في «خلوة العزم» و»قمة الرياض»

اإلمارات تصنع مع حلفائها المستقبل
األفــضـل ..الخـالـي مـن اإلرهــاب
متثل «خلوة العزم» الثانية التي استضافتها الرياض يف ابريل
املاضي ،منعطفاً تاريخياً على طريق حتقيق تقارب أوسع،
وتفاهم أعمق بني دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية
السعودية ،خرج منها البلدان الشقيقان أكثر تصميماً ،وقدرة،
على العمل معاً لبلوغ الغايات املشتركة.
هذه النتائج لم تفاجئ أحداً ممن يراقبون عن كثب واقع
التعاون بني البلدين ،فاملقدمات التي تؤسس لهذا النجاح ،كانت
ماثلة للعيان من زمن طويل .واحلق أن معاين ًة متأني ًة ومحايدة
للعالقات اإلماراتية السعودية ،يف أعقاب اخللوة األولى ،التي
انعقدت يف أبو ظبي يف شهر فبراير املاضي ،تُظهر اإلنطالقة
الواثقة لعمليات تفعيل السياسات واخلطط التي كان البلدان
الشقيقان قد باشرا باتخاذها ،بهدف املضي نحو مزيد من
التواءم والتوافق ،وض ّم اجلهود ،على املستويات االقتصادية
والسياسية والعسكرية واألمنية.
ويعرف القاصي والداني أن اإلمارات والسعودية أرادتا دائماً
متتني حتالفهما األخوي على األصعدة كافة ،مبا ينسجم مع
توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة حفظه اهلل ،وأخيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود ،ويلبي طموحات الشعبني ،يف تعزيز
اإلزدهار وترسيخ االستقرار ،والتصدي بحزم وفاعلية للتحديات
التي تتربص بالبلدين واملنطقة.
وليس من قبيل املبالغة القول بأن «خلوة العزم» الثانية ،التي
حضرها حوالي  200مسؤوالً من البلدين ،بينهم الدكتور جمال
محمد احلوسني املدير العام للهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث ،لم تُوجد آليات تدعيم العمل املشترك بني
البلدين فحسب .لقد مهدت «اخللوة» أيضاً الطريق لنجاحات
القمة العربية االسالمية – األميركية األولى ،التي ض ّمت رؤساء
وممثلي  55دولة و ترأسها خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان

بن عبد العزيز آل سعود والرئيس األميركي دونالد ترامب يف
الرياض يف  22مايو الفائت ،والتي شهدت إقامة حتالفات أقوى
مع الواليات املتحدة بغرض حتقيق االستقرار وبسط األمن
والسالم.
ال شك يف أن الرؤى واملصالح املشتركة ،عالوة على االحترام
املتبادل ،التي جتمع اإلمارات بالواليات املتحدة ،قد ساهمت
مساهمة مهمة يف ترسيخ شراكة البلدين التاريخية وتكريس
ريادة اإلمارات السياسية ،وتعزيزقدرتها على صياغة املبادرات
املهمة ،يف سياق تلك القمة وخارجها ،كما ساعدت على إطالق
مشروع «اعتدال» ملكافحة اإلرهاب والتطرف ،وهو مبادرة حتظى
بدعم اإلمارات الكامل وخصوصاً أنها كانت على الدوام س ّباقة
إلى البذل والتضحية ،واستنهاض همم اآلخرين ،للوقوف يف
وجه اإلرهاب والتطرف دفاعاً عن اإلعتدال والتآخي االنسانيني.
هكذا ينطلق التحالف اإلماراتي  -االميركي من واقع ملموس،
ويف ضوء تصور واضح لألهداف القريبة والغايات البعيدة ،ما
يؤكد أن النجاح سيكون حليفه يف التأسيس لبدايات جديدة
ترسم اخلطوط العريضة ملستقبل مختلف ،ليس فقط على
صعيد التعاون بني البلدين ،وإمنا أيضاً جلهة قدرتهما على
إحداث تغيير حقيقي ،والتصدي بجسارة وفاعلية للتحديات
احملدقة ،ويف طليعتها التش ّدد الديني والعنف إضافة إلى
التدخالت التي تُذكي الصراعات يف املنطقة وتُشعل نيران
الفتنة.
ولئن كانت احلرائق التزال تتأجج يف املنطقة ،واألبرياء اليزالون
يخسرون معركة البقاء أمام اإلرهاب والعنف ،فاألمل كبير يف
ان يكون املستقبل ،الذي تصنعه اإلمارات بدأب وأمانة بجهودها
اخل ّ
القة وحتالفاتها النبيلة ،أكثر أماناً وإنصافاً للجميع.
أسرة التحرير
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بمناسبة الذكرى الواحدة واألربعين لتوحيدها

خليفة ومحمد بن راشد و محمد بن زايد يوجهون رسائل
إكبار واعتزاز للقوات المسلحة

خليفة بن زايد:
قواتنا الباسلة عنوان
فخرنا واعتزازنا
احتفت دولة اإلمارات العربية املتحدة ،قيادة وشعب ًا ،يف السادس
من مايو املاضي ،مبرور واحد وأربعني عام ًا على توحيد القوات
وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
املسلحة .وبهذه املناسبة ّ
آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات املسلحة ،حفظه اهلل،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،وصاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات املسلحة ،كلمات عبر مجلة «درع الوطن» ،ألبنائهم البواسل يف
القوات املسلحة اإلماراتية معربني فيها عن مشاعر الفخر واالعتزاز
مبا يحققونه كل يوم يف ميادين البطولة والفداء لنصرة السالم
وتعزيز التآخي وإعالء قسم اإلمارات وقيمها السامية.
وق ّدم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة القائد األعلى للقوات املسلحة ،حفظه اهلل ،يف كلمته،
ألبنائه قادة وضباط ،وضباط صف وجنود قواتنا املسلحة
الباسلة ،حتية الفخر واالعتزاز على ما بذلوا من جهد ،وما قدموا
4
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من تضحيات حماي ًة لتراب الوطن ،وحفاظاً على مكتسبات شعبه
أمن
ومنجزات دولته ،التي أصبحت بفضل بذلهم وعطائهم واحة ٍ
وأمان واستقرارٍ يف املنطقة.
ٍ
واستحضر سموه سيرة املغفور لهم اآلباء القادة املؤسسني ،الذين
اتخذوا القرار التاريخي بتوحيد القوات املسلحة ،وقال صاحب
السمو رئيس الدولة«:إن السادس من مايو يوم نقف فيه حتي ًة وإجالالً
ضحوا بأرواحهم يف سبيل احلق ،وصوناً ألمننا
لشهداء الوطن ،الذين ّ
اخلليجي والعربي ،مؤكدين وقوفنا إلى جانب أسرهم ورعايتنا
الكاملة والشاملة ألبنائهم».
ويف السياق نفسه ،أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
رعاه اهلل ،أنه قبل واحد وأربعني عاماً  ،ومع انطالق مسيرة
بناء قواتنا املسلحة ،انفتحت أمام دولتنا االحتادية أوسع آفاق
توطيد أركانها ،وتعزيز مؤسساتها ،ومتكني مواطنيها ،فمسيرة
البناء لم تكن مجرد عملية فنية تتعلق بالتنظيم والتسليح والتأهيل

محمد بن راشد:
قواتنا فاعل رئيس في التنمية
الشاملة

محمد بن زايد:
قواتنا المسلحة ضمانة الستقرار
المنطقة وإحقاق الحق

والتدريب فقط ،إمنا أيضاً كانت عملية استراتيجية لبناء احملور
الرئيس يف منظومة قوتنا الذاتية.
وتوجه سموه بالتقدير والعرفان ألرواح املؤسسني صنّاع قرار
توحيد القوات املسلحة؛ املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
ط ّيب اهلل ثراه ،وإخوانه أعضاء املجلس األعلى لالحتاد حكام
اإلمارات املؤسسني.
وقال سموه« :باتت قواتنا املسلحة فاع ً
ال رئيساً يف التنمية الشاملة،
ومرج ً
ال لالنصهار الوطني يعزز وحدة بيتنا ،ويعمق مضامني هويتنا
الوطنية اإلماراتية ،ويزيد مجتمعنا متاسكاً وتالحماً ،ودولتنا قوة
ومناعة وبأساً».
ومن جانبه ،أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ،يف كلمته ،أن
القوات املسلحة تقوم بواجباتها يف الذود عن الوطن وحماية مكتسباته،
والدفاع عن احلق والعمل على استعادة االستقرار للمنطقة ،كما
تسهم بفاعلية يف عمليات حفظ السالم يف العالم ،مشيراً سموه إلى
أنها أصبحت رمزاً لقيم التضحية والفداء والشجاعة.
وقال سموه« :إن جتربة اخلدمة الوطنية أثبتت منذ بداية تطبيقها

أنها خطوة استراتيجية ،ونقطة فارقة يف تاريخ قواتنا املسلحة ،ألنها
أثبتت قوة التفاعل والتواصل بني املجتمع وقواته املسلحة ،وأظهرت
مدى الوالء واالنتماء الفريدين لهذا الوطن وحرص أبنائه على
التضحية بأغلى ما ميلكون من أجل حمايته وضمان رفعته».
وأضاف سموه «أن كل قطرة دم إماراتية تسيل يف ميادين الشرف
وساحات الوغى هي وسام شرف على صدورنا جميعاً ..يشعرنا
بالفخر واالعتزاز ،ويضع على كاهلنا يف الوقت نفسه مسؤولية كبرى
يف احلفاظ على قواتنا املسلحة قوية وعزيزة وقادرة على تأدية املهام
املوكلة إليها ،سواء داخل حدود الوطن أو خارجه على أمت وجه».
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حتية إكبار
ّ
وإجالل إلى ضباط وضباط الصف وجنود قواتنا املسلحة الباسلة
املوجودين على أرض اليمن الشقيق يبذلون دماءهم وأرواحهم ،دفاعاً
عن احلق إلى جانب الشعب العربي اليمني الشقيق ضد ما يتهدد
هويته العربية األصيلة ،مجسدين قيم دولة اإلمارات ورؤية باني
نهضتها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -ط ّيب اهلل
ثراه  -وأكد سموه االلتزام باملسؤولية التاريخية جتاه شعبنا ومنطقتنا
وأمتنا العربية واإلسالمية.
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بعد تأييد هيئة البيعة باألغلبية العظمى

خادم الحرمين الشريفين يع ّين
محمد بن سلمان وليًا للعهد

أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبد العزيز عاهل اململكة العربية السعودية يف 21
نص أهمها على تعيني
يونيو املاضي ،أوامر ملكية ّ
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ًا للعهد
ونائب ًا لرئيس مجلس الوزراء مع االستمرار يف منصب
وزير الدفاع ،و إعفاء األمير محمد بن نايف بن عبد
العزيز من والية العهد ومنصبي نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية ،وتعديل املادة اخلامسة بالنظام
األساسي «ليكون احلكم يف أبناء امللك املؤسس عبد
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء
األبناء ،ومبايعة األصلح منهم ،وال يكون من بعد أبناء
امللك املؤسس ملك ًا وولي ًا للعهد من فرع واحد من
ذرية امللك املؤسس» ،باالضافة إلى تعيينات عدة ،يف
6
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مقدمتها تسليم األمير عبد العزيز بن سعود بن نايف
بن عبدالعزيز منصب وزير الداخلية.
نص األمر امللكي أن تعيني األمير محمد بن
وجاء يف ّ
سلمان ّ
مت « بنا ًء على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة
من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة باألغلبية العظمى
( 31من  ،)34وعم ً
ال بتعاليم الشريعة اإلسالمية».
وكان األمير محمد بن نايف يف مقدمة املهنئني الذين
بايعوا األمير محمد بن سلمان بتعيينه ولياً للعهد ،يف
قصر الصفا يف مكة املكرمة ،داعياً اهلل عز وجل له
التوفيق والعون والسداد .و أدى األمراء ومفتي عام
اململكة والعلماء والوزراء وقادة القوات املسلحة وجموع
من املواطنني البيعة لألمير محمد بن سلمان ،وذلك وفقاً
لتقاليد احلكم يف اململكة العربية السعودية.

مبناسبة اختيار ولي العهد السعودي اجلديد
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون خادم احلرمني واألمير محمد بن سلمان
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،برقية تهنئة إلى خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود مبناسبة اختياره صاحب السمو امللكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد،
كما هنّأ سموه ولي العهد السعودي اجلديد متمنياً
له التوفيق يف مساندة خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز ،ويف اجلهود الهادفة إلى املضي
باملمكلة العربية السعودية السعودية ُقدماً على طريق

التنمية والنهضة.
ووجه كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
ّ
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،وصاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات املسلحة ،برقيتني مماثلتني إلى خادم احلرمني
الشريفني  ،وإلى األمير محمد بن سلمان ،عبرا فيهما
عن تهنئتهما باملناسبة نفسها ،سائلني اهلل تعالي أن
يعني األمير محمد بن سلمان على خدمة بالده.
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بسبب دعمها اإلرهاب

عزلة قطر العالمية تتسع..
والدول التي تقاطعها إلى ازدياد

تتفاقــم تداعيــات األزمــة مــع قطــر ،ويبــدو ان نطــاق
املعارضــة التــي تتعــرض لهــا هــذه الدولــة بســبب دعمهــا
لإلرهــاب مرشــح ًا للتوســع علــى نحــو دراماتيكــي .ولئــن
صرحــت دول كثيــرة ،يف مقدمتهــا الواليــات املتحــدة
ّ
االمريكيــة واملمكلــة االردنيــة الهاشــمية ،علــى ســبيل
املثــال ال احلصــر ،عــن حتفّ ظهــا عــن سياســات الدوحــة
التــي دعاهــا الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب يف اكثــر
ـف عــن دعــم اإلرهــاب ،فــإن
مــن مناســبة أخيــرة ،إلــى الكـ ّ
دو ً
ال أخــرى يف الشــرق والغــرب ،قــد بــادرت إلــى اســتدعاء
8

21

الحدث

ســفرائها مــن العاصمــة القطريــة او أعلنــت عــن قطــع
العالقــات الدبلوماســية معهــا.
هكــذا جتــد الدوحــة نفســها يف وضــع الحتســد عليــه
بعــد أيــام قليلــة علــى اتخــاذ اململلكــة العربيــة الســعودية،
ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ومملكــة البحريــن،
وجمهوريــة مصــر العربيــة ،إجــراءات صارمــة حيــال
االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا قطــر لالتفاقــات املبرمــة
ســابقاً معهــا بشــأن العالقــة مــع املتطرفــن ،ومســاعدتها
اإلرهــاب التــي تــؤدي يف واقــع احلــال إلــى العبــث بأمــن

الــدول املجــاورة واملجازفــة بإحلــاق األذى بالعالقــات
ـس بســامة املنطقــة وأهلهــا.
اخلليجيــة – اخلليجيــة ،واملـ ّ
وعــاوة عــن أن أركان مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج
العربيــة قــد قاطعتهــا ،هاهــي اليــوم بــا عالقــات
دبلوماســية مــع دول عربيــة عــدة كاليمــن وموريتانيــا
وجــزر القمــر وليبيــا ،وأخــرى أجنبيــة مثــل تشــاد
واملالديــف.
وتشــير الدالئــل إلــى ان وتيــرة املقاطعــة إلــى ازديــاد،
فالكثيــر مــن الــدول يف الشــرق والغــرب قــد ع ّبــرت
عــن عــدم ارتياحهــا للسياســات املغامــرة التــي تّتبعهــا
الدوحــة ،فيمــا اعتــرب دول أخــرى أن اللعــب بالنــار قــد
يحــرق اصابــع الالعــب.
ويبقــى البــاب مفتوحــاً علــى املزيــد مــن التوتــر
والتصعيــد إذا واصلــت الدوحــة سياســة النكــران ولــم
تتحـ َل بالشــجاعة الالزمــة لالعتراف باألخطاء اجلســيمة
التــي ارتكبتهــا والعمــل  ،علــى نحــو ميكــن قيــاس جديتــه
وفاعليتــه ،علــى تصويــب هــذه األخطــاء كــي يكــون مــن
املمكــن أن تندمــل اجلــراح وتُطــوى صفحــة املاضــي.
« تعلن كل من اململكة العربية السعودية وجمهورية
مصر العربية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة
البحرين أنها يف ضوء التزامها مبحاربة اإلرهاب
وجتفيف مصادر متويله ومكافحة الفكر املتطرف وأدوات
نشره وترويجه والعمل املشترك للقضاء عليه وحتصني
املجتمعات منه ونتيجة الستمرار انتهاك السلطات يف
الدوحة لاللتزامات واالتفاقات املوقعة منها املتضمنة
التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن
الدول وجتاهلها االتصاالت املتكررة التي دعتها للوفاء
مبا وقعت عليه يف اتفاق الرياض عام  2013وآليته
التنفيذية واالتفاق التكميلي عام  2014مما عرض األمن
الوطني لهذه الدول األربع لالستهداف بالتخريب ونشر
الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها يف
قطر أو مدعومة من قبلها  ..فقد اتفقت الدول األربع
على تصنيف  / 59 /فردا و / 12 /كيانا يف قوائم
اإلرهاب احملظورة لديها التي سيتم حتديثها تباعا
واإلعالن عنها.

وكانــت الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومصــر قــد
أصــدرت قائمــة بشــخصيات وكيانــات تؤويها قطــر وتعتبرها
الــدول االربــع خطــرة علــى أمنهــا وأمــن املنطقــة لتورطهــا
بنشــاطات إرهابيــة  ،ومنهــا شــخصيات مالحقــة دوليــا أو
مــن جانــب دول عــدة كمــا أن بعضهــا اآلخــر قــد أُديــن بدعــم
اإلرهــاب و ُفرضــت عليــه عقوبــات لهــذا الســبب.
وأوردت قائمتــا احلظــر املرفقتــن بالبيــان الرباعــي،
أســماء  59فــرداً اتفقــت الــدول املعنيــة علــى تصنيفهــم
باإلرهابيــن ،باالضافــة إلــى  12مؤسســة وكيان يتســترون
وراء العمــل اخليــري بغــرض جمــع املــال لدعــم اإلرهــاب
واإلرهابيــن الذيــن يتربصــون باألمــن القومــي لــدول
مجــاروة وللمنطقــة برمتهــا.
ولفــت البيــان النظــر إلــى أن قطــر رفضــت تســليم مــن
صــدرت إدانــات بحقهــم ،كمــا امتنعــت عــن االلتــزام بعــدم
إيــواء املطلوبــن أو دعمهــم ،ضاربــة عــرض احلائــط
بتعهــدات واتفاقــات مت إبرامهــا يف  2013و ،2014ومت
تذكيــر هــا رســمياً بوجــوب تنفيــذ تلــك االتفاقــات مــراراً
وتكــراراً .وفيمــا يلــي نــص البيــان:
وهذه القائمة املدرجة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات
مشبوهة يف مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية
التي تعلن محاربة اإلرهاب من جهة ومتويل ودعم وإيواء
مختلف التنظيمات اإلرهابية من جهة أخرى.
وجتدد الدول األربع التزامها بدورها يف تعزيز اجلهود
كافة ملكافحة اإلرهاب وإرساء دعائم األمن واالستقرار
يف املنطقة وتؤكد أنها لن تتهاون يف مالحقة األفراد
واجلماعات وستدعم السبل كافة يف هذا اإلطار على
الصعيد اإلقليمي والدولي ..وستواصل مكافحة األنشطة
اإلرهابية واستهداف متويل اإلرهاب أيا كان مصدره كما
ستستمر يف العمل مع الشركاء يف جميع أنحاء العالم بشكل
فعال للحد من أنشطة املنظمات والتنظيمات اإلرهابية
واملتطرفة التي ال ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها.
وتؤكد الدول املعلنة لهذا البيان شكرها للدول الداعمة
لها يف إجراءاتها يف مكافحة اإلرهاب والتطرف والعنف
وتعتمد عليها يف مواصلة اجلهود والتعاون للقضاء على
هذه الظاهرة التي طالت العالم وأضرت باإلنسانية».
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الدوحة تتمسك بسياسة االستنكار والمراوغة

انتقادات لتدخالت ايران التي تهدد أمن اليمن وغيرها

َ
فاوض مع قطـر
الجبير :ال َت
حول قائمة المطالب

ثمن الشراكة الجديدة
محمد بن زايد ُي ّ
مع أميركا ودورها في حماية االستقرار

شدد عادل اجلبير ،وزير خارجية اململكة العربية
ّ
السعودية ،يف تصريحات صحافية ادلى بها يف
واشنطن ،على أنه «ال تفاوض مع قطر حول قائمة
املطالب» ،موضح ًا أن «بيد قطر قرار التوقف عن دعم
التطرف واإلرهاب».
وأكد اجلبير عدم وجود نية لدى اإلمارات
والسعودية والبحرين ومصر ،التي اتخذت قرار
مقاطعة قطر ،بالتفاوض معها حول القائمة التي
ينص ابرزها على وجوب
اشتملت على  13مطلباً ،
ّ
خفض الدوحة مستوى عالقاتها بإيران ،وإغالق
قاعدة عسكرية تركية ،وإغالق قناة اجلزيرة ،وقطع
ّ
والكف عن متويل
جميع صالتها مع جماعة اإلخوان
اإلرهاب.
طفولية قطر
غير ان قطر متضي يف استنكار املطالب على نحو
طفولي ،متجاهلة شرط االلتزام بتنفيذها يف غضون
عشرة أيام ،فتارة تتهم املطالب بالالمنطقية معتبرة
أن الغاية منها االنتقاص من سيادتها ،ويف أخرى
تقول أنها «ستراجع مطالب الدول االربع ،احتراماً
للكويت ومن أجل األمن االقليمي» ،كما ص ّرحت وزارة
خارجيتها.
لكن بدالً من دراسة املطالب وتصحيح مسارها
السياسي ،اتصل أمير قطر متيم بن حمد آل ثاني
بالرئيس اإليراني حسن روحاني ،مؤكداً أن «الدوحة
منفتحة على التعامل والتعاون مع إيران ،والعالقات
بني البلدين قوية ومتنامية» .وسارع روحاني إلى
الرد باإلعراب عن استعداد بالده «للمساعدة وبذل
ما تستطيع من جهود لتهدئة األوضاع يف املنطقة،
ونحن ال ميكن أن نقبل بـ«محاصرة» قطر ،وهي
تفتح كل حدودها البحرية وأراضيها وأجواءها
أمامنا».
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ومن الواضح أن التقرب اإليراني من الدوحة لم يأت
بنية إنسانية ،وإمنا بغرض املنافسة مع تركيا على الظهور
بدور املدافع عن قطر ،والوقوف بوجه دول اخلليج
واستقرارها .وقد سارعت طهران إلى التفاهم مع الدوحة
بشأن امللف السوري وغيره من القضايا الرئيسية ،رغم
اخلالفات بينهما .وتأمل أن تدفع الضغوط الناجمة عن
األزمة بقطر إلى توسيع نطاق تعاونها األمني معها ،وال
س ّيما يف سوريا والعراق ورمبا يف اليمن ،وذلك نتيجة
العالقات التي تقيمها الدولتان مع التنظيمات اإلرهابية
واملسلحة املوجودة هناك .ومن ناحيته ،أكد الرئيس
التركي رجب ط ّيب أردوغان على دعمه الكامل لقطر
وتأييده لرفضها مطالب الدول األربع.
أما الرئيس األميركي دونالد ترامب ،فقد اعلن
استعداده ملساعدة الدول املقاطعة بالضغط على
الدوحة لوقف رعايتها لإلرهاب ،فيما قال وزير
خارجيته إن «قطر بدأت بالنظر بدقة وتقييم عدد من
الشروط التي قدمتها اإلمارات والسعودية والبحرين
ومصر ،وهناك مجال واسع يشكل أساساً الستمرار
احلوار الذي سيفضي للحل».
تفضيل العدو على الشقيق
بيد ان الدوحة عمدت إلى االختباء مجدداً بدالً
من املواجهة ،ولم تع ّبر رسمياً حتى االن عن عزمها
على حل األزمة مع أشقائها يف اخلليج .وفيما تتجه
االزمة إلى مزيد من التفاقم بسبب إصرار الدوحة
على جتاهل املطالب املشروعة للدول االربع التي
حتظى بتأييد اقليمي ودولي متزايدين ،باتت نهاية
املهلة احملددة التخاذ القرار بالرجوع إلى احلضن
اخلليجي ،وشيكة .فهل تبادر الدوحة إلى تنفيذ
املطالب أم تواصل االستنكار والتماس العون من
الغريب والعدو؟

ليس من املبالغة القول إن القمة العربية االسالمية – األميركية
التي استضافتها الرياض يف  22مايو املاضي ،وقاد صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات املسلحة ،وفد الدولة إليها ،تفتح صفحة جديدة
على العالقات مع الواليات املتحدة وتؤسس لتعاون أكثر فاعلية
يف عهد سيد البيت االبيض دونالد ترامب ،كما متهد لتقارب
اوسع يف املواقف واآلمال واالهداف املشتركة وشراكة أعمق وأكثر
رسوخ ًا يف وجه التهديدات التي تتعرض لها املنطقة والعالم
وجهودا متكاملة للتصدي لإلرهاب والتطرف بكل اشكالهما.
وكانت القمة التي انعقدت برئاسة خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل اململكة العربية
السعودية ،والرئيس األميركي دونالد ترامب ،ومشاركة عدد من
أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو قادة وممثلي وفود الدول
العربية واإلسالمية ،فرصة بالغة األهمية لتبادل الرأي واملشورة
يف مرحلة دقيقة من تاريخ املنطقة والعالم.

الحدث

أميركا يف ظل ترامب
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن
الواليات املتحدة يف عهد الرئيس دونالد ترامب قد قطعت
أشواطاً كبرى ونوعية على طريق بناء شراكة استراتيجية فاعلة
مع العاملني العربي واإلسالمي .وقال سموه «إن هذه القمة
التاريخية هي رسالة إسالمية عربية  -أميركية واضحة إلى
كل الذين يحاولون استخدام الدين لوضع الواليات املتحدة يف
مواجهة اإلسالم أو تكريس نزعات الصراع واملواجهة بني األديان
والثقافات واحلضارات خلدمة أهداف خاصة ومشروعات خبيثة
على حساب التعايش بني الشعوب واألمن واالستقرار العامليني».
وأشار سموه إلى أن اجتماع الرئيس األميركي مع القادة العرب
واملسلمني يف أول زيارة خارجية له منذ توليه احلكم يف الواليات
املتحدة ،هو تأكيد لإلرادة املشتركة للتحرك جتاه املخاطر
والتهديدات التي تواجه املنطقة والعالم من جهة واملكانة الكبرى
التي تعطيها إدارة الرئيس ترامب للعاملني العربي واإلسالمي.
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وأضاف سموه أن دولة اإلمارات العربية املتحدة كانت على الدوام
حريصة على تفعيل أطر التعاون واحلوار البنّاء مع شركائها
وأصدقائها يف العالم ،ويف مقدمتهم الواليات املتحدة األميركية،
بهدف بسط السالم وترسيخ االستقرار.

تعزيز الشراكة ضد اإلرهاب
وإذ أثنى سموه على حكمة خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ورؤاه الثاقبة التي أضفت على القمة
شدد على
العربية اإلسالمية  -األميركية أهمية خاصة ،فهو ّ
ان استضافة اململكة العربية السعودية الشقيقة هذه القمة
تؤكد بوضوح املكانة املتميزة للمملكة على الساحة الدولية،
باعتبارها قلب العاملني العربي واإلسالمي ،وصاحبة التأثير
الكبير يف الساحتني اإلقليمية والعاملية.
وكان خادم احلرمني الشريفني رحب يف كلمته يف افتتاح
القمة بالرئيس األميركي وأصحاب اجلاللة والفخامة والسمو
الزعماء املشاركني ،وشكره على اختياره اململكة العربية
السعودية كمحطة أولى لنشاطاته اخلارجية كرئيس للواليات
املتحدة ،مؤكداً رغبة اجلميع يف اتخاذ اخلطوات الكفيلة
بتعزيز الشراكة احلقيقية ضد التطرف واإلرهاب.
وشدد العاهل السعودي على أن النظام اإليراني يشكل رأس
ّ
حربة اإلرهاب العاملي منذ ثورة اخلميني وحتى اليوم ،وإننا
يف هذه الدولة منذ  300عام لم نعرف إرهاباً أو تطرفاً حتى
أطلت ثورة اخلميني برأسها عام  ،1979مشيراً إلى أن إيران
رفضت مبادرات حسن اجلوار التي قدمتها دولنا بحسن نية،
واستبدلت ذلك باألطماع التوسعية واملمارسات اإلجرامية.
بداية فصل جديد
من جانبه ،أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب يف كلمته
أمام القمة على ضرورة االحتاد خلف هدف واحد هو هزمية
اإلرهاب والتطرف؛ ألن معظم دول العالم عانت بشكل أو بآخر
من الهجمات اإلرهابية املروعة ،موضحاً أن معظم ضحايا
الهجمات اإلرهابية مسلمون .وأعلن بداية فصل جديد يف
الشراكة بني الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية ،وقال
ال جديداً يف الشراكة مع السعودية» ،مشيراً
«اليوم نبدأ فص ً
إلى اتفاقات التعاون العسكري التي وقعها اجلانبان.
ونوه بالروح الط ّيبة والتعاون الكبير الذي ساد اجتماعه
مع خادم احلرمني الشريفني ،وولي عهده ،وولي ولي العهد،
وما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقيات تاريخية مع اململكة
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الدفاع عن املصالح العربية العليا.
وقال إن أحداث اليمن مبا متثله من تهديد على األمن
واالستقرار يف املنطقة ،الس ّيما السعودية ،باعتبار حدودها
الطويلة مع اليمن ،واستمرار االعتداءات احلوثية عليها ،األمر
الذي يستوجب علينا أن نحافظ على حرمة حدود اململكة بكل
ما منلك من إمكانات ،وال ننفي هنا احلاجة املاسة ملساعدة
حلفائنا ،ويف مقدمتهم الواليات املتحدة األميركية ،حيث إن
ولكن هناك طرفاً خارجياً
الصراع ليس مع اليمن فقط،
ّ
يزودهم بالسالح واملال لقتل أبناء الشعب اليمني والدول
املجاورة ،ولن يكون هناك حل إال سياسياً ،وذلك بالضغط
على األطراف املتنازعة للعودة لطاولة املفاوضات ،الفتاً إلى
أن الكويت استضافت مشاورات السالم اليمنية ملدة تزيد على
ثالثة أشهر ،ولكنها بكل أسف لم تسفر عن أية أمور إيجابية،
بل إن األمور قد تتعقد أكثر نتيجة للتدخالت اخلارجية.

الستثمار حوالي  400مليار دوالر يف أميركا ومبا يحقق املئات
من الوظائف واألعمال يف أميركا واململكة العربية السعودية.
وقال أن االتفاق مع اململكة على مشتريات عسكرية بلغت
قيمتها  110مليارات دوالر سيساعد القوات العسكرية
السعودية للقيام بدور أكبر يف األمن وبالعمليات التي تتعلق
بها ،كما بدأت مناقشات مع الكثير من الدول املشاركة يف
القمة لتعزيز الشراكات وتشكيل شراكات جديدة من أجل
تعزيز السالم واالستقرار يف الشرق األوسط بل وأوسع من
ذلك.
وأكد الرئيس األميركي أن اإلرهابيني ال دين لهم ،وأن
احلرب ضدهم ليست ضد أديان أو حضارات ،وإمنا ضد
مجرمني متوحشني يسعون للقضاء على احلياة البشرية ،هذه
مشدداً على ضرورة التكاتف بني
املعركة بني اخلير والشر،
ّ
الدول للقضاء على اإلرهاب.
دور السعودية وعاهلها
وع ّبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن
تقديره الكبير لدور اململكة العربية السعودية الشقيقة وخادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ،يف العمل
على تقوية منظومة العمل اخلليجي املشترك ،مؤكداً اعتزاز
دولة اإلمارات بعالقاتها األخوية مع اململكة ،ووقوفهما معاً يف

الرئاسة االيرانية اجلديدة
وأردف سموه« :إننا نؤمن بأن العالقات بني دول املنطقة
يجب أن تنطلق من القواعد األساسية للقانون الدولي ،ويف
مقدمتها احترام سيادة الدول وأنظمتها ،وعدم التدخل يف
شؤونها الداخلية حتت أي ذريعة ،وتعميق عناصر حسن
اجلوار معها ،ويف إطار ذلك نسعى إلى حتقيق االلتزام الكامل
بتلك األسس بشأن العالقات اخلليجية  -اإليرانية ،متطلعني
جتسد الرئاسة اإليرانية اجلديدة هذه األسس مبا
إلى أن
ّ
يحقق األمن واالستقرار باملنطقة».
وتابع« :إننا يف الوقت الذي نقدر فيه مبا يقوم به حتالفنا
يف مواجهة اإلرهاب ،فما زلنا مطالبني ببذل املزيد من اجلهد
والتعاون للقضاء على (داعش) ،باعتباره أولوية مستحقة،
لينعم العالم باألمن والسالم ،ويأتي ما حتققه دول التحالف
والقوات العراقية بقيادة الواليات املتحدة لتحرير املوصل
ومدينة الرقة ،جتسيداً لذلك التعاون والتنسيق ،ونؤكد يف
هذا السياق أن القضاء على تنظيم داعش وأفكاره وسياساته
يف املنطقة ،يستوجب استمرار املجابهة الدولية اجلماعية
والقضاء على البيئة االقتصادية واالجتماعية التي تغذيهم،
ولن يأتي ذلك إال بتوفير التنمية املستدامة ،وحتسني العدالة
االجتماعية ..إننا نتطلع مع بدء هذه احلقبة اجلديدة للعمل
معاً ،لتعزيز شراكتنا االستراتيجية بجميع أبعادها ،لنتمكن
معاً من مواجهة التحديات التي حتيط مبنطقتنا وعاملنا،
مجدداً الشكر لكم ،ومتمنياً ألعمال قمتنا النجاح والتوفيق».

الحدث

شدد على أهمية الدور السعودي
ّ
محمد بن زايد:
العالقات اخلليجية  -األميركية
راسخة وأساسها رؤى ومصالح مشتركة
مذكرة تفاهم إلقامة مركز ملكافحة متويل اإلرهاب
بحضور خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود ،وأصحاب اجلاللة والسمو قادة ورؤساء وفود
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ،والرئيس األميركي
دونالد ترامبّ ،
مت يف مركز امللك عبدالعزيز الدولي للمؤمترات
بالرياض ،تبادل مذكرة تفاهم بني دول مجلس التعاون اخلليجي
والواليات املتحدة لتأسيس مركز الستهداف متويل اإلرهاب.
وشكل االتفاق على خطوات مشتركة بغرض جتفيف
منابع اإلرهاب ،واحداً من اللبنات االساسية للقمة اخلليجية
األميركية ،وأظهرت مذكرة التفاهم ،حرص اجلانبني على
التصدي للتهديدات التي يتعرضان لها .وقالت دينا باول نائبة
مستشار األمن القومي األميركي للشؤون االستراتيجية «نأمل
أن يكون االتفاق أقوى التزام بعدم متويل التنظيمات اإلرهابية،
تراقبه وزارة اخلزانة (األميركية) مع كل من نظرائها» ،وأضافت
«ما مييزه هو أن ك ً
ال منهم سيوقع على طريقة حتمله املسؤولية
وسيحاكم بالفعل (املسؤولني عن) متويل اإلرهاب ،مبا يف ذلك
األفراد».
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ترامب يرحب بسموه في البيت األبيض معتبر ًا لقاءه «شرف ًا عظيم ًا»

محمد بن زايد :تربطنا بالواليات المتحدة
عالقات تحالف وشراكة استراتيجية

الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة،
للواليات املتحدة األميركية ،يف  16مايو املاضي ،واستقطبت اهتمام ًا
إعالمي ًا واسع ًا على املستويات احمللي واالقليمي والدولي ،اشتملت
تصدرها لقاء سموه مع فخامة دونالد ترامب،
على فعاليات عدة ّ
رئيس الواليات املتحدة األميركية ،بحثا فيه ُسبل تعزيز العالقات
االستراتيجية بني البلدين ،وجملة من امللفات اإلقليمية والدولية
ذات االهتمام املشترك.
ورحب الرئيس األميركي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،قائ ً
ال« :إنه لشرف عظيم أن يكون معنا اليوم الشيخ محمد بن
زايد ..شخص مميز ..أنا أحترمه ،وقد عرفته محباً لوطنه ،وأعتقد
أنه يحب الواليات املتحدة األميركية».

ومتنياته والشعب اإلماراتي لفخامته والشعب األميركي الصديق،
دوام التقدم واالستقرار واالزدهار.ومن ناحيته ،ح ّمل الرئيس ترامب،
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حتياته لصاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه اهلل،
راجياً لدولة اإلمارات مزيداً من الرخاء والتقدم.
ويف اللقاء ،الذي حضره من اجلانب اإلماراتي سمو الشيخ طحنون
بن زايد آل نهيان ،مستشار األمن الوطني ،وسمو الشيخ عبداهلل بن
زايد آل نهيان ،وزير اخلارجية والتعاون الدولي ،كانت عالقات التعاون
السياسية واالقتصادية والعسكرية بني البلدين ،واواصر الصداقة
التي جتمعهما منذ عشرات السنني ،محور احملادثات التي هدفت
يف ما هدفت اليه ،إلى ترسيخ العالقات واالرتقاء بها إلى مستويات
جديدة من التنسيق والشراكة ،مبا يحقق املصالح املتبادلة.

حتيات ومتنيات متبادلة
ونقل سموه إلى الرئيس األميركي ،خالل اللقاء ،حتيات صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه اهلل،

ملفات رئيسية
كما تناولت املباحثات ملفات أخرى كان من ابرزها التدخالت
اإلقليمية التي تهدد أمن الشرق األوسط ،وتطورات األزمة السورية ،
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والقضية الليبية ،التي أطلع سموه الرئيس ترامب على نتائج اجتماعات
أبو ظبي بشأنها ،وتبادل اجلانبان الراي بشأن اجلهود الدولية ملكافحة
اإلرهاب والتطرف والعنف ،وغيرها من القضايا االستراتيجية التي
ته ّم البلدين.
وش ّدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،على أن
العالقات بني دولة اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة
األميركية ،هي شراكة استراتيجية ،أساسها املتني تاريخ طويل من
االحترام املتبادل وعالقات التعاون الوثيق يف املجاالت كافة.
وقال سموه« :إن دولة اإلمارات العربية املتحدة حريصة دائماً
على تطوير عالقاتها االستراتيجية مع الواليات املتحدة األميركية،
وتعزيزها ودفعها إلى األمام ،خاصة يف ظل توافق وجهات النظر بني
البلدين الصديقني حول القضايا اإلقليمية والدولية ،ويف مقدمتها
أمن اخلليج العربي ،وأزمات الشرق األوسط ،ومواجهة اإلرهاب،
ومهدِّدات األمن واالستقرار على الساحة الدولية».
املساعدات االنسانية
ولفت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ضرورة
توفير املساعدات وتوسيعها نطاقها ،والتنسيق بني األطراف كلها
ملواجهة التحديات اإلنسانية املتزايدة ،والناجمة عن الصراعات،
والنقص يف املؤن الغذائية.
وث ّمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عالياً
مبادرة الرئيس ترامب لتعزيز عالقات الواليات املتحدة مع شركائها
األساسيني يف املنطقة ،لتبنيها سياسات أكثر صرام ًة ملواجهة التطرف
واإلرهاب ،منوهاً سموه باملبادرات اإلماراتية املتعددة الساعية
للتصدي للفكر املتطرف ،وجتفيف مصادر متويل اإلرهابيني ،وترسيخ
قيم التسامح الديني والعرقي والتعايش اإلنساني.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،قد د ّون
يف سجل الشرف للبيت األبيض ،الكلمة التالية «يف البداية أو ّد
أن أعبر عن سعادتي بلقاء فخامة الرئيس األميركي دونالد
ترامب يف مستهل زيارتي للواليات املتحدة األميركية التي تربطنا
معها صداقة تاريخية وتعاون مشترك ،ونتطلع إلى العمل سوياً
مع أصدقائنا يف البيت األبيض لتعزيز عالقاتنا االستراتيجية،
والدفع بها قدماً ملصلحة بلدينا وشعبينا الصديقني ،كما نتطلع من
زيارتنا إلى تكثيف جهودنا املشتركة من أجل السالم واالستقرار
يف منطقة الشرق األوسط والعالم ...متنياتنا اخلالصة لفخامة
الرئيس دونالد ترامب بالتوفيق والنجاح يف قيادة الواليات املتحدة
يف مرحلة جديدة ودقيقة ،وللشعب األميركي الصديق املزيد من
التطور واالزدهار».

الحدث

لقاء مع ماتيس
إلى ذلك ،كان لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة مع
جيمس ماتيس ،وزير الدفاع االميركي ،هو احملطة الرئيسية
الثانية لزيارته ،حيث بحث الطرفان عالقات الصداقة بني
البلدين وسبل تعزيزها والس ّيما يف املجاالت العسكرية والدفاعية.
وناقش اجلانبان ملفات رئيسية تركز بعضها على تنسيق العمليات
العسكرية املشتركة حملاربة التنظيمات اإلرهابية يف منطقة الشرق
األوسط ،والتدخالت اإلقليمية يف املنطقة وما متثله من محاوالت
لنسف األمن واالستقرار فيها وتهديد ملمرات املالحة الدولية.
العالقات اإلماراتية األميركية يف  46عام ًا
تُعتبر العالقات بني دولة اإلمارات العربية املتحدة والواليات
املتحدة األميركية فريدة من حيث املتانة واالنسجام ،فهي
ترقى إلى ما يزيد عن  46عاماً ،وتستند إلى اساس راسخ من
املصالح والقيم املشتركة واالحترام املتبادل .وقد عمل البلدان
باجتهاد منذ إقامة العالقات الدبلوماسية بينهما يف مارس
 ،1972على تقوية أواصر الصداقة والتعاون يف كل امليادين،
والس ّيما السياسية والعسكرية واالقتصادية والعلمية مبا فيها
الصحة وعلوم الفضاء ،كما ض ّم البلدان جهودهما لتدعيم
املساعي الرامية إلى تعزيز األمن االقليمي والرخاء االقتصادي
والوقوف يف وجه التحديات امللحة يف أنحاء العالم.
وكانت الواليات املتحدة الدولة الثالثة التي تبادر إلى إقامة
عالقات دبلوماسية رسمية مع اإلمارات العربية املتحدة بعد
إعالن قيامها ،كما عمدت إلى إقامة سفارة يف العاصمة أبو
ظبي منذ عام .1974
 6محطات تعاون عسكرية
وقد تعاون البلدان على بذلك جهود عسكرية مشتركة
يف ست مناسبات أساسية ،بدءاً بحرب اخلليج األولى 1991
ومروراً بكوسوفو نهاية تسعينات القرن املاضي ،وأفغانستان
 ،2003إضافة إلى اجلهود املشتركة التي يبذالنها يف محاربة
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
أما يف املجال االقتصادي ،فقد تعززت عالقات البلدين
وتطورت على نحو كبير ،إذ ارتفعت املبادالت التجارية بينهما
خالل عام  2016إلى قرابة  20مليار دوالر ،حسب بيانات
مركز اإلحصاء األميركي ،ويزيد حجم االستثمارات اإلماراتية
يف الواليات املتحدة عن  21مليار دوالر.
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الحدث

ترأسها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان واألمير محمد بن سلمان

«خلوة العزم» اإلماراتية  -السعودية
تنعقد بمشاركة  200شخصية

ُعقدت اجتماعات املجموعة الثانية خللوة العزم املشتركة
بني دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية
واملنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي  -اإلماراتي ،يف
الرياض أواسط ابريل املاضي ،وترأس فيها وفد اإلمارات
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،فيما ترأس صاحب السمو امللكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية من اجلانب السعودي ،وشارك يف أعمال
اخللوة وذلك بحضور عدد من أصحاب املعالي الوزراء وكبار
املسؤولني واملديرين العامني يف البلدين ،كان بينهم الدكتور
جمال محمد احلوسني املدير العام للهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث.
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تعزيز الروابط بني البلدين
وتأتي اخللوة مبوجب توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،وأخيه خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،بغرض متتني
أواصر العالقات التاريخية بني اإلمارات والسعودية ووضع اخلطط
لتعزيزها أكثر فأكثر على املدى الطويل.
وتؤكد «خلوة العزم» حرص البلدين على تعزيز عالقاتهما
األخوية وتكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق
املستمرين يف مجاالت عدة وتقوية دور منظومة العمل
اخلليجي املشترك .ومتثل «خلوة العزم» واحداً من سلسلة
من اللقاءات املشتركة بني البلدين يف إطار مجلس التنسيق
السعودي اإلماراتي والذي يرأسه من جانب الدولة سمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء

الحدث
عبد اهلل القرقاوي« :لدولة

د.جمال الحوسني« :خلوة

اإلمارات والمملكة العربية

العزم ( )...تسهم في بناء

السعودية مواقف

شراكة مع كل قطاعات

مشهودة في التعاون

ومؤسسات الدولة الحيوية

اإلقليمي تحتذى ،والتي

في البلدين للتعامل بفاعلية

أثمرت عن المجلس

مع األزمات وإدارتها وبما

التنسيقي السعودي

يؤدي إلى التخفيف من حدة

اإلماراتي ،والذي انبثقت منه

مخاطرها وتبعاتها والوصول

خلوة العزم»

إلى تحقيق التعافي»

وزير شؤون الرئاسة ،ومن اجلانب السعودي صاحب السمو
امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية ،وذلك بهدف البحث وتبادل
الرأي يف املجاالت ذات االهتمام املشترك ووضع اخلطط
لعمل مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي.

ثالثة محاور استراتيجية
يُشار إلى أن خلوة العزم ناقشت ثالثة محاور استراتيجية
تركزت حول االقتصاد ،واجلوانب املعرفية والبشرية ،والقضايا
السياسية والعسكرية واألمنية .وشارك يف أعمال املجموعة
الثانية للخلوة أكثر من  200مسؤول من حكومتي البلدين
وخبراء يف القطاعات املختلفة باإلضافة إلى ممثلني عن
القطاع اخلاص ،توزعوا على  11فريق عمل ،بغرض استكمال
ما قامت به  9فرق عمل خالل اخللوة التي شهدتها أبوظبي يف
فبراير املاضي.
وكان نصيب كل من احملاور الثالثة جلسات عدة ترأسها بصورة
مشتركة أصحاب املعالي والسعادة يف كال البلدين ،وبحضور
مسؤولني حكوميني وخبراء يف القطاعات املختلفة ،وذلك ملناقشة
الوضع الراهن والتحديات احملتملة ووضع تصورات ومبادرات
نوعية ،على أن تستمر املناقشات خالل الفترة املقبلة بني فرق
العمل إلعداد الصيغ النهائية للمبادرات واملشاريع ورفعها للمجلس
التنسيقي السعودي اإلماراتي.
وقال الدكتور جمال محمد احلوسني مدير عام الهيئة
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات ،الذي ترأس جلسة أمن
اإلمدادات من اجلانب اإلماراتي يف احملور االقتصادي ،إن
«خلوة العزم السعودية-اإلماراتية متهد الطريق إليجاد بيئة
عمل مناسبة تسهم يف بناء شراكة مع كل قطاعات ومؤسسات
الدولة احليوية يف البلدين للتعامل بفاعلية مع األزمات وإدارتها
ومبا يؤدي إلى التخفيف من حدة مخاطرها وتبعاتها والوصول
إلى حتقيق التعايف».

كلمتان ترحيبيتان
واستهلت أعمال اخللوة بكلمتني ترحيبيتني من معالي محمد بن
عبداهلل القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء واملستقبل ومعالي
املهندس عادل فقيه وزير االقتصاد والتخطيط السعودي أكدا
فيهما أهمية اخللوة ومخرجاتها يف دعم التعاون بني البلدين
وأهداف مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي واستكماال يف الوقت
نفسه جلهودهما يف تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول اخلليج
العربية ومبا ميهد ملرحلة جديدة من العمل املثمر والبنّاء بني
الطرفني.
وقال معالي محمد بن عبداهلل القرقاوي يف كلمته إن «لدولة
اإلمارات واململكة العربية السعودية مواقف مشهودة يف التعاون
اإلقليمي حتتذى ،والتي أثمرت عن املجلس التنسيقي السعودي
اإلماراتي ،والذي انبثقت منه خلوة العزم».
ومن جانبه ش ّدد معالي املهندس عادل فقيه يف كلمته على «أن
خلوة العزم متثل انتقاالً من مسيرة التنمية والتعاون بني البلدين إلى
مرحلة جديدة من النمو والتطور إذ تعد منوذجاً نوعياً يف العالقات
الثنائية بني البلدين».
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الحدث

حسب دراسات رصدت أسبابه وتأثيره في البيئة الجيولوجية للمنطقة

االرصاد الجوية :سيتراجع مع بدء المطر قريب ًا

أكبر زالزل أوكالهوما
كان من صنع اإلنسان

حرائق الغابات في السويد..
خطر جاثم على البالد

يرجح علماء أن زلزال باوني الذي ضرب والية أوكالهوما يف
شهر سبتمبر من العام الفائت ،كان أكبر زلزال ناجم عن اإلنسان يف
الوالية ،لكنه ليس الوحيد الذي تسبب به البشر هناك ،إذ يعتقد أن
معظم الزالزل يف الوالية كانت عملي ًا من فعل االنسان ال الطبيعة.
يُشار إلى أن زلزال باوني كان األكبر من أي نوع من الزالزل تتعرض
له أوكالهوما منذ ابتكار الطرق واألجهزة احلديثة لتسجيل الزلزال
ومراقبتها.
املياه امللوثة
ويعتقد أن حقن املياه العادمة الناجتة عن صناعة حفر النفط
والغاز يف الوالية قد أدت إلى تزايد تدريجي يف الضغط الذي انفجر
فيما بعد على شكل زلزال باوني يف  3سبتمبر  ،2016حسبما تقول
دراسة نشرتها مجلة «رسائل بحوث الزالزل» األمريكية أخيراً .ويُذكر
أن الزلزال الذي بلغت قوته  5.8درجة على مقياس ريختر ،أدى إلى
اصابة شخصني لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.
واستبعد أخصائيون أن يكون سبب الزلزال هو حقن املياه املمزوجة
مبواد وعناصر إضافية تستعمل للحصول على الغاز الصخري الذي
18

21

يصعب استخراجه ،مؤكدين أن الزلزال لم ينجم عن إطالق هذه املياه
بدرجات ضغط مرتفعة جداً نحو الصخور املوجودة حتت االرض
بغرض احلصول على الغاز الصخري ،بل عن حقن املياه العادمة على
امتداد فترة طويلة مما أدى إلى تزايد الضغط وتأهبه للخروج يف
اللحظة املناسبة.
صناعات عدة
وتفيد «وكالة احلماية البيئية األمريكية» ،ان حقن املياه العادمة
امللوثة يف االرض للتخلص منها  ،هو إجراء تلجأ إليه صناعات مختلفة
منها صناعة الغاز والنفط ،وانتاج املعادن او املواد الكيماوية ،عالوة
على مراكز معاجلة مياه الصرف الصحي.
ويعتقد أن الطريقة التي مت بها حقن املياه العادمة يف األرض
أسهمت إسهاماً مباشراً يف مضاعفة شدة زلزال باوني وجعله
اقوى مما كان ميكن أن يكون عليه .يُشار إلى ان عمليات احلقن
تلك قد متت عبر آبار بالقرب من مركز الزلزال ،ارسلت املياه
امللوثة إلى باطن االرض يف رشقات سريعة غير منتظمة ومتغيرة
القوة.

أصدر مركز األرصاد اجلوي يف السويد حتذيرات
من زيادة محتملة يف حرائق الغابات واألعشاب يف
جميع أنحاء البالد تقريب ًا ،ألسباب أهمها اجلفاف
الناجم عن ارتفاع درجات احلرارة أخيراً.
النار التهمت غابات كبيرة
وكانت فرق االنقاذ قد تصدت أخيراً حلرائق ش ّبت يف
غابات ،خارج منطقة ساتيال يف غرب غوتالند وخارج
شوبينك .كما اندلع حريق كبير آخر يف منطقة يف أوبالند
يف رقعة شاسعة تغطيها الطحالب .وعالوة على هذه املنطقة
وتلك ،كانت منطقة شمال أوسكار شامن على موعد مع حريق
أتى على غابات تقدر مساحتها بحوالي  2500متراً مربعاً.

الحدث

يف الشمال واجلنوب
واشار املركز يف حتذيره إلى أن خطر احلرائق
يف مناطق منها شمال سفياالند ،تتمثل يف اشتعال
األعشاب اجلافة ،منبهاً إلى وجود هناك نسبة
احتمال عالية جداً من اندالع احلرائق يف الغابات يف
املناطق اجلنوبية.
شدد على ضرورة توخي احلذر الشديد عند
وإذ ّ
إضرام النيران يف املناطق العامة ،افاد املركز أن
مناطق عدة من اراضي السويد مهددة بحرائق
الغابات .غير انه أكد ان هذه األخطار ستتضاءل
تدريجياً مع دخول البالد يف الفصول املاطرة
قريباً.
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أخبار
ا لهيئة

أخبار
ا لهيئة

ّ
محكمون خارجيون
تنافس عليها متفوقون واعتمدها

الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
تحتفي بجوائز التم ّيز المؤسسي لعام 2016

د.الحوسني:
مصممون على تجسيد
رؤية قيادتنا الرشيدة
أكد معالي سيف سلطان العرياني أمني عام املجلس األعلى
لألمن الوطني ،رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث على اهمية «جائزة التم ّيز املؤسسي»
يف تطوير كفاءة املوظفني ،مشيرا إلى حرص القيادة الرشيدة
تسعى نحو التم ّيز واالبداع وحتقيق الرفاهية للمجتمع.
وأشاد بدور الهيئة وبرامجها ومشاريعها التي تخدم املنظومة
الوطنية الطوارئ واألزمات يف الدولة وتساهم يف رفع اجلاهزية
واالستعداد من خالل تأهيل الكادر الوظيفي تأهي ً
ال يحقق أرفع
املعايير العاملية.
جاء ذلك من خالل حضور معاليه حفل «جائزة التم ّيز
املؤسسي» لإلعالن عن نتائج الدورة الرابعة لعام  ،2016الذي
نظمته الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
مبقرها ابوظبي.
ويف مستهل االحتفال ،ألقى سعادة د .جمال محمد احلوسني
مدير عام الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
كلمة بهذه املناسبة ،وأ ّكد فيها تصميم الهيئة على املضي إلى
األمام على طريق التقدمٍ ،
كيد واحدة ،يف املسيرة التي ُت ّسد
رؤى القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،يف حتفيز
أبناء الوطن جميعاً وإطالق طاقاتهم ،لكي يكتبوا معاً سيرة
النجاح التي تقود إلى رؤية دولة اإلمارات .2021
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وقال« :إن احتفالنا هذا العام يكتسب خصوصية فريدة من
نوعها ،حتفل باالعتزاز وفخر االنتماء إلى هذا الوطن الكرمي،
الذي حتفزنا فيه قيادتنا الرشيدة على االجتهاد ،وتأخذ بيدنا
على دروب العمل املثمر ،لثقتها بنا وحرصها على توظيف
مهاراتنا اإلبداعية يف تعزيز مسيرة التنمية الوطنية واملجتمعية».
ودعا سعادة املدير العام موظفي الهيئة إلى بذل قصارى
جهدهم حتى يكونوا أه ً
ال للمسؤولية التي أناطتها بهم القيادة
الرشيدة ،ويعطوا ما أمكنهم العطاء من اجلهد واإلبداع ،بهدف
التم ّيز يف العمل واإلنتاج.
وش ّدد على أن «األمانة التي نتح ّملها بكل فخر ،تستحق منّا
أن نبذل أقصى ما نستطيع ،أوالً حلماية تضحيات من سبقونا،
والبناء على ما حققوه من منجزات؛ وثانياً ،للوفاء بعهد الوالء
لقيادتنا الرشيدة ،ومتابعة العطاء ،ليزيد البنيان شموخاً ،ويبقى
الوطن متم ّيزاً بني األمم».
التميز إلى ثقافة راسخة
حتويل ّ
وإذ ث ّمن د .احلوسني موقف القيادة الرشيدة التي «تتخذ
اإلنسان هدفاً ملشاريعها ،وت ُّسخر لتمكينه ارفع ما يجود به
العصر من العلم واملعرفة» ،فهو عاهدها على العمل بهدف
حتويل «التم ّيز إلى ثقافة ،نلتزم مبضمونها ،ونترجم مفرداتها

إلى واقع ملموس لكي نكون جديرين بشرف االنتماء إلى دولتنا،
وأه ً
ال لثقة قيادتنا الرشيدة».
فئات اجلائزة
جتدر اإلشارة إلى ان اجلائزة تشتمل على ثالث فئات رئيسة
هي :اإلدارة املتم ّيزة ،واملشروع املتم ّيز ،واملوظف املتم ّيز .وقد
خضعت الفئات الرئيسة الثالث للتقييم من خالل زيارات
ميدانية قام بها فريق تقييم معتمد من خارج الهيئة ،فيما مت
اعتماد الدرجات املمنوحة للمشاركني والنتائج النهائية ،من قبل
جلنة حتكيمية اختيرت ايضاً من خارج الهيئة.
ويف ختام احلفل قام معالي سيف سلطان العرياني أمني
عام املجلس األعلى لألمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ،وسعادة الدكتور
جمال محمد احلوسني مدير عام الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث ،بتوزيع اجلوائز على الفائزين .وإذ نالت
إدارة التخطيط واالستعداد جائزة «اإلدارة املتميزة» ،فقد كانت
جائزة «املشروع املتم ّيز» من نصيب مشروع «دليلك يف احلاالت
الطارئة» الذي نفّذته إدارة اإلعالم والتواصل اجلماهيري،
وفاز بجائزة «املوظف املتميز» السيد /علي محمد الظاهري

رئيس وحدة التقييم واملخاطر من إدارة التخطيط واالستعداد،
فيما ذهبت جائزة «املوظف التنفيذي» لـ السيد /أحمد محمد
املرزوقي من مكتب املدير العام ،ومت حجب جائزة «املوظف
املتفاني ذو اخلدمة الطويلة املتميزة» لعدم استيفاء الشروط.
ويف أعقاب توزيع اجلوائز ،أعرب الظاهري عن امتنانه العميق
لهذا التقدير مؤكداً أن «اجلائزة ليست لي وحدي ،بل هي لفريق
العمل بكامله ،ألن النجاح اليصنعه شخص مبفرده ،كما أننا لم
نكن لنحقق اي نتائج ط ّيبة لوال الدعم غير احملدود من قيادتنا
الرشيدة ،ومن إدارة الهيئة».
أما املرزوقي ،فاعتبر أن اجلائزة «شرف كبير لي اعت ّز به،
وأج ّدد بهذه املناسبة عهد الوفاء للقيادة الرشيدة ،كما أؤكد
أن اجلائزة ستحفزني على القيام بأقصى ما استطيع لتحقيق
برامج واهداف الهيئة.
ومن جهته ،هنّأ د .جمال محمد احلوسني يف نهاية اإلحتفال
جميع الفائزين يف هذه الدورة ،على متيزهم ،معربا عن أمله يف
أن يساهم تفوقهم يف حتفيز اجلميع لبذل املزيد من اجلهود
خلدمة برامج وأهداف وأنشطة الهيئة.
وع ّبر سعادته عن امتنانه العميق وشكره اجلزيل أيضاً لرئيس
وأعضاء فريق التقييم وجلنة التحكيم ،وجميع من شاركوا يف
إجناح أعمال ونشاطات الدورة الرابعة جلائزة التم ّيز املؤسسي،
سائ ً
ال املولى عز وجل أن يوفق اجلميع ،يف طريقهم نحو حتقيق
رؤية الهيئة يف التم ّيز يف إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث.
حضر االحتفال سعادة سيف محمد ارحمة الشامسي نائب
املدير العام ،وسعادة عبيد الزحمي نائب مدير عام املركز الوطني
للبحث واالنقاذ ،وعدد من مدراء اإلدارات وموظفي الهيئة.
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بحضور د .الحوسني الذي أجاب على تساؤالت األعضاء

المجلس الوطني االتحادي يناقش
سياسة «الهيئة» وخططها

أكّ د سعادة الدكتور جمال محمد احلوسني مدير عام
«الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث» ،أن رفع
الوعي املجتمعي باملخاطر يتصدر أولويات الهيئة ،بيد انه
هدف يتطلب حتقيقه جهود ًا متكاملة من مختلف قطاعات
شدد على اهتمام الهيئة بعمليات
املجتمع ومؤسساته .وإذ ّ
النقل اآلمن خالل الطوارئ واألزمات ،فقد اوضح ان دور
الهيئة تشريعي وتنظيمي وليس ميدانيا على األرض.
وجاء ذلك يف إجابات سعادته على اسئلة وجهها عدد من
أعضاء املجلس الوطني االحتادي ،الذي ناقش سياسات
«الهيئة» خالل جلسته الثانية عشرة من دور االنعقاد العادي
الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس
يف مقره يف أبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبداهلل
القبيسي ،رئيسة املجلس.
وقد أكد املجلس يف سياق املناقشات على وجوب إبرام
مذكرات تفاهم ووضع اخلطط الرامية لتنظيم التنسيق
بني «الهيئة» واجلهات احلكومية واحمللية وتوجيهه لتنفيذ
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االستراتيجية العامة ،داعياً إلى تعزيز كفاءة االستجابة
الوطنية يف حاالت الطوارئ واألزمات ،مبا يتفق مع أفضل
التجارب واملعايير الدولية.
مناهج أكادميية إلدارة املخاطر
ودعا املجلس يف التوصيات التي تبناها يف سياق املناقشة
إلى زيادة عدد التمارين التي تنفذها «الهيئة» واملشاركات
اخلارجية التي تقوم بها ،والعمل على وضع مناهج تعليمية
وأكادميية متخصصة يف مجال إدارة املخاطر ،وذلك
بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي .وطالب برصد
امليزانيات الالزمة إلجراء البحوث والدراسات العلمية
املتخصصة ،واالطالع على التجارب الدولية املتطورة يف
إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ،وإنشاء قاعدة بيانات
وطنية للمتدربني واملدربني ،وتبني مبادرات وخطط لتوطني
الوظائف التخصصية يف «الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث».

أخبار
ا لهيئة
أعضاء يسألون ..ود .احلوسني يجيب
ويف رد له عن سؤال للعضو محمد بن كردوس العامري،
رئيس اللجنة ،حول خطة «الهيئة» إلنشاء مراكز إيواء
ومالجئ ورفع جاهزية املنشآت األخرى الستخدامها يف
حاالت الطوارئ ،وعن اجلهة املسؤولة عن اإلخالء واإليواء
واإلدارة ،قال الدكتور جمال احلوسني :إن «الهيئة جهة
تشريعية وتنظيمية وتنسيقية وال نقوم باألعمال على األرض
وال نسعى إلى امتالك القدرات بالعمل على األرض ،ولكننا
نعمل مع شركائنا من املؤسسات احلكومية لتنظيم استخدام
املوارد الوطنية ،والتأكد من حسن استخدامها أثناء األزمات
والطوارئ ،وقد مت االتفاق على أن تكون مراكز اإليواء مهمة
مناطة بوزارة الداخلية ،وهي اجلهة القيادية املعنية» .وأكد
املدير العام لـ «الهيئة» أن هناك خطة لإلخالء واإليواء،
وحتديد مراكز مخصصة لذلك يف جميع إمارات الدولة،
ومت التدرب عليها من خالل مترين رئيس وحتضير مراكز
من قبل شركاء الوزارة والقوات املسلحة والهالل األحمر.
أما العضو أحمد اجلروان ،فاثار موضوع غياب تشريع
ينظم عملية النقل اجلماعي يف حاالت الطوارئ واألزمات.
وعن هذه القضية ،قال مدير عام الهيئة :تهمنا كيفية عملية
النقل أثناء الطوارئ واألزمات ،وهناك مذكرة تفاهم مع
مؤسسة اإلمارات للنقل حول ذلك ،كما مت االتفاق على
تسخير جميع قدرات هذه املؤسسة للهيئة ومساندة
املؤسسات القيادية واملساندة والشركاء إذا تطلب األمر
أعدادا كبيرة من املركبات.
واستفسر العضو خليفة سهيل املزروعي دور الهيئة يف
رفع مستوى الوعي لدى األفراد واملؤسسات يف مواجهة
فشدد د .احلوسني على أن
الطوارئ واألزمات والكوارث،
ّ
«موضوع الوعي املجتمعي هو من أهم األولويات التي نركز
عليها يف الهيئة ،ولكن رفع مستوى الوعي هو مسؤولية
مشتركة لدى املجتمع ومختلف املؤسسات ،وهناك تواصل
ونعمل على رفع مستوى الوعي» .وتساءل العضو مطر
الشامسي عن املخزون االستراتيجي من املواد الغذائية
واملخازن واملستودعات اخلاصة بها ،فأجابه املدير العام
لـ «الهيئة» مؤكداً أن «هذا هاجس لدى اجلميع ،وهناك
تعاون مع الشركاء ومت البدء يف العام  2009بإنشاء مخازن
استراتيجية للماء والغذاء والبترول واملخزون الصحي،
ومت اقتراح التشريعات والقرارات التي صدرت من اللجنة
الوزارية للتطوير».

بغرض تعزيز القدرات على حماية األرواح والممتلكات

د .الحوسني يبحث سبل التعاون بين
«الهئية» وتركمانستان مع نائب وزير دفاعها

بحث سعادة الدكتور جمال محمد احلوسني مدير
عام الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث،
مبكتبه يف مقر الهيئة بأبوظبي ،مع العقيد يوسوب
موهامتغوليف نائب وزير الدفاع رئيس دائرة الدفاع
املدني وعمليات االنقاذ التركمانستاني والوفد املرافق
سبل تعزيز التعاون والتنسيق يف مجاالت الطوارئ
واألزمات ،وذلك أثناء زيارتهم لدولة اإلمارات العربية
املتحدة يف ابريل املاضي.
وتناول اللقاء سبل توطيد العالقات بني اجلانبني،
وتبادل اخلبرات واملعارف يف مجاالت إدارة األزمات
والكوارث ،من أجل تعزيز القدرات يف مواجهة حاالت
الطوارئ ،وكيفية إدارتها ،مبا يساهم يف التخفيف من
وحدتها ،واحملافظة على األرواح واملمتلكات
مخاطرها
َّ
واملكتسبات.
ّ
واطلع الوفد الزائر على دور الهيئة واستراتيجياتها
واستعدادتها للتصدي لالزمات والطوارئ ،واالختصاصات
واالدوار واملشاريع والبرامج واملبادرات ذات العالقة.
كما تعرف الوفد خالل زيارته للهيئة على مركز
العمليات الوطني التابع الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث ،وعلى اختصاصات ودور املركز
ومهام عناصر االرتباط وآلية تفعيل منظومة الطوارئ
واألزمات والكوارث على املستوى الوطني.
ويف نهاية اللقاء الذي حضره عدد من املسؤولني من
اجلانبني ،مت تبادل الهدايا والدروع التذكارية.
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ُعقد في مقر «الهيئة» بأبو ظبي

الغرض منها صقل خبرات الكوادر أصحاب العالقة

عبد اهلل بن زايد يترأس اجتماعًا تنسيقيًا
لفريق الطوارئ واألزمات والكوارث

«الهيئة» تنفذ برنامجًا تدريبيًا حافال
بالتعاون مع معاهد عالمية

ترأس سمو الشيخ عبد اهلل بن زايد آل نهيان ،وزير
اخلارجية والتعاون الدولي ،االجتماع التنسيقي لفريق
الطوارئ واألزمات والكوارث ،إلدارة مستوى الطارئ
الوطني الثاني ،الذي يتصل بعمليات بإجالء مواطني
الدولة ورعاياها من دول تعرضت إلحدى حاالت الطوارئ
واألزمات والكوارث.
واالجتماع ،الذي حضره أعضاء الفريق من ممثلي
الوزارات والهيئات املعنية ،مبقر الهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث بأبوظبي ،تركز على دراسة
آلية ومراحل العمل ومستويات القيادة والسيطرة أثناء
إدارة الطارئ على املستوى الوطني ،ونظام االستجابة
الوطني ،وآلية تفعيل اخلطط الوطنية ،وأدوار
ومسؤوليات اجلهات ذات العالقة ،يف تقدمي الدعم
واإلسناد عند نقل رعايا الدولة من مناطق منكوبة يف
اخلارج.
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املستوى األول والثاني للطوارئ
اجلدير بالذكر أن منظومة الطوارئ واألزمات لدولة
اإلمارات العربية املتحدة تشتمل على فرق للمستوى الثاني
من الطوارئ ،ش ّكلها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان،
مستشار األمن الوطني ،للعمل على إدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث داخل الدولة وخارجها بحسب اخلطر املتوقع.
ويترأس سمو مستشار األمن الوطني فريق الطوارئ
واألزمات والكوارث الوطني للمستوى األول.
يُشار إلى أن الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث تعمل حتت مظلة املجلس األعلى لألمن
الوطني ،وتعتبر اجلهة الوطنية الرئيسة املسؤولة عن
تنسيق ووضع املعايير واألنظمة واللوائح املتعلقة بإدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث ،ووضع خطة وطنية موحدة
لالستجابة حلاالت الطوارئ ،وحتقيق سياسة الدولة يف
هذا املجال.

على عادته ،كان برنامج الدورات وورش العمل التي نظمتها
«الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث» يف االشهر
الثالثة املاضية ،حاف ًال بالنشاطات التي أجريت يف نادي ضباط
القوات املسلحة بالعاصمة أبو ظبي ،بحضور كوادر من «الهيئة»
باالضافة إلى ممثلني عن مؤسسات احمللية والوطنية.
هكذا نظمت «الهيئة» دورة حول «التواصل اجلماهيري يف حاالت
الطوارئ االشعاعية» ،نظراً ألهميتها القصوى ،واجلديدة ،يف منظومة
الصحة
إدارة املخاطر،و شارك فيها عدد من موظفي «الهيئة» ،و وزارة
ّ
ووقاية املجتمع ،واملجلس الوطني لإلعالم ،والهيئة االحتادية للرقابة
النووية ،والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي ،ومؤسسة اإلمارات للطاقة
النووية ،وشركة نواة للطاقة ،وقادها خبيران دوليان يف ميدان التواصل
والعالقات العامة املتعلقة بالصناعة النووية :االميركي إليوت برينر،
والبريطانية جيل تودور .وكان التواصل أيضاً محور دورة الحقة ،سلط
فيها اخلبير الدكتور خالد سعيد النقبي الضوء على سبل التواصل
الف ّعال ،وأنواعه ومدى قدرتها على التأثير باجلمهور املعني بعملية
التواصل ،وذلك يف سياق دورة ثانية بعنوان «التواصل الف ّعال».
وبالتزامن مع الدورة األخيرة ،نظمت «الهيئة» دورة ثانية حتت
عنوان «إدارة الوفيات العديدة» ،قدم فيها اخلبير البريطاني ستيف
نيمو شرحاً وافياً للطرق املتبعة يف االستجابة إلى أزمة أو حادثة
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أسفرت عن مصرع الكثيرين ،مشيراً إلى الدور الذي يجب أن تلعبه
كل من اجلهات املكلفة بعمليات التخطيط واالستجابة حلادثة كهذه.
إلى ذلك ،أقامت «الهيئة» بالتعاون مع كلية التخطيط للطوارئ يف
بريطانيا دورة حول «مبادئ التخطيط للتعايف من الكوارث» ،أتت
ضمن خطة التدريب التخصصي للعام  2017التي إعتمدتها الهيئة
لتدريب اجلهات االحتادية واحمللية على استيعاب منظومة التعايف من
الطوارئ واألزمات والكوارث.
استمرارية األعمال ومهارات القيادة
ونظراً ألهمية ضمان استمرارية األعمال  ،فقد افردت لها « الهيئة»
ورشة خاصة حرص منفذها ،سلطان الزيدي ،املدرب املعتمد يف الهيئة،
على التعريف مببادئ إدارة استمرارية األعمال ،وفائدتها للمؤسسات
واألفراد ،كما تناول بالشرح والتحليل منوذج إدارة استمرارية األعمال
اخلاص باملعيار «.»AE/SCNS/NCEMA 7000:2015
من ناحية ثانية ،كانت دورة «القائد الذهبي» التي أجرتها «الهيئة»،
ونفذها خبير بريطاني ،محل اهتمام قيادات ومسؤولني من وزارات
وهيئات احتادية ومحلية ،ممن حضروا فعالياتها التي تركزت خالل
ثالثة أيام على دور القائد ومهاراته وقدراته يف اإلدارة الناجحة أثناء
حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث.
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اعتبر أن عمل «الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث»
هو جوهر الضرورات الخمس التي عليها مدار الدين الحنيف

سعادة الدكتور محمد مطر سالم الكعبي
رئيس الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية
واألوقاف
لـ «طوارئ وأزمات»:
مبادرة «عام الخير» زرعت في وجداننا
حب العطاء واستنهاض الهمم لتقديم األنفع
الخطورة تأتي من الفضاء التكنولوجي المفتوح
فاإلرهاب يج ّند الشباب عبره
البيئة في الخطاب الديني تحظى بأولوية
س ّلم األولويات الحياتية
في ُ
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ثمــن ســعادة الدكتورمحمــد مطــر ســالم الكعبــي،
ّ
رئيــس الهيئــة العامــة للشــؤون االســامية واألوقــاف
الــدور الهــام الــذي تؤديــه الهيئــة الوطنيــة إلدارة
الطــوارئ واألزمــات والكــوارث لــدرء األخطــار عــن
النــاس ومــا ميلكونــه ،معتبــر ًا أن عملهــا «يف مجــال

حفــظ األرواح واملمتلــكات وحمايتهــا مــن املخاطــر هــو
جوهــر الضــرورات اخلمــس التــي عليهــا مــدار الديــن
احلنيــف – حفــظ الديــن ،وحفــظ العقــل ،وحفــظ
النفــس ،وحفــظ العــرض ،وحفــظ املــال» ،ولفــت إلــى
أن «مســاجد الدولــة  -حيــث ملتقــى أطيــاف املجتمــع
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يف رحابهــا -هــو مــن صلــب اهتمــام « الهيئــة.
ـص بــه «طــوارئ وأزمــات» ،قال ســعادته
ويف حــوار خـ ّ
إن «مفهــوم اخليــر يحمــل دالالت معمقــة وشــمولية
أدناهــا إماطــة األذى عــن طريــق النــاس وإعــاء
كلمــة احلــق «ال إلــه إال اهلل» فالكلمــة املســؤولة خيــر،
والتفكيــر االيجابــي خيــر ،وكل عمــل يســعد املجتمــع
خيــر» .واوضــح أن الهيئــة العامــة للشــؤون االســامية
واألوقــاف اســتجابت «ملبــادرة صاحــب الســمو رئيــس
الدولــة ،حفظــه اهلل ،بــأن يكــون هــذا العــام بــأن يكــون
عــام اخليــر اســتجابة فوريــة،
وشــمولية».
ـدد الدكتــور محمــد مطــر
وشـ ّ
ســالم الكعبــي علــى أصالــة
شــعب اإلمــارات املســلم الــذي
غــرس فيــه حــب العطــاء
«القائــد املؤســس الشــيخ زايــد،
ط ّيــب اهلل ثــراه ،فقــد جعــل
خيــر اإلمــارات وأهــل اإلمــارات
ســحائب غيــث تهطــل يف كل
بقــاع األرض».

عامــ ً
ا يعيــق ترســيخ الوســطية واالعتــدال ،فقــد
أكــد الدكتــور محمــد مطــر الكعبــي أن اخليريــن ،مــن
رســميني ورجــال ديــن ومؤسســات ودول يف مقدمتهــا
اإلمــارات ،يجتهــدون ويبذلــون اجلهــود احلثيثــة
لتطويــق اإلرهــاب بكل اشــكاله ،موضحــا أن «اخلطورة
تأتــي مــن الفضــاء التكنولوجــي املفتــوح واملفضــوح،
فاإلرهــاب يج ّنــد الشــباب عبــر هــذا الفضــاء الذكــي
فينتشــر انتشــار النــار يف الهشــيم».

وعــن موقــف الديــن حيــال مســيرة البيئــة املســتدامة
والــدور الفعــال الــذي ميكــن أن
يؤديــه للترويــج الثقافــة البيئيــة
استجابة الهيئة العامة
وترســيخها صونــاً لإلنســان
وحفاظــاً
حاضــره
علــى
للشؤون اإلسالمية
ومســتقبله ،أكــد ســعادته أن
واألوقاف لمبادرة صاحب
«البيئــة يف اخلطــاب الدينــي
السمو رئيس الدولة ،حفظه
ســلّم
حتظــى بأولويــة يف
ُ
اهلل ،بأن يكون هذا العام
االولويــات احلياتيــة ،والهيئــة
العامــة للشــؤون اإلســامية
عام الخير كانت استجابة
واألوقــاف قــد أثــرت هــذا
فورية ،شمولية استوعبتها
املوضــوع».

إدارات الهيئة ( ،)...فقدمت
كل إدارة مبادرات ق ّيمة

واحلديــث عــن العطــاء لــه
صلــة ال تخفــى علــى متمعــن مــع
االســتهالك الــذي تستشــري
آفتــه هــذه االيــام يف الكثيــر
مــن املجتمعــات العربيــة واالســامية ،ويــؤدي إلــى
تبديــد الكثيــر مــن االمكانــات واالساســيات التــي كان
مــن شــأنها أن تفيــد احملتــاج بــدل ان تضيــع قيمتهــا.
وانطالقـاً مــن إداركــه لآلثــار الســلبية للظاهــرة ،أثنــى
رئيــس الهيئــة العامــة للشــؤون االســامية واألوقــاف
علــى مبــادرة (بنــك الطعــام) التــي أطلقهــا صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي،
رعــاه اهلل.

تتسق وعام الخير.

وإذ نفــى أن يكــون انتشــار التطــرف واإلرهــاب
28

21

وفيما يلي نص احلوار:

هــل لكــم أن حتدثوننــا
عــن أبــرز املشــاريع التــي
أطلقتموهــا اســتجابة لدعــوة
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان،
رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل ،لغــرس حــب اخليــر،
وإعانــة احملتــاج أيـ ًا كان ،وأينمــا كان ،يف هــذا العــام؟
معمقــة وشــمولية
مفهــوم اخليــر يحمــل دالالت
ّ
أدناهــا إماطــة األذى عــن طريــق النــاس وأعالهــا
كلمــة احلــق «ال إلــه إال اهلل» فالكلمــة املســؤولة خيــر،
والتفكيــر اإليجابــي خيــر ،وكل عمــل يســعد املجتمــع
خيــر ،وعليــه فــإن اســتجابة الهيئــة العامــة للشــؤون
اإلســامية واألوقــاف ملبــادرة صاحــب الســمو رئيــس
الدولــة ،حفظــه اهلل ،بــأن يكــون هــذا العــام عــام اخلير
كانــت اســتجابة فوريــة ،شــمولية اســتوعبتها إدارات

الهيئــة :إدارة الوعــظ ،وإدارة البحــوث ،وإدارة املركــز
الرســمي لإلفتــاء ،وإدارة املســاجد ،ومراكــز حتفيــظ
القــرآن الكــرمي وإدارات األوقــاف ،وإدارة اخلدمــات
املســاندة ،فقدمــت كل إدارة مبــادرات ق ّيمــة تتســق
وعــام اخليــر.

هــي محــور بــارز مــن محــاور الشــرع احلنيــف ،تترجــم
بإخــاص عشــرات النصــوص القرآنيــة واألحاديــث
النبويــة.

مــا مــدى التفاعــل الــذي ملســتموه مــن
املؤسســات واألفــراد ،يف دولــة اإلمــارات العربيــة
ومــن هــذه املبــادرات التــي أطلقتهــا الهيئــة العامــة املتحــدة ،وخارجهــا ،مــع مبــادرة «عــام اخليــر»
للشــؤون اإلســامية واألوقــاف ،كانــت اخلطــة املوحــدة الكرميــة؟
شــعب اإلمــارات شــعب عربــي مســلم أصيــل ،ورائده
للــدروس العلميــة لعــام  ،2017وقــد احتلــت (مجالــس
اخليــر العلميــة) موقعهــا املناســب يف أهــم مســاجد يف العطــاء ،القائــد املؤســس الشــيخ زايــد ،ط ّيــب اهلل
ثــراه ،فقــد جعــل خيــر اإلمــارات
الدولــة علــى مســتوى اإلمــارات
وأهــل اإلمــارات ســحائب غيــث
كافــة .كمــا متــت االســتجابة
التي
الطعام)
(بنك
مبادرة
تهطــل يف كل بقــاع األرض،
الفوريــة لتوجيهــات القيــادة
جنــدة للملهوفــن ،وإســعافاً
أطلقها صاحب السمو
الرشــيدة بدعــم جهــود الدولــة
للمرضــى ،ونصــرة للمظلومــن،
إلغاثــة شــعب الصومــال،
الشيخ محمد بن راشد آل
وإعانــة للمعوزيــن مــن دون
فقدمــت الهيئــة تبرع ـاً مبليــون
مكتوم ،نائب رئيس الدولة،
متييــز بــن مســلم وغيــر مســلم،
درهــم لهيئــة الهــال األحمــر،
حاكم
الوزراء،
مجلس
رئيس
وال بــن جنــس وجنــس ،أو لــون
فكانــت أول مؤسســة رســمية
دبي ،رعاه اهلل ،هي مبادرة
ولــون ،فاخللــق كلهــم عيــال اهلل،
ــدم
اســتجابت للحملــة ،و ٌق ّ
وأحبهــم إلــى اهلل أنفعهــم لعياله،
الدعــم لصنــدوق الفــرج مبليــون
لحفظ النعمة وأداء شكرها.
كمــا جــاء يف احلديــث الصحيــح
ونصــف املليــون درهــم لإلفــراج
تحمي الناس من اإلسراف
ولذلــك ســارعت مؤسســات
عــن املدينــن املتعثريــن رحمــة
والتبذير والهدر أو ً
ثم
،
ال
الدولــة وجمعياتهــا اخليريــة
بهــم وبأســرهم ،واملســاعدة
توظف ما توفر من الطعام
ورجــال األعمــال وكل مــن قــدر
يف تســديد الديــات الشــرعية.
علــى العطــاء فأســهم اســتجاب َة
وكذلــك جــرى دعــم مــدارس
توظيفًا حضاريًا وخيريًا
ملبــادرة عــام اخليــر ،واســتمراراً
ذوي الهمــم بشــراء حافــات
لنهــج العطــاء الــذي اتســمت بــه
لنقلهــم  ,ودعــم مركــز التوحــد
بتجهيــز فصولهــم بكامــل وســائل التعليــم والتأهيــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
بإمــارة أم القيويــن ،عــاوة علــى تشــييد اعــداد مــن
يف هــذا الســياق ،كيــف تــرون إلــى مبــادرة
املســاجد ضمــن مشــروع مفحــص القطــاة ،منهــا مــا
«بنــك الطعــام» الكرميــة التــي أطلقهــا صاحــب
دخــل اخلدمــة ،ومنهــا مــا هــو قيــد اإلجنــاز.
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
الطيــب لـــ «عــام اخليــر» علــى نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
تصفــون األثــر
ّ
الهيئــة العامــة للشــؤون اإلســامية واألوقــاف ؟ حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ؟
مبــادرة (عــام اخليــر) زرعــت يف وجــدان كل موظــف
مبــادرة (بنــك الطعــام) التــي أطلقهــا صاحــب
وموظفــة وإمــام وخط ّيــب وواعــظ ومفــت لــدى الهيئــة الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
ـب العطــاء واســتنهاض الهمم لتقــدمي األنفع واألروع رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي،
حـ ّ
ُ
للوطــن والقيــادة الرشــيدة وللمجتمــع ،ففلســفة العطاء رعــاه اهلل ،هــي مبــادرة حلفظ النعمة وأداء شــكرها.
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حتمــي النــاس مــن اإلســراف والتبذيــر والهــدر أو ً
ال ،حرائقــه ،واخلطــورة تأتــي مــن الفضــاء التكنولوجــي
ثــم توظــف مــا توفــر مــن الطعــام توظيف ـاً حضاري ـاً املفتــوح واملفضــوح ،فاإلرهــاب يجنّــد الشــباب عبــر
وخيريـاً غيــر مســبوق ليســتمر شــكر املنعــم ســبحانه هــذا الفضــاء الذكــي فينتشــر انتشــار النــار يف
وتعالــى القائــل( :ولَئِ ــن َ
ش ـ َك ْر ُ ْ
ت َلَزِ ي َد ّنَ ُك ـ ْم) ،فموائــد الهشــيم ،وقــد خاطبــت يــوم  5/6/2017العاشــر
الطعــام العامــرة يف األعــراس واملناســبات الوطنيــة مــن رمضــان املبــارك العلمــاء املشــاركني يف نــدوة
واالجتماعيــة أصبــح خيرهــا عميم ـاً وآل ّيــة حفظهــا (اإلمــارات يف مواجهــة اإلرهــاب) بكلمتــي .الــكل
وتخزينهــا ومــن ثــم توزيعهــا ،آل ّيــة حضار ّيــة صحيــة يدفعــون اليــوم ضريبــة التكنولوجيــا املعاصــرة ،إذ
ـب لعمــل اخليــر لــكل تقــدم علمــي الكثيــر مــن اإليجابيــات و بعــض
وحـ ّ
رائــدة ،ت ُع ّبــر عــن ديــن وأصالــة ُ
الســلبيات ،فمــا دام الفضــاء
يف كل مجــال.
التكنولوجــي مفتوحــاً بــا
ضوابــط وال رقابــة ذكيــة ،فــإن
هــل بــات الســعي لنشــر
المواجهة مع اإلرهاب يجب
اإلرهــاب راح يضــرب يف كل
الوعــي الدينــي وترســيخ
أن تكون عالمية  ،والجهود
مــكان مــن العالــم ،محــاوالً بــث
واالعتــدال
الوســطية
والمبادرات
،
متضافرة
الرعــب واخلــوف و الفوضــى؛
أشــد صعوبــة مــع انتشــار
مفتوحة ،كما تفعل هذا
لعرقلــة التقــدم احلضــاري،
والنزاعــات
اإلرهــاب
وزعزعــة جســور التعــاون
املســلحة ،وتصاعــد موجــة
اآلن المؤسسات الرسمية
بــن األمم والشــعوب ،وعليــه
التطــرف التــي تســتغل
والمنتديات الفكرية بين
فــإن املواجهــة يجــب أن تكــون
ديننــا احلنيــف لتحقيــق
والمحيط
اإلمارات
دولة
عامليــة ،واجلهــود متضافــرة،
مــآرب سياســية؟
اإلقليمي والعالمي ،وذلك
واملبــادرات مفتوحــة ،كمــا
ال .بــل علــى العكــس متام ـاً،
تفعــل هــذا اآلن املؤسســات
وكلمــا امتــأ الشــاب باالعتــدال
وفق منهجية االعتدال
الرســمية واملنتديــات الفكريــة
حتصــن مــن أولئــك
والوســطية
ّ
والتسامح
بــن دولــة اإلمــارات واحمليــط
املتشــددين الظالم ّيــن ،وقــد
ّ
اإلقليمــي والعاملــي ،وذلــك وفــق
قالهــا علــى املــأ ســمو الشــيخ
منهجيــة االعتــدال والتســامح؛
عبــد اهلل بــن زايــد آل نهيــان،
وزيــر اخلارجيــة والتعــاون الدولــي ،مؤخــرا يف لتجفيــف منابــع التطــرف والتناطــح ،ويأتــي علــى
الريــاض :إن اإلرهابيــن هــم أولئــك املتحولــن إلــى رأس هــذه املؤسســات التــي نهضــت مبســؤولياتها يف
اإلســام يف أوروبــا ولــم يترســخ الديــن يف عقيدتهــم التصــدي لهــذه التيــارات اإلرهابيــة العابــرة ،مشــيخة
األزهــر الشــريف والهيئــة العامــة للشــؤون اإلســامية
وفكرهــم وســلوكهم.
واملشــهد العربــي والدولــي اليــوم الــذي تعصــف واألوقــاف.
فيــه األحــداث ،هــو احملفــز للتعــاون الدولــي يف
تــايف آثــار هــذه الهــزات ،وتطويــق منابــع اإلرهــاب
تعزيــز قــدرة املجتمــع علــى التصــدي
الفكــري والتحويلــي والتأويلــي واحليلولة دون انتشــار للتحديــات الراهنــة بــات يســتلزم دعم مســيرة
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حمايــة األوراح واملمتلــكات وحفظهــا يف
التنميــة املســتدامة وترســيخ ثقافــة بيئيــة
مســتنيرة ،فكــم يســاهم الوعــي الدينــي يف مأمــن مــن املخاطــر أيـ ًا كانــت ،هــو فــرض دينــي
صلــب ديننــا احلنيــف ،قبــل أن
حمايــة البيئــة ألن يف ذلــك حمايــة لإلنســان مســتمد مــن ُ
يكــون ضــرورة اجتماعيــة وحياتيــة .بهــذا
وصــون ملســتقبله؟
البيئــة يف اخلطــاب الدينــي حتظــى بأولويــة يف املعنــى ،كــم يتقاطــع عمــل الهيئــة العامــة
ســلّم األولويــات احلياتيــة ،والهيئــة العامــة للشــؤون للشــؤون االســامية واألوقــاف مــع عمــل
ُ
اإلســامية واألوقــاف قــد أثــرت هــذا املوضــوع الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات
.والهيئــة العامــة للشــؤون اإلســامية ،ووفــق والكــوارث؟
اســتراجتية بنــاء املســاجد
عمــل الهيئــة الوطنيــة
جعلــت مبــادرة املســاجد الذكية
إلدارة الطــوارئ واألزمــات
إحــدى املبــادرات الدوليــة غيــر
والكــوارث يف مجــال حفــظ
القائد المؤسس الشيخ
املســبوقة عامليـاَ ،كمــا أعلن عن
األرواح واملمتلــكات وحمايتهــا
زايد ،ط ّيب اهلل ثراه،
ذلــك صاحــب الســمو الشــيخ
مــن املخاطــر هــو جوهــر
اإلمارات
خير
جعل
فقد
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
الضــرورات اخلمــس التــي
وأهل اإلمارات سحائب
يف القمــة احلكوميــة العامليــة
عليهــا مــدار الديــن احلنيفـــ
التــي ُعقــدت مؤخــراً يف دبــي،
حفــظ الديــن ،وحفــظ
غيث تهطل في كل
والنمــاذج املعماريــة املختــارة
العقــل ،وحفــظ النفــس،
بقاع األرض ،نجدة
لبنــاء املســاجد هــي منــاذج
وحفــظ العــرض ،وحفــظ
وإسعافًا
للملهوفين،
تعكــس البيئــة احملليــة بــكل
املــال  -وتشــترك الهيئــة
للمرضى ،ونصرة
جمالهــا وصفائهــا واســتدامتها
العامــة للشــؤون اإلســامية
مــع مراعــاة توفيــر االســتهالك
واألوقــاف مــع الهيئــة الوطنية
للمظلومين ،وإعانة
جـ ّ
يف الطاقــة واملــاء ،كمــا فــازت
ـل هــذه
إلدارة الطــوارئ يف ُ
للمعوزين
الهيئــة باملركــز األول يف عمــارة
الضــرورات اخلمــس إن لــم
املســاجد علــى مســتوى دول
يكــن أحيانــا ُ يف (كلهــا).
التعــاون اخلليجــي ،حيــث نــال
مســجد الشــيخة ســامة بنــت بطــي يف مدينــة العــن
ومســاجد الدولــة ـ حيــث ملتقــى أطيــاف
اجلائــزة االولــى يف مســابقة جــرت باململكــة العربيــة املجتمــع يف رحابهــا ـ هــو مــن صلــب اهتمــام
الســعودية ،كــ ّرم فيهــا ســمو األميــر امللكــي خالــد إدارة الطــوارئ ورقابتهــا .واحلــرص على ســامة
ـدر كل التقديــر
الفيصــل ـ أميــر مكــة املك ّرمــة ـ الهيئــة العامــة للشــؤون املصلــن و ُدور العبــادة ،ونحــن نقـ ّ
اإلســامية واألوقــاف يف دولــة اإلمــارات ،ويأتــي هــذا حــرص إدارة الطــوارئ واألزمــات ،وهكــذا تتعاون
ح َمــى
الفــوز برهان ـاً آخــر علــى مســتوى مــا بلغتــه مســاجد وتتكامــل كل مؤسســات دولتنــا العزيــزةَ .
الدولــة مــن تطــور رائــع يف العمــارة وانعــكاس البيئــة اهلل دولتنــا وقيادتنــا وحكومتنــا وشــعبنا ِمــن كل
اجلماليــة يف مفــردات املســاجد الداخليــة ومحيطهــا .مكــروه.
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أقوال
ومـواقــف

أقوال
ومــواقـف
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل.
«رؤية اإلمارات  »2021و«خطة دبي  »2021ترسمان
آفاق طموحاتنا لنصبح يف عداد أفضل الدول على مستوى
العالم وحاضرة كونية ذات مستوى عاملي ..وال تقتصر كلتا
الرؤيتني على إبراز طموحات قيادتنا الرشيدة فحسب بل
حتددان أيضاً مجاالت التركيز االستراتيجية واملبادرات
احلقيقية الرامية إلى حتقيق أهدافنا ..ولم يكن اخلوف
ليثنينا أبداً عن األحالم الكبيرة ،فنحن نُبقي على أقدامنا
راسخة يف األرض بينما نعمل بكد على حتويل أحالمنا إلى
واقع ملموس».

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة
«بناء القوات املسلحة اإلماراتية ،الذي بدأ منذ اليوم األول لتوحيدها،
انطلق من اإلميان بأن القوة هي التي حتمي املكتسبات وتصنع السالم
وتردع املعتدين ،وأن الضعف يخلق الفوضى ويغري بالعدوان ،وقد قام
هذا البناء على أسس قوية أنتجت جيشاً يفخر به كل مواطن إماراتي
وعربي ،أول هذه األسس هو إعطاء أهمية كبرى للعنصر البشري
املواطن ،باعتباره عماد أي قوات مسلحة حديثة ومصدر تفوقها ،ألنه
مهما كانت أهمية التكنولوجيا العسكرية فإنها يجب أن تترافق مع
عنصر بشري مدرب ومتعلم ،ومؤمن بدوره وباملهمة السامية امللقاة على
عاتقه ،وميتلك إرادة القتال والتضحية والثقة بالنفس والقدرات».

(خالل كلمة له مبناسبة اصدار مجموعة اإلمارات التقرير
السنوى لها للسنة املالية )11/05/2017 ،2017 /2016

(يف كلمة وجهها سموه عبر مجلة «درع الوطن» ،مبناسبة
الذكرى الـ 40لتوحيد القوات املسلحة)2017 /05 /06 ،

سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس املجلس
التنفيذي إلمارة أبوظبي
«باألمل واإلرادة نواجه التحديات ونبني مستقبل األجيال
املقبلة ،شكراً محمد بن راشد ومبروك جلميع الفائزين ..مناذج
مشرقة للشباب العربي».
(يف تغريدة لسموه على موقع «تويتر» تعبيراً عن شكره
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،لتكرميه
صنّاع األمل)20/05/2017 ،

معالي ميثاء الشامسي ،وزيرة دولة
«اعتمدت «أم اإلمارات» على املبادرات للنهوض باملرأة
والتعليم من منطلق إميانها االستثمار يف رأس املال البشري،
وبذلت اجلهد من أجل إيجاد مواطنني قادرين باملعرفة والعلم
على املشاركة يف عملية البناء ومواكبة أية مستجدات ...وأرادت
من البداية أن تصبح نسبة األمية صفراً ،كما بادرت إلى تشجيع
املرأة لتكون محل ثقة من واقع إدراكها لدور
األسرة»
(من محاضرة ألقتها بعنوان «أم
اإلمارات حملات عن الرؤية والقيادة»
يف جناح مؤسسة «بحر الثقافة» يف
معرض أبوظبي الدولي للكتاب،
)28/04/2017
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دونالد ترامب رئيس الواليات املتحدة األمريكية
«إنه لشرف لي أن التقي الشيخ محمد الذي تربطني
به عالقات صداقة قدمية .إنه شخص مميز وأكن له كل
االحترام ألنني أعرفه منذ مدة طويلة ...إن صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد يحب بالده و يحب الواليات املتحدة
وهذا أمر يف غاية األهمية بالنسبة لنا»
(يف تقرير نشرته صحيفة «واشنطن تاميز» بعنوان
«ترامب يرحب مبحمد بن زايد يف البيت األبيض»،
)16/05/2017

مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال
«إن بعض البرتغاليني يرغبون يف العمل والعيش واالستثمار
أو ممارسة أنشطتهم الثقافية يف اإلمارات .ونريد أن نعمل
على زيادة وعي البرتغاليني بهذا الواقع السياسي اجلميل
بني البلدين ويف املقابل زيادة معرفة الشعب اإلماراتي
بالبرتغال ...نحن ودولة اإلمارات جيران وال نعيش بعيداً
عن بعضنا البعض»
(يف مقابلة صحافية أشاد فيها
باإلمارات وبعالقات بالده املتينة معها،
)16/05/2017
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اعتمــدا استراتيجيــة المركـز كأكبر خطة
علمية متكاملة من نوعها في المنطقة

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يطلقـان برنامج
«اإلمارات الوطني للفضاء»

أطلـق صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل
مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء
حاكـم دبـي ،رعـاه اهلل ،وصاحـب السـمو الشـيخ محمـد
بـن زايـد آل نهيـان ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد
األعلى للقوات املسـلحة« ،البرنامج الوطني للفضاء».
واعتمـد سـموهما اسـتراتيجية «البرنامـج الوطنـي
للفضـاء» التـي لـم تشـهد املنطقـة خطـة متكاملـة
مثلهـا مـن قبـل ،وتشـتمل علـى إقامـة أول مدينـة
علميـة حملـاكاة احليـاة علـى كوكـب املريـخ ،كمـا تضـم
متحفـاً للمريـخ ،ومختبـرات متخصصـة ،إضافـة إلـى
مختبـر جتـارب انعـدام اجلاذبيـة والبرنامـج العربـي
الستكشـاف الفضـاء ،وإطلاق أكبـر منتـدى لعلمـاء
املريـخ يف العالـم.
كمـا دشـن سـموهما ،بحضـور سـمو الشـيخ حمـدان
بـن محمـد بـن راشـد آل مكتـوم ولـي عهـد دبـي ،وسـمو
الشـيخ منصـور بـن زايـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس
الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة ،مجمـع تصنيـع األقمـار
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الصناعيـة ضمـن مركـز محمـد بـن راشـد للفضـاء.
ويشـتمل البرنامـج الوطنـي للفضـاء أيضـاً علـى
برنامـج جديـد إلعـداد رواد فضـاء إماراتيين ،علاوة
علـى خطـة طويلـة األمـد حتـى  2117لتأسـيس أول
ّ
سـيحط
مسـتوطنة بشـرية على الكوكب األحمر ،الذي
عليـه مسـبار األمـل خلال السـنوات األربـع املقبلـة.
وقـد أعلـن صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد
آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء
حاكـم دبـي ،رعـاه اهلل ،وصاحـب السـمو الشـيخ محمـد
بـن زايـد آل نهيـان عـن مشـروع املريـخ  2117خلال
الـدورة اخلامسـة مـن القمـة العامليـة للحكومـات التـي
اسـتضافتها دبـي يف فبرايـر املاضـي.
أول رائد فضاء إماراتي
وقـال صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل
مكتـوم« ،برنامجنـا الوطنـي للفضـاء يشـكل أرضيـة
صلبـة لبنـاء كـوادر إماراتيـة تخصصيـة يف علـوم
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الفضـاء ،ويهـدف إلـى تأهيـل أجيـال قـادرة علـى عمـل
إضافـات نوعيـة للمعرفـة اإلنسـانية».
وأضـاف سـموه« ،نهـدف إلرسـال أول رائـد فضـاء
إماراتـي إلـى الفضـاء خلال السـنوات املقبلـة ألن
اإلمـارات هـي األسـرع واألقـدر علـى هـذا التحـدي،
وسـنعمل مـن اليـوم علـى تدريـب وإعـداد أول رائـد
فضـاء إماراتـي وعربـي ينضـم إلـى فريـق العلمـاء يف
محطـة الفضـاء الدوليـة».
وأشـار سـموه إلـى أن «مشـروع اإلمـارات للفضـاء
رسـالة لعاملنـا العربـي بقـدرة أبنـاء املنطقـة علـى
ً
عامليـا» وقـال« :هدفنـا أن نقـول للعالـم نحـن
املنافسـة
قـادرون علـى أن نسـاهم يف سـباق احلضـارات وتقـدمي
إسـهامات علميـة ومعرفيـة جديـدة للبشـرية».
مـن جانبـه ،قـال صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن
زايد آل نهيان« :االسـتثمار يف الفضاء هو اسـتثمار يف
عقـول إماراتيـة وكـوادر عربيـة وعلـوم تخصصيـة تصل
بدولـة اإلمـارات لنجاحـات جديـدة» ،وأضـاف سـموه:
«إن دولـة اإلمـارات مقبلـة علـى مرحلـة جديـدة مـن
اإلجنازات العلمية ،وسـندعم أبناءنا للوصول للعاملية».
مدينة املريخ العلمية
ويشـتمل مشـروع املريـخ  2117علـى إنشـاء «مدينـة
املريـخ العلميـة» ،حملـاكاة واختبـار أمنـاط احليـاة علـى
كوكـب املريـخ ،ومتحـف املريـخ وعلـوم الفضـاء ،علاوة
علـى عـدد مـن املختبـرات العلميـة املتخصصـة .وهناك
مشـروع «مختبـر انعدام اجلاذبيـة» ،حيث يجري تنظيم
مسـابقة الختيـار أفضـل اختبـارات ميكـن إجراؤهـا
يف بيئـة تنعـدم فيهـا اجلاذبيـة علـى طائـرة ،Zero G
ومشـروع «هندسـة املعيشـة علـى كوكـب املريـخ» وهـي
مبـادرة لتصميـم وطباعـة أفضـل مبـان علـى الكوكـب
بوسـاطة تقنيـة الطباعـة ثالثيـة األبعـاد.
خليفة سات
وقـام سـموهما بجولـة يف مختلـف مرافـق املركـز،
واسـتمعا إلـى شـرح حـول املشـاريع املختلفـة ..وزارا
مختبـرات األقمـار الصناعيـة ،وتفقـدا مراحـل العمـل
النهائيـة علـى القمـر الصناعـي «خليفـة سـات» ،وهـو
أول قمـر صناعـي إماراتـي مئـة يف املئـة يتـم تطويـره
36

21

في
المواجهة

بشـكل كامـل مـن قبـل مهندسين وعلمـاء إماراتيين.
وتابـع سـموهما سـير العمـل بــ «مسـبار األمـل» ،وهـو
أول مشـروع عربـي مـن نوعـه يتضمـن إطلاق مسـبار
فضائـي الستكشـاف املريـخ وتكريـس ريـادة دولـة
اإلمـارات يف قطـاع الفضـاء ،إذ تشـرف وكالة اإلمارات
للفضـاء علـى املشـروع ومتولـه ،يف حين يقـوم مركـز
محمـد بـن راشـد للفضـاء بتطويـر البرنامـج بالتعـاون
مـع شـركاء دوليين.
وسـتكون دولـة اإلمـارات واحـدة مـن تسـع دول فقـط
يف العالم تطمح الستكشاف املريخ ،إذ بدأت بخطوات
عمليـة يف هـذا الصـدد علمـاً أن «مسـبار األمـل» غيـر
املأهـول سـيقطع مسـافة تزيـد على  60مليـون كيلومتر
يف الفضـاء خلال تسـعة أشـهر بعـد إطالقـه ،وذلـك
بالتزامـن مـع احتفـاالت دولة اإلمـارات بعيدها الوطني
اخلمسين يف العـام .2021
ويأتـي اختيـار كوكـب املريـخ هدفـاً ينبغـي الوصـول
اليـه ،بسـبب طبيعـة التحديـات التـي يواجههـا البشـر
للعيـش علـى الكوكـب األحمـر وأبرزهـا :األمـن املائـي،
واألمـن الغذائـي ،وأمـن الطاقـة ،وهـي التحديـات
األساسـية ذاتهـا التـي تواجههـا دولـة اإلمـارات والعالـم

يف املسـتقبل ،وعليـه فـإن مـن شـأن التعاطـي مـع هـذه
التحديـات علـى املريخ أن يفتح آفاقاً للعلماء والباحثني
للتوصـل إلـى حلـول مبتكـرة للعديـد من املشـكالت التي
تواجههـا البشـرية علـى األرض.
جتـدر اإلشـارة إلـى أن حجـم اسـتثمارات اإلمـارات
يف قطـاع علـوم الفضـاء وصناعاتـه يبلـغ نحـو  20مليار
درهم مع نسبة منو تقدر بنحو  8%سنوياً ،األمر الذي
يضـع اإلمـارات يف قائمـة الـدول العشـر األولـى األكثـر
اسـتثماراً يف هـذا القطـاع ،علمـاً أن حجـم االسـتثمار
العاملـي يف قطـاع الفضـاء يقدر بنحو  300مليار دوالر.
أهداف استراتيجية
ويهـدف «برنامـج املريـخ  »2117إلـى حتقيـق أهـداف
اسـتراتيجية رئيسـة ،أهمهـا إيجـاد دور ريـادي لدولـة
اإلمـارات يف تطويـر نظـم املعيشـة علـى كواكـب أخـرى؛
وتأهيـل األجيـال الستكشـاف الفضـاء واسـتيطانه؛
ومتكين الـكادر اإلماراتـي والعربي لإلسـهام يف اجلهود
املتناميـة على مسـتوى العالـم للوصول املريخ والفضاء؛
وبناء الشراكات وتبادل اخلبرات مع أفضل املؤسسات
واألفراد.

شهداء اإلمارات ..
يف الفضاء

أعلنــت وكالــة اإلمــارات للفضــاء عــن
مبــادرة «شــهداؤنا جنــوم يضيئــون ســماءنا»،
إذ ســتقوم الوكالــة بإرســال أوســمة حتمــل
أســماء شــهداء الوطــن األبــرار إلــى محطــة
الفضــاء الدوليــة قبــل أن تتــم إعادتهــا إلــى
األرض وتوزيعهــا علــى أســر الشــهداء ،وذلــك
يف إطــار املبــادرات والفعاليــات التــي تقــوم
بهــا الوكالــة جتاوبــاً إعــان صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة ،حفظــه اهلل ،عــام  2017عامـاً للخيــر.
وبــن املبــادرات األخــرى التــي تشــارك
بهــا الوكالــة يف عــام اخليــر ،واحــدة أطلقــت
عليهــا «كلمــات ألمهــات الشــهداء» ،و تتمثــل
يف توزيــع كتيبــات علــى أمهــات الشــهداء تضــم
رســائل معبــرة عــن الفخــر بعظيــم مــا قدمــه
أبناؤهــم ،كمــا ســتطلق اســم «قاعــة الشــهيد»
علــى إحــدى قاعــات مبنــى وكالــة اإلمــارات
للفضــاء.
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الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت في اإلمارات تؤكد أن الخدمات الحكومية لم تتأثر به

هجوم إلكتروني خطير يستهدف
عشرات الدول في أنحاء العالم

نفت الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة أن يكون اي ًا من اخلدمات احلكومية قد تأثر بالهجوم
اإللكتروني اخلطير الذي استهدف مايزيد عن  70دولة يف مختلف
أنحاء العالم وأحلق الضرر بالكثير من البنى التحتية هنا وهناك أو
أصاب بعضها بالشلل التام.
وكان الهجوم السيبراني الكاسح قد استخدم فيروس الفدية
( )Ransom wareمن نوع «وانا كراي» ( wannaCryهل تريد
أن تبكي) ،ضد العديد من األجهزة اخلاصة واحلكومية يف الدول
املستهدفة ،مطالباً الضحايا بدفع فدية محددة كي يتركها وشأنها..
فريق االستجابة
وقد أفاد فريق االستجابة لطوارئ احلاسب ( )aeCERTالتابع
للهيئة العامة لتنظيم االتصاالت بأن اخلدمات احلكومية اإللكترونية
يف الدولة يف مأمن من فيروس الفدية ،منبهة مستخدمي اإلنترنت يف
دولة اإلمارات إلى وجوب عدم فتح الروابط وامللفات التي تصلهم من
مصادر مجهولة على سبيل االحتياط.
وقالت الهيئة ،يف بيان صحفي لها ،إن آالف املؤسسات حول العالم
تعرضت لسلسلة هجمات بفيروس الفدية من «وانا كراي» ،مما تسبب
يف تشفير بياناتها التي لن تعود إلى حالها الطبيعي مالم تدفع الفدية
املطلوبة ملنفذي اإلعتداء االجرامي.
اجلدير بالذكر أن فيروس الفدية هو برنامج خبيث يصيب الهواتف
الذكية وأجهزة احلاسب اآللي ،ويقوم بتشفير بياناتها إغالقها بحيث
ال يستطيع صاحبها الدخول اليها ،إال بعد دفع الفدية ،حسبما ذكرت
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الهيئة .ويبدأ الهجوم برسالة أو رابط يأتي من مصدر مجهول يغري
الضحية ويخدعه لتنزيل امللف ،الذ يكون يف احلقيقة عبارة عن ملف
يضم برمجيات خبيثة .وإذا سقط صاحب الكومبيوتر أو الهاتف
الذكي يف الفخ ،فهو سرعان ما يجد نفسه عاجزاً عن استعمال جهازه
والدخول إلى بياناته التي صارت كلها حتت رحمة املهاجم املجرم.
كن مستعد ًا
وش ّددت هيئة تنظم االتصاالت على وجوب احلرص على إنشاء
نسخة احتياطية من بيانات اجلهاز باستمرارالسترجاعها يف حال
الضرورة ،وجتنب فتح الروابط أو حتميل امللفات مجهولة املصدر،
واستخدم برنامج أصلي مكافح للفيروسات ،مع القيام بتحديثه
باستمرار.كما حثت املستخدمني على حتديث نظام التشغيل يف
الهاتف وجهاز احلاسب اآللي باستمرار ،وجتنب زيارة مواقع مشبوهة،
والتأكد من تنزيل البرامج والتطبيقات من مصادرها الرسمية
املعتمدة ،وجتنب البرامج املقرصنة.
وأوصت الهيئة يف بيانها الضحايا احملتملني بتجنب االنصياع
للقراصنة ،ألنه يف حالة القيام بدفع املبلغ املطلوب ،سيستمر
املجرمون بابتزاز الضحية وطلب املزيد من املال.وأوضحت أنه
إذا كان اجلهاز املتضرر تابعاً ملؤسسة فعلى الشخص املعني إبالغ
قسم تقنية املعلومات يف مكان عمله على الفور ،وإيقاف العمليات
يف اجلهاز أو الشبكة مباشرة ،واستعادة النسخة االحتياطية ،أما
إذا كان جهازاً شخصياً ،فمن الضروري االستعانة بخبير لتدبر
أمر معاجلة الضرر.

في
المواجهة
أحد األجهزة المصابة وتظهر نافذة الفدية
على سطح المكتب

وتفيد تقارير أن الهجمات تنتشر على نطاق كبير يشمل أكثر من  70دولة ،من دون أن يظهر أي سبب مباشرالستهداف
هذه الدول بعينها .وذكرت عشرات التغريدات على موقع تويترللتواصل االجتماعي ،إن الهجوم اخلبيث طاول أجهزة
كومبيوتر يف املنازل واجلامعات واملؤسسات التجارية والوزارات األمنية يف بعض الدول.
ومن الواضح أن الهجوم املباغت يرمي إلى تكبيد الدول وابناءها خسائر بالغة ،مبا يف ذلك التسبب بوقوع عدد كبير من
الضحايا ج ّراء تعطيل أجهزة الكومبيوتر التي تتحكم بالبنى التحتية يف كثير من القطاعات احليوية من كهرباء وماء وخدمات
صحية ومواصالت..وغيرها
الوسيلة األفضل
وتقول شركة أمنية فرنسية متخصصة مبعاجلة
الهجمات االلكترونية ،إن هذا الهجوم يستغل ثغرة
موجودة يف نظام تشغيل ويندوز الذي وضعته شركة
مايكروسوفت .والالفت للنظر أن الشركة نفسها كانت
قد اكتشفت هذه الثغرة يف شهر مارس الفائت ووجهت
حتذيراً باألمر كما قدمت حتديثاً لكل األجهزة املربوطة
بشبكة اإلنترنت ،إال أن عدد املشغلني الذين قاموا
بالتحديث يبدو محدوداً ،كما يظهر من خالل الهجوم.
وينضح خبراء أن الوسيلة األفضل لتجنب مثل هذا الهجوم
على األجهزة التي تعمل بنظام «ويندوز» هو القيام بتحميل
جميع التحديثات التي يطلبها نظام التشغيل.
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في
المواجهة

في اجتماع ترأسه اللواء الرميثي و الدكتور الحوسني

البد من التأقلم معها ككل الكوراث الطبيعية

شرطة أبوظبي تبحث مع «الطوارئ واألزمات»
سبل تعزيز التعاون
ُ

باحثون أمريكيون يحذرون من أن
حرائق الغابات ستبقى خارج السيطرة

ناقش معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام
لشرطة أبوظبي رئيس فريق الطوارئ بأبوظبي ،آلية تنظيم
إجراءات التعامل مع حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث،
عالوة على سبل تعزيز قدرات االستجابة.
جاء ذلك خالل استقباله مبكتبه وفد «الهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث» ،برئاسة سعادة الدكتور جمال
محمد احلوسني مدير عام «الهيئة» وعضوية سعادة سيف
محمد ارحمه الشامسي نائب املدير العام ،وعدد من مدراء
اإلدارات بالهيئة.
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جاهزية فريق أبو ظبي
استعرض اجلانبان مدى جاهزية فريق الطوارئ بأبوظبي للتعامل
مع مختلف سيناريوهات الطوارئ واألزمات ،كما ناقشا ُسبل تنسيق
اجلهود والسياسات واإلجراءات الوطنية بغرض تدعيم اجلاهزية
واالستعداد ومن ثم التعايف وفق منظومة الطوارئ الوطنية.
وأشاد مدير عام الهيئة بدور الفريق احمللي يف التعامل مع حاالت
الطوارئ واالستعداد واجلاهزية وفق منظومة وآلية ساهمت يف
جناح الفريق يف مواجهة تلك احلاالت بالتعاون والتنسيق مع مختلف
الدوائر واملؤسسات والهيئات احمللية ذات العالقة.

ن ّبه باحثون ان املناطق الغربية يف الواليات املتحدة قد دخلت
«حقبة جديدة من حرائق الغابات» ،إذ ارتفع متوسط درجات
احلرارة حاليا مبعدل درجتني مئويتني وبات موسم احل رائق
أطول بثالثة اشهر تقريب ًا مما كان عليه يف السبعينيات.
وقال خبراء ان بعض احلرائق يف املناطق الن ائية يجب ان
تُترك وشأنها حتى تنتهي متاماً وتخمد ن يرانها ،موضحني
وجوب إشعال بعض احلرائق للتخلص من أخشاب ومواد جافة
مرشحة لالشتعال ،بشكل متعمد يف إطار نهج جديد للتعامل
مع مخاطر حرائق الغابات التي لم تعد االساليب املتبعة حتى
اآلن تنفع يف احل ّد منها.
سببها االحترار العاملي
ويرى باحثون أن ارتفاع عدد حرائق الغابات واتساع نطاقها،
هي من نتائج االحترار العاملي موضحني أن الهواء الدافئ
ميكن أن حتمل املزيد من الرطوبة ،مما يؤدي إلى مزيد من
اجلفاف يف الغطاء النباتي ،و يساعد بالتالي على إيجاد املزيد
من الوقود اجلاف الذي ينتظر أول فرصة سانحة كي يتأجج

في
المواجهة

وترتفع ألسنة اللهب منه يف مناطق مختلفة من العالم ،مثل
غرب الواليات املتحدة.
جدير بالذكر أن املختصني قد ش ّددوا مراراً يف السنوات
األخيرة على أن االحترار العاملي يتسبب باندالع حرائق غابات
مدمرة يف جبال األلب اخلضراء ،يسميها بعضهم «دوامة املوت».
وهذا غيض من فيض ،فحرائق الغابات صارت تتهدد الكثير من
مناطق العالم ،مثل استراليا واليونان وفلسطني ولبنان..
بالعودة إلى الواليات املتحدة ،فقد مت اجالء  82،000من
سكان والية كاليفورنيا ،وذلك يف محاولة إلنقاذهم من حرائق
الغابات التي تصعب السيطرة عليها .ويعترف خبراء أمريكيون
يف مكافحة حرائق الغابات انهم كانوا يعتقدون لوقت طويل أن
بوسعهم أن يقللوا من مخاطر هذه احلرائق الكارثية إذا اجتهدوا
وعملوا بصبر عل مكافحتها ،بيد أنهم باتوا يدركون االن أنهم
عاجزين عن التصدي لها باعتبارها «أكبر منا» مؤكدين
«علينا أن نتعلم أن حرائق الغابات أمر ال مفر منه ،متاما
كاجلفاف والفيضانات ( )...ومثل الكوارث الطبيعية األخرى،
علينا أن نتعلم التكيف معها».
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محمد بن زايد  :الخطوة استثمار موفق بنجاحاتنا في تعزيز السالم العالمي

ّ
يشكل مجلس القوة الناعمة لدولة اإلمارات
محمد بن راشد

مجلس القوة الناعمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،الذي أعلن
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،عن تأسيسه أواخر ابريل
املاضي ،بهدف تعزيز سمعة الدولة على مستوى العالم ،هو خطوة
مميزة على طريق تعريف شعوب الدنيا بالسيرة العطرة للدولة ،تضاف
إلى سجل اإلمارات احلافل بالنجاحات يف ميادين الدبلوماسية العامة.
وقد أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة على تشكيل املجلس،
مؤكداً أنه استثمار موفق يف ماحققته اإلمارات على صعيد إظهار
صورتها الناصعة للعالم والفوز باحترام شعوبه.
تنسيق اجلهود
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن لدى دولة
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اإلمارات القوة العسكرية والقوة واالقتصادية واليوم نستعد إلقامة
منظومة القوة الناعمة بهدف ترسيخ سمعة عاملية تخدم مصالح
شعبنا على املدى الطويل ،وأشار سموه إلى أن االستثمار يف تعزيز
احترام ومحبة الشعوب األخرى لدولة اإلمارات سيمهد الطريق إلقامة
عالقات دائمة ومتينة مع هذه الشعوب على املستوى االقتصادي
والسياحي واالستثماري.
جناح محمد بن زايد
وقال سموه« :صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ،جنح يف
ترسيخ مكانة قوية وغير مسبوقة لدولة اإلمارات إقليمياً ودولياً يف
السنوات األخيرة ،وال بد من بناء منظومة دبلوماسية شعبية لترسيخ
رؤيته يف وضع دولة اإلمارات كأفضل منوذج للدول من حيث السمعة

مجتمع
واحـــــد
واملكانة عاملياً».
وأضاف سموه« :اإلمارات لها مكانة عظيمة يف قلوب ماليني الناس
حول العالم ونريد ترسيخ هذه املكانة والوصول بها ملستويات جديدة،
واإلمارات متتلك كافة املكونات االقتصادية والثقافية واحلضارية
لبناء قوتها الناعمة بشكل أسرع بكثير من غيرها».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد« :لدينا جتربة ناجحة
خالل الفترة السابقة يف مشاركة شعوب اخلليج احتفاالتهم الوطنية،
ونريد استراتيجية مختلفة للتواصل مع كل شعوب العالم ،نريد
استخدام أدوات جديدة لترسيخ معرفة شعوب العالم بدولة اإلمارات
وبثقافتها وهويتها وتفردها وقصتها املدهشة».
املجلس..أعضاؤه ومهامه
يتبع مجلس القوة الناعمة ،مجلس الوزراء ،مباشرة ويضم بني
أعضائه معالي محمد عبداهلل القرقاوي ،وزير شؤون مجلس
الوزراء واملستقبل ،رئيساً للمجلس ،وك ً
ال من معالي الدكتور أنور
بن محمد قرقاش ،وزير الدولة للشؤون اخلارجية ،ومعالي رمي
بنت إبراهيم الهاشمي ،وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي،
ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان اجلابر ،وزير دولة،
ومعالي نورة بنت محمد الكعبي ،وزيرة الدولة لشؤون املجلس
الوطني االحتادي ،ومحمد خليفة املبارك ،رئيس مجلس إدارة
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ،وخليفة بن سالم املنصوري،
وكيل دائرة التنمية االقتصادية باإلنابة يف إمارة أبوظبي ،وسامي
أحمد القمزي ،املدير العام لدائرة التنمية االقتصادية يف إمارة
دبي ،وهالل سعيد املري ،املدير العام لدائرة السياحة والتسويق
التجاري يف إمارة دبي ،وسعيد محمد العطر ،املدير العام ملكتب
الدبلوماسية العامة يف وزارة شؤون مجلس الوزراء واملستقبل،
بصفته عضواً ومقرراً للمجلس.
ومهام مجلس القوة الناعمة هي رسم السياسة العامة ووضع
استراتيجية القوة الناعمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،من أجل
تعزيز سمعة الدولة وترسيخ مكانتها إقليمياً وعاملياً ،وصياغة منظومة
وطنية متكاملة بهدف تعريف العالم بسيرة اإلمارات بطرق جديدة
مبتكرة ،وتفعيل التعاون والتنسيق بني اجلهات احلكومية واخلاصة
يف الدولة بغرض تدعيم قوتها الناعمة اقليمياً ودولياً ،كما سيقوم
مبراجعة كل التشريعات والسياسات ذات العالقة بسمعة دولة
اإلمارات ،ومناقشة املشاريع واملبادرات الرامية صقل القوة الناعمة
وتطوير أدواتها الف ّعالة ،ومتابعة تنفيذ استراتيجيتها واملبادرات
والقرارات الصادرة ،ورفع تقارير دورية ملجلس الوزراء بشأن التقدم
يف هذا املجال.

محمد بن زايد:
«القوة الناعمة» استثمار متميز
مبنجزات الدولة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات
ّ
خطت
املسلحة ،إن دولة اإلمارات العربية املتحدة
بحكمة مؤسسيها نهجاً متميزاً ،وبقيادة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه
اهلل ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي،
رعاه اهلل ،قطعت أشواطاً كبيرة على درب الريادة.
وأكد سموه أن تشكيل مجلس القوة الناعمة ،رؤية
عميقة الستثمار رصيد منجزاتنا يف تعزيز أطر
التواصل مع شعوب العالم ،وتكريس مسارات التقارب
اإلنساني.
وأضاف سموه «كلنا سفراء اإلمارات ،نحمل واجب
إعالء شأنها ،وعلينا مضاعفة اجلهد لتبقى يف قلب
املشهد العاملي بنهجها املتميز وقيمها وطموحاتها».
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حب اإلمارات لإلنسان وسعيها لعمل الخير
دليل ساطع على ّ

هيئة الهالل األحمر ُتطلق حملة «ألجلك يا صومال»

مجتمع
واحـــــد
يف مرحلتها األولى توفير  50ألف طرد غذائي ،إلى جانب
الدواء واملستلزمات الطبية واألمصال للتطعيم ،والوقاية
من بعض الوبائيات ،والكساء ،عالوة على املشاريع التنموية
يف مجاالت مهمة ،كالصحة والتعليم واإلسكان وتوفير
مصادر املياه للمناطق التي حتتاج إليها.
وقال« :بتوجيهات كرمية من قيادتها الرشيدة ،ومتابعة سمو
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تتحرك هيئتنا الوطنية جتاه
الساحة الصومالية ،وتعزز استجابتها لدعم األوضاع اإلنسانية،
واملساهمة يف توفير االحتياجات اإلنسانية الضرورية لألشقاء
يف الصومال».

بتوجيهات خليفة..
سد خرساني في
اإلمارات تدشن أكبر
ٍّ
الصومال
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،ودعم صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات املسلحة ،ومبتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
رئيس مؤسسة خليفة اإلنسانية ،وتزامناً مع بدء فعاليات
حملة «ألجلك يا صومال» ،دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل
نهيان لألعمال اإلنسانية يف مدينة هرجيسا الصومالية ،أكبر
سد خرساني يف الصومال سيساعد على توفير مياه السقي
ٍّ
للمدينة واملناطق املجاورة.
تتواصل فعاليات حملة (ألجلك يا صومال) التي أطلقتها
هيئة الهالل األحمر جلمع التبرعات على مستوى الدولة،
وذلك تنفيذ ًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،وبدعم من صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،وصاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات املسلحة ،ومتابعة سمو الشيخ حمدان
بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئيس
الهالل األحمر.
وتتسابق املؤسسات واالفراد يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة على املشاركة بحماس يف دعم احلملة التي أطلقتها
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الهيئة بالتعاون مع شركائها االستراتيجيني بعدما وضعت
اخلطط الالزمة لنجاحها يف بلوغ اهدافها هذه ،بهدف تقدمي
املعونة ملن تأثروا من املجاعة يف الصومال.
 100مليون درهم..
وكان الدكتور محمد عتيق الفالحي ،األمني العام
لهيئة الهالل األحمر ،قد اشار يف تصريحات صحافية
إلى أن الهيئة رصدت بصورة عاجلة  100مليون درهم
مبدئياً لدعم عملياتها اإلغاثية ومشاريعها التنموية يف
الصومال ،كما رسمت خطة للحد من من النتائج السلبية
التي ستتمخض عنها املجاعة .وأضاف أن الهيئة اتخذت
االستعدادات الالزمة لتنفيذ برامج إغاثية عاجلة تتضمن

محمد بن زايد:
اإلمارات ستواصل دعم الصومال
لتحقيق لألمن واالستقرار
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ،أن دولة اإلمارات
العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،ستواصل دعمها لألشقاء
يف الصومال ،ومساعدتهم يف بناء مؤسساتهم الوطنية لدعم
األمن واالستقرار والتنمية ،متمنياً سموه للشعب الصومالي
اخلير والتقدم ،وحتقيق طموحاته وتطلعاته بالتعاون والتكاتف
وتغليب املصلحة الوطنية.

وجاء ذلك مبناسبة استقبال صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان يف قصر البحر ،فخامة الرئيس
محمد عبداهلل محمد فرماجو ،رئيس جمهورية الصومال
الفيدرالية أثناء زيارته األخيرة للبالد.
وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى
أن التزام دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بالعالقة التاريخية
مع الشعب الصومالي مستمر ،وأن الدولة ستقدم الدعم
واملساندة جلهود الرئيس فرماجو الرامية لتحقيق األمن
والتنمية.
وإذ اطلع سموه من الرئيس الصومالي على جهود احلكومة
الصومالية يف مكافحة اإلرهاب ،للمحافظة على األمن
واالستقرار على األراضي الصومالية ،فقد مت استعراض
التعاون القائم بني البلدين واملشاريع التنموية التي تنفذها
دولة اإلمارات العربية املتحدة ملصلحة الشعب الصومالي.
ومن ناحيته ،أعرب الرئيس الصومالي عن تقديره
قيادة دولة اإلمارات ،وما تبديه من دعم متواصل للشعب
الصومالي حتى يف أحلك الظروف ،وث ّمن عالياً حديث
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جتاه
وشدد على شكر بالده العميق لإلمارات
الصومال وشعبه.
ّ
على موقفها االيجابي ،الذي يحترمه الشعب الصومالي كل
اإلحترام.

«خيرية محمد بن
راشد آل مكتوم» تسارع إلى
مساعدة الصومال
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،ودعم صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس
مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،رعاه اهلل ،وصاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات املسلحة ،رصدت مؤسسة محمد بن
راشد آل مكتوم لألعمال اخليرية واإلنسانية  5ماليني درهم
مبدئيا لتنفيذ مشاريع إغاثية يف الصومال ومساعدة ماليني
األشخاص ممن تأثروا باملجاعة ،وأنشات غرفة عمليات
عاجلة لدراسة اآللية املناسبة إليصال هذه املساعدات
اإلنسانية باسرع ما ميكن إلى اصحابها ،وذلك بالتنسيق مع
سفارة الدولة يف العاصمة الصومالية مقديشو.
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«أم الكوارث» االفريقية..ضحاياها  1740شخص ًا و 3500من المواشي

مليون طن من الغازات البركانية السامة..
تخنق بصمت قرى نائمة

قبل حوالي  30عام ًا ،كانت افريقيا والعالم على موعد مع
كارثة من العيار الثقيل ،لعلها األكثر غرابة واالشد غموض ًا
بني الكوارث التي التزال األجيال تتناقل سيرتها االستثنائية
والنتائج املأساوية التي اسفرت عنها.
ففي  21أغسطس  ،1986أطلقت بحيرة نيوس ،التي تشكلت
قبل وقت طويل فوق حفرة البركانية يف شمال غرب الكاميرون،
بصمت ومن دون إشارة أو حتذير سابقني ،مئات اآلالف من
األطنان من ثاني أوكسيد الكربون السام ،التي تراوحت كميتها
بني  300ألف ومليون ونصف املليون حسبما أفاد خبراء،
ومتددت على شكل سحابات قاتلة يف سماء األرياف املجاورة
بسرعة ُقدرت بحوالي  100كلم ،لتحصد ارواح  1746شخصاً
وتقتل  3500من املواشي ،يف غضون دقائق.
إبادة قرية بسكانها األلف
كان التأثير كارثياً ،كما كان سريعا ،اليبقي واليذر ،فقد
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امتص
غاز ثاني أوكسيد الكربون
ّ
االوكسيجين الموجود في الهواء
ضمن دائرة نصف قطرها  25كلم ،في
مركزها البحيرة البركانية ،مما ادى إلى
اختناق جميع من فيها من األحياء
أُبيدت الغالبية العظمى من السكان والثروة احليوانية ،يف
امتص
هنيهات قليلة ،وذلك ألن غاز ثاني أوكسيد الكربون
ّ
االوكسيجني املوجود يف الهواء ضمن دائرة نصف قطرها 25
كلم ،يف مركزها البحيرة البركانية  ،مما ادى إلى اختناق
جميع من فيها من األحياء .وكانت قرية نيوس ،املتاخمة
للبحيرة القاتلة ،قد تكبدت أفدح اخلسائر ،إذ قضي يف ثوان
رمبا على سكانها الـ  1000جميعاً ،ما عدا سيدة وطفلتها،

استطاعتا النجاة من املوت بقدرة قادر.
ولقي الكثير من الضحايا ،من سكان القرى املوزعة يف تلك
االرياف ،حتفهم وهم يغطون يف نوم عميق ،وقد ُعثر على
بعضهم والدماء التزال تغطي أنوفهم واوفواههم مما يدل
على سبب الوفاة .عندما استيقظ العدد القليل من الناجني،
لم يجدوا سوى اجلثامني من حولهم التي سقطت من دون
سبب واضح ،فلم يكن هناك ما يدل على وقوع اضطرابات
أو حوادث عنف من شكل أو آخر  .حتى الذباب لم يعد له
وجود يف املنطقة ،فقد ُقضي عليه هو اآلخر. .ووصف تقارير
املنطقة بأنها أشبه ببقعة تعرضت لضربة بسالح دمار شامل
كالقنبلة الهيدروجينية مث ً
ال.
رائحة فظيعة..ودوار
جوزيف نكواين ،الذي استيقظ بعد ثالث ساعات عملية
القتل الصامتة تلك ، ،حتدث عن جتربته الفظيعة قائال

الغازات القاتلة كانت مخبأة على
أعماق تصل إلى  200متراً ،في جوف
البحيرة البركانية ،حيث تبقى مخزونة
هناك بفعل «غطاء» ُتشكله المياه
الدافئة
أنه حني فتح عينيه لم يستطيع النطق عندما ش ّم رائحة
رهيبة وسمع ابنته تصدر شخيراً مرعباً غير مألوف
نهائياً ،وملا حاول أن يقطع خطوات قليلة باجتاه سرير
ابنته لإلطمئنان عليها ،انهار على االرض فاقداً للوعي..
كانت هناك جروح على ذراعية لم يعلم من أين اتته ،وحني
استيقظ كان عاجزاً عن النطق ،فيما كانت ابنته قد
توفيت سلفاً.
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فمالذي نعرفه اآلن إذن عما حدث يف تلك الليلة يف بقعة
تُعد بكل املعايير ساحرة من حيث جمال الطبيعة؟
غمامة السم
يف أعقاب احلادثة ،ذكر علماء وباحثون أن أن بحيرة نيوس
قد أطلقت كميات كبيرة من غاز ثاني أوكسيد الكربون مساء
اليوم املشؤوم ،وباعتبار أن هذا الغاز أثقل من الهواء فإنه
ّ
ليلف كل ما
سرعان ما هبط إلى الوديان والسهول املجاورة،
فيها بغمامة سميكة من الغاز السام بلغت كثافتها  50متراً،
فلم يعد هناك من مهرب للغالبية الساحقة من األحياء.
ولفت علماء النظر إلى أن هذه الكميات الهائلة من الغازات
القاتلة كانت مخبأة على أعماق تصل إلى  200متراً ،يف جوف
البحيرة البركانية ،حيث تتركز وتتكثف يف املياه العميقة و
تبقى مخزونة هناك بفعل «غطاء» تُشكله املياه الدافئة التي
ترتفع حرارتها بسبب املناخ االستوائي ،فتحجب الغازات
السامة وتبقيها يف املياه البادرة حتت السيطرة.
و ليس من الواضح متاما ما هو السبب الذي أدى إلى إزاحة
«الغطاء» بشكل مفاجئ ،ليسمح للمياه العميقة امللوثة باالرتفاع
والتسبب بتلك النتائج الكارثية .ولكن اليستبعد أن زلزاالً ،أو
انهياراً أرضياً ،أو ثورة بركانية ،أو رمبا شيئاً بسيطاً مثل
حركة تيارات مائية قوية أثارت إضطرابات يف مستويات املاء
فتخلخلت الطبقة الساخنة وخرجت السموم من حتتها .وقال
باحثون ان السموم انطلقت حني «انفجرت» البحيرة  ،وانبثقت
من أعماقها نافورة من املياه زاد ارتفاعها عن  90متراً مترا يف
الهواء ،مما أحدث موجات تسونامي ضعيفة نسبياً.
اجراءات وقائية
ومما يدعو إلى الغرابة أن واقعة مشابهة حصلت قبل
عامني فقط من تلك الكارثة يف بحيرة مونون القريبة نسبياً،
حيث أدى اطالق كميات كبيرة من غاز ثاني أوكسيد يف 1984
إلى مقتل  37شخصا .واليزال س ّر تلك احلادثة املشؤومة
احلقيقي مجهوالً هو اآلخر ،مع أن أغلب اآلراء تردها إلى
أسباب مشابهة لـ «انفجار» بحيرة نيوس.
وبغرض اتخاذ االجراءات الكفيلة بتوفير الوقاية لسكان تلك
املناطق القريبة من بحيرتي نيوس ومونون ،عمد مهندسون يف
 ،2001اي بعد حوالي عشرين سنة من كارثة بحيرة نيوس،
إلى تركيب أنابيب ضخمة يف قاع البحيرتني كانت الغاية منها
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انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون في
المستقبل من بحيرة نيوس أو بحيرة
مونون اليزال محتم ً
ال ،ومن المرجح
أن يكون أكثر كارثية من من أحداث
الثمانينات
إفساح املجال لغاز ثاني أوكسيد الكربون املتجمع هناك يف
األعماق باخلروج تدريجياعلى نحو عادي من دون التسبب
بأي مشاكل.
لكن تلك اإلجراءات لتحصني البحيرة لم تكن كافية يف
رأي علماء بينهم الدكتور جورج كلينغ استاذ البيئة يف جامعى
ميتشغان األمريكية ،وآخرون من دائرة «املسح اجليولوجي
األمريكي» و«معهد البحوث اجليولوجية والتعدين» يف
الكاميرون ،ممن اعتبروا أن األنابيب لن تكفي جلعل البحيرة
آمنة .فاألستاذ الذي قضى  12عاما يف اختبار مستويات ثاني
أكسيد الكربون يف كل من البحيرتني ،قال «انخفض مستوى
الغاز السام بنسبة  12%إلى  14%يف كل من البحيرتني،
وهذا يدعو إلى السرور .بيد أنه أردف «لكن األخبار السيئة
تتمثل يف أن األنابيب املستعملة ليست كافية إلزالة قدر من
الغاز يجعل البحيرتني آمنيتني ،وال يزال هناك املزيد من
الغاز يف كل منهما» .وأضاف محذراً من أن انبعاث غاز ثاني
أوكسيد الكربون يف املستقبل من بحيرة نيوس أو بحيرة مونون
اليزال محتم ً
ال ،ومن املرجح أن يكون أكثر كارثية من من
أحداث الثمانينات.
وأوصى كلينغ وفريقه بتركيب أربعة أنابيب يف كل من
البحيرتني لتجنب خطرانبعاث الغاز القاتل مجدداً ،مؤكداً أن
األنابيب ستتمكن يف غضون سنوات من تقليص كميات غاز
ثاني وكسيد الكربون وإبقائها يف مستويات آمنة.
أخطار محتملة
وفع ً
ال اعاد املهندسون الكرة يف  ،2011حني ركبوا مجموعة
جديدة من األنابيب يف البحيرتني لنفس الغاية ،وذلك بعد
حتذيرات العلماء من احتمال وقوع «انفجار» آخر وخروج
أطنان من غاز ثاني أوكسيد الكربون السام والتسبب مبا
سموه «ام الكوراث».
وباالضافة إلى تلك املشكلة التي حاول املهندسون التصدي

يدب
لها ،كانت هناك واحدة أخرى تتمثل يف أن الضعف بدأ ّ
يف اجلدار الطبيعي احمليط بحيرة نيوس ،مما اشاع القلق من
انهيار مفاجئ او انزياح للتربة قد يؤدي إلى خروج ما تختزنه
البحيرة يف باطنها من غازات سامة قادرة على قتل عشرات
اآلالف ،ليس يف املنطقة فحسب بل رمبا يف نيجيريا التي تقع
حدودها الطويلة مع الكاميرون إلى شمال وشرق البحيرة.
وسارعت اجلهات املعنية إلى إقامة سد منذ ذلك احلني حول
اجلدار حلمايته .ومع ان باحثني اعربوا عن اعتقادهم بأن
السد سيكون قادراً على حماية اجلدار والبحيرة على املدى
القصير ،ميكن ان يؤدي ارتفاع االمواج لسبب او آخر وجتاوز
من املرجح أن احلفرة التي صارت فيما بعد بحيرة نيوس
(طول  1800متر وعمق  208أمترا)  ،قد تشكلت نتيجة ثورة
بركان قبل حوالي  400سنة . .وكانت هناك براكني نشطة
يف املنطقة ملاليني السنني ،بعد انفصال أمريكا اجلنوبية
وأفريقيا قبل حوالي  110مليون سنة.
وعلى الرغم من أن بركان بحيرة نيوس قد هدأ من زمن
طويل ،التزال الصخور املصهورة مدفونة مباشرة حتت قعر

مياه البحيرة مستوى معيناً ،إلى «مفاجآة» غير لطيفة.
وهذا مخيف ألن املناطق التي أفرغتها الكارثة يف أواسط
الثمانينات من سكانها يف املناطق القريبة من بحيرة مونون،
خصيصاً ،باتت مأهولة .فالسكان الذين تعود جذورهم إلى
املنطقة ،وغيرهم كثيرون ،لم يلبثوا ان أخذوا يعودون إليها
ليستقروا ويزرعوا االراضي اخلصبة هناك ،منذ سنوات
عدة .وهذا من شأنه أن يجعل عدد الضحايا مرعباً يف حال
وقوع كارثة جديدة.
وبطبيعة احلال ليس هناك عاقل يتمنى ان تتكرر األحداث
الكارثية التي شهدتها البحيرة قبل نحو ثالثني عاماً.
البحيرة ،على عمق حوالي  80كيلومترا .وهذه الصخور
الذائبة هي مصدر ثاني أكسيد الكربون والغازات األخرى
القاتلة التي كانت مسؤولة عن كارثة نيوس.
وهناك سد طبيعي من الصخور البركانية التي تزنر
السد
البحيرة وتبقي مياهها ضمن احلفرة ،وتبلغ أبعاد
ّ
يف أضيق نقطة منه 40 :مترا (ارتفاع) و  45متراً
(عرض).
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برّاكة تتأهب لبدء العمليات التشغليلة بعد وصول الوقود النووي

محمد بن راشد :بفضل قيادة خليفة ودعم محمد بن زايد
اإلمارات س ّباقة عالميًا في الطاقة السلمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،أن
دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،ومتابعة صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات املسلحة ،تسير بخطى واثقة على طريق حتقيق
تطلعاتها للريادة عاملي ًا يف مشاريع ومبادرات شتى ،وذلك بجهود
مشدد ًا سموه على أن الدولة تقود اليوم
أبناء اإلمارات األكفّ اء،
ّ
اجلهود اإلقليمية والعاملية يف قطاع الطاقة السلمية.
جاء ذلك خالل ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي
عقدت يف شهر ابريل املاضي مبوقع محطة ب ّراكة للطاقة
النووية يف منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي ،الذي يستعد
النطالق العمليات التشغيلية بعد وصول الشحنة االولى من
الوقود النووي يف شهر مايو الفائت.
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براكة جتسد رؤية محمد بن زايد
ّ
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،عن فخره برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة،
يف الطاقة ،خاصة محطة ب ّراكة للطاقة النووية ،مؤكداً سموه
يف تغريدة له على «تويتر» أن « :ضمان استدامة موارد الطاقة
هو ضمان الستدامة منو الدولة ،وتفكيرنا بالطاقة هو تفكير
مبستقبلنا ،وفخورون برؤية محمد بن زايد يف هذا املشروع
العاملي».
وأضاف سموه «لدينا استراتيجية واضحة للطاقة حتى
 ،2050ولدينا أكبر محطة نووية يف مكان واحد يف العالم،
وأيضاً أكبر مجمع للطاقة الشمسية يف العالم يف مكان
واحد».

أول مهندسة طاقة نووية إماراتية
وزار سموه يف املوقع مركز التدريب على أجهزة احملاكاة،
الذي يوفر التأهيل املكثف للحصول على شهادات مشغل
مفاعالت الطاقة النووية ،وقدمت فيه املهندسة أماني
احلوسني نائب مدير جهاز احملاكاة ،وهي أول مهندسة طاقة
نووية إماراتية ،حملة عن املركز وخطط اجلاهزية التشغيلية.
وأشاد سموه بنجاحات البرنامج ،وذلك خالل لقائه مبجموعة
من املهندسني واإلداريني اإلماراتيني املسؤولني عن التشغيل،
والعمل يف محطات الطاقة النووية ،معبراً سموه عن فخره
بالكوادر اإلماراتية العاملة يف احملطة ،وخبراتهم النوعية ،وقال
سموه« :فخورون بشبابنا العاملني يف املشروع النووي األكبر من
نوعه على مستوى العالم ،فهم احملرك إلجنازات املستقبل».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،خالل الزيارة،
على املكانة احملورية التي يحتلها قطاع الطاقة يف مئوية
اإلمارات  ،2071موضحاً أن الطاقة النووية اآلمنة واملستدامة
والصديقة للبيئة ستلعب دوراً بالغ األهمية يف مستقبل الدولة ،و
قال سموه« :الطاقة مكون رئيسي يف رؤيتنا للمستقبل ،وسيكون
للطاقة النووية اآلمنة دور مهم وحيوي يف مئوية اإلمارات 2071
والعقود املقبلة» .وأشاد سموه بالكفاءات املواطنة التي تدير
موقع محطات ب ّراكة ،معتبراً سموه أن «ب ّراكة مشروع وطني
استراتيجي يشكل املواطنون فيه نسبة  ،60%وتشكل النساء
 20%من إجمالي العاملني» ،وأضاف سموه «سيوفر املشروع
فرص عمل نوعية يف تخصصات الهندسة والتكنولوجيا
املتقدمة وعلوم املستقبل ،وسيسهم يف يف تطوير قطاعاتنا
الصناعية واحلديثة ،لتعود منافعه على أجيالنا القادمة ،بإذن
اهلل» .كما ش ّدد سموه على دور الطاقة النووية الصديقة للبيئة
يف دعم االقتصاد احمللي وقطاع الطاقة يف الدولة ،خصوصاً
أن املشروع سيؤمن ربع احتياجات الدولة من الكهرباء.
وصول الوقود النووي
إلى ذلك ،أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية ،أواخر
شهر مايو املاضي ،عن انتهاء األعمال اإلنشائية األولية للمحطة
النووية األولى ضمن مشروع اإلمارات للطاقة النووية السلمية،
وهو قيد التنفيذ يف ب ّراكة ،وتسليم أنظمة احملطة كافة إلى
الشركة الكورية للطاقة املائية والنووية للقيام باالختبارات
الضرورية ،فيما أُشير إلى أن أولى شحنات الوقود النووي
قد وصلت إلى احملطة مايجعلها جاهزة للشروع بالعمليات

التشغيلية اآلمنة فور احلصول على رخصة « الهيئة االحتادية
للرقابة النووية».
جدير بالذكر أن الوقود النووي قد نُقل وفقاً ألعلى املعايير
العاملية ووفقاً لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،والهيئة
االحتادية للرقابة النووية ،وحتت حماية جهاز حماية املنشآت
احليوية والسواحل.
و قبل اجناز األعمال اإلنشائية األولية ،كانت احملطة النووية
األولى قد اجتازت بنجاح اختبار األداء احلراري أواخر العام
املاضي ،والذي يعتبر من االختبارات املهمة التي تسبق مرحلة
التشغيل ،والتي تشملها رخصة اإلنشاء للمحطتني األولى
والثانية التي منحتها الهيئة االحتادية للرقابة النووية إلى
مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية يف العام .2012
يشار إلى أن املؤسسة أبرمت يف عام  2009عقد املقاول
الرئيس لتطوير مشروع محطات ب ّراكة مع الشركة الكورية
للطاقة الكهربائية «كيبكو» ،و لتسليم أنظمة احملطة النووية
األولى الـ 277إلى الشركة الكورية للطاقة املائية أهمية
مزدوجة ،فهو ميثل من جهة نهاية مرحلة األعمال اإلنشائية
األولية ،ويشكل من جهة ثانية بداية املرحلة التحضيرية
للعمليات التشغيلية.
بدء التشغيل
ومن املقرر أن تبدأ شركة «نواة» للطاقة ،اململوكة بالشراكة
بني مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية و«كيبكو» ،العمليات
التشغيلية للمحطة النووية األولى عند انتهاء الشركة الكورية
للطاقة املائية والنووية من مرحلة االختبارات.
ينص على وجوب خضوع
ومعروف أن القانون اإلماراتي
ّ
عمليات تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية
للموافقات الرقابية والتنظيمية من قبل الهيئة االحتادية للرقابة
النووية ،والتي تقوم يف الوقت الراهن مبراجعة طلب رخصة
التشغيل الذي مت تقدميه يف مارس  2015إلى الهيئة ،كما
تتابع مراقبة عمليات اإلنشاء واالختبار واجلاهزية التشغيلية
للمحطات ،حيث سيتم حتميل الوقود النووي يف مفاعل احملطة
األولى وتشغيله فور صدور املوافقة من قبل الهيئة.
وباإلضافة إلى عملية املراجعة املكثفة التي تقوم بها
الهيئة االحتادية ،سيقوم خبراء دوليون مستقلون من الوكالة
الدولية للطاقة الذرية والرابطة العاملية للمشغلني النوويني
بتقييم البنية التحتية للمحطة األولى وكفاءة املسؤولني عن
تشغيلها.
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أكثـر أمـانًا
أرفع معايير السالمة
ومن جانبه ،قال املهندس محمد عبد اهلل ساحوه السويدي
الرئيس التنفيذي باإلنابة لشركة «نواة» للطاقة« :تعمل شركة
«نواة» مع اخلبراء الدوليني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
والرابطة العاملية للمشغلني النوويني على املنهج واجلدول
الزمني لتقييم اجلاهزية التشغيلية للمحطة األولى أواخر هذا
العام ،وهي عملية تسبق احلصول على رخصة التشغيل من
الهيئة االحتادية للرقابة النووية وعملية حتميل أعمدة الوقود
النووي يف املفاعل ،ويولي فريق الشركة األولوية القصوى لبدء
العمليات بطريقة آمنة وفعالة».
وأضاف «يعتبر التزام «نواة» بتلبية أعلى معايير السالمة

واجلودة يف كافة العمليات التشغيلية هو الدافع الرئيس جلميع
العاملني على تشغيل احملطات ،والذين يسعون إليفاء مبتطلبات
ومعايير الهيئة االحتادية للرقابة النووية واحلصول على
املوافقات التنظيمية لتشغيل احملطة األولى».
وأردف السويدي« :ستبدأ شركة «نواة» للطاقة عند احلصول
على املوافقات الالزمة واالنتهاء من عملية حتضير احملطة
للتشغيل ،بزيادة مستويات الطاقة بشكل تدريجي وإيصال أول
«ميغاواط» تنتجه أولى محطات ب ّراكة للطاقة النووية السلمية
إلى شبكة الدولة ،وذلك بالتزامن مع إجراء االختبارات الالزمة
للتأكد من سالمة عمل األنظمة يف كل مرحلة وخالل عدة
أشهر».

يف اجتماعه االول
«براكة»
مجلس إدارة «نواة للطاقة» يناقش آليات تشغيل ّ
عقــدت شــركة نــواة للطاقــة أول اجتمــاع ملجلــس إدارتهــا
منــذ تأسيســها .وبنــاء علــى التعيينــات يتــرأس مجلــس اإلدارة
ســعيد فاضــل املزروعــي ،ويتولــى ديفيــد ســكوت منصب نائب
رئيــس مجلــس اإلدارة ،يف حــن مت حتديــد أعضــاء مجلــس
اإلدارة اآلخريــن ليضــم املهنــدس محمــد احلمــادي واملهنــدس
أحمــد محمــد الرميثــي واملهندســة فاطمــة محمــد الشامســي
وأحمــد مطــر املزروعــي والدكتــور عــارف ســلطان احلمــادي،
ومبوجـ�ب اتفاقيـ�ة الشـ�راكة ،سـ�يمثل مسـ�اهمي شـ�رك ة �KEP
 COكل مــن جونــغ هيــوك بــارك وجونــغ هــون تــاي.
ويف هــذه املناســبة ،قــال ســعيد فاضــل املزروعــي:
يســعدني أن أشــارك يف هــذا البرنامــج النــووي العاملــي يف
هــذا التوقيــت بالــذات لقــد مت تكليــف شــركة نــواة بتشــغيل
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وصيانــة الوحــدات مــن  1-4يف محطــة ب ّراكــة للطاقــة
النوويــة .وأضــاف« :ســتقوم هــذه املفاعــات األربعــة بتوليــد
مــا يصــل إلــى  25%مــن احتياجــات دولــة اإلمــارات مــن
الطاقــة الكهربائيــة مبجــرد تشــغيلها بشــكل كامــل .ومــن
خــال اســتخدام الطاقــة النوويــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة
للمحطــات التــي تبلــغ قدرتهــا  5,300ميغــاواط؛ وســوف يتــم
توفيــر ماليــن األطنــان مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
ســنوياً».
ومــن جانبــه ،قــال املهنــدس محمــد ســاحوه الســويدي،
الرئيــس التنفيــذي باإلنابــة لشــركة نــواة للطاقــة« :تهــدف
شــركة نــواة للطاقــة ألن تصبــح شــركة رائــدة عامليـاً يف مجــال
الطاقــة النوويــة».

بمشاركة «الهيئة» والجهات المعنية

فريق «الطوارئ واألزمات» تناقش
الدروس المستخلصة من تدريب «ب ّراكة »2

بحث فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث يف أبوظبي،
«براكة  »2/لالستجابة اإلعالمية للطوارئ
نتائج تدريب ّ
النووية والذي ُأجري يف فبراير املنصرم مبشاركة منظومة
االستجابة للطوارئ النووية التي تتشارك فيها مجموعة
من مختلف اجلهات املعنية التي تأتي «الهيئة الوطنية
إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث».

الرويس ،وكانت فيه سيناريوهات حملاكاة حاالت الطوارئ
النووية احملتملة وذلك لقياس اجلاهزية والقدرة على
التعامل املرن مع حوادث مفترضة من هذا النوع الذي
تقتضي إدارته ،مستويات احترافية عالية كافية لالستجابة
للحالة والتعايف منها ،وللتعرف على مدى تأثيرها احملتمل
داخل احملطة أو خارجها.

حاالت مفترضة
وقد عقد الفريق اجتماعاً لهذه الغاية مبقر القيادة
العامة لشرطة أبوظبي ،نوقشت خالله أبرز النقاط التي
اشتمل عليها التدريب العملي ب ّراكة والدروس املستخلصة
منه .وكان التدريب قد مت تنفيذه مبركز عمليات طوارئ

وناقشت اللجنة اإلعالمية التابعة للفريق خطة
االستجابة اإلعالمية التي تتكامل فيها أدوار اجلهات
املشاركة ،واالقتراحات املطروحة لضمان جودة األداء
اإلعالمي وفاعليته يف التعامل مع حاالت الطوارئ النووية
وتعزيز ثقافة األمان والسالمة يف الدولة.
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تقرير اإلمارات الثالث خالصة جهود مشتركة لمؤسسات وطنية بارزة

التزام ًا بمعايير»الهيئة»

قدمه في فيينا في
السفير الكعبي ّ
اجتماع أطراف «اتفاقية األمان النووي»

صانعو الهواتف الذكية
يوفرون إنذار الحاالت الطارئة

قدم سعادة حمد علي الكعبي املندوب الدائم لدولة اإلمارات
ّ
العربية املتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،التقرير الوطني
الثالث للدولة ،وذلك خالل اجتماع االستعراض السابع مبقر الوكالة
يف العاصمة النمساوية «فيينا» بني األطراف املتعاقدة يف «اتفاقية
األمان النووي».

وحتصنه ضد الزالزل والفيضانات ،كما تعزز أيضاً قدرة احملطة على
ّ
احل ّد من تداعيات احلوادث العنيفة.
ويناقش التقرير مسائل تتعلق باإلشراف الرقابي للهيئة ،مثل
برنامجها اخلاص بعمليات التفتيش التي تهدف إلى مراجعة وتقييم
مدى استعداد «مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية» لعملية التشغيل.

«الهيئة» شاركت يف إعداد التقرير
والتقرير الذي يعتبر خالصة جهود مشتركة بذلتها مؤسسات
وطنية بارزة منها «الهيئة االحتادية للرقابة النووية» و«مؤسسة
اإلمارات للطاقة النووية» و«الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث» ،يتضمن وصفاً تفصيلياً للخطوات التشريعية والرقابية
واإلدارية التي اتخذتها اإلمارات للوفاء بالتزاماتها كأحد األطراف
املوقعة على هذه االتفاقية.
ويسلّط التقرير الضوء على التعديالت االساسية التي أجريت على
برنامج دولة اإلمارات إلنتاج الطاقة النووية منذ اجتماع االستعراض
السابق لألطراف املوقعة على االتفاقية املذكورة ،كما يتناول أيضا
قضايا تتصل برخص تشييد محطة ب ّراكة للطاقة النووية ،مثل
موافقة الهيئة على إجراء  17حتسينا مقترحا على التصاميم ذات
الصلة باألمان والتي تقوي التصميم العام حملطة ب ّراكة للطاقة النووية

اجنازات اإلمارات يف ميدان األمان النووي
وقال سعادة السفير الكعبي إن األمان يأتي يف طليعة أولويات
القطاع النووي اإلماراتي ،وهو أمر يؤكده التقدم الناجح الذي أحرزته
اإلمارات واإلجنازات التي حققتها يف هذا املجال خالل السنوات
القليلة املاضية .وأكد أن عملية املراجعة انتهت بتقدير واسع إلطار
العمل اخلاص باألمان النووي يف دولة اإلمارات ،األمر الذي يؤكد
وفاء الدولة بكافة التزاماتها الدولية واعتمادها أفضل املمارسات يف
مجال األمان النووي.
اجلدير بالذكر أن دولة اإلمارات العربية املتحدة هي طرف متعاقد
يف اتفاقية األمان النووي منذ عام  ،2009وقد قدمت تقريرها الوطني
األول يف اجتماع االستعراض اخلامس لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية
األمان النووي عام  2011كما وضعت تقريرها الوطني الثاني بني يدي
األطراف املتعاقدة يف اجتماع االستعراض السادس يف عام .2014
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صارت املعايير التي وضعتها «الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث» حول خصائص اإلنذار املفروض وجودها يف
الهواتف الذكية ،معتمدة لدى صانعي هذه الهواتف الدوليني ممن
بدأ معظمهم بتوفيرها يف منتجاتهم بحسب الهيئة العامة لتنظيم
االتصاالت.
انذار يف خمس مراحل
وقال أحمد الشامسي ،مدير أول قسم اعتماد النوعية يف الهيئة إن
جميع صانعي الهواتف الذكية ملتزمون بتوفير خاصية جديدة ،قبل
نهاية العام اجلاري ،يستطيع بفضلها مشغلو االتصاالت من إرسال
إنذارات إلى مجموعة من املستخدمني يف مناطق تتعرض للخطر.
وأضاف أن اإلنذارات التي يستقبلها املستخدم يف مناطق منكوبة تكون
تصاعدية على  5مراحل ،بحيث تكون اإلنذار األول اعتيادياً يزداد
قوة وإحلاحاً بشكل تدريجي وصوال للمرحلة اخلامسة ،التي يتم فيها
تعطيل خاصية «كامت الصوت» مع تشغيل اإلنذار بشكل مستمر بأعلى
درجة للصوت واالهتزاز.
وأوضح أن هذا النوع من اإلنذارات لم يكن متوافراً يف
أجهزة الهواتف املتحركة الواردة للدولة على اإلطالق ،قبل

نحو عالم
أكثـر أمـانًا

قرار «الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث»
بضرورة توفيره.
توصيات «الهيئة»
وأشار الشامسي ،إلى أن الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت تلقت
توصيات «الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث» ،وقامت
بترجمتها إلى معايير تقنية ،ثم أبلغت املصنعني بضرورة التزام هذه
املعايير قبل نهاية العام احلالي.
ولفت إلى أن هيئة تنظيم االتصاالت قامت يف السياق ذاته
باستكمال منظومة فحص األجهزة لضمان توافقها مع املعايير احمللية
إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ،وهو فحص متطور إلى درجة أن
العديد من املختبرات العاملية الشهرية التوفره .وأوضح الشامسي،
أن الهيئة أجنزت منظومة التوافق مع معايير «الهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث» خالل  12شهراً بداية من حتديد املعايير
الفنية ،إلى مخاطبة املصنعني ،وصوالً إلى استكمال منظومة الفحص.
وأضاف الشامسي ،أن ثالثاً من الشركات الرئيسية لتصنيع
الهواتف التزمات نظام اإلنذارات الفتاً إلى أن املصنعني اآلخرين
يستعدون جميعاً للسير على خطى هذه الشركات الثالث.
55

بعد هبوط اضطراري

نجاة  127راكبًا على طائرة
الخطوط السعودية

أعلن مطار امللك فهد الدولي يف الدمام جناة 127
راكبا على طائرة تابعة للخطوط السعودية من حادثة
تسبب بها حصول خلل يف نظام الهيدروليك اخلاص
بالعجالت يف الطائرة.
املطار أفاد
وكشف املطار يف بيان له أن الطائرة ،sv768
واملسافرة من جدة باجتاه مدينة مدراس ،قامت بهبوط
إضطراري وفق االجراءات املتبعة يف حاالت كهذه،
مؤكداً أن املسافرين جميعاً بخير و لم يصب أحد بأذى.
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اذن بالهبوط
وأُفيد أن طائرة اخلطوط السعودية التي كانت حتمل
على متنها  127راكباً ،تعرضت إلى عطل هيدروليكي،
مما دفع قائدها على توجيه طلب ملركز مطار امللك
فهد الدولي للمراقبة اجلوية عند الساعة 12.50م،
بالهبوط االضطراري يف املطار .وقد أُعطي اإلذن
بالهبوط بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة بالتنسيق مع
الشركات العاملة يف املطار لضمان سالمة اجلميع،
ّ
وحطت الطائرة بسالم يف الساعة  1.24م وجرى نقل
الركاب إلى صالة املسافرين.
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كوارث جديدة في مكان ما كل يوم

عددها سيكون دون المتوسط العام

عواصف وفيضانات توقع قتلى
وجرحى في الهور وهايتي

 13 - 11عاصفة استوائية تتهدد دول
المحيط األطلسي هذا العام

اليكاد يخلو يوم واحد من حوادث كارثية توقع الضحايا
وتروع الناس يف هذا اجلزء من العالم أو ذاك .وعلى سبيل
املثال ،يف أحد ايام شهر مايو ،التي تعتبر على وجه العموم
«هادئة» من حيث وتيرة األزمات والكوارث الطبيعية ،لقي
ثمانية أشخاص مصرعهم وجرح خمسة  ،فيما فقد 19
آخرون يف عواصف ضربت مدينة الهور الباكستانية،
وفيضانات عمت معظم مناطق هايتي .وكان ثالثة عمال
قد قتلوا وأصيب خمسة آخرون مبدينة الهور الباكستانية،
جراء انهيار سور كان قيد االنشاء ولم
يف الليلة السابقةّ ،
يستطع الصمود يف وجه عواصف قوية ضربت املنطقة\.
أمطار هايتي
ومن الهور إلى هايتي ،حيث أفادت إدارة احلماية املدنية
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أن خمسة أشخاص القوا حتفهم وفقد  19آخرون بسبب
هطول أمطار غزيرة .وأضافت أن  19صياداً فقدوا من
مدينتني ساحليتني يف إقليم جراندي أنسي الواقع جنوبي
اجلزيرة ،مشيرة إلى أن  322شخصاً باتوا يف املالجئ يف
نفس اإلقليم.
عواصف أملانيا
من جهة أخرى ،وقع زلزال قوته  5.6درجة قرب وسط
الفيلبني يف اليوم ذاته ،لكنه لم يسفر عن وقوع ضحايا أو
اضرار ألنه حصل على عمق كبير جداً .ويف أملانيا ،ذكرت هيئة
األرصاد اجلوية ،أن عدة عواصف ضربت مناطق من مختلفة
يف كل من واليات تيرجنن وسكسونيا أنهالت ،وسكسونيا،
وسكسونيا السفلى ،وشليزفيج هولشتاين ،وميكلنبورج.

أعاصير احمليط االطلسي التي تكثر عادة بني شهري يونيو
ونوفمبر من كل عام ،مرشحة هذه السنة للتراجع ،حسبما
رجحت تنبؤات أخيرة انخفاض عدد هذه الكوارث باملقارنة مع
السنوات املاضية.
معروف أن أعاصير احمليط االطلسي صارت متثل مصدر
قلق كبير للبلدان املطلة عليه ،والس ّيما بعدما أحلقت هذه
الكوارث يف عام  2016واالعوام التي سبقته ،قدراً كبيراً من
الدمار وتسببت باضرار كثيرة يف االرواح واملمتلكات.
تنبؤات جامعة كولورادو
بيد ان تنبؤات بدت منسجمة مع توقعات صادرة عن جامعة
كولورادو االمريكية ،اشارت إلى أن عدد أعاصير هذا املوسم
سيكون دون معدلها املتوسط ،مرجحة حدوث  11إلى 13

عاصفة إستوائية فى موسم األعاصير األطلسية لعام .2017
وكان «مشروع األرصاد اجلوية االستوائية « التابع جلامعة
كولورادو قد اشتمل على توقعات بأن أعاصير عام  2017ستبلغ
 11عاصفة إستوائية ،بينما كان متوسط عدد األعاصير بني
األعوام  1981و 12 2010إعصارا.
العدد االكبر يف 2015
وكان عام  2015قد شهد العدد األكبر من األعاصير يف
شمال احمليط األطلسي ،وذلك كما توقعت الوكالة االميركية
للمحيطات والغالف اجلوي (نوا)  .ويف العام التالي ،حصلت
 16عاصفة استوائية مصحوبة برياح سرعتها أعلى من  39كلم
يف الساعة .وحتولت أربعة من من تلك العواصف إلى أعاصير
مع رياح بسرعة  119كيلومترا يف الساعة.
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إجالء  20000شخص ًا وخراب  180منز ًال بسبب

كبسولة تقيك المخاطر
الشديدة والكوراث

زلزال يوقع العشرات من القتلى
والجرحى في غرب الصين

عمدت سيدة أميركية تعيش يف شبة جزيرة لونغ
بيتش بوالية واشنطن ،إلى شراء كبسولة كروية حمراء
من نوع خاص يساعد قاطنه على البقاء على قيد
احلياة يف حال وقوع كارثة طبيعية من نوع او آخر،
مثل موجات املد البحري تسونامي والزالزل واحلرائق
الكبيرة ،وذلك بسعر اليزيد عن  13.500دوالر أميركي،
مما يجعلها س ّباقة عاملي ًا يف اقتناء منزل يقيها من
التقلبات الطبيعية الكارثية.
أفضل اخليارات؟
يُشار إلى السيدة صاحبة الفكرة غير املألوفة ،تعمل
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لدى شركة مايكروسوفت .وقد افادت انها ستقوم
باختبار الكبسولة بأسرع الطرق للتأكد من مالءمة
مواصفاتها ،مشيرة إلى أن الكبسولة الواقية للحياة
تبقى أفضل اخليارات املتاح التقاء املخاطر الشديدة
والكوارث.
ويعتقد أن الكبسولة مناسبة للعائالت التي تعيش
يف بلدان تتهدها املخاطر الشديدة والكوارث ،على
الرغم من ارتفاع سعرها الذي يصل إلى 13.500
دوالر لقاء كبسولة مخصصة لشخصني ،فيما يزيد
ثمن الكبسولة التي تتسع الربعة اشخاص عن
 17.500دوالر.

لقى ما ال يقل عن تسعة اشخاص مصرعهم وأصيب
اكثر من  20اخرين بعد ان ضرب زلزال قوته  5.5درجة،
مقاطعة تاكسكورغان فى غرب الصني .و ُأفيد بأن سلسلة
من الهزات االرتدادية قد سجلت يف أعقاب الزلزال.
يُشار إلى البقعة املنكوبة هي عبارة عن أراض جبلية
نائية فى منطقة شينجيانغ الصينية على حدود الصني مع
طاجيكستان وأفغانستان وباكستان صباح اليوم اخلميس.
وذكرت إدارة الزلزال فى شينجيانغ ان إصابات احد
اجلرحى كانت خطيرة ،وأن اكثر من  180منزال فى املنطقة
املأهولة بالسكان قد مت تدميرها بفعل الزلزال.
إبعاد السكان عن املناطق املنكوبة
وأفادت وكالة أنباء الصني اجلديدة  /شينخوا  /أن
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الزلزال قد أحلق أضرارا مباشرة من نوع آخر بأكثر
من  12ألف شخص ،فيما مت إجالء حوالى 20000
شخص من املناطق القريبة من موقع الزلزال ،إلى مكان
آمن ،موضحة ان معظم املنازل فى املنطقة مصنوعة من
اخلشب والطوب او الصخور .واضافت ان اعمال البحث
واالنقاذ تواصلت لبعض الوقت يف أعقاب الزلزال ،الذي
ذكرت «هيئة املسح اجليولوجى االمريكية» انه ضرب
على عمق  10كم.
يُذكر أن عدد سكان مقاطعة تاكسكورغان يقدر بحوالى
 33الف نسمة ،وهي تعتبر محطة على طريق كاراكورام
السريع الذى مت بناؤه على طول طريق احلرير القدمي الذى
يربط مدينة كاشجار غربى الصني بالعاصمة الباكستانية
اسالم اباد.
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تقنيات
حديثة

تقنيات
حديثة
روبوتات طورت محلي ًا لحماية األرواح والممتلكات

طالب إماراتيون يقدمون مبتكرات
لدعم جهود االستجابة واالنقاذ

جنح أخير ًا طالب جامعيون إماراتيون يف تقدمي ابتكارات
جديدة بغرض دعم جهود التعامل مع األزمات والكوارث
وتعزيز القدرة على االستجابة وتقدمي العون الالزم للضحايا.
رصد الغازات السامة
فقد متكنت مجموعة من طالبات جامعة اإلمارات العربية
املتحدة من اختراع آلية متطورة لرصد الغازات السامة والقابلة
لالشتعال ،وذلك عن طريق طائرة بدون طيار ،مجهزة بأدوات
استشعار صممتها الطالبات املبتكرات خصيصاً لقياس نسب
الغازات القاتلة وحتديد مواقع توادها ونسب تركيزها ،قبل توجيه
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رسائل حتذيرية لفرق الدفاع املدني واالنقاذ للتعامل معها.
أجهزة تصوير دقيقة
وذكرت الطالبات  ،مرمي القايدي ،وأروى فرج ،وآمنة النقبي،
ركب
وميرة التميمي ،وشمسة احلساني ،ومروة الزحمي ،أنهن ّ
أجهزة تصوير حرارية عالية الدقة على الطائرة بغرض مسح
املكان املستهدف والتعرف على ما فيه واالخطار احملتملة
الكامنة فيه والتي قد تتهدد فرق اإلنقاذ ،عالوة على إمكانية
إيصال مساعدات طبية وأقنعة تنفس للمصابني واحملاصرين
يف مسرح احلدث.

وقالت الطالبات :إن «االبتكار قائم على تصميم حساسات
لقياس مدى تركيز غاز أول أكسيد الكربون ،خصوصاً بعد أن
اكتشفن أنه ميثل أكبر خطر على رجال اإلطفاء واإلنقاذ ،نتيجة
تصاعد انبعاثات هذا الغاز أثناء احلريق ،دون أن يشعر به أحد
لكونه معروفاً باسم «الغاز الصامت».
«احلساسات يتم تركيبها يف طائرة بدون
وزادت مرمي إن
ّ
طيار ،أو يف سترات رجال اإلطفاء ،ويتميز احلساس باملرونة
وإمكانية إعادة تشكيله ليناسب أكثر من مكان ،إذ إنه يعمل
باإلشارة ،وميكن أيضاً تزويد املنازل به لرصد أي تسرب غاز،
إذ ترسل احلساسات رسائل تنبيه ووصفاً ملستوى الغاز يف
املكان ،من خالل رسائل هاتفية».
وأضافت« :نقوم بوضع املستشعر يف الطائرة وتزويده
بكاميرا حرارية ،تعمل باألشعة حتت احلمراء لتصوير
األشخاص املوجودين يف موقع احلادث ،وبقية محتويات املوقع،
إلعطاء رجال اإلنقاذ صورة كاملة عن املكان ،وعدد األشخاص
بداخله ومحتوياته ،وحتديد املواد القابلة لالنفجار ،لزيادة
األمان وأخذ االستعدادات الكافية للسيطرة عليها» .وأوضحت
الطالبة نفسها أن «الكاميرا تعمل مبجرد رصد الدخان أو
الغاز ،باإلضافة إلى أن الطائرة مزودة بغطاء عازل للحرارة،
لضمان عملها بكفاءة عالية دون التأثر بارتفاع درجات احلرارة
التي يسببها احلريق».

روبوت جديد يحل محل االنسان يف األماكن اخلطر
ويريحه من األحمال الثقيلة
ويف السياق نفسه ،كانت أبو ظبي على موعد مع مسابقة
لالبتكارات والبحوث التي وضعها طالب وطالبات جامعيون،
ممن وضعوا تصاميم الفتة يساعد بعضها على توفير اسباب
االمان والسالمة لإلنسان.
أكد الدكتور محمد يوسف بني ياس ،وهو املدير التنفيذي
لقطاع التعليم العالي مبجلس أبوظبي للتعليم ،تقدمي املجلس
كل الدعم املمكن لطالب اجلامعات يف بحوثهم العلمية
ومشاريعهم ،مبيناً أن للبحوث العلمية دوراً مهماً يف توفير
الكثير من أولويات الدولة وإمارة أبوظبي التربوية والصحية
واخلدمية التي تشمل املياه والطاقة.
وجاء ذلك مبناسبة «مسابقة بحوث طلبة اجلامعات يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة» يف دورتها اخلامسة  ،التي
نظمتها جامعة أبوظبي بشراكة استراتيجية مع مجلس
أبوظبي للتعليم.
\وكان عدد من الطالب املشاركني قد قدموا مساهماتهم يف
املسابقة ،ومنهم الطالبة اإلماراتية اسما العكبري التي جنحت
مع زميلتها فاطمة خان يف تصميم روبوت يتحرك ذاتياً حلمل
مواد البناء الثقيلة يف البيوت واملباني .وقالت إن الربوت ذاتي
القيادة يستطيع أن يبلغ هدفه دون احلاجة إلى نظام، »Gps« ،
كما أنه قادر على العمل يف املساحات اخلطرة ،ونقل األوزان
الثقيلة بسالمة ويسر ،والعمل بشكل روتيني بطريقة فعالة
واقتصادية.
وأضافت إن من املمكن للخبير أو املهني املدرب ،أن يتحكم
بعدة روبوتات يف ٍآن واحد ،بحيث يستطيع إدارة عملية لوجستية
كاملة بأيد عاملة أقل .ومع ارتفاع أجور األيدي العاملة ،وتقليل
االعتماد على العمالة األجنبية ،واملخاوف املتعلقة بسالمة
اإلنسان ،يبدو الروبوت خياراً جيداً من النواحي كافة.
ويف سياق متصل ،ابتكر الطالبان أحمد حسو وعبد اهلل وليد
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تقنيات
حديثة

تقنيات
حديثة
صممها مبتكر من الدفاع المدني بأم القيوين

مجسماً يعمل على جمع قطرات املياه الناجتة عن الرطوبة
والضباب ،وصفه حسو بأنه يساعد على توفير املزيد من
مصادر املياه يف أبو ظبي ،خصوصاً وأن الطلب عليها يف عام
 2012بلغ  70.7٪يف قطاع الزراعة.
يُشار إلى أن املجسم مصنوع من اخليزران والقنب واحلبال
الطبيعية ،ويبلغ ارتفاعه  9.5متريف مساحة  30متراً مربعاً،
ولم تزد تكلفته عن  4500درهم.

طائرة بال طيار..لمكافحة الحرائق

طالب من جامعة اإلمارات يصممون طائرة بال طيار
مقاومة للماء

ومن أبو ظبي إلى دبي ،حيث ابتكر خمسة من طالب
قسم هندسة الطيران بجامعة اإلمارات للطيران طائرة من
دون طيار (درون) ،من طراز «هيكساكوبتر» املقاومة للماء،
والتي ميكن التحكم يف إقالعها وحتليقها وهبوطها إما بشكل
مستقل بواسطة أجهزة الكمبيوتر املوجودة على منت الطائرة
نفسها ،أو بفضل جهاز التحكم عن بعد على األرض من
خالل آلية أخرى.
وأوضح املبتكرون؛ وهم محمد العامري ومحمود عطا أبو
شريف وأكرم أمير وصدف قرخانة وتشيالكا مالوار ،أن
استخدام الدرونز بدأ يف العمليات العسكرية واخلاصة وعمليات
االستطالع اجلوي ،غير أنها لم تعد تقتصر على هذا املجال
بل باتت استخداماتها متعددة وتؤدي أغراضاً مدنية كثيرة،
وتقوم مبهمات الشرطة واملراقبة ومكافحة احلرائق ،واألعمال
األمنية غير العسكرية ،مثل عمليات التفتيش ومراقبة خطوط
األنابيب ،كما إنها غالبا ما تستخدم للمهام الصعبة واألماكن
اخلطرة التي ال ميكن لألشخاص أو الطائرات املأهولة بالركاب
الوصول إليها.
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البحث واالنقاذ يف املياه
وقال الطالب محمد العامري إن الهدف الرئيس من ابتكار
هذه الطائرة من نوع الهيكساكوبتر ،هو استخدامها يف مهام
البحث واإلنقاذ يف املياه ،و إيصال أدوات املساعدة لألشخاص
املعرضني للغرق ،واإلنقاذ يف احلاالت الطارئة ،باإلضافة
إلى إمكانية استخدامها يف املراقبة اجلوية ،وألداء مهمات
اإلسعافات األولية إذ ميكن إرسالها إلى مسرح احلادث حيث
وقعت إصابات بشرية ،أو إلى مكان تواجد األشخاص ممن
يعانون من حاالت مرضية طارئة.
وأضاف إن من اهم السمات املميزة لهذه الطائرة هي أنها
مزودة بشبكة إنترنت السلكي « »Wi-Fiومقاومة للماء ،متكنها
من العمل حتت األمطار وظروف الطقس القاسية.
وأوضح العامري أن الطلبة استعملوا مادة ألياف الكربون يف
صناعة الطائرة ،إضافة إلى ألواح ألياف الكربون التي دخلت يف
تصميم اجلسم ،يف حني استعملوا صفائح األلومنيوم يف صنع
بعض األجزاء كاحملرك ،أما املروحة فهي من ألياف الكربون
أيضا ،ويبلغ قطرها  15بوصة .يُذكر ان الطائرة مزودة بثالث
محركات ،و بنظام «جي .بي .إس» ،لتحديد املواقع اجلغرافية
املراد التوجه لها بدقة.

بعيـد ًا عـن دور العلـم واملؤسسـات األكادمييـة والشـركات
الصناعيـة ،يجـد االبتـكار تربـة خصبـة لـه يف مياديـن العمـل
اجلـاد علـى األرض ،حين تتوفـر املوهبـة املقترنـة باملعرفـة
والطمـوح للوصـول إلـى اجلديـد الـذي يوفـر خدمـات أمثـل.
وتطـل مـن جديـد الطائـرات بلا طيـار كمحـور الختـراع آخـر
يهـدف إلـى إنقـاذ األوراح مـن مخاطـر داهمـة.
للمباني املرتفعة
فقد متكن الرقيب سيف غامن علي اجلرعد ،والذي يعمل
باإلدارة العامة للدفاع املدني بأم القيوين ،من ابتكار طائرة
بال طيار ،بإمكانها املساعدة يف مكافحة احلرائق يف املباني
العالية ،بفضل قدرتها على توفير معلومات صوتية ومرئية يف

الوقت احلقيقي لوقوع احلوادث ،وإيصال املعلومات إلى غرفة
العمليات امليدانية ،مبا يسهم يف دعم فرق اإلنقاذ يف حاالت
الطوارئ املختلفة ،علماً أن الطائرة مزودة بإنارة ليلية وكاميرا
وشاشة ذكية.
تعمل بالتحكم عن بعد
وقال سيف غامن إن الطائرة تعتمد يف عملها على النظام
العاملي لتحديد املواقع ( ،)GPSإذ تتميز بسالسة اإلقالع
والهبوط أوتوماتيكياً ،كما يتم توجيهها عن بعد (بواسطة
الرميوت كونترول) ،األمر الذي ميكن مركز التحكم من إرسالها
إلى املواقع املختلفة لتزويده بصورة مرئية وصوتية مباشرة
للحدث ،بدقة متناهية.
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السيجارة واالهمال من مسبباتها والدخان سالحها الفتّاك

الحرائق المنزلية..
شرور نستطيع أن نتجنبها
اإلمارات ..معايير أمان رفيعة
والواقع أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تعتبر من
أكثر دول العالم أماناً وحصانة ضد احلرائق ،فاالجراءات
املتبعة فيها حلماية االرواح واملمتلكات من هذه املخاطر
تلتزم ارفع املعايير العاملية .كما أن اشتراطات االمان
والسالمة التي يحددها «دليل اإلمارات للوقاية من
احلريق وحماية االرواح» الصادر عن وزارة الداخلية يف
 ،2012تنافس االشتراطات املطبقة يف كثير من الدول
املتقدمة من حيث الدقة والشمولية ،كما يقول اخلبراء.
والدليل ينص على فرض غرامات عالية ملخالفات يف
توفير أسباب الوقاية من احلرائق املنزلية وغيرها.
ومع ذلك ،تكشف االحصائيات ذات العالقة أن  52%من
حوادث احلريق يف الدولة كانت منزلية .واألدهى أن الدخان
تسبب بـ  80%من الوفيات يف حرائق اندلعت يف دبي ،على
سبيل املثال ،والسبب املفترض أن البعض لم يستعلموا أجهزة
إنذار كاشفة للدخان مع أن «الدليل» والقوانني املرعية يف
اإلمارات ،يُلزمان الذي اجلميع بتركيب هذه االجهزة.

إذا كان البيت «قلعة» الرجل اإلنكليزي ،كما
يقول املثل الشائع ،فهو لإلماراتي والعربي األمان
والطمأنينة بعينهما ،وصلة الوصل بني املاضي
واحلاضر واملستقبل يف العديد من احلاالت ،حني
يولد العربي يف نفس البيت الذي يترعرع أبناؤه بني
جنباته والذي رأى فيه آباؤه أيض ًا النور ،فصار املكان
يستمد منه الصغير
مبنزلة مستودع الذاكرة الذي
ّ
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والكبير انتماءه وهويته وأسباب القوة واالعتزاز
والوعي والقيم النبيلة.
من هنا ،فأي تهديد لهذا اجلزء النفيس يف حياة كل منا،
يشكل طعنة يف الصميم ملاضينا وحاضرنا ومستقبلنا،
البد أن نسعى لتفاديها بكل ما نستطيع .فكيف إذا كان
مصدر اخلطر حريق مدمر قد تأكل السنة نيرانه البيت
مبن فيه وما فيه؟

املنع واحلماية
واحلقيقة أن اخلطوة االولى يف جهود جتنب خطر
احلرائق املنزلية تتمثل يف معرفة طبيعتها ،ومسبباتها،
ومن ثم توفير أسباب الوقاية منها وأدواتها ،واتخاذ

التدابير الكفيلة مبنع احلريق وحمايتنا منه ،وذلك قبل
اندالعه.
احلرائق املنزلية التي تكلف بعض الدول الغربية  ،مثل
بريطانيا والواليات املتحدة االمريكية ،مليارات الدوالرات
سنوياً ،ليست باهظة الثمن فحسب ،بل هي خبيثة غالباً
ما تتأجج وأصحاب البيت يغطون يف نوم عميق ،وسريعة
تستطيع التمدد يف غضون ثواني يف رقعة كبيرة ،والتهام
ما فيها .لذا يتوجب على السكان الفرار للنجاة بأنفسهم
حاملا يدركون ان النار آخذة باالشتعال يف بيتهم ،من دون
ّ
خف وزنه وغلت قيمته ،فإن لم تدركهم
أن يبحثوا عما
يسد الدخان عليهم املنافذ ،او
النار يف هذه الهنيهات ،قد
ّ
تشلّهم درجة احلرارة املرتفعة.
والنار يف حد ذاتها ليست مصدر اخلطر الوحيد الذي
يُحدق بالضحايا ،بل الدخان واحلرارة الناجتني عن
ألسنة اللهب هما أكثر فتكاً منه .ويقول اخلبراء أن درجة
احلرارة يف غرفة حتترق قد تصل على مستوى االرض
إلى  100درجة مئوية ،وهي تزيد كلما ارتفعنا إلى االعلى
حتى تبلغ  600درجة مئوية عند رأس شخص متوسط
القامة .واستنشاق الهواء الذي جتاوزت حرارته درجة
الغليان بكثير سيحرق املجاري التنفسية وصوالً إلى الرئة،
ويذيب كل شيء .أما عن كثافة الدخان وسمومه ولونه
فحدث والحرج .واحلقيقة،
الداكن الذي يحجب الرؤية،
ّ
أن معظم ضحايا احلرائق ميوتون بالدخان السام وليس
بالنار التي توقع عدداً أقل من الضحايا.

أسباب احلرائق املنزلية
ليست احلرائق املنزلية أمراً حتمياً البد من حدوثه،
ومن يحسن التصرف ويتوخى احلذر ميكنه أن يتجنبها
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كلياً .ومن ابرز مسبباتها التدخني ،فالسيجارة الصغيرة
التي قد اليقيم لها املرء وزناً تستطيع أن توقد النار يف
البيت وحترقه عن آخره .والواقع أن السيجارة هي املسبب
رقم واحد يف احلرائق املنزلية حول العالم .لذلك ينبغي
احلرص على التدخني خارج املنزل ،والتأكد دائماً من
إطفاء السيجارة متاماً عند االنتهاء منها ،وعدم اإللقاء
بها كيفما اتفق بل طمرها بصحن ملي بالرمل ،وخصوصاً
إذا كانت هناك رياح يف اخلارج .وإذا اختار املدخن أن
ميارس عادته هذه داخل املنزل ،يتوجب عليه احلذر من
اقتراب لفافة التبغ من قطع االثاث وعدم وضع صحن
السجائر على أريكة أو كرسي مزودين بأغطية أو وسائد
من النوع القابل لالشتعال بسرعة ،كما ينبغي جتنب
التدخني يف غرفة النوم والس ّيما أن اخللود إلى النوم
وترك السجارة مشتعلة هو أمر محتمل احلدوث ،الن
النعاس اليُقاوم يف أحيان كثيرة.

وهناك الكثير من املسببات االخرى ،بطبيعة احلال،
التي يعتبر االهمال مبنزلة عود الثقاب الذي يوقد
جذوتها ..يف مقدمتها تسرب الغاز من بعض األنابيب،
او من جرار الغاز املوجودة يف املطبخ ،والشموع املشتعلة،
ومباخرالعطور ،واالسالك الكهربائية الرديئة التي تكون
مبنزلة لغم ميكن أن ينفجر يف اي حلظة ،وخصوصاً حني
تكون مهملة ،بعيدة عن العني الساهرة على حماية البيت
ومن فيه ،و قريبة من قطع أثاث أو اسفنج او نسيج
أو ستائر..من النوع السريع االشتعال .ويجب احلرص
على استعمال مفروشات ،والس ّيما الفراش نفسه ،من
أنواع حديثة مقاومة للحريق .ومن املسببات املهمة ايضاً
األطفال حني يفلتون من مراقبة أهلهم و يصلون إلى
أعواد ثقاب أو والعة ،أو يقفون قرب مدفأة أو ط ّباخ
يعمل ،أو يعبثون بالعابهم النارية التي قد تضع البيت كله
على كف عفريت.

اإلهمال وعواقبه
والننسى املطبخ ،كواحد من مصادر احلرائق املنزلية
البديهية ،إذ ميكن ببساطة أن يبدأ احلريق الن الطباّخ،
الكهربائي أو الغازي ،أو الفرن ،تُرك والنار تتصاعد منه،
من دون رقابة .ونتيجة لإلهمال ،قد يدخل األطفال إلى
املطبخ مبفردهم ويعبثون ببعض االدوات الكهربائية أو املواد
سريعة االشتعال ،مع أن املفروض منعهم من االقتراب من
الط ّباخ وإبقائهم على مسافة مترين منه على االقل .ومن
املهم أيضاً أال تنهمك ربة البيت بالطبخ إذا كانت تشعر
بالنعاس أو تتناول أدوية رمبا جتعلها قليلة التركيز يف حاجة
دائمة للنوم .وحذار أن تُترك أجهزة الشواء الغازية مشتعلة،
أو االجهزة اليدوية مليئة باجلمر الالهب ،على مقربة من
قطعة اثاث خشبية أو قماشية ،يف احلديقة ،أو على الشرفة.

االستعداد والوقاية
لكن ما هو السبيل إلى النجاة من مخاطر هذه النيران
وسمومها وحرارتها؟
اجلواب يبدأ باالستعداد واجلاهزية ملواجهة احلرائق
املنزلية احملتملة من خالل وضع خطة واضحة للهرب
وحتديد مخارج احلريق التي يجب أن يعرف مواقعها
ويتدرب على استعمالها بانتظام الصغار والكبار ممن
يعيشون يف البيت ،والس ّيما أفراد العائلة الضعفاء او
املرضى او ذوي اإلعاقة او املتقدمون بالسن ممن يسمون
بـ « العناصر الهشة» .ومن الضروري تعليم اجلميع،
وخصوصاً األطفال ،أن االختباء من احلريق مستحيل،
وإذا لم يسارعوا يف حال حدوث حريق إلى الهرب عبر
مخارج احلريق احملددة ،فإنهم قد الينجون من موت رمبا
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يكون شبه محقق.
ومن املفيد تركيب أجهزة إنذار من احلرائق ،فرنينها
الذي ينبعث عالياً حاملا رصدت الدخان أو حتسست
اندالع النار يف زاوية من زوايا املنزل ،قد يزيد من فرص
جناة السكان ألنه ينبههم إلى اخلطر قبل اشتداده وحني
يكون لديهم بعض الوقت القصير كي يفروا بجلدهم.
وإمعاناً يف احليطة ،فإن استعمال أجهزة إنذار خاصة
بكشف للدخان هو خطوة حكيمة أيضاً ،من شأنها ان
تعزز إمكانية جناح السكان يف االبتعاد عن املكان قبل
فوات األوان.
غير أن أجهزة االنذار نفسها التستطيع بطبيعة احلال
أن تكافح احلريق نفسه ،وهو عمل أجهزة اإلطفاء
املختلفة ،التي يُنصح باقتناء بعضها ،بحجوم وأعداد
تتناسب مع البيت املراد حمايته .لكن من الضروري
التدرب على استعمال هذه االجهزة بالطريقة السليمة
ألن إساءة استخدامها أثناء احلريق قد تكون خطأ قات ً
ال.
كما يقتضي التحصن من احلرائق املنزلية احلرص
على عدم تكديس االغراض القابلة لالشتعال قرب
السالم املؤدية إلى األدوار العلوية ،خصوصاً ،ألن
سد طريق النجاة الواجب
احتراقها السريع قد يؤدي إلى ّ
اتّباعه وقت احلريق إلى السطح أو الطابق األعلى املزود
بالنوافذ وفتحات التهوية.

االستجابة للحريق
شب احلريق ولم ينتبه له املرء إال متأخراً لعدم
وإذا
ّ
وجود أجهزة إنذار أو لعجز هذه االجهزة عن القيام
بواجبها بشكل جيد ،فماذا يفعل ،وما هو الشكل األمثل
لالستجابة للحريق؟
ينبغي الهرب على الفور ،ففي غضون ثواني قد يصبح

الفرارغير ممكن .وحني يكون هناك حريق فالهرب يجب
أن يتم زحفا وإال أوقع صاحبه يف براثن الدخان السام
الذي يتجمع يف ثلثي الغرفة العلويني ،فإن وقف شخص
بطوله ملا كان بوسعه جتنب استنشاق سموم الدخان
االسود الذي ميكن أن يفقده القدرة على الرؤية أو يجعله
يشعر بالدوار.
وإذا تعذر الفرار عبر باب الغرفة ،أو اي من املنافذ
األخرى ،من الغرفة إلى طوابق علوية مزودة بنوافذ أو
شرفات ،يتوجب على احملاصرين يف الداخل أن يغطوا كل
الشقوق والفتحات واملنافذ الصغيرة التي ميكن للدخان
أن يتسلل منها إلى الغرفة.
أحس املرء يف اي حلظة أثناء هروبه ان النار
وإن
ّ
وصلت إلى ثيابه ،ينبغي به ان يقف فوراً ويرمي بنفسه
على االرض ويتقلب مينة ويسرة حتى يتأكد من أن النار
قد خمدت ،فإن لم يستطع ات ّباع هذه الطريقة إلطفاء
النار توجب عليه يحاول إخمادها ببطانية أو قطعة نسيج
أو منشفة.

التعايف ودروسه
ليس من السهل جتاوز حادثة مؤذية كحريق املنزل الذي
نعيش فيه ،فمن الناحية املعنوية سيبقى احلريق كابوساً
يؤرق العائلة املعنية ،وعلى املستوى االقتصادي رمبا تكون
النتيجة كارثية فقد يأتي على كل املمتلكات أو جزء كبير
منها ،وسيترتب عليهم أن يبدأو من الصفر مرة أخرى
ويبنوا حياتهم من جديد بعدما يقومون بإحصاء اخلسائر
وما تخرب من األثاث ومن االوراق واملستندات الخ..
بيد أن احلياة يجب أن تستمر ،ومن بنى ذلك البيت
وأثثه سيتمكن من بناء غيره ،وتعلم الدروس الكفيلة
بجعله يعرف كيف يحميه ،بشكل افضل ،من النار..
واملخاطر احملتملة كافة.
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إذا أُحسن استخدامها

وسائل التواصل االجتماعي ..
تلعب دورًا جوهريًا في إدارة المخاطر
د .هدى النعيمي
باحثة عراقية في اإلعالم والعالقات الدولية
h_ marouf@hotmail.com

منذ اكثر من عقد من الزمن ،ووسائل التواصل االجتماعي تلعب
دور ًا كبير ًا يف نقل االحداث واالخبار العاجلة ،والتأثير يف احلياة
والسياسة واملجتمع والثقافة ،فض ًال عن مساهمتها يف االبالغ عن
حاالت الطوارئ أو طلب املساعدة او لتقدمي املعلومات .وقد أظهرت
الدروس املستفادة من حاالت الطوارئ يف السنوات القليلة املاضية أن
وسائل التواصل االجتماعي ،ميكن أن تكون عنصر ًا مهم ًا من عناصر
االستجابة لألزمات ،فمث ًال استطاع هاتف ج ّوال بيد فتاة أن ينقذ
حياة اآلالف من التائهني يف البحر على مركب مهدد بالغرق.
التواصل ..ضرورة إبان الطوارىء
ومن هنا ،فالتواصل هو احد األدوات األساسية إلدارة الطوارئ،
ويكون دوره اكثر وضوحاً عندما تستجيب له العشرات من الوكاالت
واملنظمات الرسمية واالهلية ،وجتري فيما بينها تنسيقاً وتوزيعاً
لألدوار واملسؤوليات .و تبدو الشبكات االجتماعية قناة مهمة لهذا
التواصل الهادف ،إذ ميكنها أن تلعب دوراً مهماً جلهة جمع املعلومات
وتوزيعها ،وخصوصاً بسبب محدودية وسائل االتصال التقليدية التي
يحاول عدد كبير من الناس استخدامها للوصول إلى املعلومات ،او الن
أضراراً جسيمة حلقت بالبنى التحتية لالتصاالت ج ّراء كارثة ما او
ازمة حادة.
ويرى الباحث األميركي فنسنت كوفيلو أن التواصل يف مجال املخاطر
لم يعد موضوعاً مهم ً
ال داخل احلكومات مع تغير البيئة العاملية وتطور
األجواء االلكترونية ،إذ تبدي وسائل اإلعالم التقليدية تك ّيفاً ملحوظا ُ
مع وسائل التواصل االجتماعي ،لتحسني اخلدمات واالتصال مع
اجلمهور ،كما يسعى املسؤولون احلكوميون إلى االستفادة من هذه
القنوات اإلعالمية اجلديدة ،ومن مجتمع الشبكات وكذلك من علماء
الدراسات املستقبلية ،وخبراء االقتصاد وعلماء النفس ،التخاذ قرار
ناجع ميكنهم من درء مخاطر األزمة وحسن إدارتها.
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وبنفس املعنى ،فان لشبكات التواصل االجتماعي خصائص تنفرد
بها خالل األزمات والطوارىء عن غيرها من الوسائل االتصالية
االخرى .ويعود هذا التم ّيز إلى قدرتها على نشر وتبادل املعلومات
والتعليمات بشكل فوري ،واستطاعتها تعزيز التفاعلية واالتصال
الثنائي بني املرسل واملستقبل ،والوصول إلى اجلماهير الواسعة،
ورصد اإلشاعات ووضع اخلطط الكفيلة مبواجهتها ومحاصرتها،
ومشاركة اآلخرين التعليقات واألخبار والصور والفيديوهات ،والرد
على االستفسارات وتلبية نداءات االستغاثة اإلنسانية لطمأنة الناس،
وتكوین جماعات ذات اهتمام مشترك  Communityوالتقريب
بني وجهات نظرهم.
وتأكيداً على ما تقدم أجرى باحثون من جامعة غرب سيدني دراسة
حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي أثناء الكوارث ،خلصوا
منها إلى أن االشتراك يف املنتديات ميكن أن يح ّد من األضرار
النفسية ،ويفسح املجال أمام الناس لتبادل قصصهم مع آخرين مروا
بنفس جتاربهم .ومن جهة ثانية ،أصبحت وسائل التواصل االجتماعي
أداة للمجتمعات احمللية ليس فقط خالل حاالت الطوارىء ،وإمنا توفر
هذه الوسائل املعلومات احليوية التي تساعد الناس على البقاء أحياء
يف أعقاب الطارئ األزمة أو الكارثة ،وتتيح لهم التعايف من املخاطر
بصورة أفضل.
اللحظة ومفاعيلها
وتبدو تأثيرات التكنولوجيا حاضرة يف اإلعالم ،جلهة حدوث
تغييرات حركية حول صعود فلسفة اللحظة وتس َّيدها على منطق
التأني لتأكيد املصداقية يف التناول اإلعالمي لالحداث ،إذ يجري
نشر اخلبر وتداوله بالصور واللقطات احل ّية عبر شبكات التواصل
االجتماعي وغيرها من تطبيقات اإلعالم اجلديد يف حلظة حدوثه.
وغالبا ما تكون وسائل االعالم االجتماعي س ّباقة على القنوات

التقليدية يف نشر املعلومات حول الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ.
وعلى هذا االساس ،ميكن للمجتمعات املوثوق بها مثل الشبكات
االفتراضية واملنتديات واملؤسسات اخليرية واجلمعيات املهنية
ودورالعبادة ،ان تقيم شراكات مع دوائر وزارة الداخلية ذات الصلة
باألزمات والطوارىء لتعزيز معلوماتها والتواصل مع السكان ،والتعريف
باحتياجاتهم خالل حاالت الطوارئ ،واالستجابة لها بسرعة ودقة.
خذ مثال استخدام إدارات الشرطة احمللية يف الدولة لإلعالم
االجتماعي والتي يُشار إليها كثيراً باسم «الثالثة الكبار» ،وتشمل
(فيسبوك ويوتيوب وتويتر) يف التغيير اإليجابي لعالقاتها مع اجلمهور،
ما يُعزز السالمة العامة ،ويحقق الوعي الظريف على أرض الواقع.
اجلمهور واالستجابة
وحتى تصبح وسائل التواصل االجتماعي التابعة للوكاالت احلكومية
ذات الصلة بإدارة الطوارىء ،منصة فاعلة للمراقبة ومصدراً لالرشاد
واملعلومات ،فان االمر يتطلب تقوية صالتها بالناس وحملهم على
متابعة تغريداتها ورسائلها ملعرفة ما يجري ،وتوفير فرص للتطوع
الرقمي ،ومتكني املنخرطني به من رصد وسائل التواصل االجتماعي
ذات الصلة بعملياتها.
ولهذا تبرز احلاجة إلى توافر هياكل وإجراءات ذكية ،لالستفادة من
الزمن إبان الطوارىء؛ واالستعداد ملا هو غير متوقع لتقليل الضرر،

أضف إلى ذلك فان اإلعداد اجليد واخلبرات السابقة يف التعامل مع
األزمات ،من شأنها كلها ان ُتدث فرقاً حقيقياً يف كيفية التعامل مع
األزمة بنجاح او إدارة املخاطر إدارة موفقة لتجنب األزمات.
ولعل ما تقدم يثير مسألة التحقق من صحة البيانات ،فان املعلومات
املزيفة أو القدمية أو غير الدقيقة ميكن ان تؤدي إلى تعقيد الوعي
الظريف بأزمة ما ،ومن املستحسن إيجاد بعض التدابير واالجراءات،
التي تساعد املسؤولني على التحقق من املعلومات الواردة ورصد
املعلومات الكاذبة.
وليس تعزيز السالمة العامة واالبالغ عن املخاطر إال عملية
مستمرة ،فتزويد اجلمهور باملعلومات قبل حدوث االزمة ،يعد وسيلة
مهمة لبناء التأهب والقدرة على الصمود ،وخطوة رئيسية ومرتكز
عملي لبناء منظومة الوقاية االستباقية يف معاجلة األزمات ،ومواجهة
التحديات يف إطار مؤسسي ،يضمن توفر عناصر اإلدارة والشراكة،
والتنسيق املنظم ،والتخطيط االستراتيجي ،والرصد الدقيق للبيانات،
وتوفير برامج التوعية كمنطلقات إلدارة خطط الطوارئ.
والشك يف ان التعاطي مع التكنولوجيات املبتكرة ووضع مقاييس
لفاعليتها ودقة املعلومات التي تقدمها ،من شأنه تعزيز نظم االتصال
وزيادة القدرة على االستعداد واالستجابة والتعايف من األزمات.
وعندما يحدث ذلك ،فإن وسائل التواصل االجتماعي ستجعل الناس
معاً واكثر ترابطاً ،يف اوقات يحتاجون بها إلى التكاتف واملساندة.
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أبناء الدول يحمونها من اإلرهاب والكوارث

واملنابر ،لنشر أفكار تسمم عقول شبابنا ،وتروج للتكفير
والطائفية و األثنية ،يبثها متطرفون اليقيمون وزنا لإلنسان،
واليقبلون بفكرة االختالف ،ويغلقون باب احلوار باملطلق.

حين تبلغ المسؤولية الفردية ذروتها..
كل شخص يصبح «المجتمع»
فاتن حمودي
إعالمية وشاعرة سورية

faten_ hammody@hotmail.com

يف زمن أقل ما يقال عنه ،أنه زمن مأزوم ،باحلروب والصراعات
والكوارث أيضا ،نفتح باب السؤال :أين هو دور الفرد واملؤسسات
يف مواجهة أو تفادي املخاطر بأنواعها ،وبالتالي ما هو دور وسائل
اإلعالم يف توجيه البوصلة الداخلية لإلنسان ،بدءا من األطفال
مرورا باملراهقني والشباب ،ورمبا من هم يف أعمار الرجولة
والكهولة ،لزرع معنى املسؤولية؟
وألن املجتمعات تعاني اليوم من تفكك أجتماعي على مستوى
األسرة ،ومن حروب ،و إرهاب أضاف على»الطني بلة» ،فإن ما يجب
عمر ال يتوهج ،يصبح
أخذه على محمل اجلد هو مسؤوليتنا ،ف َّكل ٍ
عالة على صاحبه؛ وبالتأكيد فإن املسؤولية ،ورغم ثقلها ،جتعلنا
أكثر انتما ًء للخير وإحساساً بالسعادة ،ومن هنا فقد ربط الفالسفة
احلرية باملسؤولية ،و املسؤولية بااللتزام بقوانني املجتمع ونظمه
وتقاليده ،إذ مبقتضاها يحاسب املرء على أدائه.
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أبو ظبي ..مصدر األمان
وألن أبوظبي هي املنصة األهم يف اآلمان والسالم ،فك ّل من
ض ّل الطريق يقترب من هذا القنديل الذي يضيء على معاني
املسؤولية اإلجتماعية ،والتي نراها ماثلة أمام عيوننا ،يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،كيفما اجتهنا.
انتشر مفهوم املسؤولية االجتماعية ،يف مطلع القرن املاضي،
بالواليات املتحدة األمريكية ،وقبلها ع ّرفنا ديننا اإلسالمي على
راع مسؤول عن رعيته» ،لهذا تبدأ املسؤولية
معنى املسؤولية»كل ٍ
من األسرة النواة األولى يف املجتمع ،حيث األم مسؤولة واألب
أيضا عن تربية أوالدهما.
وأمام عالم بات مفتوحا على كل شيء ،حيث أصبح اإلعالم
و شبكات التواصل االجتماعية ،متاحة للجميع ،ما سمح
لالرهابيني باستغالل شبكة اإلنترنت وإقامة مئات احملطات

اإلعالم واملسؤولية
من هنا تبدأ مسؤولية وسائل اإلعالم يف توجيه الفرد ونشر
ثقافة التطوع ،ومشاركة املؤسسات احلكومية واخلاصة يف
وتصحح بوصلة التفكير
نشر هذه الثقافة التي تنقذ املجتمع
ّ
عند أبنائه ،فيصبح الفرد مسؤوال عن حماية ح ّيه وشارعه
ومدينته وقريته ،يف مواجهة أي أزمة محتملة ،ويتدرب اجلميع
على التصدي للكوارث الطبيعية واألزمات املجتمعية ،فتتضافر
اجلهود وتتعاضد إلبعاد شبح اخلطر بجهود جماعية انطلقت
مببادرة من اإلنسان نفسه الذي ترمي إلى حمايته.
لذا فإن حتقيق املسؤولية االجتماعية يصبح مطلباً أكثر
إحلاحاً للحفاظ على سالمة املجتمع وهذا يستدعي أن تخطط
املؤسسات سياساتها بناء على مصلحة املجتمع ،والعمل للحفاظ
على متاسكه واندماج أفراده ومؤسساته من خالل التشجيع على
الوسطية و األعتدال.
محمد بن زايد..الفرد هو «املجتمع»
وهنا أستحضر «رقصة التصوع» التي انتشرت مؤخرا بني
طالب املدارس وعلى مواقع التواصل اإلجتماعي ،فسارع
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات املسلحة ،إلى توجيه رسالة إلى هؤالء
الشباب تعتبر درساً بليغاً يسلّط الضوء بقوة على معاني
مسؤولية الفرد حيال املجتمع ،إذ قال سموه « :اي شيء
تساويه سلبي يقال إماراتي ،أي شيئ تساويه إيجابي
يقال إماراتي كلكم راع على سمعة هذه البالد ،كلنا
مسؤولون خللق سمعة ط ّيبة لهذه البلد ،أنتم أمل
هذه البالد ومستقبلها ،وليس  300برميل نفط.
أنتم مستقبل البلد وصمام األمان ،نحن نراهن
على اإلنسان الصحيح بأمانة كبيرة يف دولة
اإلمارات».
يف هذه الرسالة التي تن ّم عن حكمة
ثاقبة ،يصبح الفرد هو «املجتمع» ،وهو
من يُعلي شأن بالده ويحميها ،فهل
هناك درجة أعلى من التقدير
للفرد والثقة به واحلرص عليه؟

وبالعودة إلى اإلعالم ذي الدور اجلوهري يف حياة الفرد
واملجتمع املعاصرين ،فإن مسؤوليته االجتماعية تقتضي أن
تكون حريته نسبية خاضعة لقوانني حتمي األفراد و املجتمع
معا ضد كل تهديد محتمل ،كما تستلزم منه ،يف الوقت نفسه،
العمل على تأسيس أرضية ثقافية بني الناس تقوم على مفهوم
املسؤولية ،وتنطلق من سؤال :من أنا و ما هي مسؤوليتي جتاه
نفسي ومن حولي؟ وإذا توصلنا إلى أجوبة على هذه األسئلة
نكون قد بدأنا طريق األلف ميل بخطوات سليمة..
التطوع حلماية املجتمع
والتطوع للمساهمة يف حماية املجتمع هو شكل من أشكال
تأدية الفرد ملسؤوليته االجتماعية هذه  ،ومن اخلطأ الظن بأن
األعمال التطوعية يجب ان تبقى حصراً على فعل اخلير مبعناه
السائد وتقتصر فقط على االعمال اخليرية التطوعية ،بل ينبغي
بشباب اليوم أن يشاركوا باملبادرات املختلفة الرامية إلى دعم
املجتمع يف جميع املجاالت االجتماعية والثقافية والبيئية ،وذلك
لتفعيل دور املجتمع الواسع ،مبا يتوافق مع التنمية املستدامة،
سعيا لتوفير احلماية من الكوراث وتعزيزاً لألمان والسالمة.
ويف ظل التطرف الديني تتعاظم احلاجة للعمل التطوعي،
وتفعيل هذا املفهوم بغرض تنمية املجتم. ،وغرس القيم
والسلوكيات التي يحثّ عليها ديننا احلنيف ،وموروثنا الوطني
وخصوصاً يف «عام اخلير» ،حيث تفيض دولة اإلمارات العربية
املتحدة باخلير والعطاء اخلير وتبذل الكثير إلكرام الضيف
وإغاثة امللهوف اينما كان.
ليس غريبا أن تُقاس قيمة الفرد يف مجتمعه مبدى حتمله
املسؤولية جتاه نفسه وجتاه اآلخرين ،فاملستقبل أكثر
تعقيدا من املاضي ،والبد من الربط بني العلم
واملسؤولية ،واملال واملسؤولية ،واملجتمع واملسؤولية،
واالقتصاد ،واألمن يف مايشبه خارطة طريق
للمسؤولية تتداخل فيها الدوائر لتكون الصورة
الشاملة أكثر أمانا وتكام ً
ال ومتاسكاً.
صحيح أن حمل املسؤولية صعب ،ولكن
لو عرف كل واحد فينا حجمه ووضع
التحديات نصب عينيه ومضى ملقارعتها،
عندها ميضي مركب احلياة بسالم
ولكان املجتمع والفرد يف هذه الدولة
الكرمية بأمان ،وهو ما نتوخاه يف
وطن السالم.
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وقف الصراعات ونبذ اإلرهاب يمهدان للحل

الصومال يجوع  ..جائحات المناخ
وتقصير البشر وغياب الدولة
محمد المهدي عبد الوهاب
صحافي وكاتب سوداني

mahdiwahab@hotmail.com

فيما يسعى فاعلو اخليرالعرب واملسلمون ،من حكومات
وأفراد ،إلى جانب منظمات دولية شتى ،لنجدة الصومال
من خطر املجاعة التي تتهدد املاليني باملوت والتشرد،
اليزال هناك الكثير مما ينبغي بالصوماليني انفسهم أن
يفعلوه ،فاحللول السحرية الوجود لها ،ومعاجلة اجلوع
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والفقر واألسباب التي تؤدي إليهما معاجلة مجدية
تتطلب ،قبل كل شيء ،وضع حد القتتال األخوة ونبذ
التطرف واإلرهاب اللذين يهددان بتخريب املنطقة كلها.
والالفت أنه بينما كانت منظمة األمم املتحدة املاضيني
تسعى ملضاعفة التمويل املطلوب لتلبية االحتياجات

اإلنسانية للصومال يف مواجهة املجاعة التي لم تشهد
البالد مثي ً
ال لها منذ عام  ،1950أظهرت إحصائيات أخيرة
أن عدد املتأثرين باجلفاف قد ارتفع إلى نصف مليون
شخص ،وعليه ،فإن نحو  3.2مليون إنسان يواجهون خطر
انعدام األمن الغذائي ،ويترافق مع هذا الوضع اخلطير
انتشار مرضي الكوليرا واإلسهاالت املائية احلادة ،مما
يجعل األطفال املصابني بسوء التغذية معرضني  9مرات
أكثر من غيرهم للموت وهذا يعيد للذاكرة ما حدث بسبب
مجاعة .2011كما أصيبت سبل احلياة يف نفوق ما يقرب
من ثالثة أرباع املاشية يف أنحاء البالد ،مما يهدد سبل
العيش بحرمان األسر من أهم مصادرها يف الغذاء.
جذور الكارثة
من الضروري ولوج البحث يف موضوع كارثة املجاعة
يف الصومال من كل أبوابها ،ومن املؤكد ان املدخل البيئي
هو األساسي الستيعاب الكارثة ومسبباتها العديدة ،ولكنه
(البيئي) يتصل بدرجات متفاوتة بالعناصر األخرى:
السياسية واالقتصادية وأيضا التاريخية املسؤولة عن
نقص القدرة على التصدي للمجاعات أو االستعداد
املسبق لوقوعها.
مناخ الصومال يغلب عليه املناخ الصحراوي احلار
اجلاف ،وذلك رغم الرياح املوسمية التي تهب مرتني يف
السنة لتجلب أمطاراً غير منتظمة يف أغلب األحيان،
ما يسبب ارتفاعاً كبيراً يف درجات احلرارة املتبوعة
باجلفاف والقحط .وجدير باإلشارة أن الصومال يقع
يف نطاق احملور اإليكولوجي ملنطقة حزام السافنا املمتد
منها إلى سواحل احمليط األطلسي غرب القارة األفريقية،
ويشهد دورات من اجلفاف ،خاصة بعد كل  10سنوات.
وعليه ،ميكن القول إن موقع الصومال اجلغرايف له اليد
الطولى يف هذه الكارثة وما سبقها من كوارث ،وذلك
ألن سواحل البالد ،وهي األطول يف إفريقيا (3000
كيلومتر ،وحدوده املائية نحو  200ميل بحري) تتعرض
أكثر من غيرها للجفاف ألن الرياح الساحلية ،التي تهب
على البر الصومالي ،متتص بخار املاء ،فيما تقل قدرتها
على تكثيفه بفعل شدة احلرارة.
ولإلنسان يف الصومال ،مثل نظرائه يف كثير من
األقطار الواقعة يف حزام اجلفاف األفريقي ،دور أساسي
يف مفاقمة آثار اجلفاف وانتشار رقعة التصحر مبمارساته

املهددة لغطاء النباتي ،من خالل الرعي اجلائر وقطع
األشجار واألعشاب الستخدامها يف الوقود والبناء ..كل
ذلك ضاعف قلة رطوبة اجلو وزيادة تعرية التربة.
الدولة الصومالية
لم تنعم الدولة الصومالية باالستقرار سوى فترات
قصيرة كان يقطعها انشغالها برد عدوان خارجي أو
مواجهة مشاكل داخلية عويصة ،فمنذ اإلطاحة باحلكم
ّ
وحل األحزاب واالبرملان يف أكتوبر  1969بعد
املدني
انقالب اجليش بقيادة محمد سياد بري ،بدأ الصراع
الدولي عليها يتزايد ،وتتالت احلروب حتى هروب بري يف
ديسمبر  . 1991وشهدت الصومال أسوأ فتراتها السياسية
واالقتصادية ابتدا ًء من عام  1992متقلبة بني صلح ال يدوم
طوي ً
ال وفترة استقرار ال تسمح بإجراء إصالحات مؤثرة،
كما برز يف تلك األيام أمراء احلرب واحلركات األصولية
املتطرفة وعلى رأسها حركة الشباب ،التي التزال ناشطة
إلى يومنا هذا.
هكذا لعب غياب الدولة املركزية النافذة جزءاً أصي ً
ال
يف التسبب بالكارثة ،إلى جانب األجواء املشحونة بانعدام
األمن بفعل احلرب األهلية املستعرة يف جنوب البالد
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وذلك ألنه ،حسب أغلب املراقبني ،المس ،متعمقاً ،كل
مصاعب الصومال ،وتوصل لالتفاق على الكيفية التي
مت ّكن األسرة الدولية من القضاء على األزمة احلالية
ومواجهة آثار اجلفاف ،و متتني قدرات الدولة األمنية
والقتالية ،واملساهمة الفعلية يف استقرار االقتصاد
وحتقيق السالم الشامل بحلول عام .2020

بالذات منذ أكثر من عقدين .وعلى الرغم من التقدم الذي
أحرزته مؤخرا احلكومة الصومالية يف إصالح الوضع
السياسي بالبالد ،باستكمالها األوضاع الدستورية املتمثلة
يف عودة احلياة للبرملان وانتخاب حسن علي خيري رئيساً
للوزراء ،وانخفاض حدة التجاذبات السياسية ،واستتباب
األمن نسبياً على جهة املواجهة مع املسلحني املتطرفني،
فإن القوات النظامية الصومالية لم تصل بعد املستوى
املهني الذي يساعدها على دحر حركة الشباب التي زادت
هجماتها على مقديشو العاصمة .من هنا فإن الدعم
الدولي والعربي مهماً وحاسماً يف جناح الدولة بتثبيت
دعائم استقرارها بعد فوضى وفشل طال أمدهما.
الدعم اإلماراتي
سيسجل التاريخ لدولة اإلمارات العربية وقيادتها
الرشيدة استجابتها السريعة ملواجهة كارثة املجاعة
املاثلة ،حيث أطلقت مبادرتها «ألجلك يا صومال» عبر
هيئة الهالل األحمر األحمر اإلماراتية ،التي رصدت بادئ
األمر 100  مليون درهم كتحرك مبدئي لدعم عملياتها
اإلغاثية والتنموية للشعب الصومالي ،وفقاً لتوجيهات
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ،حفظه اهلل ،وبدعم من صاحب السمو الشيخ
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محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،وصاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب
القائد األعلى للقوات املسلحة ،وبإشراف ومتابعة سمو
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة رئيس هيئة الهالل األحمر .ولم يلبث املبلغ أن كاد
يتضاعف بسبب االستجابة الواسعة ،من جانب املؤسسات
احلكومة واخلاصة واالفراد ،فبعد حوالي اسبوعني على
انطالق احلملة ،صرح األمني العام لهيئة الهالل األحمر
اإلماراتي ،الدكتور محمد عتيق الفالحي ،إن «حصيلة
تبرعات حملة ألجلك ياصومال وصلت حتى يوم أمس إلى
 165مليون درهم».
وغني عن القول أن ما قامت به دولة اإلمارات
العربية جتاه كارثة الصومال وما تنوي تقدميه يف
املستقبل القريب ،ليس سوى مواصلة لسياستها اإلنسانية
يف تقدمي العون للمحتاجني على مستوى العالم العربي
وكل املعمورة .ولقد ث ّمن املجتمع الدولي الدور الذي قامت
به اإلمارات يف مؤمتر لندن املخصص للصومال شهر مايو
املاضي الستجاباتها وشروعها الفوري يف املشاركة الفعلية
يف أي نداء إنساني تقوم به األسرة الدولية.
ولقد فتح مؤمتر لندن ألجل الصومال نافذة لألمل،

نحو حلول ناجعة ..ومستدامة
ال ريب بالطبع يف أن الصوماليني قد ملّوا أوضاع احلرب
األهلية يف بالدهم ،ويتطلعون ملا يضمن لها استدامة
االستقرار ويعيد املنعة حلكومتها والقتصادها االزدهار،
ولكن اخلطورة تتمثل يف أن املجاعة وغيرها من الكوارث
ستتكرر مستقب ً
ال ما لم يكن ثمة استعداد من الدولة
لدرئها .واحلال ،فإنه ال بد من حزمة من اإلصالحات
اجلذرية ،إصالحات ال ميكن للدولة الصومالية اجلديدة أن
تواجه صعوباتها وحدها  ،نظراً لشمول هذه اإلصالحات
مجاالت احلياة كافة ،من نظامها السياسي ،وجيشها،
وأمنها ،واقتصادها ،وتصديها للتدخل اخلارجي ،وإنشاء
بنياتها التحتية ،وإعادة بناء مرافقها احليوية… إلخ.
حدد مؤمتر
إنها مهمة إنسانية من الطراز األول .وقد ّ
لندن ،الذي ساهمت فيه اإلمارات بنشاط ،الواجب
اتخاذه دولياًومحلياً ،فيما يلي :كما جاء يف موقع احلكومة
البريطانية راعية املؤمتر:
الصومال يف حاجة لزيادة كبيرة من الدعم لتثبيت
التقدم الذي أحرزته خالل السنوات اخلمس املاضية.
تطوير قدرات البالد األمنية أمر ضروري لتهيئة
األجواء واألحوال للتنمية السياسية واالقتصادية الشاملة.
على السلطة احلالية يف الصومال – مبساعدات من
األسرة الدولية – التركيز على الهيكل األمنى الصومالى،
وتكوين اجليش الصومالي ،وحتديد أسس إدارة البالد،
والعودة للحياة النيابية احلزبية (صوت واحد لكل مواطن)
وضمان االنتقال السلمي الدميقراطي للسلطة ،كما عليها
رسم خططها لكيفية مكافحة اإلرهاب وحماية حقوق
اإلنسان يف آن ،وذلك ما أكد عليه الرئيس الصومالي يف
املؤمتر.
ومن جهتها ،فإن لإلمارات تاريخ حافل بالعطاء يف دعم
هذا البلد املنكوب .وليس عسيراً على أغلب املقتدرين
من أبناء هذا البلد أن تلتزم مجموعة كبيرة منهم – على

سبيل املثال ال احلصر – بحفر عدد من اآلبار كإنقاذ ال
يؤجل ويتقدم غيره من الغوث  ..فذلك مما يبعث احلياة
ويحفظها يف املجتمعات الريفية الفقيرة التي تعاني من
العطش القاتل.
وثمة ما ميكن أن تسهم يف إنفاذه اإلمارات ،وهو
تنشيط ذراعها الدبلوماسي ،ملا لها من سمعة جيدة يف
إطار العالقات الدولية ،لتحقيق ما دعا إليه يف مؤمتر
لندن كيفن واتكينز ،رئيس منظمة إنقاذ الطفولة (سيف
ذا تشيلدرن) حني طالب األسرة الدولية بالنظر يف شطب
جزء كبير من ديون الصومال البالغة  5مليارات دوالر،
ومعظمها عبارة عن عقوبات مت فرضها على األموال
التي اقترضتها الصومال خالل عقدي الستينيات
والسبعينيات إبان حكم اجلنرال محمد سياد بري ،إذ أن
هذه الديون (كمتأخرات لصندوق النقد الدولي والبنك
الدولي) تقف حائ ً
ال دون حصول حكومة مقديشو على
متويل من مؤسسة التنمية الدولية التي تولي عناية كبرى
بالدول الفقيرة .فهل تصغي االسرة الدولية لصوت احلق
واالنسانية؟

«ألجلك يا صومال»

على عادتها يف السعي إلعانة احملتاج وإغاثة امللهوف
أياً كان واينما كان ،كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة،
س ّباقة لنجدة الشعب الصومالي الشقيق ،واألخذ بيده
على طريق التعايف من املجاعة التي تهدد بنتائج كارثية
بالنسبة للبالد التي أدمتها احلروب وعصف بها غضب
البيئة من إهمال وتقاعس طويلني .وفيما اخذ العالم
يستجيب للنداءات ،ويجد يف السخاء اإلماراتي املتمثل
يف حملة «ألجلك ياصومال» ،حافزاً لفعل املزيد ملساعدة
الصومال ،اليزال هناك الكثير مما ينبغي فعله من قبل
الصوماليني قبل اي طرف آخر ،الذين ينبغي بهم أن
يضعوا حدا لصراعاتهم وينبذوا التطرف واإلرهاب الذي
يهدد بتخريب املنطقة كلها.
وقد أعلنت اإلمارات عن انطالق حملة «ال جلك يا
صومال» ،تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل ،أوائل ابريل
املاضي،
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 - 6واملنكدون (مبعثرة)  -من النبات.

لرمي النبال.

 - 7منطقة ضمتها روسيا أخيراً

 - 4من الطيور  -من األقارب.

 - 7خ ّيال  -حرف جر-نَقود(معكوسة).

توضع يف العنق (معكوسة).

 - 8محياهن  -تكمل.

صب بقوة  -عاصمة اوروبية -حزن.
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 - 12مطربة عربية راحلة  -شحوم.
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 - 3قائد عسكري نازي  -هدم  -يستخدم

 - 5قهوة  -فريضة اسالمية

ل

4 9

8

 - 2العب كرة قدم هولندي شهير.

 - 4دواء  -تشاركون

م

5

 - 3حذق (معكوسة)  -أخفوا  -خاص بي.

 - 2متشابهة  -خواطرنا.

د
ه
و

عمودي ًا - 1 :رئيس اميركي راحل.

ن

 - 12معتدلون يف الرأي والعقيدة.

ن
و

 - 11املصائب  -تط ُرف.

ا

 -ذهب.

حرف للتمني.

س

 - 10تكلم ولم يُفهم كالمه-نصف وصيف

 - 11تعهد بشيء ما  -ارتفاع او علو-

غ
ر
ز

9

 - 9فنان تشكيلي  -دنيء  -أحب.

حل الكلمات املتقاطعة:
افقي ًا - 1 :رئيس فرنسي راحل.

21

 - 9متشابهان  -مرتفعة وطويلة.

ت

 - 6محبرة-ش َرح.

 - 8االسم الثاني لرئيس جزائري راحل -

ت
د
ا
ل

2
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 - 5لعب  -متشابهة  -أوهن (معكوسة).

أدخلت االبرة.
(معكوسة) -
َ

ق
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