أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
السير على نهج زايد اإلنساني
سيظل المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،أيقونة العمل اإلنساني والخيري
على الصعيدين العربي والعالمي ،فهو رمز العطاء وتقديم يد العون إلى كل محتاج في كل ركن من أركان العالم ،من دون
تفرقة بين لون وجنس ودين وعرق ،حيث أسس ،رحمه الله ،مدرسة رائدة في العمل اإلنساني ،أصبحت مقترنة باسم
دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تسير في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،
حفظه الله ،على نهجها ،حتى أصبحت من أهم مرتكزات العمل اإلنساني واإلنمائي على الصعيد العالمي ،وهذا ما عبر عنه
بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،
أمس بمناسبة تكريم الجهات المانحة والمؤسسات اإلنسانية والخيرية والوطنية في الدولة ،حيث قال سموه« :إنه وبفضل
دعم هذه المؤسسات ومساهمتها الفاعلة ،تمكنت دولتنا والحمد لله من تبوؤ المركز األول وللمرة الخامسة في قائمة
الدول المانحة عالمياً ،فهنيئاً لنا ولقيادتنا وشعبنا على هذا اإلنجاز اإلنساني العظيم ،وسوف نستمر على نهج المغفور
له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد ،طيب الله ثراه ،في ترسيخ ثقافة العطاء وحب الخير ومد يد العون لآلخرين ،وخاصة
من المحتاجين من كبار السن والنساء واألطفال ومساعدتهم والسيما في مناطق التوتر والصراعات والجفاف ،بعيدا ً عن
التعصب الديني والقومي والجغرافي».
لقد حافظت دولة اإلمارات ،للعام الخامس على التوالي ،على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال
المساعدات التنموية الرسمية ،قياساً إلى دخلها القومي بنسبة  %1.31وبما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة
 %0.7التي حددتها األمم المتحدة كمقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة؛ وذلك وفقاً للبيانات األولية التي أعلنتها
لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في شهر إبريل الماضي ،وهذا اإلنجاز الكبير
هو من دون شك تجسيد لثقافة العطاء في المجتمع اإلماراتي ،وهي التي غرسها الشيخ زايد ،رحمه الله ،في المجتمع،
مؤسسات وأفرادا ً ،كبارا ً وصغارا ً ،كما أنه يعكس في الوقت ذاته إيمان الجهات الخيرية واإلنسانية والمانحة في الدولة
بقيمة العطاء والعمل اإلنساني باعتباره ضرورة أخالقية تسهم في تحقيق التضامن بين الشعوب في أوقات األزمات
والتحديات اإلنسانية؛ ولهذا جاء تكريم  52جهة إنسانية ومانحة بلغت حصيلة مساعداتها الخارجية للعام  2017قرابة 20
مليار درهم ،أسهمت بدور رئيسي في هذا اإلنجاز ،نظرا ً إلى تفاعلها السريع مع األزمات اإلنسانية الخارجية ،ومبادراتها
المتعددة التي استهدفت تخفيف معاناة ضحايا هذه األزمات.
إن تصدر دولة اإلمارات للمرة الخامسة ،قائمة أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات اإلنمائية الرسمية ،إنما
يؤكد ريادتها في مجال العمل اإلنساني واإلنمائي ،وأنها بالفعل تعتبر العاصمة اإلنسانية األولى في العالم ،العاصمة التي
تتجه إليها األنظار في كل مرة تحتاج فيه منطقة أو شعب إلى العون والمساندة ،وخاصة أنها تقدم مساعداتها اإلنسانية
بتجرد تام من أجل مصلحة شعوب العالم كافة ،كما أنها تعتبر من أهم دول العالم الداعمة لقضايا التنمية في الدول
الشقيقة والدول الصديقة والدول النامية بوجه عام ،من خالل مساعداتها التي تستهدف تنفيذ برامج التنمية ومشاريع
البنية التحتية والخدمية والمجتمعية في هذه الدول ،وهذا ما أكسب دورها مصداقية كبيرة سواء لدى المؤسسات الدولية
العاملة في هذا المجال أو لدى المستقبلين للمساعدات والمستفيدين منها.
وفي الوقت الذي تحتفل فيه دولة اإلمارات ،بـ «عام زايد» ،وإحياء إرثه الطيب من القيم والمبادئ اإلنسانية النبيلة
التي تمثل معيناً ال ينضب في االرتقاء بالعمل اإلنساني والخيري من أجل صالح جميع شعوب العالم ،فإن دولة اإلمارات
بتصدرها قائمة أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات اإلنمائية الرسمية ،تؤكد أنها تسير على نهج مدرسة زايد
اإلنسانية الفريدة التي تمثل مصدر إلهام لكل القائمين على العمل الخيري واإلنمائي واإلنساني على الصعيد العالمي ،فما
قدمه الشيخ زايد ،رحمه الله تعالى ،لصالح العمل اإلنساني والخيري في العالم كله يجعل اسمه محفورا ً في قلوب وعقول
الشعوب التي استفادت  -وال تزال  -من مشروعاته ومبادراته الخيرية ،واستحق عنها أن يكون رائدا ً للعمل اإلنساني على
الصعيد العالمي.
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اإلمارات اليوم
مكانة متقدمة في سلم التنافسية الدولية
استطاعت دولة اإلمارات العربية المتحدة إحراز تقدم واضح ،ومكانة بارزة لها في سلّم التنافسية الدولية ،وفي العديد
من القطاعات الحيوية ،االقتصادية واالجتماعية ،األمر الذي يشير إلى نجاح التشريعات وتميز السياسات التي حرصت
الحكومات ،المحلية واالتحادية ،على إدراجها ضمن كل ما يحقق الفرادة للدولة ،ويرفع من تصنيفها في المؤشرات الدولية،
وفق منهجية تقوم على االستدامة والمرونة والتنوع واالبتكار.
وجاء إعالن الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء عن تشكيل «اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي» في الدولة ،كلجنة
مختصة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بملف التنافسية ،ونشر الوعي المجتمعي حول مفهوم التنافسية،
وتحسين تصنيف الدولة ومكانتها في تقارير التنافسية العالمية ،كنتيجة بارزة تمخضت عن االجتماعات الحكومية لدولة
اإلمارات  ،2017ما يؤكد تكاتف الجهود ،وتكامل األدوار التي قامت بها المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بملف
التنافسية ،التي بات يمثلها اآلن أعضاء فريق اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي ،بهدف إقرار مبادرات تستشرف
المستقبل ،لتمكّن الدولة من المحافظة على أدائها المتميز في مجال التنافسية ،وفق بيئة تشريعية تواكب المتغيرات
العالمية.
إن عمل الحكومة على جعل دولة اإلمارات على سلّم مؤشرات التنافسية العالمية ،إنما جاء بفضل تقديم القيادة
الحكيمة لكافة أشكال الدعم والمساندة ،في سبيل تحقيق ذلك الهدف ،انطالقاً من قاعدة ذهبية أساسها تعزيز تنافسية
البيئة التشريعية ،وإعطاء دور فاعل وتشاركي للقطاعين العام والخاص ،ودعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة ،وتهيئة
كل الظروف لبيئة مالئمة لألعمال واالستثمار ،بهدف تحفيز النمو االقتصادي المستدام ،القائم على المعرفة واالبتكار،
ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في تعزيز الثقة بمتانة االقتصاد ومرونته وجاذبيته.
لقد جاء قرار إنشاء اللجنة ترجمة لتطلع القيادة الرشيدة ،ألن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة الدولة األفضل عالمياً
بحلول عام  ،2071في المجاالت كافة ،وهو ما يعني العمل على تضافر الجهود ،وفق عمل قائم على تعميق التعاون بروح
الفريق الواحد ،للخروج باستراتيجيات موحدة آلليات العمل وتحديد األولويات والتوصل إلى مبادرات مستقبلية تعزز من
مرتبة دولة اإلمارات على خريطة التنافسية العالمية ،من خالل إقرار مبادرات تستشرف المستقبل ،وتتوصل من خاللها إلى
تطوير المؤشرات ذات األولوية على سلّم التنافسية ،من خالل توحيد العمل التنافسي على المستوى االتحادي والمحلي.
لقد حملت «رؤية اإلمارات  »2021و«مئوية اإلمارات  ،»2071أهدافاً ورؤى استراتيجية ،تحثّ على وضع برامج
ومبادرات وأنشطة تنهض بتنافسية الدولة ،بإطار شامل يعبر عن قدرتها على مزاحمة كبرى االقتصادات المتقدمة ،بقدرات
تؤهلها ألن تكون من أفضل دول العالم وأكثرها تميزا ً وازدهارا ً ،انطالقاً من أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع أن
يكون شريكاً في تطوير الخطط والمبادرات وتوفير كافة المقومات التي تدعم تحقيق الدولة رؤية القيادة وتوجيهاتها في
تحقيق الريادة ،وهو ما يتطلب توسيع دور الجهات الحكومية وتعزيزها للتنسيق مع بعضها بعضاً ،ومع جهات ومؤسسات
دولية ،تسهم في توفير البيانات الالزمة لدعم تنافسية الدولة.
إن الحديث عن تنافسية دولة اإلمارات ومكانتها ،ال يعد مجرد مفردات أدبية يتم إطالقها ،إنما يثبتها المراكز المتقدمة
التي تبوأتها عالمياً في سلم التنافسية العالمية ،في األنشطة والمحاور االقتصادية والتجارية والسياحية واالستثمارية،
وقطاع الشركات واألعمال ،وفق تصنيفات العديد من التقارير الدولية؛ كالمنتدى االقتصادي العالمي ،والمعهد الدولي
للتنمية اإلدارية ،والمعهد األوروبي إلدارة األعمال «إنسياد» ،األمر الذي يعكس نجاعة سياسات الدولة االقتصادية ،ويؤكد
كفاءة نهجها لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها ،كنتيجة لتوجيهات القيادة الحكيمة في مواصلة العمل وإطالق البرامج
توسع من نطاق صدارة الدولة على المؤشرات المختصة بالشأن االقتصادي واالجتماعي ،في إطار رؤية
التنموية ،التي ّ
تتمثل ببناء اقتصاد تنافسي يمتاز بالمرونة والتنوع ،واإلنتاجية العالية واالستدامة ،ويقوم على المعرفة والتوظيف األمثل
للتكنولوجيا.
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تقارير وتحليالت
بعد تحرير  %85من أراضي
اليمن ..ميليشيا الحوثي
اإلرهابية في طريق االنهيار

االنتصارات التي حققتها القوات الداعمة للشرعية في اليمن،
بدعم وإسناد من دول التحالف العربي في اآلونة األخيرة ،ال
تشير فقط إلى تفاقم مأزق الحوثيين ،وإنما أيضاً إلى انهيار
مشروعهم التخريبي في اليمن.

في تطور يؤشر إلى تفاقم مأزق ميليشيا الحوثي اإلرهابية
في اليمن ،أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف
العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي
المالكي ،مؤخرا ً ،تحرير أكثر من  %85من اليمن مع تقدم
في جميع محاور القتال وظهور انهيار وتخبط في صفوف
الميليشيات الحوثية ،موضحاً أن قوات الجيش الوطني اليمني
مدعومة بقوات التحالف ممثالً بالقوات البرية ،حققت
إنجازات ميدانية على األرض وفي كل الجبهات ،ففي محافظة
صعدة تم تطهير قرية آل صبحان بعد تحريرها وتأمين قرية
آل حافظ وقرية فرع ،كما تم رفع العلم اليمني من قبل
الجيش الوطني اليمني ،وتم تأمين سلسلة جبال أبو النار
االستراتيجية التي تمثل مانعاً طبيعياً لمديرية حرض التي
تعمل قوات التحالف على البدء بتطهيرها لتفعيل جمرك
حرض .فيما تمكنت القوات الموالية للشرعية في جبهة تعز
في محور الساحل الغربي من تحرير ميناء الحيمة وقرية
الفازة والمجينس شمال ميناء الحيمة باتجاه الحديدة.
هذه االنتصارات الميدانية أصابت ميليشيا الحوثي
اإلرهابية باليأس واإلحباط ،ليس فقط ألنها تفقد كل يوم
المزيد من األراضي التي كانت خاضعة لسيطرتها ،وإنما
أيضاً ألنها لم تعد قادرة على الرد ،وحتى الصواريخ الباليستية
التي تمتلكها وتستخدمها للرد ،سواء تجاه المناطق التي
يسيطر عليها الجيش اليمني أو باتجاه األراضي السعودية
لم تعد ذات جدوى ،حيث يتم التصدي لها بفاعلية
وكفاءة ،وربما هذا ما دفع هذه الميليشيات اإلرهابية إلى
ارتكاب حماقات وجرائم حرب ضد المدنيين العزل من
أبناء الشعب اليمني ،كما حدث مؤخرا ً حينما قامت هذه
الميليشيات اإلجرامية بقصف أحد األسواق الشعبية التي
تكتظ بالمتسوقين وسط مدينة مأرب ،ما أدى إلى مقتل
وإصابة العشرات ،منتهكة بذلك القوانين واألعراف الدولية
وقرارات مجلس األمن الدولي ،ومنها القرار رقم  2216الذي
تضمن أحد بنوده حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر.
إن سيطرة القوات الشرعية على  %85من األراضي
اليمنية ،واستمرار تقدمها في جميع جبهات القتال المختلفة

يشير إلى أمور رئيسية عدة :أولها ،تفاقم مأزق الحوثيين
وتزايد عزلتهم في الداخل بعدما انكشفت حقيقتهم أمام
الشعب اليمني ،وتأكد له أنهم ليسوا سوى أداة ضمن مشروع
إيران التخريبي في المنطقة .ثانيها ،انهيار المشروع الحوثي -
اإليراني في اليمن ،فال شك أن استعادة الجيش اليمني بدعم
وإسناد التحالف العربي ألكثر من  700موقع من الميليشيات
المدعومة من إيران خالل األشهر القليلة الماضية ،يمثل هزيمة
مدوية لميليشيا الحوثي اإلجرامية التي كانت تتحكم بالقوة
في نحو  %90من األراضي اليمنية ،واآلن باتت معزولة في
مساحة ضيقة جدا ً ،ويتم استنزاف قواتها وقياداتها العسكرية
من الصف األول ،حيث تشير التقارير إلى مقتل عشرات
القيادات في المواجهات األخيرة ،فضالً عن الخسائر الكبيرة
في المعدات واألرواح بجبهة الساحل الغربي ،وهذا وإن كان
يمثل ضربة معنوية كبيرة للحوثيين ،فإنه يشكل في الوقت
ذاته حافزا ً للجيش اليمني ،كي يواصل انتصاراته ومحاصرة
الحوثيين ،وطردهم من باقي المناطق التي يسيطرون عليها.
ثالثها ،أن إدراج اسم ميليشيا الحوثي ضمن الجماعات اإلرهابية
التي تدعمها إيران ،كما جاء في االستراتيجية األمريكية
الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية ،مايك بومبيو ،يوم االثنين
الماضي ،يمثل ضربة قوية للحوثيين ،ليس فقط ألنه يطالب
إيران صراحة بوقف دعمها لها والتوقف عن تدخلها التخريبي
في اليمن ،وإنما أيضاً ألنه يؤكد بوضوح صحة موقف دول
التحالف العربي في اليمن ،وعلى رأسها المملكة العربية
السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،الذي كان يؤكد
دوماً على ارتباط هذه الميليشيا اإلرهابية بالمشروع اإليراني
التوسعي في المنطقة ،وضرورة التحرك لمواجهته.
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تقارير وتحليالت

هل ينجح العبادي
والصدر في تشكيل
حكومة تكنوقراط؟

بالرغم من التوافق بين كل من حيدر العبادي رئيس الحكومة
العراقية المنتهية واليته ،ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ،على
تشكيل حكومة تكنوقراط ،فإن ترجمة ذلك على أرض الواقع لن
تكون عملية سهلة ،ليس فقط لتبدل خريطة التحالفات من يوم
إلى آخر ،وإنما لتدخّل إيران ومحاولتها التأثير في عملية تشكيل
الحكومة المقبلة.

كشف رئيس الحكومة العراقية المنتهية واليته ،حيدر
العبادي ،في مؤتمره األسبوعي ،يوم الثالثاء الماضي عن
تطابق «شبه تام» مع تحالف «سائرون» ،المدعوم من
قبل زعيم التيار الصدري ،مقتدى الصدر ،لتشكيل حكومة
تكنوقراط ،مستبعدا ً إعادة االنتخابات البرلمانية وفقاً
لمطالب بعض الكتل ،وقد دعا العبادي إلى «التحقيق
في النتائج النهائية لالنتخابات ،للمضي بتشكيل الحكومة
المقبلة ،وفقًا للتوقيتات الدستورية».
وبرغم اتفاق تحالف (سائرون) وائتالف النصر على
تشكيل حكومة تكنوقراط ،فإنهما ليسا قادرين على تشكيل
الحكومة معاً ،فقد حصال على  96مقعدا ً من أصل ،329
ويحتاجان إلى التحالف مع كتل أخرى لتحقيق األغلبية
البرلمانية المطلوبة ،وهي  165مقعدا ً ،وهذه لن تكون عملية
سهلة؛ ألن التحالفات األخرى ،كتحالف «الفتح» ،المكون
من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي» ،بزعامة هادي
العامري ،والذي حصل على  47مقعدا ً ،له مواقف متحفظة على
تشكيل حكومة تكنوقراط.
من جهة ثانية ،فإن مقتدى الصدر ،وبرغم أنه ال يمانع في
تولي حيدر العبادي والية ثانية ،فإنه يضع لذلك العديد من
الشروط كان قد طالب بها في أكثر من مناسبة خالل األشهر
القليلة الماضية ،وفي مقدمتها مكافحة الفساد ،ومحاكمة
المسؤولين الذين تورطوا في قضايا تخص المال العام ،إضافة إلى
البدء في اإلصالحات اإلدارية ،وتطوير العمل الحكومي العام.
في الوقت ذاته ،فإن موقف األكراد من تشكيل حكومة
تكنوقراط لم يتضح بعد ،وخاصة أن خالفاتهم السابقة مع حيدر
العبادي ال تزال ماثلة في األذهان ،وبرغم محاوالت الصدر
طمأنة األكراد ،خالل استقباله وفدا ً يمثل الحزب «الديمقراطي
الكردستاني» برئاسة أمينه العام فاضل ميراني في بغداد ،يوم
الثالثاء الماضي ،وتأكيده لهم أن الحكومة االتحادية المقبلة
ستتجه إلى حل جميع الخالفات والقضايا العالقة مع إقليم
كردستان ،والعمل بأبويّة مع جميع مكونات الشعب العراقي،
في محاولة إلقناعهم بالمشاركة في التشكيلة الوزارية المقبلة،
فإن األكراد يربطون هذه المشاركة بالتوافق بين القوى الرئيسية

الثالث (الشيعة ،والسنة ،واألكراد) ،وهذا ما أشار إليه وفد الحزب
الديمقراطي بقوله :إن «شرطنا هو أن يحظى رئيس مجلس
الوزراء االتحادي المقبل بموافقة القوى الرئيسية الثالث» ،على
اعتبار أن هذا المنصب ال يخص مكوناً من دون الجميع.
إضافة إلى ما سبق ،فإنه ال يمكن تجاهل العامل اإلقليمي
كمحدد رئيسي في عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة،
وتحديدا ً فيما يتعلق بإيران التي تواصل جهودها من أجل ضمان
نفوذها في العراق ،وتسعى إلى التأثير في العديد من القوى
السياسية الشيعية في العراق ،وخاصة فصائل الحشد الشعبي
المرتبطة بها ،كي ال توافق على الدخول في أي تشكيلة حكومية
جديدة يمكن أن تثير مستقبالً الوجود أو النفوذ اإليراني في
العراق ،حيث تأمل إيران أن يكون لحلفائها دور مؤثر ،بل رئيسي
في أي حكومة مقبلة؛ من أجل الحفاظ على مصالحها في العراق
كما حدث خالل واليتَي نوري المالكي في السابق.
وفي هذا السياق ،تشير تقارير عدة إلى أن قائد فيلق
القدس اإليراني قاسم سليماني يسعى إلى إقناع مقتدى الصدر
بتشكيل تحالف مع التيارات المرتبطة بإيران ،كتحالف دولة
القانون الذي يتزعمه نوري المالكي ،ورئيس ائتالف الفتح
هادي العامري رجل إيران في بغداد ،الذي يقود «الميليشيات»
الشيعية القوية في البالد التي يتم تدريبها وتمويلها من قبل
إيران ،إضافة إلى قياديين في هيئة الحشد الشعبي من أجل
تشكيل الكتلة الكبرى في مجلس النواب ،لضمان أن تكون
الحكومة العراقية المقبلة مرتبطة بإيران .وهذا كله إنما يعكس
حجم التحدي الماثل أمام العبادي والصدر لتشكيل حكومة
تكنوقراط وفقاً للتوقيتات الدستورية.
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تقارير وتحليالت
وحدة الحرب اإللكترونية
في البحرية األمريكية
تسعى إلى اكتشاف
البرمجيات الخبيثة
في حركة المرور المشفرة

نشر موقع «وريور مايفن» األمريكي ،تقريراً ذكر فيه أن وزارة الدفاع
األمريكية تتعاون مع مطوري صناعة التقنية من أجل استخدام الذكاء
االصطناعي والحوسبة السحابية الكتشاف هجمات العدو اإللكترونية
المخبأة أو المخفية داخل حركة مرور الويب المشفرة .ويتم استخدام
الخوارزميات التي تقوم على نظم الذكاء االصطناعي المتقدمة للوصول
إلى تجمعات ضخمة من البيانات بغرض القيام بتحليالت تساعد في
اكتشاف األنماط والحاالت «الشاذة» التي ترتبط بالبرمجيات الخبيثة.

ونقل الموقع األمريكي عن هيزر هاب ،المتحدثة
باسم وزارة الدفاع األمريكية قولها «إن وزارة الدفاع تحبط
يومياً ما يقدر بـ  36مليون رسالة بريد إلكترونية تحتوي
على برمجيات خبيثة وفيروسات وأنظمة التصيد االحتيالي
التي يقوم بإرسالها اإلرهابيون واألعداء الخارجيون الذين
يحاولون الوصول بصورة غير قانونية إلى النظم العسكرية».
وتسعى إحدى التقنيات التي تقوم شركة «سيسكو»
في الوقت الحالي بتطويرها لصالح البحرية األمريكية إلى
معالجة مفارقة تتعلق باألمن الحاسوبي ،وتتمثل تحديدا ً
في أنه بينما يتم تشفير غالبية حركة مرور شبكة وزارة
الدفاع األمريكية من أجل تحقيق درجة إضافية من األمان،
فإن التشفير يمكن أن يزيد من صعوبة رؤية واكتشاف
البرمجيات الخبيثة المخبأة في حركة المرور بالنسبة إلى
القائمين على األمن الحاسوبي .وتُطور «سيسكو» حالياً
نموذجاً أولياً ألساليب اكتشاف جديدة لهذه البرمجيات
بالتعاون مع البحرية األمريكية .وفي هذا الصدد نقل الموقع
عن كيلي جونز ،مهندسة النظم المسؤولة عن البرامج التي
توفرها «سيسكو» للبحرية األمريكية ،قولها« :نمتلك القدرة
على قراءة البرمجيات الخبيثة واكتشافها في حركة مرور
الويب المشفرة ،وذلك لوجود نمط خاص بتلك البرمجيات
الخبيثة حتى مع تشفير البيانات» ،وأوضحت أن اكتشاف
هذه البرمجيات يتم من خالل مقارنة حركة مرور الويب
الواردة بقاعدة بيانات قائمة ،حيث يستخدم الحاسب
اآللي الذكاء االصطناعي لتحليل أنماط هذه الحركة مقارنة
بالكيانات القائمة بالفعل ،وبذلك يكتشف االختالفات أو
«الحاالت الشاذة».
وأوضحت جونز أنه على الرغم من تحسين التشفير
لألمن ،فإنه من الطبيعي أن يكون العثور على البرمجيات
الخبيثة في حركة المرور غير المشفرة أكثر سهولة ،في
حين أن نسبة عالية جدا ً من حركة مرور ويب وزارة الدفاع

األمريكية تخضع للتشفير .وأفادت بأنه ال يمكن اكتشاف
البيانات المشفرة بنفس السهولة أثناء تحركها ،ومن ثم
فقد كان بمقدور المستخدمين اكتشاف البرمجيات الخبيثة
بمجرد فك تشفير البيانات أي بعد وصولها بالفعل .لكن
التطبيقات الجديدة للذكاء االصطناعي تمتلك بالفعل قدرة
مستحدثة على تمييز األنماط أثناء انتقالها في حركة المرور
المشفرة.
ونقل الموقع األمريكي عن اللواء البحري مايكل جيلداي،
قائد القيادة اإللكترونية لألسطول األمريكي ،تأكيده الحاجة
المتنامية إلى القوات المسلحة األمريكية للعمل بشكل
وثيق مع شركات صناعة التقنية واألمن الحاسوبي ،حيث
ذكر جيلداي في معرض شهادة أدلى بها في وقت سابق
من العام الجاري أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس
الشيوخ األمريكي ،أن القوات البحرية تحتاج لالستفادة من
«تقنيات علوم البيانات» الناشئة كوسيلة للتحرك بشكل
أسرع ومن أجل «تحسين القدرة على اكتشاف البرمجيات
الخبيثة الجديدة وغير المعروفة بشكل استباقي» .وأضاف
قائالً« :إننا نحتاج إلى تلك األدوات للمساعدة في اكتشاف
النشاط الطبيعي وغير الطبيعي على الشبكة ،وذلك حتى
يتسنى لنا التح ُّرك بشكل سريع باستخدام أساليب التحليل
المتقدمة التي يوفرها الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي
والتي ستمنحنا ميزة تكتيكية في التعرف مبكرا ً على النشاط
الخبيث».
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شـؤون اقتصاديــة
منصور بن زايد :مساعدات اإلمارات التنموية واإلنسانية تستهدف
تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي
للتنمية ،في كلمة له ضمن التقرير السنوي للصندوق ،إن السياسة
التي انتهجتها دولة اإلمارات العربية المتحدة
واهتمامها بالقضايا التنموية العالمية تقوم على
مبادئ ثابتة ،تحرص من خاللها على استمرارية
تقديم المساعدات التنموية واإلنسانية،
ومساعدة المجتمع الدولي لتحقيق التنمية
المستدامة في الدول النامية ،وتوفير متطلبات
الحياة الكريمة لشعوبها .وأضاف سموه :تستمد
مؤسساتنا الوطنية عزيمتها في العمل التنموي واإلنساني وتحقيق
اإلنجازات الكبيرة من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،وصاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،حفظه الله ،مشيرا ً إلى أنه وبفضل جهود القيادة الرشيدة
واهتمامها المستمر ،حافظت اإلمارات على مكانتها المتقدمة كأكبر

مانح للمساعدات التنموية الرسمية على مستوى دول العالم ،وهذا
دليل واضح على ثبات النهج الذي تسير عليه اإلمارات في تقديم
العون التنموي ،وإصرارها على لعب دور فاعل في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة في الدول النامية.
ووفقاً للتقرير ،فقد مول صندوق أبوظبي
للتنمية خالل عام  2017نحو  11مشروعاً
تنموياً بقيمة إجمالية بلغت  1.4مليار درهم،
استفادت منها  9دول نامية ،حيث وافق على
تقديم  4قروض بقيمة إجمالية تجاوزت 646
مليون درهم ،استفادت منها مصر ،وأنتيغوا،
وبربودا ،والمالديف ،كما اعتمد  7منح تنموية بلغت قيمتها 754
مليون درهم ،استفادت منها كولومبيا ،واليمن ،وجزر القمر ،وأريتريا،
والصومال ،وفلسطين ،وجزر المالديف ،وبذلك يرتفع إجمالي
تمويالت الصندوق التراكمية واستثماراته بنهاية عام  2017إلى نحو
 83مليار درهم ،بزيادة  3مليارات درهم عن عام  ،2016كما ارتفع
عدد الدول المستفيدة من  83دولة إلى  88دولة مع نهاية عام .2017

اإلمارات تتصدر مؤشر المشاريع الخليجي

تصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة مؤشر المشاريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية حتى اآلن من شهر مايو ،وفق ما ذكرته مجلة «ميد» .وأضافت المجلة أن مؤشر المشاريع في
اإلمارات ارتفع خالل مايو  ،%0.1بينما لم تتغير قيمة المؤشر عن  3.85تريليون دوالر في منطقة الخليج
حتى  11مايو مقارنة باألسبوع السابق له .وتراجع مؤشر مشاريع نصف دول الخليج بنسب تتراوح بين
 %0.1و ،%0.2بينما ارتفع المؤشر في اإلمارات والبحرين بنسبة  .%0.10وأسهم في ارتفاع مؤشر مشاريع
اإلمارات مشروع إنشاء محطة حاويات في ميناء خليفة في أبوظبي ،إضافة إلى عدد آخر من المشاريع األصغر.

مؤسسة النقد السعودي :إحالل الريال المعدني محل الريال الورقي
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس ،إنه سيجري إحالل الريال المعدني محل الريال الورقي بدءا ً من اليوم .وقالت
المؤسسة في بيان إن العملة المعدنية «جزء ال يتجزأ من العملة الوطنية يتم تداولها إلى جانب العملة الورقية ،وإن رفْض تداولها يعرض
المخالفين للعقوبات التي نصت عليها األنظمة والقوانين».
وأضافت« :قرار إحالل الريال المعدني محل الريال الورقي له آثار ايجابية كثيرة على اقتصاد الفرد واالقتصاد الكلي» ،مشيرة إلى أن متوسط
العمر االفتراضي للعملة المعدنية يتراوح بين  20و 25عاماً ،في حين أن العمر االفتراضي للعملة الورقية يتراوح بين  12و 18شهرا ً.

الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر بعد نشر محضر اجتماع المركزي األمريكي
ارتفعت أسعار الذهب ،أمس ،مع تراجع الدوالر األمريكي من أعلى مستوياته أمام سلة من العمالت ،بينما فسر مستثمرون محضر
أحدث اجتماع لمجلس االحتياطي االتحادي على أنه ال يشير إلى زيادات سريعة في أسعار الفائدة .وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي
األمريكي أن معظم صانعي السياسة النقدية لمجلس االحتياطي يعتقدون أن زيادة أخرى في أسعار الفائدة ستكون مبررة «قريباً» إذا
لم يطرأ تغيير على آفاق االقتصاد األمريكي.
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من إصدارات المركز
الحرب في عصر المخاطر
إن «قواعد» الحرب اليوم تختلف عن تلك التي عهدناها
خالل الحرب الباردة .أما لماذا؟ وكيف؟ فهذا هو موضوع
كتابنا هذا .إن نظرة تحليلية لـ (حرب الخليج الثالثة؛
الحادي عشـر من سبتمبر؛ حرب أفغانستان) توضح أن عصر
المخاطر الذي نعيشه اليوم يهتم بـ «إدارة المخاطر في
كل شيء» .فالقضايا السياسية الجوهرية في كل مجتمعاتنا
هي تقليص أو تبرير للمخاطر التي يُطلب منا إدارتها.
لقد أضحت المخاطر هي اللغة الشائعة للحياة الحديثة.
فأصبحت لغة األعمال ،والسياسة ،والسياسات العامة ،ومن
ثم ينبغي أال نُدهش من أن تصبح لغة الحرب كذلك.
إن منطق مفهوم استيطان المخاطر قد غ ّير بشكل
أساسي المفاهيم التقليدية لألمن منذ هجمات الحادي
عشر من سبتمبر ،وقاد إلى مفهوم «الحرب التي ال تنتهي»؛
وهي سياسة غير استراتيجية ،تحركها تكتيكات إدارة
المخاطر ،سياسة تغرق الغرب في عملية ال نهاية لها من
إدارة المخاطر ،بحيث غدا مجتمعاً في حالة دفاعية دائمة.
وعصر المخاطر لم ِ
يأت فجأة بين ليلة وضحاها ،وأنتج
منهجاً لتحليل األمن أكثر وضوحاً وصراحة وطويل المدى،
ويرتكز على المخاطر ،ولكن هذا المنهج لألسف لم يجعلنا
نشعر بمزيد من األمان.
تتطلب إدارة مخاطر التعامل مع نزع (أو الحد من)
أسلحة الدمار الشامل ولو باستخدام القوة تقويماً لتكلفة
التدخل بشكل استباقي مقابل عدم التدخل في الوقت
المناسب ،كما تستلزم تقويماً لتكلفة استفزاز النظام في كل
حالة للقيام بأعمال انتقامية على جبهات أخرى (اإلرهاب)،
وهي التي قد تؤدي إلى إضعاف الثقة بقرار الحكومة في
الداخل .كما أن هناك حدودا ً للقدرة التنبؤية ألي طريقة
تحليلية؛ فالصراع واألزمة يغذي بعضهما بعضاً .ومن غير
المرجح أن يقول لنا أي تحديد للمخاطر ما الذي يمكن
فعله؛ فنحن أنفسنا قد نشكل أكبر تهديد إذا نحن أخطأنا
في الحسابات ،أو تدخلنا بشكل مبكر أكثر من الالزم ،أو
اكتشفنا الحقاً أنه لم يكن علينا التدخل على اإلطالق.
إن علينا اليوم التعامل مع أمور غير يقينية ليست لها
سابقة تاريخية؛ أي أن نتعامل مع المخاطر التي ال تعرف
الحدود ،والتي تشمل عواقب أفعالنا .فمجتمعات المخاطر
التي نعيش فيها تتعامل مع االحتماالت ،ال اليقينيات .إن

تأليف :كريستوفر كوكر
تاريخ النشر2013 :

شكل عالمنا األخالقي الراهن يدفعنا إلى أن نجعل الحرب
أكثر «إنسانية» لنا ولآلخرين .فما إن يبدأ مجتمع في إعادة
تأطير إدارة العنف بهذه الطريقة ،حتى يتبنى حتماً تجربة
أخالقية جديدة.
ومع ذلك فهناك عواقب أخالقية أخرى متصلة بإدارة
المخاطر؛ فعلى الرغم من أنه بإمكاننا تحمل المسؤولية عن
عواقب أفعالنا ،فإننا لن نعرف أبدا ً ما هي تلك العواقب ،وال
يمكننا أبدا ً التنبؤ بجميعها ،وال يمكننا أبدا ً أن نحسب بدقة
تكلفة تلك العواقب التي يمكن التنبؤ بها ،ومن ثم يجب علينا
أن نعمل ونتصرف بنا ًء على هذه المعرفة .بطبيعة الحال
هناك معضالت أخالقية في عدم التحرك (في عدم الذهاب
إلى الحرب) ،ومن الذي سيتحمل مسؤولية العواقب التي
تترتب على عدم التحرك .لم تستطع األخالقيات قط توفير
أي معايير لتحديد المخاطر التي يتعين أن نتحملها .لكن
من الناحية األخالقية ،عادة ما يتاح لنا أن نتحمل المخاطر
على مسؤوليتنا الخاصة ،وليس على مسؤولية اآلخرين.
إن مواكبة التقانة لألحداث خلقت تغيرا ً كبيرا ً في
العقيدة األمنية .فبدالً من نظم األسلحة الثابتة التي تنشرها
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فرق الجيش ،تستثمر المؤسسة العسكرية اآلن في الدروع
اإللكترونية وأجهزة التشويش ،والطائرات من دون طيار
التي تطلق ألغراض االستطالع ،ووحدات تفكيك المتفجرات
الروبوتية التي يُتحكَّم فيها عن بُعد ،والطائرات من دون
طيار التي تستخدم للمساعدة على تعقب األعداء وحتى
المركبات الفردية ،و«نظم الحماية الدائمة للمناطق من
االختراق  »PADsالتي يتم فيها استخدام أجهزة االستشعار
الروبوتية لتوفير األمن للوحدات الصغيرة .إن العالقة بين
الجريمة والحرب تخلق منطقة رمادية؛ حيث يستلزم
األمر ترابط الجهتين ،وتبادل المعلومات ،وتنفيذ عمليات
مشتركة.
تكون المعلومات هي شريان الحياة إلدارة المخاطر،
فهي تتيح استخداماً أكثر فاعلية للقوة النيرانية ،مع الوعد
بأقل خسائر جانبية .ومن األهداف الرئيسية لهذا كله تكوين
فهم دقيق لما يحدث من حولنا .فعلى التكتيكي والقائد
والمخطط فَهم األرضية والبيئة الشعبية التي يعملون فيها.
إن التغيير هو استجابة لمتطلبات العصور.
ثمة نوعان من المخاطر :مخاطر ناجمة عن االحتمالية
والتأثير المرجح لحدث ما بمجرد حدوث ما هو محت َمل
فعلياً؛ ومخاطر ناتجة من مقامرة ضرورية لمكسب عاجل.
فيما يتعلق بالتعريف الثاني تكون المخاطر محورية للحياة.
وما لم نكن مستعدين لإلقدام على المخاطر فسوف نواجه
مشكالت حقيقية .من هنا تواجه الجيوش تحديات كبرى
كي تصبح أكثر تنافسية في اإلقدام على المخاطر .ولكي
تتمتع بالتنافسية ،يجب عليها أن تتصـرف بشكل أسرع،
والسـرعة في األغلب تكون ذات خطر.
إن الجيوش الغربية تتدخل لتبقى مدة طويلة .والمشكالت
المستعصية متغيرة دائماً ،ويجب على هؤالء الموجودين
في الميدان التكيف بسرعة ،ومعالجة المعلومات بشأن
الموقف المتغير بشكل أسرع من ذي قبل .وما يجب أن
يحظى بالقدر ذاته من األهمية هو الثقافة التنظيمية لتبادل
المعلومات .وعلى القادة والمخططين معرفة أن الهياكل
الهرمية فعالة في إدارة العمليات الواسعة النطاق ،ولكنها
أقل فاعلية في إدارة الظروف التي تتسم بالتعقيد البالغ.
باختصار ،يمكن للعسكرية أن تتغلب على اإلفراط في
تجنب المخاطر من خالل التكيف بسرعة ،وهذا أمر يدعو
إلى التنسيق .ويمكن أن يكون التقليد أداة قوية لنشر
األفكار الجيدة بسـرعة .وبطبيعة الحال ،ينطبق ذلك فقط

على العمليات التي يسمح فيها المرء لنفسه بالتعلم؛ وأن
يتوقف عن اتباع اآلخرين عندما تتطلب الخبرة ذلك .ومن
ثم فالتقليد الذكي هو المفتاح ،وليس االتباع االستعبادي.
إن المشكالت المستعصية طريقة مفيدة للتفكير في
شأن أهداف المرء في عصـر المخاطر .وما تتطلبه إدارة
المخاطر من القوى الكبرى هو أن تق ِّوم المخاطر التي تعتزم
اإلقدام عليها عند التدخل ،وإذا ما كانت مناسبة لمستوى
المسؤولية التي ينبغي تحملها جراء أفعالها .كما تتطلب
أيضاً أن تتساءل إن كانت ،بوصفها أطرافاً سياسية ،تملك
الرغبة لإلقدام على المخاطر.
في عصر المخاطر ،نجد أن الحياة معقدة للغاية بحيث
تتعذر إعادة تنظيمها ،وحتى إذا لم تكن الحال كذلك،
فالحرب أداة معيبة جدا ً إلى درجة ال تمكنها من إعادة
التنظيم .والسياسة اليوم ال تتعلق بالهدف بل بالنظام.
وفي عصر المخاطر ،تختلف أهدافنا عما كانت عليه قبل
 50عاماً ،فنحن اآلن نهتم بمجال «إدارة» انعدام األمن ،أو
«تمكين درجة أكبر أو أقل من االستقرار» ،أو العمل على
ضمان «تقديم خدمة» أفضل.
إن تجنب المخاطر ،بحسب بعض الناس ،بات مشكلة
ذات خطر .وفي السعي للقضاء على المخاطر ،تتبنى األجهزة
الحكومية والسلطات الحكومية المحلية والهيئات العامة
تدابير أضخم من المطلوب للتعامل مع الضرر المحتمل
الذي تشكله المخاطر ذاتها .لكن هل سنظل نحيا الحياة،
ليس على أنها مشروع ،ولكن على أنها ورطة نعاصرها
حاضرا ً مستمرا ً ال حرك ًة باتجاه هدف تاريخي؟ هل سنستمر
في االنخراط في سلسلة من التوازنات األقل أو األكثر ذكا ًء
بين ما يعد في األغلب قيماً غير قابلة للقياس ونتائج ال
سبيل لمعرفتها؟ لقد أنتج عصـر المخاطر سلبياته الخاصة،
فبعض الناس يتحسرون على أننا نفتقر إلى الطموح ،سواء
ألنفسنا أو لآلخرين ،وآخرون مستاؤون من نظرتنا القصيرة
المدى للمستقبل ،فيما يشعر كثيرون بالهلع من حالة الشك
العميق التي يبدو أنه يُغذيها.
إننا ننتظر المستقبل ونحن نعرف أن أمورا ً كثيرة ستتغير،
وأنه عندما يحدث ذلك فسوف تُحكَم الحرب بمجموعة
جديدة من القواعد ،و«قواعد ثقافية» مختلفة جدا ً .ما نريد
تأكيده أن التاريخ يتحرك على ما يبدو في شكل دورات،
وعصرنا هو عصـر مع ّد بنيوياً للحرب المحدودة؛ أو إدارة
المخاطر في هذه الحالة.
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من أنشطة المركز
يف محارضة مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية رقم ( )601بعنوان «زايد والبيئة» الدكتور العمودي:

حول الرمال الصفراء إلى جنة خضراء
الشيخ زايد ّ

نظّم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،
في إطار أنشطته العلمية والبحثية الثريَّة ،وحرصه على
مناقشة القضايا التي تخدم المجتمع ،محاضرته رقم (،)601
بعنوان« :زايد والبيئة» ،ألقاها الدكتور علي بن عوض
العمودي ،خبير بيئة مستدامة ومستشار التنمية المستدامة
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي السابق ،بحضور عدد من
الدبلوماسيين واألكاديميين والباحثين والمهتمين بمجال
البيئة ،وذلك في الساعة العاشرة من مساء يوم األربعاء،
الثالث والعشرين من مايو  ،2018في «قاعة الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان» ،في مقر المركز بأبوظبي.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار تفاعل «مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية» ،مع مبادرة صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه
الله ،بإعالن عام « 2018عام زايد»؛ تخليدا ً لذكرى المغفور
له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
الله ثراه ،الذي وهب حياته لخدمة الوطن ورفعته.
وسلط الدكتور العمودي في هذه المحاضرة الضوء
على أهم إنجازات المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،في مجال البيئة،
وفي صنع المعجزة الخضراء التي استطاع من خاللها قهر
الصحراء وتحويلها إلى جنان خضراء؛ حيث كان أول رئيس
دولة في العالم تشهد األمم المتحدة والعالم أجمع على ما
سطره من ملحمة خضراء ،عجز عنها الخبراء والمتخصصون
بالزراعة؛ حيث قام ،طيب الله ثراه ،بزراعة الصحراء؛
فتح َّولت أراضي أبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة،
بفضل من الله ،إلى غابات من أشجار النخيل تق َّدر بنحو 60
مليون نخلة ،جعلت دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن
مصاف الدول العشر األولى المص ِّدرة ألجود أنواع التمور
في العالم .وأشار المحاضر إلى فريق الخبراء الذي جاء إلى
اإلمارات في بداية قيام االتحاد وأكد أنه ال يمكن زراعة
الصحراء ،فقال لهم الشيخ زايد« :إذا كان هذا جوابكم دعونا
نجرب متوكلين على الله» ،وقد حققت التجربة بالفعل

نتائج مثيرة حيث تم تشجير آالف الهكتارات وتحولت
الرمال الصفراء إلى جنان خضراء.
واستعرض المحاضر أيضاً القوانين والتشريعات التي
أصدرها المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،في بداية سبعينيات القرن
الماضي حول حماية البيئة والحياة الفطرية؛ حيث شهدت
اإلمارات في عهده زيادة قياسية في أعداد الحيوانات
وخاصة المهددة باالنقراض ،وأسهمت رؤية وجهود الشيخ
زايد ببروز اسم الدولة كموطن للحيوانات البرية والبحرية؛
وهي ،على سبيل المثال ال الحصر ،تعد ثاني دولة في
العالم تضم أكبر تجمع ألبقار البحر.
كما أشار الدكتور العمودي إلى الجوائز اإلقليمية
والدولية التي تجاوزت  25جائزة رسمية حصل عليها
المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد من المنظمات
الدولية التابعة لهيئة األمم المتحدة والمؤسسات الدولية
األخرى والجامعات والدول؛ نظرا ً إلى الدور األساسي الذي
قام به ،رحمه الله ،في حماية البيئة ،وصون الحياة الفطرية،
وإقامة المحميات الطبيعية مثل محمية جزيرة صير بني
ياس ،ومحمية بو طينة ،ومحمية الوثبة ،وغيرها.
كما سلِّطت المحاضرة الضوء على الجائزة الدولية التي
منحت له ،رحمه الله ،في عام  ،2005بعد رحيله ،وهي
جائزة «بطل األرض» ،من بين سبعة أبطال على مستوى
العالم؛ والتي تسلمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،من ممثل هيئة األمم
المتحدة.
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اسم
القسم2018
عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

حماية أشجار القرم

من أقوال الشيخ زايد..
أحس بالكآبة وأنا أرى
«كيف ّ
البذور وقد أمثرت وأفادت كل
من هم حويل ،وإن األرض التي
كانت غري مسكونة ،أصبحت
مأهولة ،واألرض الجرداء
أصبحت خرضاء تكسوها
الزراعة ،فكيف ال أكون مرسوراً
والغبطة تغمرين».

بدأت جهود حامية أشجار القرم يف عهد الشـيخ زايد يف أواخر فرتة الثامنينيات.
فقد الحظت «جمعية اإلمارات للتاريخ الطبيعي» أنه يتم استخدام املنطقة التي
تنتشـر فيها أشجار القرم بشكل متزايد من قبل الناس يف املدينة؛ ما يسبب
إزعاجاً كبريا ً للحياة الربية يف املنطقة .وأبلغت الجمعية راعيها ،الشـيخ نهيان بن
مبارك آل نهيان ،الذي وعد بإبالغ األمر للحاكم .ومبجرد علم الشـيخ زايد باألمر
اتخذ قرارات سـريعة ،حيث تم إرسال دوريات من الشـرطة إىل املنطقة ،كام
أرسل الشـيخ زايد الشـيخ نهيان لتفقد أشجار القرم بنفسه.
بدأ مشـروع تنمية أشجار القرم يف عهد الشـيخ زايد ،واستمر باإلصـرار نفسه
واألهمية ذاتها التي كان يرغب فيها .وقد وافق مط ِّورو جزيرة السعديات عىل
الوفاء بالتزاماتهم تجاه البيئة من خالل زرع  75ألف شتلة قرم عىل  %25من
مساحة الجزيرة ،خالل عملية تطوير الجزيرة؛ لتصبح مركزا ً ثقافياً للعاصمة
أبوظبي ،كام ورد يف خطة .2030
ويعترب متنزه القرم الشـرقي أقرب غابة قرم إىل مدينة أبوظبي ،وتعد هذه
املنطقة الفريدة األوىل من بني خمسة متنزهات تم تحديدها يف خطة أبوظبي
 .2030وهناك مناطق واسعة من أشجار القرم يف جزر دملا ،وصـري بني ياس،
وبوطينة ،والسعديات ،وأبو األبيض ،واألريام ،والضبعية يف إمارة أبوظبي .ومع
تأسـيس هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها يف عام  ،1996فقد
أصبحت هناك هيئة عامة مختصة بحامية البيئة .وبجهود مشرتكة من الهيئة
وهيئة البيئة  -أبوظبي ،متت إعادة زراعة أشجار القرم املدارية التي كانت قد
اختفت من أبوظبي منذ قرن مضـى.
من كتاب «بقوة االتحاد» :صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -القائد والدولة
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