واملوارد الب�شرية.
جتهيز الوزارة والقيادات ال�شرطية للم�شاركة باجلوائز
االحتادية واملحلية.
تطبيق �أف�ضل املمار�سات املحلية والعاملية يف جمال التميز
امل�ؤ�س�سي والوظيفي .
ن�شر املعرفة وتبادل �أف�ضل املمار�سات بني قيادات والإدارات
ال�شرطية بالوزارة.
حتفيز وتطوير املوارد الب�شرية العاملة بالوزارة.
٭ �أعلنت وزارة الداخلية انها �ستبد�أ اعتبارا من مطلع
�أكتوبر  2012تطبيق الئحة خمالفات جديدة موحدة
على م�ستوى الدولة ،تتعلق بنظم الأمن وال�سالمة يف
كافة املن�ش�آت � ...إىل �أي مدى تعتقدون �أن هذه الالئحة
�سوف تكون عالجا ناجعا يف �سبيل �ضمان حتقيق الهدف
املن�شود منها؟
�إن الهدف من �إقرار الئحة املخالفات ،هو �سعينا �إىل تعزيز
الأمن وال�سالمة يف املن�ش�آت ،وذلك حفاظ ًا على الأرواح
واملُمتلكات ،وتعزيز ًا مل�سرية الأمن وال�سالمة يف ربوع
الوطن ،ولي�س الهدف من حت�صيل هذه الغرامات هو جمع
الأموال .وتت�ض َّمن الالئحة  1800خمالفة ،تتعلق جميعها

تعرضت لها
تكرار الحوادث التي َّ
األبنية خالل الفترات الماضية
أوجبت وضع إجراءات صارمة
هدفها فرض االلتزام بتطبيق
معايير السالمة حفاظًا على
األرواح والممتلكات
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انعقاد معرض ومؤتمر األمن
الدولي ودرء المخاطر يمثل فرصة
ثمينة لحكومات دول المنطقة
ومؤسسات القطاع الخاص
المهتمة بشؤون األمن
َّ
بال�سالمة والأمن ،وت�صل قيمة غرامة بع�ض املخالفات فيها
�إىل � 50ألف درهم.
�أعتقد �أن القيادة العامة للدفاع املدين يف الدولة� ،ست ّف ّعل
من الإجراءات اخلا�صة بنظم الأمن وال�سالمة ،املتعلقة
باملباين احلديثة التي �سيتم ت�شييدها ،وذلك من خالل
�إلزامها بتطبيق «كود الإمارات» ،وذلك ملنع� ،أو التقليل من
ن�سبة احلرائق وحجمها ،والتي تتع َّر�ض لها تلك الأبنية.
و�ستقوم �إدارات الدفاع املدين ،وبالتن�سيق مع اجلهات املعنية
متخ�ص�صني،
يف كل �إمارة ،بجوالت تفتي�شية ،ومن خالل
ِّ
على الأبنية احلديثة التي �سيتم ت�شييدها ،وطبق ًا لـ «كود
�سيتم توجيه �إنذار يف بداية الأمر �إىل
الإمارات» ،حيث
ّ
املخالفني ،يف حال وجود خمالفات ،ويف حال الإبقاء عليها
�سيتم تغرميهم بدفع القيمة املالية وااللتزام
دون تعديل،
ّ
بالتعديالت �أي�ضاً.
�إن تكرار احلوادث التي تع َّر�ضت لها الأبنية ،خالل الفرتات
املا�ضية� ،أوجبت و�ضع �إجراءات �صارمة على �شركات
املقاوالت ،هدفها فر�ض االلتزام بتطبيق معايري ال�سالمة
يف تلك الأبنية ،حفاظ ًا على الأرواح واملمتلكات.
٭ ت�ست�ضيف �أبوظبي دورياً منذ العام  2008معر�ض
وم�ؤمتر الأمن الدويل ودرء املخاطر ،مب�ساهمة ف ّعالة
من وزارة الداخلية� ..إىل ماذا تهدفون من وراء مثل هذه
امل�ؤمترات؟ وماذا حقّقت الدورات ال�سابقة؟
�إن انعقاد «معر�ض وم�ؤمتر الأمن الدويل ودرء املخاطر»،
ب�شكل �سنوي يف �أبوظبي ،ميثل فر�صة ثمينة حلكومات دول

املنطقة ،وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املهت َّمة ب�ش�ؤون الأمن،
لاللتقاء وتبادل اخلربات مع الوفود امل�شاركة وال�شركات
العار�ضة ،واالطالع على �أحدث الأنظمة والتقنيات العاملية،
يف جماالت الأمن وال�سالمة ومكافحة اجلرمية ،والت�ص ّدي
لها ،ودرء خماطرها .وقد ح َقّق هذا امل�ؤمتر �أهدافه املن�شودة
لتعزيز التعاون والتن�سيق بني حكومات دول العامل ،يف
املجال ال�شرطي والأمني ،مبا يحقّق تط ّلعاتها يف الت�ص ّدي
للجرمية� ،ضمن عامل تت�سارع فيه ا ُ
خلطى ،ويتطلب املزيد
من التعاون امل�شرتك ملواجهة تلك التح ّديات.
٭ يف ّ
ظل ما ت�شهده املنطقة من متغيرّ ات و�أحداث
وخماطر ،ما هي – بنظركم � -أهم املخاطر التي قد
تواجهها الدولة؟ وكيف مُيكن للإمارات العربية املتحدة
�أن تبقى واحة للأمن واال�ستقرار؟
تنعم دولة الإمارات ،بف�ضل من اهلل ،وبف�ضل توجيهات
القيادة العليا ،بالأمن واال�ستقرار ،وهو ما يلم�سه كل
مواطن ومقيم على �أر�ض هذه الدولة .وال توجد �أ ّية خماطر
تهدد �أمنها وا�ستقرارها ،نظر ًا
حقيقية من فعل الإن�سانِّ ،
لطبيعة جمتمع الإمارات ،وترابطه والتفافه حول قيادته،
التي حتر�ص دائما على توفري احلياة الكرمية له ،ولكن
هناك خماطر طبيعية قد تتع َّر�ض لها الدولة ،مثل اله ّزات
ويتم التعاون والتن�سيق مع اجلهات
الأر�ضية �أو ال�سيولّ ،
املعنية يف الدولة ،لتوفري احلماية لأفراد املجتمع ،يف حالة
حدوث مثل هذه املخاطر – ال�سمح اهلل.
ُ
٭ تتلخ�ص ر�ؤية وزارة الداخلية يف العمل بفعالية لت�صبح قرية الداخلية ت َع ّد األولى من
دولة الإمارات العربية املتحدة �إحدى �أف�ضل دول العامل نوعها وتهدف إلى تحقيق
�أمناً و�سالمة ....على ماذا تراهنون لتحقيق هذه الر�ؤية التواصل عن قرب مع مختلف
ال�سامية؟
شرائح المجتمع وأفراده
تتح ّقق ر�ؤية الوزارة من خالل و�ضوح ر�سالتها و�أهدافها جلميع
العاملني فيها ،حيث �أن الر�سالة والأهداف ُمع َلنة ووا�ضحة،
من خالل تر�سيخ مفهوم الأمن وال�سالمة للعاملني فيها وكافة
�أفراد املجتمع ،وي�ستند حتقيق الر�ؤية على تو ّفر الكوادر كما �أن من ال�ضروري وجود عملية تخطيط م�ستمر ل�ضمان
الب�شرية والإمكانيات املادية ،ووجود �آليات متابعة وقيا�س حتقيق الر�ؤية وتوظيف عمليات التقييم والتخطيط من �أجل
وعمليات ت�ؤ ّكد حتقيق الر�سالة والأهداف على �أر�ض الواقع .حتديد الأولويات والتح�سني امل�ستمر.
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المفهوم العام إلدارة استمرارية األعمال ()BCM
“�إدارة

ا�ستمرارية

(Continuity
...)Management

الأعمال”

Business

هي م�صطلح
حديث ،تُعنى به اخلطط البديلة ،ولكن
يتمّ �إعدادها بطريقة ممُ نهجة ومرتابطة،
بالتوافق مع �إدارة الطوارئ والأزمات،
بغر�ض �ضمان ا�ستمرار امل�ؤ�س�سات يف �أداء
دورها الرئي�س� ،سواء يف القطاع احلكومي
�أو اخلا�ص ،عند التع ُرّ�ض لأيّ نوع من
احلوادث ،التي قد ت�ؤدّي �إىل �إرباك العمل
�أو توقّفه يف تلك امل�ؤ�س�سة.
ولقد قام الباحثون ،منذ فرتة،
ب�إعداد معايري لهذه العملية ،حيث برز
�أول معيار من بريطانيا يف العام ،2006
وهو ( ،)BS25:999ومن ثم قامت
بع�ض الدول ب�إعداد معايري م�شابهة،
ولكن �أكرث توافق ًا مع طبيعة العمل يف تلك
الدول ،ونذكر منها املعيار الأ�سرتايل/
النيوزيلندي ( ،)ANZ 505وكذلك
املعيار ال�سنغافوري ال�ستمرارية الأعمال
(.)SS 540
ظل �أكرث �شيوعاً،
لكن املعيار الربيطاين َّ
حيث �أنه كان �أكرث عمومية و�شمولية،
ويمُ كن تطبيقه على جميع امل�ستويات
والقطاعات� ،إىل �أن �صدر حديثاً ،يف
منت�صف العام اجلاري ،معيار الأيزو
( ،)22301وهو – �إىل ح ّد ما � -شبيه
للمعيار الربيطاين ،مع بع�ض الرتكيز على
اجلانب الإداري للربنامج ودعم الإدارة
العليا .ومن مهام وواجبات الهيئة الوطنية
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لإدارة الطوارئ والأزمات� ،إعداد املعايري
اخلا�صة بالأزمات والكوارث ،حيث قُمنا
خالل ال�سنوات املا�ضية بالبدء يف �إعداد
معيار ال�ستمرارية الأعمال خا�ص بدولة
الإمارات العربية املتحدة ،و َمتّت مراجعته
من قبل جميع اجلهات االحتادية بالدولة،
و�إبداء مداخالتهم وموافقتهم عليه،
بحيث يتنا�سب مع طبيعة عمل وبيئة عمل
حكومة الدولة .وخالل �شهر نوفمرب من
هذا العام �سيتم الإعالن عنه وتوزيعه،
حيث يُعترب كذلك �أول معيار يُ�صاغ باللغة
العربية يف املنطقة ،ومرتجم �إىل اللغة
الإنكليزية ،وهو متوافق مع املعيارين
الربيطاين والآيزو املذكورين �أعاله،
وكذلك َّمت تطويره بحيث ي�شمل جزء
املوا�صفات والدليل الإر�شادي وملحق
لنموذج خطة ا�ستمرارية الأعمال ،من
�أجل ت�سهيل مه َمّة التطبيق للم�ستخدمني
وذلك ح�سب التوجيهات الإدارية العليا.
�إن الهدف من تلك املعايري ،هو �أن تكون
مقيا�س ًا لتمكني امل�ؤ�س�سات من اال�ستدالل
به ،من �أجل بناء مقدرة امل�ؤ�س�سة على
اال�ستمرار يف تقدمي الأعمال (الأ�سا�سية
وامله َمّة) �أثناء وقوع الكوارث  -ال �سمح
اهلل.
وبغ�ض النظر عن الآليات والطرق
ّ
امل�ستخدَ مة من �أجل احل ّد من الأخطار
واحلوادث� ،أو منعها �أو التخفيف من
�آثارها� ،إلاّ �أننا ال يمُ كن �أن نتو َقّع كل �شيء،
فكما يُقال يف جمال الطوارئ والأزمات:

“يجب تو ُقّع غري املتو َقّع” .وجميع هذه
احلوادث �أو الطوارئ �أو الكوارث قد ت�ؤدّي
تعطل مفاجئ عن العمل� ،سواء كان
�إىل ُّ
ال�سبب فنّي ًا �أم طبيعي ًا �أو مُتع َمّداً.
ويف هذا الإطار ،يتمّ التعامل مع
امل�ؤ�س�سة انطالق ًا من ثالثة عنا�صر رئي�سة
وهي :
العاملون(العن�صر الب�شري) :وهم
العن�صر الأ�سا�س يف �أ َيّة م�ؤ�س�سة ،وهم
مع َرّ�ضون جلملة من العوامل �أو امل�س ِبّباب،
التي من املُمكن �أن يت�أثروا بها ،مثل:
الأمرا�ض املُعدية� ،أو الإ�ضرابات� ،أو
غريها من الأمور التي قد ت�ؤدّي �إىل
غيابهم� ،أو توقّفهم عن العمل .وهذا
يقت�ضي وجوب �إيجاد البدائل واخلطط
لهذا العن�صر املهم ،وهناك عدة طرق
بديلة مثل التدريب املتبادل الداخلي
بني الإدارات والأق�سام� ،أو االتفاق مع
م�ؤ�س�سات �أخرى ،والتدريب املتبادل على
املهام احل�سّ ا�سة بني املوظفني وغريها من
احللول.
املباين :وهي كذلك عن�صر مهم يف
امل�ؤ�س�سة ،حيث مهما كانت �إجراءات
ال�سالمة فيها جيّدة ،فال يمُ كن توقّع بع�ض
الأخطار ،التي قد تكون طبيعية� ،أو متع َمّدة
لتخريب املبنى� .إن تعرّ�ض املبنى لكارثة
طبيعية قوية ،يمُ كن �أن تت�سبّب يف االخالء
التام له ،وبالتايل توقف العمل فيه .وهذا
يتط َلّب �ضرورة الرتتيب املُ�سبق لهذه
احلالة ،و�إيجاد البدائل املنا�سبة ،كت�أمني
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املوقع الآخر البديل ( املوقع البارد  ,املوقع
الدافئ  ,املوقع ال�ساخن – التفا�صيل يف
املعيار � )AE/HSC 7000:2012أو
العمل من خالل املنزل لبع�ض املوظفني
عن طريق �شبكة الإنرتنت� ،إذا كانت
متوفرة ،وغريها من احللول من �أجل
تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية �أو ال�ضرورية
للم�ؤ�س�سة.
ُق�صد بها جميع املعدّات
العمليات :وي ّ
و�أجهزة احلا�سوب واالت�صاالت ،وغريها
لتعطلها �أن
من العنا�صر التي يمُ كن ُّ
ي�صيب امل�ؤ�س�سة ب�شكل مبا�شر ،يف �إرباك
�أدائها �أو �ش ّل حركتها .لذلك يجب و�ضع
بدائل منا�سبة لكل عن�صر هام ال يمُ كن
اال�ستغناء عنه ،وعلى �سبيل املثال :و�ضع
�أجهزة خوادم احتياطية يف موقع �آخر
�آمن ،يمُ كّن امل�ؤ�س�سة من ا�ستكمال عملها
بدون فقدان البيانات امله َمّة واحل�سّ ا�سة
لديها ،والعديد من البدائل لكل جزء يف
هذا العن�صر.
بالطبع ،وقبل القيام ب�إعداد و�إجراء
خطة ا�ستمرارية الأعمال ،هناك العديد من
الأعمال التح�ضريية الالزمة التي ال ُب ّد من
القيام بها ،وي�أتي يف مقدّمة ذلك� ،إجراء
حتليل و�إدارة املخاطر ،حيث تمُ كن  -خالل
هذه العملية � -إزالة بع�ض الأخطار� ،أو
معاجلتها والتخفيف من �آثارها� ،إىل درجة
يمُ كن قبولها ،وبالتايل ،ال توجد �ضرورة
للتخطيط لها وعمل خطط ا�ستمرارية
الأعمال اخلا�صة بها .وتُعرف هذه املرحلة
بـ “�إدارة تقييم املخاطر”.
بعد القيام بعملية حتديد املخاطر،
والتقليل من �آثارها �أو احل ّد منها ،تقوم
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امل�ؤ�س�سة باخلطوة الأوىل ،وهي عملية
حتليل الت�أثري على الأعمال (BIA :
،)Business Impact Analysis
�أي حتديد جميع عملياتها �أو خدماتها �أو
منتجاتها ،ومن ثم حتديد العنا�صر امله َمّة
يف تلك اخلدمات ،والتي يمُ كن �أن ي�ؤثر
توقّفها على احلياة الطبيعية للمجتمع،
ومن الناحية التجارية ،يمُ كن �أن ي�ؤدّي �إىل
خ�سائر تلحق بامل� َّؤ�س�سة ،والأهم هو فقدان
ثقة املتعاملني مع هذه امل�ؤ�س�سة ب�سبب
توقّفها عن العمل لأيّ �سبب كان .وبعد
حتديد تلك املهام �أو اخلدمات الأ�سا�سية
وال�ضرورية ،يتمّ ح�صر جميع املوارد
الالزمة من �أجل �ضمان �إمداد تلك املهام
�أو اخلدمات ،ومن ثم حتديد الن�سبة
الدنيا املطلوبة لال�ستمرار ،حيث �سيكون
من املُكلف يف بع�ض الأحيان �أن تقوم
امل�ؤ�س�سة باال�ستمرار ،ويف امل�ستوى نف�سه
من اخلدمات خالل الطوارئ �أو الأزمات،
�أو من موقع بديل( .الر�سم البياين)
حيث يتمّ حتديد ال�سيا�سة العامة من
جانب الإدارة العليا ،ويُحدّد حجم اخلدمة

�أو املهام التي ال يجب �أن تقل عنها يف
اال�ستمرار خالل الطوارئ والأزمات ،ويتم
كذلك و�ضع الزمن الأق�صى ال�سرتجاع
تلك اخلدمات �أو املهام .وبعد ذلك ،يتمّ
تكوين الفريق املنا�سب لكل مه َمّة ،مع
قائمة ب�أرقام االت�صال واملهام املوكلة
لكل فريق ،وربطها جميع ًا يف �إطار خطّ ة
واحدة متكاملة ،با�سم“ :خطة ا�ستمرارية
الأعمال” للم�ؤ�س�سة ،وتوثيق جميع
العمليات املذكورة �أعاله بها ،ل�ضمان
�إمكانية حتديثها ومراجعتها .وال نن�سى ،يف
هذا ال�سياق� ،أهمية و�ضرورة التدريب على
تلك اخلطة وتطويرها ،يف حال ا�ستبدال
�أو حتديث �أيّ من العنا�صر الرئي�سة التي
ذكرناها �سابقًا.
محمد أحمد الجنيبي
مدير إدارة السالمة والوقاية

الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
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قصة «فاتحة» جرائم الحرب النووية وأفظعها

اليوم األول قبل هيروشيما وبعدها
يف ال�ساد�س من �أغ�سط�س من كل عام ،يحيي
اليابانيون على طريقتهم ،وبخ�شوع ،ذكرى
�ضحايا الق�صف الأمريكي ملدينتي هريو�شيما
وناغازاكي خالل احلرب العاملية الثانية
بالقنبلة الذرية ،التي �أحدثت كارثة يف
البالد ما زالت �آثارها قائمة �إىل اليوم.
الق�صف د ّمر �أجزاء كربى من املدينتني،
و�أَ ْودى يف ظرف حلظات ،بحياة � 140ألف
�شخ�ص يف هريو�شيما  ،ونحو � 80ألف ًا يف
ناغازاكي ،وهو ما �أجرب حينها طوكيو على
اال�ست�سالم للحلفاء.
وللمنا�سبة الـ � ،67أقيم حفل تذكاري هذا
العام يف هريو�شيما ،يف ح�ضور حفيد الرئي�س الأمريكي الأ�سبق هاري ترومان ،الذي �أمر ب�إلقاء القنبلتني
�صباحا بالتوقيت املحلي يف
الذريتني على املدينتني ،حيث ُقرعت الأجرا�س يف ال�ساعة ال�سابعة والن�صف
ً
اليابان ،وهي ال�ساعة التي �ألقيت فيها القنبلتان.
«اليوم الأول قبل هريو�شيما وبعدها» * ،كتاب َيحكي ق�صة
�أوىل جرائم احلرب النووية ،و�أفظعها ...ويف ما يلي ،عر�ض
ملحتواه..
خا�صة تلك التي
�إ�ضافة �إىل الكثري من التفا�صيل الدقيقةّ ،
جرت خلف الكوالي�س ،ويف دوائر �ض ّيقة جد ًا ،قبل وقوع �أوىل
�أكرب اجلرائم همجية يف التاريخ ،يروي كتاب «اليوم الأول قبل
هريو�شيما وبعدها» ق�صة هذه املدينة اليابانية ،عندما د ّوت
�ص ّفارات الإنذار يف �سمائها طوي ًال ،لتنبئ عن انتهاء الغارة
اجل ّوية الأمريكية ،التي ا�ستهدفتها عند ال�سابعة والن�صف من
�صباح يوم الأربعاء يف ال�ساد�س من �أغ�سط�س .1945
ومل تكن «هريو�شيما» تدري �أن الطارة «�إينوالغاي» ،من طراز
«بي – � ، »29أو «الطائرة الرقم  »82ح�سب ا�سمها الر�سمي،
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التي انطلقت ُمب�شاركة �سبع قاذفات من الطراز تف�سه ،يف
«مه ّمة الق�صف اخلا�صة الرقم  ،»13يقودها الكولونيل بول
تبيت�س ،برفقة املدفعي امليجور توما�س فريبي ،من قاعدة تينيان
اجل ّوية الأمريكية املتقدّمة (�أكرب قاعدة ج ّوية يف العامل �آنذاك،
وكان ا�سمها ال�سري :بابا�سي) يف بحر املارينا�س ،حاملة قنبلة
يورانيوم من طراز بدائي يعمل بطريقة الدفع الذ ّري� ،ست�صب،
بعد  45دقيقة من ذلك ال�صباح الياباين احلار الرطب ،ويف
�أ ّول هجوم نووي ي�شهدُه التاريخ ،جحيم ًا �أمريكي ًا �صنعته عقول
ط ّلقت قلوبها الرحمة ،و�أعمى ب�صريتها الث�أر واحلقد� ،إذ َّ
حطت
القنبلة «اليقطينة» ،املل�ساء فط�ساء الأنف (طولها  120بو�صة
وتزن  9000رطل) ،التي �أطلق عليها ا�سم «الغالم ال�صغري»،
فوق م�ستو�صف الدكتور «�شيما» ،الواقع يف � 19-شارع �سايكو�شو
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يف ما ي�س ّمى بـ «املنطقة احل�ضرية ال�صناعية»ّ ،
فتبخر امل�ستو�صف
مبن فيه ،ومات على الفور  % 88من الذين كانوا متواجدين
�ضمن دائرة ُقطرها  1500قدم ،وق�ضى الباقون نحبهم بع�شرات
الآالف يف الأ�سابيع والأ�شهر التي تلت ،ب�سبب الإ�شعاعات.
�أما من بقي منهم على قيد احلياة ،فكان مي�شي بوجه
مقلوب ،فيما ظ ّل �آالف �آخرون يعانون لعدّة �سنوات من ال�سرطان
واللوكيميا والتخ ُلف العقلي واالنحراف الكرومو�سومي الوراثي
واحلاالت املت� ّأخرة الأخرى« ...حتى �أولئك الذين �أ�صيبوا بحروق
ب�سيطة وبدوا معافني متام ًا يف البداية� ،أ�صيبوا بالوهن بعد ب�ضعة
�أ ّيام لأ�سباب جمهولة» ،وكثريون منهم فارقوا احلياة يف ما بعد.
كان تدمري املدينة اليابانية ،يف ذلك اليوم ال�صيفي ،قد �أطلق
يف وا�شنطن موجة من ت�صريحات ُمفعمة باحلما�س ،وو�صفه
الرئي�س الأمريكي �آنذاك ،هاري �أ�س .ترومان ،ب ـ «�أعظم يوم يف
التاريخ».
يت�أ ّلف الكتاب� ،إ�ضافة �إىل خامتة وملحق �صور ،من ق�سمني،
ينقل الأول ،الذي حمل عنوان« :قبل القنبلة» يف خم�سة �أجزاء ،من
الواليات املتحدة واليابان ،دقائق الأيام وال�ساعات التي �سبقت
�إلقاء القنبلة على «مدينة املوت» ،فيتحدّث عن جماعة ال ُعلماء
املنخرطني يف العمل النووي ال�س ّري يف كل من �شيكاغو ولو�س
�آالمو�س وغريهما ،الذين �صنعوا الثورة النووية الأمريكية وفتحوا
الأبواب �أمام ن�شوب �سباق دويل للت�س ّلح النووي ،وعن بناء القنبلة
وتخ ّبط �صانعي ال�سيا�سات يف دوائر الرئا�سة يف البيت الأبي�ض
وال�صناعات احلربية والبنتاغون ،وعن التعامل مع ال�شكوك
واخليارات املُتاحة واملُمكنة ،وال�شراكة النووية مع الربيطانيني،
والت�أرجح بني قراري التجربة ال�سلم ّية على منوذج ملدينة
مفرت�ضة يف الأرا�ضي الأمريكية والق�صف املفاجئ احلقيقي
لهدف حي يف داخل اليابان ،والظروف املُوجبة ملثل هذا العمل
الع�سكري ،وت�أثري كال االحتمالني على العالقة مع كل من رو�سيا
وال�صني وفرن�سا ،وكذلك احلاجة الأمريكية التي كان ترومان
خا�صة للحليف الرو�سي جوزيف �ستالني
ي�أمل بها «للت�صدّي» ّ
يف م�ؤمتر بوت�سدام الذي جمعهما واحلليف الثالث الربيطاين
ون�ستون ت�شر�شل (�سبتمرب  ،)1945و�إمكانية النجاح �أو الف�شل
يف ال�سيطرة على النتائج والتداعيات ،ومن ّثم االندفاع ،من

قبل «جلنة الهدف» التي ّمت ت�شكيلها يف وا�شنطن ،التخاذ القرار
مبوعد �إلقاء القنبلة التي ُ�ص ّممت كي تنتج ق ّوة تدمري ّية ُتعادل 20
�ألف طن من مادة «تي �أن تي» ،بعد حتديد املدينة/الهدف التي
�سيقع عليها ُحكم الإعدام ،ودرا�سة الظروف املناخية املرتبطة
بالتوقيت .وقد كان الهدف يف البداية مدينة كويوتو ،عا�صمة
البالد القدمية ،وهي مدينة تاريخ ّية ذات �أه ّمية دينية عظيمة
بالن�سبة لليابانيني ويبلغ تعداد ُ�سكانها مليون ن�سمةّ ،ثم اجته
الر�أي �إىل طوكيو باعتبارها اخليار الأف�ضل لإيقاع �أق�صى عدد
ممُ كن من ال�ضحايا و�إحداث ال�صدمة لدى اليابانيني في�ضط ّروا
وتوجهت
لال�ست�سالم� ،إ ّال �أ ّنه ّمت ا�ستبعاد هذه الفكرة يف ما بعدّ ،
الأنظار �إىل يوكوهاما القريبة منها ،و�إىل ياواتا حيث �صناعات
احلديد ال�صلبّ ،ثم �إىل ناغازاكي وهي امليناء الذي ي�ضم عدد ًا
من املن�ش�آت ال�صناعية� ،إىل �أن ا�ستق ّر القرار على هريو�شيما،
�سابع �أكرب مدينة يابانية ،وتعني« :اجلزيرة العري�ضة» ،كونها
مركز ًا للجي�ش ومنطقة لل�صناعات احلربية ،و ..لأنها بب�ساطة
جم ّرد مكان مل يكن �سالح اجلو الأمريكي قد وجد وقت ًا بعد
لق�صفه» .كذلك �أدرجت على الئحة الأهداف مدن �أخرى ،مثل
العدد  2أكتوبر 2012

41

كوارث
عبر التاريخ
كولودا (�أو كوكورا) ونيغاتا (�أو تيغاتا).
كما يتط ّرق هذا الق�سم من الكتاب �إىل الغارات اجلوية
التي �ش ّنتها طائرات ال ـ «بي  »29 -الأمريكية القاذفة للقنابل
واملنطلقة من القاعدة الع�سكرية الأمريكية يف جزيرة «غوام»،،
يوم  9مار�س ،على العا�صمة اليابانية طوكيو ،وما خ ّلفته قنابل
«النابامل» من فظائع املوت واحلريق والدمار.
من اجلو كان قائد الهجوم ُيخرب م�س�ؤوله الأعلى :الهدف
بكامله ي�شتعل ..النريان متتد وتنت�شر  ..بو�سعي �أن �أرى طوكيو
بكاملها حتت الوهج  ..جناح كامل � ...أما على الأر�ض فقد كان
امل�شهد  ..ال�شوارع بالذات كانت ح َّية طيبة وبعد  ...ك�أنهار من
نار ...كان مبقدور املرء �أن يرى قطع الأثاث امل�شتعلة تنفجر يف
كل مكان ،يف �أتون احلرارة ،بينما النا�س ي�شتعلون ك�أعواد الثقاب
 ..امتدت طوابري طويلة من �أنا�س مهرتئي الثياب ّ
يغطيهم
الرماد ،يجرجرون �أقدامهم يف ذهول و�صمت مثل طوابري النمل
 ..مل تكن لديهم فكرة �إىل �أية جهة يتّجهون..
احرتقت بالكامل م�ساحة قدرها  158مي ًال مربع ًا ،وحت ّول
 267170بيت ًا �إىل رماد ،وقتل � 72489شخ�ص ًا و�أ�صيب 130
الف ًا بجروح  ..كانت تلك عملية ذبح جماعي ،بكل ما للكلمة من
معنى .كان التخطيط لتنفيذ �سبعة �آالف غارة �إ�ضافية بحلول
�شهر �سبتمرب� /أيلول من ذلك العام ،لي�س على طوكيو وحدها ،بل
لت�شمل �أي�ض ًا مدن ًا �أخرى ،مثل �أو�ساكا وكوي وناغويا ،وهذه كانت
واحدة من الغارات الأمريكية املق ّرر �ش ّنها لإرغام اليابان على
اال�ست�سالم ،وذلك قبل �أ�شهر قليلة من توجيه الواليات املتحدة،
ومعها بريطانيا ،الإنذار النهائي (الذي مل يو ّقع عليه ال�سوفيات)
�إىل �إمرباطور اليابان هريوهيتو ،ب�ضرورة �إعالن القوات امل�سلحة
اليابانية كافة ،اال�ست�سالم دون �شروط ،ورف�ض طوكيو الر�سمي
للإنذار يف  30يوليو.
ويروي الف�صل الثاين« :بعد القنبلة» ،يف ثالثة اجزاء ،حلظات
�سقوط قنبلة املوت وما �أعقبها..
«...عامود من الدخان ال يق ّل ارتفاعه عن � 40ألف قدم،
يت�صاعد ب�سرعة ،له قلب ناري ..النريان تتقافز
وتنفجر يف
َّ
كل مكان� ..إنها �أكرث من �أن تحُ �صى� ..سحابة على �شكل نبات
الفطر» ...هكذا َّ
خل�ص �أحد الطيارين املهاجمني م�شهد اللحظة
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الأوىل .ويف جانب �آخر ،ي�ستعر�ض حال املدينة ال�ضحية ،ووقع
جرمية الع�صر يف كل من وا�شنطن وطوكيو ،ومن ثم ينتقل �إىل
هريو�شيمااجلديدة.
يف اجلزء الأول من هذا الق�سم ،الذي جاء حتت عنوان« :مدينة
املوت» ،ينقل الكاتب م�شهد «عجلة املوت النووي» ،حيث القى الآالف
حتفهم على الفور ،فيما ِق َّلة قليلة نجَ َ ت ،مدينة بحياتها للحظ...
قليلون �سمعوا �صوت االنفجار ،لكن �أحد ًا مل يعرث على �أ ّية عالمة
حلفرة ،كالتي حتدثها القنابل عادة عند �سقوطها ..يف �أقل من
ن�صف ثانية  ،ت�س َّببت الأ�شعة احلرارية ،التي جتاوزت حرارتها
ثالثة �آالف درجة �سنتغريب ،يف �إ�صابة ال�سكان بحروق رئي�سة على
نطاق ميلني من نقطة مركز االنفجار ،ومات قرابة � 130ألف ًا من
�سكان هريو�شيما البالغ عددهم � 350ألفا ...وجوه منتفخة على
نحو ب�شع ،وقد احرتقت منها الأنوف والأفواه والعيون والآذان ،حتى
بدا من ال�صعب التمييز بني الوجه والقفا ،و�أج�ساد من خمتلف
الأعمار �شبه عارية م�سودة باحلروق كانت تنزف بغزارة ،تتدافع
بتعثرّ وا�ضطراب ،وقد تد َّلت منها قطع من اجللد� ..أل�سنة من
تبق وال تذر� ..سحب من الدخان و�أمطار
اللهب الأحمر ونريان ال ِ
�سوداء ممزوجة بالرمل واحل�صى والدهون� ...أنني وبكاء و�صراح
يف كل مكان� ...أنا�س يتق ّي�أون �سائ ًال غريب ًا �أ�صفر اللون ،و�أحيان ًا
�أخ�ضرا ،و�آخرون عط�شى يبحثون عن قطرة ماء� ،أو عن منازلهم
ومتفحمة تكتظ بها جنبات
التي كانت ،وعن ذويهم ..جثث م�ش ّوهة ّ
ال�شوارع« ..هذا جحيم اهلل يف الأر�ض»..
ويف هذا اجلزء ،يتط ّرق الكاتب �إىل م�شاهد الأيام التالية ،حيث
بد�أت عمليات جمع اجلثث و�إحراقها ،جنب ًا �إىل جنب مع �أعمال
الإنقاذ للم�صابني الذين تكدّ�سوا يف �أروقة امل�ست�شفيات ،وللمر�ضى
الواهنني الذين مل يكن ب�إمكانهم حتى تلك اللحظة ا�ستيعاب ما
ح�صل .وحدهم الأطباء كانوا يتحدثون بحرية وارتباك عن «قنبلة
خا�صة جدّا».
�أما يف اجلزء الثاين الذي حمل عنوان« :فجر كاذب» ،فقد
تناول الكاتب �أجواء وردود الفعل ،يف كل من وا�شنطن وطوكيو.
�أمريكي ًا :ت�أييد �شعبي هائل لإلقاء القنبلة( % 85ح�سب ا�ستطالع
�أجرته م�ؤ�س�سة غالوب) .و�إح�سا�س بالظفر و»االنت�صار العذب»
لدى العلماء واجلرناالت ،فـ»..املدينة (هريو�شيما) بر ّمتها قد

كوارث
عبر التاريخ
َ
متزّقت �إربا» .وم�شاعر ارتياح و�صيحات تهنئة ورق�ص واحت�ساء
خمور ،و�إعالن رئا�سي يف بيان ر�سمي حول الهجوم ،ت�ض َّمن
دعوة جديدة لليابانيني لال�ست�سالم �أو»مواجهة وابل من الدمار
ينهال من ال�سماء ،مل ي�شهد له مثيل يف العامل �أبدا» ،وا�ستعداد
لـ «فعلة ثانية´».كي ال يجد اليابانيون وقت ًا ال�ستعادة توازنهم»...
كان الهدف اجلديد مدينة ناغازاكي وميناءها حيث مركز بناء
ال�سفن ،وقد ا�ستهدفنها القاذفة «بوك�س كار» بقنبلة»الرجل
البدين» ،التي قادها الطيار ميجور �شارلز دبليو �سويني وبلغت
فدمر  44باملئة من املدينة وقتل زهاء
تكاليفها  25مليون دوالرَّ ،
� 70ألف �شخ�ص.
اليابانيون ،ومنذ ال�ضربة االوىل ،وقعوا حتت ت�أثري ال�صدمة،
و�أدرك كبار امل�س�ؤولني يف طوكيو �أن �شيئ ًا كارثي ًا قد ح�صل يف
هريو�شيما ،وبد�أت الأنباء تت�س َّرب� »..أُبيدت هريو�شيما بر ّمتها
بقنبلة واحدة وال تزال احلرائق تنت�شر» ..لكن �شيئ ًا مل يرد حول
طبيعة القنبلة ذات القوة التدمريية املذهلة� .أم �إعالمي ًا ،فقد �أذيع
�أن الق�صف كان عاديا« ...طائرات �ألقت قنابل حارقة ،وتقوم
ال�سلطات بح�صر الأ�ضرار» .واعترب بيان ترومان مبثابة «دعاية»،
�إ ّال �أن م�س�ألة اال�ست�سالم دخلت دائرة النقا�ش بني الإمرباطور
وجرناالته ،يف وقت �أعلن فيه ال�سوفيات احلرب على اليابان
وغزوا من�شوريا ،الأمر الذي �أبعدعن طوكيو حلم ا�ستخدام مو�سكو
كو�سيط لل�سالم مع وا�شنطن .وجاءت ال�ضربة التي ا�ستهدفت
لتعجل يف اتخاذ قرار «حت ُّمل ما ي�صعب حت ُّمله» -ح�سب
ناغازاكي ِّ
تعبري هريهيتو الذي �أجه�ش بالبكاء  : -اال�ست�سالم ،الذي ت�س َّبب
يف قيام حركة مت ّرد ع�سكري مبا ي�شبه االنقالب �ضد الإمرباطور
لعزله .لكن احلرب مع ذلك انتهت  ..ومل تنت ِه.
وبينما اجته اليابانيون ،مبا بقي لديهم من �إمكانيات� ،إىل
تي�سر ،متعاي�شني
ت�ضميد جراحهم وتنظيم �ش�ؤون حياتهم مبا َّ
مع م�أ�ساتهم ،كانت �أروقة القرار الأمريكية ت�شهد مواجهات من
نوع �آخر ،و�صلت �إىل م�ستوى االتهام باخليانة� ،أبطالها «جرناالت
النووي» الذين دخلوا يف �صراعات بينية حول ثمار الن�صر العذب
�ضد اليابان .ومبا �أن القنبلة مل تكن خط�أ يف نظر النخبة احلاكمة
يف وا�شنطن ،بل كانت «نعمة وبركة» ،فقد تنامى امليل بحما�س
�شديد �إىل» تطوير» �أ�سلحة الفتك عرب االنتقال من الذ ّري �إىل

الهيدروجيني ،وغدت «الفائقة»حلم ًا لدى �إدوارد تيلر ،يجب
حتقيقه لتجاوز �صيت �أوبنهامير وعجرفته ،بعد ما حققته قنبلته
حدّته،
الذرية يف كل من هريو�شيما وناغازاكي .وبلغ التناف�س َ
ال�سيما بعد �أن �أ�صدر الرئي�س ترومان �إذنه بالبدء يف العمل لإجناز
قنبلة تيلر ،الذي �أ�صبح جنم امل�سرح اجلديد.
يف اجلزء الثالث والأخري من الق�سم الثاين ،يقول م�ؤلف
الكتاب «هريو�شيما بعد � 40سنة من الكارثة»»..مل �أكن اتو َّقع �أن
�أرى مدينة بال عيب �أو �شائبة ..غرام بكل ما هو �أمريكي� ..أنا�س
يرتدون �سرتات اجلينز ..و�آخرون يرتادون حمل با�سكن روبنز.
مظاهر ثراء عامة وترف ..مليون ومئتا �ألف �سائح يزورون �سنوي ًا
متحف ال�سالم يف املدينة.
يوم � 6أغ�سط�س من كل عام َّ
ظل منا�سبة لدى اليابانيني
ال�ستذكار حدث �أليم �أفقدهم �أح ّباء من كل امل�ستويات ،يحيونه
بعيون غارقة بالدموع ،و� ٍأيد حتمل ال�شموع والفواني�س ،و�سط �شبه
�صمت تخنقه احل�سرات وتخرقه �أن�شودة الأطفالِ �»:أعد يل �أبي..
� ِأعد يل �أمي»� .أما يف وا�شنطن ف�إن االحتفال ي�أخذ �شك ًال �آخر،
احتفاالت لـ «قدامى املُحاربني» ..ك�ؤو�س خمر و�شرب �أنخاب ..
وتبا ٍه مبا َج َنتْه العقول قبل الأيدي..
•

تأليف :بيتر وايدن ،ترجمة :هاشم حبيب اهلل

• إصدار :المجمّ ع الثقافي .2002
• قراءة :حسان زين الدين
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صين
ألغراض التدريب على كيفية التعامل مع الطوارئ وإعداد المهن ّيين المخ َت ِّ

«مدينة توازن للسالمة واألمن وإدارة الكوارث»
األولى من نوعها في اإلمارات والمنطقة والعالم
مل َي ُع ْد خافي ًا على �أحد �أن م�س�ألة �إدارة الطوارئ والكوارث� ،أ�صبحت،
ال�سيما منذ بدايات الع�شرية الثانية من القرن اجلاري،
تت�صدر
َّ
�أولويات اهتمامات دولة الإمارات العربية املتحدة ،باعتبارها �ضرورة
ا�سرتاتيجية تنموية .وبات العمل على رفع كفاءة اجلهات والهيئات
الوطنية املختلفة ،وا�ستعداداتها ملواجهة � ّأي نوع من الأزمات �أو
الكوارث الطارئة ،هدف ًا رئي�س ًا ت�سعى �إىل حتقيقه بنجاح ،ويف خمتلف
االجتاهات ،وفق �أف�ضل مقايي�س اجلودة الدولية.
«�أيدك�س  ،»2011وهي الأوىل من نوعها يف دولة الإمارات واملنطقة
�إطالق املدينة
يف هذا الإطار ،ي�أتي �إطالق «مدينة توازن لل�سالمة والأمن والعامل ،لكي تو ِّفر خدمات التدريب يف جماالت ال�سالمة والأمن
و�إدارة الكوارث» ،يف  22فرباير من العام املا�ضي ،خالل معر�ض واال�ستعداد للطوارئ و�إدارة الأزمات والكوارث .وتكمن �أهمية
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هذه املدينة الرائدة ،يف الفل�سفة التي تنطلق منها ،وهي �إيجاد
كوادر مواطنة متتلك اخلربة لت�أدية املهام املُ�شار �إليها �أعاله.

حتديد موا�ضع ال�ضعف ...و�سعي ل�ضمان
اجلودة

كان الت�ص ّدي للكوارث يقت�ضي غالب ًا �أن تعمل عدة جهات مع ًا
يف ظروف ع�صيبة ،وهي ال تعلم �إ ّال القليل عن منهج عمل بع�ضها
البع�ض ،لذا �أ�صبح من ال�ضروري جتميع كل هذه اجلهات يف مكان
واحد ،وتوفري ظروف قريبة من تلك التي حتدث فيها الكوارث
على �أر�ض الواقع ،مبا ي�ساعد على تبيان نقاط القوة املُ�شرتكة
لديها ،وحتديد موا�ضع ال�ضعف والق�صور ،و�إدخال التعديالت
الالزمة على طرق العمل والتدريب عليها ،بحيث تعرف كل جهة
الدور املنوط بها يف حالة وقوع �أزمة  -ال قدر اهلل».
وت�ستوجب �أهمية م�شروع كهذا� ،أن ي�ستويف مقومات �أ�سا�سية،
هي :اجلودة ،ال�سالمة وح�سن التح ّكمن ووفق �أف�ضل املعايري
الدولية يف التدريب وال�سالمة والأمان  .ولهذا كان احلر�ص
على �أن حت�صل املدينة على كافة الإجازات واالعتمادات املهنية
من ّ
تخ�ص�صة .فقد ح�صلت  -مث ًال  -على اعتماد
املنظمات املُ ِّ
املنظمة الدولية للطريان املدين ،يف ما يتعلق ب�سيناريوهات
الطريان ،كما حازت �أن�شطتها البحرية على �شهادة «�إميو �أ�س تي
دبليو �سي .»95
وجاءت فكرة �إن�شاء املدينة لدعم جهود اجلهات املعنية يف
اال�ستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث ،وتوحيد ال�سيا�سات
الوطنية ،والتدريب امل�شرتك ،وجت ُّنب االزدواجية يف اال�ستثمارات
واملوارد ،من خالل �إن�شاء مرفق تدريبي متكامل يخدم جميع
اجلهات ومبوا�صفات عاملية .و َّمت تكليف �شركة «توازن القاب�ضة»
للقيام بالدرا�سات الالزمة لتنفيذ هذه الفكرة ،التي تهدف �إىل
امل�ساهمة يف بناء وتعزيز القدرات والكفاءات يف الدولة ،ودعم
اجلهود الرامية حلماية خمتلف قطاعات الدولة ومكت�سباتها وبنيتها
التحتية ،عرب امل�ساهمة يف �إعداد جيل ذي جاهزية ومرونة وكفاءة
عالية ،ولديه القدرة الالزمة على التعامل مع خمتلف ال�سيناريوهات
املُحتملة واملتعلقة مبجاالت ال�سالمة والأمن و�إدارة الكوارث.

نحو منع االزدواجية

ويف حديث خا�ص لـ «طوارئ و�أزمات»� ،أو�ضح م�صدر م�س�ؤول
يف «املدينة»� ،أنه« ...يف ظل وجود العديد من الهيئات والأجهزة
التي تقوم باملهام نف�سها تقريب ًاَّ ،مت الإيعاز لـ «توازن» للقيام
بدور يف تن�سيق املهام بني جميع اجلهات احلكومية املختلفة ملنع
الإزدواجية ،و�إ�شراكهم يف املدينة لدعم اجلهود املبذولة لتحقيق
االلتزام بال�سيا�سة الوطنية يف جمال التعامل مع حاالت الطوارئ
و�إدارة الأزمات.

اتفاقية تعاون بني «الهيئة» و»توازن
القاب�ضة»

ويف هذا ال�صدد ،وترجمة ال�سرتاتيجيتها الرامية �إىل
تفعيل ال�شراكة وتبادل اخلربات مع م�ؤ�س�سات القطاعني العام
واخلا�ص ،وقعت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» ،اتفاقية تعاون م�شرتك مع �شركة «توازن القاب�ضة»،
لرفع م�ستوى جودة اخلدمات ،وتبادل اخلربات واملعلومات
والكفاءات واخلدمـات اال�ست�شارية املتوفرة لدى كال الطرفني،
من �أجل �إقامة م�شاريع م�شرتكة بينهما.
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مرفق الختبار القدرات والإعداد

ت�شغل املدينة ،التي �أعلنت عنها �شركة «توازن القاب�ضة»
لال�ستثمارات اال�سرتاتيجية� ،أر�ض ًا تتجاوز م�ساحتها نحو
�أربعمئة �ألف مرت مربع� ،إىل اجلنوب من �أبوظبي ،وتت�ض َّمن
مرافق للتدريب على عمليات معقدة ،ت�شرتك فيها جهات
ُقدم �أكرث
متعددة.
وي�ضم مق ّرها عدد ًا من �أجنحة التدريب ت ِّ
ِّ
ّ
من  35دورة يف جماالت اال�ستجابة للطوارئ ،والتعاطي
مع احلوادث يف املناطق احل�ضرية وال�صناعية ويف املوانئ
واملناطق البحرية.
و�ستكون املدينة مبثابة مرفق الختبار قدرات العاملني
يف جمال �إدارة الكوارث يف القوات امل�سلحة وهيئات الدفاع
املدين واجلهات ال�صحية واملنظمات الإن�سانية واملنظمات غري
و�ستتم يف املراحل الالحقة� ،إ�ضافة مرافق جديدة
احلكومية.
ّ
للتدريب على �سيناريوهات �أكرث تعقيد ًا� ،إىل جانب توفري
م�شبهات تدريب ومرافق للبحث والتطوير ،تتيح لل�شركات
يتم التح ّكم فيها.
اختبار منتجاتها اجلديدة يف ظروف ّ
و�أعلنت ال�شركة ،عند �إطالق «املدينة» ،عن خطط لإن�شاء
هذه «املدينة» ،لتكون مبثابة مرفق للتدريب على كيفية
املخت�صني ،وتزويدهم
التعاطي مع الطوارئ ،و�إعداد املهن ّيني
ِّ
بالكفاءات الالزمة للت�ص ّدي للأحداث اجل�سيمة ،يف جماالت
الأمن وال�سالمة و�إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

�سيناريوهات ...ومواجهة

«مركز تدريب ال�سالمة»

حتدث امل�صدر امل�س�ؤول يف «توازن» ،لـ
ويف هذا ال�سياق َّ
«طوارئ و�أزمات» ،عن دور «مركز تدريب ال�سالمة» ،ف�أ�شار
�إىل �أن افتتاحه َّمت يف العام  ، 2003للتدريب يف جماالت الأمن
وال�سالمة ،م�ضيف ًا �أن املرافق احلالية تو ّفر ت�شكيلة من برامج
املتخ�ص�ص يف املجاالت التالية  :مكافحة احلريق،
التدريب
ِّ
ح�صر العطب ،مكافحة �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،البحث والإنقاذ
والنجاة يف البحر ،وال�سالمة البحرية� ،إ�ضافة �إىل الإ�سعافات
الأولية .وذكر �أن جهات عديدة قد ا�ستفادت من الإمكانيات
التي يو ّفرها املركز ،وخا�صة الوحدات التي تتبع للقوات امل�سلحة
ووزارة الداخلية ،متمثلة يف الدفاع املدين ،وجهاز حماية املن�ش�آت
واملرافق احليوية ،وبع�ض �شركات النفط والغاز.
و�أ َّكد امل�صدر ،يف حديثه اخلا�ص لـلمجلة� ،أن التدريب يف
«مدينة توازن لل�سالمة والأمن و�إدارة الكوارث»« ...ميثل جتربة
فريدة ،حيث ُيتيح ،للجهات والأفراد على ال�سواء ،اكت�ساب
املعارف والكفاءات الالزمة للقيام مب�س�ؤولياتهم بفعالية ،يف
املواقف التي تتط َّلب جهود ًا م�شرتكة بني خمتلف اجلهات
املخت�صة .وقد َّمت ت�صميم املناهج التدريبية للمدينة ،بحيث تل ّبي
َّ
املتطلبات املتنامية ملختلف �شرائح املتدربني ،مع الت�أكيد على
كيفية العمل امل�شرتك بني خمتلف العنا�صر يف حاالت الطوارئ
والأزمات والكوارث.

الرتكيز على اال�ستجابة والإدارة

املتخ�ص�ص على كافة اجلوانب
وقال« :وف�ض ًال عن توفري التدريب
َّ
الف ّنية لل�سالمة والأمن وتوعية املجتمع يف هذا املجالِّ ،
يركز التدريب
على جوانب اال�ستجابة والإدارة ،مع �إيالء اهتمام خا�ص للتدريب
املخت�صة ،والذي يرتكز على
امل�شرتك بني خمتلف اجلهات والأجهزة
َّ
حمدّدة تتمحور حول الآليات الف ّعالة يف املراحل التي
�سيناريوهات َ
يتم تب ّنيها
ت�سبق حاالت الطوارئ �أو الأزمات والكوارث� ،أو الآليات التي ّ
خالل تلك احلاالت �أو بعدها».

واملتخ�ص�صني يف هذه املدينة ،التي
و ُيتاح للمتد ِّربني
ِّ
تتبع ملجموعة �شركات «توازن» ،التعاطي مع العديد من
ال�سيناريوهات املُحتملة ،مبا يف ذلك احلوادث الطبيعية،
كالزالزل والفي�ضانات والأوبئة ،وكذلك التي تنتج عن فعل
الإن�سان ،مثل انهيارات املباين واالنفجارات واحلرائق � ،إ�ضافة
�إىل عمليات الإنقاذ يف البحار.
وتتيح املرافق احلالية التدريب على عمليات مكافحة
وقامت مدينة توازن ،بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة،
احلريق ،وعمليات البحث والإنقاذ ،والتعامل مع الأ�ضرار
بهدف توحيد اجلهود وبناء مرفق تدريبي متكامل يخدم جميع
النووية والبيولوجية والكيميائية.
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اجلهات ،عن طريق �إقامة �سيناريوهات تدريبية خمتلفة للتدريب
امل�شرتك ملعظم �أنواع الأزمات والكوارث ،للوقوف على مدى
جاهزية خمتلف اجلهات ،ومدى مالءمة خطط الطوارئ  ،حيث
ا�ستلمت مدينة توازن قوائم باالحتياجات التدريبية من هذه
اجلهات بهدف توفريها لهم.

حمتويات امل�شروع

ما هي حمتويات ومراحل م�شروع مدينة توازن ،ومتى �سينتهي
العمل بهذا امل�شروع؟ ُيجيب امل�صدر امل�س�ؤول :يحتوي م�شروع
مدينة توازن على ثمانية �أجنحة (مدار�س) ،هي التالية :جناح
�إدارة الطوارئ والكوارث ،اجلناح البحري ،جناح البرتول والغاز،
اجلناح اجلوي ،جناح ال�صحة والبيئة ،جناح البحث والإنقاذ،
جناح الأمن وال�سالمة ،وجناح مكافحة احلريق.
و�سوف ت�ضطلع هذه الأجنحة/املدار�س مبهام التدريب املهني
والتخ�ص�صي ،وبرامج التوعية يف تلك املجاالت ،وذلك من خالل
ُّ
املحا�ضرات والتطبيقات العملية والندوات واملحاكاة.
كما حتتوي املدينة على �إثنى ع�شر قطاع تدريبي (مناطق
تدريب) ،هي :املنطقة اجلوية ،املنطقة البحرية ،املنطقة
ال�صناعية ،املنطقة العمرانية ،منطقة النقل ،منطقة البناء ،منطقة
املواد اخلطرية ،منطقة الإنقاذ الفني ،املنطقة الطبية ،منطقة
ال�سالمة العامة ،منطقة مكافحة احلرائق ،منطقة التجارب.
وتوفر مناطق التدريب �أ�سا�س ًا للتدريب امل�ستند �إىل
�سيناريوهات� ،أو التدريب باملحاكاة .وقد ُ�ص ِّم َمت هذه التدريبات
لتو ّفر وعي ًا متزايد ًا بالأدوار امله َّمة التي يجب �أن ي�ضطلع بها كل
�شخ�ص ،للقيام بجميع مراحل التعامل مع احلاالت الطارئة ،من
التجاوب بفعالية ،والعمل على التخفيف من �آثارها ،وا�ستعادة
الو�ضع الطبيعي ب�أ�سرع وقت ،ثم �إعادة البناء.
وي�شار هنا �إىل �أن امل�شروع ينق�سم �إىل مرحلتني:
املرحلة الأوىل�( :سنتني) و�سيتم خاللها �إن�شاء خم�س �أجنحة
تدريبية (جناح �إدارة الطوارئ والكوارث ،اجلناح البحري ،جناح
البرتول والغاز ،اجلناح اجلوي ،جناح مكافحة احلريق) وثمانية
مناطق تدريبية (املنطقة اجلوية ،املنطقة البحرية ،املنطقة

ال�صناعية ،املنطقة العمرانية ،منطقة النقل ،منطقة البناء،
منطقة املواد اخلطرية ،منطقة الإنقاذ الفني ،املنطقة الطبية،
منطقة مكافحة)
املرحلة الثانية�( :سنة) الإنتهاء من باقي الأجنحة ومناطق التدريب.
ُيذكر �أن «مدينة توازن لإدارة الكوارث» ،هي مبادرة تهدف
�إىل بناء وتعزيز قدرات الدولة على حماية مرافقها املجتمعية
التح�سب
و�أ�صولها والبنية التحتية احليوية الالزمة ،ولتمكينها من ُّ
للطوارئ ،والتعاطي مع املتغيرّ ات ،ب�أعلى قدر من املرونة.
وكانت القيادة العامة للدفاع املدين قد ك�شفت ،يف الع�شرين من
يناير من العام املا�ضي  ،2011عن خطة تنفيذ م�شروع املدينة،
وعقدت لهذا الغر�ض اجتماع ًا تن�سيقي ًا مع �شركة «توازن» بتكليف
من ديوان �سمو ويل عهد �أبوظبي ،حيث َّمت تكليف ا�ست�شاري لدرا�سة
كافة جوانب امل�شروع جلهة مك ِّوناته وموا�صفاته ،مبا يتالءم مع
الأهداف التي �ستُن�ش�أ من �أجلها املدينة ،وتكلفتها وبرنامج انطالق
الأعمال الإن�شائية فيها ،واملراحل التي �ستم ّر فيها.
وتطمح «توازن القاب�ضة» لأن تُ�صبح «مدينة توازن لل�سالمة
والأمن و�إدارة الكوارث» ،اجلهة َّ
املف�ضلة على امل�ستويني الإقليمي
ي�ضم الأفراد واجلهات املتع ّددة،
والعاملي ،للح�صول على تدريب ّ
و ِفرق ًا من بلدان خمتلفة ،وذلك يف جماالت ال�سالمة والأمن
واال�ستعداد للطوارئ و�إدارة الأزمات والكوارث.
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بهدف تطوير جاهزية القطاعات المعنية باالستجابة للطوارئ

تمرين يتناول عملية إخالء ح َّية ألحد
فنادق أبوظبي

بالتعاون والتن�سيق بني الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والقوات امل�سلحة ووزارة الداخلية الإماراتيةَّ ،مت
ت�صة
يف �أبوظبي خالل الأ�سبوع الثاين من �أكتوبر اجلاري ،تنفيذ مترين م�شرتك «تعاون احلق � ،»6ساهمت فيه جهات معنية مخُ َّ
�أخرى ،يهدف �إىل تطوير جاهزية وا�ستعداد كافة القطاعات املعن َّية بعمليات اال�ستجابة واال�ستعداد ملواجهة �أ ّية حالة طارئة،
وبيان كيفية التعامل مع مثل هذه احلاالت ،التي تتط َّلب �سرعة التن�سيق والتعاون امل�شرتك بني اجلهات امل�ستجيبة للحدث ،وفق
ا�سرتاتيجية ف ّعالة ترفع من قدرات عنا�صر اجلهات امل�ستجيبة ،والتدريب على �إعداد اخلطط وال�سيناريوهات ،وكيفية �إدارة
الأزمات واحلوادث و�سبل ال�سيطرة عليها ،و�إظهار قدرات و�إمكانيات القطاعات كافة.
و�أجريت يف �إطار فعاليات التمرين عملية �إخالء واقعية� ،شاركت فيها مخُ تلف اجلهات املعن ّية ،كان م�سرحها �أحد الفنادق يف
العا�صمة ،حيث َّمت �إخالء النزالء والعاملني� ،إ�ضافة اىل ت�أمني املوقع والطرق لو�صول �سيارات الإنقاذ والإ�سعاف و�آليات الدفاع
املخت�صة �إىل املوقع.
املدين والأجهزة الآخرى
َّ
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بمتابعة من الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث

متطوعو «ساند» و «تكاتف» إلى األردن
ّ
إلغاثة الالجئين السوريين

ترجمة للدور الذي �أُ ِعدوا من �أجله ،ليكونوا جاهزين
للتعامل مع احلاالت الطارئة والإ�سهام يف ت�أمني ال�سالمة
للغري ،وتلبية لنداء الواجب الإن�ساين لتمثيل الدولة يف �أي
مكان حول العامل ،وحتت �أ ّية ظروف ،ان�ض َّمت جمموعة من
املتط ّوعني الإماراتيني يف «م�ؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�شباب»
من خالل برناجمي «�ساند» لال�ستجابة يف حاالت الطوارئ
و»تكاتف» للتط ّوع االجتماعي� ،إىل فريق الإغاثة الإماراتي،
املُقيم على �أر�ض اململكة الأردنية الها�شمية ،املك َّلف مبهام
تقدمي العون وامل�ساعدة لالجئني ال�سوريني املتواجدين على
احلدود الأردنية.
ُي�شار �إىل �أن برنامج «�ساند» ،هو وليد �شراكة بني الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،و»تكاتف»،
وقد جرى تطويره لتعزيز اال�ستجابة للحاالت الطارئة يف
الدولة ،والتخفيف من �آثارها يف حال وقوع �أزمات �أو حدوث
كوارث ،وتوفري الدعم وامل�ساندة للم�ؤ�س�سات والهيئات
القائمة املعنية باال�ستجابة للطوارئ.
وقالت ميثاء احلب�سي ،الرئي�س التنفيذي لدائرة الربامج
يف م�ؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�شباب� ،إن �إر�سال املتط ّوعني

يف برناجمي «تكاتف» و»�ساند» �إىل الأردن ،ي�أتي يف �إطار
حر�ص القيادة الر�شيدة على م�ضاعفة اجلهود الكبرية التي
يبذلها فريق الإغاثة الإماراتي املقيم يف الأردن ،بجهود
املتط ّوعني ،وذلك بغر�ض م�ساندة الالجئني ال�سوريني يف
حمنتهم  ..م�ؤ ّكدة �أنه �سيتم تبديل املجموعات التط ّوعية
كل فرتة ،مبا يتيح الفر�صة مل�شاركة �أكرب عدد من ال�شباب
الإماراتي.
و�أ�شارت احلب�سي �إىل �أن املتط ّوعني يف كال الربناجمني،
نفّذوا من قبل عدد ًا من الأن�شطة خارج الدولة ،يف عدد من
البلدان ،مثل تنزانيا وتايلند والواليات املتحدة الأمريكية
واململكة املغربية ،حيث قاموا ببناء و�صيانة بيوت وعيادات
ومدار�س ،وتقدمي الأدوية ،وتدري�س الأطفال ،كما �ساهموا
يف �إغاثة املت�ض ّررين من الإع�صار الذي �ضرب باك�ستان
منذ عامني.
و�أ�شارت احلب�سي �إىل �أن حما�س املتط ّوعني وا�ستجابتهم
ال�سريعة لتلبية نداء الواجب الإن�ساين ي�ؤ ّكد على جاهزية
�شباب الإمارات وا�ستعدادهم لتمثيل الوطن يف �أي حمفل
وحتت �أي ظروف.
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تكرم المشاركين في تمريني
«الهيئة «
ّ
ّ
«سجل
«تعاون الحق  4و  »5وتبحث في
الكوارث واألزمات» مع جمارك دبي

تعزيز ًا للتوا�صل والتعاون بينها وبني اجلهات احلكومية
املختلفة ،من �أجل الرقي بالوطن واحلفاظ على مكت�سباته،
ويف �إطار احلر�ص على العمل اجلماعي لتحقيق الأهداف
الوطنية ،تابعت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء
والأزمات والكوارث» ن�شاطاتها على كافة امل�ستويات ،يف
�سبيل تفعيل روح الفريق الواحد.
ويف هذا الإطار ،ك َّرمت «الهيئة» امل�شاركني يف �إعداد
و�إجناز متريني «تعاون احلق»  4و  ،5كما بحثت �سبل
تن�سيق اجلهود ب�ش�أن �إعداد �سجل الكوارث والأزمات ،مع
«جمارك دبي» ،وفق ًا ال�سرتاتيجيتها القا�ضية ب�ضرورة
اال�ستعداد واالت�صال على امل�ستويني االحتادي واملح ّلي،
من �أجل املحافظة على الأرواح واملمتلكات واملكت�سبات.

«تعاون احلق»  4و 5

فقد ك ّرمت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» الوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات والأفراد
الذين �ساهموا يف �إعداد و�إجناز متريني «تعاون احلق»
الرابع واخلام�س ،بح�ضور معايل �سيف �سلطان العرياين،
الأمني العام للمجل�س االعلى للأمن الوطني ،و�سعادة
حممد خلفان الرميثي ،مدير عام الهيئة ،وعدد من كبار
امل�س�ؤولني والقادة ومديري الإدارات يف خمتلف امل�ؤ�س�سات
االحتادية واملحلية.
و�أ�شاد د .جمال احلو�سني ،مدير �إدارة التكنولوجيا
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واالت�صاالت يف الهيئة ،بالتعاون الب ّناء والتفاعل الإيجابي
املتم ّيز واحلما�س منقطع النظري الذي �ساد خالل فرتة
التمرينني ،والذي �أ�سهم ب�شكل وا�ضح يف �إجناحهما وفق
�أعلى امل�ستويات .و�إذ �أ ّكد حر�ص الهيئة على تقديرها
لهذا التعاون ،لفت النظر �إىل �أنّ اجلهات املعن ّية تتط ّلع
من خالل ذلك� ،إىل حتقيق الأهداف الوطنية التي تع ّزز

التن�سيق والتعاون امل�شرتك ،ب�إقامة التمارين امل�شرتكة
الرامية �إىل تقييم خطط الطوارئ واال�ستجابة امل�شرتكة،
والتع ّرف �إىل نقاط القوه وال�ضعف ،والتدريب على مفهوم
�إدارة الطوارئ والأزمات ،وتوحيد املفاهيم الأ�سا�سية بني
امل�شاركني.
وث ّمن احلو�سني جهود اجلهات امل�شاركة ،وروح الفريق
الواحد والعمل اجلماعي ،والتعاون لتحقيق الأهداف،
و�صو ًال �إىل التوا�صل والتعاون بني اجلهات احلكومية
املختلفة من �أجل الرقي بالوطن وتعزيز مكت�سباته،
مو�ضح ًا �أن هذه التمارين امل�شرتكة ت�ؤ ّكد مقدرة
م�ؤ�س�ساتنا الوطنية كفريق عمل واحد ،يف مواجهة
التح ّديات املختلفة وتعقيداتها ،و�إيجاد ال�سبل الكفيلة
الحتوائها ،بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف اجلهات ،وهو ما
ملحة لال�ستمرار يف تنظيم هذا النوع من
يجعل احلاجة ّ
التمارين ،بهدف تر�سيخ مفهوم العمليات الوطنية و�آليات
العمل اجلماعي ،ومبا يعك�س روح االنتماء والوالء للوطن.
وتوجه بال�شكر �إىل امل�شاركني يف �إعداد التمرينني ،خا�صة
َّ
�أع�ضاء جلان �إعداد وت�صميم التمارين ،وجلان ال�سيطرة
واملراقبني والتطبيق العملي ،وجلان االت�صاالت ،داعي ًا
اهلل �أن يحفظ الوطن والقيادة الر�شيدة و�شعب دولة
الإمارات من كل �سوء.

 ...و «جمارك دبي»

ويف �إطار العمل على تن�سيق اجلهود ب�ش�أن �إعداد �سجل
الكوارث والأزمات يف �إمارة دبي ،قام وفد من مكتب
تن�سيق «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» يف دبي ،بزيارة �إىل دائرة جمارك دبي ،بحث
خاللها يف جماالت التعاون القائمة بني اجلانبني ،و�سبل
تعزيزها م�ستقب ًال.
وناق�ش اللقاء الأمور املتع ّلقة ب�إدارة الأزمات ،واال�ستعداد
للحاالت الطارئة ومواجهتها �أو منع وقوعها ،عرب الرتكيز
على قنوات االت�صال والتن�سيق امل�شرتك يف كل ما يتعلق
مبجاالت الطوارئ والأزمات والكوارث ،من �أجل حتقيق

التكامل على امل�ستويني املح ّلي والوطني .كما ّمت عر�ض
املنهجية والآلية املتّبعة يف �إدارة املخاطر يف جمارك دبي.
و�أكد حممد را�شد املزروعي ،مدير �أول ق�سم املخاطر
يف «جمارك دبي» ،حر�ص الدائرة على التن�سيق مع
«الهيئة» وكافة اجلهات املعن َّية يف هذا املجال ،م�شري ًا
�إىل �أن لديها �سج ّل خماطر متوافق ًا مع ال�سج ّل الوطني
املعني بتوفري قواعد بيانات باملواد والإمكانيات املتوفرة،
ومتابعة حتديثها ،بالإ�ضافة �إىل الإ�شراف على �إعداد
وتقييم خطط اال�ستجابة املحلية للأزمات ،وا�ستمرارية
الأعمال بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية ،وخطة اال�ستجابة
الوطنية.
و�أو�ضح �أن الدائرة تقوم بالتن�سيق مع فرق الطوارئ،
وفق تطلعات ور�ؤية قيادتنا الر�شيدة املتعلقة ب�ضرورة
اال�ستعداد واالت�صال على امل�ستويني االحتادي واملح ّلي،
من �أجل املحافظة على الأرواح واملمتلكات ،وتعزيز دور
«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»
يف تن�سيق اجلهود بني الدوائر وامل�ؤ�س�سات املحلية يف
الإمارة ،بهدف اال�ستعداد قبل و�أثناء وبعد حدوث
االزمات �أو الكوارث مبختلف �أنواعها.
و�أعرب وفد «الهيئة» من جهته ،عن �شكره لتعاون «جمارك
دبي» والعر�ض التقدميي املفيد الذي اطلع عليه ،مثني ًا
على جهودها يف تطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية ،مبا
ي�سهم يف رفع الإنتاجية والكفاءة ،خا�صة يف جمال �إدارة
املخاطر.
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فريق إدارة الطوارىء واألزمات والكوارث
في أبوظبي يعقد اجتماعه األول
وكان املجل�س التنفيذي يف �إمارة �أبوظبي قد �أ�صدر
عقد فريق �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف �إمارة
�أبوظبي ،اجتماعه الأول ،برئا�سة اللواء الركن عبيد قرار ًا حمل الرقم  /19/لل�سنة  ،2012ق�ضى بت�شكيل
احلريي �سامل الكتبي ،نائب القائد العام ل�شرطة �أبوظبي ،فريق �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف الإمارة،
برئا�سة اللواء الركن عبيد الكتبي.
وذلك يف مقر القيادة العامة.
وناق�ش املجتمعون جدول الأعمال واملقرتحات ،وعدد ًا
من املو�ضوعات ذات ال�صلة ،بالإ�ضافة �إىل ال�سبل الكفيلة
بالنهو�ض بخطط التكامل بني امل�ستويني املحلي والوطني،
ورفع م�ستوى اال�ستعداد.
وقال الكتبي عقب االجتماع� ،إ ّنه ّمت بحث �سبل التن�سيق
بني اجلهات والقطاعات كافة ،لتنفيذ �سيا�سة عمل الفريق
خالل الفرتة املقبلة ،وجاهزية اجلهات الأخرى ومدى
اال�ستجابة.

تخريج دورة «إعداد سجل المخاطر»
في رأس الخيمة

حتت �إ�شراف «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» ،وبتنظيم منهاَّ ،مت يف ر�أ�س اخليمة ،تخريج دورة
ت�ضم  24منت�سب ًا ،مي ّثلون عدد ًا
يف «�إعداد �سجل املخاطر»ّ ،
من امل�ؤ�س�سات احلكومية االتحّ ادية واملحلية.
وقد �أ�شاد العميد حممد النوبي حممد ،نائب قائد عام
ال�شرطة نائب رئي�س فريق �إدارة الأزمات والطوارئ يف
ر�أ�س اخليمة ،باخلريجني الذين تلقوا العديد من املفاهيم
واملتطلبات لرفع م�ستوى الوعي الأمني لديهم ،وتعريفهم
باملخاطر املحتملة ،ودرا�سة وتقييم هذه املخاطر واحتماالتها
وت�أثرياتها ،بالإ�ضافة �إىل تع ّرفهم �إىل عملية و�ضع ال�سيناريوهات للمخاطر والتهديدات املتوقعة.
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تقدمها األمم المتحدة
واحدة من أهم الجوائز التي
ِّ

للحد من مخاطر الكوارث
جائزة ساساكاوا
ّ
مرة كل عامين و ُتمنح لألفراد والمؤسسات
قدم ّ
ُت َّ
للحد من خماطر الكوارث» يف العام ،1986
انطلقت «جائزة �سا�ساكاوا
ّ
بجهود امل� ِّؤ�س�س ال�سيد ريو�شي �سا�ساكاوا ،رئي�س جمل�س �إدارة منظمة
تقدمها منظمة الأمم
«نيبون» .و ُت َع ّد واحدة من �أهم اجلوائز التي ّ
ق�سم
املتحدة� ،إذ ُت َّ
قدر قيمتها مبا يقارب اخلم�سني �ألف دوالر �أمريكيُ ،ت َّ
على الفائزين.

ُم�ستحقّو اجلائزة

ُقدم مرة كل عامني،
وتمُ نح جائزة �سا�ساكاوا ،التي ت َّ
للحد من
للأفراد وامل�ؤ�س�سات ،الذين قاموا بدور فاعل ّ
خماطر الكوارث يف جمتمعاتهم� ،أو دعموا اجلهود
للحد من خماطر الكوارث.
املبذولة للتخطيط ال�سليم ّ
َّ
املر�شحون للجائزة على �شهادة تقدير للجهود
ويح�صل
للحد من خماطر الكوارث.
املقدمة ّ
َّ
ّ
الرت�شح للجائزة والتنظيم
تقع م�س�ؤولية ا�ستالم
للحد من
والتقدمي على عاتق مكتب الأمم املتحدة
ّ
خماطر الكوارث .ويجري منحها للفائزين بها خالل
للحد من خماطر الكوارث ،الذي
فعاليات املنتدى العاملي ّ
�س َيعقد دورته املقبلة خالل الفرتة من � 19إىل  23مايو
ِّ
وي�شكل هذا
 2013يف العا�صمة ال�سوي�سرية ،جنيف.
املنتدى فر�صة لزعماء العامل و�صنّاع الر�أي ،للتدليل على
�أهمية اتخاذ تدابري الوقاية وبناء القدرات على تك ُّيف
للحد من �آثار الكوارث.
املجتمعات ّ

الكوارث ،عرب تدعيم املدار�س وامل�ست�شفيات ،التي قد
تُ�ستخدم كمالجئ خالل الكوارث ،بالإ�ضافة �إىل تقييم
مقدرة املدن واحلكومات املح ّلية على مواجهة والتعامل
واحلد من اخل�سائر الب�شرية واملادية� ...إىل
مع الكوارث
ّ
االلتزام بالأهداف والأولويات اال�سرتاتيجية املُدرجة
�ضمن النظام املقرتح واملعروف بـ «نظام هيوغو للعمل
 ،»2015 2005ال�ساعي �إىل بناء مدن وجمتمعاتقادرة على ال�صمود والتعامل ال�سليم واال�سرتاتيجي مع
الكوارث.
وقد َّ
مت تبنّي «�إطار عمل هيوغو :بناء قدرة الأمم
واملجتمعات املحلية على جمابهة الكوارث 2005-
اجلائزة و«�إطار عمل هيوغو»
للحد
 ، »2015بوا�سطة 168حكومة ،يف امل�ؤمتر العاملي ّ
وي�سعى مكتب الأمم املتحدة
للحد من خماطر من الكوارث الذي انعقد يف كوبي ،اليابان يف يناير
ّ
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احلد الكبري من
 .2005وي�سعى «�إطار هيوغو» �إىل
تُعر�ض الرت�شيحات على جلنة التحكيم الختيار
ّ
وت�ضم اللجنة ممثلني عن كافة قارات العامل.
خ�سائر الكوارث يف الأرواح ويف املمتلكات االجتماعية الفائزين،
ّ
واالقت�صادية والبيئية.
مف�صل حول
ومن �شروط
ّ
التقدم للجائزة تقدمي �شرح َّ
للحد من
اال�ستخدام املتو ّقع للجوائز املالية املمنوحة
ّ
الرت�شيح للجائزة واختيار الفائزين
خماطر الكوارث ،بالإ�ضافة �إىل طلب �شرح للت�أثري
يتم الرت�شيح للجائزة من خالل اجلهات �أو الأ�شخا�ص املتو َّقع لهذه اجلوائز يف حتقيق الأهداف املرجوة.
 املذكورين تالي ًا  -ولي�س عن طريق ّاملر�شحني �أنف�سهم:
الإمارات :دور فاعل للحد من خماطر
• املر�شحني �سابق ًا للجائزة ذاتها.
• املمثلني الر�سميني للم�ؤ�س�سات �أو الهيئات العاملة الكوارث
احلد من خماطر الكوارث.
وت�شارك دولة الإمارات العربية املتحدة بدور فاعل يف
يف جمال ّ
• م�ؤ�س�سات ومكاتب الأمم املتحدة.
باحلد من خماطر الكوارث .وقد
املهتم
املجتمع الدويل
ّ
ّ
َّ
• املمثلني املح ّليني للأمم املتحدة.
خل�ص �سعادة ال�سفري عبيد �سامل الزعابي ،مندوب دولة
• املبعوثني الدائمني يف مقر الأمم املتحدة يف الإمارات العربية املتحدة الدائم لدى الأمم املتحدة يف
جنيف.
جنيف ،هذا الدور ،يف كلمة �ألقاها با�سم الدولة� ،أمام
• موظفي مكتب الأمم املتحدة
للحد من خماطر الكوارث،
ّ
للحد من خماطر الدورة الثالثة للمنتدى العاملي ّ
الكوارث.
املنعقدة يف العا�صمة ال�سوي�سرية بتاريخ  11مايو 2011
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خالية من االنبعاثات الكربونية وعوادم ال�سيارات
والنفايات ،با�ستثمارات بقيمة  15مليار دوالر.
• �إطالق جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل بقيمة 202
مليون دوالر ،لدعم االبتكار والتطوير والتطبيق حللول
الطاقة امل�ستدامة.
للحد من
• امل�شاركة الف ّعالة على ال�صعيد الدويلّ ،
خماطر الكوارث ،بالتعاون مع وكاالت الأمم املتحدة
وال�شركاء الدوليني يف حوايل  100بلد.
• ع�ضوية الدولة يف عدد من املجموعات الدولية
املعن ّية ببناء البلدان النامية ،ودعم بنيتها التحتية
وم�ؤ�س�ساتها االقت�صادية واالجتماعية ،مثل «�أ�صدقاء
اليمن» و «�أ�صدقاء باك�ستان» وال�شراكة الدولية مل�ساعدة
املقدمة �إىل
�أفغان�ستان ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات
َّ
�ضحايا الزالزل ،كما ح�صل بالن�سبة لهايتي وفي�ضانات
بباك�ستان.
ومن ال�ش ِّيق العلم ب�أن موقع اجلائزة على ال�شبكة
جمانية للجميع ،تهدف
العنكبوتيةّ ،
يقدم لعبة تفاعلية ّ
واحلد
�إىل �إعداد �أي �شخ�ص كان ،للتعامل مع الكوارث
ّ
من خماطرها ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع اجلمهور على �أخذ
دور فاعل وجماعي يف مواجهة خماطر الكوارث ،وال�سعي
احلد منها .وتوفّر هذه اللعبة العديد من املراجع
�إىل
ّ
و�س ُبل التعامل معها
واحلقائق املتعلقة بالكوارث الطبيعية ُ
واخلربات املكت�سبة خالل وقوعها .وتر ّكز هذه اللعبة على
وتقدم العديد من ال�سيناريوهات
الكوارث الطبيعية،
ّ
والأحداث لإثراء اخلربات وجذب امل�شاركني الذين
ي�ستطيعون املناف�سة مع العديد من املهت ّمني يف جمال
احلد من خماطر الكوارث على م�ستوى العامل.
ّ

حتت عنوان« :ا�ستثمر اليوم من �أجل غدٍ �أكرث �أمن ًا ،زيادة
اال�ستثمار يف العمل املحلي» ...حيث ا�ستعر�ض اخلطوات
للحد
التي اتخذتها دولة الإمارات للإعداد اال�سرتاتيجي ّ
من خماطر الكوارث والطوارئ .ومن هذه اخلطوات على
�سبيل الذكر ال احل�صر:
• �إن�شاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
بتاريخ  14مايو  ،2007والقيام ب�أن�شطة �شاملة عن
امل�ؤمتر العاملي للحد من الكوارث
طريق الرتكيز على جوانب رئي�سة ثالث ،وهي :التعليم
باحلد من الكوارث،
ويعترب امل�ؤمتر العاملي املعني
ّ
وحمالت التوعية وا�سعة النطاق وبرامج االت�صاالت.
ً
ً
احلد من خماطر الكوارث
هاما ،يزيد من �أهمية ّ
للحد من التغريات البيئية حدثا ّ
• مبادرة «مدينة م�صدر» ّ
وحماية البيئة ،لتكون �أول مدينة على م�ستوى العامل يف اخلطط والأعمال الإمنائية .وهو يوفّر فر�صة فريدة
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لت�شجيع نهج ا�سرتاتيجي َّ
منظم على ال�صعيد الوطني،
واحلد من خماطر التع ّر�ض
للت�صدي جلوانب ال�ضعف
ّ
ّ
باحلد من
للأخطار الطبيعية .وال تزال التع ّهدات
ّ
الكوارث يف ازدياد رغم �أن التنفيذ الفعلي ال يزال بطيئا.
و�إ�ضافة �إىل �أن اخل�سائر الب�شرية واالقت�صادية الناجمة
عن الكوارث الطبيعية� ،آخذة يف االرتفاع ،وال تزال
ِّ
ت�شكل العقبة الرئي�سة �أمام التنمية امل�ستدامة ،وحتقيق
الأهداف الإمنائية للألفية ،فقد �أخذت خماطر جديدة
يف الظهور .ومن املنتظر �أن ي�ؤ ّدي امل�ؤمتر� ،إىل �إر�شاد
وحتفيز احلكومات والقائمني على ر�سم �سيا�ساتها،
لإعطاء مزيد من االهتمام ملثل هذه امل�سائل احليوية،
ال�سبل العملية لإدراج تدابري تقليل املخاطر يف
وحتديد ّ
احلد من الفقر.
الأعمال الرامية �إىل ّ
احلد ب�شكل كبري من
وي�سعى امل�شاركون يف امل�ؤمتر �إىل ّ
اخل�سائر الناجمة عن الكوارث ،يف الأرواح واملمتلكات
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية للمجتمعات املحلية
والبلدان .ويتط ّلب بلوغ هذه النتيجة ،االلتزام وامل�شاركة
الكاملني جلميع العنا�صر الفاعلة املعنية ،مبا فيها
احلكومات ،واملنظمات الإقليمية والدولية ،واﻤﻟﺠمتع
املدين �شام ًال املتط ّوعني ،والقطاع اخلا�ص ،والأو�ساط
العلمية .ولبلوغ هذه النتيجة املن�شودة ،يق ّرر امل�ؤمتر
اعتماد الأهداف اال�سرتاتيجية التالية:
 - 1تعزيز الإدماج الفعال العتبارات خماطر الكوارث
يف �سيا�سات التنمية امل�ستدامة ،وتخطيطها وبرجمتها
على جميع امل�ستويات ،مع الت�شديد بوجه خا�ص على
واحلد
حدﺗﻬا ،والت� ّأهب لها،
ّ
اتقاء الكوارث ،وتخفيف َّ
من �أوجه ال�ضعف.
 - 2القيام على جميع امل�ستويات ،وبخا�صة على
م�ستوى اﻤﻟﺠمتع املحلي ،با�ستحداث وتعزيز امل�ؤ�س�سات
والآليات والقدرات ،التي يمُ كنها �أن ت�سهم على نحو
منتظم يف بناء القدرة على مواجهة الأخطار.
احلد من املخاطر ،يف
 - 3الإدراج املنتظم ل ُنهج
ّ

والت�صدي لها
ت�صميم وتنفيذ برامج الت� ّأهب للطوارئ
ّ
والتعايف منها ،يف �إعمار اﻤﻟﺠمتعات املحلية املت�ض ّررة.
ويتو َّقع القائمون على امل�ؤمتر ،زيادة الوعي والإدراك
احلد من خماطر
والت�أييد ال�سيا�سي لتنفيذ عملية
ّ
الكوارث وتعبئة املوارد املحلية والوطنية والدويل ،وزيادة
و�ضوح االجتاهات والأولويات يف العمل على امل�ستويات،
الدويل والإقليمي والوطني واملحلي ،لكفالة تنفيذ
للحد من الكوارث ،ولدعم حتقيق
اال�سرتاتيجية الدولية ّ
�أهداف «خطة جوهان�سربغ» لتنفيذ الأهداف الإمنائية
حمددة ،لدعم
للألفية ،وال�شروع يف مبادرات و�شراكات َّ
للحد من الكوارث.
تنفيذ اال�سرتاتيجية الدولية ّ

اال�سرتاتيجية الدولية للأمم املتحدة
للحد من الكوارث
ّ

هي ا�سرتاتيجية عاملية بتفوي�ض من الأمم املتحدة،
من�سق
لإ�شراك نطاق كبري من اجلهات الفاعلة يف جهد َّ
للحد من خماطر الكوارث ،ولبناء «ثقافة وقاية» يف
ّ
املجتمع ،كجزء من التنمية امل�ستدمية .تقوم «�أمانة
للحد من الكوارث
اال�سرتاتيجية الدولية للأمم املتحدة ّ
  ،» UNISDRبدور جهة االت�صال يف منظومة الأمماحلد من الكوارث ،عالوة على �ضمان
املتحدة لتن�سيق
ّ
احلد من خماطر الكوارث جز ًءا متكام ًال
�أن ي�صبح
ّ
من التنمية ال�سليمة والعادلة ،واحلماية البيئية ،والعمل
الإن�ساين.
ويتكون نظام اال�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث
“ ”ISDRمن �آليات تعاونية ،ت�شمل يف املقام الأول،
للحد من خماطر الكوارث الذي
املنتدى العاملي
ّ
ُيقام كل �سنتني ،والذي من خالله تتفاعل احلكومات،
واملنظمات الدولية احلكومية ،واملنظمات غري احلكومية،
وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية ،وامل�ؤ�س�سات وال�شبكات
الفنية ،ومنظمات املجتمع املدين ،وتتبادل املعلومات
احلد من املخاطر و�أن�شطته.
وتتعاون على تنفيذ برامج ّ
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ّ
واطلعا على دورها وأنشطتها
زارا مق َّرها في أبوظبي

“الهيئة” تبحث مع وفدين من تايلند وكوريا
سبل التعاون وتبادل الخبرات
�سعي ًا لتعزيز �شبكة عالقاتها مع مثيالتها من الهيئات
واملنظمات الدولية ،ولال�ستفادة من اخلربات املتبادلة يف
جماالت اال�ستجابة للأزمات واحلاالت الطارئة ،بحثت
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،يف
مق ّرها يف �أبوظبي� ،سبل التعاون وتبادل اخلربات والربامج
التدريبية ،يف �إدارة الأزمات ،وغريها من املجاالت ذات
االخت�صا�ص امل�شرتك ،مع وفدين زائرين ،الأول من املكتب
الرئا�سي لإدارة الطوارئ والأزمات يف كوريا اجلنوبية،
والآخر من»اللجنة الدائمة للوقاية والتخفيف من ت�أثريات
الكوارث الطبيعية والعامة» لدى جمل�س ال�شعب التايلندي.
والتقى الوفدان �سعادة حممد خلفان الرميثي ،مدير
عام الهيئة ،الذي �أ ّكد على �أهمية مثل هذه الزيارات يف
تعيق التعاون والتن�سيق وتظافر اجلهود بني اجلهات املعنية
على م�ساحة العامل �أجمع ،لت�أتي مواجهة الأزمات والطوارئ
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أوجهها� ،أكرث جناعة.
بكافة � ُ
ّ
واطلع الوفدان على طبيعة عمل الهيئة ومهامها ،ودورها
التن�سيقي مع �شركائها من اجلهات الأخرى يف الت�ص ّدي
للأزمات ،والإجراءات التي يمُ كن اتخاذها يف مواجهة
حاالت الطوارئ.
كما تع َّرف الوفدان على برامج الهيئة و�أن�شطتها املتع ّلقة
بحمالت التوعية والتثقيف التي تقوم بها يف املدار�س ،ودور
برنامج «�ساند» يف ت�أهيل املتط ّوعني وتدريبهم على طرق
التعامل مع الأزمات يف خمتلف.
وزار الوفدان مركز العمليات الوطني ،حيث ا�ستمعا
�إىل �شرح تناول دور املركز يف حاالت الطوارئ والأزمات،
و�أدوار ومهام مك ّوناته ،من فريق �إدارة الطوارئ والأزمات
الوطني� ،إىل جمموعة التن�سيق والتخطيط اال�سرتاتيجي،
�إىل غرفة العمليات الرئي�سة ومبنى الإعالم وخاليا الدعم.

رغم الق�صور يف �أكرث من جمال وغياب التوازن امل�س�ؤول

اإلعالم الوطني باب إلى ترسيخ االستقرار
التقدم المستمر
ومواكبة التنمية طريق إلى
ّ
عندما �أب�صر م�شروع “نفق املان�ش” النور يف الن�صف الثاين من �سبعينيات القرن املا�ضي ،لي�صل ما بني فرن�سا
وبريطانيا حتت املاء ،ا�ستجابة لتط ّلعات تاريخ ّية معروفة ،اع ُترب ،يف حينه ،م�شروع ًا رائد ًا من الناحية
اال�سرتاتيج ّية والتنموية واالجتماع ّية.
وكان من الالفت يومها� ،أن الإعالم الوطني يف كل من بريطانيا وفرن�سا ،واكب احلدث بكثري من االهتمام،
حتّى حت ّول امل�شروع �إىل حديث النا�س يف ِكال البلدين ،بدعم وت�أييد كبريين من القيادة ال�سيا�س ّية عندهما.
وكانت يومها على ر�أ�س احلكومة الربيطان ّية “املر�أة احلديد ّية” مارغريت تات�شر ،وعلى ر�أ�س اجلمهور ّية
الفرن�س ّية ،اخلبري املايل واالقت�صادي فالريي جي�سكار دي�ستان.
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�صحيح� ،إن م�شروع “نفق املان�ش” عاد و�أ�صيب بانتكا�سة
اقت�صاد ّية حادة ،بعد انطالقه بقليل ،حيث هبطت قيمة �أ�سهمه
ب�شكل دراماتيكي ،لكن ال�صحيح �أي�ض ًا� ،أنه ح ّقق  ،وما يزال ،الكثري
من �أهدافه التنمو ّية واالجتماع ّية واال�سرتاتيج ّية ،ما جعل اخل�سارة
املال ّية حمدودة الت�أثري� ،إذ �إن التوا�صل بني ال�شعبني ،الإنكليزي
والفرن�سي ،كان ي�ش ّكل  ،يف نظر املراقبني و�سلطة البلدين ،الربح
احلقيقي.
ما جدوى مثل هذا الكالم الآن؟
�إنه ت�سليط لل�ضوء على ما يمُ كن �أن يفعله الأعالم ،جلهة
الرتويج الواعي مل�شروعات �إيجاب ّية نافعة ،في�ساهم يف التنم ّية ويف
الرتابط االجتماعي ،حتى بني �شعبني ف ّرقت بينهما حروب تاريخ ّية
و�صراعات ح�ضار ّية ،وتباينت لديهما اللغة والدين والتقاليد
االجتماع ّية والرتاث ..فكيف يمُ كن �أ ّال ي�ؤ ّثر الإعالم عندنا ،و�شعوبنا
موحدة تاريخ ّيا وح�ضار ّيا و�إميان ًا ولغة وتقاليد؟ وا�ستطراد ًا ،هل
ّ
ً
يوحد الإعالم �شعوبا متباينة عند الآخرين ،وي�صبح عندنا
يجوز �أن ّ
�أداة للتفرقة وهدر الدماء؟

حجم االهتمام الإعالمي

من البديهي� ،أن تتبادر �إىل �أذهاننا جميع ًا ،احلروب الإعالم ّية
ت�شجع ،ما ت�شهده بع�ض
ال�شر�سة التي ترافق ،ورمبا ت� ِّؤ�س�س� ،أو ِّ
بلداننا العرب ّية من«ثورات»� ،أو حت ّركات داخل ّية ،تبد�أ باملطالبة
باحلر ّية والدميوقراط ّية ،وتنتهي �إىل ما ُي�شبه احلروب الداخل ّية،
التي ت�سيل فيها دماء بريئة ،ويرتفع يف خاللها عدد ال�ضحايا �إىل
أ�ضعاف �أ�ضعاف ما �سقط يف ع�شرات ال�سنني ،على اجلبهات مع
� ِ
العدو امل�شرتك لكل الأمة!
وال�س�ؤال املحوري الذي يطرح نف�سه تلقائ ّيا يف هذا ال�سياق ،هو:
ما حجم االهتمام الفعلي للإعالم العربي بق�ضايا التنم ّية واال�ستقرار
االجتماعي واالقت�صادي يف بلداننا ،مقارنة مع ما ُيبديه من اهتمام
باحلروب والنزاعات والدمار الذي ي�صيب �أوطاننا يف هذه الأزمنة
الع�صيبة وبالغة الد ّقة؟
�أما اجلواب ف�إنه ال يحتاج �إىل طويل تفكري ،حيث �أن �أخبار معارك
الأحياء والأز ّقة والزواريب ،تطغى على �إعالمنا العربي ،و�سط تراجع
خميف لالهتمام بق�ضايا اال�ستقرار والتنم ّية ،التي نفتقر �إليها يف

�أكرث من دولة ومنطقة!
مثال ب�سيط يقفز �إىل الواجهة اليوم .فقبل �أ�سبوع ،ن�شرت جم ّلة
�أوروب ّية وا�سعة االنت�شار تقرير ًا ُم�سهب ًا عن �شركة رائدة يف العامل
العربي ،وحتديد ًا يف دولة الإمارات العرب ّية املتحدة ،هي �شركة
“م�صدر” ،ي�شرح الر�ؤيا التنموية ال�س ّباقة على �صعيدي البيئة
والطاقة ،التي تكمن وراء هذا امل�شروع الرائد ،يف حني �أننا مل ن�شهد
يف �إعالمنا العربي �أية تغط ّية علم ّية وجادة ملثل هذا االجناز ،اللهم
�إ ّال ما جاء يف �سياق الإعالم الرتويجي الإعالين ،الذي ال يرتقي،
على �أهم ّيته� ،إىل م�ستوى الأبعاد اال�سرتاتيج ّية والتنمو ّية ،ملثل هذه
الفكرة امل�ستقبل ّية ،التي تبهر الغربيينّ وتبقى �شبه جمهولة عند قطاع
وا�سع من �شعوبنا العرب ّية!
هل هذا تق�صري من قـبل الإعالم؟ رمبا .لكن امل�س�ؤول ّية م�شرتكة
يف كل حال� ،إذ �إن ذهن ّية الإن�سان العربي مل ترتفع بعد �إىل م�ستوى
الأحداث التنمو ّية امل�صري ّية ،رمبا الن�شغالنا بجوانب ثانو ّية ،يمُ طرنا
بها �إعالمنا العربي ،في�شغلنا� ،أحيان ًا عن غري ق�صد ،بالأمور
الثانو ّية ،فتغيب الق�ضايا الكربى عن اهتماماتنا� ،أو هي ترتاجع �إىل
احلدود الدنيا على «�أجندة» تلك االهتمامات!
ً
من هنا امل�س�ؤول ّية املزدوجة  -واملتناق�ضة �أي�ضا  -لو�سائل الإعالم
التي تت�س َّبب ب�إلهائنا عن ق�ضايا �أ�سا�س ّية �أحيانا  -وهنا وجهها ال�سلبي
 يف الوقت الذي نطلب منها �أن تقدّم لنا احللول ،وت�س ّلط الأ�ضواءالكا�شفة على م�شاكلنا ،فرتتفع بنا اجتماع ّيا وفكر ّيا ,وبالتايل تنمو ّيا,
مق�صرون.
�إىل م�ستويات نتوق �إىل بلوغها ،ولكننا عنها ِّ
والغريب� ،أن هذا الدور املزدوج  -وكذلك امللتب�س  -الذي تلعبه
و�سائل الإعالم يف حياتنا العرب ّية ،قد انعك�س على خريطة التعامل
مع اخلدمة الإعالم ّية ,فانق�سم املتل ّقي �إىل جز َءينُ ,يعترب �أ ّولهما
متفائ ًال ,فيما يقبع الثاين يف م�ستنقع الت�شا�ؤم .وم�صدر هذا
االنق�سام ،مرتبط مبا�شرة بالنتائج امللمو�سة التي ّ
يتوخاها املتل ّقي
من و�سائل الإعالم .فالذين ال يكت�شفون عمليات غ�سل الدماغ،
التي يتقنها بع�ض و�سائل الإعالم ،ويدرجه حتت م�س ّميات ب ّراقة,
يرتاحون �إىل دوره ،ويعتربونه �إيجاب ّي ًا� .أما الذين ي�ش ّككون يف كل
�شيء ،وي�ؤمنون بـ “نظر ّية امل�ؤامرة” ،ف�إنهم ينقلبون �إىل ال�ضدّ،
ويرون يف الإعالم حتري�ض ًا على اال�ستالب ،وتقلي�ص ًا للرقعة الذات ّية
للتفكري عند الفرد ،مل�صلحة “ر�أي عام” ُي�صار �إىل ت�شكيله – ورمبا
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�إىل فربكته  -وفق �أهداف �سيا�س ّية واجتماع ّية وتنمو ّية ,بع�ضها
ُمعلن ،و�أكرثها خمفي و“ ..ملغوم”! والأمثلة على ذلك لي�ست قليلة
على الإطالق ,وال حاجة لنا الآن �إىل تف�صيلها وت�شريحها ،لأنها
معروفة من �أكرث ّية املتل ّقني ،ومناذجها معرو�ضة ب�شكل �شبه دائم على
�صفحاتنا و�شا�شاتنا وحوا�سيبنا وموجات �أثرينا.

التنقيب عن التوازن

يف بريطانيا  ,ويف خالل مرحلة ما بعد احلرب العامل ّية الثانية
بالتحديد ,انت�شر ُم�صطلح يتع ّلق ب�أداء و�سائل الإعالم ،هو“ :التوازن”,
وذلك بعد �أن كانت �سنوات ما قبل احلرب قد امتلأت بالنماذج
واملمار�سات الإعالم ّية املنحازة ,ال�سيما حني اعترب حزب الع ّمال
الربيطاين النا�شىء  -يومها� -أن �أداء �إذاعة الـ “بي .بي� .سي”
املُنحاز �إىل حزب املحافظني “هو دليل على نظام �إعالمي قمعي”،
و�أنه “من �أكرث ال�صراعات خل ّو ًا من الأخالق” .لذلكّ ،
ومت�ش ّيا مع
روح الدميوقراط ّية والعدالة التي ُتنادي بها بريطانيا ,برز م�صطلح
“التوازن”� ,أي تكاف�ؤ الفر�ص وعر�ض وجهات النظر املتباينة حول
املو�ضوع الواحد ،ليتم َّكن املتل ّقي من تكوين ر�أيه اخلا�ص ،فال ي�ضطر
�إىل تب ّني “الر�أي املع ّلب” ،لأنه  -وبكل ب�ساطة  -ال خيار �آخر لديه!
وب�صرف النظر ع ّما �إذا كان “التوازن” املن�شود قد حت ّقق يف
و�سائل الإعالم الربيطان ّية� ،أم ال  ,ف�إن ما يه ّمنا نحن يف العامل
العربي ،هو العثور على �آثار لهذا التوازن ،بعد “التنقيب”عليه يف
و�سائلنا الإعالم ّية .ولكي ن�أخذ فكرة ,ولو �سريعة ,عن نتائج مثل
هذا التنقيب ،يكفي �أن ننظر �إىل ال�شرخ العميق احلا�صل الآن يف
و�سائل الإعالم العرب ّية ،من حيث التعامل مع التطورات ال�سور ّية,
وقبلها ،مع التح ّوالت يف م�صر ,وقبلهما ،يف �أكرث من مكان ،ال�س ّيما
يف العراق ,حيث تختار كل و�سيلة �إعالم ّية احلدث من الزاوية التي
تنا�سب �أهواءها وميولها ال�سيا�س ّية ,في�صبح اجلمهور الذي يتابع هذه
الو�سيلة ّ
مطلعا على ن�صف احلقيقة ،وجاه ًال لن�صفها الآخر .هكذا
تتع ّمم النتائج ،فت�سيطر �أن�صاف احلقائق على جمتمعاتنا ,علم ًا ب�أن
كل التجارب ال�سابقة ,عرب ّيا ودول ّيا ,ويف املجاالت كافة� ,أظهرت �أن
لي�س هناك �أن�صاف حقائق يف وجدان ال�شعوب احل ّية ،فاحلقيقة �إما
�أن تكون كاملة ،و�إما ال تكون.
�أ ّما بالن�سبة اىل مقولة “التوازن” ,ورغم جاذبيتها النظ ّرية
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يف معظم الأحيان ,ف�إنها �صعبة التحقيق يف جمتمعات كمجتمعاتنا
التع�صب الطائفي واملذهبي ومبد�أ “الت�ضامن”
العربية ,حيث
ّ
ال�سيا�سي ،ال يزاالن �سائدين� .أكرث من هذا ,ف�إن القول بالتوازن
يفرت�ض �أن اهتمامات الإعالم حم�صورة يف ال�سيا�سة واحلروب،
حيث املناف�سة على �أ�شدّها ،لكن الإعالم لي�س هذا فقط� ,إذ �إن له
دور ًا �آخر ،رمبا �أكرث �أهم ّية من الأدوار التي �أ�شتهر بها حتى الآن.
ومن يتابع ن�شرات الأخبار املتلفزة ،يف الغرب عموم ًا ،ويف �أوروبا
خ�صو�ص ًا ،يرى �أن ال�ش�أن ال�سيا�سي ال يحت ّل �سوى جزء �ضئيل من
م�ساحة الن�شرات الإخبار ّية .فالأمور االجتماع ّية ,وخ�صو�صا تلك
التي ترتبط مبا�شرة باال�ستقرار والتنمية ,هي التي تت�صدَّر ن�شرات
الأخبار عندهم ،وت�ست�أثر بامل�ساحة الإعالم ّية الأكرب .فهل نتع ّلم
بع�ض ًا من هذه الدرو�س ،يف زمن العوملة الذي نعي�ش ,رغم ما فيه من
ق�سوة وب�شاعة وخماطر تتهدّد هوية ال�شعوب؟

غياب عن الواقع

يف متابعة مت�أن ّية للو�سائل الإعالمية العربية ،يف الآونة الأخرية,
ي ّت�ضح �أن ثمة اهتمامات حي ّوية قد غابت عن املتل ّقي ،يف زحمة
الرتكيز على ال�ش�أن الع�سكري ،وما فيه من دماء ودمار .يف �سوريا،
على �سبيل املثال ال احل�صر ،مل تقف و�سيلة �إعالمية واحدة لتتحدّث
بروح علم ّية عن الأ�ضرار البيئية الهائلة التي تخ ّلفها املعارك الدائرة
هناك ،وما يرافقها وينجم عنها من حرائق رهيبة ،وتخريب للبنية
التحتية التي ال يمُ كن لأية دولة حديثة �أن تتجاهل �أهم ّيتها� .أي�ض ًا،
هل �أ�شارت و�سيلة �إعالمية واحدة �إىل حجم الأذى البيئي الهائل
الذي تلحقه عمليات �إحراق ع�شرات �آالف العجالت املطاط ّية يف قلب
بريوت وبقية املدن اللبنانية ،احتجاج ًا على موقف من هنا� ،أو مطالبة
ال�صحية القاتلة التي
مبك�سب نقابي من هناك؟ وماذا عن الأ�ضرار ّ
ت�صيب من َّ
يتن�شقون تلك ال�سموم ,على املد ّيني ،املتو�سط والبعيد؟
ال�صحية الناجمة عن ذلك ,علم ًا ب�أن عجلة
وماذا عن حجم الفاتورة ّ
التنمية متوقفة ،لأنها تفتقر �إىل “الوقود” املايل الذي يح ّركها!
ر�صد لربامج يوم كامل ،لواحدة من الف�ضائيات
تفيد عملية ٍ
مف�صلة وموجزات �إخبارية وبرامج
العربية البارزة ،بوجود 27ن�شرة َّ
�سيا�سية حتت م�س َّميات خمتلفة ،كاحلوار واال�ستطالع والندوة
وغريها .وال وجود لأية مادة ُتعنى بال�شباب العربي ،وبعمليات التنمية

وال�صحي والبيئي،
احلقيقية ،وبو�سائل ت�أمني اال�ستقرار االجتماعي
ّ
لتلك املجتمعات العربية التي مل َن ُعد  -مع الأ�سف  -ن�شاهد على
ال�شا�شات �سوى وجهها القبيح الطافح بال�ش ّر والتقتيل!
يف ندوة ُعقدت قبل �أ�سابيع� ،ضمن ن�شاطات �إحدى م�ؤ�س�سات
التعليم العايل اخلا�ص يف بلد عربي ,طرح �أحد املُنتدين ,بعقل علمي
بارد ,ت�سا�ؤ ًال عن احل ّيز الإعالمي املمنوح لذوي االحتياجات اخلا�صة
يف هذا البلد ,والذين ي�ش ّكلون  -كما قال  % 7 -من �أبناء املجتمع,
وفق ًا للحاالت املُعلنة .وجاء اجلواب ،امل�ستند �إىل �إح�صائية علمية،
�أن ذوي االحتياجات اخلا�صة ال يحظون من و�سائل الإعالم املح ّلية،
�إ ّال مب�ساحة  % 1فقط ال غري (�أي �أقل من حجمهم التعدادي
مما ي�ستحقون م ّنا ب�أكرث من ذلك بكثري) .و�أ�شار
بـ  7مرات ،و�أقل ّ
املُحا�ضر �إىل �أن الق�سم الأكرب من تلك امل�ساحة – الهزيلة �أ�ص ًال
 يذهب �إىل الدعاية جلمعيات ،ولت�سليط الأ�ضواء على وجهاءومت ّربعني ،ما كانوا ليفتحوا ك َّفهم لو مل يكونوا ُمتي ّقنني وعارفني
بوجود و�سائل �إعالمية لتغطية احلفل .وختم املحا�ضر الفت ًا �إىل �أنه
مل يقع على برنامج تلفزيوين واحد ،يح�صر مو�ضوعاته ب�ش�ؤون ذوي
االحتياجات اخلا�صة ,جلهة م�ساعدتهم على �إيجاد وظائف تنا�سب
قدراتهم ،والأخذ بيدهم على دروب �إعادة الت�أهيل ،واالنخراط يف
املجتمع كعنا�صر فاعلة ،ولي�س كـ “معاقني” يحتاجون �إىل َمن ُمي ّد
�إليهم َيد العون دائم ًا ،يف حني �أنهم قادرون على التف ّوق� ،إذا ما �أف�سح
لهم يف املجال ليح�صلوا على الوظيفة املنا�سبة.
يف بلد عربي – �أي�ض ًا  -ويف �ش�أن م�شابه ،تناول حما�ضر �آخر،
معلومات يمُ كن و�صفها ب�أنها “خميفة” ،فقد ات�ضح من �إح�صائ ّية
�شملت 370جامعي ًا يف 5جامعات خا�صة� ,إ�ضافة �إىل اجلامعة الوطنية
احلكومية ,ترتاوح �أعمارهم بني الثامنة ع�شرة والثالثة والع�شرين,
�أن  % 35منهم ال يعرفون �أن ترك الأنوار ُم�ضاءة بعد اخلروج
من املنزل ،من �ش�أنه �أن ي�ؤذي البيئة .كذلك ،ف�إن  % 39من الع ّينة
نف�سها ،اليدركون �أن الإفراط يف ا�ستخدام املبيدات احل�شرية
والزراعية ُيلحق ّ
ال�ضرر الفادح بالبيئة وب�صحة الإن�سان مع ًا .ف�إذا
كان اجلامع ّيون غري ّ
مطلعني على هذه اجلوانب التي ُتعترب بديه ّية من
الناحية العلم ّية ,فما بالك ببقية �أفراد ال�شعب؟ وال�س�ؤال املطروح هنا
يفر�ض نف�سه تلقائ ّياَ :من امل�س�ؤول عن هذه الن�سبة العالية من اجلهل يف
�أو�ساط يفرت�ض �أن تتح ّلى بدرجة مقبولة من االطالع؟

الدور التثقيفي

من ال�سهل القول �إن املدار�س واجلامعات تتح ّمل جانب ًا من
امل�س�ؤول ّية .لكن ذلك ال يعفي الإعالم من م�س�ؤولياته .لهذا تتّجه
الأنظار جم َّدد ًا �إىل الدور التثقيفي الذي يجب �أن تنه�ض به
مق�صرة يف هذا اجلانب  -من دون �أدنى
و�سائل الإعالم ,وهي ّ
�شك  -لأن براجمها ,ب�شبكاتها املختلفة ,م�شغولة ب�أمور �أخرى
تعتربها �أكرث �إحلاح ًا .من هنا تتب ّدى الثغرة كبرية يف الإعالم
الوطني �أ ّوال  ,ويف الإعالم القومي ب�شكل �أو�سع.
بطبيعة احلال ,ال يمُ كن االتكال على �شبكة الإنرتنت
ومتف ّرعاتها ،من “في�سبوك” و “تويرت” وغريهما ,ل�س ّد هذه
الثغرة .ففي ال�شبكة معلومات يمُ كن �أن تكون مفيدة .لكن,
دون الو�صول �إليها �شرط الب ّد منه� ,أال وهو “ر�سوخ العادة”,
ال�سيما عند الأجيال ال�شابة ,التي تق�ضي برجوع ال�شباب �إىل
م�صادر املعلومات يف تلك ال�شبكات .ومعروف هنا  ,مع الأ�سف,
�أن ق�صور �أجيالنا ال�شابة عن تلك العادة احلميدة ،هو ق�صور
يكاد يكون تكوين ّي ًا وجز ًءا ال يتج ّز�أ من عاداتنا الثقاف ّية التي ال
تكاد تُقبل ,يف و�سائل االت�صال والإعالم ،ا ّال على ما هو ترفيهي
�سريع ,فنبقى عالقني على ال�سطوح من دون الو�صول �إىل عمق
اجلوهر.

بعد كل هذا ،هل من ّ
حل؟

جمدّد ًا ،تعود احللول �إىل املر ّبع الأول .فم�س�ؤول ّية الإعالم الوطني
�أ�سا�س ّية يف هذا ال�سياق ,وال�سعي �إىل تغيري العادات الثقاف ّية ,ولو
بالتدريج الواعي ,هو طريق الب ّد من �سلوكه ،مهما تط ّلب من جهد
ومن وقت ..فهل نحن جاهزون لذلك؟ وهل نحن قادرون عليه؟
�أ ّي ًا كان اجلواب ,ف�إن تر�سيخ ا�ستقرار الدول ،وال�سعي �إىل مواكبة
التنمية ،واحلثّ عليها ،ي�ستح ّقان �أن نبذل اجلهود و�أن نتح ّمل
امل�س�ؤوليات ..و�إ ّال ف�إن الإعالم الوطني �سيظ ّل غارق ًا يف املزيد من
اله�شا�شة ،رغم “الورم” الإعالمي الظاهر ,ك ّم ًا ونوع ًا ,يف �أكرث من
مكان!
د .جورج طراد

أستاذ ..في كلية اآلداب والعلوم االنسانية
الجامعة اللبنانية
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تلجأ إليه الدول كإجراء وقائي ضروري

ِّ
متقدمة للحفاظ
المبكر خطوة
نظام اإلنذار
ِّ
على أرواح البشر في مواجهة الكوارث المحتملة
واحلد من �آثارها ومن انعكا�ساتها
يف �إطار ا�سرتاتيجياتها الهادفة �إىل تاليف املخاطر ،على اختالف �أنواعها،
ّ
ال�سلبية على حياة الب�شر واملُنجزات ،تلج�أ احلكومات والدول �إىل اعتماد ُن ُظم الإنذار املبكّر ،ك�إجراء وقائي
تو�صلت �إليه الأبحاث والدرا�سات واالكت�شافات والتقنيات.
ِّ
متقدم ،ي�ستند �إىل �آخر ما َّ
وقد �أ�صدر «مركز دعم اتخاذ القرار» يف �شرطة دبي ،م� َّؤخر ًا ،كت ّيب ًا جديد ًا حتت عنوانُ « :ن ُظم الإنذار املب ِكّر
وت�أثرياتها الإيجابية يف تعزيز القدرات التنموية» ،يتناول تعريف الإنذار املبكر ،و�أهدافه واجتاهاته
املتعددة� ،سواء ق�صرية �أو طويلة املدى� ،إىل جانب �أهمية ُن ُظم الإنذار يف �صنع القرار اال�سرتاتيجي ،و�أ�سباب
ِّ
جناح �أو ف�شل نظم الإنذار املبكر.

ويرى ُمع ّد الكت ّيب ،حممد �سعد الدين حممد� ،أن الإنذار
ِّ
املبكر ُي َع ّد �أحد العلوم احلديثة يف الألفية اجلديدة ،التي ي�سعى
العامل يف الآونة الأخرية �إىل اال�ستفادة منها نظري ًا وتطبيقي ًا
ويبي مدى احتياج الدول النامية �إىل مثل هذه
ب�صورة كبريةِ .نّ
النظم لتعزيز عملية الوقاية املبكرة من الأخطار املتعددة،
خا�صة مع ازدياد �أنواع الظواهر والأحداث ،التي �سرعان ما
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تهدد �سالمة
تتط َّور ت�أثرياتها ،وتتح َّول �إىل �أزمات وكوارث ِّ
الأفراد واملمتلكات ،وت�ستنزف �أموال الدولة ومقدراتها،
وتعوقها عن حتقيق �أهداف التنمية ،ويعترب التنب�ؤ بالأزمات من
املفاهيم الأ�سا�سية للإنذار املبكر ومنع تطورهم وت�صعيدهم
�إىل كوارث �شديدة احلجم ودرجة الت�أثري.
ويبحث الإ�صدار اجلديد يف �أهمية ُن ُظم الإنذار ِّ
املبكر،
وجماالت ا�ستخدامها ،ومدى ت�أثريها الإيجابي على �أجهزة
الدولة املختلفة ،وانعكا�س هذا الت�أثري يف املحافظة على حياة
الأفراد �أو املمتلكات ،و�أي�ض ًا ،م�ساهمتها يف توفري قدر كبري من
املق ّدرات املالية التي تُنفق على عالج الأزمات �أو الكوارث بعد
حدوثها.
و ُيع ّد نظام الإنذار املب ّكر من العنا�صر الأ�سا�سية املُعت َمدة،
من �أجل احل ّد من خطر الكوارث املتو َّقعة ،طبيعية كانت� ،أم
مناخية� ،أم من ُ�صنع الب�شر .وقد �أثبتت الوقائع التاريخية،
على م ّر الزمن� ،أن تنفيذ هذا النظام ،قد م َّكن من �إنقاذ �آالف
الأرواح ،من هالك حمتمل ،كما �ساهم يف التخفيف من مدى
الأ�ضرار يف املمتلكات العامة واخلا�صة على ال�سواء.

وتوجد يف معظم بلدان العامل �أجهزة و ُن ُظم متن ّوعة،
تتّ�سم بالكفاءة ،على امل�ستويني التقني والب�شري ،تتولىّ ر�صد
الأخطار وتوجيه �إنذارات عامة ب�ش�أن الظروف ال�س ّيئة� ،إن على
ِّ
المبكر ،ومجاالت استخدامها ،ومدى تأثيرها اإليجابي على أجه
اإلنذار
أمني ُنظُم
أهمية
الجديد في
اإلصدار
ويبحث
وقد
والدفاعي.
امل�ستوى ال
واملناخ� ،أو على
الطبيعة
م�ستوى
امل�ستم ّر ،من
الر�صد والتنب�ؤ
تطويروتقن ّيات
الدولة �أ ّدى
خاللعلى ّ
حت�سنحياة األفراد أو الممتلكات ،وأيضاً ،مساهمتها في توفير قدر كبير م
المحافظة
التأثير في
انعكاس هذا
المختلفة،
الفهم العلمي والقدرة على و�ضع النماذج للظواهر اجلوية
المقدرات المالية التي تُنفق على عالج األزمات أو الك ًوارث بعد حدوثها.
ّ واملناخية ،و�سائر الأحوال اجلغرافية والع�سكرية ،ف�ضال عن
الحد من خطر الكوارث المتوقَّعة ،طبيعية كانت
األساسية
المبإىلّكر من
نظام اإلنذار
العناصرالف ّني لل
حت�سني الأ�سا�س
االت�صاالت� ،
عدتقن ّيات
المعتمدة ،من أجل ّ
وير ّ
تط ّوُ
إنذار ُ
العقدين
ال�سيما يف
املبكر تدريجيا ً،
أخريين.الوقائع التاريخية ،على مر الزمن ،أن تنفيذ هذا النظام ،قد َّ
مكن من إنقاذ آالف
وقد الأثبتت
البشر.
صنع
أم مناخية ،أم من ُ
ّ
وب َّينت اال�ستنتاجات �أن العنا�صر االجتماعية وو�ضع
محتمل ،كما ساهم في التخفيف من مدى األضرار في الممتلكات العامة والخاصة على السواء.
األرواح ،من
هالكاملتّ�صلة ب ُن ُظم الإنذار املبكر ،مل تواكب القدرات
ال�سيا�سات
عة،
متنو
ون
ور�صدها أجه
بلدان العالم
الوقت
معظملأخطار
وتوجدعلىفيك�شف ا
التقن ّية
والتنبزة�ؤ ُ
ﺑﻬا.ظُمويف ّ
ب�سببىزيادة
البشرّكر،
إنذار املب
المستويين ُن ُظم ال
على الطلب على
بالكفاءة،يتزايد
تتسم ذاته،
رصد
التقني و
ي ،تتولّ
ّ
التع ّر�ض ونقاط ال�ضعف ،والتدهور البيئي ،وتغيرّ الر�ؤى �إزاء
السيئة ،إن
األخطار وتوجيه إنذارات عامة بشأن
الظروف ّقي ّ
املع َّر�ضني
االهتمام ،ل�ضمان تل
اخلطر .وكان الب ّد من زيادة
األمني
المناخ ،أو
الطبيعة
على مستوى
المستوى لكيفية
والت�أ ّكدعلىمن معرفتهم
إنذارات ومفهومة،
للخطر� ،
املحلية الالزمة
يكفي
وقدي له ،وتوافر ما
والدفاعي.الت�ص ّد
المستمر،
القدراتوالتنبؤ
اتمنالرصد
تقني
ّ
أدى تطوير ّ
ّ
للقيام بذلك ،ال�سيما يف البلدان النامية.
النماذج
وضع
على
جهودالعلمي
الفهم
تحس
من خالل ويمُ ّ
القدمرة الإنذار املبكر ،و�ضمان
لتح�سنيو ُن ُظ
كننبذل
افية
القدرات ،األحو
المناخية،منو وسائر
الجوية و
الجغربني
وتعزيزالالروابط
فعاليتها ،كدعم
للظواهر زيادة
التقنيني وعامة
عنوالأخ�صائيني
ال�سيا�سات
النا�س ،.إلى
االتصاالت
تقنيات
والعسكرية،
�صانعيفضالً
تطور ّ
ّ
لكن زيادة فعالية ُن ُظم الإنذار املب ّكر ،تبقى يف حاجة
العامة ،السيما
ال�سيا�ساتتدريجياً،
لإلنذاريف المبكر
الفني
األساس
دجمهاّ ،
ب�شكل �أكرب،
تحسين �إىل
االقت�صاديةفي مع ال�سلطات واجلهات املعنية ،وااللتزام مبا ي�صدر عنها،
والبيئيةرين.
العقدين األخي
والتنموية االجتماعية واﻤﻟﺠمتعية .ويف �أحيان كثرية ،والت�ص ُّرف بحكمة ووعي ورو ّية ...و�إ ّال ،ف�ست�أتي النتائج على
الب�شرية ،و�إعاقة
زيادة يف
يتع ّدَّى الأمر حدود الدول بعينها ،فيتط ّلب تعاون ًا �إقليمي ًا �أو عك�س املطلوب:
لعملياتواكب القدرات
المبكر ،لم ت
اخل�سائر اإلنذار
صلة ُبنظُم
وبينت االستنتاجات أن العناصر االجتماعية ووضع السياسات المتّ
دولي ًا ،من املُمكن �أن ي�ؤ ّدي �إىل نتائج �أف�ضل ،على م�ستوى احل ّد الإغاثة والإنقاذ ،وبالتايل ،عرقلة جلهود اجلهات املعنية يف
التعرض
إىل بسبب
أمورّك�ر،
اإلنذار الالمب
على
مقوماتالطلب
أمني يتزايد
ذاته،
التنبؤ بها
األخطار
على كشف
ّ
ن�صابها زيادة ّ
وفيم ،تبقى
لهذه.ال ُن ُظ
ورصدهاوالوأ�سا�س،
الفعالية الأهم
الكوارث� .أ ّما
التقنية من
إعادةُنظُمام�أمكن من
التعايف و�
الوقت ت�
المعرضين للخطر
كن.يادة االهتمام ،لضمان تلقّي
وقت ممُمن ز
بد
وكان
ووعي إزاء
دورها،الرؤى
وتغير
البيئي،
الضعف ،و
َّ
كيفية التعامل
التدهورعلى
قدرة النا�س
ونقاط يف مدى
الخطر .يف �
أ�سرعال ّ
ا�ستيعاب ّ
ت�صدرهاوتوافر وتتماّخذ ُن ُ
إنذارات التى
معرفتهموال
منالتعليمات
كماد مع
إنذارات مع �
باختالف
المحليةه ًا متن ّو
أوج
يكفيظم ا
املب ّكر � ُ
بذلك ،السيما في
عة ،للقيام
الالزمة
إنذاررات
منل القد
التصدي له،
لكيفية
إ�شاراتها،التأ ّك
مفهومة ،و
ّ
خطر ما.
�ضرورتها والهدف منها ،وطبيعة املخاطر التي ُ�ص ِّممت من
اجلهات املعنية ،يف حال تو ّقع حدوث ٍ
النامية.
البلدان �
إذن ،تبقى �أهمية ُن ُظم الإنذار املب ّكر حمدودة ،ورمبا ال �أجل مواجهتها .من هذه ال ُن ُظم ،ما ُيعنى بالظواهر الطبيعية
يز الروابط بين
ات ،وتعز
مرتبط القد
كدعم نمو
واملناخيةزيادة
اتها ،،وضمان
المبكر
ظُومرهااإلنذار
لتحسين
عملي ًابذل
معنىمكن
وي
وحداثة تقن ّي
جهودكانت
لها ،مهما
الدفاعية
بال�رش�ؤون
فعاليتها ،ما هو
والبيئية ،ومنها
درجة ُنتط ّ
ُ
ؤولياتهم ،عرب
األخصائيينم�س�
السياسات �وأفراد املجتمع
صانعي �إذا مل يعي
التجاوب.التام الع�سكرية.
وعامة الناس
التقنيين

لكن زيادة فعالية ُنظُم اإلنذار المب ّكر ،تبقى في حاجة إلى دمجها ،بشكل أكبر ،في السياسات العامة ،االقتصادية
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يتعدى األمر حدود الدول بعينها ،فيتطلّب تعاوناً إقليمياً أو دولي
والبيئية والتنموية االجتماعية والمجتمعية .وفي أحيان كثيرةّ ،

أو ً
ال
االنقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي كارثة تطال االقتصاد ّ

خطط طوارئ لتوفير الطاقة في صلب المعالجات
المكملة ضرورية
وحمالت التوعية والتشريعات
ّ
لتجاوز األزمة

تدخل الطاقة الكهربائية يف �صميم حياتنا العامة واخلا�صة ،وحتتل موقع ًا فاع ًال يف الدورة االقت�صادية والتنموية
واالجتماعية يف معظم بلدان العامل ،وخا�صة يف تلك التي تلعب دور ًا مه ّم ًا على امل�ستوى العاملي.
وتلج�أ العجالت االقت�صادية ،بكل �أنواعها واخت�صا�صاتها ،من الإنتاج والت�صنيع� ،إىل املراقبة والتوزيع والنقل والإ�شهار،
مرور ًا باخلدمات يف كل م�ستوياتها ،التجارية وامل� ّؤ�س�ساتية والإنتاجية� ،إىل ا�ستخدام الطاقة الكهربائية بكل �أ�شكالها.
لذلك ،تعمل ال�شركات املُ
نتجةالاوالناقلة واملو ِّزعة للطاقة الكهربائية ،يف مخُ تلف مراحلها وم�ستوياتها يف �أهم بلدان العامل،
االقتصاد أ ّو
للتيار الكهربائي كارثة تطال
لي�س فقط على توفري هذه الطاقة ،ولكن – كذلك  -على �صيانة كل �أجهزتها و�أنظمتها ،لكي ت�ؤ ِّمن �أف�ضل �شروط اجلودة،
المعالجات
الطاقة� في
ئ لتوفير
املتابعة واملراقبة .ولتحقيق هذا الغر�ض ،اقرتنت هذه الأ�ساليب ب�آخر التقنيات الإلكرتونية الذك ّية،
صلبأجهزة
أ�ساليب و�
و
التي تعمل على �إعطاء املعلومات الفور ّية عن كل تفا�صيل ال�شبكة الكهربائية ،مبختلف �أنواعها وم�ستوياتها ،الأمر الذي
التشريعات المك ّملة ضرورية لتجاوز األزمة
يهدد بانقطاع التيار الكهربائي يف �أية نقطة ،و ُيحدث – بالتايل – �أزمة تتط َّلب
ي�ؤ ّدي �إىل جت ُنّب � ّأي خلل �أو خطر قد ِّ
معاجلات�سريعة.
د .جودة بو عتـور*

البد منها
درا�سات ّ

المنتجة والناقلة و ِّ
الموزعة للطاقة
هربائية بكل أشكالها .لذلك ،تعمل الشركات ُ
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ويف هذا الإطار ،تعمل بع�ض البلدان املتق ّدمة على درا�سات،
الهدف منها هو حتديد نتائج االنقطاعات الكهربائية مبختلف
�أ�شكالها ،ويف خمتلف امل�صالح امل�شرتكة وامل�ستهلكة لهذه
الطاقة احليوية .وتُعرف هذه الدرا�سات بـ «درا�سات ثمن
الطاقة غري املُق ّدمة –Cost of Energy Not Served
يتم حتديد هذه الأثمان والتكاليف ح�سب النوعيات
« ،حيث ّ
املختلفة من امل�صالح وامل�شرتكني ،التي تنق�سم يف خطوطها
العري�ضة �إىل:
• م�شرتكني مقيمني
• م�شرتكي «اخلدمات» ،من �إدارات وم�ؤ�س�سات عامة

وخا�صة ومكاتب وفنادق ومراكز جتارية
• م�شرتكي الزراعة
• م�شرتكي ال�صناعة
• م�شرتكي قطاع النقل
ومن املنطقي فهم �أهمية وحجم هذه التكاليف املُتعلقة
مبا�شرة مبختلف نوعيات ه�ؤالء امل�شرتكني وامل�ستهلكني .و�إذ
نتو�سع يف تفا�صيل كل نوعية ،يمُ كن لنا �أن نتو ّقع �أهمية الطاقة
َّ
الكهربائية يف �إدارة العجلة االقت�صادية وت�صنيفها ،من خالل
ت�صنيف الناجت املحلي الإجمايل لكل �صنف من �أ�صناف الدائرة
�صح القول ،وعالقتها املبا�شرة بالكمية التي
االقت�صادية� ،إن ّ
ي�ستهلكها كل قطاع وكل ُم�شرتك ،مقرتنة باملعادلة بني الإنتاج
�أو الدخل والكهرباء امل�ستهلكة.
وحتتل هذه الدرا�سات �أهمية يف حتديد وتدقيق اخل�سائر
املا ّدية املبا�شرة ،مقابل الكيلو واط � /ساعة .وعليه ،يمُ كننا
�إدراك التو ّقعات عن مدى �أثر و�أهمية الكهرباء يف �إدارة العجلة
االقت�صادية وال�صناعية ،البرتولية منها ،كما هو احلال يف
بلدان اخلليج .وب�إمكاننا �أن ُنعطي �أمثلة خمتلفة لالنقطاعات
الكهربائية التي حدثت يف خمتلف بلدان العامل ،ومنها
يف �أمريكا و�أوروبا و�أبو ظبي ،لنتخ ًيل العديد من امل�شاهد
تنجم عن هذه االنقطاعات ،من حيث
والنتائج التي يمُ كن �أن ُ
ً
ً
ً
ً
م ّدتها وظروف حدوثها زمانا ومكانا ومناخا وتوقيتا .فكيف
يتم اال�ستعداد واجلهوزية ملثل هذه الكوارث عندما حتدث
ّ
يف البلدان ذوات الطق�س البارد �أو ال�شديدة احلرارة ،يف ظل
تع ّذر عمل عدد من الأجهزة ب�شكل �سليم عند انقطاع التيار
الكهربائي؟.

�إجراءات �سريعة م� ّؤقتة

ال ّ
احل�سا�سة
�شك يف �أن العديد من القطاعات وامل�ؤ�س�سات ّ
ّ
تتح�ضر ملجابهة مثل هذه الأزمات� ،أق ّله مل ّدة حم ّددة ودُنيا،
قد ت�صل �إىل ب�ضع �ساعات ،تُ�ستخدم خاللها بع�ض املح ّركات
الكهربائية التي تعمل بوا�سطة حمروقات �أخرى� ،أو غريها من
الو�سائل ،بعد �أن ظهرت يف ال�سنوات الأخرية� ،أجهزة خمتلفة
للتخزين الكهربائي .و�إن كانت البطاريات الكيميائية من

م�ضت ،غري �أن �سهارها
�أ�شهر هذه الو�سائل انت�شار ًا منذ عقود ْ
تبقى حمورا للنقا�ش للأ�أ�أ�سعارها تبقى حمور ًا للنقا�ش ،ح�سب
�أهمية وح�سا�سية ا�ستخدامها ،مع لفت النظر �إىل ح�صول
تق ّدم يف التقنيات املتعلقة بالبطاريات ،بحيث متت ّد �صالحية
ا�ستخدام �إحداها �إىل �سبع ع�شرة �سنة ،وهي تخزّن ما يكفيها
لعدة �ساعات.
جتدر الإ�شارة هنا� ،إىل انطالق العديد من ال�شركات
يف بحوث تطويرية حتى تتم ّكن من تخزين الو�سائل املتعلقة
بالكهرباء ال�شم�سية ،من خالل الالقطات ال�شم�سية ،بحيث
يتما�شى ذلك مع اخليارات ال�سيا�سية على م�ستوى الطاقة
النظيفة .وتُعترب هذه ،جوانب تقنية حللول يف مواجهة مثل
هذه االنقطاعات الكهربائية .ومن جانب �آخر ،هناك من
يتط ّرق �إىل هذه «احلوادث» ،باعتبار �أ ّنها يمُ كن �أن تتح ّول �إىل
�أزمات �أو كوارث ،وذلك باالعتماد على تخطيطات مدرو�سة،
ويتم التح�ضري ملواجهتها،
ح�سب �أو�ضاع كل م� ّؤ�س�سة �أو �شركةّ ،
على �ضوء الأ�سباب وامل�س ّببات الناجتة عن هذه «الكوارث»،
ونوعيتها.
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ال وجود خلطط �سحرية...

انطال ًقا من هذه املعطيات ،ف�إنّ كل م�ؤ�س�سة مدع ّوة �إىل �ضبط
وثائق ت�شرح فيها النقاط ال�ضرورية اخلا�صة بها ،من �أجل �إعداد
خطة للتعايف من هذه الكوارث ،حتى تكون قادرة على ا�ستئناف
عمل ّياتها .فلكل م� ّؤ�س�سة هيكليتها الفريدة من نوعها ،لذا ،ف�إنّ
اخلطة يجب �أن تكون مو�ضوعة مبا يتنا�سب مع حاجة هذه
امل� ّؤ�س�سة .ومن املهم �أنّ ُندرك �أ ّنه ال توجد ّ
خطة �سحر ّية يمُ كن
للم� ّؤ�س�سة اتباعها �أو اعتمادها ،كما ال توجد وثيقة تقوم مبعاجلة
كل احلاالت والظروف ،مع الإ�شارة �إىل �أ ّنه يمُ كن �أن ّ
توظف نف�س
ّ
اخلطة باال�شرتاك مع م� ّؤ�س�سة �أو منظمة �أخرى ،عل ًما �أن بع�ض
اخلطط تت�ض َّمن معلومات �سر ّية ال ينبغي الإعالن عنها �أحيا ًنا
خارج حدودها.
يمُ كن يف مثل هذه احلاالت ،اال�ستناد �إىل وثائق موجودة على
املوقع الإلكرتوين ،بالرجوع �إىل بع�ض مقاطعها ،وا�ستكمالها
�إن وجب تو�سيعها ،ح�سب الأق�سام واالخت�صا�صات ،وتوزيعها
على ّ
املوظفني ،واالحتفاظ بها على «الإنرتنت» .واملو�ضوع الأهم
هنا ،هو حتديد خطط يمُ كن تنفيذها يف حالة حدوث االنقطاع
الكهربائي ،والقيام بالأمور الأكرث �أه ّمية .ويمُ كن �أن ن�س ّمي هذه
اخلطة «التخطيط ملواجهة الكوارث» �أو الت�أهّ ب حلاالت ّ
ّ
الطوارئ
�أو ا�ستمرارية الأعمال .وعلى ال ّرغم من �أن اخلرباء ي�شريون �إىل
اختالف يف هذه املفاهيم الثالثة� ،إ ّال �أنّ الأهداف يف نهاية املطاف
احتياطي يف حال
واحدة ،وهي احل�صول على تنظيم وت�شغيل
ّ
وخطة للتعايف من الكوارثً ،
انقطاع التيار الكهربائيّ ،
حفاظا على
وجود امل�ؤ�س�سة املعنية وموا�صلة خدماتها.
تمُ ّثل العائدات املفقودة القوة الدافعة يف ا�ستمرارية العمل،
وال�سبب للقيام ّ
بخطة �إنعا�ش هو �أ�سا�س ًا �ضرورة احلفاظ على
التمويالت املقبلة ،والتخطيط حلاالت الطوارئ باتّخاذ الإجراءات
يتم القيام بها فور ًا بعد انقطاع العمل .والتعايف
واخلطوات التي ّ
من الكوارث ي�ش ّكل واحدة من اخلطوات التي ُتتّخذ ال�ستعادة بع�ض
الوظائف ( ،)fonctionsبحيث تو ّفر م�ستوى مع ّين ًا من اخلدمات،
ّثم ت�أمني ا�ستمرار ّية الأعمال ،وا�ستعادة التخطيط ،و�إمتام دورة
كاملة لإعادة امل�ؤ�س�سة مجُ دّد ًا �إىل ما كانت عليه قبل االنقطاع.
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التخطيط املُ�سبق ..مه ّمة و�ضرورة

والتخطيط هو �أُوىل العمل ّيات ،حيث ُيفرت�ض تدوين ّ
خطة
عمل ّية ت�ؤ ّدي �إىل اخلطوات التي يجب اتّباعها وامل�ضي بتنفيذها
عند احلاجة .ولأن لكل م�ؤ�س�سة خ�صو�صياتها ،مثلما �سبق ذكره،
ف�إنّ ّ
املخططات تختلف ،فال توجد قوالب جامدة وحجم ينا�سب
اجلميع ،على ال ّرغم من وجود بع�ض العنا�صر امل�شرتكة .ويف
حاالت حدوث انقطاع للتيار الكهربائي ،يجب على كل فرد من
العاملني يف امل�ؤ�س�سة املعنية� ،أن يكون على دراية بدوره ،و�إىل
�أين يجب �أن يتّجه .وهذا يعني �أن م�س�ألة التدريب والتح�ضري
�ضرورية ،وينبغي �أن يكون اجلميع على ا�ستعداد ملواجهة الأزمة
وخطة االنتعا�ش ،وت�شمل عملية التدريب التايل:
• الأدوار وامل�س�ؤول ّيات الفردية
• املعلومات عن التهديدات والأخطار والإجراءات الوقائية
• الإعالم والإنذار و�إجراءات االت�صال
• و�سائل حتديد موقع �أفراد الأ�سرة
• �إجراءات اال�ستجابة للطوارئ
• الإخالء وامل�أوى و�إجراءات امل�ساءلة
• موقع وا�ستخدام معدات الطوارئ امل�شرتكة ،و�إيقاف
�إجراءات الطوارئ

اليابان ...كارثة وجتربة

وقع �آخر انقطاع للتيار الكهربائي ،يف اليابان ،العام
 ،2011حني ت�س ّبب الزلزال الذي �أ�صاب البالد يف �شهر مار�س
من ذلك العام ،وما تبعه من ت�سونامي مد ّمر ،يف تعطيل العديد
ّ
املحطات احلرارية والنوو ّية ،وبالتايل ،تعطيل  27جيغا
من
واط عن العمل �إثر هذه الكارثة الطبيعية ونتيجة لها ،الأمر
الذي ا�ضط ّرت معه �شركة الكهرباء اليابانية ()TEPCO
�إىل تفعيل تداول انقطاع الكهرباء ب�أثمان اقت�صاد ّية ومعي�شية
باهظة .وقد ا�ستطاعت اليابان �أن تتو ّقف عن هذا االنقطاع
حت�سنت الأحوال
بالتداول ،بدءا من �شهر �أبريل  ،عندما ّ
اجلو ّية .وقامت احلكومة اليابانية ب�إدراج ا�سرتاتيج ّية للتوفري
يف الطاقة خالل ف�صل ال�صيف ،لتفادي ا ّية انقطاعات �أخرى

اليابان ...كارثة وتجربة
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ستخدام اآلالت الكهربائية لتجفيفها ،وذهبوا إلى أبعد من ذلك ،في

للمدة التي كانوا يحتاجونها للستحمام ،و ّبينت االستطلعات
خفيضهم ّ
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 % 0من استهلك الكهرباء خلل ستة أسابيع،

وسجل ُمجمل توفير الطاقة خلل السنة،
ّ ،011

ح�سب ما ورد يف هذا التقرير .ولع ّل مثال اليابان دليل على هذا
الكالم ،فهو �أحد الأمثلة الذي جعل البالد يف حالة ا�ضطرارية
وطارئة ،تو ّقف معها العديد من ّ
املحطات خالل ب�ضع دقائق،
ج ّراء ت�سونامي  ،2011وجنم عن هذه احلالة انقطاع % 15
من �إنتاج الكهرباء بدون � ّأي ّ
حت�ضر لذلك .وهناك من الأمثلة
يف تاريخ انقطاع الكهرباء ،ما يعود �سببه �إىل اجلفاف ،الذي
مينع ّ
املحطات من العمل ،ومنها تلك التي ُيعتمد يف ت�شغيلها
على التربيد .كذلك ،ف�إن انقطاع الكهرباء يعود يف بع�ض
الأحيان ،يف ّ
املحطات العاملة على الغاز �أو النفط� ،إىل ارتفاع
مب�سط ،انخفا�ض اال�ستثمارات يف
�أ�سعار املحروقات� ،أو ب�شكل َّ
البلدان التي يرتفع فيها الطلب.

للكهرباء يف يف املدينة منذ عقود ،وت�س ّببت االنهيارات الثلجية
يف انقطاع ال ّربط الكهربائي بني ّ
املحطات املو ّلدة للطاقة ،التي
توجد على بعد  60كم من املدينة ،وحمطات النقل والتوزيع
ّ 1122ودة/
للطاقة
"IEAعلى–املحركات املز
ذلك" ،االعتماد
العالمية ّمت �إثر
ير الوكالةالكهربائي ،و
مبادة الديزل� ،إىل �أن رجع الإمداد بعد �ستة �أ�سابيعّ ،مت خاللها
أوجه،
�إ�صالح الأعطال .يف ذلك الوقت ،كان ثمن البنزين يف � ّ
وقد نتج عن هذا الأمر ارتفاع �سعر الكيلو واط� /ساعة عندها
من
توفير %22
ء ،وعممت األهداف ،وهي
ّ من  0,11دوالر �أمريكي �إىل  0,5دوالر ًا.
الكهربائية ،يف كل
ال�شاملة يف
الحكومة الأعطال
حتدث
يسمح
ال�شبكة قانون
إصدار
اليابانية ب
وقامت
مناطق العامل ،فت�س ّبب اخللل يف حياة النا�س ب�شكل كبري .وقد
العام 2011
العامليةو للطاقة»
ن�شرت «الوكالة
بعنوانا
بدء
تقرير ًالً،
الثامنة لي
ساعة التاسعة
صباحاً
وذلكً ،
«كيف نقت�صد يف الكهرباء يف حالة الذروة»
( ،)Saving electricity in a harryويح ّدد هذا التقرير
يتوجب القيام بها
الآليات والأعمال الأكرث جناعة ،والتي ّ
خالل هذه الأعطال واالنقطاعات الكهربائية .وي�ضيف
التقرير �أن امل�ستقبل �سي�شهد على الأرجح ،العديد من مثل
هذه الأعطال ،حتى يف البلدان املتق ّدمة ،لأن الطلب املتنامي
على الكهرباء ،يزيد من «احلالة احل�سا�سة» لل�شبكات القدمية
ي�شجع الت�شابك احلا�صل نتيجة
واملتق ّدمة يف ال�سن .وكذلكّ ،
اندماج الطاقات املتج ّددة وغري املتوا�صلة (الطاقة ال�شم�سية
والهوائية) ،على وقوع الأعطال� ،إ�ضافة اىل الكوارث الطبيعية،
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التعاطي مع �أوقات الذروة

�أي�ض ًا ،حتدث االنقطاعات الكهربائية الك ّلية ،عندما يفوق
الطلب على الكهرباء ،القوة املتو ّفرة ،وينتج عن ذلك ب�شكل
عام ،ارتفاع يف درجة احلرارة للأجهزة الكهربائية .ويالحظ
يف �أكرث الأحيان مفعول «ال ّدومينو» لأن الأجهزة تعمل يف حالة
ق�صوى (حالة الإ�شباع) ،يف �أحدى املناطق على ال�شبكة ،وهذا
يدفع �إىل طلب غري متو َّقع يف نواحي خمتلفة من ال�شبكة،
والتي هي على ارتباط بها ،وهذا يخلق عدم توازن يف «النظام
الكهربائي» يجعله ينت�شر يف نواحي �أخرى.
�إن لهذا النوع من الأزمات خ�سائر كبرية� ،إن على م�ستوى
البلدان املتط ّورة ج ّدا اقت�صاد ّيا� ،أو تلك املوجودة يف مناطق
يف طور التطوير .فقد ك ّلفت �أعطال توزيع الكهرباء يف �أثيوبيا،
 1.5نقطة من الناجت املحلي الإجمايل ،خالل .2010 - 2009
عم منطقة «�أونتاريو» خالل
�أما يف كندا ،ف�إن اجلفاف الذي ّ
العام  ،2003وجنم عنه انقطاع يف ت�شغيل املحطات «النووية
الكهربائية» ،ت�س ّبب يف تخفي�ض النمو بـ  0.7نقطة.
ومن �أجل تخفيف الطلب على الكهرباء ،هناك طرق ع ّدة
يمُ كن لل�سلطات �أن تتب ّناها لتحقيق هذه الغاية ،ومنها:
• التغيري يف ت�سعرية الكهرباء ،كرفع هذه الت�سعرية
للكيلو واط� /ساعة� ،أوقات الذروة.
• ال�سعي �إىل تغيري طريقة تعاطي امل�ستهلك ،ب�إقناعه

مث ًال ب�ضرورة تخفي�ض الت�سخني (يف البلدان الباردة)� ،أو
تخفي�ض التربيد (يف البلدان احلارة) ،ولو مبع ّدل درجتني،
بهدف تخفي�ض اال�ستهالك الكهربائي.
• و�ضع نظام حتديد لال�ستهالك عن طريق التحفيز �أو
الإلزام.
والختيار البع�ض من هذه الطرق الأكرث جناعة ،من
ال�ضروري الإملام ب�شكل دقيق ،بعادات امل�ستهلك يف كل بلد .من
جهة �أخرى ،ف�إنّ التح�ضري اجل ّيد حلاالت الأعطال الكهربائية،
يق�ضي بو�ضع ال�سيناريوهات الالزمة ،التي تكون مقبولة
اجتماعي ًا ،ويكفي يف هذا الإطار �أن ننظر �إىل مثال اليابان،
ت�سجل �أكرب ن�سبة م�ستهلكني فيها للتكييف
لأنها البالد التي ّ
مث ًال .ف�أوىل اخلطوات التي قامت بها احلكومة هناك� ،إثر
وقوع كارثة «الت�سونامي  ، »2011الطلب �إىل املواطنني بعدم
ت�شغيل �أجهزة التكييف .فمثل هذه اخلطوات التي ُتتّخذ خالل
وقوع الكوارث ،تمُ ّكن من حتديد ا�ستهالك الطاقة ،ويمُ كن
�أن ت�ؤ ّدي يف الوقت ذاته� ،إىل ا�ستخدام الطاقة امل�ستدامة.
«حرموا» من التكييف ،جل�أوا �إىل ا�ستخدام
فاليابانيون الذين ُ
�ستائر «البامبو» التقليدية ،حلماية منازلهم و�أنف�سهم من
احلرارة .واملغزى من عر�ض هذه الواقعة ،هو �إدراك �إمكانيات
البلد الذي ت�صيبه الكارثة ،ويقع يف مثل هذه احلاالت ،لتدارك
�آثار نتائجها.
تتو ّقف كل وظيفة حياتية اقت�صادية واجتماعية �إن�سانية
ع�صرية ،وتعتمد على ت�أمني وت�شغيل �آمن وموثوق للبنى التحتية
املرتابطة ،للطاقة واالت�صاالت والنقل والتمويل والعديد من
امل�صالح الأخرى .فالت�شغيل املوثوق والقوي لهذه البنى التحتية
عال ،يمُ ثل
متعددة الأحجام ،واملو َّزعة واملتداخلة على م�ستوى ٍ
حتد ّيات فريدة ومتزايدة ،وال يمُ كن �أن جند �شبيه ًا ملثل هذه
ال�سيطرة الكاملة على ال�شبكات ،مثلما هو احلال بالن�سبة �إىل
ّ
�شبكة الطاقة الكهربائية �أو الإنرتنت �أو القدرة على تقييم
ور�صد �إدارتها وحمايتها .وعالوة على هذا ،ف�إن املنهج ّيات
التقليدية للريا�ضيات التي تدعمها مناذج التح ّكم ،غري قادرة
على التعامل مع التعقيد والرتابط بني هذه النظم التحت ّية،
بالإ�ضافة �إىل �أن التهديدات اجلديدة من الهجمات الإرهابية

ترفع من ن�سب هذه التّحديات.
�إن �أنظمة البنى التحتية احلديثة مرتابطة للغاية ،لذا،
ف�إن � ّأي تغيري يف � ّأي مكان من �أمكنتها ،ينتج عنه ت�أثري مبا�شر
ّ
وتت�ضخم هذه امل�سائل
ومتو�سع على م�ساحة �شا�سعة،
وفوري
ّ
ّ
عرب ال�شبكة .ويمُ كن للأعطال املتتالية يف التيار الكهربائي� ،أن
حتدث على نطاق وا�سع وعلى الفور ،مع عواقب على املناطق
النائية ،وعلى ال�شركات وامل�صالح التي ال عالقة لها بالأمر
«مبدئ ّيا» .وعلى �سبيل املثال ،ما نراه يف �أمريكا ال�شمالية،
حيث ترتبط خطوط االت�صاالت ،على خمتلف م�ستوياتها ،من
توزيع و�إنتاج للكهرباء يف كل املحيط ،مع ال�شبكة الكهربائية.
ويف �أمريكا �أواخر الت�سعينيات� ،أ َّكد وقوع انقطاع الكهرباء
يف منطقة وا�سعة� ،ضعف ال�شبكة للآثار املتتالية واملتالحقة
(.)EPRI

حلول يف مواجهة النق�ص يف الكهرباء

ب�إمكان النق�ص يف الكهرباء لفرتات طويلة� ،أن ي�ساهم
االقت�صادي ،من خالل خلق حالة عدم
يف تقوي�ض الن�شاط
ّ
اليقني من الإمدادات الكهربائية ،وزيادة تكاليفها .لكنّ
«الوكالة الدولية للطاقة» �أو�ضحت يف درا�ستها « توفري
الطاقة يف حالة الذروة» للعام � ،2005أنّ حدوث حاالت
�أعطال كهربائية قد خ ّفف من الت�أثريات ال�سلبية ملثيالتها
الالحقة ،مع تنفيذ برامج خطط طوارئ لتوفري الطاقة،
وال�سبل،
حيث ا�ستخدمت هذه الربامج عدد ًا من الأدوات ّ
مثل التقنني ،وم�ؤ�شرات الأ�سعار ،واحلمالت الإعالمية التي
تجُ ّهز لهذه الغاية ،فتُم ّكن املُ�ستهلكني من احل ّد من الإ�سراف،
وتدفعهم �إىل ت�أخري الأن�شطة امل�ستهلكة للكهرباء �إىل خارج
�أوقات الذروة ،وا�ستبدال التقنيات القدمية يف ا�ستخدامات
الطاقة ،بتقنيات �أكرث كفاءة .وهناك بلدان ع ّدة تقوم بعملية
التوفري يف ا�ستهالك الطاقة ،كما هي احلال يف فرن�سا بن�سبة
 ،% 0.5ويف الربازيل بن�سبة .% 20
هذه الدرا�سة للعام  ،2005قد ُط ّورت و ّمت حتديثها من
خالل درا�سة ثانية ُق ّدمت العام  ،2011ولكن انقطاعات
التيار الكهربائي مل تتوقف ،على ال ّرغم من قيام «الوكالة
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الدولية للطاقة» بتقدمي ورقة حتديثات ،وت�سليط الأ�ضواء
على نتائج الأعطال الكهربائية م� ّؤخر ًا يف اليابان والواليات
املتحدة ونيوزيالندا وجنوب �أفريقيا والت�شيلي .ور�سمت
درا�سة حاالت هذه البلدان ،خطوات ثالث لتطوير برامج
توفري للكهرباء ،من خالل فهم الأعطال الكهربائية وم ّدتها
و�أ�سبابها ،وحتديد فر�ص توفري الكهرباء ،وتنفيذ حزمة من
تدابري التوفري يف الطاقة من جهة ّ
الطلب .وت�س ّلط الدرا�سة
ال�سبل للتوفري يف ا�ستهالك الطاقة يف
ال�ضوء على �أف�ضل ّ
برامج حالة الطوارئ ،وتو�صي امل�س�ؤولني بكيفية ا�ستخدام
االت�صاالت والت�سعرية والتقنني و�أدوات التكنولوجيا ،لتحقيق
طرق التوفري ب�سرعة .وت�صف الدرا�سة التوفري يف ا�ستهالك
الطاقة يف حاالت الطوارئ ،بالتدابري التي يمُ كن �أن ت�ؤ ّدي
�إىل توفري الطاقة امل�ستدامة (تقرير الوكالة العاملية للطاقة
«� / IEA» – 2011ص.)6 .
لقد ّ
خل�صت الدرا�سة ال�صادرة عن «الوكالة الدولية
للطاقة» العام  ،2011يف �صفحتها العا�شرة ،النتائج كالتايل:
• تُرجمت الربامج املط ّبقة خالل الأعطال الكهربائية
الأخرية ،يف تخفي�ض اال�ستهالك بن�سبة  % 15يف اليابان،

خالل �أوقات الذروة منذ �صيف .2011
• تخفي�ض ما ن�سبته � % 25إىل  % 40يف «�أال�سكا»
خالل العام  ،2008ملدة �ستة �أ�سابيع يف كل القطاعات.
• تخفي�ض ما ن�سبته � % 3.6إىل  % 7.6خالل �شهري
ال�سكن.
 6و  2008 / 7يف نيوزيالندا يف قطاع ّ
• تخفي�ض ما ن�سبته  % 20ما بني �شهري يناير 2008
ودي�سمرب  20% ،2009يف القطاع ال�صناعي يف جنوب
�أفريقيا.
• ومنذ ال�شهر الثامن من العام  ،2007ومل ّدة ب�ضعة
�سجل � ّأي منو يف ا�ستهالك الكهرباء ،على ال ّرغم
�أ�شهر ،مل ُي ّ
من منو الناجت املحلي الإجمايل لعدة �أ�شهر يف ال�شيلي.
وقد اتّبع التقنني يف ا�ستهالك الكهرباء يف خمتلف
هذه احلاالت ،ما عدا نيوزيالندا ،وكذلك ُ�س ّجل ارتفاع يف
الأ�سعار وطلب يف تغيري �سلوكيات اال�ستهالك.
د .جودة بو عتـور
أستاذ الهندسة الكهربائية
جامعة تونس
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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 �أن
 تخ�ضع البحوث والدرا�سات املر�سلة للتقييم من قبل ِّ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�سات املقبولة،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 تقدمي اعتذارخطّ ي بذلك �إىل �إدارة املجلة ،و�إعادة املكاف�أة املالية �إليها.

«سفير» يكافح الحرائق على متن السفن
وروبوتات ما تحت الماء تراقب الحدود
وتتفحص دواخل األنابيب
البحرية
ّ

هل بد�أنا نقرتب من اليوم الذي ُي�صبح فيه الرجل الآيل»الروبوت»� ،أحد اللوازم اليومية للمجتمعات� ،أو
واحد ًا من كماليات املنزل؟؟ وهل �سن�صل �إىل مرحلة اال�ستغناء عن �أنواع من «اليد العاملة» الب�شرية ،لن ُِح َّل
مكانها «الروبوت»؟ ..الأمر ال يبدو ُمعجزة ،ومل َي ُعد م�ستبعد ًا ،ال�سيما �إذا ما واكبنا التط ّور الهائل الذي ت�شهده
هذه ال�صناعة على م�ستوى العامل.
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يف هذا امل�ضمار ،ت�شهد دول العامل املتقدمة ،خطوات
�سريعة ومذهلة ،و�سباق ًا حمموم ًا يف جمال تكنولوجيا
«الروبوت» ،الذي بد�أ يدخل تقريب ًا يف �شتى جماالت احلياة
اليومية ،لدرجة �أن بع�ض خرباء الذكاء ال�صناعي يتو َّقعون
�أن ت�صبح «الروبوتات» خالل ال�سنوات القليلة املقبلة� ،أحد
اللوازم اليومية للمجتمع الب�شري .وقد �أ�صبحت تكنولوجيا
«الروبوت»� ،صناعة عاملية واعدة ،ت�ستثمر فيها حالي ًا
مليارات الدوالرات ،كما �أ�صبح م�ستوى تطوير «الروبوتات»
معيار ًا لقيا�س قوة الدولة ال�صناعية ومدى تق ّدمها ،و�ستكون
املناف�سة اقت�صادي ًا مل�صلحة الدول الأكرث معرفة وا�ستخدام ًا
لتكنولوجيا الروبوت.
و�شهدت ال�سنوات الأخرية تق ّدم ًا يف تقنيات هذه ال�صناعة،
حيث ا�ستُخدمت يف ابتكار «الروبوتات» �أ�شكال خمتلفة تالئم
طبيعة العمل املك َّلفة به .وتتك َّون �صناعة الروبوت ،يف الع�صر
احلديث ،من الآالت املربجمة ،التي ت�ستطيع �أن تن ّفذ عدة
عمليات ،بوا�سطة تعديل طفيف يف خمزون املعطيات ،وهي
معقدة اال�ستعماالت ،وقادرة على التك ّيف الذاتي ،بنا ًء على
الظروف املحيطة .و�أ ّدى ا�ستخدام «الروبوت» �إىل تق ّدم يف
جميع التطبيقات� ،سواء منها املدنية �أو الع�سكرية ،وظهرت
منه �أجيال ذكية ،ت�ستطيع التعامل مع املواقف املتغيرّ ة،
با�ست�شعار تلك املواقف ،و�إعادة برجمة معطياتها ،وفق ًا
لنتائج تلك اال�ست�شعار.
وكان «االحتاد الدويل للروبوت» قد تو ّقع يف العام ،2002
�أن تبد�أ �صناعة «الروبوت» طفرات هائلة ابتدا ًء من العام
 ،2010لت�صبح قيمتها  500مليار دوالر قبل العام .2020
كما �أعلن بيل غيت�س� ،صاحب �شركة «مايكرو�سوفت»
الأمريكية لربجميات الكمبيوتر ،م� ّؤخر ًا� ،أن النمو احلايل يف
�صناعة الروبوت ُي�شابه مراحل النمو الأوىل ل�صناعة �أجهزة
احلا�سوب ال�شخ�صية يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي،
متوقع ًا منو ًا كبري ًا ل�صناعة «الروبوت» يف امل�ستقبل القريب.
من جانبها ،كانت وزارة التجارة اليابانية قد و�ضعت العام
املا�ضي خارطة طريق ،لرتكيب نحو مليون «روبوت» �صناعي
بحلول العام  ،2025حيث يمُ كن لكل روبوت �أن ي�ستبدل ع�شرة

موظفني ،ما يعني �أن املليون روبوت �سيح ّلون مكان ع�شرة
ماليني �إن�سان� ،أي نحو  15يف املائة من القوى العاملة الآن.
يف هذا العدد ،نفرد ح ِّيز ًا للحديث عن ثالثة �أنواع من
«الروبوتات» ،ي�ساعد الأول على مقاومة احلرائق يف ال�سفن،
ويتولىّ الثاين �إ�صالح م�شاكل الت�س ّرب النفطي من الآبار
بتفح�ص قاع
يف قيعان البحار ،يف حني يقوم النوع الثالث ّ
املحيطات وبطون ال�سفن ،عرب التح ّكم بحركته عن ُبعد.

يت�صدى مله َّمة مقاومة حرائق ال�سفن
«�سفري»
ّ

بد�أ علماء من خمترب �أبحاث البحرية الأمريكية «،»NRL
يف تطوير �إن�سان �آيل (روبوت) ،ي�ساعد على مقاومة احلرائق
التي قد تن�شب على منت ال�سفن .وي�شارك يف عملية التطوير
باحثون من جامعتي «بن�سلفانيا» و»فرجينيا للتكنولوجيا».
ووفق ًا للخطط املو�ضوعة ،ف�إن اختبارات الروبوت يف
�سيناريوهات مكافحة حرائق واقعية� ،ستبد�أ يف �سبتمرب
 .2013ويمُ كن ا�ستخدام هذا النوع من «الروبوتات» لتطبيقات
�أخرى يف احلروب املحتملة ،وبالتايل �إنقاذ حياة الكثري من
الب�شر.
ويطلق على هذا الإن�سان الآيل ا�سم «�سفري – ،»SAFFIR
و�سوف يتم ت�صميمه للعمل ب�شكل م�ستقل ،بحيث يمُ كنه
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التح ّرك يف جميع �أنحاء ال�سفينة بحرية ،والتعامل مع املهام
اخلطرة ملكافحة احلرائق على متنها ،وكذلك التفاعل مع
الأ�شخا�ص الآخرين على منت ال�سفينة.
ولأن العديد من قاعات وغرف وممرات ال�سفن ،يمُ كن �أن
تكون �ض ّيقة للغاية ،فمن املق َّرر تطوير «�سفري» ،بحيث يكون
قادر ًا على العمل يف ظ ّل الظروف القا�سية .ومز َّود ًا مبجموعة
من التقنيات و�أجهزة اال�ست�شعار� ،سيكون قادر ًا على التعامل
مع عدد ال ُيح�صى من احلاالت ،با�ستخدام تطبيقات خمتلفة،
�إذ ي�شتمل على وحدة تكنولوجيا ا�ست�شعار متع ّددة الو�سائط
للمالحة املتط ّورة ،ف�ض ًال عن الكامريات و�أجهزة ا�ست�شعار
الغاز ،وكامريا تعمل بالأ�شعه حتت احلمراء مل�ساعدته على
الر�ؤية يف ظروف الدخان.
ً
�أما اجلزء العلوي من الروبوت ف�سيكون قادرا على التعامل
مع تطبيقات �إطفاء احلريق احلالية ،بالإ�ضافة �إىل قدرته
على �إطالق قذائف يدوية متط ّورة تكنولوجي ًا ،ت�ساعد على
�إطفاء احلريق .وقد َّمت تطوير ج�سم هذا الإن�سان الآيل ،بحيث
يو ّفر �أ�سا�س ًا ثابت ًا لقدميه ،ويعزِّ ز من حركته ل�ضمان �سرعته،
ودقته ،و�إمكانية دورانه ب�شكل �سل�س ،وهو يحتوى على �ستة
حماور قوية للحركة ...فيما َّمت تطوير واجهته بحيث ت�سمح
للإن�سان من التفاعل معه مبا�شرة� ،إذ يمُ كنه تع ّقب انتباه قائد
الفريق ،وتت ّبعه �أينما كان� ،إىل جانب قدرته على تنفيذ ك ّل من
التعليمات ال�شفهية ،وكذلك الأوامر امل�ستندة على الإمياءات.

ت�سرب املواد النفطية من
روبوت لإ�صالح ّ
�آبار قيعان البحار

يف �أبريل من العام  ،2010لعبت «الروبوتات» دور ًا حا�سم ًا
يف احل ّل ل�صالح �شركة «بريت�ش برتوليوم» الربيطانية (بي
بي) ،عندما ح�صلت كارثة الت�س ّرب النفطي الكبري يف خليج
املك�سيك ،وهو الأكرب من نوعه يف تاريخ الواليات املتحدة
الأمريكية� ،إثر انفجار جنم عن ت�س ّرب غازي يف من�صة «ديب
ووتر هوريزون» ،حيث بلغ مقدار الت�س ّرب النفطي ما بني 35
�إىل �ستني �ألف برميل يومي ًا ،كانت تخرج من البئر الواقعة
على عمق  1500مرت حتت �سطح البحر ،لتطفو م�ش ّكلة كارثة
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بيئية كربى.
فقد ا�ستخدم املهند�سون «روبوتات» ما حتت املاء
ال�ستك�شاف موقع البئر والتفاعل مع م�شكالت املعد ّات ،ويمُ كن
لهذه الروبوتات �أن تغو�ص يف �أعماق بعيدة ،والغط�س ملدة
�أطول مما قد يتح ّمله الإن�سان على الإطالق.
والروبوتات التي ّمت ا�ستخدامها لهذا الغر�ض هي غوا�صات
يتم التح ّكم فيها عن ُبعد ،وتعمل عن طريق ب�شر يجل�سون يف
ّ
مركز التح ّكم .وهي عالية التكنولوجيا ومت�صلة ب�سفن من
خالل كابالت ،جم ّهزة ب�آالت ت�صوير ،وت�ستخدم يف جمع
جم�سات م�صنوعة من الألياف
لقطات فيديو ومعلومات من ّ
الب�صرية ،الأمر الذي ي�ساعد املهند�سني على فهم �أف�ضل
للم�شكالت والتدخل عند ال�ضرورة .كما ب�إمكانها ت�شغيل جهاز
يف قاع البحرُ ،م�ص َّمم ليقوم ب�إغالق ما�سورة تو�صل ما بني
اخلزّان وقاع البحر� ،أوتوماتيكي ًا.
ومتتاز هذه الروبوتات ب�أنها ذوات �أذرع هيدروليكية،
و�أدوات قابلة للتبديل ،مثل املنا�شري والقواطع التي ت�ستخدم

ملهام التدخل ،وحتى بعد تغطية البئر ا�ستخدمت الروبوتات
للقيام بدوريات يف موقع البئر والت�أ ّكد من عدم وجود �أي
ت�س ّرب جديد.

«تراتـنكر» يراقب احلدود البحرية
يتفح�ص
وكابالت االت�صاالت و«�سوبوغاتور»
ّ
الأنابيب من الداخل

ت�ستطيع روبوتات ما حتت املاء الغو�ص مل�سافة �أطول و�أعمق
من �أي �إن�سان ،و�إلقاء نظرة عن قرب على احلياة البحرية.
مبج�سات و�آالت ت�صوير عالية
فتلك الآالت املذهلة ُز ِّودَت
ّ
الو�ضوح ،وعجالت وتقنيات حديثة �أخرى مل�ساعدة العلماء
عندما ي�ستك�شفون املرا�سي وقيعان املحيطات وال�سدود وبطون
ال�سفن ،وغريها من الأ�سطح.
و�أكرث روبوتات ما حتت الأر�ض معرفة وا�ستخدام ًا اليوم،
هي املركبات التي تعمل عن ُبعد ويتح َّكم بها �أفراد جال�سون
يف مركز القيادة ،وهذه املركبات متّ�صلة بال�سفن عن طريق

كابالت ،وهي �أف�ضل و�سيلة جلمع معلومات و�صور للحياة حتت
املاء.
وتُ�ستخدم الأنظمة الروبوتية املائية للقيام مبهام
اال�ستك�شاف والتع ّرف على البيئة البحرية وم�ستوى التلوث،
والقيام ب�أعمال ال�صيانة والرتكيب ومراقبة احلدود البحرية.
وكمثال على ذلكُ ،يعترب الروبوت «تراتنكر» ،واحد من �أكرب
الروبوتات يف العامل ،والتي تعمل حتت املاء ،ويتم التح ّكم
فيها عن ُبعد للعمل على خطوط �أنابيب النفط �أو كابالت
االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية.
ومن �أنظمة الروبوت امل�ستخدمة حتت املاء الروبوت املائي
ر�سل
ذو التح ّكم الذاتي املط َّور من جامعة �سيدين ،حيث ُي َ
الربوبت �إىل قاع املحيط ،ويرتك ليتم عمله ذاتي ًا يف جمال
ر�سم اخلرائط البيئية.
ومن نتائج م�شاريع البحث يف جامعتي ماكغيل ويورك،
مركبة روبوتية تعمل حتت املاء ،تقوم مبهام تقييم املواد
البحرية والتنوع البيولوجي لل�شعاب املرجانية .
كما �أن الروبوت املائي يحظى باهتمام كبري من مراكز
بحثية على م�ستوى العامل ،ولعل من �أهم املنتجات يف هذا
املجال�« :سوبوغاتور» ،وهو روبوت مائي من �إنتاج جامعة
فلوريدا الأمريكية ،وهو ذاتي التح ّكم ويتم َّكن من امل�سح املائي
والولوج يف الأنابيب لفح�صها من الداخل.
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الحد من مخاطرها و التخفيف من خسائرها
يستحيل منع حدوثها ...لكن ُيمكن
ّ

الفيضانات تقتضي الوعي وتج ُّنب المغامرة
متكررة ويستوجب اللجوء
وتسونامي موجاته
ّ
إلى األماكن المرتفعة
تت�س َّبب الكوارث الطبيعية ،التي تقع �سنو ّي ًا يف العامل ،كالزالزل واالنهيارات الأر�ضية والثورات الربكانية
والفي�ضانات والأعا�صري ،وغريها ،بوقوع الكثري من ال�ضحايا الب�شرية واخل�سائر الفادحة يف املمتلكات العامة
واخلا�صة .وال ميكن التك ّهن مطلق ًا ،ب�أن هناك منطقة �أو بلد ًا ما ،يف من�أى عن مثل هذه الكوارث وخماطرها ،وذلك
نتيجة للتغيرّ ات التي تعي�شها الكرة الأر�ضية وما حولها� ،إن بفعل الطبيعة نف�سها� ،أو بفعل ما يقوم به الب�شر.
وميكن تق�سيم هذه الكوارث الطبيعية ،من حيث �أ�صلها� ،إىل
نوعني:
• جيوفيزيائية ،كالزالزل والثورات الربكانية واالنزالقات
الأر�ضية ،وغريها.
• مناخية ،كاجلفاف والفي�ضانات والأعا�صري واجلراد
وحرائق الغابات ،وغريها.
ولقد دفع تنامي هذا النوع من الكوارث ،وما تلحقه من
خ�سائر على م�ستويي الأرواح واملمتلكات ،اجلمعية العامة
للأمم املتحدة� ،إىل �أن تُعلن  ،1999 - 1990العقد الدويل
للح ّد من الكوارث الطبيعية ،من خالل القرار الذي حمل
وحتدد اليوم
الرقم  ،44/236امل�ؤ ّرخ يف  22دي�سمرب ِّ ،1989
الثاين من �شهر �أكتوبر ،من كل عام ،ليكون اليوم الدويل للحد
من الكوارث الطبيعية.
وعلى الرغم من ا�ستحالة� ،أو انعدام �إمكانية ال�سيطرة على
الطبيعة ،ووقف تط ّور ظواهرها ،ومنع وقوع الكوارث الطبيعية
و�أ�ضرارها ،لكن ،مع ذلك ،يمُ كن بذل اجلهود لتفادي الكوارث
والتقليل من خماطرها ،والتخفيف من �آثارها على الإن�سان
والبنية التحتية واملمتلكات ،من خالل اعتماد ا�سرتاتيجيات
منا�سبة تعتمد على ما يلي:
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• و�ضع برامج و ُن ُظم للإنذار ِّ
املبكر
• �إعداد وتنفيذ اخلطط التنموية لتوفري القدرة على
مواجهة مثل هذه الكوارث
• امل�ساعدة يف �إعادة الت�أهيل ومرحلة ما بعد احلد من
الكوارث
يف هذا الباب ،نفرد م�ساحة للحديث عن ظاهرتني
طبيعيتني ،هما :الفي�ضانات وت�سونامي ،وكيفية مواجهة
خماطرهما ،و�سبل التعامل مع �آثارهما.

الفي�ضانات

هي �إحدى الظواهر الطبيعية التي حتدث نتيجة زيادة
خ�ص�صة لها .وكلما زادت �سرعة
من�سوب املياه يف املجاري املُ َّ
جريان املياه ،ازدادت معها كمية الفي�ضان ،والعك�س �صحيح.
وهي تراكم �أو تزايد املياه التي تغمر الأر�ض .ويمُ كن �أي�ض ًا �أن
تنطبق على تد ُّفق املياه من امل ّد واجلزْ ر.
وت�أتي الفي�ضانات غالب ًا نتيجة ملا يلي:
• حدوث زيادة يف م�ستويات هطول الأمطار الغزيرة.
• هبوب العوا�صف القوية والأعا�صري.
• انهيار ال�سدود التي تختزن كميات كبرية من املياه.
• زيادة مفاجئة يف م�ستوى مياه البحار ،نتيجة هطول
الأمطار الغزيرة� ،أو ب�سبب ذوبان الثلوج على اجلبال� ،أو
عقب وقوع الهزّات والزالزل الأر�ضية �أو يف قيعان البحار
(ت�سونامي� ،)..أو نتيجة حدوث تغيري يف �ضغط املياه �أ�سفل
املحيطات.
وتكون معظم الفي�ضانات �ضا ّرة ،لأنها قد ت�ؤ ّدي �إىل
خ�سائر كبرية يف الأرواح واملمتلكات(منازل ،موا�شي،
(مبان ،ج�سور و�أنفاق ،خطوط
�سيارات )..واملن�ش�آت العامة
ٍ
الهاتف ،التيار الكهربائي ،)...كما �إىل جرف الطبقة العليا
للرتبة.
فعلى امل�ستوى الب�شري ،قد تت�س َّبب الفي�ضانات بحاالت
وفاة نتيجة الغرق �أو ال�صعق بالتيار الكهربائي� ،أو نتيجة
للأوبئة والأمرا�ض التي تنت�شر ب�سبب التل ّوث املُحتمل ملياه
ال�شرب واال�ستخدام على ح ّد �سواء .كما قد تت�س َّبب يف
حدوث نق�ص حاد يف املواد الغذائية ،ال�سيما يف املناطق التي
حتا�صرها املياه وي�صعب الو�صول �إليها ب�سهولة� ،أو نتيجة
لغرق املحا�صيل الزراعية ،وبالتايل تلفها.
وميكن للخرباء ومراكز الأر�صاد اجلوية تو ّقع ح�صول
الفي�ضانات عرب متابعتهم للتق ُّلبات اجل ّوية املُختلفة ،وبالتايل
التنبيه �إىل املخاطر املُحتملة .لكن ،يبقى اتخاذ �إجراءات
احليطة واحلذر �ضروري ًا وواجب ًا ،على امل�ستويني الفردي
واجلماعي ،لتاليف وقوع ما ال تحُ مد ُعقباه .وت�أتي ال�سرعة يف
تنفيذ عمليات الإخالء يف مق ّدمة هذه الإجراءات.

الإخالء واالنتقال �إىل منطقة مرتفعة
�إذا كنت يف البيت ،اتبع �إحدى اخلطوات التالية :
	•انتقل �إىل منطقة مرتفعة ،بعيد ًا عن املناطق املفتوحة
وجماري الأنهار ال�صغرية والأمطار وال�سيول.
	•�إبقَ حيث �أنت ،ولكن عليك متابعة املذياع (الراديو
�أو التلفاز) ملتابعة التطورات ،واال�ستعداد لتنفيذ
التعليمات التي ت�أتيك من اجلهات املعنية (ال�شرطة
مث ًال) بالإخالء.
	•�إذا ما اعتقدتَ �أن من اخلطر البقاء يف املنزل ،حافظ
على هدوئك وات�صل بال�شرطة (وز ّودها باملعلومات
الالزمة) للم�ساعدة والإخالء الفوري.

�إذا كنت داخل �سيارة:

	•ت�ص َّرف بوعي تام وبحذر �شديد ،وانتبه �إىل م�ؤ�شرات
الفي�ضان.
	•ال تلج�أ بتات ًا �إىل املغامرة ،فقد تودي بك ومبن معك.
	•ال ت ُق ْد �سيارتك حول احلواجز ،لأنها و�ضعت من �أجل
�سالمتك.
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	•�إذا ما علقت �سيارتك يف منطقة يرتفع من�سوب املياه
فيها ب�سرعة ،اتركها على الفور ،وحاول الو�صول �إىل
منطقة �أكرث ارتفاع ًا.
	•ات�صل ب�إدارة الدفاع املدين �أو ال�شرطة� ،إذا كانت
هناك حاجة للم�ساعدة.

ارتفاع �أمواج البحر « :ت�سونامي »

الت�سونامي هو عبارة عن �سل�سلة من الأمواج العاتية،
ال�سريعة والقوية ،تت�ش ّكل يف البحر �أو قرب ال�شاطئ ،قد ي�صل
ارتفاعها حتى  30مرت ًا ،فيما قد يبلغ طولها مئات الأمتار� ،أما
�سرعتها فقد ت�صل �إىل قرابة  800كلم يف ال�ساعة .ونتيجة
الكم الهائل من املياه والطاقة الناجمة عن حت ُّركها،
لذلك ّ
مدمرة ،ال�سيما عندما ت�ضرب ال�شواطئ.
تكون �آثار الت�سونامي ِّ
والفارق بني �أمواج ت�سونامي و�أمواج البحر العادية هو �أن طاقة
الأوىل ت�ستمد من حركة الأر�ض بينما الثانية ت�أتي من الرياح.
يكرث حدوث ظاهرة �أمواج ت�سونامي يف منطقة املحيط
الهادي ،حيث يوجد �أكرث من ن�صف براكني العامل .وعندما تقع
تلك الظاهرة ف�إن املناطق ال�ساحلية تتعر�ض دون �إنذار م�سبق
يف بع�ض الأحيان ،لأمواج بالغة القوة.
وتن�ش�أ موجات ت�سونامي نتيجة ا�ضطرابات عنيفة حتت
�سطح البحر ،كالهزّات الأر�ضية واالنزالقات وحت ُّرك �أعماق
املحيطات ،واالنفجارات الربكانية التي حت�صل حتت �سطح
املاء� ،إ�ضافة �إىل التفجريات النووية.
وحتدث معظم حاالت الت�سونامي بفعل الزالزل التي تقع يف
البحر والتي ت�ؤ ّدي �إىل حدوث حت ّركات يف قاعه .ومن املنطقة
التي ين�ش�أ فيها الت�سونامي ،تنتقل املوجات يف كافة االجتاهات
عرب م�سافات �شا�سعة .ويف املياه العميقة ،ال تكون موجة
الت�سونامي ملحوظة ولكن عندما تقرتب من ال�شاطئ ،تزداد
ارتفاع ًا.
ال ميكن منع وقوع الت�سونامي �أو التن ّب�ؤ الدقيق بحدوثه ،حتى
ولو كانت م� ّؤ�شرات الزلزال ت�شري �إىل املكان ب�شكل �صحيح.
ويف هذه احلالة ،يقت�صر دور اجليولوجيني وعلماء املحيطات
واملخت�صني بالزالزل على �إ�صدار حتذيرات ب�ش�أن احتمال
ّ
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وقوعه .لكن مع ذلك ،يجري تطوير العديد من الأنظمة التي
يمُ كن �أن ت�ساهم يف احل ّد من �أ�ضراره.

هل ميكن لدولة الإمارات العربية املتحدة
�أن تت�أثر به؟

يح�صنها من
تتمتع دولة الإمارات العربية املتحدة مبوقع ّ
ارتفاع موجات امل ّد البحري (ت�سونامي) ،لكونها بعيدة �إىل
ح ّد ما عن مناطق هذا امل ّد العايل .ولذلك ف�إن احتمال تع ُّر�ض
الدولة خلطر الت�سونامي مبا�شرة� ،ضعيف .ومع ذلك� ،أن�ش�أت
دولة الإمارات العربية املتحدة هيئة للأر�صاد اجلوية والزالزل،
ملتابعة مثل هذه احلاالت واملخاطر.

تراجع البحر على نحو مفاجئ..
َ

	•ال تبقَ  ،وحت َّقق من عالمات الإنذار التي يجب االنتباه
�إليها
	•�إذا كنت عند ال�شاطئ �أو بالقرب من البحر و�شعرت
باهتزاز الأر�ض� ،أرك�ض على الفور �إىل منطقة �أعلى.
	•ال تنتظر �صدور �إنذار بوجود ت�سونامي.
توجه �إىل منطقة مرتفعة ب�أ�سرع ما ميكن ،لأن الرتاجع
	• َّ
املفاجئ مل�ستوى من�سوب مياه البحر الناجت عن تراجع
يف خط ال�ساحل ،مب�سافة كيلومرت واحد �أو �أكرث �أحيان ًا،
يعترب مبثابة �إحدى العالمات التي ت�سبق� ،أو تكون بني

ا وﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ال�سطح العلوي ملوجات الت�سونامي.
	•ال تقرتب من ال�شاطئ لكي تتحقق من
الأمر.
	•�إذا ما �صدرت التعليمات بالإخالء ،نفذ
على الفور.

تت�صرف �إذا ما فوجئت
كيف
َّ
بت�سونامي

	•حت َّرك ب�سرعة �إىل منطقة عالية
	•ال تبقَ يف املنازل واملباين املوجودة يف
املناطق ال�ساحلية املنخف�ضة ،يف حال
وجود �إنذار بوقوع ت�سونامي ،لأنها لي�ست
�آمنة.
مبان حممية ،حيث ميكن �أن
	•�إجل�أ �إىل ٍ
توفر الطوابق العليا يف املباين املرتفعة
وامل�شيدة من اخلر�سانة امل�سلحة ،مالذا
�آمن ًا ً� ،إذا مل يتوفر لديك الوقت الكايف
لالنتقال ال�سريع �إىل املناطق الربية
الداخلية �أو منطقة مرتفعة.
	•�إذا كنت على منت زورق �أو �سفينة ،و�إذا
ما تو َّفر لديك الوقت ،انقل مركبك �إىل
املياه الأكرث عمق ًا.
	•�إذا كانت الأحوال اجلوية �سيئة ،قد يكون
من الأ�سلم ترك املركب عند الر�صيف
واالنتقال �إىل منطقة مرتفعة.
	•انتظر �إ�شارة «انتهاء احلالة الطارئة»،
وابتعد عن املنطقة �إىل �أن ت�صبح �آمنة.
	•ال تنخدع باالعتقاد ب�أن اخلطر قد زال
عند حدوث موجة واحدة ،فالت�سونامي
لي�س جمرد موجة واحدة بل �سل�سلة من
الأمواج التي تتباين من حيث �أحجامها.
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