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مناسبتان...
ووقفة من أجل المستقبل
«يوم ال�شهيد» و»اليوم الوطني» ،منا�سبتان حتمل كل واحدة منهما معها
َع َبق الت�ضحية دون هوادة ،ودون حدود ،يف �سبيل وطن عمل ُبناته الأ َّولون،
اخليين من �أبنائة ،دون كلل ،لريتفع �ص ْرحه َل ِب َنة تلو �أخرى ،ومدماك ًا
مع رِّ
ُ
ال�صب والعمل املتوا�صل وامل�ضني ،واجلهود
فوق �آخر ،ممزوجة ب َع َرق
رْ
اجل ّبارة ،التي وقفت خلفها عقو ٌل قيادية رِّنية واعية ،و�إرادات �صلبة ال تلني
�أمام ال�صعاب.
يومان يخت�صران يف حلظاتهما حركية جُممل الأيام من كل عام،
عزيزان على قلب كل �إماراتي ،يخفق لهما كلما ارت�سمت �أمامه �صورة
احلا�ضر ،وطيف ما�ضي ال�سنوات الذي � َّأ�س�س مل�ستقبل يحقّ لنا معه ال�شعور
بالفخر مبا هو �آت.
ما م َّيز احتفالنا هذا العام بـ «اليوم الوطني الـ  ،»44هو حلوله بالتزامن
مع �إحياء الذكرى الأوىل لـ «يوم ال�شهيد» ،يف �أ َّول منا�سبة من نوعها يف تاريخ
تو�سطه لفعاليات «�أ�سبوع الإمارات لالبتكار» .و�إن َّ
دل هذا
دولتنا ،كما يف ُّ
على �شيء ،فعلى «تالزم امل�سارات» ال ُعظمى يف نهج قيادتنا احلكيمة ،التي
ال ت�ألو جهد ًا يف ال�سعي الد�ؤوب ال�ستغالل حركة الزمن ،يف �أف�ضل �صورها،
تر�سيخ ًا مل�سرية البناء نحو غدٍ وم�ستقبل �أكرثا �إ�شراق ًا.
بحجم املعاين الغن َّية التي يحملها هذان «اليومان» ،وحتت �سقفيهما،
اجتمع الوطن بكافة �أرجائه ،قيادة وحكومة و�شعبا ً ،ب�أبنائه واملُقيمني على
ترابه ،احتفا ًء واحتفا ًال بهاتني املنا�سبتني ،اليد يف اليد ،والقلب مع القلب ،يف
و�ضحوا
ا�ستذكا ِر وفاءٍ وتقديرَ ،ملن بذلوا اجلهود ،وق َّدموا الغايل والنفي�سّ ،
بدمائهم و�أرواحهم يف �سبيل الوطن ووحدته و�سيادته ،ومن �أجلنا نحن،
و�أبنائنا من بعدنا ...كما يف جتديد عهْدٍ على موا�صلة امل�سرية ،وعلى الطريق
ذاتها من الإ�صرار والعمل الد�ؤوب والت�ضحية بتفانٍ  ،من �أجل احلفاظ على
الدولة ومكت�سباتها ،وامل�ساهمة الف ّعالة يف دفع م�سرية البناء �إىل الأمام.
م�سرية �شاقة�ُ ،شيِّدَ ت ّ
حمطاتُها بعزْ م ال وجود يف قامو�س �أ�صحابه لكلمة
«ي�أ�س» �أو «تراجع» ،انطلقت مع املغفور له ،ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
املوحدة
و�إخوانه حكام الإمارات – ط َّيب اهلل ثراهم ،يف عملية بناء الدولة َّ
وتر�سيخ �أُ ُ�س�سها ،متهيد ًا لأن ت�أخذ مكانها الطبيعي الفاعل يف حميطها
والعامل ...وبالتزامن ،يف العمل على بناء «املُ َ
واطنة» الإماراتية امل� َّؤ�س�سة
على ال ِق َيم الإ�سالمية والعربية ،انتماء وموروث ًا ،وبالتايل ،بناء «الإن�سان»
الإماراتي الذي ميلك القدرة على �أن يواكب التط ّور العاملي مبختلف جت ّلياته،
ويواجه متط ّلبات احلياة بقدرة وكفاءة ،على كافة م�ستوياتها.
وهكذا ،تتوا�صل خطوات االنتقال من البناء �إىل التمكني ،مع عهد �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة – حفظه اهلل ،لتخطو
خطوات را�سخة واثقة يف م�سرية االبتكار والتم ُّيز ،مواكبة للتحديث والتط ّور
م�صاف دول متقدِّ مة كثرية.
على خمتلف الأ�صعدة ،لت�صل �إىل
ِ

مل تكن خطوات النجاح على هذه الأ�صعدة �سهلة التحقيق ،ومل يكن
الو�صول �إىل الأهداف املن�شودة �سهل املنال ،بل امتزج كل ذلك ب ّع َرق �أبناء
الوطن ودمائهم ،يف كافة امليادين ،ال�س ّيما عندما بد�أت بع�ض الأطماع
الإقليمية َّ
يتم حتقيقه .لكن احلنكة
تتك�شف ،مرت ِّب�صة الدوائر بكل �إجناز ّ
التي كانت وال زالت تتم َّيز بها القيادة ،وامتالكها الإرادة ال�صلبة نحو بلوغ
الأهداف املرج ّوة ،حالت – والتزال  -دون �أن تنجح حماوالت الإجها�ض
اخلارجية ،ور َّدتها على �أعقابها.
�إن َ
عظمة الأوطان و�ضمان بقائها وا�ستمرارها ،ال تُبنى على ما متلكه من
�إمكانيات وقدرات وق ّوة فح�سب ،بل �أي�ض ًا و�أ�سا�س ًا ،على جمموع الت�ضحيات
التي ُب ِذ َلت وت َ
ُبذل لإر�ساء � ُأ�س�سها ،وا�ستمرار مت ُّيزها ،كما على �إ�صرار �أبنائها
على موا�صلة م�سرية ْ
البذل واالبتكار والعطاء دون تردُّد �أو هوان.
�إن الركون �إىل �أجماد املا�ضي ،والدخول يف ُ�سبات عميق على ذكرياته
اجلميلة ،واالكتفاء بتخليد ّ
حمطاته البارزة واملف�صلية ،من دون الت�ش ّبث
ب�إرادة اال�ستمرار واالبتكار والتم ُّيز يعني االنهيار واالنحدار ،ومن دون
الإ�صرار على الإم�ساك ب�أداة البناء والتجديد والتحديث ،فم�ؤدّاه اجلمود
يف املكان ،واالنطالق يف خطوات ال َع ّد العك�سي التي ت� ِؤذن بت�س ُّرب ال�ضعف
وال َوهن وال�شلل �إىل َج َ�سد الوطن ،كمقدّمة ل�سقوط حتمي له .لذا ،ف�إن
موا�صلة البناء على ما �أجنزه الأ َّولون ،تبقى �ضرورة حتمية ،يتالزم فيها دور
الفرد واجلماعة ،يف القطاعني العام واخلا�ص ،مع دور الدولة.
�إن الدور الفاعل للفرد �أ�سا�س يف ا�ستمرارية الدولة ،ويف زيادة ِم ْن َعتها
وق ّوتها� ،إذ فيه ج ْني �سليم ،ويف االجتاه ال�صحيح ،لثمار �سيا�سة اال�ستثمار
يف الإن�سان وبناء قدراته وتعزيز كفاءاته ،التي اعتمدتها الدولة منذ بداية
ن�ش�ؤئها .ومبثل هذا الدور ُي�صبح لالحتفاء بـ «يوم ال�شهيد» ،كما لالحتفال
بـ «اليوم الوطني» ،معناهما احلقيقي ،ذلك �أن �أف�ضل تكرمي لل�شهداء يف
العطرة ،يكون عرب اال�ستعداد التام ملوا�صلة الدرب نحو الهدف
ذكراهم ِ
الذي ق َّدموا حياتهم يف �سبيل حتقيقه ...و�أعظم فرحة تكون يف العهد
والإ�صرار على املزيد من الوالء للوطن ،عرب العطاء املتم ِّيز من �أجل ا�ستمرار
م�سرية منائه وتقدّمه.

�أ�سرة التحرير
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خليفة بن زايد:
يتهدد دولنا...
اإلرهاب خطر
َّ
والمشاركة في محاربته واجب

(وام)

احتفاء بـ
و�س��ط فرحة عارمة واحتفاالت ر�س��مية و�ش��عبية ع َّمت كافة �أرجاء الإمارات العربية املتحدة مبدنها ومناطقها،
ً
«الي��وم الوطن��ي الـ  ،»44وحتت عنوان« :دام ع��زَّك يا وطن»� ،أقيم يف �أبوظبي احتفال ر�سمي مركزي ،برعاية كرمية من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،ح�ضره �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ،عاهل اململكة
املغربية ،و�شهده �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،و�صاحب
ال�سم��و ال�شي��خ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعل��ى للقوات امل�سلحة ،و�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س
الأعل��ى لالحت��اد ح��كّام الإمارات ،و�سمو �أولي��اء العهود ونواب احل��كام ،وعدد من ال�شي��وخ والوزراء وكب��ار امل�س�ؤولني يف القوات
امل�سلحة ووزارة الداخلية ،و�أُ َ�سر ال�شهداء وذويهم.
4
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(وام)

ب���د�أ االحتفال بعرو�ض وفق���رات تفاعلية متن ّوعة ،ر ّك���زت على �إبراز
الق َيم والتقاليد والرتاث الأ�صي���ل لأبناء الإمارات ،و�س ّلطت ال�ضوء على
حجم الإجن���ازات الكربى التي حت ّققت بف�ضل القي���ادة احلكيمة ،والتي
تعك�س �صورة ح�ضارة الإمارات يف املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل املن�شود.
وت�ض َّم���ن ثالث فق���رات رئي�سة ،هي" :ن�ش�أة وط���ن" و"�إماراتي و�أفتخر"
و"عز الوطن".
وعك�س االحتفال الذي ت�ض َّمن جمموعة من ق�صائد املغفور له ال�شيخ
زاي���د ب���ن �سلطان �آل نهي���ان  -طيب اهلل ث���راه ،فرحة �شع���ب الإمارات،
مبواطنيه���ا واملُقيمني على �أر�ضها ،وتفاعل���ه بكل فخر واعتزاز بالذكرى
الوطني���ة املجي���دة للي���وم الوطن���ي لدول���ة الإم���ارات العربي���ة املتحدة،
ومبنجزاته���ا احل�ضاري���ة والتنموية الت���ي حتققت يف ظ ّل قي���ادة حكيمة
قادت �سفينة االحتاد �إىل العزّة والتقدم واالزدهار.

خليفة بن زايد:
ال أمن وال استقرار وال تنمية
من دون التصدّ ي لإلرهاب

�أ َّكد �صاحب ال�سم���و ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة -
حفظ���ه اهلل� ،إىل �أن «الث���اين من دي�سمرب ،ي���وم ن�ستح�ضر فيه بكل فخر
واعتزاز امل�سرية العطرة مل� ّؤ�س�س الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهي���ان ،و�إخوان���ه بن���اة االحتاد ،وم���ن �سريتهم ن�أخذ املث���ل والقدوة،
فبف�ض���ل ر�ؤيتهم احلكيمة ط ّورت دولتن���ا منوذج ًا تنموي ًا ناجح ًا ق َّدم �إىل
العامل جتربة رائدة يف العدل و�سيادة القانون وتنويع االقت�صاد وتوظيف
امل���وارد وا�ستدام���ة التنمية ،ف�شه���دت ب�إجنازاتها الهيئ���ات وامل�ؤ�س�سات

الدولي���ة و�ص ّنفتها ب�ي�ن الأعلى والأكرث تقدّم ًا ب�ي�ن دول العامل ،مبا ي�ؤ ّكد
�صح���ة امل�س�ي�رة و�سالم���ة النه���ج ،بحي���ث �أ�صبح���ت �أولوي���ات حكومتنا
االحتادي���ة وحكوماتن���ا املحلي���ة �إ�سعاد مواطن���ي الدول���ة واملُقيمني فيها
والزائرين لها ،وتوفري كافة اخلدمات بنوعية عالية اجلودة والتم ّيز».
و�أعرب �سم ّوه ،عن تقديره لأبناء �شعبنا ،لثقتهم الغالية يف م�سريتنا،
ول�شبابن���ا الذي���ن بادروا بحما����س كبري لالنخ���راط يف اخلدمة الوطنية
الع�سكري���ة ..وقال �إن «هذه الثقة وهذا احلما����س يجعالنا �أكرث اعتزاز ًا
بقدرات مواطننا ،و�أعظم تفا�ؤ ًال مب�ستقبله ،و�أكرث اطمئنان ًا على وطننا،
و�أم�ض���ى عزم ًا عل���ى حت ّمل الأمان���ة» .و�أ�ضاف �سم��� ّوه�« :إن بناء قدراتنا
الأمني���ة ،وحتقي���ق ال�سل���م االجتماعي يف بلدن���ا ،وتعزيز م�س�ي�رة الأمن
والتكام���ل اخلليجي ،والإ�سه���ام الفاعل يف �صون الكي���ان العربي وحفظ
ال�س�ل�ام الإقليمي ،هي �أولويات را�سخة يف نهجنا الوطني ،بل هي جوهر
الأمانة التي ط َّوق بها الآباء �أعناقنا ..ونحن ما�ضون يف �شراكة كاملة مع
ومي�س
الأ�شقاء يف الت�ص���دّي لكل ما ي�ستهدف دولنا اخلليجية والعربيةّ ،
�أمنها و�سالمها ،ويهدِّ د منوذجها».
و�ش��� َّدد �صاح���ب ال�سمو رئي����س الدولة ،يف كلم���ة خا�ص���ة باملنا�سبة،
عل���ى �أن "الإرهاب خطر يته��� َّدد دولنا يف وجودها ون�سيجها االجتماعي،
وامل�شارك���ة يف حماربت���ه واجب ،فال �أمن وال ا�ستق���رار وال تنمية من دون
الت�ص���دّي ل���ه" ...م�ؤ ّكد ًا عل���ى �أن الإمارات �ستوا�صل دوره���ا يف م�ؤازرة
الأ�شق���اء ،و�ست�سهم "ب���كل حزم يف الت�ص���دّي للأطماع الت���ي ت�ستهدف
�أمن حميطن���ا اخلليجي والعربي وا�ستقراره" ..وق���ال �سم ّوه" :يف �سبيل
�أداء ه���ذا الواج���ب ،قدّم �أبنا�ؤنا م���ن رجال القوات امل�سلح���ة �أروع �آيات
البطول���ة والف���داء ،وفقدنا منه���م �شهداء �أب���رار قدم���وا �أرواحهم فداء
لوطنه���م وقيمه" ..و�أ�ضاف" :لن تزيدن���ا ت�ضحياتهم � اّإل قوة وتالحم ًا..
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وواجبن���ا جميع��� ًا �أن نظ ّل �أوفي���اء للق َيم التي ا�ست�شهدوا م���ن �أجلها ،و�أن
نر�س���خ يف وجدان �أبنائنا مع���اين الت�ضحية والوالء
نكم���ل م�سريتهم ب�أن ّ
ّ
واالنتم���اء ،و�أن نعمل على �أن يظل هذا الوطن الذي ا�ست�شهدوا فداء له،
قوي ًا عزيز ًا".

محمد بن راشد:
شهداؤنا األبرار منحوا االحتفال ُبعداً سامياً جديداً

م���ن جانبه� ،أ ّكد �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�ش���د �آل مكتوم،
نائ���ب رئي����س الدولة رئي����س جمل�س ال���وزراء حاك���م دب���ي� ،أن "�شهداء
الإمارات الأبرار منحوا االحتفال بـ "اليوم الوطني" ُبعد ًا �سامي ًا جديد ًا،
مما
و�سريتبط احتفال الدولة بهذه املنا�سبة باحتفائها بـ "يوم ال�شهيد"ّ ،
يعط���ي معنى االنتم���اء الوطني جت ّلياته الق�صوى ،وي�ص���ل بقيمة العطاء
�إىل ذراه���ا العالية وقممها ال�شاخمة ..فال عط���اء يداين افتداء الوطن
بال���روح التي هي �س ّر احلي���اة ،وال غاية يف احلياة � ْأ�سمى من غاية اجلود
بالنف�س ،وال �شرف يف الدنيا يعادل �شرف اال�ست�شهاد".
وق���ال �سم��� ّوه ،يف كلمة عرب جمل���ة "درع الوط���ن"� ،إن دولة الإمارات
اختارت منذ ت�أ�سي�سها االلتزام مببادئ القانون الدويلّ ،
وتوخي التعاي�ش
ال�سلم���ي مع جريانها ،وتو�سيع دائرة �صداقاته���ا وتعاونها مع دول العامل
كاف���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل نبذ ا�ستخدام الق���وة �أو التلويح به���ا حل ّل اخلالفات
وت�سوي���ة النزاعات .و�أ�ضاف" :نحن �أه���ل �سلم وبناء تنمية ،كنا و�سنظ ّل
كذل���ك ،لكن �إذا ا�ستهدفنا �أحد بال�ش ّر ،ت�صدّينا له بكل �إمكانياتنا ،و�إذا
ُفر�ضت علينا احلرب ،فنحن �أهل لها ...مل نبادر يوم ًا �أحد ًا بعداء ،لكننا
مت�أهّ ب���ون دائم ًا ملواجهة َمن يحاول االعت���داء علينا ...م�ؤ ِّكد ًا �أن "قواتنا
6
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امل�سلحة وهي ت�شارك يف عا�صفة احلزم
و�إع���ادة الأم���ل� ،إمن���ا تخو����ض حرب��� ًا
ُفر�ضت علينا .لقد ل ّبينا و�أ�شقا�ؤنا نداء
اليمن ،ن�ص���رة ل�شعبه و�شرعيته ،ودفع ًا
للع���دوان عليه قبل �أن ي�ستق���ر ويتم َّدد،
و�إخم���اد ًا لنريان الغدر قب���ل �أن يتطاير
�شرره���ا وي�شعل احلرائ���ق يف منطقتنا
ويع ِّر����ض ا�ستق���رار دولها و�أم���ن �أهلها
ومكت�سباتهم خلطر ج�سيم".
وح ّيا �سم��� ّوه �أراوح �شهدائنا الأبرار
و�أُ�سره���م ،مقدّرا فيهم عم���ق �إميانهم
وق���وة يقينهم و�ص���دق انتمائهم ،وقال:
"لق���د منحكم �أبنا�ؤك���م ومنحوا وطننا
(وام) و�شعبنا �شرف��� ًا ال يدانيه �شرف ،و�أحيوا
يف ذاكرتن���ا �س�ي�رة �أ�سالفن���ا الذي���ن
حافظ���وا على هذه الأر����ض وقدّموا لها
الغ���ايل والنفي�س ،وافتدوها ب�أرواحه���م" .و�أ�ضاف�" :إن املوىل ع ّز وج ّل،
ال���ذي اخت���ار �شهداءنا لالرتق���اء �إىل جواره ،ق���د �أكرمنا به���م و�أفا�ض
مب�آثرهم على وطننا و�شعبنا باخلري والربكة ،فها هي دما�ؤهم الطاهرة
ت�س���ري يف ع���روق دولتن���ا فتزيده���ا قوة ومنع���ة وهيب���ة ...وها ه���و �أَ َلق
ال�شه���ادة يغمر �شعبنا وجمتمعنا ،فيزيدهم���ا ان�صهار ًا وتكاتف ًا وتالحم ًا
ومتا�سك ًا" .وقال �سم ّوه :يكفي ال�شهداء فخر ًا �أنهم و�ضعوا و�سام ًا جديد ًا
يج�سد �أخالقيتها وروح الف���داء الكامنة يف
عل���ى �صدر قواتنا امل�سلح���ةِّ ،
�أفئدة من�سوبيها"...
و�أ�ض���اف �صاح���ب ال�سمو نائ���ب رئي�س الدولة رئي����س جمل�س الوزراء
حاك���م دبي" :نحن بخري ووطنا بخري ..تغمرنا م�شاعر الفخر واالعتزاز
بنموذجن���ا الإماراتي امل�ش��� ّع باحليوية والإجنازات ،وتتع ّم���ق يف نفو�سنا
معاين الوالء واالنتماء...
وختم �سم ّوه بالقول :التحدّيات ال تخيفنا وال تربكنا ،بل حت ّفزنا على
تنمية م�صادر قوتنا الذاتي���ة ،وتدعونا �إىل مزيد من التالحم والتكاتف
واليقظ���ة والت�أه���ب والعطاء للوط���ن ،و�إىل م�ضاعفة جهودن���ا يف العمل
واالتقان والإجناز واملبادرة واالبتكار".

محمد بن زايد:
اإلمارات تعيش أفراحها بفضل
األساس القوي الذي بناه األوائل

�إىل ذل���ك ،قال �صاحب ال�سمو ال�شي���خ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل
عه���د �أبوظبي نائ���ب القائد الأعل���ى للقوات امل�سلحة" ،ه���ذا يوم جميل،

ن�س����أل اهلل تع���اىل �أن يعي���ده علين���ا بالع ّز والأم���ان واال�ستق���رار والفرح
الدائ���م" .و�أ�ض���اف �سم ّوه ،يف ت�صريح له عقب خت���ام احلفل الر�سمي بـ
"الي���وم الوطني ال���ـ  ،"44نحن حمظوظون �أننا نعي�ش يف هذه الأجواء
الط ِّيبة ،خا�ص���ة يف منطقة مت ّر بتحدّيات كثرية ،ويحاول املخل�صون من
�أمتنا العربية �أن يطفئوا النريان يف �أماكن خمتلفة منها".
وجهها عرب جملة "درع الوط���ن" :يف كل عام
وق���ال �سم ّوه ،يف كلم���ة َّ
َّ
نحتف���ل بـ "الي���وم الوطني" ،نتذكر بكل تقدير و�إج�ل�ال الآباء امل� ّؤ�س�سني
بقي���ادة املغفور له  -ب�إذن اهلل تعاىل -ال�شي���خ زايد بن �سلطان �آل نهيان
 طيب اهلل ثراه ،الذين اجتمعت �إرادتهم على الوحدة فكانت �أقوى منموحد وعزيز،
كل املعوق���ات والتحدّيات ،وعملوا ب�إخال�ص من �أجل وطن َّ
ينع���م فيه �شعب���ه بالأمن والطم�أنين���ة واال�ستقرار ،بعي���د ًا عن طموحات
رباقة ،وبنوا دولة الإمارات
املجد الذاتي �أو الأيديولوجيات وال�شعارات ال ّ
العربي���ة املتحدة عل���ى �أُ�س�س قوي���ة ورا�سخة ،لي�س عل���ى امل�ستوى املادي
فقط ،و�إمنا على امل�ستويات االجتماعية والثقافية واحل�ضارية �أي�ض ًا.
نرتحم
وقال" :يف الذكرى الرابعة والأربعني لت�أ�سي�س دولتنا العزيزةَّ ،
عل���ى �شهدائنا الأبرار الذين ق َّدم���وا �أرواحهم يف معارك احلق والواجب
وميادي���ن ال�شرف والفخ���ار ،خالل املراحل املختلفة م���ن تاريخ الوطن،
و�ص���و ًال �إىل �شهدائن���ا البوا�سل يف عملي���ة ا�ستعادة ال�شرعي���ة يف اليمن،
ونتذ ّك���ر بطوالته���م وت�ضحياتهم من �أج���ل �أن تظ ّل راية دول���ة الإمارات
العربي���ة املتح���دة عزيزة عالية خفاقة .وال ي�سعنا هن���ا � اّإل �أن نح ّيي ذوي
ال�شه���داء الذي���ن ق َّدموا �إىل الوط���ن رجا ًال ال ي�ت�ر َّددون يف بذل الدم يف
غال ونفي�س
�سبيله ،لأنهم زرعوا فيهم ح ّبه واالنتماء �إليه والت�ضحية بكل ٍ
يف الدف���اع عنه و�إعالء كلمته ،ون�ؤ ِّكد �أن دول���ة الإمارات العربية املتحدة
لن تن�س���ى �شهداءها �أبد ًا ،و�أن �أ�سماءهم �ستظ��� ّل خالدة يف ذاكرة الأمة
�أبد الدهر".
و�أ ّك���د �أن دول���ة الإمارات العربي���ة املتحدة �ستم�ض���ي يف الوقوف �إىل
جانب الق�ضايا العادلة وامل�شروعة ،ويف م�ساندة الأ�شقاء العرب ،وحماية
مرتك���زات الأمن القوم���ي العربي م���ن � ّأي تهديد داخل���ي �أو خارجي...
م�ش���دِّ د ًا عل���ى �أن الإم���ارات ت�ؤمن ب����أن �أمنه���ا الوطني جزء م���ن الأمن
القومي العربي ،و�أن بناء موقف عربي قوي للتعامل مع متغيرّ ات املنطقة
وحت ّوالته���ا ،هو ال�سبيل للحفاظ على امل�صال���ح العربية العليا ،وحت�صني
املنطقة �ضد التدخالت اخلارجية..

حاكم الشارقة:
تستحرضنا ذكريات عطرة ألشقاء عظام

م���ن ناحيته ،اعترب �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة� ،أن "هذا اليوم لي�س ك� ّأي
ي���وم م ّر على هذه الأر�ض الط ِّيبة ،فهو � َّأ�س����س لك ّل الأيام التي تلته ،ولك ّل

جن���اح و�إجناز وفرحة من���ذ  44عام ًا ،و�سيظ ّل على م��� ّر الزمان مفخرة
لبالدنا وم�صدر ًا متجدّد ًا لل�سعادة لنا جميع ًا".
وجهها بهذه املنا�سبة عرب جملة "درع الوطن":
وقال �سم ّوه ،يف كلمة ّ
"اليوم ت�ستح�ضرنا ذكريات عطرة لأ�شقاء عظام ،رحل منهم من رحل،
وبق���ي الأثر عل���ى الأر�ض ال يرحل �أبد ًا ،بق َيت وح���دة بالدنا التي جمعت
قلوبن���ا وعقولنا و�إراداتنا من �سبع �إمارات على قلب واحد ور�ؤية واحدة،
لنكون �أ َّمة واعدة طاحمة ملكان ومكانة مم َّيزة و�سط هذا العامل الكبري".
"توحدنا على كلمة ،والزلنا عل���ى عهدنا ووعدنا ما
و�أ�ض���اف �سم��� ّوهَّ :
َحيينا� ،إنها الع���زّة والكرامة واملجد لبالدنا ،والعي����ش الكرمي وال�سعادة
لأبناء �شعبن���ا الغايل ،الذي �أخل�ص و�أعطى لب�ل�اده ،ويقدِّ م اليوم روحه
ودمه لرفعة راية بالده بني رايات الأمم� .إن ما ن�أمله لبالدنا الزال كبري ًا،
وما يق ّدم���ه �أبناء الوطن لبالدهم لهو مفخرة لن���ا جميع ًا" ...م�ؤ ّكد ًا �أن
"الأح�ل�ام الزالت بال حدود ،وطموحن���ا لبالدنا يف م�ستقبل �أف�ضل ال
�سق���ف ل���ه يف عرفنا ،وال�سعي من �أجل حتقي���ق الأحالم والطموحات لن
يتو َّقف �أبدا".
و�أ�ش���ار �إىل �أن الظ���روف ال�صعب���ة التي مي��� ّر بها العامل م���ن حولنا،
وتعاين منها �أمتنا العربية ،رمبا ي�صعب على الكثريين ّ
تخطي مراراتها،
واخل���وف من جمرياتها و�أبعادها يلقي بظ�ل�ال الثقة على النفو�س ،لكن
ق���راءة �صحيح���ة ومت�أ ّنية للتاريخ ت�ساعدن���ا يف ذلك ،لأنه���ا ت�ؤ ِّكد لنا �أن
املحب���ة واملع�ضالت الكربى التي مت ّر بها ال�شع���وب ،تطلق القوة الكامنة
بداخلها ،و�أن���ه بالعمل ال�ص���ادق والإرادة القوية املخل�ص���ة ،واالنت�صار
نتح�س�س موا�ضع �أقدامن���ا ،ونواجه املتغيرّ ات ال�صعبة،
للعق���ل واحلكمةَّ ،
ّ
ونتخط���ى اخل���وف واملخاوف بق���وة ثب���ات ،ونخلق الأمل ال���ذي يجب �أن
نتم�سك به يف حتقيق غدٍ �أف�ضل لأمتنا العربية جميع ًا.
َّ
وخل����ص �صاحب ال�سم���و حاكم ال�شارقة �إىل الق���ول�" :إن ما نحلم به
لبالدن���ا من قوة ومنعة وعزّة ورفعة ،ه���و جوهر �إلهامنا يف احتادنا ،وما
ق���ام علي���ه هذا االحتاد م���ن �إيثار مل�صلح���ة الوطن و�أبنائ���ه �سيظ ّل على
ال���دوام املنبع املتج���دِّ د لإلهام �أبناء �شعبنا العظي���م بالعطاء والإخال�ص
لقيادته ووطنه الغايل".

حاكم عجامن:
مناسبة خالدة الستذكار األيادي البيضاء

م���ن جانب���ه ،ر�أى �صاح���ب ال�سمو ال�شي���خ حميد بن را�ش���د النعيمي،
ع�ض���و املجل����س الأعلى حاك���م عجم���ان� ،أن الثاين م���ن دي�سمرب من كل
عام ،منا�سبة خالدة ال�ستذكار الأيادي البي�ضاء التي � َّأ�س�ست احتاد �سبع
�إم���ارات ،يف وط���ن واحد يجمعه �أمل واحد وه���دف م�شرتك ،وا�سرتجاع
لتاري���خ م�س�ي�رة االحتاد الت���ي ّ
�سطرها القائ���د الراحل ال�شي���خ زايد بن
�سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل ثراه .وقال :يف يوم احتاد الإمارات ،جتتمع
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الآم���ال والأمنيات بدوام الع��� ّز واملجد ،ونتذكر �آباءن���ا امل�ؤ�س�سني الذين
بذل���وا جهودهم لت�شييد وطن �شامخ نفاخر ب���ه على م ّر الأجيال وتعاقب
الأزمان.
و�أ َّك���د �سم��� ّوه عل���ى �أن الإمارات مت�ض���ي عام ًا بعد ع���ام يف م�سريتها
املبارك���ة لبناء جمدها وح�ضارتها ،وهي تنتهج مبد�أ االنفتاح على العامل
التم�سك مبب���ادئ الدين احلني���ف والق َيم العربي���ة الأ�صيلة
�أجم���ع ،م���ع ّ
والهوية الثقافية الفريدة.
ودع���ا �سم��� ّوه ،يف كلمة ع�ب�ر جمل���ة «درع الوط���ن»� ،أبن���اء الإمارات
واملقيم�ي�ن والزائري���ن� ،إىل التح ّلي بروح االحت���اد ،واحلفاظ على الق ّيم
الأ�صيل���ة ،ورفع���ة الب�ل�اد ،ون�ص���رة الإن�ساني���ة ،و�إعانة املحت���اج ..و�إىل
العمل �سو ّي ًا ،وب���ذل اجلهد لإعمار �أر�ض الإمارات ،ومواجهة التحدّيات،
وحمارب���ة الفنت التي تفت���ك بالأوطان وتف��� ّرق بني الأ�شق���اء .وقال :يوم
الإم���ارات الوطن���ي هو دع���وة ل�شباب وبن���ات الإمارات ليكمل���وا م�سرية
االحتاد ويرفعوا راية الإم���ارات ،بالإخال�ص والعمل اجلاد ،وطلب العلم
واملعرفة ،وبذل الغايل ليبقى هذا الوطن احلبيب �شاخم ًا معطاء.
و�أ�ضاف �سم ّوه :يف يوم االحتاد ال نن�سى �شهداء الوطن ،الذين قدّموا
�أرواحه���م الطاهرة ليدوم ع ّز الدولة و�شموخ رايتها اخلفاقة ،ولين�صروا
دينه���م و�أ�شقاءهم ،ويحافظ���وا على �أمن الأوطان وكرام���ة الإن�سان من
الظلم والف�ساد والدمار.
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حاكم أم القيوين:
استذكار لقيام االتحاد الذي أصبح كياناً راسخاً شامخاً

م���ن جهته ،ق���ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود ب���ن را�شد املعلاّ  ،ع�ضو
املجل����س الأعلى حاكم �أم القيوين ،نحتفل حكوم���ة و�شعب ًا بهذه املنا�سبة
الوطنية املجيدة ،م�ستذكرين بكل فخر واعتزاز قادتنا امل� ّؤ�س�سني ،وعلى
ر�أ�سه���م املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان و�إخوانه -
رحمه���م اهلل ..واحتفالنا اليوم هو ا�ست���ذكار لقيام االحتاد الذي �أ�صبح
كيان ًا را�سخ��� ًا �شاخم ًا مدعوم ًا بالتالحم الوطني م���ع قيادتنا الر�شيدة،
ومعزّز ًا بقدراتنا و�إمكانياتنا الب�شرية واالقت�صادية واالجتماعية.
و�أ�ضاف :لق���د و�ضعت قيادتنا الر�شيدة املواط���ن يف دولة الإمارات،
وتطوي���ر قدراته ،هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا وحمور ًا �أ�سا�سي ًا يف برامج التنمية..
وعمل���ت حكومتن���ا ،بقي���ادة �صاح���ب ال�سم���و ال�شي���خ حمم���د ب���ن را�شد
�آل مكت���وم ،عل���ى حتقيق ر�ؤي���ة قيادتنا الر�شي���دة لو�ض���ع ا�سرتاتيجيات
و�سيا�س���ات بعيدة املدى لتطوير الكوادر الوطنية ،باعتبار �أن الإن�سان هو
حم���ور التنمية وهو الهدف اال�سرتاتيجي يف املب���ادرات احلكومية كافة،
و�ساهم���ت يف و�ضع برامج تعتمد على بناء القدرات الذاتية ،واال�ستفادة
من التجارب العاملية ،من خالل االهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والبحث
العلمي ،وخلق العوامل املحفزة لدعم االقت�صاد وت�أهيل الكوادر وتطوير

�أداء امل�ؤ�س�سات ،لتحقيق م�ستقبل واعد للأجيال القادمة ولتبووء مراكز
عاملي���ة متقدمة ،وخلق �ش���راكات بني احلكومة والقط���اع اخلا�ص� ،سواء
على امل�ستوى العاملي �أو املحلي.
وث َّم���ن �سم ّوه "ال���دور الذي يقوم به �صاحب ال�سم���و ال�شيخ حممد بن
زاي���د �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائ���د الأعلى للقوات امل�سلحة،
وتفاني���ه يف تعزي���ز وحدتن���ا الوطني���ة ،والدف���اع ع���ن حيا����ض الوط���ن
واملكت�سبات ،وتعزيز قدرات قواتن���ا امل�سلحة التي حتقق االنت�صارات يف
مالحم املجد واخللود".
وخت���م قائ ًال :لقد ق َّدم �شهداء الوطن الأب���رار منوذج ًا ف ّذ ًا يف الوالء
والت�ضحي���ة ،و�أعط���ت �أُ َ�سر ال�شهداء مث���ا ًال للرتبية الوطني���ة وا�ستعداد ًا
للت�ضحي���ة نفتخر به جميع��� ًا ...فتحية �إجالل و�إكب���ار ل�شهدائنا الأبرار،
واملج���د واخللود لهم ،والفخر واالعت���زاز بت�ضحياتهم ،والعزَّة وال�شموخ
لأُ�سرهم.

حاكم رأس الخيمة:
مسرية اإلمارات قدَّ مت للعامل أنجح تجربة اتحادية

ور�أى �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأعل���ى حاك���م ر�أ�س اخليم���ة� ،أن م�سرية احت���اد دولة الإم���ارات ق َّدمت
للعامل �أجنح جتربة احتادية ،جت َّلت من خاللها دولة ع�صرية ُي�شار �إليها
بالبنان ،كواحدة من �أ�سرع الدول من ّو ًا وتقدّم ًا يف جمال التنمية الب�شرية
واحل�ضارية ،التي ت�سعى لبناء الإن�سان وتدعم الأمن واال�ستقرار ،وحتقق
الرفاهية ل�شعبها الكرمي.
وجهها عرب جملة «درع الوطن»� ،أن االجنازات
وق���ال �سم ّوه ،يف كلمة َّ
التي حققتها دولة الإمارات على مدى  44عام ًا ،تدعو للفخر واالعتزاز،
مب���ا و�صل���ت �إلي���ه دولتن���ا احلبيبة م���ن مكان���ة مرموقة عل���ى امل�ستويني
الإقليم���ي والعاملي ،وما حتقَّق م���ن مكت�سبات ونه�ضة �شاملة يف فرتة ُت َع ّد
ق�صرية يف حياة ال�شعوب .و�أ َّكد �سم ّوه االلتزام بالهوية الوطنية والعروبة
والتم�س���ك بالثواب���ت االحتادي���ة ،والإمي���ان ب����أن االحتاد هو
الأ�صيل���ة،
ّ
م�صرينا ،وال �سبيل للو�ص���ول �إىل الأمن واال�ستقرار والتقدّم واالزدهار،
� اّإل يف ظ ّل دولتنا االحتادية ،وخلف قيادتنا الر�شيدة ،ملواجهة التحدّيات
وال�صعوبات ،للحفاظ على املكت�سبات الوطنية وتعزيز موقع الإمارات يف
م�صاف الدول املتقدّمة.
وقال :الي���وم نحتفل مبرور  44عام ًا على انطالق امل�سرية االحتادية،
ون�ستذكر الدور القيادي للوالد امل� ّؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهي���ان  -طي���ب اهلل ثراه ،يف قيام دول���ة الإم���ارات العربية املتحدة،
و�إجنازاته الكبرية التي تق���ف اليوم ب�شموخ اجلبال �شاهدة على �صفات
قيادي���ة وزعامة تاريخي���ة كان لها الف�ضل  -بع���د اهلل �سبحانه وتعاىل -
يف بن���اء الإن�سان الإماراتي ،و�إر�ساء دعائم الدولة االحتادية ،وز ْرع بذور

َ
وحب الوطن يف نفو�س �أبناء الإمارات ،وت�سخري مقدرات الدولة
املواطنة ّ
وثرواته���ا لبن���اء املواطن الإمارات���ي ،يف املقام الأولَ ،وم��� ّد يد امل�ساعدة
والعون �إىل الأ�شقاء العرب وال�شعوب املنكوبة حول العامل..
وخل����ص �إىل القول :اليوم يف عه���د �أخي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب���ن زايد �آل نهي���ان ،رئي�س الدولة  -حفظ���ه اهلل  -و�أخي �صاحب ال�سمو
ال�شي���خ حممد بن را�ش���د �آل مكتوم ،نائ���ب رئي�س الدول���ة رئي�س جمل�س
ال���وزراء حاكم دب���ي ،نعمل على خطى زايد اخل�ي�ر لتتوا�صل الإجنازات
واملكت�سبات يف كافة املجاالت ،ولتوا�صل الدولة مكانتها بني م�صاف دول
الع���امل املتقدّم ،وتعزِّ ز دورها الريادي يف جمال التعاون الدويل ،ي�ضاف
�إىل ذل���ك دورها يف تدعيم التالحم ال�شعب���ي بني خمتلف �أبناء ال�شعب،
م���ن خالل �إر�ساء ق َيم العدل وامل�ساواة ،لي�ستمر البناء بوترية مت�صاعدة
نحو طموحات ال يحدّها �سقف ،وتط ّلعات ال تعرف امل�ستحيل.

حاكم الفجرية:
ماضون يف تعميق مسرية التقدّ م والرخاء

ويف الإطار نف�سه� ،أ َّكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي،
ع�ض���و املجل����س الأعلى حاكم الفج�ي�رة� ،أن "الثاين م���ن دي�سمرب تاريخ
�سيبق���ى دوم ًا يف عق���ول وقلوب �أبن���اء الإمارات ،جندّد في���ه عهد الوالء
واالنتماء للوطن ،ونعمل جاهدين للحفاظ على مكت�سباته والنهو�ض بها،
وامل�ضي قدم ًا يف م�سرية التطور والتنمية.
وق���ال �سم��� ّوه ،يف كلم���ة عرب جمل���ة "درع الوط���ن" ،مبنا�سب���ة اليوم
الوطن���ي ال���ـ " ..."44الي���وم نح���ن ن���درك �أنن���ا ال نعي����ش مبع���زل على
الع���امل ،و�أن التط���ورات واملتغيرّ ات الت���ي ت�شهدها املنطق���ة حتتّم علينا
تب ّن���ي ا�سرتاتيجي���ات ثابت���ة لتعزي���ز اال�ستق���رار واحلفاظ عل���ى الأمن
وال�سلم الإقليم���ي والدويل ،وتوحيد الر�ؤى واجله���ود ملواجهة التحدّيات
والتهديدات املرت ِّب�صة ب�أمن الدولة وا�ستقرارها".
و�أ�ضاف :كما نرفع �سياج الوطن ونحميه بدماء �شهدائنا ،نبني بيتنا
الداخل���ي على �أُ�س�س العلم واخلري التي �أر�ساها �آبا�ؤنا امل� ّؤ�س�سون .واليوم
ت���ويل قيادة الدولة اهتمام��� ًا كبري ًا يف حتفيز روح االبت���كار وخلق بيئات
تع���زِّ ز البح���ث واال�ستك�ش���اف ملواكبة تطور الع���امل ال�سري���ع يف تغيرّ اته،
الزاخ���ر باالكت�شاف���ات واالخرتاعات ،وه���ذا ما ترجم���ه �صاحب ال�سمو
ال�شي���خ خليف���ة ب���ن زايد �آل نهي���ان رئي�س الدول���ة ،ب�إع�ل�ان  2015عام ًا
لالبت���كار الذي ي�أتي دعم ًا جلهود احلكوم���ة االحتادية ،وجمع ًا للطاقات
الوطني���ة املخل�ص���ة ،وتكثيف ًا للجهود البحثية املتم ّي���زة ،وتعزيز ًا للجهود
املبذولة ل�صناعة كوادر وطنية متم ّيزة.
وختم بالق���ول� :إننا ما�ضون  -بع���ون اهلل  -يف تعميق م�سرية التقدّم
والرخ���اء ،و�إع�ل�اء راي���ة االحتاد ومتت�ي�ن �أركانه ،وموا�صل���ة الإجنازات
والتمكني للمواطن وتوفري العي�ش الكرمي.
ينــايــر 2016
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اإلمارات تحيي «يوم الشهيد» وسط أجواء مفعمة بمشاعر الفخر واالعتزاز

خليفة  :األمم تكبر ببطوالت أبنائها
وتخ ّلد في التاريخ بتضحياتهم
يف �أج��واء ُمفعم��ة مب�شاع��ر الفخ��ر
واالعتزاز� ،أح َّيت دولة الإمارات العربية
املتح��دة ،يف الثالثني من نوفم�بر املا�ضي،
مرة يف تاريخها ،عرب
«يوم ال�شهيد» ،لأول ّ
�سل�سلة من الفعالي��ات املتن ِّوعة ،الر�سمية
وال�شعبية ،الت��ي ّ
مت تنظيمها على م�ستوى
خمتلف �إم��ارات الدولة ومناطقها ،كما يف
�سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوما�سية يف
اخلارج.

رئيس الدولة :
يوم عظيم نستلهم فيه بطوالتهم
ون َّتخذهم قدوة
وق���ال �صاحب ال�سمو ال�شي���خ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل�" :إنه ليوم
عظيم ،ي���وم تكرمي ال�شه���داء يف بلدنا ،ن�ستلهم
فيه بطوالته���م ،ونتَّخذهم ق���دوة يف الدفاع عن
تراب وطننا الغايل.
و�أ َّك���د �سم ّوه ،يف كلمة ل���ه باملنا�سبة ،على �أن
"الأمم �إمن���ا تكرب ببطوالت �أبنائها ،وتخ ّلد يف
التاري���خ بت�ضحياته���م ،فبت�ضحي���ات �شهدائه���ا
تبن���ي القوة واملجد والفخ���ر للأجيال احلا�ضرة
والقادمة.
و�ش��� َّدد �سم��� ّوه عل���ى وج���وب �أن يك���ون "يوم
ال�شهي���د"" ...يوم��� ًا مل����ؤه العط���اء والب���ذل يف
�سبي���ل املحافظة على مق���دّرات الوطن و�أر�ضه،
و�أن يك���ون حافز ًا لنندفع نح���و اخلدمة الوطنية
وننخ���رط فيها ،ونتعلم كيف نحافظ على وطننا
عزيز ًا كرمي ًا".
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(وام)

و�أ�ضاف �صاحب ال�سمو رئي����س الدولة" :يجب �أن نتع ّلم من احتفالنا
بيوم ال�شهيد ،كيف نواجه الأحداث ،وكيف نتعامل مع الأزمات .فاخلدمة
الوطنية ت�صنع من الأبناء رجا ًال م�ؤمنني بر ّبهم ودينهم ووطنهم ،واقفني
�إىل جانب قيادتهم الر�شيدة قو ًال وعم ًال ،يف كل ما من �ش�أنه �أن ُيعلي من
مكانة الوطن يف نفو�سنا ومن عطاءاته يف قلوبنا".
و�أم���ر �سم ّوه مبنح �شهداء الوط���ن الأبرار "و�س���ام ال�شهيد" ،تخليد ًا
ووفا ًء وعرفان ًا بت�ضحياتهم وعطائهم يف �سبيل �أداء الواجب الوطني.

محمد بن راشد:
تطال أعناقنا السامء فخراً وع ّزاً

م���ن جانبه� ،أ َّكد �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�ش���د �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي� ،أن "يوم ال�شهيد"،
هو "بداية عهد جديد يف دولة الإمارات ،عهد عنوانه الت�ضحية من �أجل
الوط���ن وبذل الغايل والنفي�س م���ن �أجل م�ستقبل���ه وتر�سيخ التالحم مع
وتوحد البيت من �أجل احلفاظ على �أمنه وا�ستقراره وم�صاحله".
قادتهُّ ،
وقال �سم��� ّوه :يف هذا الي���وم العظيم ،حتتفل دول���ة الإمارات
العربي���ة املتحدة و�شعبها ،كما يحتف���ل تاريخ الإمارات بكوكبة من �أبنائه

وثل���ة طاهرة من �أخي���اره ،بذلت الروح من �أجل���ه ،و�أ ْرخ�صت الدماء يف
�سبيله ،ورفعت راية والفخر واملجد عنوان ًا ل�شعبه.
و�أ�ض���اف �سم ّوه :نحتفل بروح جديدة �س َرت يف بالدنا ،وبقيم
تر�سخ���ت يف نفو�سنا ،وبعزّة عالي���ة رفرفت يف �سم���اء دولتنا..
عظيم���ة َّ
نحتفل َمبن حملوا �أرواحهم على �أ ُك ّفهم ،فداء لوطنهم وحفاظ ًا على �أمن
ر�صوا �صفوفهم يف َ�صالتهم..
بلده���م وم�ستقبل منطقتهم ..نحتفل َمبن ّ
ورفع���وا �أك ّفه���م خلالقه���م �أن يتق َّبلهم عن���ده �شه���داء ،وي�صطفيهم مع
النب ّيني...
و�أ َّك���د �سم ّوه" :يف ه���ذا اليوم ،تُطاول �أعناقن���ا ال�سماء فخر ًا
وع��� ّز ًا و�شرف��� ًا به���ذه الثل���ة الطاه���رة ،ويقف �شعبن���ا �إج ً
�ل�اال واحرتام ًا
وتقدي���ر ًا لهذه الكوكبة املباركة ..وتتقا�ص���ر كل �أعمالنا وت�ضحياتنا عن
بلوغ ما بذلوه ،من دماء و�إرخا�ص للروح من �أجل تراب هذا الوطن".
وق���ال �سم��� ّوه" :ن�شهد لهم يف ه���ذا اليوم ويف كل ي���وم� ،أنهم
و�إخوانهم يف قواتنا امل�سلحة رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،و�أبطال
ّ
�سط���روا تاريخ ًا جديد ًا ،وعهد ًا عظيم ًا ..ن�شه���د لهم يف هذا اليوم ب�أننا
له���م �أوفي���اء ،ولأبنائهم نحن الآباء،ونعاهدهم يف ه���ذا اليوم ب�أننا على
امل�س�ي�رة م�ستم���رون ،ولت�ضحياته���م مق���دِّ رون ،ولذكراه���م حافظون ما
امت َّدت بنا هذه احلياة".
ينــايــر 11 2016

محمد بن زايد:
يوم الشهيد  ..يوم الوالء لوطن الخري

و�أ َّك���د �صاح���ب ال�سمو ال�شي���خ حممد بن زاي���د �آل نهي���ان ،ويل عهد
�أبوظب���ي نائب القائ���د الأعلى للق���وات امل�سلحة� ،أن ت�ضحي���ات ال�شهداء
الأبطال لن تذهب �سدى ،و�أن عطاءهم �سيخ ّلد يف ذاكرة الوطن .وقال:
وال�سري بثبات ملزيد من الرفعة للوطن".
"�سنوا�صل العمل َّ
و�أ�ض���اف �سم��� ّوه� ،أن "�أبن���اء الإم���ارات يق ّدم���ون ،من���ذ الت�أ�سي����س،
�أرواحه���م فداء للوطن ولرفعته وعزَّته وحماية منجزاته" ...الفت ًا النظر
�إىل �أن "الوط���ن مي��� ّر مبرحل���ة تاريخية هام���ة� ،أثبتنا فيه���ا للجميع� ،أن
دول���ة الإم���ارات تقوم عل���ى �أُ�س�س را�سخ���ة من املبادئ والق َي���م العظيمة
النابع���ة من ديننا الإ�سالمي ،ملواجهة خمتلف التحدّيات" ...و�ش َّدد على
�أن دول���ة الإمارات لن ت�ت�ر َّدد �أبد ًا يف القيام بواجباته���ا الأخوية والوفاء
مب�س�ؤولياتها الأخالقية والإن�سانية.
وق���ال �سم��� ّوه :بقدر فخرن���ا ب�شهدائن���ا ن�سجِّ���ل اعتزازن���ا ب�أ ّمهاتهم
و�آبائه���م وزوجاتهم و�أبنائهم وذويهم ،الذين �أمدّونا ،ب�صربهم ووعيهم
و�إرادته���م ال�صلب���ة ووطنيتهم ال�صادق���ة واجلارفة ،باملزي���د من القوة
ومتا�سك
والإ�ص���رار والثبات ،ومنحون���ا الثقة املطلقة بقوة ه���ذا الوطن ُ
واملحن.
�أبنائه ،وقدرته على الوقوف �ص ّف ًا واحد ًا يف مواجهة التحدّيات َ
و�أ�ض���اف �سم��� ّوه� :إن قرار �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب���ن زايد �آل
نهي���ان رئي����س الدولة  -حفظ���ه اهلل ،بتخ�صي�ص يوم لل�شهي���د هو ت�أكيد
ي�ضحون دفاع ًا عنه يف �ساحات
على �أن الوطن ال ين�سى �أبد ًا �أبناءه الذين ّ
الع ّز والفخر.

فعالية مركزية رسمية وشعبية يف أبوظبي

وا�ست�ضافت العا�صمة �أبوظبي فعالية مركزية ر�سمية و�شعبية� ،أقيمت
يف موقع ُن�صب ال�شهداء بالقرب من م�سجد ال�شيخ زايد الكبري� ،شهدها
�صاح���ب ال�سم���و ال�شيخ حممد ب���ن را�شد �آل مكتوم ،نائ���ب رئي�س الدولة
رئي����س جمل�س ال���وزراء حاكم دبي ،و�صاح���ب ال�سمو ال�شي���خ حممد بن
زاي���د �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائ���د الأعلى للقوات امل�سلحة،
و�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد ح ّكام الإمارات ،و�سمو
�أولياء العهود ونواب احل ّكام� ،إىل جانب عدد من ال�شيوخ والوزراء وكبار
امل�س�ؤول�ي�ن يف الدول���ة وقادة الق���وات امل�سلح���ة ووزارة الداخلي���ة ،و�أُ َ�سر
ال�شهداء وذويهم� ،إ�ضافة �إىل ح�شود �شعبية.
بد�أت الفعالية بالوقوف دقيقة دعاء �صامت �إجال ًال لأرواح ال�شهداء،
تبعه���ا رفع عل���م دول���ة الإم���ارات العربية املتح���دة م�صحوب��� ًا بال�سالم
الوطني .وت�ض َّمنت التفا�صي���ل الرئي�سة للفعالية� ،إطالق واحد وع�شرين
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طلق���ة مدفعية حت ّي���ة لل�شهداء ،بالإ�ضاف���ة �إىل عر�ض ع�سك���ري للقوات
امل�سلح���ة وا�ستعرا����ض ج ّوي ل�سرب من طائرات �س�ل�اح اجلو الإماراتي.
وقام �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�ش���د �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان و�أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات بتكرمي
ال�شه���داء ع�ب�ر ت�سليم ذويهم "و�س���ام ال�شهيد" ،تخليد ًا ووف���ا ًء وعرفان ًا
بت�ضحياتهم وعطائهم يف �سبيل �أداء الواجب الوطني.

د .أمل عبدالله القبييس:
شهداؤنا أوسمة من الع ّز والفخر واإلكبار

واعت�ب�رت مع���ايل الدكتورة �أمل عب���داهلل القبي�س���ي ،رئي�سة املجل�س
الوطن���ي االحت���ادي� ،أنّ دول���ة الإم���ارات ت�ضي���ف �إىل تاريخه���ا املجي���د
�صفحة جديدة نا�صعة ،ببطوالت �أبنائها الأبرار وت�ضحياتهم ،ت�ضحيات
ا�ستح ّقت �أن تك���ون مو�ضع الفخر الوطني والتك���رمي ال�شعبي والر�سمي،
و�أن يبق���ى ما ق َّدموه خالد ًا يف وجدان �شعبنا وذاكرته ...موقنني �أنّ الع ّز
والفخر نامو�سه دماء ال�شهداء ،و�أنّ الت�ضحيات مفتاح كل االنت�صارات،
والبطوالت �أ�سا�س كل املعجزات.
وقال���ت ،يف كلم���ة باملنا�سب���ة� :إننا نحتف���ي يف يوم تاريخ���ي هو "يوم
ال�شهيد" ،الذي حتتفل به الدولة يف مرحلة بالغة الأهمية ،تعك�س تقدير
قيادتن���ا الر�شيدة ،وعلى ر�أ�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهي���ان ،رئي�س الدولة  -حفظ���ه اهلل  -ل�شهدائنا الأبرار ،وتربز حر�صها
عل���ى تكرميهم عل���ى �أعل���ى امل�ستويات الر�سمي���ة ،واالحتف���اء بذكراهم
�سنو ّي ًا ،كي يكون هذا اليوم على م ّر تاريخه يوم ًا للمجد والبطولة والوفاء
والوطنية والوالء واالنتماء للأر�ض والقيادة.
و�أ َّك���دت القبي�سي �أن �شهداءنا الأبرار �سيظ ّلون دوم ّا "م�شاعل النور"
التي نقتدي بها وتنري لنا الدروب ،كما قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب���ن را�ش���د �آل مكتوم ،نائب رئي����س الدولة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم
دب���ي ..كما ل���ن ين�ساهم �شعبنا الويف وقيادتنا الر�شي���دة ،التي �أ َّكدت �أنّ
ال�شهداء وذويهم و�أبناءهم "عظم رقبة" ،كما قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي���د �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة.
واختتم���ت كلمتها بالق���ول� :إن �شهداءن���ا الربرة �سيظ ّل���ون يف قلوبنا
جميع��� ًا� ،أ ْو�سم���ة م���ن الع��� ّز والفخر والإكب���ار تزيِّ���ن �صدور �أبن���اء دولة
الإم���ارات العربية املتحدة ،وتكتب ب�أحرف من نور ت�ضحياتهم يف �أن�صع
�صفح���ات تاريخنا ...وم�ص���در فخر و�إلهام للأجي���ال املقبلة ،يتوارثونه
جي ًال �إثر جيل.

التعددية الدينية
شاركت في «المؤتمر الدولي حول
ّ
والتعايش السلمي في الشرق األوسط» الذي استضافته أثينا

اإلمارات تدعو إلى تضافر الجهود الدولية
والتطرف واإلرهاب
التعصب
للتصدي لمظاهر
ّ
ّ
ّ
دع��ت الإم��ارات العربي��ة املتح��دة �إىل ت�ضاف��ر اجله��ود ،وتب��ادل اخلربات ،ب�ين خمتل��ف القطاع��ات التعليمي��ة والثقافية
والتطرف والإرهاب ،مهما كان م�صدرها ،والعمل على تر�سيخ �أجواء
التع�صب
والإعالمي��ة والت�شريعية ،ملواجهة خمتلف مظاهر
ّ
ّ
ال�س�لام والوئ��ام والأمن ،على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،وتعزيز الق َي��م الإن�سانية امل�شرتكة التي جاء بها �أنبياء اهلل تعاىل
و ُر�سل��ه  -عليه��م �صل��وات اهلل �أجمع�ين  -حلماية احلياة الب�شري��ة ،ون�شر ثقافة التعاي���ش ال�سلمي والتفاه��م املتبادل ،واحرتام
الكرامة الإن�سانية.
وناق����ش امل�ؤمت���ر ،ال���ذي ا�ست�ضافت���ه
العا�صم���ة اليوناني���ة �أثين���ا ،مبب���ادرة م���ن
نيكوال����س كوتزيا����س ،وزي���ر اخلارجي���ة
اليوناني���ة ،وا�ستم��� ّر ثالث���ة �أي���ام� ،أبع���اد
وجوان���ب التط���ورات وال�صراعات الراهنة
يف منطقة ال�شرق الأو�س���ط ،وبحث �أف�ضل
ال�سبل حلماي���ة احلقوق واحلريات ملختلف
ّ
الطوائ���ف الديني���ة والثقافي���ة يف ال�ش���رق
الأو�سط ،به���دف تعزيز التعاي����ش ال�سلمي
بينه���ا ،عل���ى �أ�سا����س مب���ادئ االح�ت�رام
والتفاه���م املتب���ادل ،ع�ل�اوة عل���ى �إن�ش���اء
مر�ص���د دويل ملراقب���ة احلري���ات الديني���ة
(وام)
والثقافي���ة وتوثي���ق ما يحدث م���ن تعديات
وا�ضطه���اد ،ومتابع���ة �ش����ؤون امل�ضطهدين
م���ن جانب���ه� ،أ َّكد �سعادة الدكت���ور حممد مطر �س���امل الكعبي ،رئي�س
ديني ًا.
الهيئ���ة العام���ة لل�ش����ؤون الإ�سالمي���ة والأوق���اف ،عل���ى �أن م�شاركة دولة
و�أ ّكد ال�سيد علي الها�شم���ي ،م�ست�شار ال�ش�ؤون الدينية والق�ضائية يف الإمارات العربي���ة املتحدة يف امل�ؤمتر ،ت�أتي تلبية ملبادرة وزير اخلارجية
وزارة �ش����ؤون الرئا�سة ،يف كلم���ة القاها يف امل�ؤمتر ،على ت�سامح الإ�سالم اليون���اين ،يف وق���ت تعالت في���ه �أ�صوات التط��� ّرف والإره���اب ،وت�صاعد
واحرتام���ه لعقائ���د و�شعائ���ر �أهل غري امل�سلم�ي�ن ...م�ش�ي�ر ًا �إىل ما �س َّنه خط���ر اجلماع���ات املتط ّرف���ة ،الت���ي ت�سع���ى �إىل �إث���ارة ال�ص���دام ب�ي�ن
الإ�س�ل�ام من مب���ادئ لتنظيم العالقات ب�ي�ن امل�سلمني وغ�ي�ر امل�سلمني ،الثقاف���ات والديانات واحل�ضارات املختلفة .و�أ�ش���ار �إىل �أن بع�ض الدول
ودع���وة القر�آن الك���رمي �إىل تعزيز املناق�شة واحل���وار والتفاهم من �أجل تب َّن���ت ا�سرتاتيجيات خاطئ���ة يف تغذية النعرات الطائفي���ة ،ون�شر ثقافة
العمل امل�شرتك يف ظ ّل الق َيم والأخالق.
الكراهية ،والتمييز العرقي والديني واملذهبي ،ف�سالت الدماء ،وتناثرت
و�ش��� َّدد �سماحته على �أن الق���ر�آن الكرمي بريء كل الرباءة من ِ�سمات الأ�شالء ،وفقد النا�س ا�ستقرارهم ،و َّمت تهجريهم من بيوتهم ،و�ضاعت
التع�ص���ب ومظاهره ،وينهى نهي ًا بات ًا ع���ن الإكراه يف الدين ،وال يعت ّد � اّإل �أوطانهم ،و�أ�صبحوا الجئني م�ش َّردين ،يعاين العامل من �إيوائهم ،وتوفري
ُّ
بالعقيدة املنبعثة عن يقني واقتناع.
مالذ �آمن لهم ،وتقدمي الإغاثة العاجلة ل�ضروريات حياتهم.
ينــايــر 13 2016

دبي تبهر العالم ...بسرعة استجابتها وكفاءة أجهزتها المعنية

محمد بن راشد يشيد بـ «اإلنجاز المش ِّرف»
لفرق الدفاع المدني والشرطة واإلسعاف
وسيف بن زايد يشرف على عمليات إطفاء
حريق فندق «العنوان» في دبي

(وام)

�أ�شاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،بالأداء البطويل
امل�شرف الذي قدّ مته فرق الدفاع املدين وال�شرطة والإ�سعاف ،والكفاءة املهن ّية العالية التي �أبدتها يف التعامل مع احلريق الذي
ّ
وق��ع ليل��ة ر�أ�س ال�سنة امليالدية يف واجهة فندق «العنوان داون تاون» ،بالقرب من «برج خليفة» يف دبي .وقال �إن هذه الكفاءة،
�أكدت قدرة �أبناء دولة الإمارات الأوفياء على التعاطي الف ّعال مع املواقف الطارئة بكفاءة منقطعة النظري.
ووج���ه �سم��� ّوه ،خالل زيارته للفن���دق" ،ال�شكر والتقدي���ر �إىل كل من
َّ
�ش���ارك �ضمن فريق العمل الذي قام بهذا االجناز امل�ش ّرف" ..م�ؤ ِّكد ًا �أن
"ه�ؤالء الأبطال ق َّدموا �إىل العامل �أجمع برهان ًا جديد ًا ُيثبت  -مبا ال يَدَ ع
جما ًال َّ
لل�شك � -أن مقدراتن���ا ومكت�سباتنا احل�ضارية يف �أ ْيدٍ �أمينة ت�سهر
ير�سخ �إمياننا يف ق���درة وكفاءة ه�ؤالء
عل���ى �صونها واحلف���اظ عليها ،ما ِّ
الأبط���ال وغريهم م���ن �أبناء الوط���ن ال�شرفاء على معاجل���ة �أ َّية مواقف
حب الوطن ،واحلر�ص على التفاين يف
طارئة بكفاءة عالية ،مب���داد من ّ
خدمته ورفعة �شعبه �إىل �أعلى املراتب".
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وكان الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء وزير الداخلية ،يرافقه عدد من كب���ار ال�ضباط يف الوزارة ،قد
تاب���ع حيثيات عمليات الإطفاء عن كثب ،م���ن خالل مركز �إدارة القيادة
وال�سيط���رة يف �شرط���ة دبي وغرفة العمليات املركزي���ة يف الإدارة العامة
للدفاع املدين يف الإم���ارة .ووقف �سم ّوه على عمليات الإطفاء والإ�سعاف
و�سرع���ة اال�ستجابة و�إدارة موقع احلادث ،التي تك َّللت بالنجاح يف �إخالء
الفن���دق م���ن الن���زالء والزائري���ن يف �سرعة قيا�سي���ة ،وت�أم�ي�ن املنطقة
املحيط���ة بـ "برج خليف���ة" ،واحل�ؤول دون وقوع �أ َّية وفي���ات ب�شرية .و�أ َّكد

�سم ّوه �أن "جناح عملية الإنقاذ واحلفاظ على �أرواح
النا����س ه���دف ا�سرتاتيجي ل���وزارة الداخلية ،التي
تعمل وفق م� ّؤ�شرات عاملية يف �سرعة اال�ستجابة"...
م�شي���د ًا بـ "التعامل البطويل لعنا�صر الدفاع املدين
والإ�سعاف و�شرطة دبي".
من جانبه� ،أعرب �سعادة الدكتور جمال حممد
احلو�سن���ي ،مدي���ر ع���ام "الهيئ���ة الوطني���ة لإدارة
الطوارئ والأزم���ات والكوارث" عن ع���ايل تقديره
ل���ـ "التح��� ّرك امل�س����ؤول والفاع���ل لكاف���ة اجله���ات
املعن ّية ،و�سرعة ا�ستجابتها يف مواجهة حريق فندق
"العن���وان" يف دب���ي" ...و�أ�ضاف ،يف تغريدة عرب
"تويرت"" :نث ِّمن اجلهود والت�ضحيات اجل ّبارة التي
بذلها �ضباط و�أف���راد الدفاع املدين واملتط ّوعون...
مم���ا ح���ال دون وق���وع كارثة حقيقي���ة" ...و�أه���اب �سعادته ب���ـ "املواقف
ّ
مما �س َّه���ل �أمام اجلهات
والت�صرف���ات الواعي���ة التي �أبداه���ا اجلمهورّ ،
املعن َّي���ة باحلدث القيام بواجبها على �أعل���ى م�ستوى من املهن ّية والكفاءة
والقدرة على احتواء املوقف ،وفق املعايري الدولية و�أف�ضلها".
ولعب���ت جلنة الأزمات والكوارث ،بقيادة �سع���ادة اللواء خمي�س مطر
املزينة ،القائد العام ل�شرطة دبي رئي�س اللجنة ،دور ًا حمور ّي ًا يف تن�سيق
جه���ود احتواء الأزم���ة وحتجيم الأ�ضرار الناجمة عنه���ا يف �أ�ضيق نطاق
ممُ كن ،و�ضمان �أمن و�سالمة اجلمهور.

(وام)

و�إذ نف���ى ما تر َّدد حول حدوث حال���ة وفاة� ،أ َّكد اللواء املزينة على �أن
تعاون كافة اجلهات املمثلة يف جلنة الأزمات والكوارث ،والأداء امل�ش ّرف
لرجال الدفاع املدين يف التعامل مع احلريق� ،أ�سهما يف �سرعة ال�سيطرة
علي���ه ومن���ع انت�ش���اره و�إخم���اد �أل�سنة الله���ب التي امتدت بط���ول واجهة
الفندق ...من ِّوه���ا بالتحرك ال�سريع لفرق الإ�سع���اف التي قامت بتوفري
الإ�سعاف���ات الأولية للإ�صابات الب�سيطة الت���ي نتجت عن حاالت التدافع
يف امل���كان الذي احت�شد في���ه الآالف ملتابعة احتف���االت العام اجلديد يف
دبي ،والتي ُت َع ّد من الأهم بني احتفاالت مدن العامل الكربى.
�إىل ذل���ك� ،أعل���ن املكت���ب الإعالم���ي حلكومة دب���ي ع���ن �إ�صابة 16
�شب على م�ست���وى الطابق الع�شرين،
�شخ�ص ًا ،من ج��� ّراء احلريق الذي َّ
بينه���م � 14إ�صاب���ة ب�سيط���ة وحالة متو�سط���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل �إ�صابة ب�أزمة
قلبية .وذك���ر املكتب �أن الإ�صابات جاءت نتيج���ة التدافع والدخان الذي
انت�شر يف املكان ...و�أ َّكد العقيد �سيف املزروعي ،مدير �إدارة مرور دبي،
�أن ق���وات الدف���اع املدين ب���د�أت على الف���ور يف ال�سيطرة عل���ى احلريق،
و�أخ َل���ت الفن���دق واملب���اين املحيطة به بالكام���ل وبنج���اح ...مو�ضح ًا� أن
احلريق "حادث ع َر�ضي اندلع يف الأجزاء اخلارجية منه فقط".
وب���ادرت حكومة دب���ي بتوفري البدائل الفورية لإقام���ة نزالء الفندق،
الذي���ن َّمت �إخال�ؤهم فور اندالع احلريق حفاظ��� ًا على �سالمتهم ،وتوفري
كافة اخلدمات الالزمة ل�ضمان راحتهم.
م���ن جهته� ،أفاد خليف���ة بن دراي ،املدير التنفيذي ل���ـ "م�ؤ�س�سة دبي
خلدمات الإ�سع���اف"� ،أن م�ست�شفيني ميداني�ي�ن كبريين ،وطاقم ًا قوامه
 20طبيب��� ًا و 20مم ّر�ض��� ًا� ،إ�ضاف���ة �إىل  80م�سعف��� ًا و� 30سي���ارة �إ�سعاف
�صغرية ومتو�سطة احلجم� ،شاركوا يف عمليات الإ�سعاف.
ينــايــر 15 2016

تستهدف  130مليون إنسان حتى العام 2025

محمد بن راشد يطلق أكبر مؤسسة تنموية ومجتمعية في المنطقة:

بتحديات ضخمة
تمر
ّ
منطقتنا العربية ّ
ولن ندير ظهرنا لها بل سنكون عونًا
وسنزرع للشباب أم ً
ال بمستقبل أفضل

ر�أى �صاح��ب ال�سم��و ال�شيخ حممد بن را�ش��د �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي� ،أن العامل اليوم
متر بتحدّ يات �ضخمة ،ولن ندير
ِ
يواجه حتدّ يات كبرية يف الإرهاب ويف احلروب ويف الهجرات وغريها ..و�أن «منطقتنا العربية ّ
ظهرنا لها ،بل �سنكون عون ًا لها ،و�سنزرع لل�شباب �أم ًال مب�ستقبل �أف�ضل» .و�أ َّكد �أن «احللّ احلقيقي يكمن يف تنمية الإن�سان وتعليمه
وتثقيفه ،وم�ساعدته على بناء م�ستقبله».

(وام)

وقال �سم ّوه ،خ�ل�ال �إطالقه �أكرب م�ؤ�س�س���ة �إن�سانية تنموية جمتمعية
يف املنطق���ة� ،إن" الع���امل اليوم ي�صرف ع�شرات امللي���ارات على ح ّل هذه
التحدّيات ،ولكن لو �صرف ربعها على التنمية� ،ستكون منطقتنا بخري".
و�أ�ض���اف �أن "�إن�س���ان هذه املنطقة ق���ادر على حتقي���ق امل�ستحيل ،وعلى
ا�ستع���ادة دوره احل�ضاري ،وعلى ا�ستئناف م�ساهمت���ه يف تقدّم الب�شرية
وخريها".
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وجتمع امل� ّؤ�س�س���ة اجلديدة ،التي �أطلق عليها ا�سم" :مبادرات حممد
ب���ن را�ش���د �آل مكتوم العاملية" ،حت���ت مظ ّلتها  28جه���ة وم�ؤ�س�سة ،تعمل
يف جم���االت مكافحة الفق���ر واملر�ض ون�ش���ر املعرفة والثقاف���ة والتمكني
املجتمع���ي واالبت���كار ،وتنف���ذ جمتمعة �أك�ث�ر من  1400برنام���ج �إن�ساين
وتنموي يف  116دولة حول العامل.

وق���ال �سم ّوه" :نحن اليوم يف بداية
جدي���دة وكب�ي�رة ...ودعوت���ي مفتوحة
�إىل اجلمي���ع ،م���ن دول وم�ؤ�س�س���ات
ومنظم���ات عاملية� ،أن ت�شرتك معنا يف
غر����س �أم���ل جديد له���ذه املنطقة"...
و�أ�ض���اف �سم��� ّوه" :العم���ل الإن�س���اين
والتنم���وي الي���وم تغ�َّي�رَّ ويحت���اج �إىل
م�ؤ�س�س���ات عاملية �ضخم���ة للم�ساهمة
يف تغي�ي�ر حي���اة املجتمع���ات ،وحج���م
التح ّدي���ات التي مت ّر به���ا منطقتنا يف
حاج���ة �إىل م�ؤ�س�س���ات تتنا�سب معها.
نريد م���ن �إن�ش���اء امل�ؤ�س�س���ة اجلديدة
توحي���د اجله���ود ،واال�ستف���ادة م���ن
املوارد ،والرتكيز على �أهداف تنموية
حم��� َّددة ووا�ضح���ة تعمل عليه���ا كافة
امل�ؤ�س�سات املن�ضوية حتتها".
وت�ستهدف امل� ّؤ�س�سة� ،أكرث من 130
مليون �إن�سان ،خالل ال�سنوات املقبلة،
و�سرتكِّ���ز يف براجمه���ا عل���ى املنطقة
العربي���ة .كم���ا �ستطلق �أك�ب�ر برنامج
تنموي عربي �شام���ل يف املنطقة ير ِّكز
على التنمية الإن�سانية ب�شكل متكامل،
يبد�أ من توف�ي�ر االحتياجات الب�شرية
�صحة ومكافحة الأمية
الأ�سا�سية ،من ّ
والفق���ر ،مرور ًا بتوف�ي�ر املعرفة ون�شر
الثقافة وتطوير التعليم ،والعمل ب�شكل
متوازٍ على تطوير جيل من القيادات العربية ال�شابة ،ودعم تغيري حقيقي
يف جمال احلوكمة الر�شي���دة يف املنطقة ...وانتهاء بتوفري �أكرب حا�ضنة
للمبتكرين والعلماء والباحثني العرب.
وقد ّمت الإعالن ع���ن الأهداف الرئي�سة املبدئية للم�ؤ�س�سة اجلديدة،
التي تت�ض ّم���ن �أربعة قطاعات رئي�سة ،هي :مكافحة الفقر ،ن�شر املعرفة،
متك�ي�ن املجتمع وابت���كار امل�ستقب���ل ،حيث �ستعم���ل الـ "مب���ادرات" على
دع���م وتعليم  20مليون طف���ل ،ووقاية وعالج  30مليون �إن�سان من العمى
و�أمرا����ض العيون حتى الع���ام  ،2025كما �ستعمل عل���ى ا�ستثمار ملياري
دره���م يف �إن�ش���اء مراك���ز الأبح���اث الط ّبي���ة وامل�ست�شفي���ات يف املنطقة،
بالإ�ضاف���ة �إىل ر�صد  500مليون درهم لأبحاث املياه ،بو�صفها �أحد �أهم
التحدّيات التي �ستواجه منطقتنا خالل الفرتة املقبلة.
كم���ا �ستعم���ل "مبادرات حمم���د بن را�ش���د �آل مكت���وم العاملية" على
اال�ستم���رار يف الدعم الإغاثي والأ�سا�سي ،ومتكني �أكرث من مليوين �أ�سرة

لالعتم���اد على نف�سها خالل ال�سنوات الع�شر املقبلة ،بالإ�ضافة �إىل دعم
ورعاي���ة ر ّواد الأعم���ال ال�شب���اب ،بهدف توف�ي�ر �أكرث م���ن ن�صف مليون
فر�صة عمل خالل ال�سنوات القليلة املقبلة.
ويف جم���ال ن�شر العل���م واملعرفة وت�شجي���ع حركة الرتجم���ة� ،ستعمل
امل� ّؤ�س�س���ة عل���ى طباع���ة وتوزيع �أك�ث�ر  10مالي�ي�ن كتاب ،وترجم���ة �أهم
 25000م�ص ّن���ف للغة العربية م���ن كافة اللغات العاملي���ة ،ال�ستعادة دور
و�أهمي���ة الكت���اب وا�ستخدامه ك�أداة ح�ضارية وتنموي���ة ملنطقتنا� ،إ�ضافة
�إىل اال�ستم���رار يف ن�شر ثقافة القراءة ب�ي�ن طالب املدار�س ودعم قراءة
�أك�ث�ر م���ن  500مليون كتاب خ�ل�ال ال�سن���وات الع�شر املقبل���ة يف الوطن
العرب���ي ...يف ح�ي�ن �ستبل���غ ا�ستثم���ارات امل�ؤ�س�س���ة يف جم���ال املبادرات
التعليمية واملعرفية والعلمية ،املليار ون�صف املليار درهم ،بهدف �إحداث
نه�ضة حقيقية يف هذا املجال ،وتطوير �أدوات تعليمية حديثة تتنا�سب مع
االحتياجات امل�ستقبلية.
ينــايــر 17 2016

ترأس جلسة عصف ذهني مع فريق عمله

محمد بن راشد:
دولة اإلمارات اليوم هي مصدر لألمل ونموذج ..
وال ُب ّد من أن نكون على قدر هذه المسؤولية

(وام)

�ش��دَّ د �صاح��ب ال�سم��و ال�شي��خ حممد بن را�ش��د �آل مكتوم ،نائب رئي���س الدولة رئي�س جمل���س الوزراء حاكم دب��ي ،على �أهمية
يت��م طرحها يف كافة اجلهات،
متابع��ة وقيا���س جاهزية احلكومة على تبنّي ثقاف��ة االبتكار ،ومدى اال�ستفادة من الأفكار التي ّ
وت�أثري ذلك على خدماتها وعلى املتعاملني ،وتقييم كل ذلك ب�شكل حمايد حتى نعرف �أين نقف يف هذا املجال.
و�أ َّك���د �سم ّوه ،خ�ل�ال تر�ؤ�سه جلل�س���ة ع�صف ذهني م���ع فريق عمله ،كافة فرق العم���ل ،وحتويل �أح�سنها �إىل واقع ينتفع ب���ه النا�س ...م�شري ًا
عل���ى �أهمية التفكري وو�ض���ع اخلطط وفق طموحات عالي���ة ،وقال" :من �سم��� ّوه �إىل �أن "احلوار يو ّلد الأفكار ،والأف���كار تدفع احلكومة �إىل مزيد
يته َّي���ب �صعود اجلبال ...يع�ش �أبد الدهر بني احلفر" ،م�ضيف ًا� :إن �شعب من االبتكار".
الإمارات يع�شق القمم ،وال قيمة للحياة � اّإل �إذا كانت يف القمم .ون َّوه �إىل
وخ�ل�ال ا�ستعرا�ض �سم ّوه للأفكار التي طرحه���ا فريق عمله� ،أ ّكد �أن
�أن "دول���ة الإم���ارات اليوم ه���ي م�صدر للأمل ،ومن���وذج يف املنطقة من م�ش���روع احلكومة الذكية ال ُب ّد م���ن �أن ي�ستمر بالتطور ومواكبة التغيرّ ات
حوله���ا ،وال ُب��� ّد من �أن تكون جميع ف���رق العمل يف الدول���ة على قدر هذه العلمي���ة والتقنية التي ي�شهدها الع���امل ..م�شري ًا �إىل �أن احلكومة الذكية
امل�س�ؤولية".
لي�ست فقط على الأجهزة الذكية املحمولة ،بل ال ُب ّد من �أن نبد�أ بالتفكري
واعت�ب�ر �سم ّوه �أن وظيفت���ه كقائد ،هي ا�ستخ���راج �أف�ضل الأفكار من �أي�ض ًا بالأجهزة الذكية امللبو�سة ،وو�ضع معايري لذلك من الآن.
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محمد بن زايد:

استشهاد جنودنا البواسل يزيدنا عزيمة
لردع المتآمرين ودحر المعتدين
�أ َّك��د �صاح��ب ال�سم��و ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ،ويل عه��د �أبوظبي نائب القائ��د الأعلى للقوات امل�سلح��ة� ،أن «�شهداءنا
َّ
�سط��روا �صفح��ات الع��زّ واملجد يف �سجلّ وطنن��ا الغايل ،وجادوا ب�أغلى ما ميلك��ون ن�صرة للحق ،ورفع ًا للج��ور وال�ضيم الذي القاه
ً
غرة يف جبني التاريخ».
�إخوانهم يف اليمن ،وكان م�سعاهم در�س ًا مك ّلال باالعتزاز والفخر ،وت�ضحياتهم ّ
و�ش���دّد �سم ّوه ،خ�ل�ال تقدميه واجب
الع���زاء يف �شه���داء احل���ق والواجب ،من
�أفراد القوات امل�سلحة البوا�سل امل�شاركني
�ضم���ن قوات التحال���ف يف عملية "�إعادة
الأم���ل" يف اليم���ن ،عل���ة �أن ا�ست�شه���اد
جنودنا البوا�سل يزيدنا �إ�صرار ًا وعزمية
عل���ى امل�ضي مع الأ�شقاء مبزيد من القوة
والتق���دّم يف ردع املت�آمرين واملرت ّب�صني،
ودحر املعتدين عل���ى منطقتنا و�شعوبنا،
وو�أد خمططاته���م الت�آمري���ة ومكائدهم
التدمريي���ة ،وحماوالتهم لزعزعة الأمن
واال�ستقرار يف املنطقة.
وق���ال �سم��� ّوه �إن دول���ة الإم���ارات،
بجنودها البوا�سل� ،ستظ ّل وف َّية النتمائها
العرب���ي ،و�ستعمل ب���كل �إخال�ص بجانب
�أ�شقائها ،للدفاع دوم ًا عن احلمى والرثى
العربي ،متى ما �أ َّمل به خطر �أو تهديد.
وعب �صاح���ب ال�سم���و ال�شيخ حممد
رَّ
بن زايد �آل نهيان ،خالل زيارته جمال�س
الع���زاء بال�شهداء الأبط���ال ،عن خال�ص
تعازي���ه ،و�صادق موا�ساته لأُ�سر ال�شهداء
ً
�سائ�ل�ا اهلل العل���ي القدير �أن
وذويه���م،
يتغمده���م بوا�س���ع رحمت���ه ،و�أن ينزلهم
من���ازل ال�صدّيقني وال�شه���داء والأبرار،
و�أن ي�سكنه���م ف�سي���ح جنات���ه ،و�أن يله���م
ذويهم ال�صرب وال�سلوان.

(وام)

(وام)
ينــايــر 19 2016

رعاه سيف بن زايد ...وأصدر «إعالن أبوظبي»

االجتماع العالمي للبحث واإلنقاذ  2015يدعو
لتعزيز فاعلية المساعدات وتنسيقها في مجال
العمليات في المناطق المدنية حتى العام 2020

(وام)

طالبت «املجموعة اال�ست�شارية الدولية للبحث والإنقاذ» ،يف اجتماعها العاملي للعام  ،2015الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة،
باال�ستم��رار يف دعمه��ا الكامل لتنفي��ذ �أحكام قرار اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة الرقم  ،150/57ال�ص��ادر يف  16دي�سمرب ،2002
واخلا���ص بتعزي��ز فاعلية امل�ساعدات وتن�سيقها ،يف جمال العملي��ات الدولية للبحث والإنقاذ يف املناط��ق املدنية ،من العام 2015
�إىل العام  ...2020وكذلك الأن�شطة اخلا�صة بـ «الهيئة اال�ست�شارية الدولية للبحث واالنقاذ» ،مبا يف ذلك �أولوياتها و�أهدافها.
وحت���ت رعاي���ة الفريق �سم���و ال�شيخ �سيف ب���ن زايد �آل نهي���ان ،نائب �شع���ار" :جاهزون للم�ستقبل"� ،أن انعق���اد هذا االجتماع على �أر�ض دولة
رئي����س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،انطلقت فعاليات االجتماع ،الذي الإم���ارات ،لأول مرة" ،يج�سِّ���د ر�ؤى وتطلعات قيادتن���ا العليا ،ب�أن تكون
ّ
نظمت���ه وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع املدين يف �أبوظبي ،دولتن���ا من �أف�ضل دول العامل �أمن ًا و�سالمة ،وي�ؤ ّكد مدى حر�صنا على �أن
بالتعاون مع الهيئة الدولية للبحث والإنقاذ يف الأمم املتحدة "�إن�سراج" .نكون �ش���ركاء فاعلني يف التعاون والتن�سي���ق والتوا�صل مع دول العامل يف
ويف �أعق���اب افتتاح "املعر�ض العاملي للبحث والإنقاذ  ،"2015امل�صاحب جمال البح���ث واالنقاذ ،حيث حتر�ص دولة الإم���ارات كل احلر�ص على
لالجتم���اع ،و ّقع �سم ّوه على اللوح���ة اخلا�صة بـ "�إعالن �أبوظبي � ،"2015أن يعي����ش اجلميع يف �سالم و�أمان ،انطالق ًا م���ن تعاليم ديننا و�شريعتنا
الذي �صدر عن االجتماع ،ويهدف �إىل تعزيز معايري الت�أهّ ب واال�ستجابة الإ�سالمي���ة" ...م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن حر�ص الدولة عل���ى ا�ست�ضافة مثل هذه
يف العمليات الوطنية والدولية للبحث والإنقاذ يف املناطق املدنية.
االجتماعات وامل�شاركة فيها ،ي�ضعها �أمام حتدٍّ كبري ،لتكون ع�ضو ًا مه ّم ًا
واعت�ب�ر الفري���ق �سي���ف عب���داهلل ال�شعف���ار ،وكي���ل وزارة الداخلية ،و�أ�سا�سي��� ًا ،ولت�ش���ارك بفاعلية يف عملي���ة �صنع القرار وو�ض���ع الأهداف
ال���ذي افتت���ح �أعمال االجتم���اع العامل���ي للبحث والإنق���اذ  ،"2015حتت اال�سرتاتيجية يف ما يتعلق بحياة الإن�سان و�إنقاذ الأرواح.
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و�أَّك���د ال�شعف���ار �أن
"م���ا ي�شه���ده الع���امل
م���ن �أح���داث يف الوقت
الراه���ن يتط ّل���ب من���ا
املزي���د م���ن التن�سي���ق
بني جميع ف���رق البحث
والإنق���اذ الدولي���ة ،من
�أج���ل �إغاث���ة ال�ضحاي���ا
وامل�ش َّردي���ن م���ن ج ّراء
الك���وارث والأزم���ات،
واالهتم���ام بتطوي���ر
منظوم���ة العم���ل يف
ه���ذا املج���ال ،خا�ص���ة
م���ع تزاي���د الك���وارث
والأزم���ات وتن ّوعه���ا،
الأم���ر ال���ذي يتط ّل���ب
�سرع���ة ا�ستجابة لإنقاذ
الأرواح ،حيث �إن �أعمال
البح���ث واالنقاذ خالل
الك���وارث والأزم���ات،
و�آليات اال�ستجابة ،لي�ست م�س�ؤولية جهة بعينها ،بل هي م�س�ؤولية جماعية
تتط َّلب ت�ضافر اجلهود والإمكانيات يف جماالت العمل الإن�ساين.
و�أكد امل�شاركون �أن االجتماع ،الذي ا�ست�ضافته م�ؤخر ًا دولة الإمارات
العربي���ة املتحدة لأول مرة يف �أبوظبي� ،ش َّكل نقلة كبرية ونوعية ،و�إ�ضافة
�إىل الأمام على م�ستوى البحث والإنقاذ يف العامل.
و َّ
مت خ�ل�ال االجتم���اع ،الذي ح�ض���ره  300م�شارك م���ن �أكرث من 90
دول���ة ومنظمة ،االتفاق على �أهداف "الهيئة اال�ست�شارية الدولية للبحث
للح ّد
والإنق���اذ" ،الت���ي َّمت و�ضعها لتع���زِّ ز وتتكامل مع �إطار "�سين���داي" َ
من خماط���ر الكوارث  ،2030 – 2015وكذلك م���ع القمة العاملية للعمل
الإن�سان���ى املزم���ع عقده���ا يف الع���ام  .2016كما ُو ِ�ض َعت ه���ذه الأهداف
لت�ساع���د على دف���ع التقدّم املُحرز من���ذ االتفاق على "�إع�ل�ان هيوغو"،
ال���ذي �أ�صدرت���ه الهيئة اال�ست�شاري���ة يف العام  ،2010وال���ذي �شارك فيه
 188ممثل عن  77دولة ومنظمة.
و�أ َّك���د املجتمعون على الدعم الكامل للبلدان املت�ض ِّررة من الكوارث،
يف تنفيذه���ا لدورها ال�سيادي يف حتريك امل�ساع���دات الإن�سانية الدولية
عل���ى �أرا�ضيه���ا ،وتن�سيقه���ا وتنظيمه���ا ،يف �إط���ار املب���ادئ الإن�ساني���ة،
وتي�س�ي�ر و�ص���ول الف���رق الدولي���ة للبح���ث والإنق���اذ يف املناط���ق املدنية
وعملها امليداين ،والت�صديق عل���ى الن�سخة املنقحة واملحدثة من الدليل
االر�ش���ادي لـ "املجموع���ة اال�ست�شاري���ة الدولية للبحث والإنق���اذ" للعام

(وام)

املف�صلة التي ت�ستخدم الدرو�س
 ،2015باعتباره���ا جمموعة من امللفات َّ
امل�ستف���ادة وتقدِّ م تفا�صي���ل كاملة ملنهجي���ات الت�أه���ب واال�ستجابة التي
تتبعه���ا" الهيئ���ة اال�ست�شارية" ،وت�شجيع الدول الأع�ض���اء على تب ّني هذا
الدليل اال�سرت�شادي يف خطط اال�ستجابة للكوارث اخلا�صة بها.
وطال���ب املجتمع���ون جميع فرق البح���ث والإنق���اذ يف املناطق املدنية
وامل�ؤ�س�سات التي ميثلونها ،والتي ت�ستجيب لكوارث الزالزل على امل�ستوى
الدويل ،ب����أن تتبع ب�شكل كامل �إجراءات التن�سيق على امل�ستوى امليداين،
الت���ي و�ضعها مكت���ب الأمم املتحدة لتن�سي���ق ال�ش����ؤون الإن�سانية ،ونظام
الأمم املتح���دة لتقيي���م الك���وارث ،وت�شم���ل تن�سيق العم���ل يف امليدان مع
"مرك���ز اال�ستقب���ال" اخلا�ص بن�شر الفرق ،و"مرك���ز تن�سيق العمليات
يتم �إن�شا�ؤهما يف موقع الكارثة.
امليدانية" ،اللذين ّ
كما طالبوا جمي���ع الدول الأع�ضاء التي لديها ف���رق للبحث والإنقاذ
يف املناط���ق املدنية ،والتي تتولىّ مه���ام انت�شار دولية ،ب�أن ت�ضمن التزام
ه���ذه الف���رق باملعايري املتَّفق عليه���ا دولي ًا ،خ�ل�ال م�شاركتها يف عمليات
الت�صني���ف اخلارجي و�إع���ادة الت�صني���ف اخلارجي اللذي���ن تقوم بهما
"الهيئة اال�ست�شارية الدولية للبحث واالنقاذ" ،والتي يدعمها مر�شدون
من الدول الأع�ضاء التي فيها فرق للت�صنيف اخلارجي ،وذلك يف الوقت
ال���ذي تلتزم ب���ه الدول الأع�ض���اء باملب���ادئ الإن�سانية وتوط���د االحرتام
املتبادل.
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َّ
نظمه «مركز اإلمارات للسياسات» بالتعاون مع وزارة الخارجية و»مجلس األطلسي»

«ملتقى أبوظبي االستراتيجي الثاني»
وتحوالت
يناقش قضايا المنطقة
ّ
السياسة الدولية حيالها

�سع��ى «ملتقى �أبوظبي اال�سرتاتيج��ي الثاين» ،الذي ا�ست�ضافته العا�صمة الإماراتي��ة م�ؤخر ًا ،بتنظيم من «مركز
الإم��ارات لل�سيا�سات»� ،إىل مقارب��ة التح ّوالت اجليو�سيا�سية التي طالت خريطة توزي��ع القوة يف العامل ،وحت ّوالت
النظام الدويل ،والتهديدات واملخاطر العاملية ،وق�ضايا منطقة ال�شرق الأو�سط ،ومنها منطقة اخلليج.
وا�ستعر����ض امللتق���ى بالدرا�س���ة
والتحلي���ل ،التح ّوالت اجليو�سيا�سية
العاملي���ة ،وم����آالت ال�سيا�س���ة
الدولي���ة ،وق�ضايا الأم���ن الإقليمي،
والتح ّدي���ات الت���ي متثله���ا الأمناط
اجلدي���دة
واال�سرتاتيجي���ات
للإرهاب ،وذلك بهدف فهم عميق
لالجتاه���ات امل�ستقبلي���ة للنظ���ام
ال���دويل ،وط���رح �سيا�س���ات عملي���ة
لال�ستجاب���ة للتهدي���دات واملخاطر
املاثلة �أمام دول املنطقة .وان�ص َّبت
مناق�ش���ات امللتقى عل���ى التحدّيات
تهم دولة
الراهن���ة والنا�شئة ،الت���ي ّ
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ودول
جمل�س التعاون اخلليجي ...مقارِبة
املو�ضوع���ات الإقليمية من زاوي���ة التغيرّ ات يف �سيا�س���ات القوى الدولية
حياله���ا ،لغاي���ة ا�ستج�ل�اء �أجن���دات تلك الق���وى و�سيا�ساته���ا جتاه دول
املنطقة.
وقالت الدكتورة ابت�سام الكتبي ،رئي�سة "مركز الإمارات لل�سيا�سات"،
�إن "ملتق���ى �أبوظب���ي اال�سرتاتيج���ي" �سعى يف دورته الثاني���ة للبناء على
النج���اح ال���ذي حققته ال���دورة الأوىل ،لي�صبح موعد ًا ثابت��� ًا على �أجندة
امللتقيات الفكرية واال�سرتاتيجية ،على ال�ساحتني الإقليمية والعاملية...
وعلى مدى ت�سع جل�سات ،ناق�ش امللتقى ،الذي ّمت تنظيمة بالتعاون مع
وزارة اخلارجية وجمل�س الأطل�سي ،الأو�ضاع يف منطقة اخلليج يف العامل
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(وام)

اجلدي���د ،والبيئ���ة الإقليمي���ة املتغيرّ ة الت���ي حتيط به���ا ،واال�سرتاتيجية
الأمريكي���ة جتاه املنطقة ..كما تناول التح ّوالت الداخلية يف دول "الربيع
العرب���ي" ،والعوامل الداخلية الت���ي �أ�سهمت فيها� ،إ�ضافة �إىل دور القوى
اخلارجية يف هذه التح ّوالت.
كذلك ،ناق�ش امللتقى الأزمتني اللتني تتهدّدان العامل :انتقال ال�صراع
عل���ى املقدرات وامل���وارد �إىل �صراع بني الأفكار والق َي���م ،وانهيار النظام
الأمني العامل���ي الذي عرف يف القرن الأخري ،خا�صة يف منطقتنا املقبلة
على ما يبدو على "�سايك�س بيكو" جديد.
املتغ�ِّي�ة للق���وة الرقمي���ة يف
وتن���اول امللتق���ى ت�أث�ي�ر الدينامي���ات
رِّ
اال�سرتاتيجي���ات العاملي���ة والإقليمي���ة ،وم�ستقب���ل الق���وة الرقمي���ة وقوة
الدولة ،و�أثر ذلك على العالقة بني الدولة واملجتمع.

انعقد في مدريد بمشاركة مركز «هداية»

«المؤتمر الدولي حول الحوار العالمي
للسياسات» يبحث دور المرأة في
والتطرف العنيف
مكافحة الراديكالية
ّ
التط��رف العنيف» ،ودعم ًا للجه��ود الدولية ال�ساعية �إىل من��ع الإرهاب ومكافحته،
حت��ت عن��وان« :مدري��د  :10 +مع ًا لوقف
ّ
التطرف العنيف
�ش��ارك «مرك��ز هداية» ،وهو امل�ؤ�س�سة الدولي��ة الأوىل للتدريب واحلوار والتعاون والبحوث يف جم��ال مكافحة
ّ
ومق��ره يف �أبوظبي ،يف «امل�ؤمتر الدويل ح��ول احلوار العاملي لل�سيا�سات ومن��ع التطرف العنيف» ،الذي
بكاف��ة مظاه��ره و�أ�شكاله،
ّ
ُع ِق��د يف العا�صم��ة الأ�سبانية وتوا�صل��ت فعالياته على مدى يومني بتنظيم من «نادي مدريد» ،ال��ذي ُيعترب �أكرب منتدى لتحالف
وي�ضم يف ع�ضويته ر�ؤ�ساء دول ور�ؤ�ساء وزراء �سابقني من حول العامل.
قيادات العامل،
ّ

(وام)

ويف �إط���ار فعالي���ات امل�ؤمترَّ ،
نظ���م "مركز هداية" ور�ش���ة عمل على
مدى يومني ،حتت عنوان" :دور املر�أة يف مكافحة الراديكالية والتط ّرف
العنيف" .وقد ّ
حتث يف اليوم الأول منها ،ك ٌّل من �أندريه با�سرتانا �أرنغو،
رئي����س جمهورية كولومبيا الأ�سب���ق ( ،)2002 – 1998ولورا ت�شين�شيل،
رئي�سة جمهورية كو�ستاريكا ال�سابقة ()2014 – 2010
وتر�أ����س وفد "املركز" �إىل امل�ؤمتر مق�صود ك���روز ،املدير التنفيذي،
و�ضم �إيفو فينكامب ،نائب املدير التنفيذي ،و�سارة زايغر ،كبري املح ّللني
َّ
لدى ق�سم البحوث يف "املركز".
وتر�أ����س ك���روز ،جل�سة نقا�شية بعن���وان" :راديكالية وتط��� ّرف الإناث
وجتنيده���ن"� ،شارك���ت فيه���ا نخبة م���ن املتحدثني اخل�ب�راء ،مثل فرح

بانديث ،من معهد احل���وار اال�سرتاتيجي يف جامعة "هارفارد كينيدي"
الأمريكية ،و�آن �سبيكهارد ،من جامعة "جورج تاون" الأمريكية.
وا�ستعر�ض���ت �س���ارة زايغ���ر جهود مرك���ز "هداية" املتعلق���ة مب�س�ألة
متك�ي�ن املر�أة من �أج���ل مكافحة التط ّرف العنيف ،حي���ث يقود "املركز"
العمل اجل���اري يف م�شروع يتمحور ح���ول الأدوار املتباينة للمر�أة ،وذلك
م���ن خالل توفري منتدى لإ�سهامات النا�شري���ن والكتاب ،و�إ�صدار جملد
حول دور املر�أة يف مكافحة التط ّرف العنيف.
ويف اليوم الثاين للور�شة ،تر ّكزت النقا�شات حول "دمج دور املر�أة يف
برامج و�سيا�سات مكافحة الراديكالية والتط ّرف العنيف".
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تناول التغ ّيرات التي يشهدها المجتمع الدولي واألوضاع في الشرق األوسط

المنتدى الثاني لمستقبل دول الخليج
تغير طبيعة الحروب الحديثة ومدى
يناقش
ّ
تأثير الجماعات المسلحة غير النظامية
ناق���ش املنت��دى الثاين لـ «م�ستقبل �أمن دول جمل�س التعاون اخلليجي» ،تغيرّ طبيعة احلروب احلديثة ،ومو�ضوع «احلرب غري
املتماثل��ة» ودور الالعب�ين غري احلكوميني فيها ،الذي غيرَّ املفهوم ال�سائ��د لأ�ساليب احلرب وطرق مواجهتها .وتناول مدى ت�أثري
اجلماع��ات امل�سلح��ة غري النظامية على فهم ا�سرتاتيجية احلروب ،وكيفية الت�ص��دّ ي لهذه اجلماعات ،يف ظلّ ما ي�شهده املجتمع
الدويل من نزاعات م�سلحة تلعب فيها املنظمات واجلماعات الإرهابية دور ًا كبري ًا يف التحكّم مب�ساراتها.
وبح���ث امل�شارك���ون يف املنت���دى ،الذي عق���دت فعاليات���ه يف �أبوظبي
بتنظيم من "مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات" وبالتعاون مع "دائرة
احل���رب" يف جامعة "لندن كينغ���ز كوليج" الربيطاني���ة ،التغيرّ ات التي
ي�شهدها املجتمع الدويل ،وال�سيما منها دخول اجلماعات غري النظامية
يف النزاع���ات امل�سلحة مع ال���دول ،خ�صو�ص ًا يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
الذي ت�شه���د �ساحته الأمنية خالفات طائفي���ة و�أيديولوجية مت�صاعدة،
�أ َّدت �إىل ظه���ور ميلي�شي���ات متط ّرفة ،مثل "داع����ش" يف العراق و�سوريا،
و"حزب اهلل" يف لبنان ،و"احلوثيني" يف اليمن.
و�أ َّك���د الدكت���ور �أحم���د ث���اين الهاملي ،رئي����س "مركز ترين���دز"� ،أن
مو�ض���وع املنتدى على قدر كبري م���ن الأهمية ،يف �ضوء ما ت�شهده منطقة
ال�ش���رق الأو�سط من تداعي���ات ملفتة لالنتباه .وق���ال" :جميعنا يعلم �أن
احل���رب ،رغم حقيقتها وطبيعتها امل�أ�ساوية ،مثلت  -وعلى م ّر التاريخ -
ظاه���رة وجودية رافقت الإن�سان منذ القِدَ م" ...م�شري ًا �إىل �أن "لو عدنا
املتغية،
�إىل التاريخ الع�سكري ،لوجدنا فيه �أن احلرب ،وب�سبب طبيعتها رِّ
خرج���ت عن �سياقها التقليدي يف ع�صرن���ا الراهن .فبعد �أن كانت متثل
مما
واقع���ة ي�شتبك فيه���ا جي�شان متكاف�آن ومتماثالن ،ف����إن عدد ًا كبري ًا ّ
ن�شه���ده اليوم من نزاعات م�سلحة ،ال تنطبق عليه قاعدة الدول املتماثلة
يف جيو�شه���ا واملتكافئ���ة يف معداتها ،الأمر الذي غ�َّيرَرَّ كثري ًا من املفهوم
ال�سائ���د لأ�سالي���ب احلروب التقليدي���ة ،بعد دخول العب�ي�ن غري دوليني،
�أو َم���ن هم دون م�ست���وى الدولة ،جم َّهزين بق���درات ع�سكرية ،ويتمتعون
بجاهزي���ة وكفاءة قتالية ،ما جع���ل منهم ن ّد ًا حمارب��� ًا للجي�ش النظامي
للدولة".
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وتو َّزعت �أعمال املنت���دى على جل�ستني� ،شارك يف الأوىل الربوفي�سور
ثي���و فاري���ل ،املتخ�صِّ ����ص يف علوم احل���رب يف الع�صر احلدي���ث ،رئي�س
دائ���رة عل���وم احلرب يف جامع���ة "لندن كينغ���ز كوليج" رئي����س "املركز
الربيط���اين الدويل للدرا�س���ات" ،بورقة عمل بعن���وان�" :إنهاء التم ّرد ..
درو�س م���ن �أفغان�ستان" .وق َّدم د .ديفيد بيت���ز ،الربوفي�سور امل�ساعد يف
دائ���رة علوم احلرب يف اجلامعة نف�سه���ا ،واملتخ�صِّ �ص يف البحوث حول
التم��� ّرد امل�سلح ،ورقة عمل بعنوان" :كيف وملاذا �سيطر خطر اجلماعات
غ�ي�ر النظامية على جدول �أعمال الأم���ن الدويل؟" .فيما ق َّدم د� .إليا�س
دي���اب ،املخت�ص����ص يف القانون ال���دويل ،واحلا�صل عل���ى املاج�ستري يف
العدالة اجلنائية الدولية وال�صراعات امل�سلحة و�أخرى يف حفظ ال�سالم
وال�صراع���ات ،ورقة البحث الثالث���ة ،وكانت بعن���وان" :املجموعات غري
النظامية يف العامل العربي ..حتدّيات قانونية جديدة".
ويف اجلل�س���ة الثاني���ة ،ق���دّم الدكتور ديفي���د روبرت����س ،املحا�ضر يف
دائ���رة درا�س���ات الدفاع يف جامعه "لن���دن كنغز كولي���ج" ،واملتخ�صِّ �ص
يف ال�سيا�س���ات املحلية والدولية لدول اخللي���ج ،ورقة عمل بعنوان" :دول
اخلليج ..اجلماعات غري النظامية والق�ضايا ال�سيا�سية االقليمية" .كما
ق َّدم الربوفي�سور عبدالقادر فهمي ،املحا�ضر يف جامعة بغداد واجلامعة
الأردني���ة ،ورقة عمل بعن���وان" :احلروب غري املتماثل���ة ..مظاهر التغيرّ
النوعي يف قواعد اال�شتباك".

المشاركون في قمة «عين على األرض»
يؤكدون التزامهم بمساعدة المجتمع
العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
�أ َّك��د ق��ادة املنظم��ات ال�شريكة يف حتالف «ع�ين على الأر���ض» ،يف ختام فعالي��ات ق َّمتهم الثاني��ة التي ا�ست�ضافته��ا العا�صمة
الإماراتي��ة �أبوظب��ي ،التزامهم مب�ساعدة املجتمع العاملي لتلبية �أهداف التنمي��ة امل�ستدامة .ودعوا �إىل اتخاذ �إجراءات عملية
لدعم �صناعة القرار ب�صورة واعية ،وحتقيق �أجندة التنمية امل�ستدامة .2030
و�س َّلط���ت قمة"ع�ي�ن
عل���ى الأر����ض ،"2015
الت���ي ُعقِ���دَ ت برعاي���ة
كرمي���ة م���ن �صاح���ب
ال�سم���و ال�شيخ خليفة بن
زاي���د �آل نهي���ان ،رئي�س
الدول���ة  -حفظ���ه اهلل،
حت���ت �شعار" :ق���رارات
واعي���ة من �أج���ل حتقيق
التنمي���ة امل�ستدام���ة"،
ال�ض���وء عل���ى ال���دور
ال���ذي تلعب���ه احلكومات
والتكنولوجي���ا واملجتمع
(وام)
العلم���ي ،وم�شارك���ة
املواطن�ي�ن يف حت�س�ي�ن
و�ش��� َّددت عل���ى �ض���رورة �أن ّ
ي�سخ���ر كل ع�ض���و منهم م���وارده ونفوذه
ُ�سب���ل الو�ص���ول �إىل
وخربات���ه ،للت�أكد م���ن ا�ستمرارية "جمتمع عني عل���ى الأر�ض" يف العمل
البيانات النوعية حول و�ضع املوارد يف العامل.
للم�ستقب���ل على املدى البعيد ،لي�س فقط ل�ضم���ان الو�صول �إىل البيانات
جمانية ومفتوحة ،بل و�إمنا مل�ساعدة املجتمع
و�أ َّكد اخل�ب�راء امل�شاركون يف القمة ،التي ا�ستم��� ّرت ثالثة �أيام ،على البيئية واالجتماعية ب�صورة ّ
التو�صل �إىل توافق جماعي يف �ش�أن العديد من النتائج واملخرجات ،العاملي وتوجيهه يف �سبيل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
�أهمية ّ
كم���ا دعت املبارك الوف���ود امل�شاركة يف القمة واملجتم���ع العاملي على
مبا يف ذلك �إطالق مبادرات خا�ص���ة جديدة ،و�إر�ساء �شراكات جديدة،
وتنفي���ذ �أُطر العمل اخلا�ص���ة بحوكم���ة البيانات ،والرتوي���ج لل�سيا�سات نط���اق �أو�سع ،لدعم اجله���ود التي تبذلها حركة "ع�ي�ن على الأر�ض" يف
حت�س�ي�ن تواف���ر البيان���ات واملعلوم���ات والو�ص���ول �إليها م���ن �أجل حتقيق
العامة اجلديدة للبيانات البيئية يف البلدان حيث ت�شت ّد احلاجة �إليها.
التنمية امل�ستدامة.
و َدع���ت �سعادة رزان خليف���ة املبارك ،الأمني العام ل���ـ "هيئة البيئة"
وق���د �ض َّمت القمة ما يزيد عن  650م�شارك ًا ،و�أكرث من  150متحدث ًا
يف �أبوظب���ي ،يف الكلم���ة اخلتامية للقمة ،الأع�ضاء يف "التحالف" �إىل �أن دولي��� ًا ب���ارز ًا ،تناول���وا ق�ضايا تتمحور ح���ول توفري البيان���ات واملعلومات
يوا�صل���وا �إثراء جمتمع "عني عل���ى الأر�ض" من خالل ر�ؤية �أقوى و�أ�شمل البيئي���ة ذات ال�صلة ،والطلب عليها ،والظ���روف املواتية لها ،ف�ض ًال عن
نحو امل�ستقبل.
�صحة.
الدور امل�صريي الذي تنطوي عليه تلك البيانات لبناء كوكب �أكرث ّ
ينــايــر 25 2016

األعنف في التاريخ يتراجع من الدرجة  5إلى 2
وسرعة رياحه من  325إلى  270كلم/ساعة

المكسيك تنجو من «باتريسيا» الذي
يهدد األخضر واليابس فيها
كان
ِّ
َ
جنت املك�سيك من كارثة طبيعية هائلة ،بداية الأ�سبوع الأخري من �أكتوبر املا�ضي ،بعدما حت َّول الإع�صار ال�ضخم «باتري�سيا»،
الذي �أعلن يف وقت �سابق عن �أنه �سيكون �أعنف �إع�صار ي�سجل يف التاريخ� ،إىل عا�صفة ا�ستوائية� ،إثر تراجع �سرعة رياحه �إىل
�سجل يف التاريخ.
 270كلم�/ساعة ،بعد �أن و�صلت حتى  325كلم�/ساعة ،قبل دخولها �إىل الرب املك�سيكي ،وهو رقم قيا�سي مل ُي َّ

أرضار أقل من املتوقّع ..وال ضحايا
و�أعلن���ت ال�سلط���ات املك�سيكي���ة �أن الإع�ص���ار ،الذي اجت���اح منطقة
ال�ساح���ل اجلنوب���ي للب�ل�اد ،ت�س َّبب يف �أ�ض���رار �أق ّل من املتو َّق���ع ،ومل ي�ؤ ِّد
�إىل وق���وع �ضحاي���ا ،م�ش�ي�رة �إىل �أن �ش َّدته تراجعت م���ن الفئة اخلام�سة
الق�صوى� ،إىل الفئة الثانية ،ليتحول بعد ذلك �إىل عا�صفة ا�ستوائية.
الخارجية اإلماراتية تن ّبه...
وق���د ن َّبه���ت وزارة اخلارجي���ة الإماراتي���ة – �آن���ذاك  -املواطن�ي�ن
املتواجدي���ن يف املك�سي���ك �أو الراغب�ي�ن يف ال�سف���ر �إليها ،ب�ض���رورة �أخذ
ودعت مواطنيه���ا املتواجدين
احليط���ة واحلذر من الإع�ص���ار املتو َّق���عَ ،
فيها �إىل الت�سجيل يف خدمة "تواجدي" ،والتوا�صل مع �سفارة الدولة يف
احلاالت الطارئة.
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وكان���ت وكال���ة الف�ضاء الأمريكية الدولية "نا�س���ا" ،قد ن�شرت مقطع
يتم
فيدي���و ل���ـ "باتري�سيا" م���ن الف�ض���اء ،وو�صفته ب�أن���ه �أقوى �إع�ص���ار ّ
ت�سجيله يف تاريخ منطقة جنوب املحيط الهادي.
وبع���د م�ضي خم�س �ساعات عل���ى دخوله الأرا�ض���ي املك�سيكية� ،أعلن
الرئي����س� ،إنريكي بنيا نييتو ،يف ر�سالة متلف���زة �إىل الأمة� ،أن "الأ�ضرار
مما كان متو ّقع ًا لإع�صار بهذه القوة".
�أق ّل ّ
وقد �سبق���ت "باتري�سيا" �أمطار غزيرة هطل���ت يف �أمريكا الو�سطى،
حي���ث ت�أثر عدة مئات م���ن الآالف من ال�سكان ب�ش���كل مبا�شر من جراء
العا�صف���ة ،الت���ي �أ َّدت على الأقل �إىل وفاة � 6أ�شخا����ص 4 :يف ال�سلفادور،
واحد يف غواتيم���اال وواحد يف نيكاراغوا ،وذلك قبل �أن ت�صبح العا�صفة
�إع�صار ًا.

حال تأهّب
ويف حين���ه� ،أعلن���ت ال�سلطات املك�سيكية ،املتخ ّوف���ة من وقوع خ�سائر
ب�شري���ة ومادي���ة ج�سيم���ة ،حي���ث يعي����ش (وفق ًا ل���ـ "ال�صن���دوق الوطني
للك���وارث" يف املك�سيك) حوايل � 400أل���ف �شخ�ص يف ظروف غري �آمنة
حت�سب ًا لو�ص���ول الإع�صار املهول الذي يهدِّ د
يف املنطق���ة ،حال الت�أهّ بّ ،
بح�صول في�ضانات وانهيارات �أر�ضي���ة ،واتخذت �إجراءات احرتازية يف
املناطق الأكرث عر�ضة للخطر ،من بينها �إجالء ال�سكان وال�س ّياح و�إغالق
املرافئ واملدار�س.
و�أو�ض���ح مدي���ر املفو�ضي���ة الوطني���ة املك�سيكي���ة للمي���اه ،روبرت���و
رامريي���ز ،يف حدي���ث تلف���زي� ،أن "ع�ي�ن الإع�ص���ار" دخل���ت ال�َبّرَ ّ
يف "�إمييليان���و زابات���ا" الواقع���ة يف والي���ة خالي�سك���و يف غ���رب
الب�ل�اد والت���ي تبع���د  95كل���م ع���ن مين���اء مانزانيل���و الكب�ي�ر.
و�أ�ضاف �أن �سرع���ة الرياح امل�صاحبة للإع�صار بلغت ،قبيل �ساعات من
دخوله الرب املك�سيكي 325 ،كلم�/ساعة ،قبل �أن تعود وترتاجع قلي ًال �إىل
الب املك�سيكي تراجعت �أكرث لت�صل اىل
 305كلم�/ساع���ة .وبعيد دخوله رَ ّ
ً
 270كلم�/ساع���ة ،ولك���ن هذا مل يفقده ،وفقا خل�ب�راء الأر�صاد اجل ّوية،
ت�صنيف���ه ك�إع�ص���ار من الفئ���ة اخلام�س���ة ،الأعلى على �س ّل���م "�سافري-
�سيمب�سون" لقيا�س الأعا�صري.
الرئيس املكسييك :التزموا البيوت "باتريسيا" وصل
وخاط���ب الرئي�س املك�سيكي ،يف تغريدة عرب "تويرت"� ،سكان املناطق
املع َّر�ض���ة للخط���ر بالقول �إن "الإع�ص���ار باتري�سيا �أ�صب���ح على ال�ساحل
املك�سيك���ي .ال تخرج���وا .احتم���وا واتبعوا �إر�ش���ادات احلماي���ة املدنية".
و�أ�ض���اف" :نحن نواجه ظاهرة طبيعية ،قوة مل تُ�شاهد من قبل� .سيكون
علين���ا �أن نواجه �أوقات ًا ع�صيبة ...البالد تواجه خطر ًا كبري ًا" ...م�شري ًا
�إىل �أن �أولوية احلكومة هي "حماية �أرواح املك�سيكيني و�إنقاذها".
من جهته� ،أعلن وزي���ر ال�سياحة ،خو�سيه كالزادا� ،أن الأمطار تهطل
"بغزارة �شديدة" يف والية "كوليما" ،حيث �أدّىالإع�صار�إىلاقتالعحواىل
� 350شج���رة� .أما وزي���ر ال�سياحة يف حكومة والي���ة "خالي�سكو"� ،أنريكي
رامو�س فلوري�س ،فقال �إن حواىل �سبعة �آالف �سائح �أجنبي و� 21ألف �سائح
مك�سيك���ي كان���وا ي�ستج ّمون يف املنتج���ع ال�ساحلي قبل و�ص���ول الإع�صار،
فيم���ا �أفادت ال�سلط���ات الأمريكي���ة �أن ع�شرات الآالف م���ن ال�سياح من
رعاياها موجودون يف املك�سيك يف املناطق املع ّر�ضة خلطر الإع�صار.
إجراءات احرتازية
ويف مدينة "بويرتو فاالرتا" ال�سياحية� ،أُغلقت كافة املتاجر ،يف حني
عم���د �أ�صحابه���ا �إىل تدعيم واجهاته���ا وحت�صينها� .أم���ا الفنادق املط ّلة

عل���ى الواجهة البحرية للمدينة ،فقد َّمت �إخال�ؤها ،بينما ُنقل ال�س ّياح �إىل
مالج���ئ �أو �إىل املطار وحمطات احلافالت .ووفق ًا لل�سلطات ،فقد غادر
املدينة ج��� ّو ًا و َب ّر ًا � 3500شخ�ص .و َّمت حتوي���ل مركز لل�صليب الأحمر يف
املدينة �إىل ملج�أ لإيواء �أكرث من مئة �شخ�ص ،بينهم �أمريكيون وكند ّيون
و�إيطاليون.
و َّمت فتح  1782ملج�أ يف واليات "ميت�شواكان" و"كوليما" و"خالي�سكو"
و"ناياري���ت" املك�سيكية ،وذلك ال�ستقبال قرابة � 258ألف �شخ�ص ،فيما
بد�أت �سلطات �أكرب ثاين مدينة يف البالد "مانزانيلو" بتوزيع �أكيا�س من
الرمل على ال�سكان.
وكان م���ن املتو َّقع �أن يحمل الإع�صار �أمط���ار ًا قد ي�صل من�سوبها �إىل
� 51سنتم يف والي���ات "خالي�سكو" و"كوليما" و"ميت�شوكان" و"غرييرو"،
االمر الذي يهدِّ د بح�صول انزالقات يف الرتبة.
وي�ضاهي "باتري�سيا" يف قوته �إع�صار "هايان" ،الذي �ضرب الفلبني
يف الع���ام  ،2013وقت���ل حوايل � 6300شخ�ص ،بح�س���ب منظمة الأر�صاد
الدولي���ة ،وحما �أو �أحلق �أ�ضرار ًا بك ّل �شيء تقريب ًا يف طريقه ،مع و�صوله
مدمر ًا نحو  90%م���ن مدينة تاكلوبان.
�إىل ال�شاط���ئ يوم  8نوفم�ب�رِّ ،
و ُي َع ّد �إع�صار "تيب" ،الذي �أ�صاب اليابان يف العام � ،1979أقوى �إع�صار
م�سج���ل على الإطالق .وتو ّق���ع "املركز الوطني للأعا�ص�ي�ر" الأمريكي،
َّ
ً
ومق��� ّره ميام���ي� ،أن يجل���ب "باتري�سي���ا" �أمط���ارا غزي���رة ،وفي�ضان���ات
وانزالقات طينيةِّ ...
حمذر ًا م���ن احتمال في�ضان البحر ،وحدوث �أمواج
مد ّمرة.
وقطع���ت ال�سلطات املك�سيكية التي���ار الكهربائي عن مدينتي "بويرتو
فاالرت���ا" و"مانزانيلو" جت ُّنب ًا حل�صول احتكاكات كهربائية� .أما املرافئ
يف والي���ات "خالي�سك���و" و"ناياري���ت" و"ميت�ش���واكان" و"�أواك�س���اكا"
ت�ضم مرف����أ "�أكابولكو"،
و"غريي���رو" ،فق���د �أغلقت ،علم ًا ب����أن الأخرية ّ
حيث تر�سو �سفن كبرية احلجم.
وكان���ت عا�صفتان قد �ضربتا ،يف العام  ،2013يف وقت واحد تقريب ًا،
مما �أدّى �إىل
�سواح���ل املك�سيك املط ّلة على املحيطني الهادئ والأطل�سيّ ،
�سقوط  157قتي ًال.

فيضانات يف تكساس
ويف "تك�سا����س" الأمريكي���ة ،ذك���رت �سلط���ات الوالي���ة �أن الأمط���ار
الغزيرة ت�س َّببت يف حالة �شلل تام يف ال�شوارع ،بينما ظ َّل �آالف ال�سكان يف
حال���ة تر ّقب حلدوث في�ضانات من ج ّراء �إع�صار "باتري�سيا" .وقالت �إن
بع����ض قائدي ال�سيارات تركوا �سياراتهم ،رغم و�صول م�س�ؤويل الطوارئ
للم�ساعدة ،للهروب من العا�صفة والأمطار الكثيفة ،بعد �إغالق جزء من
طريق "هيلكري�ست" ،الذي غمرته مياه الأمطار.
ينــايــر 27 2016

ِّ
تنظمه «الهيئة» تحت عنوان:

«األساليب المبتكرة :وطن آمن ..مرن»
«مؤتمر إدارة الطوارئ واألزمات »2016
 13و  14مارس المقبل
حتت رعاية �سمو ال�شيخ هزاع
بن زايد �آل نهيان ،م�ست�شار الأمن
الوطن��ي نائ��ب رئي���س املجل���س
التنفي��ذي لإم��ارة �أبوظب��ي،
ّ
تنظ��م "الهيئة الوطني��ة لإدارة
الط��وارئ والأزمات والك��وارث"،
يوم��ي  13و 14مار���س املقب��ل،
"م�ؤمتر �إدارة الطوارئ والأزمات
 ،"2016حتت عن��وان :الأ�ساليب
البتكرة" :وطن �آمن ..مرن".
وي�أت���ي تنظي���م "م�ؤمت���ر �إدارة
الط���وارئ والأزمات"� ،ضمن الأهداف
والغايات الت���ي ت�سعى "الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والك���وارث" �إىل حتقيقها ،بغية زيادة الوعي،
وحت�س�ي�ن �أداء وفعالي���ة جه���ود وق���درات اال�ستجاب���ة للط���وارئ يف دولة
الإمارات العربية املتحدة واملنطقة.
وتنفي���ذ ًا لتوجيه���ات القي���ادة الر�شيدة يف الدول���ة� ،أ ْو َل���ت "الهيئة"
اهتمام��� ًا فائق��� ًا بعق���د امل�ؤمت���رات الدولي���ة لإدارة الط���وارئ والأزمات
والك���وارث ،التي تناق�ش جمموعة من املو�ضوعات اال�سرتاتيجية الهامة،
على �أر�ض الإمارات ،بهدف اال�ستفادة ال ُق�صوى من التجارب واخلربات
والتقني���ات العاملية ،التي ت�ساهم يف تعزيز دوره���ا وقدراتها يف مواجهة
الط���وارئ والأزم���ات والك���وارث ،ع�ب�ر ا�ست�ضافة �أكرب ع���دد ممكن من
تخ�ص�ص�ي�ن يف ه���ذا املج���ال ،م���ن مخُ تل���ف دول الع���امل
الكف���اءات واملُ ّ
وم�ؤ�س�ساته ّ
ومنظماته.
ويتح��� َّدث يف مثل هذا امل�ؤمتر ،الذي حت�ض���ره عادة وفود من القوات
امل�سلح���ة والدف���اع املدين وال�شرط���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل العديد م���ن الهيئات
والإدارات وامل� ّؤ�س�س���ات احلكومي���ة واخلا�صة وطلب���ة اجلامعات ،خرباء
و�أكادميي���ون ومتخ�صِّ �ص���ون ،م���ن الإم���ارات العربية املتح���دة والوطن
العرب���ي والوالي���ات املتح���دة الأمريكي���ة و�أ�سرتالي���ا و�إيطالي���ا واليابان
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واململك���ة املتحدة� ،إ�ضافة �إىل ممثلني عن جامعة الدول العربية وجمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ومنظمة الأمم املتحدة.
وتهدف مثل ه���ذه امل�ؤمترات ،ويف مقدّمتها "م�ؤمت���ر �إدارة الطوارئ
والأزم���ات"� ،إىل االرتقاء بواقع �إدارة الط���وارئ والأزمات والكوارث يف
دول���ة الإمارات العربية املتحدة ب�شكل خا����ص ،ومنطقة اخلليج وال�شرق
الأو�سط ب�ش���كل عام .والغر�ض اجلوهري م���ن �إقامتها ،يتم ّثل يف متكني
امل�شارك�ي�ن فيها ،م���ن التع ُّرف عل���ى التجارب واخلربات ب�ش���كل ُمع َّمق،
ال�سيما يف م���ا يتع ّلق بتن�سيق العمل و�إدارة الأزمات من جانب ،واالرتقاء
بالوع���ي واملعرف���ة يف دولة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة واملنطقة ،حول
من�سق لك ّل ما يرتب���ط ب�إدارة الط���وارئ والأزمات
احلاج���ة �إىل مفه���وم ّ
والك���وارث ،م���ن جانب �آخ���ر .كما ت�ساه���م يف الإف�ساح يف املج���ال �أمام
امل�ؤ�س�س���ات املح ّلي���ة والوطني���ة ،لال�ستف���ادة م���ن التج���ارب واخل�ب�رات
القادم���ة من بقية �أ�صقاع العامل .كذلك ،تتيح – يف الوقت نف�سه  -لهذه
امل�ؤ�س�سات فر�صة عر�ض �أفكارها ومناق�شتها مع اخلرباء الدوليني.
وتتيح مثل ه���ذه امل�ؤمترات للم�س�ؤولني يف الإم���ارات العربية املتحدة
وال���دول الأخ���رى امل�شارك���ة فيه���ا ،فر�صة التع��� ُّرف على �أف���كار ُمبتكرة

وعملي���ة ،يف ما يتع َّل���ق بتن�سيق اجلهود والعمل امل�ش�ت�رك ،حم ّلي ًا ووطني ًا
و�إقليمي ًا ،للتعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقد ا�ستطاع امل�ؤمت���ر ،منذ انطالق دورته الأوىل يف العام � ،2008أن
يحتل مرتبة متقدِّ مة يف االهتمام على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،جلهة
مت ُّكن���ه من ا�ستقطاب جمموعات هامة من اخلرباء واال�سرتاتيجيني من
كاف���ة �أنح���اء العامل ،وهو م���ا َّمت فع ًال خالل ال���دورات ال�سابقة (،2008
 2010و 2012و .)2014فه���و احلدث الأول والوحيد من نوعه يف منطقة
اخللي���ج وال�ش���رق الأو�سط ،على م�ست���وى احلكومات وال���دول� ،إذ ي�ش ّكل
تخ�ص�ص�ي�ن العامليني يف جمال �إدارة
من�ص���ة لتبادل الر�ؤى لنخبة من املُ ّ
َّ
الط���وارئ ،واملهت ّمني يف املنطق���ة والعامل ،عرب �سل�سل���ة من املحا�ضرات
التو�صل �إىل �أف�ضل احللول والإجراءات التي يمُ كن
وور�ش العمل� ،أم ًال يف ّ
اتخاذه���ا يف مواجهة الط���وارئ والأزم���ات ،من �أجل تف���ادي وقوعها �أو
التخفي���ف الأق�صى من خ�سائرها ،و�ضمان ا�ستمرارية الأعمال خاللها،
والتعايف من �آثارها على خمتلف امل�ستويات.
ويف ه���ذا الإط���ار ،ناق�شت ال���دورة الأوىل لـ "م�ؤمت ِ���ر �إدارة الطوارئ
والأزمات" ،الت���ي ُعقدَ ت يف مار�س  ،2008ق�ضايا �أ�سا�سية ،يف مقدّمتها
احلكومي واخلا�ص ،وكذلك هيئات املُجتمع املدين
القطاعني
التعاون بني
َ
ّ

ناق�شت
والأف���راد ،يف اال�ستعداد للأزم���ات والتعامل الف ّعال معه���ا .كما
ْ
���وارث الطبيعية والبيئية،
م�سائ���ل اجلاهزية واال�ستجابة يف مواجهة الك ِ
تقنيات االت�ص���االت والإعالم،
�إىل جان���ب ق�ضاي���ا الأمن التقن���ي ،ودور
ِ
ومكافح���ة الإره���اب� .أم���ا امل�ؤمت ُر الث���اين ال���ذي ُعقِدَ يف يناي���ر ،2010
فق���د ر َّك���زت �أوراق العمل الت���ي ُقدِّ َمت خالل���ه ،على �أه ّمي���ة اال�ستعداد
واجلاهزي���ة م���ن ِق َبل ال���دول واحلكومات حل���االت الط���وارئ والأزمات
واال�ستخدام���ات ال�سلمية للطاقة النووية وتقييم املخاطر الناجمة عنها.
ؤمتر الثال���ث ،الذي ُع ِقد يف يناير ،2012
يف ح�ي�ن متحورت مناق�شات امل� ِ
َ
ٌ
حتت عن���وان" :الإع���داد ملواجهة حت ّدي���ات امل�ستقبل :حل���ول مبتكرة يف
�إدارة الأزم���ات" ،ح���ول" :اال�ستجابة للأزمات ..الدرو����س امل�ستفادة"،
"ال�صمود والتحدّيات الرئي�سة"�" ،إدارة التن�سيق والتعاون يف الأزمات"،
و"بيئ���ة املعلومات"� .إىل ذلك ،ناق�ش "م�ؤمت���ر �إدارة الطوارئ والأزمات
 ،"2014ال���ذي عُقِ���د يومي  25و 26فرباير ،حتت عن���وان" :اال�ستعداد
واال�ستجابة م�س�ؤولية اجلميع :جمتمع جاهز"� ،أكرث املو�ضوعات اهتمام ًا
عل���ى امل�ستويات املح ّلية والإقليمية والدولي���ة ،وهي :التن ّب�ؤ الوقائي ولي�س
الت�صدّي املُرجتل ،الإعالم و�إدارة الأزمات والكوارث ،املجتمع املُ�ستجيب
الأ ّول� ،إدارة املخاطر ،والظواهر املناخية والكوارث الطبيعية.

ينــايــر 29 2016

«الهيئة» تحتفل بـ «اليوم الوطني الـ »44

الحوسني :فرصة لتجديد عهود الوالء والوفاء
متمسكين بقيم البذل والعطاء
والطاعة
ّ
والفداء للوطن الغالي ولقائد مسيرتنا
�أ َّك��د �سع��ادة الدكت��ور جم��ال
حمم��د احلو�سن��ي ،مدي��ر ع��ام
"الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة
الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث"،
على "ال��والء لقيادتنا الر�شيدة،
والعه��د عل��ى �أن نب��ذل الغ��ايل
والرخي���ص يف �سبي��ل الوط��ن
ووحدت��ه وعزّ ت��ه ،وم��ن �أج��ل
حماي��ة املنج��زات واملكت�سب��ات،
و�أن نحاف��ظ عل��ى �سي��ادة الوطن
وا�ستقالل��ه ،ونرف��ع رايته عالية
خفّاق��ة ،راجني م��ن اهلل  -العلي
العظي��م � -أن ي��دمي علينا نعم��ة االحتاد والرخ��اء ،ويزيدنا
قوة ووحدة وترابط ًا و�ألفة ومناء".
وقال ،خالل احتفال َّ
نظمت���ه "الهيئة" يف مق ّرها الرئي�س يف �أبوظبي
ملنا�سب���ة الي���وم الوطن���ي الراب���ع والأربعني للدول���ة ،يف ح�ض���ور مديري
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الإدارات واملوظف�ي�ن :يف هذا اليوم ال ُب ّد لنا م���ن ا�ستذكار القادة الأوائل
الذين �ش َّيدوا لنا هذا ال�صرح ،ال�صغري يف م�ساحته وعدد �سكانه ،الكبري
يف قيمته ال�سيا�سية والإن�سانية كما يف دوره ،لننحني �أمام ثمني ما �أر�سوه
وكرمي ما �صنعوه لنا ولأجيالنا من بعدنا.
و�أ�ضاف احلو�سني" :ونحن نحتفل بهذه املنا�سبة الوطنية
املجيدة ،جندها فر�صة �سانحة لتجديد عهود الوالء والوفاء
متم�سك�ي�ن بقي���م الب���ذل والعطاء والف���داء لهذا
والطاع���ةّ ،
الوط���ن الغايل ولقائد م�سريتن���ا االحتادية  ..معاهدين اهلل
والوطن ورئي�س الدولة على �أن ندافع عن الوطن ومكت�سباته
التي حتققت خالل م�س�ي�رة بنائه منذ �إعالن قيام االحتاد،
ليبق���ى وطننا عزيز ًا قو ّي��� ًا منيع ًا حامي ًا لأهل���ه ،م�ساهم ًا يف
دع���م اال�ستقرار وال�سل���م الدوليني وم�ساع���دة املنكوبني من
الك���وارث والأزمات واحلروب والنكب���ات على م�ستوى العامل
�أجم���ع� ،ضارع�ي�ن �إىل امل���وىل ع ّز وج��� ّل �أن يحف���ظ لنا هذا
الوطن الغايل ليبقى عزيز ًا ينعم بالأمن وال�سالم".

 ...وتحيي «يوم الشهيد»

إحياء لملحمة وطنية
د .الحوسني:
ٌ
أبطالها شهداء اإلمارات األبرار
تخليد ًا ل�شهداء الواجب الوطني ،وتكرمي ًا لأرواحهم
الطاه��رة ،و�إكب��ار ًا لت�ضحي��ات الذي��ن ج��ادوا بدمائهم
و�أنف�سهم ف��داء للوطن ،يف كافة امليادينْ � ،أح َيت «الهيئة
الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث» ،ي��وم
مقره��ا يف �أبوظب��ي،
الثالث�ين م��ن نوفم�بر املا�ض��ي يف ِّ
الذكرى الأوىل لـ «يوم ال�شهيد» ،وذلك يف �إطار الفعاليات
الر�سمية وال�شعبية ،الت��ي ع َّمت �أرجاء الوطن ،ترجمة
للق��رار ال�صادر عن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
وف��اء لـ «عطاء
�آل نهي��ان ،رئي���س الدولة  -حفظه اهلل،
ً
وب��ذْ ل �شه��داء الوط��ن و�أبنائ��ه ال�بررة ،الذي��ن وهب��وا
�أرواحه��م لتظ��لّ راية دول��ة الإمارات العربي��ة املتحدة
خفاقة عالية ،وهم ي�ؤ ّدون مهامهم وواجباتهم الوطنية
داخ��ل الوط��ن وخارجه يف امليادين املدني��ة والع�سكرية
والإن�سانية كافة».
و�أ َّك���د �سعادة د .جمال حممد احلو�سني ،مدير عام "الهيئة"،
يف كلمة له بهذه املنا�سبة� ،أن تكري�س هذا اليوم يف التاريخ "�إحياء
�ضحوا
مللحم���ة وطنية �أبطالها �شه���داء الإمارات الأب���رار ،الذين ّ
ب�أرواحه���م لع���زّة وطننا ،يف مرحل���ة بالغة الأهمي���ة ،حتت قيادة
وهب���ت نف�سها لرفع���ة وخدمة �أبناء الدولة .و�أ�ض���اف �أن يف �إحياء
ي���وم ال�شهيد "ت�أكي���د على االنتم���اء �إىل الأر�ض وال���والء للقيادة،
وا�ست���ذكار لبط���والت �شهداء الوط���ن" ..الفت��� ًا �إىل �أن هذا اليوم
العظيم ه���و "منا�سبة وطنية متثل تقدي���ر ًا واعرتاف ًا بالت�ضحيات
امل�شرف���ة الت���ي ق َّدمها ال�شه���داء ،يف بذل الغ���ايل والنفي����س للدفاع عن
الوط���ن ومكت�سبات���ه ،وتكرمي ًا لهم ولأ�سرهم ولق َي���م التفاين والإخال�ص
ِّ
املتجذر يف نفو�س �أبناء الإمارات".
واالنتماء
ووق���ف العاملون يف "الهيئة" دقيقة �صمت ودعاء �أمام �سارية العلم،
�إجال ًال ل�شهدائنا البوا�سل ،حيث قام نا�صر حممد اليماحي ،مدير �إدارة
الإعالم والتوا�صل اجلماهريي ،برفع علم الدولة.
واعترب اليماحي� ،أن يوم ال�شهيد بداية لعهد جديد يف دولة الإمارات،
ترت�س���خ في���ه ق َي���م الت�ضحية من �أج���ل الوطن ،وب ْ
���ذل الغ���ايل والنفي�س
َّ

(وام)
(وام)

وتوح���د البيت من �أجل
م���ن �أجل م�ستقبله وتر�سي���خ التالحم مع قادتهُّ ،
احلفاظ على �أمنه وا�ستقراره وم�صاحله.
نوجه حتية �إجالل و�إكبار �إىل �أرواح �شهدائنا
وق���ال" :يف يوم ال�شهيد ِّ
ً
الأب���رار ،م�ؤ ِّكدين �أن دماءهم مل ولن تذهب هدرا ،و�أن ت�ضحياتهم تنبع
من الق َيم الأ�صيلة ملجتمعنا و�شعبنا ،و�أن �إخال�ص وتفاين و�شجاعة قواتنا
امل�سلحة هي خري تعبري عن هويتنا الوطنية .وختم بالقول :لن نن�سى �أبد ًا
ت�ضحيات �شهدائنا ،الذين بذلوا �أرواحهم ل�صون النجاحات والإجنازات
الكبرية التي حتققها دولة الإمارات يف كافة امليادين ،ولي�ضمنوا لأبنائنا
م�ستقب ًال مل�ؤه الأمن والأمان ،والأمل والنماء واالزدهار".
ينــايــر 31 2016

تحت شعار «علمنا رمز وحدتنا وع ّزتنا وعزيمتنا»

«الهيئة» تحتفل بـ «يوم العلم»

(وام)

يف �إط��ار احتف��االت الدول��ة ب��ـ "ي��وم العل��م الإمارات��ي"،
وا�ستجاب��ة لدعوة �صاح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را�شد �آل
مكت��وم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي،
َّ
نظمت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"،
مقره��ا يف �أبوظب��ي ،احتفالية خا�صة ،حت��ت �شعار "علمنا
يف ّ
رمز وحدتنا وعزتنا وعزميتنا".
وق���ام �سع���ادة د .جمال حمم���د احلو�سني ،مدير ع���ام "الهيئة" ،يف
ح�ض���ور �سع���ادة �سيف حمم���د ارحم���ه ال�شام�س���ي ،نائب املدي���ر العام،
ومدي���ري الإدارات واملوظف�ي�ن ،برف���ع عل���م الدولة على املبن���ى الرئي�س
ل���ـ "الهيئ���ة" يف �أبوظبي ،و�س���ط �أجواء وطني���ة مفعمة مب�شاع���ر الفخر
وال�شموخ واالنتماء والوالء للوطن ولقيادته الر�شيدة.
وج��� َّدد مدي���ر عام "الهيئ���ة" والعامل���ون فيها العهد وال���والء للقيادة
احلكيمة ،على "بذل املزيد من العمل والتفاين خلدمة الوطن ،وعلى �أن
ال ن َّدخ���ر جهد ًا من �أجل خدم���ة وطننا الغايل ،حتى يرفرف علمنا عالي ًا
32

العدد 15

�شاخم��� ًا يف جميع امليادي���ن" .و�أ َّكد �سعادته عل���ى �أن "هذا الوالء للوطن
والتم�س���ك بالعلم ،ينطلقان من منهج وفكر م� ِّؤ�س�س وباين �صرح الوطن،
ّ
املغف���ور ل���ه  -ب�إذن اهلل  -ال�شي���خ زايد بن �سلط���ان �آل نهيان ،طيب اهلل
ثراه� ،أ َّول الذين رفعوا علم الإمارات عند قيام دولة االحتاد" ...م�ضيف ًا
�أن ه���ذا الي���وم منا�سب���ة وطنية عظيمه جت�سِّ���د قيمة الوح���دة الوطنية،
وم���دى التف���اف ال�شعب ح���ول القي���ادة ،واملتمثلة يف العلم ال���ذي يعك�س
احتادنا ووحدتنا حتت مظلة دولة وقيادة واحدة.
و�أ�ش���ار احلو�سني �إىل �أن االحتف���ال بهذه املنا�سب���ة الوطنية �إمنا هو
جت�سي���د ل�ص���ورة �إماراتية م�شرق���ة تخفق فيها الرايات ف���وق كل منزل،
احلب والفخر والعزّة والكرام���ة ،ليبقى �شاخم ًا خفاق ًا قو ّي ًا
ت�أكي���د ًا على ّ
ك�شموخ �أبناء الإمارات الذين بذلوا �أرواحهم ودماءهم من �أجل رفعته.
وا�ض���اف� :إنها منا�سب���ة عزيزة رمزي���ة ،ت�ؤ ّكد فخر �أبن���اء الإمارات
مب�س�ي�رة التمكني ال�شاملة الت���ي يقودها �صاحب ال�سم���و رئي�س الدولة -
حفظه اهلل  -التي جعلت من الإمارات �أحد �أف�ضل مناذج الرقي والتقدّم
والتطور احل�ضاري والإن�ساين.

ولي عهد الشارقة ُيثني على «الدور
اإليجابي والمهم» الذي تقوم به «الهيئة»

(وام)

�أثن��ى �سم��و ال�شيخ �سلط��ان بن حممد بن �سلط��ان القا�سمي،
ويل العه��د نائب حاكم ال�شارقة ،على ال��دور الإيجابي واملهم
ال��ذي تقوم ب��ه "الهيئة الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزمات
والكوارث" ،بتوجيه��ات ومتابعة �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل
نهيان ،م�ست�شار الأمن الوطني.
و�أ َّكد �سم��� ّوه ،خالل ا�ستقباله وفد "الهيئ���ة" برئا�سة �سعادة الدكتور
جم���ال حمم���د احلو�سن���ي ،املدي���ر الع���ام ،عل���ى �أن املتغ�ّي�ررّ ات الكثرية
يف املنطق���ة ،وعل���ى م�ست���وى الظواهر الطبيعي���ة ،تتط ّل���ب و�ضع خطط
وا�سرتاتيجيات وا�ضحة وعملية لإدارتها ،مبن َّية على درا�سات مع َّمقة.
و�أو�ضح �سم ّوه �أن الأدوار التي ت�ؤدّيها "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزم���ات والك���وارث" �ست�ساهم يف رف���ع م�ستوى الوع���ي املجتمعي لدى

�أف���راد املجتمع...م�ؤ ِّكد ًا على �ض���رورة تكاتف اجلهود من �سائر اجلهات
والفئات يف املجتمع لتحقيق �سرعة ا�ستجابة �أكرب يف حال حدوث �أزمات
�أو كوارث.
و�أ�شاد �سمو ويل عهد ال�شارقة ب�إ�صدار "الهيئة" لـ "معيار ا�ستمرارية
الأعم���ال" ،ال���ذي يه���دف �إىل متكني امل�ؤ�س�س���ات من بن���اء املقدرة على
ا�ستمراري���ة الأعم���ال فيه���ا ب�أ�سلوب منهج���ي ،وذلك قب���ل وخالل وبعد
التع ّر�ض للطارئ �أو الأزمة ،و�ضمان تقدمي اخلدمات واملهام احليوية يف
القطاعني العام واخلا�ص.
ّ
واطل���ع �سم��� ّوه عل���ى اخلط���ط امل�ستقبلية ل���ـ "الهيئ���ة" و�إ�صداراتها،
والربام���ج التوعوي���ة والتثقيفية والتدريبي���ة ،والتماري���ن امل�شرتكة التي
تن ّفذهاعلى م�ستوى القطاعني االحتادي واملح ّلي.
ينــايــر 33 2016

«الهيئة» تبحث تعزيز التعاون مع
«االتحادية للرقابة النووية»

(وام)

بحث �سع��ادة الدكتور جم��ال حممد احلو�سن��ي ،مدير عام
«الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث»،
وكري�س�تر فيكتور�سن ،مدير ع��ام «الهيئة االحتادية للرقابة
النووي��ة» ،تعزيز عالق��ات التعاون امل�شرتك ب�ين الهيئتني يف
خمتل��ف املجاالت ،و�آلية تن�سيق �إجراءات التعامل مع حاالت
الطوارئ والأزمات ،وتوحيدها و�ضمان اال�ستخدامات امل�أمونة
والأمنية وال�سليمة للربنامج النووي يف دولة الإمارات.
كم���ا تناول اللقاء ،الذي عقد يف مقر «الهيئ���ة» يف �أبوظبي ،ا�ستعداد
اجلانب�ي�ن لتبادل اخلربات يف جمال التخطي���ط لإدارة الطوارئ ،وو�ضع
متطلب���ات ا�ستمراري���ة الأعم���ال ،وتوف�ي�ر ال�ضمانات واحلماي���ة املادية
والأمان وامل�س�ؤولية امل�شرتكة ،عرب ت�ضافر جهود م�ؤ�س�سات الدولة لتعزيز
ال�سيا�س���ات والإجراءات الوطني���ة وتن�سيقها ،لأغرا����ض اجلاهزية على
34

العدد 15

امل�ست���وى الوطني ،وذلك وفق �أعلى معاي�ي�ر التم ّيز والأمان التي ح َّددتها
الوكال���ة الدولية للطاق���ة النووية ،والتي تن�شده���ا الدولة �ضمن منظومة
وطني���ة ت�سهم يف حماي���ة الأرواح واملمتلكات وتعزي���ز �إمكانات الدولة يف
مواجهة الطوارئ والأزمات.
كما بحث اجلانب���ان برامج التمارين امل�شرتكة الت���ي تقوم بتنفيذها
«الهيئ���ة الوطني���ة لإدارة الط���وارئ والأزم���ات والكوارث» ،وف���ق �أجندة
وطنية ت�ش���ارك فيها كافة اجلهات ذات العالقة ،مبا فيها برامج �ضمان
فاعلي���ة خطط الت�صدّي لأ َّي���ة حالة طارئة ميكن �أن تن�ش����أ عن الأن�شطة
املتعلقة بعمل «الهيئة االحتادية للرقابة النووية» يف املجاالت ال�سلمية.
من جانب���ه� ،أكد فيكتور�سن عل���ى �أهمية تبادل اخل�ب�رات وال�شراكة
ب�ي�ن اجلانب�ي�ن ،لرفع م�ست���وى التن�سي���ق واال�ستجابة حل���االت الطوارئ
والأزمات.

 ...وتناقش مع نظيرتها األسترالية تعزيز
التعاون في مجاالت إدارة الطوارئ
ا�ستعر���ض �سع��ادة الدكت��ور جم��ال حمم��د
احلو�سني ،مدير عام "الهيئ��ة الوطنية لإدارة
الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث" ،م��ع وف��د م��ن
"�إدارة الط��وارئ والأزم��ات" الأ�سرتالي��ة،
برئا�سة كيت فيتز جريال��د ،مديرة التخطيط
واالرتب��اط ،عالق��ات التع��اون امل�ش�ترك ب�ين
اجلانبني ،و�أف�ضل املمار�سات للتعامل الناجح مع
حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبح���ث اجلانبان ،خالل اللقاء ال���ذي ُعقد يف املق ّر
الرئي����س لـ "الهيئة" يف �أبوظب���ي�ُ ،سبل توطيد عالقات
التع���اون الثنائي امل�شرتك يف جم���االت �إدارة الطوارئ،
عن طريق تبادل اخلربات والزيارات بني اجلانبني.
وق َّدمت مدي���رة التخطيط واالرتب���اط يف �إدارة الط���وارئ والأزمات
يف ا�سرتالي���ا� ،شرح��� ًا تناول من���وذج جمموعة �ش���رق �آ�سي���ا لال�ستجابة
ال�سريعة للطوارئ ،من خالل التن�سيق بني هذه الدول يف مواجهة حاالت

(وام)

الط���وارئ ،والتع ّرف على ق���درات كل دولة وبراجمه���ا ،لتعزيز املواجهة
ال�سريعة والناجحة حلاالت الطوارئ.
و�أ َّك���دت امل�س�ؤول���ة الأ�سرتالية على �أهمية تب���ادل اخلربات وال�شراكة
ب�ي�ن اجلانبني ،لالطالع على التج���ارب الناجحة ،وتعزي���ز القدرات يف
مواجهة و�إدارة حاالت الطوارئ والأزمات.

 ...وتعزز العالقات
مع اإلدارة البريطانية
بحث �سعادة الدكتور جمال حممد احلو�سني،
مدي��ر ع��ام "الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الط��وارئ
والأزمات والكوارث" ،مع اللواء مايكل ت�شارلتون
وي��دي ،املدير يف �إدارة الط��وارئ التابعة ملجل�س
الوزراء يف اململكة املتح��دة�ُ ،سبل تعزيز التعاون
يف جماالت العمل ذات االهتمام امل�شرتك.
وتن���اول اللق���اء ،ال���ذي ُع ِق���د يف املق��� ّر الرئي����س ل���ـ
"الهيئ���ة" يف �أبوظبي ،عدد ًا م���ن املو�ضوعات املتع ّلقة ب�إدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث ،وتطوير �سياقات التن�سيق بني اجلانبني ،ال�سيما ما

(وام)

يتع َّل���ق بتبادل اخلربات واملعارف ،من �أجل تعزي���ز القدرات يف مواجهة
حاالت الطوارئ والكوارث ،وكيفية �إدارتها ،مبا ي�ساهم يف التخفيف من
خماطرها وح َّدتها ،واملحافظة على الأرواح واملمتلكات واملكت�سبات.
ينــايــر 35 2016

بالتعاون مع «إدارة الطوارئ الفيدرالية األميركية»

ِّ
تنظم ورشة عمل حول
«الهيئة»
ّ
التحكم بالحدث
استخدام نظام

(وام)

َّ
نظم��ت "الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزم��ات
والك��وارث" ،بالتع��اون مع "هيئ��ة �إدارة الط��وارئ الفيدرالية
الأمريكي��ة" ،ور�ش��ة عم��ل ح��ول "ا�ستخ��دام نظ��ام التحكّ��م
باحل��دث" ،وفق�� ًا لنظ��ام �إدارة الط��وارئ املتَّب��ع يف احلكوم��ة
الأمريكي��ة ،اله��دف منه��ا معرف��ة �آلية نظ��ام ال�سيط��رة على
احلوادث ،و�إك�س��اب امل�شاركني مهارات الق��درة على التخطيط
والتن�سيق مع ال�شركاء م��ن جميع الهيئات احلكومية والقطاع
اخلا�ص �أثناء اال�ستجابة للكوارث.
و�شارك يف الور�شة ،التي ُعقدت يف �أبوظبي وا�ستم ّرت � 4أيام" ،مركز
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لإدارة حاالت الطوارئ" ،وح�ضرها
�أكرث من  30خبري ًا ومتخ�صِّ �ص ًا من دول املجل�س.
وا�شتمل���ت الور�ش���ة على متري���ن عمل���ي يف مواجهة �سيناري���و كارثة
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يتم خاللها تطبيق نظ���ام �إدارة الطوارئ،
ت�ضرب �إح���دى دول املجل�سّ ،
مما �ساعد على تعميق فهم النظام وطريقة تطبيقه.
ّ
و�أك���د الدكتور عدنان التميمي ،رئي�س "مرك���ز جمل�س التعاون" على
�أهمية هذه الور�شة "الت���ي �أ�سهمت يف تناغم طريقة �إدارة الطوارئ بني
مهم يف ح ّد ذات���ه ،و�سريفع من م�ستوى كفاءة
دول املجل����س ،وهو مطلب ّ
الت�صدّي للكوارث ب�شكل عام" .و�أ�ضاف :يف حال حدوث كارثة �إقليمية،
ف����إن دور املركز �سيك���ون مركزي ًا بالتن�سيق ب�ي�ن دول املجل�س ،خا�صة يف
جمال الدعم الف ّني واللوج�ستي.
ويف ختام الربنامج ،قام �سعادة �سيف حممد ارحمة ال�شام�سي ،نائب
مدير عام "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" بتوزيع
ال�شه���ادات على امل�شاركني ...م�شري ًا �إىل �أن مثل هذه الور�شة من �ش�أنها
�صقل قدرات �ضباط االت�صال ومهاراتهم ،وتن�سيق اجلهود والأدوار

 ...وبمشاركة الجهات الحكومية

«الهيئة» تنجز المرحلة األولى من «معيار
والمؤسسي»
السالمة واألمن المهني
ّ
يف �إط��ار �س ْعيه��ا لتطبي��ق �أف�ض��ل املعاي�ير
املُعتم��دة يف خمتل��ف املج��االت ،به��دف رف��ع
م�ست��وى اجلاهزي��ة واال�ستع��داد والتقلي��ل م��ن
ت�أث�ير املخاطر� ،أطلقت "الهيئة الوطنية لإدارة
الط��وارئ والأزمات والكوارث" مب��ادرة "تطوير
معيار ال�سالمة والأمن املهني وامل� َّؤ�س�سي" للجهات
احلكومية.
اخت�صت املرحل���ة الأوىل من املب���ادرة بتطوير
وق���د َّ
الإط���ار الع���ام للمعي���ار ،وذل���ك يف �سي���اق اال�ستع���داد
واجلاهزي���ة التي حتر�ص عليه���ا "الهيئة" .وقد َّمت طرح
خط���ة العمل للمرحل���ة الثاني���ة والأخرية م���ن امل�شروع،
والتخ�ص�صية مل�سودة
والتي ترت َّكز على املراجعات الف ّنية
ّ
املخت�صني م���ن الوزارات والهيئات
املعي���ار ،مع �أع�ض���اء فريق العمل من
ّ
يتم االنتهاء منها،
أن
�
���ى
ل
ع
العالقة،
وامل�ؤ�س�س���ات الوطنية واملحلية ذات
ّ
مع نهاية هذا العام.
و�أ ّكد الدكتور �سيف جمع���ه الظاهري ،مدير �إدارة ال�سالمة والوقاية
يف "الهيئ���ة" ،على �أن و�ضع املعايري والت�شريع���ات ي�أتي �ضمن الواجبات
املناطة ب���ـ "الهيئة" ،واخلا�صة مبرحلة الوقاي���ة واال�ستعداد ...مو�ضح ًا

�أن املعيار يهدف �إىل و�ضع ال ُأطر الإدارية والتنظيمية اخلا�صة بال�سالمة
املهني���ة وامل� ّؤ�س�سية ،يف بيئة العم���ل ،و�إدارة املخاطر ذات العالقة ،والتي
م���ن املُمك���ن �أن تت�س َّب���ب يف طارئ �أو تو ّق���ف للأعم���ال يف امل�ؤ�س�سات� ،أو
�إحداث �إ�صابات بني املوظفني  -ال �سمح اهلل � -أو يف املباين واملن�ش�آت...
والفت ًا �إىل �أن هذا املعيار �سيكون له االثر الإيجابي يف الوقاية واال�ستجابة
للمخاطر التي قد تقع يف بيئة العمل.
و�أ�ش���ار الظاه���ري �إىل حر����ص "الهيئ���ة الوطني���ة لإدارة الط���وارئ
والأزمات والكوارث" على تطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية
يف جم���ال ال�سالمة والأمن املهن���ي وامل� ّؤ�س�سي ،للوقوف على
االحتياجات وا�شرتاطات ال�سالمة والوقاية ،وامتالك عامل
ال�سب���ق يف التو ّقع���ات بحاالت الطوارئ والك���وارث يف قطاع
َّ
الأعمال.
ي�ضم نخبة من
وكانت "الهيئ���ة" قد �ش َّكلت فريق عم���ل ّ
واملخت�صني م���ن ال���وزارات والهيئ���ات االحتادية
اخل�ب�راء
ّ
واملحلي���ة ذات العالق���ة مبج���ال ال�سالم���ة والأم���ن املهن���ي
وامل� ّؤ�س�سي ،لإعداد هذا املعيار وتطويره ،ودرا�سة املعلومات
وحتليلها ،وا�ستق�صاء النتائج من �أف�ضل املمار�سات العاملية
يف ال�سالمة والأمن امل� َّؤ�س�سي واملهني ،وذلك ل�صياغة �أف�ضل
الإجراءات الوقائية املتو ّقعة ،لتفادي الأزمات والكوارث يف
امل�شروعات ال�صناعية احليوية يف الدولة.
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«الهيئة» تصدر «الدليــل اإلرشــادي»
لـ «معيار إدارة استمرارية األعمال»
واملخت�صني على فهم «معيار �إدارة
بهدف م�ساعدة اجلهات
ّ
ا�ستمرارية الأعمال»� ،أ�صدرت «الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث» كتاب «الدليل الإر�شادي» ،وهو
الإ�صدار الثاين يف هذا املجال.
و�أكد �سعادة الدكتور جمال حممد احلو�سني ،مدير عام «الهيئة»� ،أن
القيادة الر�شيدة تويل اهتمام ًا بارز ًا مبا هو جديد وحديث يف املعرفة
والعلوم ،ووفق الأ�س�س واملعايري الدولية واحلثّ عليها ،وبخا�صة ما يتعلق
باملحافظة على ا�ستمرار عمل امل�ؤ�س�سات احلكومية يف �أثناء حاالت
الطوارئ والأزمات والكوارث ،وتعزيز الوعي لدى اجلهات امل�س�ؤولة
واملعن َّية بتقدمي اخلدمات �إىل اجلمهور ،واال�ستفادة من كل الأدوات
الداعمة لتحقيق �أف�ضل النتائج يف هذا املجال ...م�شري ًا �إىل �أن الهدف
هو �ضمان جناح امل�ؤ�س�سات يف ا�ستمرار عملها يف حاالت الطوارئ
والأزمات.
مكم ًال لكتاب «املوا�صفات» الذي َّمت �إ�صداره يف
و ُيعترب هذا الدليل ِّ
وقت �سابق ،بهدف تعزيز التكامل بني كل اجلهات احلكومية يف خمتلف
الظروف .وي�أتي «الدليل» ت�أكيد ًا على �أه ّمية امل�ضي ُقدُم ًا يف برنامج
�إدارة ا�ستمرارية الأعمال ،من �أجل بناء قدرة امل�ؤ�س�سات على اال�ستمرار
يف تقدمي مهامها الأ�سا�سية �إىل املجتمع ،خالل وبعد التع ّر�ض ل ّأي طارئ
�أو �أزمة �أو كارثة ،قد تت�س َّبب يف �إرباك العمل �أو تعطيله �أو �إيقافه.
و�أو�ضح د .احلو�سني �أن «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» ت�سعى دائم ًا �إىل ت�أهيل جمموعة من كوادرها الوطنية
للو�صول �إىل �أف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال ا�ستمرارية الأعمال،
وقادرة على التطوير واملراجعة الدورية على الدليل �أو على املعيار من
�أجل �ضمان الوقوف على �آخر امل�ستجدات.
من جهته ،قال الدكتور �سيف جمعة الظاهري ،مدير �إدارة ال�سالمة
والوقاية �إن «الهيئة» ت�سعى �إىل تكامل ثالثة حماور رئي�سة لدعم
اجلهات يف تطبيق برنامج �إدارة ا�ستمرارية الأعمال ،وهي �إ�صدار
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املعايري والوثائق ذات العالقة ،ومن ثم تدريب الأفراد ورفع م�ستوى
الكفاءات يف هذا املجال ،ودعم اجلهات يف و�ضع اخلطط لتطبيق برامج
�إدارة ا�ستمرارية الأعمال ...م�شري ًا �إىل �أن «الدليل الإر�شادي» يحتوي
على ممار�سات ميكنها �أن ت�ستويف متطلبات معيار �إدارة ا�ستمرارية
الأعمال – املوا�صفات /AE/SCNS ،NCEMA7000:2015من
حيث �إعداد وتطبيق وا�ستدامة برنامج �إدارة ا�ستمرارية الأعمال يف
جميع القطاعات العامة واخلا�صة يف الدولة.
و�أ�ضاف� :سترت ّكز الأعمال يف املرحلة املقبلة ،بعد �أن َّمت االنتهاء
من الدليل الإر�شادي� ،إىل �إ�صدار النماذج ذات العالقة ،حتى تتم َّكن
من �إجناز كل عنا�صر معيار �إدارة ا�ستمرارية الأعمال ،مبا يعزِّ ز من
ا�ستقرار �أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
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شدد على أن محاربته في عصر الفضاء
َّ
اإللكتروني المفتوح هي مسؤولية دولية أممية

سعادة الدكتور محمد
مطر الكعبي
رئيس الهيئة العامة
للشؤون اإلسالمية
واألوقاف
لـ «

»:

●ال���دول العربية واإلس�لام��ي��ة ه��ي أول
المتضررين من اإلرهاب ...وال ُب ّد من تعاون
ّ
دول��ي وإقليمي ومح ّلي لمحاصرته
وتحجيم أضراره وتجفيف منابعه.
●المدخل إلى هزيمة قوى َّ
الشر والدمار
هو ْ
نزع أ َّية صفة حضارية أو عقائدية أو
عرقية عنها.
●الخطاب الديني يحتاج إلى المراجعة
تجدد
والتجديد باستمرار لمواكبة
ُّ
قضايا الحياة.
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�ش��دَّ د �سع��ادة الدكت��ور
حممد مطر الكعبي ،رئي�س
الهيئ��ة العام��ة لل�ش���ؤون
الإ�سالمية والأوقاف ،على
�أن حمارب��ة الإره��اب يف
ع�صر الف�ض��اء الإلكرتوين
املفت��وح ،ه��ي م�س�ؤولي��ة
دولي��ة �أممي��ة ،لأن �أ�سباب
ن�ش���أة ه��ذا الإره��اب
دولي��ة ...و�أ َّكد �أن "الدول
العربي��ة والإ�سالمية ،هي
املت�ضرري��ن" من��ه...
�أ َّول
ِّ
م�ش�ير ًا �إىل �أن "م��ا ن�شه��ده
م��ن �صراع��ات الي��وم ه��و
ب�ين احل�ض��ارة الإن�ساني��ة
مبجملها ،وبني �أعداء هذه
احل�ضارة".
وت�ساءل د .الكعبي ،يف حوار
خا����ص �أجرت���ه مع���ه "ط���وارئ
و�أزم���ات" : ،كي���ف ت�صب���ح
املواجهة ب�ي�ن ال�ش���رق والغرب
ديني���ة �أو ح�ضاري���ة؟ وال�ش���رق
والغ���رب مع��� ًا يف حل���ف واح���د
�ضد التط ّرف والإرهاب� ،سواء
كان م���ن م�ص���ادر �إ�سالمية �أو
غ�ي�ر �إ�سالمية .وقال �إن الن�ش�أة
ال�ضبابي���ة لتنظي���م الدول���ة
الإ�سالمي���ة يف الع���راق وال�شام
"داع����ش" ،ومت���دُّده ال�سري���ع،
وتخطيط���ه الدقي���ق" ...كل
ذل���ك ي�ؤ�شِّ���ر �إىل �أن���ه �صناع���ة
خمابراتية عتيدة ،خللط �أوراق
املنطق���ة العربي���ة �أو الإقليم برمته ،و�إعادة ت�شكيل���ه وفق �أجندات الدول
العظمى".
و�أ َّكد د .الكعبي على �ضرورة "تالحم الأنظمة ال�سيا�سية مع �شعوبها،
لئ�ّل�اّ يت�س َّل���ل الوهَ ن �إىل �أوطانه���ا .واعترب �أن "املدخ���ل �إىل هزمية قوى

(وام)

َّ
ال�شر والدمار ،هو نزْ ع �أ َّية �صفة ح�ضارية �أو عقائدية �أو عرقية عنها"...
داعي��� ًا �إىل "مراجعات ذاتي���ة جذرية بني املك ّون���ات ال�سيا�سية والفكرية
والديني���ة يف الب�ل�اد العربي���ة �أو الإ�سالمي���ة ،الت���ي مات���زال تع���اين من
التف ّكك ،والو�صول �إىل وئام بني مك ّوناتها والطبقات ال�سيا�سية فيها".
وحول كيفية التعامل مع الفتاوى ّ
ال�ضالة لقوى العنف والتط ّرف ،قال
رئي�س "الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف" :نقوم �أ ّو ًال بتح�صني
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الإ�سالمي .وبالنظر �إىل �أ�سباب ن�شوء الإرهاب يف تلك الدول ،واملعاجلة
اخلاطئة لهذا الف�شل ،ازداد توتري الأزمات حتى خرجت عن ال�سيطرة.

قالعن���ا الوطنية ،امل�ساجد وو�سائل الإعالم ومراكز التثقيف وم�ؤ�س�سات
التعلي���م ،يف مواجه���ة الفك���ر ّ
ال�شاذ واملتط��� ّرف ،ثم نر�سِّ���خ ثقافة النقد
الذاتي لتحفيز التطور ومواكبة احلياة الع�صرية ،ثم نر�صد ونح ّلل ونر ّد
فكي���ف ت�صب���ح املواجه���ة بني ال�ش���رق والغ���رب ديني���ة �أو ح�ضارية؟
عل���ى كل فت���وى �أو ر�أي �أو خط���اب خارجي ،بفتوى علمي���ة ور�أي ح�صيف
وال�ش���رق والغ���رب مع��� ًا يف حلف واحد �ض���د التط ّرف والإره���اب� ،سواء
وخطاب َو َ�سطي معتدل.
كان م���ن م�صادر �إ�سالمية �أو غري �إ�سالمية .وهنا حت�ضرين كلمة �ألقاها
ون��� َّوه �إىل �أن القي���ادة الر�شي���دة يف دولة الإم���ارات العربية املتحدة،
�صاح���ب ال�سم���و ال�شيخ حممد ب���ن را�شد �آل مكتوم ،نائ���ب رئي�س الدولة
تتب ّنى املنه���ج الإ�سالمي الأ�صيلْ � ،أي ال َو َ�سطي���ة واالعتدال والت�سامح...
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل – يف العام  ،2004يف بداية
مو�ضح��� ًا �أن "كل م���ا يتعار����ض مع هذا املنه���ج ُيع ّرى فكري��� ًا ،و ُي ْب َعد عن
انطالق املنتدى اال�سرتاتيج���ي ال�ست�شراف امل�ستقبل ،و�أعاد التذكري بها
املنابر واملناهج الدينية والإعالمية والتعليمية .فاختيار الأئمة واخلطباء
ي���وم  ،2015/12/14حيث ق���ال �سم ّوه" :عربنا �آنذاك ع���ن �أهمية قيام
والوعاظ يخ�ضع ملعايري يف غاية الدقة والرقابة واملتابعة".
ّ
الق���ادة بالتغي�ي�ر ،جت ّنب��� ًا لثورات ال�شع���وب ،وح ّذرنا م���ن هيمنة �صراع
وخت���م بالقول �إن الإره���اب بات ال دين ل���ه ،وال جن�سية ،وال جغرافيا
احل�ضارات ،وت�صاعد نزعات الكراهية والعداء على قاعدة االختالفات
حم�ص���ورة ،ب���ل غ���دَ ى ِ�س َم���ة
الديني���ة والعرقية واملذهبي���ة ،واليوم نرى نتائج
الع�ص���ر احلدي���ث ،و�ضريب���ة
أمر
ذل���ك من ث���ورات و�صراعات ال ت�ش�ت�رك يف � ٍ
● ال ُب ّد من تالحم األنظمة
الف�ض���اء املفتوح .وعلي���ه ،ال ُب ّد من
� اّإل يف �أنه���ا �صراع���ات بني احل�ض���ارة الإن�سانية
تع���اون دويل و�إقليم���ي وحم ّل���ي،
ملحا�صرت���ه وحتجي���م �أ�ض���راره السياسية مع شعوبها ،لئال مبجملها ،وبني �أعداء هذه احل�ضارة"ّ ...ثم بينَّ
�سم ّوه �أن "املدخل �إىل هزمية قوى َّ
ال�شر والدمار
ً
َ
الوهن إلى أوطانها.
وجتفي���ف منابعه ...م�ش���دِّ دا على يتس َّلل
ه���و نزْ ع �أ َّية �صفة ح�ضارية �أو عقائدية �أو عرقية
�أن "اخلط���اب الدين���ي يحتاج �إىل
عنها" .ه���ذا والطموحات والآم���ال كبرية �أمام
املراجع���ة والتجدي���د با�ستم���رار،
صراعات
من
نشهده
ما
●
ال�س ْلم يف املجتمعات امل�سلمة"،
ملواكب���ة جت���دُّد ق�ضاي���ا احلي���اة،
"منت���دى تعزيز ِّ
اليوم هو بين الحضارة
ونق�صد بالتجديد :تنقية اخلطاب
والذي يتَّخذ من �أبوظبي مق ّر ًا له.
الدين���ي م���ن الأف���كار املنحرف���ة
اإلنسانية بمجملها ،وبين
● هن ��اك من َي ��رى �أن الإره ��اب يف العامل
وال�شاذة".
أعداء هذه الحضارة.
العربي  -وخا�صة الذي تن ّفذه قوى �إ�سالمية
مت�شدِّدة  -تدعمه �أجه ��زة ا�ستخبارات عاملية،
يف ما ي�أتي ن�ص احلوار:
م ��ن �أجل تفكيك املنطق ��ة وتفتيت دولها ،من
● نب ��د�أ م ��ن حدي ��ث ال�س ��اعة ،التفج�ي�رات الإرهابي ��ة يف كل من
ب�ي�روت وباري� ��س ،و�سق ��وط ع�ش ��رات ال�ضحاي ��ا م ��ن الأبري ��اء ،ه ��ل وجهة نظركم �إىل �أيِّ َح ّد ينطبق ذلك على الواقع؟
بع����ض ذلك �صحيح ،فالن�ش�أة ال�ضبابية لتنظيم الدولة الإ�سالمية يف
�أ�صبحت املواجهة دينية �أم ح�ضارية �أم ماذا؟
التفج�ي�رات يف كل م���ن ب�ي�روت وباري����س ه���ي �أعم���ال �إرهابي���ة من العراق وال�ش���ام "داع�ش" ،ومتدُّده ال�سريع ،وتخطيطه الدقيق ،كل ذلك
"داع����ش" و�أخواتها ،وهي منظمات �إرهابي���ة ،بح�سب قائمة التو�صيف ي�ؤ�شِّ���ر �إىل �أنه �صناعة خمابراتية عتيدةَ ،
خل ْل���ط �أوراق املنطقة العربية
والنق���د والتدابري املتخذة يف دولة الإم���ارات العربية املتحدة ،وحماربة �أو الإقلي���م بر َّمته ،و�إع���ادة ت�شكيله وفق �أجندات ال���دول العظمى ،ولكن
الإرهاب يف ع�صر الف�ضاء الإلكرتوين املفتوح هي م�س�ؤولية دولية �أممية احلا�ضن���ة للأ�سف كان���ت دو ًال عربية ،ف�أ�صبحت بيئ���ات َّ
ه�شة جتتاحها
لأن �أ�سباب الن�ش�أة دولية ،والدول العربية والإ�سالمية هي �أول املت�ضررين الأوبئ���ة من كل �صوب ،ومن هن���ا كان ال ُب ّد من تالحم الأنظمة ال�سيا�سية
م���ن الإرهاب ،وهي املعنية �أو ًال مبحاربت���ه والت�صدّي للفكر املُ�ش ِّوه للدين مع �شعوبها ،لئلاّ يت�س َّلل الوهَ ن �إىل �أوطانها.
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و�سطي معتدل .ثالث خطوات ال ُب ّد منها لرت�سيخ
● تدفع الدول العربية ثمناً باه�ضاً يف �إطار مواجهتها للإرهاب ،ور�أي ح�صيف وخطاب َ
���م ال ّر�صد
كيف ال�سبيل �إىل توفري هذه الطاقات وتوجيهها نحو التنمية؟
ق َي���م االعت���دال والت�سام���ح :حت�صني الذات ،ث���م تطويرها ،ث ّ
ال ُب��� ّد من مراجع���ات ذاتية جذرية بني املك ّون���ات ال�سيا�سية والفكرية والتحلي���ل مل���ا َي ِفد �إلينا ع�ب�ر هذا الف�ض���اء املفتوح عاملي��� ًا .ولدى املركز
والدينية يف البالد العربية �أو الإ�سالمية ،التي ما تزال تعاين من التف ّكك ،الر�سم���ي للإفتاء يف الدولة  -كما يف الأزه���ر ودار الفتوى � -إح�صاءات
والو�ص���ول �إىل وئام بني مك ّوناتها والطبقات ال�سيا�سية فيها .فمنذ ن�شوء ومتابعات را�صدة لتلك الفتاوى وال�شبهات املُثارة يف العامل.
�أخ�ي�ر ًا ،كن���ت ِم���ن ب�ي�ن َمن ح�ض���ر يف م�ص���ر من���ذ �أي���ام االحتفال
الت ّيارات الإ�صالحية النه�ضوية التي برزت ملواجهة ال�صدمة احل�ضارية
م���ع اال�ستعم���ار الغرب���ي ،ثم مرحلة م���ا بع���د اال�ستعمار ،وبداي���ة ت�ش ّكل بتد�ش�ي�ن �أول جت ّم���ع ل���دور الإفت���اء وهيئات���ه يف العامل ،حت���ت مظ ّلة دار
احلداث���ة ،والأمة العربية تع���اين من "االنزياحات" ب���ل "االنزالقات" ،الإفت���اء امل�صرية ،ملواجه���ة فو�ضى الفتاوى والتط��� ّرف والإرهاب .وهذا
ومن جميع املك ّونات الثقافية والدينية وال�سيا�سية :ت�س ّلط وتهمي�ش ،ومن التج ّم���ع العامل���ي� ،سيتيح تبادل اخل�ب�رات العلمية والعملي���ة والتنظيمية
ث���م عنف وعنف م�ضاد ،واخلا�سر الأكرب ه���و الوطن وال�شعب ،والنه�ضة ب�ي�ن الأع�ض���اء ،لدرا�سة م�ش���كالت احلي���اة املعا�صرة واالجته���اد فيها،
به���دف تقدمي احلل���ول النابعة م���ن الرتاث
واال�ستقرار وانعدام التنمية.
ُ
الإ�سالم���ي ،واملنفتح���ة عل���ى تط���ور الفق���ه
لقد ب���د�أت بع����ض الأ�ص���وات العقالنية
● نشأة «داعش»
الإ�سالمي ،كما �أعلن عن ذلك من قبل.
من املف ّكرين ت�ب�رز م� ّؤخر ًا ،وتت�س���اءلَ � :أما
ِمن نهاي���ة لذلك الع���داء التقليدي بني تلك
املك ّون���ات العربية ومعار�ضيه���ا؟ ...مبعنى:
متى ين�ضج الوعي ال�سيا�سي الحتواء الآخر؟
والنظر �إليه على �أنه جزء مهم من مك ّونات
اجل�سم الوطني ،كالفرامل يف هيكلية ج�سم
املركب���ة ،قب���ل �أن تتناث���ر الأج���زاء .فه���ذا
الآخ���ر هو ج���زء �أ�سا�س���ي ل�سالم���ة املركبة
وت�أم�ي�ن م�ستخدميها� .إنَّ َم���نْ يعار�ضني يف
الر�أي الناقد ،ه���و �ص ّمام �أمان ،وحم ّفز يل
على الرقاب���ة وامل�ساءلة وت�صحي���ح امل�سار،
وفق الأطر الوطني���ة والأخالقية واملعرفية،
هك���ذا ينبغي احت���واء االختالف يف وجهات
النظر بني �أبناء الوطن الواحد ،لئلاّ ينزلق
امله َّم�شون نحو العنف والتط ّرف.

وتمددها
الضبابية،
ُّ

السريع ،وتخطيطها
الدقيق ،كل ذلك
ِّ
يؤشر إلى أنها صناعة
مخابراتية عتيدة ،لخلط
أوراق المنطقة العربية
أو اإلقليم برمته ،وإعادة
تشكيله وفق أجندات
الدول العظمى.

● م ��ن موقعك ��م كـ"هيئة ُتعن ��ى بتنمية الوعي الدين ��ي والثقافة
الإ�سالمي ��ة ،وغر� ��س قي ��م االعت ��دال والت�سام ��ح يف املجتم ��ع" ،كيف
تتعاملون مع الفتاوى ّ
ال�ضالة لقوى العنف والتط ّرف؟
نق���وم �أو ًال بتح�ص�ي�ن قالعن���ا الوطني���ة :امل�ساجد وو�سائ���ل الإعالم
ومراكز التثقيف وم�ؤ�س�سات التعليم ،يف مواجهة الفكر ّ
ال�شاذ واملتط ّرف،
نر�سخ ثقافة النقد الذاتي لتحفيز التطور ومواكبة احلياة الع�صرية،
ثم ِّ
ثم نر�ص���د ونح ّلل ونر ّد  -وبالتعاون والتن�سيق م���ع الأزهر ال�شريف ودار
الفتوى امل�صرية  -على كل فتوى �أو ر�أي �أو خطاب خارجي ،بفتوى علمية

● ي�ستخ ��دم الإرهابي ��ون و�سائ ��ل
التوا�ص ��ل االجتماعي ال�ست ��دراج ال�شباب
وجتنيدهم ،كيف ت�ست ّغلون هذه الو�سائل
التوجه؟
يف الت�صدّي ملثل هذا ُّ
نحن ن�ستخدم الو�سائل نف�سها ،بتغذيتها
بالفكر والفعالية والتعليق والنقد والتحليل،
� ْإذ ل���دى "الهيئ���ة الهيئ���ة العام���ة لل�ش����ؤون
الإ�سالمي���ة والأوق���اف" �إدارة متخ�صِّ �ص���ة
يف ذلك ،ه���ي "�إدارة االت�صال احلكومي"،
وهذا من �إيجابيات احلكومة الذكية ،ونعزِّ ز
كل ذلك بالتوعية اليومية (درو�س امل�ساجد
واملحا�ض���رات) ،والأ�سبوعي���ة (خطب���ة
اجلمعة) ،واملنا�سب���ات والفعاليات الدينية
والوطنية والعاملية.

● ن�سم ��ع ،ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر ،دع ��وات لإقام ��ة تكت ��ل عرب ��ي
و�إ�سالم ��ي وعامل ��ي جديد ملواجه ��ة الإرهاب ،كيف تنظ ��رون �إىل مثل
هذه الدعوات؟
بات الإرهاب ال دين له ،وال جن�سية ،وال جغرافيا حم�صورة ،بل غدى
ِ�س َمة الع�ص���ر احلديث ،و�ضريبة الف�ضاء املفتوح .وعليه ،ال ُب ّد من تعاون
دويل و�إقليم���ي وحم ّل���ي ،ملحا�صرته وحتجيم �أ�ض���راره وجتفيف منابعه،
ويق���ول ر ّبنا �سبحانه تع���اىل« :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على
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ي���وم " ،2015/12/14املنت���دى اال�سرتاتيج���ي العرب���ي" ،ودُع َي���ت �إليه
و�شارك���ت فيه نخب���ة من اخل�ب�راء وقادة ال���ر�أي من كل �أنح���اء العامل،
بهدف قراءة الأح���داث اجليو�سيا�سية واالقت�صادي���ة التي �شهدتها دول
الع���امل واملنطقة العربية ،وحتليل م�سار الأحداث ،و�صو ًال �إىل ا�ست�شراف
حالة العامل يف. 2016

الإث���م والع���دوان» ....وقد �أثل���ج ال�صدور الإعالن ي���وم ،2015/12/15
عن ت�شكيل حتال���ف �إ�سالمي ع�سكري بقيادة اململك���ة العربية ال�سعودية
ملحاربة الإرهاب ،ي�ضم  35دول���ة ،منها دولة الإمارات العربية املتحدة،
ين�ضم �إىل هذا التحالف اجلدي���د عدد كبري من الدول
وم���ن املتو َّق���ع �أن َّ
الإ�سالمي���ة .وق���ررت الدول املو ِّقعة عل���ى البيان ت�أ�سي����س مركز عمليات
م�شرتك���ة ،مق��� ّره الريا�ض ،لتن�سي���ق ودعم العملي���ات الع�سكرية ملحاربة
الإره���اب .وج���اء يف البي���ان �أن "ت�شكي���ل التحال���ف كان "انطالق��� ًا من
● ك� � ّرم امل�ؤمت ��ر ال ��دويل اخلام� ��س والع�ش ��رون ،ل ��وزارة الأوقاف
الب والتق���وى وال تعاونوا على
التوجي���ه الرباين الك���رمي «وتعاونوا عل���ى رِ ّ
امل�صرية ،دولة الإمارات العربية املتحدة ،لدورها الرائد يف مكافحة
الإث���م والع���دوان» ،وم���ن تعالي���م ال�شريعة
الفكر املتط� � ّرف ْ
وك�شف زيف االفكار التي
الإ�سالمية ال�سمحاء و�أحكامها التي حت ّرم
يعتنقه ��ا املتط ّرف ��ون والإرهابي ��ون عل ��ى
الإره���اب بجمي���ع �ص���وره و�أ�شكال���ه ،لكونه
م�ست ��وى العامل ،كيف توجزون اخلطوط
● بات اإلرهاب ال دين له،
جرمي���ة نك���راء وظلم ًا ت�أباه جمي���ع الأديان
العري�ضة لهذا الدور؟
ال�سماوية والفطرة الإن�سانية.
وال جنسية ،وال جغرافيا
كم���ا ج���اء يف البي���ان �أن "الإره���اب
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،تتب ّنى
ة
م
س
غدى
بل
محصورة،
ِ
َ
وجرائم���ه الوح�شية من �إف�س���اد يف الأر�ض
قيادتنا الر�شي���دة املنهج الإ�سالمي الأ�صيل،
للح��� ْرث وال ّن ْ�سل املح��� ّرم �شرع ًا،
و�إه�ل�اك َ
� ْأي الو�سطي���ة واالعت���دال والت�سامح ،وكل ما
العصر الحديث ،وضريبة
ي�ش��� ّكل انته���اك ًا خط�ي�ر ً
إن�سان
ل
ا
���ة
م
لكرا
ا
يتعار�ض مع ه���ذا املنهج ُيع ّرى فكري ًا ،و ُي ْب َعد
الفضاء المفتوح .وعليه،
وحقوق���ه ،وال�سيم���ا احل���ق يف احلي���اة
ع���ن املناب���ر واملناه���ج الديني���ة والإعالمية
واحل���ق يف الأمن ،ويع ِّر����ض م�صالح الدول
ال ُب ّد من تعاون دولي
والتعليمي���ة .فاختي���ار الأئم���ة واخلطب���اء
واملجتمعات للخطر ويهدِّ د ا�ستقرارها".
والوع���اظ يخ�ض���ع ملعاي�ي�ر يف غاي���ة الدق���ة
ّ
ومحلي،
وإقليمي
والرقابة واملتابعة ،وكذل���ك مناهج التعليم،
● تلج� ��أ دوائ ��ر وجه ��ات وو�سائ ��ل
لمحاصرته وتحجيم
واخلط���اب الإعالم���ي الذي ترف���ده "الهيئة
�إعالمي ��ة عاملية كث�ي�رة �إىل ا�ستغالل �أيّ
منابعه
وتجفيف
أضراره
العام���ة لل�ش����ؤون الإ�سالمي���ة والأوق���اف"
عم ��ل �إرهاب ��ي ،يف الهجوم عل ��ى الإ�سالم
وامل�سلم�ي�ن ،هل �أ�صبح الإره ��اب مالزماً
باملتحدث�ي�ن واملواد ال�صحافي���ة والإعالمية.
لهذه العقيدة ولأتباعها؟
كم���ا �أن لدى قي���ادات "الهيئ���ة" اجتماعات
الإيجاب���ي يف التعاط���ي م���ع كل ح���دث
دورية بالأئمة واخلطب���اء وامل�ؤ ّذنني والإداريني يف كل �إمارة .وي�ش ّكل هذا
إىل
�
ي�سارعون
���ي
م
الر�س
وخطابهم
�إرهاب���ي� ،أن الر�ؤ�س���اء واحلكوم���ات
ومما يعطي "الهيئة" هذه
توا�ص ًال ميداني ًا وت�شاور ًا وتنا�صح ًا م�ستمر ًاّ ...
ُ
تب�ص�ي�ر جمتمعاته���م ب����أن الإ�سالم ك���ـ "دي���ن" ،وامل�سلمني ك���ـ "�شعوب
امل�صداقية والتالحم بني كافة العاملني فيها ،هو الدعم الالحمدود من
متح�ضِّ���رة" ،ال عالق���ة له���م بالإرهابيني .وهن���ا نزيد بالق���ول :ال ُب ّد من
مما يعك�س روح الوالء
بن���اء منظومات معرفية عاملية ،وعقد م�ؤمترات دولية ،وندوات ت�شاركية القي���ادة الر�شيدة خلططها ور�سالتها يف املجتمعّ ،
ب�ي�ن الإعالم العربي والإعالم الآخر ،ل�صناع���ة ثقافة كونية تبثّ الر�ؤية والوفاء بني املواطن وقيادته ،واملوظف و�إدارته .وهذا التكرمي من م�صر
احل�ضاري���ة ال�صحيحة ،وت�صحيح املفاهيم ،وتوعية النا�س يف كل �أنحاء ال�شقيق���ة ،هو ثمرة التن�سيق والتوا�صل امل�ستم���ر يف هذه امللفات ،و�أغلب
الع���امل .ومن املفيد ج ّد ًا ا�ستغالل منابر الأمم املتحدة ،لت�صويب الر�ؤى ال���دول ال�شقيق���ة وال�صديقة بات���ت تنظر �إىل دولة الإم���ارات كمثل رائد
واملفاهي���م وتر�سي���خ العدال���ة ،ون�ش���ر القي���م امل�شرتكة ب�ي�ن احل�ضارات ُيحت���ذى ،يف تنقية الفك���ر الإ�سالمي املعا�صر من امل�ش���كالت وال�شبهات
ً
والديان���ات ،كما هو حا�صل يف دولة الإم���ارات� ،إذ انعقد م� ّؤخرا يف دبي التي يتذرع بها املتط ّرفون.
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هي الع�ي�ن الناقدة والرحيمة �أي�ض��� ًا ،و�إذا ارتابت يف �سلوك �أحدهم ومل
تقدر على املعاجلة ،فما عليها �سوى طلب الدعم وامل�ساندة من زوجها �أو
�أخيها ،فالتعاون هو البوابة الأوىل والأهم للت�صدّي والتح�صني والعالج،
وعل���ى ر�أي كثري م���ن املح ِّلل�ي�ن :املر�أة ه���ي ا ُ
حل ْ�صن الأول م���ن ح�صون
ومت�سكها بدينها و�أ�صالتها
الإ�سالم يف مواجهة التح ّدي���ات ،فاحت�شامها ُّ
وتقاليدنا احل�ضارية الراقية م�صدر فخر لنا جميع ًا.

● ه ��ل تعت�ب�رون �أن توجيه �ضربات ع�سكري ��ة �إىل ب�ؤر اجلماعات
املت�ش� �دِّدة كفي ��ل وح ��ده ب�إنه ��اء ه ��ذه الظاه ��رة ال�ش ��اذة� ،أم �أن امل�س�ألة
حتتاج �إىل جهد وعمل من نوع �آخر؟
���ي" ...فلم���اذا ننتظر �إىل
يف موروثن���ا الثق���ايف�" :آخ���ر الع�ل�اج ال َك ْ
نر�س���خ مبد�أ الأم���ن الوقائي ،يف جماالت
�أن تتفاق���م تل���ك الب�ؤر؟ و َمل ال ّ
التثقيف والتوعية والتنوير والتحذير؟
ومتغ�ِّي�ار ًا ووا�س���ع اخلي���ارات ،وعلى
يعي����ش ال�شب���اب عامل��� ًا متم ّوج��� ًا
رِّ
م�ؤ�س�س���ات التوعي���ة �أن تق���دِّ م له���م املُقن���ع
وال�شائ���ق واملُفي���د ،وه���ذا م���ا تعم���ل علي���ه
● في دولة اإلمارات
"الهيئ���ة العام���ة لل�ش����ؤون الإ�سالمي���ة
والأوق���اف" ،ع�ب�ر قنواته���ا م���ع اجلمهور:
العربية المتحدة،
مراكز حتفي���ظ القر�آن ،امل�ساج���د ،و�سائل
ّ
تتبنى قيادتنا الرشيدة
التوا�ص���ل االجتماع���ي ،و�سائ���ل الإع�ل�ام
املق���روءة وامل�سموع���ة واملرئي���ة ،والكت���ب
المنهج اإلسالمي
والن�شرات واالحتفاالت.
أي الوسطية
األصيلْ ،
املهم ،وعل���ى ر�أي الإمام الأكرب الدكتور
�أحم���د الطيب� ،شيخ اجلام���ع الأزهر� ،أن ال
واالعتدال والتسامح،
نرتك للتيارات امل�شبوهة َ�س ْحب الب�ساط من
وكل ما يتعارض مع
حتت �أهل الفكر امل�ستنري.

● بر�أيكم ،هل اخلطاب الإ�سالمي يف
حاجة �إىل جتديد؟
نع���م ...يحت���اج اخلط���اب الدين���ي �إىل
املراجع���ة والتجدي���د با�ستم���رار ،ملواكب���ة
جتدُّد ق�ضاي���ا احلياة ،ونق�ص���د بالتجديد:
تنقي���ة اخلط���اب الدين���ي م���ن الأف���كار
املنحرف���ة وال�شاذة .ويف الفق���ه الإ�سالمي،
هن���اك قاع���دة �أ�صولي���ة مفاده���ا :تتب��� َّدل
الأحكام بتبدُّل الأزمن���ة والأمكنة والأحوال
وامل����آالت ،ويف ع�ص���ر عمر بن عب���د العزيز
كثرُ َ ت امل�ستجدات ،ف���كان يقولُ :نحدث من
عرى
هذا المنهج ُي ّ
الأق�ضية للنا�س مبقدار ما �أحدثوا من �أمور،
واع ُت�ِب�رِ �أ َّول املجدِّ دي���ن يف الإ�سالم .ولذلك
● بعيداً عن املهام املوكلة �إىل "الهيئة
عد عن
فكريًا ،و ُي ْب َ
ُع ِ���رف يف الفق���ه املالكي ما ي�س َّم���ى بـ "فقه
العام ��ة لل�ش� ��ؤون الإ�سالمية والأوقاف"،
المنابر والمناهج
النوازل"ْ � ،أي الأحوال والأحداث امل�ستج َّدة.
على مَن تقع م�س�ؤولية الإ�سهام يف تنمية
ولكن يبقى ال�س�ؤال العلمي الأهم :من ميلك
الدينية واإلعالمية
الوعي الديني ون�شر الثقافة الإ�سالمية
اقرتاح املب���ادرات والقدرة عل���ى التجديد؟
محة يف املجتمع؟
ال�س َ
َّ
والتعليمية.
املخت�صة ،كاملجامع
الأف���راد �أم امل�ؤ�س�س���ات
َّ
تق���ع ه���ذه امل�س�ؤولية على عات���ق و�سائل
الفقهي���ة ودور الإفت���اء واجلامعات واملراكز
الإع�ل�ام ،وم�ؤ�س�س���ات التعلي���م والتثقي���ف،
البحثية وغريها؟
والرقاب���ة املنزلي���ة ،واملجتمع كاف���ة ،ك ٌّل يف
راع وك ّلكم
موقع���ه ،على ق���ول الر�سول � -صلى اهلل علي���ه و�سلم« :ك ّلك���م ٍ
�إن مفاهي���م احلاكمية واجلهاد واالجته���اد ،والأمر بالعروف والنهي
م�س�ؤول عن رع َّيته».
ع���ن املنكر ،واخلالفة و�أر�ض ال ُكفْ���ر و�أر�ض الإ�سالم ،واحلداثة والتطور
ومنتج���ات هذا احلراك الب�ش���ري فكر ّي��� ًا و�صناع ّي ًا و�سياح ّي��� ًا وترفيه ّي ًا
● امل ��ر�أة ن�ص ��ف املجتم ��ع الفاعل وامل�ؤثر ،من وجه ��ة نظركم �أين وف ّن ّي��� ًا ..كلها حتت���اج �إىل تو�ضيح متج���دِّ د ،وهذه من مه���ام امل�ؤ�س�سات
يكمن دورها يف حت�صني هذا املجتمع من الآفات املت�سللة �إليه؟
املخت�ص���ة ح�ص���ر ًا ،لئ�ّل�ااّ يتطفَّ���ل عل���ى ه���ذه امله َّم���ة الكربى
الديني���ة
َّ
واملتغيات
ح�س���ن ف ْهم مقا�ص���د ال�شريعة والثواب���ت
امل���ر�أة يج���ب �أن تُ�ش َك���ر لأدواره���ا املحوري���ة ،فه���ي �أك�ث�ر ح�سا�سية واخلط�ي�رة َمن ال ُي ِ
رِّ
وا�ست�شع���ار ًا مبا يعرتي �أبناءه���ا �أو �إخوتها من تغ�ُّيس رُّ ات �سلوكية ،واملر�أة الفقهية والفكرية املعتربة.
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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة  -رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

إن مع��رض «جيتكس للتقنية  ،»2015بات من أهم الفعاليات التعليمية والتثقيفية
والتقني��ة يف منطقتن��ا العربية وش�مال أفريقيا وآس��يا ،ينتظره املهت ّم��ون باملعلوماتية
واملثقف��ون والجامعات وامل��دارس والجهات الحكومية وال�شركات الخاصة ،كونه أصبح
منصة للتعليم واالبتكار واملعرفة يف عامل التكنولوجيا املتطورة»...
يشكل َّ
* خالل تفقد �سم ّوه الأجنحة امل�شاركة يف معر�ض «جيتك�س للتقنية  »2015يف دبي
(.)2015/10/19
سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان
مستشار األمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي
إلمارة أبوظبي

«علين��ا دامئا أن نتذكَّر القيمة الس��امية للفن والثقافة ،ودورهام الحاس��م يف صناعة
األجي��ال وتنميتها ،وإتاحة كافة الفرص لهذه األجيال ل�كي تطّلع عىل كل ما هو جديد
ومهم عىل الس��احتني الفنية والثقافية ...فالفن غذاء الروح والنفس ،وهو طاقة إنسانية
ّ
ت�شرع أبواب الحوار الب ّناء ،وتس��اهم يف تعزيز ش��خصية الفرد والنه��وض بها إىل آفاق
جديدة».
* بعد افتتاح �سم ّوه لفعاليات و�أعمال الدورة ال�سابعة من معر�ض «فن �أبوظبي»
(.)2015/11/17
معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع

«أعب عن عظيم الفخر واالعتزاز مبا متثله هذه السياس��ة من حرص وطني كبري ،عىل
رّ
أن تك��ون اإلمارات  ،مجتمع��اً للمعرفة ،تنفتح فيه عىل إنج��ازات العامل ،بقدرة وثقة...
مجتم��ع يقوم عىل اقتصاد حديث ومتط ّور ومتن ّوع  ،ويركّز عىل بناء اإلنس��ان ،و ُيحدث
التكامل املبدع بني العلوم والتكنولوجيا واالبتكار»...
* يف بيان ،تعليق ًا على �إ�صدار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة «ال�سيا�سة العليا لدولة الإمارات
يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار»(.)2015/11/21
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صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي  -نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

«دولة اإلم��ارات العربية املتحدة تدع��م وتقف مع كافة الجه��ود الدولية للتصدّ ي
ألع�مال التنظي�مات اإلرهابي��ة ،ويف مقدمتها تنظي��م «داعش» اإلرهايب ،ال��ذي يهدِّ د
األمن والس��لم يف املنطقة ...إن مكافحة التط�� ّرف واإلرهاب ومجابهة األعامل اإلجرامية
والتدمريية ،التي تتناقض مع القيم اإلنسانية واألخالقية ،ميثل أساساً مهماّ ً لعيش شعوب
املنطقة والعامل بسالم وأمن واستقرار».
* لدى ا�ستقبال �سم ّوه اجلرنال املتقاعد جون �آلن ،املبعوث اخلا�ص لرئي�س الواليات املتحدة
الأمريكية للتحالف الدويل ملحاربة تنظيم «داع�ش» (.)2012/10/20
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

«قرأت مقولة يف إحدى وسائل اإلعالم تصف اإلرهاب بأنه ال دين له ...وأو ّد اإلضافة
أن أيدولوجية اإلرهاب تثبت كل يوم أنها تس��تمد تعاليمها من «الحقد والكراهية ونبذ
اإلنسانية وقيم التحرض وحاشا لله أن يكون لهؤالء دين ساموي ينص عىل ما يقومون به
من جرائم بحق األديان واإلنسانية».
* يف افتتاع �أعمال الدورة الثانية للقمة الدولية ملكافحة اال�ستغالل اجلن�سي للأطفال عرب
الإنرتنت يف �أبوظبي ()2015/11/16
معالي الدكتورة أمل عبداهلل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني االتحادي

«الي��وم ،نقف مرفوعي الرأس أمام كل األم��م ،بالتضحيات التي بذلها أبناء اإلمارات
وجنودها األبرار وشهدائها ،الذين قدّ موا أعظم رسالة إىل وطن ُيباهي األمم بهم ،ووطن
عظيم بعظم قيادته وشعبه»...
* يف ت�صريح خا�ص يف ختام �أعمال اجلمعية الـ  133لالحتاد الربملاين الدويل يف جنيف
(.)2015/10/24
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في
المواجهة
األول من نوعه في اإلمارات العربية المتحدة

ّ
يدشن
محمد بن راشد
«المركز الوطني للبحث واإلنقاذ»

(وام)

َّ
د�ش��ن �صاح��ب ال�سم��و ال�شي��خ حممد ب��ن را�ش��د �آل مكتوم،
نائ��ب رئي���س الدولة رئي�س جمل���س الوزراء حاك��م دبي ،على
هام�ش فعالي��ات معر�ض دبي للطريان" ،املركز الوطني للبحث
والإنقاذ" التابع للمجل�س الأعلى للأمن الوطني.
وقد ح�ضر حفل التد�شني �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكت���وم ،ويل عهد دبي ،و�سمو ال�شيخ هزاع بن زاي���د �آل نهيان ،م�ست�شار
الأم���ن الوطني ،و�سمو ال�شيخ طحنون ب���ن زايد �آل نهيان ،نائب م�ست�شار
الأمن الوطني� ،إ�ضافة �إىل عدد من كبار امل�س�ؤولني يف الدولة.
وق��� َّدم �سم���و م�ست�ش���ار الأمن الوطني �أ�سم���ى �آيات ال�شك���ر والتقدير
�إىل �صاح���ب ال�سم���و ال�شي���خ خليفة بن زاي���د �آل نهيان ،رئي����س الدولة -
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حفظ���ه اهلل ،و�صاح���ب ال�سم���و ال�شيخ حممد بن را�ش���د �آل مكتوم ،نائب
رئي����س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاك���م دبي ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي���د �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلح���ة ،لـ "حر�ص �سم ّوهم ال�شديد على مواكب���ة التطورات ال�سيا�سية
واالقت�صادي���ة واالجتماعي���ة داخلي��� ًا وخارجي��� ًا ،حت���ى نك���ون عل���ى �أ ّمت
اال�ستعداد ملواكبة املتغيرّ ات الإقليمية والدولية".
ويع ُّد "املركز" ،الذي يتّخذ من �إمارة �أبوظبي مق ّر ًا له ،الأول من نوعه
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ويتولىّ جميع املهام اخلا�صة بعمليات
البحث والإنق���اذ يف الدولة ،مط ّبق ًا �أعلى املعاي�ي�ر الدولية امل�ستمدّة من
"الهيئة الدولية للطريان املدين" و"املنظمة البحرية الدولية".

في
المواجهة
استجابة لمتطلبات السالمة العامة واستمرارية األعمال

افتتاح «غرفة عمليات أبوظبي لإلعالم»
إلدارة األزمات والطوارئ والكوارث
ا�ستجابة ملطلب الفريق اخلا�ص بالأزمات
والطوارئ يف �إمارة �أبوظبي ،افتتحت �شركة
"�أبوظبي للإع�لام" غرفة للعمليات �أقامتها
مقرها يف العا�صمة الإماراتية.
يف ّ
وقام معايل اللواء حممد خلفان الرميثي ،ع�ضو
املجل����س التنفيذي نائب قائد ع���ام �شرطة �أبوظبي،
و�سع���ادة حمم���د ابراهي���م املحم���ود ،رئي�س جمل�س
�إدارة �أبوظب���ي للإع�ل�ام الع�ضو املنت���دب ،بافتتاح
"غرف���ة عمليات �أبوظبي للإعالم" لإدارة الأزمات
والط���وارئ والك���وارث ،يف مقر ال�شرك���ة ،وذلك يف
ح�ضور �أع�ض���اء اللجنة العليا للطوارئ والأزمات يف
"�أبوظبي للإعالم" ،وعدد من املدراء التنفيذيني.
وت�ض َّم���ن االفتتاح �شرح ًا لآلية عمل الغرفة وعر�ض ًا للمم ّيزات العامة
فيه���ا ،وم���دى توافقها م���ع اجلهات اخلارجي���ة املعنية ب����إدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث.
وث َّم���ن الل���واء الرميثي قي���ام "�أبوظب���ي للإعالم" بتطبي���ق املعايري
الرئي�س���ة ،وا�ستيف���اء املتطلب���ات اخلا�ص���ة بغرف���ة العملي���ات ...م�شيد ًا
باجله���ود املبذولة م���ن جان���ب ال�شركة ،حي���ث ترتبط غرف���ة العمليات
ب�أك�ث�ر من  400كامريا مراقبة رئي�س���ة ،تر�صد جميع املداخل واملخارج،
بالإ�ضاف���ة �إىل عر����ض القن���وات املعني���ة والر�سمية ب�ش����ؤون الأخبار ،يف
ح���االت الط���وارئ والأزم���ات والكوارث .و�أو�ص���ى معاليه برب���ط الغرفة
مبركز العمليات وال�سيطرة يف �إمارة �أبوظبي �إىل حني افتتاحه ر�سمي ًا.
و�أع���رب الرميث���ي ع���ن �سعادت���ه بالتط���ور احلا�ص���ل يف "�أبوظب���ي
للإعالم" ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعل���ق بالنواحي الأمنية .وقال :اليوم ن�شهد
افتت���اح ال�شركة لغرفة عمليات ،وهذا ُي َع��� ّد مطلب ًا خا�ص ًا بفريق الأزمات
والطوارئ يف �إمارة �أبوظبي ،يف كل امل�ؤ�س�سات ،ولكنه ُيح�سب لـ "�أبوظبي
للإعالم" ب�أنها ب���ادرت ب�سرعة �إىل جتهيز هذه الغرفة ،والفرق الثالث
اخلا�ص���ة ب�إدارة ال�صحة وال�سالمة املهني���ة و�إدارة الأزمات وا�ستمرارية
الأعم���ال" .و�أ�ش���اد بالتطور ال���ذي يحدث يف ما يتعل���ق بالتوعية والوعي
الأمن���ي ل���دى كل امل�ؤ�س�س���ات ...متم ّني��� ًا �أن حتذو كاف���ة امل�ؤ�س�سات حذو
"�أبوظبي للإعالم".

(وام)

من جانب���ه� ،أكد املحمود �أن وجود غرفة العملي���ات �ضروري ج ّد ًا يف
حال���ة الطوارئ ،حيث تنقل كل التفا�صيل م���ن املوقع عرب ال�شا�شات �إىل
اجتماع اللجنة ،لت�سهيل اتخاذ القرارات ،ومن خاللها ت�صدر التعليمات
املبا�ش���رة ،بالإ�ضافة �إىل وجود �أجهزة الـ "تيرتا" املربوطة مع ال�شرطة،
�إ�ضاف���ة �إىل ّ
خط �ساخن مع �شرطة �أبوظبي عرب الغرفة .وقال �إن افتتاح
ه���ذه الغرفة اخلا�صة ي�ش��� ّكل عملية ا�ستدامة للأعم���ال و�إدارة الأزمات
والط���وارئ ،وي�أت���ي من �ضم���ن خطط "�أبوظب���ي للإع�ل�ام" ،لو�ضع كل
املعايري املهنية لإدارة العمل يف ال�شركة بتعدّد املن�صات املوجودة.
و�أ�ض���اف املحمود" :بف�ضل التعاون املثمر وتظافر اجلهود مع اللجان
وفري���ق العمل يف "�أبوظبي للإعالم" ،ا�ستطعنا يف وقت قيا�سي �أن ننجز
هذا الأمر ،ونكون جاهزين لتلبية جميع املعايري املطلوبة من جلنة �إدارة
الأزمات والطوارئ يف �إمارة �أبوظبي .وت�أتي �أهمية وجود غرفة للعمليات،
جم َّهزة وفق ًا لأهم املعايري اخلا�صة ال�ستمرارية الأعمال و�إدارة الأزمات،
م���ن �ضرورة العم���ل وفق خطط مدرو�س���ة ،لنكون م�ستع ّدي���ن وجاهزين
�ستتم عن
لال�ستجابة ال�سريع���ة ل ّأي طارئ" ...مو�ضح ًا �أن �إدارة الغرفة ّ
طري���ق اللجنة العليا لإدارة الط���وارئ والأزمات والك���وارث يف ال�شركة،
على م���دار ال�ساعة خالل فرتة وقوع الأزمات والك���وارث .وتُعترب الغرفة
متكاملة ومتط��� ّورة للعمليات على م�ستوى الإم���ارة .كما جتري "�أبوظبي
للإعالم" ربط ًا �إلكرتوني ًا مبا�شر ًا مع اجلهات ذات ال�صلة ،مثل "املركز
الوطني للأر�صاد وال���زالزل" و"دائرة النقل" و�شرطة �أبوظبي ،لتحديد
م�ستوى اخلطر ومدى ت�أثريه على الأعمال.
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في
المواجهة
المجتمعية
في إطار برنامج اإلمارات للجاهزية ُ

تدشين أول مدينة افتراضية متحركة
للسالمة واألمن وإدارة الكوارث
تزامن�� ًا م��ع الي��وم العامل��ي للك��وارث الطبيعية ،ويف خط��وة مبتكرة م��ن «مبادرة زاي��د العط��اء» وامل�ؤ�س�سة الوطني��ة للتدريب
«تدريب»َّ ،
مت تد�شني �أول مدينة جمتمعية افرتا�ضية تدريبية متحركة يف املنطقة ،بهدف �إيجاد بيئة مبتكرة وتقنيات متنقلة
لتطوي��ر مه��ارات الكوادر الب�شرية ،حملي ًا وعاملي ًا ،يف جمال ال�سالمة والأم��ن و�إدارة الكوارث ،وت�أهيل كوادر وطنية على م�ستوى
تخ�ص�صية و�ضمن منهج معتمد ،ب�إ�شراف
عال من املهارات امليدانية ،من خالل تبنّي �أفكار مبتكرة وحلول عملية وبرامج تدريبية ُّ
خرباء حملّيني وعامليني من �أبرز اجلامعات واملراكز العاملية ،وب�شراكة مع م�ؤ�س�سات الدولة احلكومية واخلا�صة وغري الربحية.
وقال د .ع���ادل ال�شامري،
الرئي����س التنفيذي لـ "مبادرة
زاي���د العط���اء"� ،إن �إط�ل�اق
ه���ذه "املدين���ة االفرتا�ضية"
ي�أت���ي يف �إط���ار برنام���ج
الإمارات للجاهزية املجتمعية
"جاهزي���ة" ،ال���ذي د�شِّ���ن
يف الع���ام  2007لتدري���ب
ال�شب���اب يف جم���ال ال�سالمة
والأم���ن و�إدارة الك���وارث،
و�إعداده���م علم ّي��� ًا وعمل ّي��� ًا
لت�أهيله���م ومتكينه���م يف
خدمة املجتمع���ات افرتا�ضي ًا
وميداني ًا حملي ًا وعاملي ًا.
و�أ�ش���ار �إىل �أن الربنام���ج
ا�ستط���اع خ�ل�ال ال�سن���وات
املا�ضي���ة تدريب ما يزيد على
� 10آالف كادر من منت�سب���ي امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ،وفق �أف�ضل
املعاي�ي�ر العاملية ،لزيادة ا�ستعداداتهم وجاهزيتهم لال�ستجابة للطوارئ
و�سيتم توف�ي�ر �أف�ضل ُ�سب���ل التدريب املي���داين واالفرتا�ضي
والك���وارث.
ّ
با�ستخ���دام تقني���ات التدريب باملح���اكاة واحلاف�ل�ات املتحركة .واعترب
�أن التدري���ب ميث���ل �ض���رورة وطنية ،وبالت���ايل ،ف�إن عل���ى كافة اجلهات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه احلكومية واخلا�صة� ،أن تنظر �إليه باعتباره
م�س�ؤولية جماعية.
50

العدد 15

(وام)

و�أ ّكد �أن "جاهزية" تقوم ب�إعداد امل�شاركني ملواجهة املواقف يف عامل
الواق���ع ،وذل���ك با�ستخدام جرع���ات تدريبية تفاعلي���ة ذات جودة عالية
ونتائج مثبتة ،وتقوم بتدري�س الأ�ساليب العملية التي يمُ كن تطبيقها على
الف���ور يف حاالت الك���وارث .ويتم ا�ستغ�ل�ال خمتل���ف الأدوات واملواقف،
لتوف�ي�ر بيئة تدريبية مبتك���رة وخالقة ،من خالل املحا�ض���رات ودرا�سة
احلاالت والتدريب العملي ال���ذي ي�ستند �إىل �سيناريوهات واقعية وور�ش
عمل ون���دوات والتدريب عرب �شبك���ة الإنرتنت وو�سائ���ل التقييم الذاتي،
وا�ستخ���دام التقنيات االفرتا�ضي���ة ،والفيديو وتق ّم����ص الأدوار� ،إ�ضافة

في
المواجهة
�إىل املناق�ش���ات اجلانبي���ة
واجلماعية.
ون َّوه ب�أن "جاهزية" تقوم،
وبف�ض���ل ا�ستخ���دام �أح���دث
التقني���ات يف جم���ال مع���دّات
وجتهيزات املح���اكاة الفريدة
امل�ستخدم���ة يف التدري���ب،
بتوف�ي�ر تدري���ب متخ�صِّ �ص،
وحلول ا�ست�شارية منا�سبة ل ّأي
قطاع �أو ل ّأي �سيناريو محُ تمل.
ويمُ ك���ن ت�صمي���م املزي���د من
ال�سيناريوه���ات ،لتعك����س
املتط ّلب���ات اخلا�ص���ة ب���كل
عميل وبيئ���ة �أعماله وعملياته
ون�شاطاته واملخاط���ر الفعلية
املع َّر�ض لها ،وبالتايل� ،إ�ضفاء الواقعية على � ّأي ن�شاط تدريبي.
ويتمث���ل اله���دف الرئي�س م���ن التدريب ،ال���ذي تق ّدم���ه جاهزية ،يف
تزوي���د املتد ّربني باملعرفة وباملهارات والكف���اءات املالئمة ،التي مت ّكنهم
م���ن و�ض���ع ا�سرتاتيجيات ا�ستجاب���ة ووقاية خا�صة بح���االت الطوارئ �أو
الأزمات �أو الكوارث ،وذل���ك لتقليل الآثار ال�سلبية يف ن�شاطات اجلهة �أو
امل�ؤ�س�سة والتزاماتها و�سمعتها.

(وام)

و�أك���د �أنه مت توقي���ع اتفاقية �شراك���ة مع عدد م���ن امل�ؤ�س�سات املحلية
والعاملي���ة ،لتفعي���ل التع���اون امل�ش�ت�رك يف جم���ال اخلدم���ات املجتمعية،
وتدريب الكوادر الب�شرية من خمتلف الفئات ،لت�أهيلهم ليكونوا قياديني
يف جمال التنمية املجتمعية.
وق���ال �إن برنامج جاهزية يعترب� ،إحدى مبادرات برنامج "�شراكة"،
ال���ذي �أطلقته "مبادرة زايد العطاء" م�ؤخر ًا ،بهدف �إيجاد �آلية لل�شراكة
املُجتمعية امل�ستدامة بني م�ؤ�س�سات الدولة.
وثم���ن ال���دور الري���ادي للم�ؤ�س�سة الوطني���ة للتدري���ب "تدريب" ،يف
جم���ال ن�ش���ر ثقاف���ة وفك���ر
العم���ل التط ّوع���ي املُجتمع���ي،
م���ن خ�ل�ال ت�أهي���ل الك���وادر
الوطني���ة ...م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
برنامج "جاهزي���ة"� ،سيعمل
ب�إ�ش���راف فري���ق عم���ل م���ن
م�ؤ�س�س���ات الدول���ة احلكومية
واخلا�ص���ة وغ�ي�ر الربحي���ة،
يف من���وذج مم َّي���ز لل�شراك���ة
املُجتمعي���ة امل�ستدام���ة .و�أ َّكد
على �أهمي���ة تب ّن���ي م�ؤ�س�سات
الدولة للمب���ادرات التط ّوعية،
مث ّمن��� ًا دور امل�ؤ�س�س���ة الوطنية
للتدري���ب خ�ل�ال ال�سن���وات
املا�ضي���ة ،يف جم���ال تطوي���ر
(وام) مه���ارات الك���وادر حملي��� ًا
وعاملي ًا.
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في
المواجهة
المهمة
وسط إشادة أميركية بجدارتها لهذه
ّ

اإلمارات ترأس القوة العالمية
االفتراضية المعن َّية بحماية الطفل
من مخاطر االستغالل عبر اإلنترنت

(وام)

تو َّل��ت دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ر�سمي�� ًا ،اعتبار ًا م��ن  11نوفمرب املا�ضي ،رئا�س��ة «القوة العاملي��ة االفرتا�ضية» املعن َّية
بحماي��ة الطف��ل من خماطر اال�ستغالل عرب الإنرتن��ت لل�سنوات الثالث  ،2018 - 2015بعد �أن وق��ع االختيار بالإجماع على وزارة
الداخلية الإماراتية .وت�سلّمت الإمارات مهامها ر�سمي ًا خالل حفل افتتاح اجتماعات «جمل�س القوة العاملية االفرتا�ضية» الذي
�أقيم يف �أبوظبي.
ومتث���ل القوة العاملي���ة االفرتا�ضي���ة التحالف الدويل ل���وكاالت �إنفاذ
القان���ون والقطاع اخلا�ص ،واملتخ�ص�ص���ة يف مكافحة ا�ستغالل الأطفال
عرب �شبكة الإنرتنت.
واعت�ب�ر الفريق �سي���ف عبداهلل ال�شعف���ار ،وكي���ل وزارة الداخلية �أن
انتخ���اب الإمارات عل���ى ر�أ�س الق���وة العاملي���ة االفرتا�ضية ي�أت���ي تعبري ًا
واعرتاف ًا من الدول وامل�ؤ�س�سات ال�شرطية العاملية الأع�ضاء فيها ،بفاعلية
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وتوجهاته���ا احل�ضاري���ة والإن�سانية
جه���ود وكف���اءة ال�شرط���ة الإماراتية ّ
واملهنية ،بف�ض���ل توجيهات القيادة العليا وحر�صه���ا الد�ؤوب على تعزيز
العم���ل الدويل امل�شرتك لت�أم�ي�ن احلياة الآمنة للأطف���ال ،ليكونوا عماد
امل�ستقبل يف عامل م�شرق يخلو من اجلرمية واملخاطر املرتتبة عليها.
و�أك���د ال�شعفار حر����ص وزارة الداخلية على حتقي���ق ر�ؤية الإمارات،
بجعلها �إح���دى �أف�ضل دول العامل يف جماالت حماية الطفل .و�أ�ضاف �أن

في
المواجهة

(وام)

دول���ة الإمارات العربية املتحدة ت�ش ّكل مرك���ز ًا ح�ضاري ًا حلماية الأطفال
وتوعيته���م من خماطر اال�ستغالل عرب االنرتنت ،وتعزيز الوعي الأ�سري
عرب و�سائ���ل الإعالم ...م�ش�ي�ر ًا �إىل تطوير ال�شراك���ة اال�سرتاتيجية مع
القوة الدولية االفرتا�ضية يف املجاالت التي تُ�سهم يف جعل الإنرتنت �أكرث
�أمن ًا وفائدة لهم.
ولفت �إىل تطوير الربامج وتفعيل جماالت البحث والتدريب والتعليم
وتب���ادل املعلومات على نطاق �أو�سع ،وتطوي���ر القوانني والت�شريعات ،مبا
يو ّف���ر مظ ّلة لردع املعتدين على الأطفال والوقوف بحزم يف وجه اجلناة،
وجعل �شبكة الإنرتنت �أكرث �أمن��� ًا للأطفال املع ّر�ضني خلطر اال�ستغالل،
وتقدمي مرتكبي اجلرائم �إىل العدالة.
م���ن جانبه� ،أ ّكد اللواء الدكتور نا�ص���ر خلريباين النعيمي� ،أمني عام
مكت���ب �سمو نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير الداخلي���ة رئي�س "القوة
العاملي���ة االفرتا�ضية" اجلدي���د ،حر�ص دولة الإم���ارات العربية املتحدة
على دعم هذه الأخرية يف حتقيق �أهدافها يف حماية الطفل ،والتعاون يف
مكافح���ة اجلرائم التي ت�ستهدفه عاملي ًا .وقال �إن املرحلة املقبلة �ست�شهد
مزيد ًا م���ن العمل والتعاون من خالل الدور الرئي����س الذي �ستلعبه دولة
الإم���ارات يف جه���ود تعزيز �أمن الطف���ل وحمايته ،عربي��� ًا وعلى م�ستوى
القارة الآ�سيوية.
�إىل ذل���ك� ،أ�ش���اد مايكل ب���رادو ،الرئي����س ال�سابق لـ "الق���وة العاملية
االفرتا�ضي���ة" ممثل الواليات املتحدة الأمريكية ،باختيار دولة الإمارات

العربي���ة املتح���دة لرئا�سة املنظم���ة العاملية لثالث �سن���وات مقبلة .وقال
�إن ت�سلي���م رئا�س���ة "الق���وة" �إىل الإم���ارات ُي رّعب ع���ن الطبيع���ة العاملية
له���ذه الق���وة ،كما ميثل قدرة الإم���ارات على التعامل مع ه���ذه امل�س�ؤولية
بج���دارة ...الفت��� ًا �إىل �أن دول���ة الإم���ارات ،ممثل���ة يف وزارة الداخلي���ة،
�أظه���رت من خالل م�شاركتها يف الفريق العامل���ي ،ب�أنها �شريك كامل يف
مكافحة ا�ستغ�ل�ال الأطفال ...وم�ؤ ّكد ًا على تط ّل���ع الواليات املتحدة �إىل
العمل معها يف �إطار �شراكة كاملة.
وكان���ت دولة الإم���ارات العربية املتحدة ،ممثل���ة يف وزارة الداخلية،
و ّقع���ت اتفاقي���ة ان�ضمامه���ا �إىل "القوة العاملي���ة االفرتا�ضي���ة" يف مايو
 ،2010م�ؤ ّكدة مبوجبه���ا التزامها التام يف حتقيق �أهداف هذه القوة يف
جع���ل �شبكة الإنرتنت �أكرث �أمن��� ًا للأطفال املع َّر�ض�ي�ن خلطر اال�ستغالل
عرب ال�شبكة العنكبوتية.
وت�ض���م "القوة العاملي���ة االفرتا�ضية" يف ع�ضويته���ا� ،إىل جانب دولة
ّ
الإم���ارات كبلد عرب���ي �أوحد ،ك ًّال م���ن :م�ؤ�س�سة اجلم���ارك واجلوازات
الأمريكي���ة ،ال�شرط���ة الكندي���ة ،الوكال���ة الوطني���ة ملكافح���ة اجلرمي���ة
الربيطاني���ة ،الإنرتب���ول ،ال�شرط���ة الأوروبي���ة "يوروب���ول" ،ال�شرط���ة
الأ�سرتالي���ة االحتادي���ة ،ال�شرط���ة الإيطالي���ة ،ال�شرط���ة النيوزيلندي���ة،
ال�شرط���ة الوطني���ة الهولندي���ة ،ال�شرط���ة الوطنية يف كوري���ا اجلنوبية،
ال�شرطة االحتادية ال�سوي�سرية ،ال�شرطة الكولومبية ،وغريها.
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في
المواجهة
بمشاركة قيادة خفر السواحل في سلطنة ُعمان وقطر

اإلمارات تستضيف التمرين البحري
«خليج السالم »15

(وام)

يف �إط��ار �سل�سل��ة التماري��ن الع�سكرية ال�سنوي��ة امل�شرتكة،
ب�ين دول جمل�س التع��اون لدول اخلليج العربي��ة ،التي تهدف
�إىل رف��ع م�ست��وى الكفاءة القتالي��ة وروح التعاون امل�شرتك يف
قيادة و�إدارة العمليات امل�شرتكة يف احلرب احلقيقية ملواجهة
�أ َّي��ة حتدّ ي��ات تواجه دول جمل���س التع��اون ،ا�ست�ضافت دولة
الإمارات العربية املتحدة مترين ًا بحر ّي ًا ثالث ّي ًا م�شرتك ًا ،حمل
ا�س��م" :خلي��ج ال�س�لام  ،"15مب�شاركة قيادة خف��ر ال�سواحل
ل�سلطنة ُعمان و�إدارة خفر و�أمن ال�سواحل يف دولة قطر.
كم���ا �ش���ارك يف التمرين  -ب�صفة مراقب�ي�ن  -كل من حر�س احلدود
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وخف���ر ال�سواح���ل للمملك���ة العربية ال�سعودي���ة ومملك���ة البحرين ودولة
الكويت.
ويهدف هذا التمرين ،الذي اختتم فعالياته يف ح�ضور العميد الركن
طي���ار عبداهلل خوي���دم النيادي ،مدير جه���از حماية املن�ش����آت احليوية
وال�سواحل ،وعدد م���ن كبار �ضباط القوات امل�سلحة وممثلي دول جمل�س
التع���اون ل���دول اخللي���ج العربي���ة� ،إىل تعزيز مفه���وم العم���ل الع�سكري
امل�ش�ت�رك بني حر�س ال�سواحل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وتوحيد
املفاهي���م العملياتي���ة ،وحتقي���ق التع���اون والتكام���ل يف تنفي���ذ العمليات
البحري���ة امل�شرتكة� ،إىل جانب تبادل املعرف���ة واخلربات والتدريب على
مكافحة تهريب املخدرات والبحث والإنقاذ ومكافحة الت�س ّلل.

في
المواجهة
 ...ومع وحدات من القوات البرية االماراتية والفرنسية

اختتام فعاليات
التمرين العسكري «حميمات »2015

(وام)

اختتم��ت ق��وات �إماراتي��ة – فرن�سي��ة بنج��اح ،مترين�� ًا
ع�سكري�� ًا م�شرتك ًا� ،أقيم م�ؤخر ًا عل��ى �أرا�ضي الدولة مب�شاركة
وحدات برية من اجلانبني.
و�أثن���اء تنفيذ البيان اخلتامي ،ال���ذي حمل ا�سم" :حميمات ،"2015
�أظهرت العنا�ص���ر امل�شاركة القدرة والكف���اءة العالية يف عمليات القتال
يف مراح���ل احلرب املختلفة ،من خالل ا�ستخدام �أحدث املعدات و�إبراز
�أف�ضل الأ�ساليب القتالية.
و�أظه���رت فعالي���ات التمري���ن م�ستوى عالي��� ًا م���ن االحرتافية يف كل
الوح���دات امل�شاركة ،يعك�س ما و�صل �إليه التع���اون الع�سكري بني القوات
امل�سلح���ة الإماراتي���ة والفرن�سية ،ال���ذي ُبني منذ عدة عق���ود على �أُ�س�س
را�سخة تنطلق من الروابط الوثيقة بني اجلانبني.

ون ّفذت القوات امل�شاركة خالل مراحل التمرين �سل�سلة من التدريبات
ا�شتمل���ت عل���ى عدد م���ن العمليات التي ّمت���ت بد ّقة متناهي���ة ،و�أظهرت
الق���درات القتالي���ة للق���وات ،وعك�ست م�ست���وى التن�سي���ق واالندماج بني
الق���وات امل�شاركة ومقدرتها على العمل يف خمتلف ظروف بيئة العمليات
امل�شرتكة.
وق���د د�أبت دولة الإم���ارات العربية املتح���دة على تنفي���ذ �سل�سلة من
التماري���ن الع�سكري���ة امل�شرتكة مع ال���دول ال�شقيق���ة وال�صديقة ،وذلك
انطالق��� ًا من حر����ص القيادة العام���ة للقوات امل�سلحة عل���ى رفع م�ستوى
القدرات والكفاءة القتالية وفق ا�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل.
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في
المواجهة

شرطة أبوظبي تختتم مناقشة تحضيرات
«تمرين التعاون العربي لمواجهة
التهديدات اإلشعاعية والنووية»

(وام)

اختتم��ت �شرط��ة �أبوظب��ي مناق�ش��ة حت�ض�يرات "متري��ن
التع��اون العربي ملواجه��ة التهديدات الإ�شعاعي��ة والنووية"
�ستتم ا�ست�ضافته يف العا�صمة �أبوظبي يف فرباير املقبل،
الذي
ّ
بتنظي��م وكال��ة الطاق��ة يف الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة
و�إ�ش��راف الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ومعه��د الأمم
املتحدة الإقليمي لبحوث اجلرمية والعدالة.
و ُي َع��� ّد هذا االجتم���اع ،الثاين �ضم���ن �سل�سلة اجتماع���ات حت�ضريية،
ا�ستع���داد ًا للح���دث ال���دويل ،حيث احت�ضن���ت �أبوظبي �سابق��� ًا االجتماع
�سيتم عقد االجتم���اع التح�ضريي الثالث يف اململكة املغربية
الأول ،فيم���ا ّ
يف يناير اجلاري.
أوج���ه التعاون والرتاب���ط والتكامل الدويل،
وبحث���ت �شرطة �أبوظبي � ُ
و�سبل التن�سي���ق اال�سرتاتيجي امل�شرتك بني اجله���ات امل�شاركة ،ملواجهة
ُ
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خماطر التهديدات الإ�شعاعية والنووية ،وذلك يف ح�ضور �أع�ضاء الأمانة
الإقليمية ملراكز التم ّيز لدول جمل�س التعاون لتج ّنب املخاطر الكيميائية
البيولوجية الإ�شعاعية والنووية ،و�آخرون من الأمانة الإقليمية يف ال�شرق
الأو�س���ط� ،إ�ضافة �إىل ممثل عن �شمال �إفريقي���ا (من اململكة املغربية)،
و�آخر عن اململكة الأردني���ة الها�شمية� ،إىل جانب وفد دويل من الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة ومعه���د الأمم املتح���دة الإقليمي لبح���وث اجلرمية
والعدالة..
و ُي َع��� ّد هذا التمري���ن باكورة �أعم���ال الأمانة الإقليمي���ة ملراكز التم ّيز
لدول جمل�س التع���اون لتج ّنب املخاطر الكيميائية البيولوجية الإ�شعاعية
والنووية ،يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

في
المواجهة

«الهيئة» تنفذ تمرينًا مشتركًا مع القوات
المسلحة ووزارة الداخلية في رأس الخيمة
يف �سي��اق ّ
خطته��ا ال�سنوية الهادف��ة �إىل رفع
ق��درات اال�ستجاب��ة الوطني��ة وتطويره��ا،
نفّ��ذت "الهيئة الوطني��ة لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث" ،بالتعاون والتن�سيق
م��ع الق��وات امل�سلح��ة ووزارة الداخلية،
وبامل�شارك��ة م��ع خمتلف اجله��ات املعنية
يف الدولة ،مترين ًا عمل ّي ًا ملواجهة عمليات
الأمن الداخلي " التهديدات واملخاطر".
و�شم���ل التمري���ن ،ال���ذي ّمت تنفي���ذه يف �إم���ارة ر�أ�س
اخليمة وا�ستمر على مدى ثالثة �أيام� ،سيناريوهات عملية �شارك
فيها عدد من الوزارات والهيئات والإدارات والوحدات املختلفة.
ويه���دف التمري���ن �إىل التدري���ب والتن�سي���ق امل�شرتك ب�ي�ن اجلهات
وامل�ؤ�س�س���ات الأمني���ة واملدني���ة ملواجه���ة التهديدات واملخاط���ر لعمليات

الأم���ن الداخل���ي� ،إ�ضاف���ة �إىل تطوير جاهزي���ة اجلهات
امل�ستجيب���ة وا�ستعداداته���ا لتنفيذ اخلط���ط الوطنية
وال�سيناريوه���ات املتو ّقع���ة ،وكيفي���ة �إدارة الأزمة
و�سب���ل ال�سيطرة عليه���ا ،و�إظهار ق���درات كافة
القطاعات و�إمكانياتها ،على م�ستوى اال�ستجابة
الفوري���ة ،وتعزي���ز املفاهي���م اخلا�ص���ة ب����إدارة
الط���وارئ والأزمات وتوحيده���ا ،من منطلق �أن
�أمن الوطن وا�ستقراره على قمة �أولويات القيادة
العليا ،لتبقى دولة الإم���ارات يف طليعة �أكرث بلدان
العامل �أمن��� ًا وا�ستقرار ًا و�سالم���ة ،وملوا�صلة م�سريتها
التطويرية نحو مزيد من التقدّم واالزدهار والرقي.
ي�أتي التمري���ن لغاية و�ضع كل متط ّلبات مواجه���ة الأزمات والكوارث
والتقلي���ل م���ن �آثاره���ا ،ورف���ع ق���درات امل�ؤ�س�س���ات والأف���راد من خالل
التدري���ب ،والتن�سيق امل�ش�ت�رك بني اجلهات املعني���ة وامل�ستجيبة للحدث
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ملواجهة عمليات حفظ الأمن الداخلي.
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في
المواجهة
تم إنجازها في مجال العمل الخليجي المشترك
ع ّبر عن ارتياحه للخطوات التي ّ

االجتماع الـ  13للجنة العليا لرؤساء
يقر وثيقة
أركان دول مجلس التعاون
ّ
ُأسس وضوابط اإلعالم العسكري
�أو�ص��ى االجتم��اع
الثال��ث ع�ش��ر للجن��ة
الع�سكري��ة العلي��ا
جمل���س
ل��دول
التع��اون ل��دول اخلليج
العربي��ة ،باملوافق��ة
عل��ى وثيق��ة �أُ�س���س
و�ضواب��ط الإع�لام
يف املج��ال الع�سك��ري،
وق�� َّرر ا�ستح��داث ق�سم
خا���ص يف الأمان��ة
العام��ة للمجل�س ،يتبع
ال�ش���ؤون الع�سكري��ة،
ُيعن��ى بتنظيم الإعالم
الع�سكري و�إدارته .و�أو�صت اللجنة ،التي عبرّ ت عن ارتياحها
للخطوات التي ّ
مت �إجنازها يف جمال العمل الع�سكري اخلليجي
امل�ش�ترك ،باملوافقة على �إحالل اخلربات الوطنية اخلليجية
امل� ّؤهل��ة ،للقي��ام ب��دور ومه��ام تق��دمي اخلدم��ات اال�ست�شارية
ل�ل�إدارات واملكات��ب التابع��ة للأمان��ة العام��ة ،مب��ا يف ذل��ك
اال�ستفادة من الع�سكريني املتقاعدين من دول جمل�س التعاون
املتخ�ص�ص��ة واخل�برة والكف��اءة
م��ن ذوي امل� ّؤه�لات العلمي��ة
ّ
واجلدارة ،يف الوظائف الفنية واال�ست�شارية.
وتر�أ����س �سع���ادة الفري���ق الركن حمد حمم���د ثاين الرميث���ي ،رئي�س
�أركان الق���وات امل�سلح���ة الإماراتية ،وف���د الدولة امل�ش���ارك يف االجتماع
�ضم �أ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء �أركان دول جمل�س التعاون
الـ���ذي َّ
لدول اخلليج العربية ،وعق���د يف قطر برئا�سة �سعادة اللواء الركن طيار
غامن بن �شاهني الغامن ،رئي�س �أركان القوات امل�سلحة القطرية.
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(وام)

ّ
واطلع���ت اللجنة بداية على �سري العم���ل يف جماالت العمل الع�سكري
ً
والدف���اع امل�ش�ت�رك وحم���اور التكام���ل الدفاع���ي ،وبحث���ت ع���ددا م���ن
املو�ضوع���ات املتعلق���ة بالعم���ل الع�سك���ري امل�ش�ت�رك ،ويف مقدمته���ا م���ا
املوحدة لدول املجل����س ،واخلطوات اجلارية
يتعل���ق بالقيادة الع�سكري���ة َّ
لتفعيلها ،وا�ستكم���ال ما يتط َّلبه ذلك من درا�س���ات و�إجراءات ،وغريها
من املو�ضوعات الع�سكرية امله َّمة.
كم���ا اطلعت اللجنة على �سري العم���ل يف جمال االت�صاالت الع�سكرية
ل���دول املجل����س ،واخلط���وات الت���ي َّمت���ت لإن�ش���اء امل�س���ار املكم���ل ّ
خلط
االت�ص���االت الع�سكرية ،وامل�س���ار البديل له ،وكذلك �س�ي�ر عمل منظومة
ح���زام التع���اون لتبادل ال�ص���ور الرادارية ب�ي�ن مراكز عملي���ات القوات
اجل ّوية والدفاع اجل ّوي يف الدول الأع�ضاء.
وختام��� ًا� ،أعرب���ت اللجنة ع���ن ترحيبها بالدع���وة املقدمة من معايل
الفري���ق �أول الركن عبدالرحمن ب���ن �صالح البنيان ،رئي�س هيئة الأركان
العام���ة للقوات امل�سلحة يف اململكة العربية ال�سعودية ،لعقد الدورة الـ 14
للجنة يف العام املقبل يف مدينة الريا�ض.

في
المواجهة
مخاطرها تتمثل في تجاهلها من قبل بعض الدول االقتصادية الصاعدة

اإلمارات والسعودية :نحو اتخاذ خطوات
للح ّد من الكوارث الصناعية
فاعلة َ

ت�س َّبب��ت حادث��ة االنفج��ار
ال��ذي تع َّر�ض��ت ل��ه �إح��دى
املن�ش���آت ال�صناعية ال�صينية يف
تياجنني ،يف دع��وة �شركة "بوز
�أل��ن هاملت��ون" دول املنطق��ة،
ويف مقدمته��ا الإمارات العربية
املتح��دة واململك��ة العربي��ة
ال�سعودي��ة ،باعتبارهم��ا م��ن
�أبرز ال��دول ال�صناعية ،واللتان
ت�شه��دان من��و ًا مت�سارع�� ًا� ،إىل
�ض��رورة اتخاذ خط��وات فاعلة
من �ش�أنه��ا ا َ
حلدّ من وقوع كوارث
م�أ�ساوية.
ج���اءت ه���ذه الدعوة عل���ى ل�سان
م�ست�ش���ار يف �شرك���ة "ب���وز �أل���ن
هاملت���ون" يف منطقة ال�شرق الأو�سط� ،أ�ش���اد بالدور الريادي ال�صناعي
لك ّل م���ن الإمارات وال�سعودية .وعلى الرغم م���ن االختالف الديناميكي
الوا�ض���ح � اّإل �أن التنمي���ة االقت�صادي���ة ال�سريعة الت���ي ت�شهدها مثل هذه
ال���دول ،ت�ش�ي�ر �إىل التبعات اخلط�ي�رة التي قد ينطوي عليه���ا هذا النمو
ع�ل�اوة �إىل االفتق���ار �إىل البنية التحتية التنظيمي���ة ،لذلك ترى ال�شركة
�ضرورة مبادرة دول املنطق���ة �إىل اتخاذ خطوات فاعلة من �ش�أنها َ
احل ّد
م���ن وقوع مثل ه���ذه الكوارث ع�ب�ر �إن�شاء هيئات ناظم���ة وطنية م�ستقلة
لل�سالمة.
�إن خماط���ر ه���ذه الكوارث تتمث���ل يف جتاهلها من قب���ل بع�ض الدول
االقت�صادي���ة ال�صاعدة ،وكما هو احلال مع ال�ص�ي�ن ،ت�سارعت مقايي�س
التنمي���ة ال�صناعية ب�شكل كبري يف املنطقة ،مثل النمو الذي ت�شهده دولة
الإم���ارات العربية املتحدة ،حيث تتوقع وزارة االقت�صاد الإماراتية وجود
�أكرث من � 5آالف من�ش�أة �صناعية ،و�أكرث من  500منطقة حرة يف خمتلف
�أنح���اء الدولة .و�أن�شئت املنطقة احلرة يف جب���ل علي  -على �سبيل املثال
لت�ضم الآن �أكرث من
 قب���ل نح���و  20عام ًا فقط ،ومع ذلك فقد تط���ورت ّ� 7آالف �شرك���ة� .أما يف اململك���ة العربية ال�سعودية ف����إن الهيئة ال�سعودية
للم���دن ال�صناعية ومناطق التقنية "م���دن" ،ت�شرف اليوم على �أكرث من

(وام)

 30مدين���ة �صناعي���ة قائمة،
ت�ض���م �أكرث من  3000م�صن���ع مع �أكرث من
ّ
 300,000موظ���ف .وهن���اك توقع بنم���و قطاع ال�صناع���ات التحويلية يف
مم���ا جعلها واحدة من �أ�سرع
اململك���ة بن�سبة  7%على �أ�سا�س �سنويّ ،
دول العامل منو ًا يف جمال ال�صناعة.
ويف ظ���ل ه���ذا النمو املت�س���ارعّ ،مت يف الآونة الأخ�ي�رة ت�سجيل العديد
م���ن احلوادث عرب املنطق���ة ،نذكر منها  -على �سبي���ل املثال ال احل�صر
 ان���دالع حريق يف متجر لبيع الإطارات يف منطقة امل�صفح يف �أبوظبي،راح �ضحيت���ه � 10أ�شخا�ص ،ومنذ �أي���ام قليلة فقط حادثة �سقوط �أ�ضخم
رافع���ة من نوعه���ا يف منطقة ال�ش���رق الأو�سط عل���ى امل�ص ّلني يف احلرم
املك���ي ،راح �ضحيته���ا �أكرث من � 100شخ����ص وجرح املئ���ات .وبنا ًء على
ذل���ك ترى "بوز �ألن هاملتون" �أن ال�سبيل الوحيد لتكوين ثقافة متينة يف
جم���ال ال�سالمة ،هو عرب تطوير هيئة تنظيمية وطنية م�ستقلة لل�سالمة،
تت���ولىّ م�س�ؤولية حتديد اجلهود الوطنية التي تكف���ل االلتزام وامل�س�ؤولية
بال�سالم���ة يف خمتلف القطاعات ،و�ستعمل عل���ى تطبيق التوحيد وو�ضع
منهجي���ة منظمة ينظر لل�سالمة فيها من �إطار �شامل عرب كافة �أ�صحاب
امل�صلح���ة .ويج�س���د تطوي���ر التع���اون وال�ش���راكات املتين���ة القائم���ة بني
القطاعني العام واخلا�ص عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف �إظهار ال�شفافية وااللتزام
بالتح�سني امل�ستمر.
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في
المواجهة
بالتعاون مع «اللجنة الوطنية» و»المعهد القضائي»

شرطة دبي تطلق «دبلوم
مكافحة جرائم االتجار بالبشر»

يف مب��ادرة ه��ي الأوىل م��ن
نوعه��ا عل��ى م�ست��وى الوط��ن
العرب��ي� ،أطلق��ت الإدارة العامة
حلق��وق الإن�س��ان يف القي��ادة
العام��ة ل�شرط��ة دب��ي ،بالتعاون
م��ع "اللجن��ة الوطني��ة ملكافحة
جرائم االجتار بالب�شر" و"معهد
دب��ي الق�ضائي" ،دبلوم "مكافحة
جرائم االجتار بالب�شر".
وقال اللواء الدكت���ور عبد القدو�س
عبد ال���رزاق العبي���ديل ،م�ساعد قائد
ع���ام �شرط���ة دب���ي ل�ش����ؤون اجل���ودة
والتم ّي���ز� ،إن دبل���وم "مكافحة جرائم
االجت���ار بالب�شر" ُي َع��� ّد الدبلوم املهني
التخ�ص�ص على م�ست���وى الوطن العربي ،وميتد
الأول ال���ذي يحمل ه���ذا
ُّ
لف�ت�رة �أربع���ة �أ�شه���ر ،به���دف �إع���داد نخب���ة م�ؤهّ لـ���ة يف جمي���ع الدوائر
وامل�ؤ�س�س���ات املعن ّي���ة مبكافحة جرائم االجتار بالب�ش���ر يف الدولة ،وذلك
من خ�ل�ال تناول امل���واد واملو�ضوع���ات والقوان�ي�ن واالتفاقي���ات الدولية
اخلا�صة واملرتبطة بجرمية االجتار بالب�شر ،لإك�ساب امل�شاركني املهارات
واخلربات العلمية والعملي���ة الالزمة للوقاية من هذه اجلرمية ،وتطوير
و�سائل البحث والتح ّري و�آليات حماية �ضحايا االجتار بالب�شر.
و�أو�ض���ح ان الربنام���ج التدريب���ي ُو ِ�ضع ب�ش���كل ت�سل�سل���ي يتنا�سب مع
ا�سرتاتيجي���ة اللجن���ة الوطني���ة ملكافح���ة االجت���ار بالب�ش���ر ،املبن َّية على
خم�س ركائ���ز ،هي :الوقاية ،امل ْنع ،املالحق���ة الق�ضائية والعقاب ،رعاية
ال�ضحاي���ا ،وتعزيز التعاون ال���دويل .وزاد من �أهمي���ة الربنامج التعاون
امل�ش�ت�رك يف تنفي���ذه ب�ي�ن "اللجنة الوطني���ة" و"معهد دب���ي الق�ضائي"
و�شرطة دبي ،ممثلة مبركز مراقبة جرائم االجتار بالب�شر.
و�أ�ش���ار اللواء العبيديل �إىل �أن تقدُّم � ّأي جمتمع وتط ّوره ،يقا�سان مبا
ميلك���ه من قوة فكري���ة وعلمية وثقافية تُبنى ب�ش���كل تراكمي على فرتات
متباع���دة م���ن الزم���ن ،وال يمُ كن حتقيق ذل���ك �إ ّال يف ظ��� ّل جمتمع ينعم
مما ي�ش��� ّكل حتدّي ًا �أمام اجلهات الأمنية ،حيث تقع
بالأم���ن واال�ستقرارّ ،
على عاتقها م�س�ؤولية �إعداد �أفراد قادرين على امتالك قدرات ومعارف
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ومه���ارات وق َي���م ت�ساعدها عل���ى التعامل مع خمتلف امل�ش���كالت ،وح ّلها
بطرق نوعية و�إبداعية.
من جانبه� ،أكد القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي ،مدير "معهد دبي
الق�ضائي"� ،أن برنامج الدبلوم عبارة عن � 100ساعة تدريبية� ،سيقدّمها
مق�سم
 17حما�ضر ًا ،غالبيتهم من املواطنني ...م�شري ًا �إىل �أن الربنامج َّ
�سيتم تنفيذها خالل �أربعة �أ�شهر.
�إىل �أربعة �أ�سابيعّ ،
و�أو�ض���ح �أن الأ�سبوع الأول �سيتط���رق �إىل ا�سرتاتيجية دولة الإمارات
يف مكافح���ة جرمية االجتار بالب�شر ،وال ُب ْع���د الدويل للجرمية ،والقانون
االحت���ادي اخلا�ص به���ا ،والقوان�ي�ن ذات ال�صلة� ،إ�ضاف���ة �إىل اجلرائم
املتّ�صل���ة بجرمية االجت���ار بالب�ش���ر ...عل���ى �أن يتناول الأ�سب���وع الثاين
جرمي���ة االجت���ار بالب�ش���ر ،والعمل الق�س���ري ،وقان���ون غ�سي���ل الأموال،
واجلرائ���م الإلكرتونية ،وا�ستغ�ل�ال الأطفال واخل���دم ...فيما �سيتطرق
الأ�سب���وع الثالث �إىل و�سائل البحث والتح ّري يف جرائم االجتار بالب�شر،
والتحقي���ق الأمث���ل يف ه���ذا النوع م���ن الق�ضاي���ا ،والأح���كام املو�ضوعية
والإجرائي���ة اخلا�صة ،و�إج���راءات التعامل م���ع ال�ضحايا� .أم���ا الأ�سبوع
الرابع والأخري ف�سيتناول �أف�ضل املمار�سات يف مكافحة هذه اجلرمية.

«الهيئة» تبحث وشرطة عجمان سرعة
االستجابة وتثقيف الجمهور

(وام)

�ش��دَّ د �سعادة العمي��د ال�شيخ �سلطان بن عب��داهلل النعيمي،
قائ��د عام �شرط��ة عجمان ،عل��ى �أن امل�س�ؤولي��ة امل�شرتكة بني
"الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث"
و�شرط��ة عجم��ان ،جت��اه املجتمع حتتّ��م على اجلانب�ين اتباع
ا�سرتاتيجي��ات الت�صدّ ي للأزم��ات ،والتعامل معها يف امل�ستقبل،
للحدّ من �آثارها وخماطرها.
َ
و�أ ّك���د ،خالل ا�ستقباله �سعادة �سي���ف حممد ارحمه ال�شام�سي ،نائب
مدير ع���ام "الهيئة" ،عل���ى �أن اجلهود احلثيثة واملتوا�صل���ة التي تبذلها
ال�شرطة ،بالتع���اون مع "الهيئة" واجلهات املعن ّية ،تهدف ب�شكل �أ�سا�سي
�إىل حماي���ة �أبن���اء الإم���ارات واملُقيم�ي�ن عل���ى �أر�ضه���ا ،م���ن � ّأي طارئ،
واملحافظة على املمتلكات والإجنازات التي حققتها الدولة.
وبح���ث اجلانبان ،خالل اللقاء الذي عقد يف مكتب قائد عام �شرطة

عجمان ،يف متابع���ة اخلطط واال�سرتاتيجيات املو�ضوعة وعملية �إدارتها
بن���اء على درا�س���ات متع َّمق���ة ملواجه���ة املخاط���ر ...كما ناق�ش���ا تنظيم
�آلي���ات الت�ص ّرف حيالها لتعزيز الق���درات والإمكانيات الداعمة ل�سرعة
اال�ستجابة للأحداث والوقائع الأمنية الهامة ،والعمل على و�ضع اخلطط
امل�ستقبلي���ة وحتديثها ب�شكل متوا�صل ،بنا ًء عل���ى �سج ّل املخاطر الوطني
املعتمد.
وتن���اول االجتم���اع ،ال���ذي ح�ض���ره �أع�ض���اء فري���ق �إدارة الط���وارئ
املوجه���ة �إىل كل
والأزم���ات يف عجم���ان ،الربام���ج التوعوي���ة والتثقيفية َّ
فئ���ات املجتمع ،والربامج التدريبية التي ت�ساهم ب�شكل م�ستمر يف �إعداد
الك���وادر الوطني���ة امل�ؤهّ ل���ة لإدارة الط���وارئ والأزم���ات ،والتمارين التي
تن ّفذها "الهيئة" وت�شمل موظفي القطاعني االحتادي واملحلي.
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للمرة األولى في الدولة وعلى مستوى الشرق األوسط

ّ
تنظم ورشة عمل إرشادية
«الهيئة»
لفئة ذوي اإلعاقة البصرية

(وام)

َّ
نظم��ت "الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزم��ات
والك��وارث" ،بالتعاون مع "جمعي��ة االحتاد الن�سائية" ،ور�شة
عم��ل ،الأوىل من نوعها ُتقام يف الدول��ة وعلى م�ستوى ال�شرق
الأو�س��ط ،لفئة ذوي الإعاقة الب�صرية ،وذلك يف �إطار ال�سعي
احلثي��ث للم�ساهم��ة يف تعزي��ز دم��ج ه��ذه الفئ��ة يف املجتمع،
الت�ص��رف ال�سلي��م يف ح��االت الطوارئ
و�إر�شاده��ا �إىل كيفي��ة
ّ
والأزمات والكوارث.
و�ألق���ت الور�ش���ة ال�ض���وء عل���ى دور "الهيئ���ة" يف التخطي���ط ملواجهة
الط���ورائ والأزم���ات والك���وارث و�إجن���از منظومة �إدارتها عل���ى م�ستوى
الدول���ة� ،إىل جان���ب تقيي���م املخاطر و�إدارته���ا ،و�إدارة مراك���ز عمليات
الط���ورائ والأزم���ات والك���وارث ،وقي���ادة مرحل���ة التع���ايف م���ن �آثارها
وتداعياتها.
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وتناول���ت الور�شة دور الإعالم يف تثقي���ف املجتمع وتوعيته ،بالرتكيز
على فئة ذوي الإعاقة ...بالإ�شارة �إىل ما قدمته "الهيئة" يف هذا الإطار
موجهة �إىل هذه الفئة املجتمعية الهامة.
من و�سائل تثقيفية َّ
ولفت���ت الور�شة النظ���ر �إىل �أن فئة ذوي الإعاق���ة الب�صرية يواجهون
�صعوبات وحتدِّ يات �أثناء حدوث الطورائ والأزمات والكوارث ...م�شدِّ دة
املخت�صة يف توفري �أجهزة �إنذار� ،أو تزويد هذه الفئة
على دور امل�ؤ�س�سات
َّ
مبعلومات و�إجراءات تدريبي���ة عملية بكيفية الت�ص ّرف ،وعلى دور تقنية
املعلوم���ات وهيئ���ة الإم���ارات لالت�ص���االت "ات�ص���االت" ،بالتحذير قبل
الن�صية ال�صوتية
وبع���د حدوث الكوارث الطبيعية ،عن طري���ق الر�سائل ّ
عل���ى الهواتف املحمولة ،حيث تعترب هذه اخلط���وات ف ّعالة يف حال وقوع
الطورائ والأزمات والكوارث.
و ُت َع��� ّد ه���ذه الور�ش���ة �سابقة وحدث��� ًا مه ّم ًا ج��� ّد ًا على م�ست���وى �إمارة
ال�شارقة ،حيث �أتاحت الفر�صة �أمام املعاقني ب�صري ًا ،من خالل م�شاركة
�أع�ض���اء اجلمعي���ة وطباعة امل�ستن���دات بطريقة "ب���راي" ...من ِّوهة �إىل
حر�ص الدولة على تعزيز دمج هذه الفئة يف املجتمع ،و�ضمان �سالمتها.

ّ
وتنفذ ساعة للعصف الذهني
...
وورشة عمل حول االبتكار

(وام)

ق��ام �سع��ادة الدكت��ور جمال حمم��د احلو�سن��ي ،مدير عام
"الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث"،
يرافق��ه �سعادة �سي��ف حممد ارحم��ه ال�شام�س��ي ،نائب املدير
الع��ام ،بجولة تفقدي��ة �شملت ور���ش العمل الع�ص��ف الذهني
وتب��ادل االف��كار املبتك��رة ،ل�ل�إدارات املختلفة ،الت��ي َّ
نظمتها
مقره��ا يف �أبوظبي� ،ضم��ن م�شاركتها يف
"الهيئ��ة" م�ؤخّ ��ر ًا يف ِّ
"�أ�سبوع الإمارات لالبتكار ."2015
ّ
واطل���ع مدي���ر ع���ام "الهيئ���ة" عل���ى الأف���كار اخلالق���ة والإبداعي���ة
للم�شارك�ي�ن يف هذه الور�ش ،وتبادل وجهات النظر مع الإدارات ،ك ٌّل على
حدة ...م�ؤ ِّكد ًا على �أهمية تعزيز روح االبتكار ،وتر�سيخها بني املوظفني
خللق تناف�س قوي يف جمال تقدمي �أف�ضل املمار�سات يف م�سرية التنمية،
للخ���روج بحل���ول تواك���ب التحدّيات القادم���ة ،والتي مت ّك���ن املجتمع من
مواجهة ناجحة يف �إدارة الأزمات والكوارث.
وت�أت���ي الور�شة يف �إطار امل�ساعي احلثيثة التي تبذلها "الهيئة" لدعم
�أهداف "اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار" املتمحورة حول ج ْعل الإمارات
�ضمن الدول الأكرث ابتكار ًا على م�ستوى العامل بحلول العام .2021
وق���ال �سعادة �سي���ف ال�شام�سي ،يف كلم���ة خالل افتت���اح الور�شة� ،إن

"�أ�سب���وع الإم���ارات لالبتكار" ي�أت���ي �ضمن منظوم���ة متكاملة لرت�سيخ
االبتكار الت���ي تب َّنتها دولة الإمارات العربية املتح���دة ،و َّمت �إطالقها عرب
ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة لالبت���كار م َّدتها �سبع �سنوات ،للو�صول بدولة
الإم���ارات �إىل املراكز الأوىل عاملي ًا يف جمال االبتكار ،وبهدف امل�ساهمة
يف حتقي���ق ر�ؤية الإم���ارات  ،2021حيث تعمل حكوم���ة الإمارات� ،ضمن
ا�سرتاتيجيتها ال�شاملة ،على تعزيز دور االبتكار كمحرك رئي�س للتطوير
احلكومي ...م�ؤ ِّكد ًا ثقته و�إميانه بطاقم العمل الذي �أكد خالل ال�سنوات
املا�ضي���ة التزام���ه بتقدمي �أف�ض���ل النتائج والتم ّيز ،عرب انته���اج �أ�ساليب
وط���رق مبتك���رة ...ولف���ت �إىل �أن ا�سرتاتيجي���ة االبتكار ت�أت���ي ت�أكيد ًا ملا
تب َّنته "الهيئة" يف م�ساره���ا العملي وطموحها املتوا�صل نحو تب ّني �أف�ضل
املمار�س���ات العاملي���ة يف جم���ال �إدارة الأزم���ات والط���وارئ والك���وارث.
و�أ�ض���اف� :إن الأم���ر يتط َّلب حلو ًال مبتك���رة و�إدارة متج���دِّ دة ،وتب ّني نهج
االبتكار يف العمل امل� َّؤ�س�سي اليومي بطرق و�أدوات خمتلفة.
وقال ال�شام�سي� :إن االبتكار لي�س وليد اللحظة ،بل "جزء من ق َيمنا"
يف "الهيئة" ،و�ستم ِّكننا هذه الور�شة وخمرجاتها من �إعادة الت�أكيد على
�أهمي���ة االبتكار ،وهو ما �سيم ّكنه���ا من تفعيل دورها ب�شكل الفت يف دعم
الأجندة الوطنية لالبتكار.
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محمد بن راشد يطلق
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050
اختت ��م �صاح ��ب ال�سم ��و ال�شي ��خ حممد بن
را�ش ��د �آل مكت ��وم ،نائ ��ب رئي�س الدول ��ة ،رئي�س
جمل� ��س الوزراء ،حاكم دب ��ي�" ،أ�سبوع الإمارات
لالبتكار" ،ب�إطالق "ا�سرتاتيجية دبي للطاقة
النظيف ��ة  ،"2050الت ��ي ته ��دف �إىل حتوي ��ل
الإم ��ارة �إىل مرك ��ز عامل ��ي للطاق ��ة النظيف ��ة
واالقت�صاد الأخ�ضر.
و�أ َّك ��د �سم� � ّوه ،خ�ل�ال تد�شين ��ه للمرحل ��ة
الثاني ��ة من "جممع حممد ب ��ن را�شد للطاقة
ال�شم�سي ��ة" يف منطق ��ة املرم ��وم يف دب ��ي ،الذي
يُعت�ب�ر الأكرب من نوعه عل ��ى م�ستوى العامل،
م ��ن خالل توف�ي�ر  5000ميغ ��ا واط من موقع
واح ��د م ��ع حل ��ول الع ��ام  2030وبا�ستثم ��ارات
ت�ص ��ل قيمته ��ا �إىل  50ملي ��ار دره ��م ،عل ��ى �أن
دول ��ة الإم ��ارات ،م ��ن خ�ل�ال ا�سرتاتيجياته ��ا
وا�ستثماراته ��ا يف جم ��ال الطاق ��ة النظيف ��ة
واملتج� �دّدة� ،أ�صبح ��ت الي ��وم تق ��ود اجله ��ود
العاملي ��ة يف ه ��ذا املج ��ال ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن كونه ��ا متتل ��ك واح ��دة من
�أك�ب�ر احتياطي ��ات النف ��ط عل ��ى م�ست ��وى الع ��امل .وق ��ال �سم� � ّوه�" :إن
اال�سرتاتيجي ��ة الت ��ي نطلقه ��ا الي ��وم تر�س ��م بو�ض ��وح مالم ��ح قط ��اع
الطاق ��ة يف دب ��ي خ�ل�ال العق ��ود الثالث ��ة املقبل ��ة ،وتطم ��ح �إىل توف�ي�ر
 %75م ��ن �إجم ��ايل طاق ��ة الإمارة من خ�ل�ال موارد الطاق ��ة النظيفة
مما يعك�س جدِّيتنا يف امل�ساهمة ب�شكل عملي يف
م ��ع حل ��ول العام ّ ،2050
التعامل مع التحدّيات البيئية التي يواجهها العامل ،وذلك من خالل
ت�أ�سي�س منوذج م�ستدام لتوفري الطاقة ،وداعم للنمو االقت�صادي دون
الإ�ض ��رار بالبيئ ��ة ومواردها ،بحيث ميكن ت�صدي ��ره �إىل العامل �أجمع،
فهدفن ��ا �أن نك ��ون الأقل يف الب�صمة الكربونية على م�ستوى العامل مع
حلول العام ."2050
و�أ�ض ��اف �سم� � ّوه�" :إن كل دره ��م يت� � ّم ا�ستثم ��اره يف تنمي ��ة م�ص ��ادر
الطاق ��ة النظيف ��ة ،يُ�ستثم ��ر يف الوق ��ت نف�سه حلماية البيئ ��ة للأجيال
القادم ��ة ،ويف بن ��اء قطاعاتن ��ا االقت�صادية ب�ص ��ورة م�ستدامة ال تعتمد
عل ��ى م ��وارد الطاقة النا�ضبة واملتذبذبة يف �أ�سعارها ،واليوم ن�سعى من
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(وام)

خالل هذه اال�سرتاتيجية ،التي ت ّتخذ من االبتكار والبحث والتطوير
ركي ��زة �أ�سا�سي ��ة له ��ا� ،إىل ا�ست�ش ��راف م�ستقب ��ل قط ��اع الطاق ��ة ب�صورة
م�ستم ��رة ،و�إع ��داد اخلط ��ط واملبادرات الت ��ي من �ش�أنه ��ا اال�ستفادة من
التط ��ورات العلمي ��ة والتكنولوجي ��ة يف القط ��اع ،و�أخذ زم ��ام املبادرة يف
جتربته ��ا وتطبيقه ��ا" .و�أكد �سموه على �أن دولة الإمارات يف �سعي دائم
لتك ��ون مرجعي ��ة عاملية يف جمال �أف�ض ��ل املمار�س ��ات املرتبطة مبفهوم
اال�ستدام ��ة وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال ترجم ��ة املفاهي ��م �إىل تطبيق ��ات عل ��ى
�أر� ��ض الواقع داعي� �اً �سموه ال�شركات العاملية ومراكز البحث والتطوير
�إىل اتخ ��اذ دبي مق ��راً الختبار وتطبي ��ق اجليل القادم م ��ن تكنولوجيا
الطاق ��ة النظيف ��ة مما ي�ساهم يف خلق من ��وذج عاملي ميكن االحتذاء به
واال�ستفادة منه على م�ستوى العامل.
كما قام �سم ّوه بتد�شني �أعمال الإن�شاء لـ "مركز هيئة كهرباء ومياه
دب ��ي لالبت ��كار" ،ال ��ذي ي�ض� � ّم حت ��ت مظ ّلت ��ه جمموعة م ��ن خمتربات
البحث والتطوير يف جمال م�ستقبل الطاقة النظيفة ،و�سي�شرف على
�إدارة م�شاري ��ع بحثي ��ة وتطويري ��ة مبجموع ا�ستثم ��ارات ت�صل �إىل 500
مليون درهم.

اعتبرت أن األمم المتحدة فشلت في تطبيق مفهوم األمن الجماعي الدولي

ّ
تتبنى رؤى
أمل القبيسي :دولة اإلمارات
شاملة ومتوازنة لقضايا األمن
واالستقرار في المنطقة العربية
ر�أت معايل الدكتورة �أمل القبي�سي ،رئي�سة
املجل� ��س الوطن ��ي االحت ��ادي رئي�س ��ة جمموعة
االحت ��اد الربملاين ال ��دويل� ،أن دول ��ة الإمارات
تتب ّن ��ى ر�ؤى �شامل ��ة ومتوازن ��ة لق�ضاي ��ا الأمن
واال�ستق ��رار يف املنطق ��ة العربي ��ة ،و�أن الأم ��ن
الوطن ��ي ل ��كل دول ��ة ال ينف�ص ��ل ع ��ن الأم ��ن
الإقليم ��ي امل�ش�ت�رك .و�أ�ش ��ارت �إىل �أن ما حدث
يف اليمن يمُ كن �أن يحدث يف �أ َّية دولة خليجية
�أو عربي ��ة �أخ ��رى ،وال يمُ ك ��ن �أن تقف الإمارات
و�أ�شقا�ؤها �صامتني �أمام ت�شكيل مفهوم جديد
يف العالق ��ات الدولي ��ة ،يعتم ��د عل ��ى انته ��اك
ال�شرعي ��ة حتت وط� ��أة الع�صاب ��ات ودول داعمة
للإرهاب العاملي.
ويف كلم���ة �ألقته���ا با�س���م ال�شعب���ة الربملانية
الإماراتي���ة خ�ل�ال �أعم���ال اجلمعي���ة العامة الـ
 133لالحتاد الربملاين الدويل يف جنيف ،لفتت
معاليه���ا �إىل �أن "ال�شرعية مب���د�أ �أ�سا�سي ،وهو
مبد�أ �سمح لنا اليوم �أن جنتمع هنا ،ول�سنا على
ا�ستع���داد لأن نق���ف �صامت�ي�ن وه���و ُينتهك على
مما جعل الإم���ارات و�أ�شقا�ؤها
�أعت���اب �أبوابناّ ،
ً
ي�ش ّكل���ون حتالف��� ًا عربيا بقي���ادة اململكة العربية
ال�سعودية دفاع ًا عن �إرادة ال�شعب اليمني من خالل دعم ال�شرعية ،وعن
الأمن الإقليمي ون�صرة لق�ضايا احلق والعدل.
و�أ َّكدت معاليها �أن "موقف دولة الإمارات واحللفاء نابع من ال�شرعية
الدولي���ة املتمثل���ة يف ق���رار جمل�س الأم���ن الرق���م " ،"2216الذي ميثل
الأ�سا�س حل ّل الأزمة اليمنية ،ونحن ن�ؤمن �أن قرار ال�شرعية قول لي�س له
قيمة �إن مل ي�صدقه العمل" ...وطالبت دول جمل�س الأمن �أن تقف موقف
امل�س�ؤولية من قراراتها ومن قرارات الأمم املتحدة و�ضمان تطبيقها.
واعت�ب�رت د .القبي�سي �أن "هذه الأح���داث فر�ضت حتدّي ًا كبري ًا على
م�ؤ�س�سات ال�شرعية الدولية ،وعلى ر�أ�سها الأمم املتحدة ..ولكننا يجب �أن

(وام)

نع�ت�رف جميع ًا �أن ف�شل الأمم املتحدة يف تطبيق مفهوم الأمن اجلماعي
الدويل ،وحت ّول معظم قراراتها الدولية ،يف حق فل�سطني واليمن و�سوريا
والعراق وليبيا ،حرب ًا على ورق ،هو ف�شل للدول دائمة الع�ضوية يف جمل�س
الأمن ،قبل �أن يكون ف�ش ًال للأمم املتحدة .و�أكدت �أن هذا الف�شل الذريع
ل�ل��أمم املتحدة وجمل�س الأمن جت ّلى با�ستمراري���ة االحتالل اال�سرائيلي
لفل�سطني ومتادي جرائم احل���رب واجلرائم �ضد الإن�سانية يف فل�سطني
و�سوريا واليمن ،وتط ّور الإره���اب فكر ًا ومنهج ًا وتنظيم ًا من "القاعدة"
�إىل "داع����ش" ،و�أ�صبح �أك�ب�ر حتدٍّ للنظام العامل���ي يف كل قارات العامل،
وتهدي���د ًا كب�ي�ر ًا للأم���ن وال�سلم الدولي�ي�ن .وقالت معاليه���ا�" :إذا كانت
قرارات ال�شرعية الدولية متثل العدالة ،ف�إن تنفيذها هو �أ�سا�س العدل.
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لسد الفجوة الغذائية المتزايدة
شحذ الجهود الدولية وصياغة رؤية عالمية
ّ
دعت إلى ْ

لبنى القاسمي :اإلمارات ملتزمة بتحقيق
األمن الغذائي العالمي
�أك���دت مع���ايل ال�شيخة لبنى بنت خال���د القا�سمي،
وزي���رة التنمي���ة والتع���اون ال���دويل رئي�س���ة اللجن���ة
الإماراتي���ة لتن�سي���ق امل�ساعدات الإن�ساني���ة اخلارجية،
�أن دول���ة الإمارات لن تتخلى ع���ن التزاماتها الإن�سانية
نح���و �إغاث���ة ال�شعوب الت���ي تعاين نق�ص الغ���ذاء نتيجة
لل�صراعات ال�سيا�سية �أو الكوارث الطبيعية ،مبا ي�سهم
يف حتقيق الأمن الغذائي العاملي.
و�أ�ش���ارت معاليه���ا ،يف كلم���ة له���ا مبنا�سب���ة "ي���وم
الأغذي���ة العامل���ي" ال���ذي حتتفل ب���ه منظم���ة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة " الفاو" يف � 16أكتوبر من كل
ع���ام� ،إىل �أن جهود دولة الإم���ارات يف مكافحة اجلوع
ودع���م مب���ادرات الأم���ن الغذائ���ي وامل�ش���اكل التنموية
املرتبطة بها ،ت�أتي يف �إطار توجيهات القيادة الر�شيدة
للدولة ،وعلى خطى املغفور له ،ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان  -رحمه اهلل.
ودع���ت مع���ايل ال�شيخ���ة القا�سم���ي دول الع���امل يف
ه���ذه املنا�سبة �إىل �شحذ اجلهود الدولية و�صياغة ر�ؤية
عاملية ل�س ّد الفجوة الغذائية املتزايدة والتي باتت متثل
ملحة اليوم
هاج�س��� ًا دولي ًا ...م�ؤ ّكدة �أن احلاج���ة باتت َّ
للتح ّرك جتاه �أزمات نق�ص الغذاء والأحداث امل�أ�ساوية
الت���ي ت�س َّبب���ت به���ا الك���وارث الطبيعي���ة ،كالفي�ضانات
والزالزل� ،أو يف املناطق املت�أثرة بال�صراعات ال�سيا�سية
الت���ي تهدِّ د حياة �أف���راد تلك ال���دول واملجتمعات ،عرب
ت�شييد اجل�سور لنقل �إمدادات الغذاء �إىل تلك املناطق.
ون َّوه���ت معاليه���ا �إىل �أن القي���ادة الر�شي���دة لدولة
الإم���ارات مل ت�ت�ر َّدد حلظة يف م ّد ْيد الع���ون لإغاثة �أ َّية
دولة تع َّر�ضت للكوارث ،دون تفريق بني جن�س �أو دين �أو عرق .و�أو�ضحت
�أن الإم���ارات ال ت َّدخ���ر جه���د ًا يف تعاونها امل�شرتك مع كاف���ة دول العامل
واملنظمات التابعة ل�ل��أمم املتحدة ،العاملة يف جماالت الدعم الإن�ساين
التنموي كافة ،وذلك بغية حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة التي ت�ضمن
العي�ش الكرمي وفر�ص العمل ومكافحة الفقر والتل ّوث.
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و�أكدت معايل ال�شيخة لبنى القا�سمي �أن اجلهود املبذولة يف مكافحة
اجل���وع و�س���وء التغذية ،ال يمُ ك���ن �أن حت ّقق �أهدافها عل���ى جبهة واحدة،
�إذ �إن انع���دام الأمن الغذائي له تبع���ات �إن�سانية وجمتمعية واقت�صادية،
�ست����ؤدّي �إىل تراجع الإنتاجية وال�صحة ومعدالت الرفاهية والقدرة على
التع ّلم.

 ...وتبحث مع وفد األمم المتحدة افتتاح
مكتب لتنسيق اإلغاثة في اإلمارات

(وام)

بحث���ت مع���ايل ال�شيخة لبنى بن���ت خال���د القا�سمي ،وزي���رة التنمية
والتعاون الدويل رئي�س���ة اللجنة الإماراتية لتن�سيق امل�ساعدات الإن�سانية
اخلارجي���ة ،مع وفد مكت���ب الأمم املتح���دة لتن�سيق ال�ش����ؤون الإن�سانية،
الفر�ص املتاحة الفتتاح مكتب للأمم املتحدة لتن�سيق عمليات الإغاثة يف
منطقة اخلليج العربي ،يتَّخذ من دولة الإمارات مق ّر ًا له.
ورحبت معاليها به���ذه اخلطوة ،باعتبارها امت���داد ًا للجهود الدولية
الرامي���ة لدعم عملي���ات الإغاث���ة وامل�ساع���دات الإن�سانية عل���ى م�ستوى
املنطقة وامل�ساهمة يف تكامل اخلربات والإمكانيات ،والعمل نحو �أهداف
�إن�سانية واحدة.
و�أ َّك���دت معاليه���ا ،خالل لقائها يف مق��� ّر ال���وزارة يف �أبوظبي �سعادة
كيون���غ وا كان���غ ،الأمني العام امل�ساع���د ونائب من�سِّ���ق الإغاثة يف حاالت
الط���وارئ يف مكت���ب الأمم املتحدة لتن�سي���ق ال�ش����ؤون الإن�سانية ،والوفد
املراف���ق لها� ،أن دولة الإمارات حري�صة عل���ى بناء وتعزيز �شراكاتها مع

امل�ؤ�س�س���ات الدولية املعن ّية بالعمل التنم���وي والإن�ساين ،ومبا ين�سجم مع
توجيه���ات القيادة الر�شي���دة للدولة ...م�شدِّ دة عل���ى �أن الإمارات تتط ّلع
�إىل تعمي���ق قن���وات ال�شراك���ة م���ع اللج���ان واملفو�ضيات التابع���ة للأمم
املتحدة ،عل���ى �صعيد دعم التنمية الدولية واال�ستجابة الإن�سانية وتبادل
اخلربات ودعم اجلهود يف كافة جماالت الإغاثة.
بدوره���ا� ،أ�ش���ادت كانغ بالدور الري���ادي لدولة الإم���ارات ،يف تقدمي
الدعم وامل�ساع���دات الإن�سانية �إىل العديد من املجتمعات وال�شعوب على
م�ستوى العامل ...من َّوهة بح�ضور الإمارات الإن�ساين على م�ستوى العامل،
وارتباطه���ا الوثي���ق والفاع���ل بجمي���ع الق�ضاي���ا يف املنطق���ة ،ف�ض ًال عن
املتابع���ة امل�ستمرة لقيادة الإم���ارات الر�شيدة ،وهي عوامل كفيلة باتخاذ
الأمم املتح���دة قرارها نحو تو�سيع جهودها الإغاثية ،عرب تد�شني مكتب
لتن�سيق جهود الإغاثة على �أر�ض دولة الإمارات.
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ّ
يؤكدون:
خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»

لوائح األمان اإلشعاعي المهني في اإلمارات
متطابقة مع المعايير
�أ َّك ��د فري ��ق م ��ن خ�ب�راء ال�سالم ��ة املهني ��ة ،تاب ��ع ل� �ـ
"الوكال ��ة الدولي ��ة للطاق ��ة الذري ��ة"� ،أن "الهيئة
االحتادي ��ة للرقاب ��ة النووي ��ة" و�ضع ��ت لوائ ��ح
م َّت�سق ��ة م ��ع معاي�ي�ر "الوكال ��ة" م ��ن �أج ��ل
وقاية املتعامل�ي�ن مع التقنيات القائمة على
الإ�شع ��اع يف الدول ��ة ،و�أنه ��ا تط ّب ��ق بفاعلية
نظاماً لتنظيم الإ�شعاع يف �أماكن العمل.
وكانت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"،
قد �ش َّكلت ،بطلب من دول���ة الإمارات العربية
املتح���دة ،بعث���ة "خدم���ة تقيي���م الوقاي���ة م���ن
الإ�شعاعات املهنية" ،ال�ستعرا�ض التطبيق الرقابي
والعمل���ي لرتتيب���ات الوقاية م���ن الإ�شعاع���ات املهنية يف
الدولة ،م�ؤ ّلفة من �ستة خرباء دوليني و�آخرين من "الوكالة" .وقد
�أجرت البعثة ا�ستعرا�ض ًا على مدى �أ�سبوع كامل ،التقت خالله م�س�ؤولني
من اجلهات احلكومية يف الدولة ،مبا يف ذلك "الهيئة االحتادية للرقابة
النووي���ة" ،وزارت العديد من ال�شركات التي ت�ستخدم الإ�شعاع� ،أو تقدِّ م
خدم���ات الإ�شعاع الفني���ة ،مثل املراف���ق الط ّبية وال�صناعي���ة يف كل من
�أبوظبي ودبي.
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�إىل ذل���ك ،ح��� َّددت البعث���ة العدي���د م���ن املمار�س���ات
اجل ّيدة ،مثل ثقافة الأمان القوية التي برهنت عليها
"الهيئة االحتادية للرقابة النووية" ،وم�ستخدمو
التقني���ات القائمة على الإ�شع���اع .كما ح َّددت
النواح���ي التي يمُ كن فيها تعزيز �إطار العمل
الرقاب���ي ،مثل احلاجة �إىل تن�سيق ومواءمة
خدم���ات قيا����س اجلرعات يف كاف���ة �أنحاء
الدولة.
وق���ال كري�س�ت�ر فيكتور�س���ن ،مدير عام
"الهيئ���ة االحتادي���ة للرقاب���ة النووي���ة"� ،إن
"ه���ذا اال�ستعرا�ض �س���وف ي�ساعدنا على حت�سني
ممار�سات الوقاية من الإ�شعاعات يف الدولة ،و�سوف
نتبع خطة عمل لتنفيذ تو�صي���ات الفريق ،و�سنعمل على نحو
وثي���ق مع كاف���ة اجلهات املرخَّ �ص له���ا من قبل الهيئة ،م���ن �أجل �ضمان
النج���اح" .و�أ�ض���اف �أن "اجله���ات املعن ّي���ة يف الدول���ة� ،أ ْب���دت التزام��� ًا
بال�صراح���ة وال�شفافية ،م���ن خالل م�شاركاته���ا يف اال�ستعرا�ض ،ونحن
نعت���زم موا�صلة هذا االلتزام ودعوة الوكالة لإر�سال بعثة متابعة للتحقق
مما نحرزه من تقدّم".
ّ
جتدر الإ�ش���ارة �إىل �أن "الهيئة
االحتادية للرقابة النووية" ،كانت
ق���د و�ضع���ت ،من���ذ ت�أ�سي�سها قبل
�س���ت �سنوات� ،إطار عم���ل للرقابة
النووي���ة يف الدول���ة ،ي�شتم���ل على
تدابري ته���دف �إىل وقاية العاملني
الذين قد يتع ّر�ض���ون للإ�شعاع يف
�أماكن عمله���م .وتق���وم "الهيئة"
مبوج���ب ه���ذا الإط���ار ،ب�إ�ص���دار
تراخي�ص �إىل جميع اجلهات التي
ت�ستخ���دم التقني���ات القائمة على
الإ�شع���اع ،وتت�أ ّك���د م���ن التزامهم
باللوائ���ح ونظام التفتي����ش و�آليات
التطبيق.

في اجتماع اللجنة االستشارية للـ «أونروا»

اإلمارات ّ
تؤكد حرصها على دعم قدرات
المنظمات الدولية ذات الصلة بتقديم الدعم اإلنساني

(وام)

�أ َّك ��دت دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة حر�صها على دع ��م قدرات
املنظم ��ات الدولي ��ة ذات ال�صل ��ة بتق ��دمي الدع ��م الإن�س ��اين يف خمتلف
دول الع ��امل ،ترجم ��ة لتوجيه ��ات ور�ؤى قيادتها الر�شي ��دة ،بدعم كافة
املحتاجني واملت�أثرين والالجئني من ال�صراعات والأزمات الإن�سانية.
وي�أت ��ي دع ��م الأ�شقاء الفل�سطينيني وتوفري �سب ��ل احلياة الكرمية لهم
وت�أم�ي�ن احتياجاته ��م الأ�سا�سي ��ة ،يف �صدارة �أولوي ��ات الدولة انطالقاً
م ��ن التزامها ،قيادة و�شعباً ،بدعم الق�ضي ��ة الفل�سطينية وت�أمني ُ�سبل
احلياة لالجئني منهم.
واعت�ب�رت هال���ة لوتاه ،م���ن وزارة التنمي���ة والتعاون ال���دويل ،خالل
كلمة �ألقتها يف االجتماع الأخري للجنة اال�ست�شارية لوكالة الأمم املتحدة
لغ���وث وت�شغيل الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني "�أونروا" ،ال���ذي ُعقد يف ع ّمان،
�أن ان�ضم���ام دولة الإمارات لع�ضوية ه���ذه اللجنة ي�ساهم يف الوقوف عن
و�سبل تقدمي الدعم لهم...
كثب على احتياجات الالجئني الفل�سطينيني ُ
م�شرية �إىل تقدمي دولة الإمارات دعم ًا مال ّي ًا للوكالة قدر بنحو  15مليون

دوالر يف �أغ�سط����س املا�ضي ،تلبية جله���ود الوكالة يف ت�أمني االحتياجات
ذات ال�صلة بخدمات التعليم لأبناء الالجئني.
م���ن جانبه� ،أ�ش���اد بيري كرينبول ،املفو�ض العام ل���ـ "�أونروا" ،بالدور
الفاع���ل والدعم املح���وري الذي تق ّدم���ه كل من دولة الإم���ارات العربية
املتح���دة واململكة العربية ال�سعودية والكوي���ت ،والذي ناهز الـ  50باملائة
من �إجمايل الدعم الدويل الذي تلقته الوكالة من دول العامل.
وتقدم "�أونروا" امل�ساع���دة واحلماية والغوث حلوايل خم�سة ماليني
الج���ئ من فل�سط�ي�ن ،يف الأردن ولبنان و�سورية والأرا�ض���ي الفل�سطينية
التو�صل �إىل ح��� ّل ملعاناتهم .وت�شتمل خدمات
املحتل���ة ،وذلك �إىل �أن ّ
يتم ّ
الوكالة على التعليم والرعاية ال�صحية والإغاثة والبنية التحتية وحت�سني
املخيمات والدعم املجتمعي والإقرا�ض ال�صغري واال�ستجابة الطارئة مبا
ويتم متويل الوكالة ب�شكل كامل تقريب ًا،
يف ذلك يف �أوقات النزاع امل�سلحّ .
من خالل التربّعات الطوعية للدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة.
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المتجددة
من خالل تطوير مشاريع الطاقة
ِّ

للح ّد
اإلمارات :خطوات عملية َ
من االنبعاثات الكربونية
مشروع ثالثي اللتقاط غاز ثاني أوكسيد الكربون ونقله وحقنه في اآلبار النفطية

(وام)

ُت َع ّد دولة الإمارات العربية املتحدة من الدول املبادرة التي اتخذت
للح ّد م ��ن االنبعاثات الكربونية ،من خالل تطويرها
خط ��وات عملية َ
ع ��دداً م ��ن م�شاري ��ع الطاق ��ة املتجدِّدة ع�ب�ر �شرك ��ة "م�ص ��در" ،مبادرة
أوجه للطاقة املتجدِّدة.
�أبوظبي متعدِّدة ال ُ
و�أ ّك���د تقرير �صادر عن ال�شركة �أن ه���ذه اجلهود ت�أتي تزامن ًا مع منو
الطلب على الطاقة �إىل م�ستويات غري م�سبوقة ،نتيجة للنمو االقت�صادي
امل�ضطرد والتزايد العددي ال�سكاين ،وما رافق ذلك من ارتفاع يف حجم
انبعاث���ات الغازات الدفيئة ،حيث �أ�صبح م���ن ال�ضروري على احلكومات
ب ْ
للح��� ّد من ه���ذه االنبعاثات ع�ب�ر تطبيق حلول
���ذل املزيد م���ن اجلهود َ
الطاقة املتجدِّ دة والتقنيات النظيفة.
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و�أو�ضح التقرير �أن جهود "م�صدر" مل تقف على امل�ساهمة يف تطوير
م�شاريع الطاقة املتجدّدة حم ّلي ًا وعاملي ًا فح�سب ،بل جتاوزتها �إىل البحث
عن �أف�ض���ل التقني���ات النظيفة ودعمه���ا وتب ّنيها ،والتع���اون مع خمتلف
�شركائه���ا اال�سرتاتيجيني و�صو ًال �إىل حلول عملية تُ�سهم يف رفد م�ساعي
الدول���ة املتمثل���ة يف خف�ض الب�صم���ة الكربونية والنهو����ض بواقع التنمية
امل�ستدامة.
وق���د �أ�سفرت هذه اجلهود عن �إطالق �شركة "الريادة" ،ك�أول �شركة
يف منطق���ة ال�ش���رق الأو�س���ط تر ّك���ز على ا�ستك�ش���اف وتطوي���ر امل�شاريع
التجاري���ة اخلا�ص���ة بالتق���اط الكرب���ون وا�ستخدام���ه وتخزين���ه .و�أ�شار
التقري���ر �إىل �أن م�ش���روع التقاط الكرب���ون ُيعترب م���ن امل�شاريع احليوية
التي اعتمدت على التكنولوجيا املبتكرة ،و�ساهمت "م�صدر" يف تنفيذه،

بالتع���اون مع �شركة برتول �أبوظبي الوطني���ة " �أدنوك" ،وذلك ببناء �أول
م�شروع اللتقاط الكربون وا�ستخدام���ه وتخزينه ،حيث �سي�سهم امل�شروع
يف التق���اط � 800أل���ف طن من غاز ث���اين �أوك�سيد الكرب���ون �سنوي ًا ،ومن
املتوق���ع �أن تكتم���ل عملية البناء خ�ل�ال الربع الثاين م���ن العام اجلاري
(.)2016
و َل َفت التقرير �إىل �أن امل�شروع يتك َّون من ثالثة عنا�صر رئي�سة ،ت�شمل
التق���اط غاز ث���اين �أوك�سيد الكرب���ون من م�صنع حدي���د الإمارات� ،أكرب
من�ش����أة متكاملة لت�صني���ع منتجات احلديد يف دولة الإم���ارات ،ومن ثم
�ضغ���ط ونقل ه���ذا الغاز عرب خ���ط �أنابيب يبلغ طول���ه  45كيلومرت ًا� ،إىل
�سيتم حقنه بد ًال من
ربية التي تديره���ا "�أدنوك" ،حيث ّ
حق���ول النفط ال ّ
الغ���از الطبيعي يف الآبار النفطية ،من �أج���ل تعزيز ا�ستخراج النفط مبا
ُي�سه���م يف توف�ي�ر كميات �إ�ضافية م���ن الغاز الطبيع���ي ،وحجز غاز ثاين
�أوك�سيد الكربون حتت الأر�ض.

وميث���ل هذا امل�ش���روع مبادرة ت�ساه���م يف خف�ض الب�صم���ة الكربونية
للأن�شط���ة االقت�صادي���ة ،و�إر�س���اء الأ�س����س لقط���اع الطاق���ة املنخف�ضة
االنبعاث���ات الكربونية .و�سي�سهم يف تنمية ر�أ�س املال الب�شري ،من خالل
التع���اون بني املعهد الب�ت�رويل التابع لـ "�أدن���وك" و"معهد م�صدر للعلوم
والتكنولوجي���ا" يف جم���ال الأبحاث لتطوي���ر تقنيات رائ���دة تعزِّ ز جهود
�إدارة الكربون يف �أبوظبي.
و�أك���د التقري���ر �أن ه���ذا امل�ش���روع امل�ش�ت�رك �سيع���زِّ ز م���ن دور دول���ة
الإم���ارات العربية املتحدة ،ك�أحد كبار الالعب�ي�ن العامليني امل�س�ؤولني يف
قط���اع الطاقة مبختل���ف �أنواعها ،وي�ؤ ّكد على التزامه���ا بخف�ض الب�صمة
الكربوني���ة لأن�شطتها االقت�صادية مع �ضمان �أمن الطاقة وتعزيز التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة.

وحسن إدارتها
لضمان االستجابة السريعة للطوارئ وتغطية االحتياجات ُ

اإلمارات :نحو إنشاء مخزون ط ّبي استراتيجي في الدولة
للتوجه���ات
يف ترجم���ة
ّ
اال�سرتاتيجي���ة للدول���ة ،عل���ى
م�ست���وى �إدارة ال�ش����أن الع���ام
واال�ستجاب���ة ال�سريع���ة للطوارئ
م���ن خ�ل�ال امت�ل�اك املخزونات
اال�سرتاتيجي���ة ال�ضروري���ة
لتغطي���ة االحتياج���ات وح�س���ن
�إدارتها ،اعتم���د جمل�س الوزراء
يف الإم���ارات العربي���ة املتح���دة،
م�ش���روع ق���رار يق�ض���ي ب�إن�ش���اء
املخ���زون الط ّب���ي اال�سرتاتيجي
يف الدولة .و�سي�ش���ارك عدد من
اجله���ات احلكومي���ة واخلا�صة،
عل���ى ال�صعيدي���ن املح ّل���ي
واالحت���ادي ،يف الإ�ش���راف على
هذا املخزون.
ال�صحي للدولة،
ويعت�ب�ر هذا املخزون من املكونات الأ�سا�سية للأمن
ّ
حي���ث يجعله���ا قادرة عل���ى مواجه���ة الظ���روف واحل���االت اال�ستثنائية،
ال�صحية ال�ضرورية �إىل
وي�ساه���م يف �ضمان ا�ستمرار تقدمي اخلدم���ات
ّ
خمتلف �أطي���اف املجتمع .كما ُيعترب من املق ّوم���ات الأ�سا�سية للمنظومة

الأمني���ة للدول���ة مبفهومه���ا ال�شام���ل ،ويزي���د م���ن قوته���ا ومناعتها يف
مواجه���ة �أ َّية حت ّدي���ات حمتملة ،ويع���زِّ ز مكانته���ا كدولة متق ّدم���ة ت�ؤدّي
وظائفه���ا ومهامها وفق منهجية عمل متط ّورة ،ت�أخذ يف عني االعتبار كل
االحتماالت ،وتته ّي�أ لك ّل احلاالت على �أ�س�س علمية دقيقة.
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وهناك

ُ
احت ِجز بسببها  750مليون شخص في بكين وحدها

الصين تعيش أكبر أزمة مرور على وجه األرض
عان���ت ال�صني من �أكرب �أزمة مرور على وج���ه الكرة الأر�ضية ،يف
�أكتوبر املا�ضي� ،إذ احتُجز نحو  750مليون �شخ�ص يف العا�صمة بكني،
وبلغ���ت حرك���ة امل���رور ذروتها يف جمي���ع �أنحاء الب�ل�اد ،وعلقت �آالف
املركب���ات ،وذلك عقب نهاية عطل���ة العيد الوطن���ي ال�سنوية ،وعودة
ماليني ال�سيارات �إىل العا�صمة بكني ،حيث تو َّقف متام ًا طريق �سريع
مك��� َّون من ّ 50
خط ًا ،ب�سب���ب احتياج كل ال�سي���ارات لعبور ممر �ض ِّيق
ً
ّ
يف الطري���ق ،يتق َّل�ص فيه امل���رور �إىل  20خطا فق���ط .وك�شف امل�شهد
امل�ص��� َّور م���ن طائرة حج���م امل�أ�ساة املروري���ة التي وقع���ت .ويذكر �أن
هن���اك  750مليون �صيني يرتكون مق��� ّر �إقامتهم خالل مو�سم العطلة
ال�سنوية.
وكان���ت �أجزاء بع�ض الطرق ال�سريعة يف مقاطعات خبي و�شان�شي
وهيلونغجيان���غ ولياونين���غ وهون���ان و�سيت�ش���وان مغلقة م�ؤقت���ا ب�سبب
ال�ضب���اب الكثي���ف ،قب���ل �أن ت�ستعيد جمي���ع الطرق املغلق���ة ن�شاطها.
و�شهدت منطقة دلتا نهر اليانغت�سي �أكرب ذروة لرحالت العودة ،حيث
تنقل ال�سكك احلديدية �أكرث من مليوين راكب.

عددهم تجاوز النصف مليون شخص هذا العام

ّ
ّ
تدفق الالجئين
تحذر من
األمم المتحدة
والمهاجرين إلى اليونان
�أعلن���ت منظم���ة الأمم املتح���دة يف �أكتوبر املا�ضي ،ع���ن ارتفاع عدد
الالجئني واملهاجري���ن الوافدين على اليونان �إىل �أكرث من ن�صف مليون
�شخ�ص هذا العام ،فيما حذرت مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون
يتم تعزيز ق���درات اال�ستقبال
الالجئ�ي�ن من ا�ستم���رار الفو�ض���ى �إذا مل ّ
والإ�سراع بعمليات نقل الوافدين.
و�أ َّك���دت املتحدث���ة با�س���م املفو�ضي���ة ،ميلي�س���ا فليمين���غ ،يف م�ؤمت���ر
�صح���ايف ،ارتفاع ع���دد الوافدي���ن عرب البح���ر �إىل اليون���ان حيث و�صل
ثماني���ة �آالف الجئ ومهاج���ر �إىل جزر يونانية يف يوم واح���د .وقالت �إن
ه���ذا ي�ضع �ضغوط ًا على ما ي�س ّمى «ظروف اال�ستقبال» يف اجلزر ،خا�صة
جزيرة لي�سبو�س ،وقدرتها على �إدارة وجود هذا العدد الكبري من النا�س
يف ظ���روف الئقة ،ك���ي يتمكنوا من التح��� ّرك قدما واالنتق���ال �إىل مكان
�آخ���ر ...ومع هذا العدد الكبري ي�شع���ر الالجئون واملهاجرون بالقلق �إزاء
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الأخب���ار التي ي�سمعونها ب�ش�أن �إغالق احل���دود يف ال�شمال ،مبا يزيد من
املخاوف وتوتر املوقف ،حيث  -على �سبيل املثال  -يوجد �سبعة وع�شرون
�ألف���ا وخم�سمئة �شخ�ص يف اجلزر اليوناني���ة ،بانتظار ت�سجيل بياناتهم،
ويف بع����ض الأحيان ي�ضطرون �إىل االنتظار عدة �أي���ام .و�شددت فليمينغ
عل���ى العالقة القوية بني حت�سني ظروف ا�ستقبال الالجئني واملهاجرين،
ونقلهم �إىل دول �أوروبي���ة �أخرى ،وفق الربنامج الذي وافق عليه االحتاد
الأوروبي يف �شهر �سبتمرب املا�ضي.
وذك���رت مفو�ضية �ش����ؤون الالجئ�ي�ن �أن معاجلة الو�ض���ع الراهن يف
�أوروب���ا تتط ّل���ب تطبي���ق عدد م���ن التدابري ،منه���ا الدعم الق���وي للدول
امل�ضيفة للغالبي���ة العظمى من الالجئني ال�سوريني والعراقيني والأفغان،
والقيام بحملة للتوعية مبخاطر خو�ض الرحالت البحرية ،وتطوير �سبل
قانونية للح�صول على احلماية يف �أوروبا.

وهناك

في هبوط أرضي مفاجئ ونادر الحدوث

األرض تبتلع  12سيارة في والية مسيسيبي األميركية
�أ َّدى هب���وط �أر�ض���ي مفاج���ئ ون���ادر احل���دوث يف والي���ة م�سي�سيب���ي
الأمريكي���ة ،يف نوفم�ب�ر املا�ضي� ،إىل ابتالع � 12سي���ارة كانت متوقفة يف
موق���ف لل�سي���ارات خارج �أحد املطاعم يف الوالي���ة ،وترك الهبوط ،الذي
وقع يف مدينة مرييديان ،حفرة بعمق  15قدم ًا.
وذكرت ال�سلطات يف الوالية ،التي �أ�شرفت على التحقيق� ،أن احلادث
مل ي���و ِّد �إىل �أ َّية �إ�صابات ،حيث مل يكن �أحد داخل �أيٍّ من ال�سيارات التي
ت�ض َّررت.
وا�ستبع���د مدي���ر ال�سالم���ة العام���ة يف مرييديان ،ب���اك روبرت�س ،يف
ت�صريح ل�صحيفة حملي���ة يف الوالية� ،أن يكون احلادث ناجم عن انهيار
�أحد �أنابيب ال�صرف ال�صحي �أ�سفل موقف ال�سيارات.

م�سجل بثته حمط���ة «�سكاي نيوز» الربيطانية،
و�أظه���ر �شريط فيديو َّ
امت���داد احلفرة على م�سافة تقدر بنحو  400قدم ،حيث ابتلعت �سيارات
و�شاحنات و�سيارات دفع رباعي.

انزالق ترابي وضخري يقتل  13شخصًا في كراتشي

ّ
يشل الحياة في  50قرية في غرب باكستان
وآخر
لقي � 13شخ�ص ًا ،بينهم ثالث ن�ساء و�سبعة �أطفال،
م�صرعه���م منت�صف �أكتوب���ر املا�ض���ي ،نتيجة انزالق
مبني
للرتبة وانهيار �صخور على �سكان �أكواخ معظمها ّ
من الق�ص���ب� ،أقيمت بالقرب من �أعم���ال �إن�شائية يف
منطق���ة «جول�ستان جوه���ر» يف مدينة كرات�شي جنوبي
باك�ستان.
�إىل ذلك� ،أ َّدى انهيار جبلي ،وقع مع بداية الأ�سبوع
الأخ�ي�ر من نوفم�ب�ر املا�ضي يف حمافظ���ة ابتاباد ،يف
�إقلي���م «خيرب بخت���ون خ���وا» �شمايل غ���رب باك�ستان،
�إىل جرف الطريق الرئي����س الذي يربط بني  50قرية
و�سائ���ر املناط���ق الأخ���رى يف املحافظ���ة ،وت�س َّب���ب يف
انقطاع حركة املوا�صالت و�ش ّل احلياة اليومية ل�سكان
القرى.
و�أح���دث االنهي���ار �أ�ض���رار ًا يف ع���دد م���ن املنازل
القروي���ة .و�أف���ادت ال�سلط���ات املح ّلي���ة ب����أن االنهي���ار
اجلبلي ط َمر جانب ًا من قرية «بونا».
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وهناك

أدى إلى إثارة الرعب في قلوب الزائرين
َّ

الصين تغلق جسرًا زجاجيًا سياحيًا
ّ
تشققات فيه
بعد ظهور
�إىل جان���ب املتع���ة بجم���ال الطبيعة م���ن حولها ،ت�س ّب���ب اجل�سور
الزجاجي���ة املع َّلقة ال�شعور �أحيان ًا باخل���وف يف قلوب زائريها ،لكن ما
حدث يف ال�صني ّ
تخطى الهدف ،ليبث اجل�سر الرعب يف النفو�س.
فقد �أغلقت ال�سلطات ال�صينية م�ؤخر ًا «ج�سر الأبطال» الزجاجي،
املعل���ق على ارتفاع  1080م�ت�ر ًا يف حديقة يونتي�ش���ان العلمية الواقعة
يف مقاطع���ة هون���ان الو�سطى ،بعد ا�سبوعني فقط م���ن افتتاحه ،عند
اكت�شاف ت�ش ّققات فيه.
ون�ش���رت �إدارة احلديق���ة بيان ًا تو�ضيح ّي ًا يف الي���وم التايل للحادثة
الت���ي �أ َّدت �إىل �إغ�ل�اق اجل�سر م�ؤقت��� ًا ،ذكرت فيه �أن تفتي�ش��� ًا روتيني ًا
ك�ش���ف ع���ن وج���ود «ت�شقق���ات ب�سيط���ة» يف اجل�س���ر ...م�ضيف���ة �أن
«الت�شقق���ات نتجت من قوة خارجي���ة �أحدثها ج�سم �صلب» ،ومو�ضحة �أن
«الزج���اج الذي يتك َّون منه اجل�سر ميتد على ثالث طبقات ،وقد ت�شقَّقت
�إحداها ولن ت�س ِّبب خطر ًا على ال�سالمة العامة».
ويط��� ّل اجل�س���ر ،ال���ذي ميتد عل���ى م�ساف���ة  260مرت ًا ،عل���ى مناظر
���ج �إليها الزوار من كل
خالبة ،لي�صب���ح �إحدى عجائب ال�صني ،التي يح ّ
الع���امل لل�سياحة � .اّإل �أنه بد�أ ي�صاب ب�شقوق ب�سبب كثافة الزوار وثقلهم.

و�ص��� ّرح ناطق ر�سم���ي با�سم احلديقة� ،أن اجل�سر ق���ادر على حت ّمل 800

كيلوغ���رام يف كل م�ت�ر مرب���ع ،لكنه ت�شقَّق ب�سب���ب �إ�سقاط �أح���د ال�س ّياح
لفنجان فوالذي عليه.
و�أ�ش���رف على م�شروع اجل�سر  11مهند�س َا ،ا�ستعملوا يف بنائه �ألواح ًا
زجاجي���ة ب�سماك���ة  24ميليم�ت�ر ًاْ � ،أي �أنه �أق���وى بـ  25مرة م���ن الزجاج
العادي.

اآلالف ظ ّنوا أنها عالمة على «نهاية العالم»

ملونة تثير الرعب في كوستاريكا
غيوم
َّ

�سيط���ر الرع���ب والهلع على قل���وب الآالف من �س���كان العا�صمة �سان
خو�سيه وخم�س مدن �أخ���رى يف كو�ستاريكا� ،أواخر �سبتمرب املا�ضي ،بعد
�أن َّ
غط���ت �سم���اء البالد ،يف و�ض���ح النهار ،ويف ظاه���رة طبيعية غريبة،
غي���وم حمراء و�سوداء وبي�ضاء ،يف ت�شكيالت غريبة .و�ساد اعتقاد �أن ما
يح�ص���ل هو �إحدى عالمات نهاية العامل ،ومقدمة لظهور القمر الأحمر،
وال���ذي تزعم النبوءات التوارتية �أنه عالمة على دمار العامل واحل�ضارة
الب�شرية.
و�أثارت هذه الظاهرة ،التي ج���اءت بالتزامن مع احتفال كو�ستاريكا
بعي���د اال�ستقالل عن �إ�سبانيا ،فزع ًا كب�ي�ر ًا يف �أو�ساط ال�سكان ،واحت�شد
الآالف يف ال�ش���وارع مل�شاهدة هذا احلدث الفريد من نوعه .ونقلت �شبكة
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«�إي���ه ب���ي �س���ي» الأمريكية عن بع����ض املواطن�ي�ن قولهم �إن ه���ذه الغيوم
الغريبة بد�أت �صغرية ثم �أخذت تكرب وتتل َّون بالأحمر والأ�سود والأبي�ض،
حتى غطت جميع �أنحاء البالد ...و�أ�ضافوا�« :إنها عالمة غريبة ومثرية
القرتاب نهاية العامل ويجب اال�ستعداد لها».
و�أ�ش���ارت ال�شبكةً ،
نق�ل�ا عن هيئة الأر�صاد اخلا�ص���ة يف كو�ستاريكا،
�إىل �أن هذه الغيوم ظاهرة طبيعية ال ت�ستدعي القلق ،و�أن تل ّونها ناجت عن
انعكا�س �أ�شعة ال�شم�س على حبيبات من الثلج والكري�ستال موجودة عادة
ال�سحب ،فتظهر متلونة وم�ضيئة طبق ًا لر�ؤيتها من زاوية معينة،
يف بع�ض ُّ
ورغم ذلك فهي حتدث يف كو�ستاريكا لأول مرة.

وهناك

وصل عددهم إلى حوالي  45ألفًا في لوس أنجلوس

أميركا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة انتشار المش َّردين
�أعلنت ال�سلطات الأمريكية م� ّؤخ���ر ًا ،حالة الطوارئ ،ب�سبب االرتفاع
الكب�ي�ر يف ن�سبة امل�ش َّردي���ن املنت�شرين يف مدينة لو����س �أجنلو�س� ،إحدى
�أك�ث�ر مدن الع���امل ثرا ًء .وذك���رت �شبكة «بي ب���ي �سي»ً ،
نق�ل�ا عن وكالة
«ال�س���ا» املعن َّية بتق���دمي خدمات �إىل امل�ش ّردين� ،أن ه���ذه الأرقام التي يف
ارتفاعا بن�سبة  12%يف ع���دد امل�ش َّردين املُقيمني يف
حوزته���ا �أظهرت
ً
مراك���ز �إي���واء م�ؤقت���ة ،ويف ال�شوارع وال�سي���ارات يف املدين���ة ،لي�صل �إىل
حوايل � 45ألف م�ش َّرد.
ويح���اول م�س�ؤولو والية كاليفورنيا الأمريكي���ة العمل على ح ّل امل�شكلة
ع���ن طري���ق رف���ع َ
احل��� ّد الأدن���ى للأج���ور� ،إىل جانب تق���دمي اخلدمات
وامل�ساكن �إىل الفئات امله َّم�شة يف املدينة.
وك�شف تقري���ر �أع َّدته وزارة الإ�سكان والتنمي���ة احل�ضرية الأمريكية
ت�ضم �أعلى ن�سب���ة م�ش َّردين بني
يف يولي���و املا�ضي� ،أن الوالي���ات املتحدة ّ
الن�س���اء والأطفال بني نظرياتها من ال���دول ال�صناعية .وقال التقرير �إن
ارتفاعا كب ًريا خالل
عدد العائ�ل�ات امل�ش َّردة يف الواليات املتحدة �شه���د
ً

ال�سن���وات املا�ضي���ة ،دون �أن تبينّ ع���دد تلك العائ�ل�ات �أو ن�سبة الأطفال
والن�ساء بينها.
وبل���غ عدد الأ�شخا����ص الذين يعي�شون حتت عتب���ة الفقر يف الواليات
املتح���دة الع���ام  ،2013نحو  45.3ملي���ون ،ح�سبما ج���اء يف تقرير هيئة
الإح�صاء الأمريكية يف �سبتمرب .2014

هو األكبر من نوعه منذ  33عاما

فرنسا :عشرات القتلى في حادث سير
لقي ع�شرات الأ�شخا����ص م�صرعهم يف فرن�سا ،مع بداية الأ�سبوع
الأخري من �أكتوبر املا�ضي ،بعد ان احرتقوا �أحياء يف حادث ا�صطدام
بني حافلة و�شاحنة على طريق فرعي جنوب البالد .و�أعلنت ال�شرطة
الفرن�سي���ة وم�س����ؤول يف جه���از الإطفاء �أن �أكرث م���ن � 40شخ�ص ًا على
الأق���ل قتلوا ،غالبيتهم من البالغني ،يف ح���ادث اال�صطدام الذي وقع
عل���ى طريق فرعي �ضمن كروم �سان���ت �إميليون ال�شهرية ،بالقرب من
ليبورن يف مدينة بوردو جنوب غربي فرن�سا.
ووف���ق امل�ص���ادر ،ف�إن من ب�ي�ن ال�ضحاي���ا  41راكب ًا م���ن �أ�صل 49
املخ�ص�صة لنقل
كانوا يف رحل���ة على منت احلافلة ،و�سائق ال�شاحن���ة
ًّ
الأخ�ش���اب ،و�أو�ضحت امل�صادر �أن الن�ي�ران اندلعت يف املركبتني بعد
اال�صط���دام املبا�شر بينهم���ا .ومتكن عدد من ال���ركاب من اخلروج من
احلافلة امل�شتعلة دون �أن ِترد معلومات حول مدى خطورة �إ�صابتهم.
وعل���ى الفور� ،أُن�شئت خلية �أزمة ملتابعة احل���ادث ،و�أ�صدرت الرئا�سة
الفرن�سي���ة بيان ًا عق���ب احلادث� ،أعرب���ت فيه عن حزنه���ا العميق لوقوع
احل���ادث “امل�أ�س���اوي” ،م�ش�ي�رة �إىل �أن رئي�س ال���وزراء ،مانويل فال�س،

توجها �إىل مكان احلادث .وقال �شاهد
ووزي���ر الداخلية ،برنار كازنوفَّ ،
تفحمتا متام ًا .وقال
رافق فال�س �إىل مكان احلادث �إن احلافلة وال�شاحنة َّ
رئي�س الوزراء الفرن�سي« :هذه �صدمة رهيبة لفرن�سا ،كارثة مروعة».
و ُي َع��� ّد هذا احل���ادث الأك�ب�ر يف فرن�سا ،منذ  33عام��� ًا ،بعد احلادث
امل���روري الذي وق���ع يف مدينة «ب���ون» يف الع���ام  ،1982و�أودى بحياة 53
�شخ�ص ًا بينهم  44طفل
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البعد االستراتيجي إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث
تتزاي���د ح��� َّدة الت�أثر بالكوارث بوت�ي�رة �أ�سرع من تط���ور القدرة على
مواجهته���ا .وعلى م���دار الأعوام املا�ضي���ة� ،شهد العامل ك���وارث مد ّمرة
من في�ضان���ات وزالزل وجفاف و�أمواج ت�سونام���ي ،بالإ�ضافة �إىل كوارث
نتجت من فع���ل الإن�سان ،مثل :الأخطار التكنولوجي���ة املتعدِّ دة وحوادث
املفاع�ل�ات النووي���ة .وملواجه���ة ه���ذه الأخط���ار والك���وارث� ،أولت الأمم
املتح���دة ،وهي قمة اله���رم العامل���ي ،اهتمام ًا لتعزيز اجله���ود امل�شرتكة
بني دول العامل ،وخا�صة ال���دول النامية ،التي ت�ستدعي التدخل الدويل.
املتغيات ت�ستدع���ي من دول العامل
�إىل جان���ب ذلك ،هن���اك الكثري من رِّ
�أن تنظ���ر �إليها بجدّية ،و�أن تتخذ حيالها �إج���راءات ّ
وتدخالت يف �أقرب
فر�صة ،مثل :التغيري املناخ���ي ،وانفتاح دول العامل على بع�ضها البع�ض،
�أو م���ا ُي�سم���ى "العوملة" .كما تُعت�ب�ر ظاهرة الفقر ،يف كث�ي�ر من الدول،
الع���دو الأول للحكومات و�أفراد املجتمع ،الأمر الذي ي�ؤثر على �سلب ًا على
تنمية �أ َّية قدرات و�إمكانيات ملواجهة �أيٍّ من الأزمات �أو الكوارث التي قد
حتدث – ال �سمح اهلل.
وق���د حظي جمال �إدارة الأزمات والكوارث باهتمام كبري من الدول،
وذل���ك للتعامل مع � ّأي حدث ط���ارئ �أو غري متو َّقع ي�ؤدِّي �إىل كارثة ،حيث
�إن ه���ذه املنظومة تو ّفر التعامل املنهج���ي والعلمي ملواجهة الأزمات ،قبل
و�أثن���اء وبعد حدوثها .وتت���و َّزع �إدارة الطوارئ والأزم���ات والكوارث على
�أربع���ة م�ستويات �أ�سا�سية ،هي :الوقاي���ة �أو املنع ،اال�ستعداد ،اال�ستجابة،
والتعايف.
�إن و�ض���ع ا�سرتاتيجي���ة لإدارة مواجهة الأزمات والك���وارثُ ،ي َع ّد من
�أه���م املُرتكزات يف جم���ال الإدارة احلديثة ،وذلك باعتبارها خطة عمل
ت�سري عليها اجلهات وامل�ؤ�س�س���ات واملنظمات ذات العالقة ،للو�صول �إىل
الأه���داف املن�ش���ودة ،من خالل فاعلي���ة اال�ستجابة ل ّأي ح���دث ،وكذلك
التخفيف م���ن الت�أثري امل�صاحب له���ذه الأحداث .وتو�ض���ح ا�سرتاتيجية
مواجهة الأزمات والكوارث ،و�إدارتها ،حزمة من الرتتيبات والإجراءات
واال�ستع���دادات اخلا�ص���ة بالتعامل معها ،مبراحلها الث�ل�اث ،قبل و�أثناء
وبعد حدوثها ،وعلى كافة امل�ستويات املختلفة ،وحتوز حماور ا�سرتاتيجية
�إدارة الأزم���ات والك���وارث عل���ى الن�صي���ب الأكرب من االهتم���ام يف بناء
منظوم���ة العمل املطلوبة يف ه���ذا املجال .وهناك �أربع���ة عنا�صر رئي�سة
لهذه اال�سرتاتيجية ،هي:
�أو ًال� :إدراك ماهي���ة املخاطر والتهديدات� ،سوا ًء كانت طبيعية �أو من
�صنع الإن�سان.
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ثاني ًا :كيفيه �إدارة هذه املخاطر والتح ُّكم فيها.
وتتم هذه العملية بعد تقييم املخاطر،
ثالث ًا :بناء القدرات وتعزيزهاّ ،
وفهم مدى ت�أثريها على كافة الأوجه.
رابع��� ًا :التخطيط لال�ستجاب���ة ومواجهة الأزم���ات والكوارث ،والذي
ُي َع��� ّد من �أه���م العنا�صر ،نظر ًا مل���ا َّ
يتطلب من تن�سي���ق وحتديد ملنظومة
العمل بني اجلهات امل�شاركة يف اال�ستجابة للمخاطر والتهديدات.
وق���د تب َّن���ت الأمم املتح���دة ا�سرتاتيجي���ة عاملي���ة ت�ضم���ن �إ�ش���راك
للح��� ّد من خماطر
من�سقه َ
نط���اق كبري م���ن اجلهات الفاعل���ة ،يف جهود َّ
الكوارث ،لبناء ثقاف���ه وقائية يف املجتمع ،كجزء من التنمية امل�ستدامة.
للح��� ّد من الكوارث
وتلع���ب �أمانة اال�سرتاتيجي���ة الدولية للأمم املتحدة َ
" ،"UNISDRب���دور جه���ة تن�سي���ق وات�ص���ال يف منظوم���ة الأمم
املتح���دة ،لتن�سيق جهود َ
احل ّد م���ن الكوارث ،و�ضم���ان عنا�صر احلماية
البيئي���ة واجلهود الإن�سانية يف التعامل م���ع خماطر الكوارث .كما قامت
جامعه الدول العربية بتبني اال�سرتاتيجية العربية من احلد من الكوارث
 ,2020والغر����ض منها بلورة ر�ؤية و�أولويات ا�سرتاتيجية وجماالت تنفيذ
للح ّد من خماطر الك���وارث يف املنطقة العربية ،ولتعزيز الآليات
رئي�سة َ
امل�ؤ�س�سية والتن�سيقية وتدابري الر�صد واملتابعة بني الدول العربية.
كما تويل ال���دول املتقدِّ مة �أهمية ا�سرتاتيجية ملا ي�سمى "القدرة على
الت�ص���دّي" �أو "املرونة" " ،"Resilienceوهي القدرة على ا�ستيعاب
الأ�ض���رار والأعطال غري املُتو ّقع���ة ،ومن ثم اال�سرتج���اع ال�سريع للو�ضع
ُعتب الق���درة على الت�ص���دّي �ص ّمام �أمان لل���دول الراغبة
الطبيع���ي .وت رَ
يف ت�أم�ي�ن وا�سرتج���اع مواردها وبنيتها التحتية ،يف ح���ال حدوث �أزمات
�أو ك���وارث ،وهو اختب���ار فعلي ملوا�صف���ات و�إمكانيات املراف���ق واملن�ش�آت
احليوية ،والتي تعتمد على �أربعة عنا�صر يف هذه املنظومة ،هي :املقاومة
( ،)Resistanceواملوثوقية (� )Reliabilityأو الفاعلية ،والوفرة/
التك���رار( ، )Redundancyوالق���درة عل���ى اال�ستجاب���ة والتع���ايف
(.)Response & Recovery
�إن اله���دف الرئي�س ملفه���وم املرونة �أو الت�صدّي ،ه���و توفري احلماية
ّ
والتعطل
وت�أمينه���ا ،من خ�ل�ال �إجراءات املن���ع والوقاية ب�سبب التو ّق���ف
امل�صاح���ب خلل ٍ���ل ما ،وم���ن �أف�ضل الأمثل���ة على ذلك :تعام���ل احلكومة
الياباني���ة مع حادثة مفاعل فوكو�شيما النووي يف العام  ،2011من ج ّراء
الزلزال وموجة ت�سونامي الذي اجتاح اليابان يف ذلك العام.

�إن �أ�صعب ما يف الأزمة �أو الكارثة هو عن�صر املفاج�أة فيها ،والت ِبعات
امل�صاحب���ة له���ا ،والت���ي ي�صعب حتدي���د متى و�أي���ن تبد�أ وتنته���ي .لذا،
تُعت�َب�رَ عملية التخطيط ملواجه���ة الأزمات والكوارث ،م���ن �أهم �أ�ساليب
املخت�ص�ي�ن من التعامل مع
الإدارة احلديث���ة والف ّعال���ة ،حيث �إنها مت ّكن
ّ
الأزم���ة �أو الكارثة ب�أ�سلوب منهج���ي ّ
ومنظم ،واال�ستغ�ل�ال الأمثل لكافة
الإمكانيات والقدرات واملوارد املتاحة .وتتج ّلى �أهمية التخطيط ملواجهة
الأزم���ات والك���وارث يف كل م���ن التقلي���ل والتخفيف من ت�أث�ي�ر الأزمة �أو
الكارث���ة ،حتدي���د وتقييم املخاط���ر والتهدي���دات ،تقليل الوق���ت الالزم
التخ���اذ القرارات ،ال�سيطرة على حالة الف���زع والرتدد ،و�أخري ًا� ،ضمان
اال�ستغالل الأمثل للإمكانيات واملوارد املتاحة.
عن���د التخطيط لإدارة الأزم���ات والكوارث ،ال ُب ّد م���ن مراعاة البعد
ال�سيا�س���ي واالقت�ص���ادي واالجتماع���ي والبيئ���ي ،الذي ميث���ل الأهداف
والتوجه���ات للتعام���ل م���ع الأثر الناجت ع���ن الأزمة �أو الكارث���ة ،كما يتيح
ّ
لفري���ق �إدارة الأزم���ة �أو الكارث���ة القدرة عل���ى ر َّدة فعل َّ
منظم���ة وف ّعالة
ملواجهة تلك الأزمات والكوارث.
�إن اال�ستع���داد للأزمات والك���وارث �أ�صبح �ض���رورة لنجاح الدول يف
مواجهته���ا ،واحل����ؤول دون حدوثها� ،أو تك ّبد اخل�سائ���ر الب�شرية واملادية
والتنموي���ة الناجتة عنها .كم���ا �أن لعن�صر التدري���ب ،يف �إدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث ،م�ساهمة كبرية يف امل ْنع والوقاية منها� ،أو التخفيف
من �آثاره���ا� .إن الإدارة ال�سباقه ترتكز على التخطيط والتفكري التن ّب�ؤي
الإن���ذاري لتفادي ح���دوث طارئ �أو �أزم���ة �أو كارثه مبك���ر ًا ي�ش ّكل النهج
احلديث ل�صياغة منظومة وقائية ،تعتمد على عن�صر املباد�أة واالبتكار،
�أو على ما ي�س ّمى "التنب�ؤ الوقائي".
وم���ن �أه���م مم ّي���زات التنظي���م والتخطي���ط ال�سلي���م لإدارة الأزمة،
الفاعلية يف التعامل الإعالمي معها ،كون �أن الأزمة �أو الكارثة ت�ؤثر ،ب�شكل
�أو ب�آخ���ر ،على الأف���راد واملجتمع و�سمعة الدول ،وتعم���ل و�سائل االعالم
املتاح���ة ك�آلية �أ�سا�سية لال�ستعداد واال�ستجاب���ة للأزمات والكوارث ،من
خالل الإن���ذار والتحذير ،وكذلك الت�صدّي للإ�شاع���ات ،وال�سعي ب�شكل
رئي�س �إىل طم�أنة اجلمهور ،كما ت�ش ِّكل رافد ًا مه ّم ًا يف جهود الإنقاذ ،من
خ�ل�ال الدعوة للم�شارك���ة يف جهود اال�ستجابة وخدم���ات التط ّوع وتوثيق
كل م���ا يتعلق بالإج���راءات والعمليات لتلك الأزم���ة �أو الكارثة ،لتقييمها
وحتليلها وحتديد الدرو�س امل�ستفادة منها.

�إن م���ن ال�ض���روري �إع���داد خط���ة �إعالمي���ة للتعام���ل م���ع الأزم���ات
والك���وارث ،حت���دِّ د م�س�ؤولي���ات وواجبات كل م���ن ال�ش���ركاء الرئي�سيني،
وعنا�ص���ر هذه اخلطة .وال ُب ّد هنا من الإ�شارة �إىل �أن اخلطط الإعالمية
للتعام���ل مع املخاط���ر والتهدي���دات ،تختلف من حال���ة �إىل �أخرى ،وفق ًا
الخت�ل�اف طبيعة ونوع الأزمة والكارثة ،وامل�س�ؤوليات والواجبات املطلوبة
لتنفيذها.
�إن ملفه���وم �إدارة ا�ستمراري���ة الأعمال الن�صي���ب الأكرب من االهتمام
ل���دى ال���دول الراغبة يف تنظي���م وتطبي���ق الإدارة امل�ستدام���ة للأزمة �أو
الكارث���ة ،مل���ا لإدارة ا�ستمرارية الأعمال من ارتب���اط وثيق مبفهوم �إدارة
الأزم���ات والط���وارئ والكوارث ،حيث يرتك���ز مفه���وم �إدارة ا�ستمرارية
الأعمال على رفع م�ستوى قدرات امل�ؤ�س�سة� ،أو اجلهة ،يف مواجهة حاالت
الطوارئ ،وبالتايل ينعك�س ب�شكل مبا�شر على خطط اال�ستجابة الوطنية
للم�ؤ�س�سات واجلهات.
وي�ضمن تطبيق برنام���ج �إدارة ا�ستمرارية الأعمال متكني امل�ؤ�س�سات
م���ن امل�شارك���ة الف ّعال���ة �ضم���ن جه���ود اال�ستجاب���ة� ،سواء كان���ت حملية
�أو وطني���ة ،كم���ا �أن الأ�سل���وب َّ
املخط���ط َّ
واملنظم يف برنام���ج ا�ستمرارية
الأعم���ال ،ي�ش��� ِّكل ال�ضمان ل�سل�س���ة الإمداد يف امل�ؤ�س�س���ات ،على م�ستوى
كاف���ه موارده���ا املادي���ة والب�شرية ،لتعزي���ز �إجراءات تق���دمي اخلدمات
والأعمال احليوية عند التع ُّر�ض حلدث ما.
و ُت َع��� ّد مرحلة التعايف من الكوارث جز ًءا ال يتج ّز�أ من �إدارة الطوارئ
والأزم���ات والك���وارث ،وهي ته���دف �إىل التقليل من الآث���ار االقت�صادية
واالجتماعية والبيئي���ة للأحداث ب�شكل ف ّعال و ُم�ستدام ،قادر على �إعادة
احلي���اة الطبيعية �إىل املجتمع���ات املت�ض ِّررة من الك���وارث .وتتيح عملية
التخطي���ط للتع���ايف ،م�شارك���ة امل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة وغ�ي�ر احلكومية
وم�ؤ�س�س���ات القطاع اخلا�ص ،لدع���م جهود التعايف يف املراحل املتو�سطة
وطويل���ة الأمد ،والتي تكون عادة عل���ى نطاق وا�سع وذات �أ�ضرار ج�سيمة
كما هو احلال يف كوارث الزالزل والفي�ضانات.
د� .سيف جمعة الظاهري
مدير �إدارة ال�سالمة والوقاية
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
ينــايــر 77 2016

دام ع َّزك يا وطن
احتفل��ت دولتنا احلبيب��ة ،قي��ادة و�شعب ًا ،ومعه��ا املُقيمون
عل��ى ترابها ،من �أق�صى الإم��ارات �إىل �أق�صاها� ،أواخر نوفمرب
املا�ض��ي ومطل��ع دي�سم�بر املن�ص��رم ،مبنا�سبت�ين وطن َّيت�ين
عزيزت�ين« :يوم ال�شهيد» و»الي��وم الوطني ال��ـ � ،»44شكَّلتا من
حيث م�ضمونهم��ا عنوان ًا واحد ًا جامع ًا ،حموره الوطن وعزَّته
ووحدته و�سيادته وكرامته.
ويف املنا�سبت�ي�ن ارتف���ع علم الإم���ارات خفاق ًا يعان���ق ال�سماء ،ووقف
اجلمي���ع ،قي���ادة و�شعب��� ًا ،الي���د يف اليد والكت���ف على الكت���ف ،و�شمخت
الهامات والر�ؤو�س ،و�صدحت احلناجر« :دام عزَّك يا وطن».
و�إذا كن���ا ق���د اعت َْدنا من���ذ  44عام ًا َخ َل���ت ،على االحتفال ب���ـ «اليوم
مت�سكنا بوحدتن���ا ،وبعهد الوالء
الوطن���ي» ،كمنا�سبة ن�ؤكِّ���د خاللها على ُّ
لقيادتن���ا الر�شي���دة ،و�إ�صرارن���ا عل���ى العم���ل اجل���اد واحلثي���ث – بكل
�إمكانياتن���ا وقدراتنا – ْ
وبذل اجلهود بتم ُّي���ز من �أجل امل�ساهمة يف رِفعة
وطننا وا�ستمرار م�سرية بنائ���ه ومتكينه وتط ّوره ...ف�إننا ،يف احتفائنا بـ
«ي���وم ال�شهيد» ،ولأول مرة يف تاريخ دولتن���ا ،نك ِّر�س العهد والوعد للذين
�سبقونا يف طريق ال�شهادة ،منذ «ال�شهيد الأول»� ،سامل بن �سهيل خمي�س
بن زعيل� ،أننا على طريقهم �سائرون ،و�سنحفظ الأمانة التي يف �سبيلها
ق َّدموا �أرواحهم فداء.
مواطنون ومقيمون  -على ال�سواء – �شاركوا كبار ًا و�صغار ًا ،بحما�سة
وحب و�شغ���ف ،يف خمتل���ف الفعاليات الت���ي � ْأح َيتها اجلهات
وم�س�ؤولي���ة ّ
الر�سمية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة وهيئات املجتمع املدين ،على م�ستوى كافة
�إم���ارات الدول���ة ومناطقها ،فيم���ا ازدانت ال�ش���وارع وال�ساحات واملباين
العام���ة واخلا�ص���ة واملن���ازل بالأع�ل�ام الإماراتية ،يف م�شه���د مل تعرف
الإم���ارات �شبيه��� ًا له من قب���ل ...كيف ال وقد تالزمت ه���ذا العام فرحة
�ضحوا
االحتفال بـ «عيد االحتاد» ،مع �إحياء ذكرى �آباء لنا و�أخوة و�أبناءّ ،
لنحيا نحن يف ع َّز وكرامة و�إباء ،حيث
بحياتهم فداء للوطن ،واليزالونْ ،
بطيب َع َبق ال�شهادة.
تعا َنق �أبناء الوطن ،واختلطت ابت�سامة ال�سعادة ِ
�أت���ت املنا�سبت���ان ،ودول���ة الإمارات العربي���ة املتح���دة توا�صل دورها
القومي والإ�سالمي امل�ش ِّرف يف اليمن ،يف مواجهة قوى التط ّرف ،ودفاع ًا
عن احلق والعدل ون�صرة املظلوم� ،ضمن قوات التحالف العربي يف �إطار
عملي���ة «عا�صفة احل���زم» .ويف هذا الإطار ،وم���ن دون ِم َّنة ،بل يف �سبيل
الواج���ب جتاه الأ�شق���اء ،ودفاع ًا عن حا�ض���ر الإقلي���م وم�ستقبله ،ومنذ
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ال�ساد�س والع�شرين م���ن مار�س املا�ضي ،و َّدعت دولتنا – بفخر واعتزاز
 رجا ًال من نخبة �أبنائها ،كوكبة عزيزة من ال�شهداء البوا�سل يف القواتامل�س ّلح���ة ،الذين رووا بدمائهم الزكية �أر�ض اليمن ال�شقيق ،وهم ي�ؤدّون
واجبهم الوطني املق َّد�س والإن�ساين.
وت�أت���ي خ�سارتن���ا الكبرية له����ؤالء الع�سكريني الأع���زّاء� ،ضمن عديد
ال�شه���داء من ال���دول امل�شاركة يف «حتالف عا�صفة احل���زم» ،لت�ؤ ِّكد على
وح���دة املواجهة والهدف ،بني دول جمل�س التعاون اخلليجي والأ�شقاء يف
العامل�ي�ن العربي والإ�سالمي� ،ضد قوى الفو�ضى والظالمية ،التي حتاول
العبث ب�أمن دول الإقلي���م وحدودها ،ور�سم «جغرافيا �سيا�سية» جديدة،
التو�سعية لهذه القوى ،على ح�ساب كيانات دول املنطقة
ت�ضمن امل�صالح ّ
و�شعوبها وم�صاحلها وم�ستقبلها.
وت�أكيد ًا على املنزلة الرفيعة التي يتب ّو�أها ال�شهداء يف �ضمري القيادة
الر�شي���دة ،جاء ق���رار �صاحب ال�سم���و ال�شيخ خليفة بن زاي���د �آل نهيان،
رئي����س الدول���ة – حفظ���ه اهلل ،القا�ض���ي بتحديد الثالثني م���ن نوفمرب
م���ن كل ع���ام يوم ًا لل�شهي���د ،حتتفي به الدول���ة ،قيادة وحكوم���ة و�شعب ًا،
�إحي���اء لذكرى كل الذين �سقطوا دفاع��� ًا عن الوطن ،داخل حدود الدولة
�أو خارجه���ا ،وتخلي���د ًا لدمائه���م و�أرواحه���م التي ق َّدموها ف���داء للوطن
وع َّزت���ه ،وا�ستذكار ًا لت�ضحياتهم التي يج���ب �أن تبقى نربا�س ًا ،يهتدي به
�أبن���اء الإمارات والأجيال القادمة ،ملوا�صلة العمل ذود ًا عن تراب الوطن
وحمافظة على مكت�سباته.
�إن تك���رمي �شهدائن���ا ،يف تخ�صي����ص يوم وطن���ي لهم ،ي�ضعن���ا �أمام
حقيق���ة مفاده���ا �أن الدف���اع ع���ن الوط���ن يف مواجهة عدو لئي���م وظامل
وغ���ادر ،ي�ستوجب �سل�سلة ت�ضحيات ك�ب�رى ،متوا�صلة وال حدود زمنية �أو
التم�سك بالنهج الذي ن�سري
مكانية لها .وما هذا �إ َّال ليزيدنا �إ�صرار ًا على ُّ
عليه ،ويدفعنا  -عن طيب خاطر � -إىل املزيد من العطاء� ،شيب ًا و�شباب ًا
و�صغ���ار ًا ،رجا ًال ون�سا ًء ،من �أجل وطننا الغايل ،لنفي له ال َّدين ،م�ؤ ّكدين
على ت�ش ُّبثنا بهو َّيتنا ،وعلى �صدق انتمائنا ووالئنا.
قب���ل نح���و � 44سنة ،وحتدي���د ًا ،يف  30نوفم�ب�ر  ،1971روى «�شهيدنا
الأول»� ،س���امل ب���ن �سهيل ،بدمائ���ه الزكية �أر�ض «طنب الك�ب�رى» ،وق َّدم
حيات���ه ثمن ًا ،راف�ض ًا �إنزال َع َلم الدول���ة �أمام ال ُغزاة املحت ّلني ،دفاع ًا عن
�أر����ض الوط���ن و�سيادته وعزَّته وكرامت���ه ...وهذه الأي���ام ،وك�أن التاريخ

يعي���د نف�س���ه ،حي���ث الق�ضية – م���ن حيث امل�ضم���ون ال ِق َيم���ي ال�سيا�سي
وامل�ص�ي�ري  -ه���ي نف�سها ،والع���دو هو نف�سه ،ي���روي �أبطالن���ا بدمائهم
الطاهرة �أر�ض اليمن ال�شقيق ،دفاع ًا عن �أهلنا و�أ�شقائنا وعن ال�شرعية
وال�سيادة و�إعادة احلق �إىل �أ�صحابه ال�شرعيني ،يف مواجهة حتالف قوى
متط ِّرف���ة وميلي�شي���ات مدعومة من اخلارج ،اغت�صب���ت ال�سلطة واحت َلت
�أرا�ضي دول���ة ب�أكملها ،لتهدِّ د من خاللها حدودن���ا و�أرا�ضينا و�سيادتنا،
وتعمل على تفتيت املنطقة و�ضرب وحدة �شعوبها.
عندم���ا ي�سق���ط �شهدا�ؤنا دفاع ًا عن �شقيق مظل���وم ُم�ستغيث ،اح ُت َّلت
� ُ
و�س ِل َب���ت منه ح ّريت���ه� ،أو �أثناء �إغاثة مت�ض ِّرر م���ن كارثة طبيعية،
أر�ض���ه ُ
�أو م���ن ج ّراء ح���رب عدوانية ُ�ش َّنت علي���ه ،مهما كان لون���ه �أو معتقده �أو
ِع ْرق���ه ،فهذه ال�شهادة ه���ي و�سام ُيع َّلق على �ص���در دولتنا ،التي َّ
اختطت
لنف�سها منذ قيامها ،نهج ًا �أر�سى �أُ�س�سه املغفور له ب�إذن اهلل ،ال�شيخ زايد
ب���ن �سلطان �آل نهيان – ط َّيب اهلل ثراه ،وي�ستم���ر بقيادة �صاحب ال�سمو

ال�شي���خ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدول���ة – حفظه اهلل ،و�أخوانه
�أ�صح���اب ال�سمو ح��� ّكام الإماراتُ ،مبتغ���اه ت�أدية الواج���ب الإن�ساين ،يف
م�ساع���دة الآخرين والوق���وف �إىل جانبهم �أثناء الك���وارث وامل�آ�سي على
مت�سكنا بهو َّيتنا،
�أنواعه���ا .وه���ذا الو�سام يع���زِّ ز – بال �أدنى �شك  -م���ن ُّ
ويجعلن���ا نفخ���ر بانتمائنا ،ويدفعنا �أك�ث�ر نحو الوالء لقيادتن���ا الر�شيدة
ووالة �أمرن���ا ،ويزي���د من عزميتن���ا للت�ضحية بالغايل والنفي����س ،وبال َّدم
والروح ،من �أجل �أن تبقى راية دولتنا خفاقة يف الأعايل.
رح���م اهلل �شهداءنا الأبرار ،و� ْأ�سكنهم َف�سيح ج ّناته ...وحفظ – ع َّز
ِ
وجلّ � -إماراتنا وقيادتنا و�شعبنا من ك ّل مكروه...
�صقر حممد البنعلي
رئي�س ق�سم التثقيف وتوعية املجتمع
�إدارة الإعالم والتوا�صل اجلماهريي
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