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لم ياأِت اختيار مو�صوع غالف هذا ال�صهر لمجلة »999« من فراغ، بل تاأكيد جديد 

على ما حققته المراأة الإماراتية من اإنجازات �صريعة وعالية وحقيقية خالل العقود 

الأربعة الما�صية فاقت التطلعات والآمال باأ�صواط، حتى اأ�صبحت المراأة الإماراتية 

عالمة م�صيئة في م�صيرة النه�صة والتنمية في الدولة، وهو اأمر ما كان ليتحقق لول 

الدعم الالمحدود للقيادة الر�صيدة التي اأر�صى دعائمها المغفور له باذن اهلل تعالى 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان موؤ�ص�س الدولة وباني نه�صتها المجيدة، وحمل الراية 

من بعده �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 

يوؤازره اإخوانه اأ�صحاب ال�صمو اأع�صاء المجل�س الأعلى حكام الإمارات »حفظهم اهلل«.

كافة حقوقها، حيث  »رحمه اهلل« على  زايد  ال�صيخ  المراأة في عهد  وقد ح�صلت 

كفل لها الد�صتور كرامتها و�صان كيانها، وقد اآمن »رحمه اهلل« باأن المراأة هي ن�صف 

المجتمع واأنه ل يجب لأي دولة اأن تبني نف�صها بجعلها المراأة غارقة في ظالم الجهل 

ال�صهيرة: )اإن المراأة العربية في  اأ�صيرة لأغالل القهر، ُمطلقًا »رحمه اهلل« قولته 

دولتنا تدرك اأهمية المحافظة على عاداتنا الأ�صيلة الم�صتمدة من تعاليم الدين 

الإ�صالمي، وتعرف حق المعرفة اأن الإ�صالم هو الذي اأعطى للمراأة منذ اأربعة ع�صر 

قرنًا ما تحاول المراأة في اأرقى الدول اأن تح�صل عليه الآن(.  

وفي ق�صة الغالف نلقي ال�صوء على خم�صة نماذج ناجحة للمراأة الإماراتية التي 

اقتحمت جميع المجالت التي يمكنها اأن ُتبدع فيها وُتعطي الوطن من كفاءاتها ما 

الأعمال  و�صيدة  الموؤ�ص�صة  وقائدة  الوزيرة  فهناك  وازدهاره..  تقدمه  في  ُي�صهم 

المقاتلة وكل  ال�صرطة والع�صكرية  والبرلمانية والدبلوما�صية والمفكرة و�صابطة 

بناء  في  الرجل  �صقيقها  بها  ت�صاند  مهمة  ووظائف  اأدوار  من  البال  على  يخطر  ما 

الوطن ورفعته، اأ�صف اإلى ذلك التوجه الأخير للقيادة الر�صيدة باإلزامية الخدمة 

الع�صكرية لأبناء الوطن، حيث خّير المراأة في تاأدية الخدمة الع�صكرية الإلزامية 

عن  الذود  في  الرجال  اإخوانهن  جانب  اإلى  لَيُكنَّ  الفر�صة  ذلك  في  للراغبات  ليتيح 

حيا�س الوطن والدفاع عنه.. فما اأعظمه من تكريم!

وغربه،  �صرقه  العالم  اإعجاب  محط  اأ�صبحت  والالفتة  الرائعة  الإنجازات  هذه 

د �صورة معاك�صة تمامًا لل�صورة النمطية ال�صائدة، خا�صة في الغرب  خا�صة واأنها تج�صِّ

عن المراأة العربية والم�صلمة، فما تحققه المراأة الإماراتية من تقدٍم مبهر على كافة 

عد في مثل هذه الفترة الزمنية الق�صيرة يعتبر معجزة بكل المعايير ا�صتغرقت  ال�صُ

بع�س الدول والمجتمعات مئات ال�صنين لت�صل اإلى ما و�صلت اإليه. 

وحياكم اهلل  
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

Electronic Identity Management & Security Solutions L.L.C.

IMASS
Your partner for a safer world

Eimass is a UAE-based company engaged in technology consulting 

and the implementation of digital identity and security business 

solutions. Eimass provides end-to-end solutions comprising of system 

integration, technology consultancy, solution design, development and 

implementation, and maintenance and support.

Eimass is a business enterprise established by a joint venture between 

the Social Security Fund owned by the UAE Ministry of Interior and 

Morpho (SAFRAN Group) previously known as Sagem Sécurité to 

provide total security solutions for clients in the governmental sector. 

Its comprehensive line of value-added products and services runs the 

spectrum of perimeter security, biometric identification systems, border 

control, criminal investigations and leading edge technology-based 

integrated systems.

We provide our services to the public sector and corporate enterprises 

in the region of the Gulf and more specifically in UAE to address the 

security and identity management challenges facing the authorities 

providing a safe and secure environment. Our solutions are based on 

the latest technologies.

Eimass aims to position itself as a leading provider of identity and 

security systems provider through the implementation of state of 

the art technologies, acquiring dynamic business opportunities and 

strategically partnering with local ventures in countries that have 

growth potential, with highly motivated and qualified personnel.
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أخبار الوطن

اجتمع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« في ختام زيارته اخلاصة لباكستان مع دولة نواز شريف رئيس وزراء 

جمهورية باكستان اإلسالمية.
وقدَّم صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« الشكر والتقدير لباكستان 
قيادة وحكومة وشعباً ملا أحيط به وأعضاء الوفد املرافق من حفاوة واستقبال، 

متمنياً سموه لباكستان حكومة وشعباً دوام التقدم واالزدهار.
والُسبل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 
املشتركة  املصالح  يخدم  املجاالت مبا  وتنميتها في مختلف  بتطويرها  الكفيلة 
ويعود باخلير واملنفعة املتبادلة بني شعبي البلدين. كما جرى تبادل الرأي حول 

عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وأعرب اجلانبان عن ارتياحهما ملا وصلت إليه هذه العالقات من تطور ومنو 
تعبيراً عن وشائج احملبة التي تربط شعبي البلدين الصديقني، وعن ارتياحهما 
البالغ لتطور العالقات بني البلدين ومتيزها وحرصهما على تعزيزها وتطويرها 

في العديد من مجاالت التعاون املشترك.

دولة  بني  العالقات  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  ووصف 
البلدين  مواصلة  أهمية  سموه  مؤكداً  واملتنامية،  باملتميزة  وباكستان  اإلمارات 

لدورهما في خدمة القضايا املشتركة وتعزيز التفاهم والتعاون.
للشعب  واملساندة  الدعم  تقدمي  على  اإلمــارات  دولة  حرص  سموه  وأكد 
مختلف  في  واالزدهار  واالستقرار  التنمية  من حتقيق  الباكستاني مبا ميّكنه 

امليادين. 
أعرب دولة نواز شريف عن عميق شكره وتقديره لكل ما قدمته  وبدوره 
وتقدمه دولة اإلمارات في العديد من املشاريع التي ترتبط بتحسني اخلدمات في 

مختلف مناطق باكستان واملساعدات اإلنسانية.
وأشاد بحكمة وقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
أهدافها  بلوغ  من  وشعبها  اإلمارات  دولة  مكَّنت  والتي  الله«،  »حفظه  الدولة 
العالم أجمع في ظل ما تشهده من  التنموية مما جعلها محط أنظار وإعجاب 
تطور ومنو حضاري غير مسبوق، منوهاً الى أن الشعب الباكستاني ُيكنُّ لدولة 

اإلمارات قيادة وحكومة وشعباً التقدير واالعتزاز.

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« »األجندة الوطنية« لدولة اإلمارات 
خالل األعوام السبعة القادمة وصوالً لرؤية اإلمارات 2021 في عيدها الذهبي 
مبناسبة إكمالها خمسني عاماً من احتادها، وتضمنت األجندة التي عمل عليها 
احتادية  90 جهة حكومية  من  الوطن  وبنات  أبناء  من  300 مسؤول  من  أكثر 
ومحلية خالل الفترة املاضية أهدافاً ومشاريع في القطاعات التعليمية والصحية 
واخلدمات  التحتية  والبنية  اإلسكان  مجال  وفي  والشرطية،  واالقتصادية 

احلكومية.
أن  الله«  آل مكتوم »رعاه  الشيخ محمد بن راشد  السمو  وأوضح صاحب 
قيادة  حتت  حتقيقها  مت  التي  اإلجنــازات  من  الكثير  شهدت  السابقة  املرحلة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، ومن 
خالل آالف فرق العمل االحتادية واحمللية والتي عملت حتت رؤية واحدة وقيادة 
واحدة، حيث حصلت دولة اإلمارات على املراكز األولى في الكثير من املجاالت، 
وأطلقت مشاريع كبرى في كافة القطاعات، وفازت باستضافة أكبر حدث عاملي 

ثقافي، وأثبت اقتصادها أنه من أقوى االقتصادات، فعاد ينمو بشكل أكبر من كل 
التوقعات، وأهم من ذلك كله، أثبت شعبنا للعالم أنه من أكثر الشعوب سعادة، بل 

وتزيد سعادته كل عام بحسب تقارير األمم املتحدة.
التي  العمل  ِفرق  آالف  نشكر  وباسمي  خليفة  الشيخ  »باسم  وقال سموه: 
بذلت وعملت بكل تفاٍن وإيجابية لتحقيق كل هذه اإلجنازات، ولكن نقول للجميع 
بأننا لم نصل بعد للمكان الذي نريده، وللطموح الذي رسمناه، وللرؤية التي 

وضعناها«.
إلى  الله«  »رعاه  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  وأشار صاحب 
اإلمارات وصوالً  القادمة ستكون مهمة في مسيرة دولة  السبع  السنوات  أن 
لتحقيق أهدافها في عالم مليء بالتغيرات الكبرى في كافة املجاالت، وأكد سموه 
بأن أمامنا سبع سنوات جادة مليئة بالعمل، سريعة في التطور مليئة باملشاريع 

واملبادرات، عظيمة في األهداف والتحديات.
وقال سموه: »إذا كان أداؤنا كفريق عمل إماراتي خالل السنوات السابقة 

١٠٠%، فإننا نحتاج لـ ٢٠٠% خالل السبع سنوات القادمة«. 

محمد بن راشد  ُيطلق الأجندة الوطنية لدولة الإماراتخليفة بن زايد وشريف  يبحثان العالقات الثنائية

..ويمنح السفير السعودي وسام »زايد الثاني«
ز والمقيِّمين اإلماراتيين ..ويشهد تخريج عدٍد من خبراء التميُّ

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« معالي ابراهيم السعد البراهيم سفير اململكة العربية السعودية الشقيقة لدى 
الدولة وسام »زايد الثاني« من الدرجة األولى تقديراً للجهود التي بذلها خالل 
فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العالقات األخوية بني البلدين 

الشقيقني في العديد من املجاالت. 
وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية بتقليد الوسام 

ملعالي السفير السعودي.
ومتنى سموه ملعاليه التوفيق والنجاح في مهام عمله املستقبلية، ُمثنياً سموه 

على دور معاليه في تعزيز العالقات األخوية بني اإلمارات والسعودية في العديد 
من املجاالت. 

السمو  تقديره وشكره لصاحب  بالغ  السعودي عن  السفير  وأعرب معالي 
رئيس الدولة »حفظه الله«، مشيداً بالسياسة احلكيمة لسموه والدور البارز الذي 

يلعبه سموه إقليمياً ودولياً. 
كما توّجه بالشكر جلميع اجلهات احلكومية في الدولة على ما لقيه من تعاون 
البلدين  بني  العالقات  تعزيز  في  مهمته  جناح  في  اإليجابي  األثر  له  كان  ما 

الشقيقني.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
وتأهيل  تدريب  أهمية  على  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
أمامهم إلطالق  املجال  اإلمكانات إلفساح  بكل  وتزويدهم  املواطنني  الشباب 
بالكوادر  احلكومية  اجلهات  في  القطاعات  مختلف  رفد  جانب  إلى  طاقاتهم 
اإلماراتية املؤهلة التي متتلك املقّومات كافة مبا يضمن لدولة اإلمارات تعزيز 

موقعها الريادي على املستويني اإلقليمي والعاملي.
خبير  »دبلوم  برنامجي  من  120 خريجاً  تخريج  احتفال  ذلك خالل  جاء 
التميُّز للجهات احلكومية« و»تأهيل املقيِّمني اإلماراتيني«، بينهم 85 خريجاً من 

برنامج خبير التميز، و35 خريجاً من برنامج تأهيل املقيّمني املواطنني.
حضر االحتفال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

املعالي  أصحاب  من  وعدد  الرئاسة،  شؤون  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس 
الوزراء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  »رعاه الله« مخاطباً 
اخلريجني: »إن وطنكم يحتاج جلهودكم وبسواعدكم تخطو املسيرة الوطنية 
حلكومة  والتأسيس  احلكومي  للعمل  جديد  واقع  رسم  نحو  وثقة  بثبات 
والريادة  النجاح  مقومات  كل  متلكون  فأنتم  كبيرة  بكم  وثقتنا  املستقبل، 

والتفوق لقيادة رحلة التطوير في قادم األيام«.
وتابع سموه: »أننا ننشد منوذجاً استثنائياً للعمل احلكومي يرتكز بشكل 
لذلك،  أهل  وأنتم  االستشاريني واخلبراء  الوطنية من  أساسي على كوادرنا 
عملية  لقيادة  الالزمة  باملعارف  تزويدكم  في  جهداً  تدخر  لن  وحكومتكم 

التطوير وترسيخ موقع اإلمارات بني أفضل دول العالم«.
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أخبار الوطن

 

شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة االفتتاح الرسمي ألعمال الدورة السابعة من القمة 
التي عقدت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن  العاملية لطاقة املستقبل 
»أسبوع أبوظبي لالستدامة«، وحتت شعار »متكني مستقبل اإلبداع واالستثمار 
وممثلي  واحلكومات  الدول  رؤساء  من  عدد  فيها  وشارك  الطاقة«،  قطاع  في 

املنظمات الدولية والشركات العاملية واخلبراء.
حضر االفتتاح  فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال،  وفخامة ماهيندا 
رئيس  مايكل  أليكس  جيمس  وفخامة  سريالنكا،  جمهورية  رئيس  راجابكشا 
جمهورية سيشل،  وفخامة راجكيشوور بورياغ رئيس جمهورية موريشيوس، 
وفخامة ارنست باي كوروما رئيس جمهورية سيراليون،  وفخامة جون دراماني 
ماهاما رئيس جمهورية غانا، وفخامة أوالفور راغنار غرميسون رئيس جمهورية 
سيال  ومعالي  أثيوبيا،  وزراء  رئيس  ديسالني  هيالمريام  وفخامة  آيسلندا،  
أتوجنو رئيس وزراء مملكة تونغا، وصاحب السمو امللكي األمير فريدريك أندريه 
نائب  سعيدي  أجاساتوناجي  والدكتورة  الدمنارك،  مملكة  عهد  ولي  كريستيان 

رئيس جامبيا، ودولة هنري بونا رئيس وزراء كوك أيالند.

اإلمارات  دولة  أن  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول  الفريق  وأكد 
العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله« تولي أهمية كبيرة لتعزيز الوصول إلى طاقة آمنة ونظيفة ومستدامة 

باعتبارها الركيزة األساسية لدعم االستقرار والنمو في مختلف مناطق العالم.
وقال سموه: »إن الطاقة تشكل العمود الفقري جلميع أنشطة التنمية وتزداد 
أهميتها في املناطق اجلافة لضرورتها في أنشطة حتلية املياه، وال ميكننا احلديث 
كاملياه  األساسية  املوارد  أمن  ضمان  عن  مبعزل  املستدامة  التنمية  حتقيق  عن 

والطاقة«.
وأوضح سموه: أن دولة اإلمارات تقوم بجهود كبيرة في التخطيط للمستقبل 
ورسم السياسات الهادفة إلى تأمني هذه املوارد احليوية،  مشيراً سموه إلى أن 
اإلمارات سوف تستمر في مواصلة هذا النهج احلضاري لتوحيد جهود العالم من 

أجل التصدي لهذه التحديات.
التي جنحت في ترسيخ مكانة  وأشاد سموه مبشاريع ومبادرات »مصدر« 
دولة اإلمارات على خريطة الطاقة املتجددة العاملية وجهودها في مجالي الطاقة 

والتنمية املستدامة.

محمد بن زايد  ي�صهد افتتاح القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل 

..ويترأس االجتماع األول للمجلس األعلى لكلية الدفاع الوطني

ز في تقديم الخدمات الشرطية .. ويوّجه بمواصلة التميَّ

ترأس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة االجتماع األول للمجلس األعلى لكلية الدفاع 

الوطني  في مقر الكلية بأبوظبي.
وأشار سموه إلى أن دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو 
الرعاية  تولي  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
واالهتمام في إقامة الُصروح العلمية املتميزة والعالية املستوى التي حتّفز على 
البحث والتطوير وتنمية الفكر االستراتيجي. وأضاف سموه: أن كلية الدفاع 
الوطني متثل إلى جانب الكليات العسكرية واملدنية األخرى إضافة مهمة وحيوية 
في تأهيل الكوادر الوطنية علمياً وثقافياً، بحيث تصبح قادرة على التعامل مع 
التطورات العلمية واالستراتيجية مبفهوم متطور يواكب التحديات واملتغيرات 
اجلهود  تدعم  التى  السليمة  القرارات  واتخاذ  والدولية  اإلقليمية  واملستجدات 

التنموية في الدولة وحتافظ على مكتسباتها وتخدم القضايا الوطنية.
واطلع املجلس على سير أعمال دورة الدفاع الوطني األولى التي تضم 30 
من  عدداً  وناقش  األول.  للفصل  والتدريبية  الدراسية  املقررات  أنهوا  دارساً 
املوضوعات املهمة املدرجة ضمن جدول األعمال، والتي تشكل دعامات أساسية 
للمسيرة املستقبلية للكلية، باإلضافة إلى اإلجراءات والبرامج املعتمدة لتحقيق 
أهداف الكلية املعنية بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية واملدنية ورفع قدراتهم 

العلمية والعملية والفكرية.
تعزيز  إلى  الهادفة  املستقبلية  اخلطط  من  مجموعة  إلى  االجتماع  وتطرق 
دور الكلية على املستوى الوطني في حتديد وتقييم التحديات املختلفة اإلقليمية 
والدولية وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية 

املصالح الوطنية.

اختتم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية زيارة ودية قصيرة قام بها إلى العاصمة القطرية الدوحة بلقاء 
مع أخيه الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية القطري.
وأقام الشيخ عبدالله بن ناصر مأدبة غداء تشريفاً لسموه، كما رافقه بزيارات 

املعالم احلضارية والتراثية في سوق  أبرز  ميدانية واسعة، اطلعه خاللها على 
»واقف« التراثي الشعبي في العاصمة القطرية وقناة »الريان« الفضائية واإلذاعية.

وأعرب سموه عن صادق شكره للحفاوة األخوية الكبيرة التي حظي بها خالل 
تلك الزيارة، وأبدى سموه إعجابه باملعالم التراثية ومستوى اخلدمات العامة ورقيها، 
والنهضة احلضارية الشاملة التي تشهدها دولة قطر الشقيقة في مختلف املجاالت.

سيف بن زايد  يلتقي عبداهلل بن نا�صر

ه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد  وجَّ
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
تعزيز  بأهمية  الشرطية  القيادات  الداخلية 
مبستوى  ــاء  ــق واالرت املشترك،  التنسيق 
اجلهود الشرطية، ومواصلة التميز في تقدمي 
اخلدمات، واحلرص على متابعة أداء األعمال 
وفق اخلطط املوضوعة للمبادرات واملشاريع 

االستراتيجية وصوالً إلى النتائج املرجّوة.
االجتماع  سموه  ترؤس  خالل  ذلك  جاء 
األول للجنة القيادة العليا في القيادة العامة 
اطلعت  حيث   ،2014 لعام  أبوظبي  لشرطة 
اللجنة على استراتيجية الوقاية من اجلرمية، 
املوضوعات  من  االجتماع عدداً  واستعرض 
املدرجة على جدول األعمال بشأن االرتقاء 
اللجنة  واتخذت  الشرطي،  العمل  مبسيرة 

بشأنها القرارات املناسبة.
اللواء  معالي  من:  كل  االجتماع  حضر 

اللواء خليل  الركن عبيد الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، وسعادة 
داوود بدران مدير عام املالية واخلدمات في شرطة أبوظبي، وسعادة اللواء 
أبوظبي،  البشرية في شرطة  املوارد  املنهالي مدير عام  الُعوضي  محمد بن 
وسعادة اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات املركزية في شرطة 
للجودة  العامة  اإلدارة  العبيدلي مدير  القدوس  اللواء عبد  أبوظبي، وسعادة 
شؤون  عام  مدير  الظاهري  خلفان  علي  والعميد  دبي،  شرطة  في  الشاملة 

القيادة لشرطة أبوظبي، والعميد فارس الفارسي مدير عام احلراسات واملهام 
عام  مدير  العامري  بوظفيرة  سيف  والعميد  أبوظبي،  شرطة  في  اخلاصة 
دملوج  بن  حميد  محمد  والعقيد  أبوظبي،  شرطة  في  واملنافذ  األمن  شؤون 
الظاهري مدير عام االستراتيجية وتطوير األداء في األمانة العامة ملكتب سمو 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من مديري اإلدارات وكبار 

الضباط.
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ذات  موضوعات  تناولنا  السابقة،  الفترة  خالل 
بالقيادة، وتمت مناقشتها من زوايا مختلفة  عالقة 
سلوك القائد ومهاراته وقدراته الشخصية، وأكدنا 
أن القيادة هي منهج ومهارة تهدف إلى التأثير في 
تواصل  األهداف، وهي  اآلخرين وُتوجههم إلنجاز 
بين القائد والمرؤوسين على إنجاز المهام الموكلة 
ُيمكنه  الذي  هو  الكفء  القائد  وأن  وجه،  أتم  على 
تحفيز مرؤوسيه وبث روح الفريق والتعاون بينهم 

للقيادة. بما يضمن تعاونهم معه واحترامهم 
هناك  أن  يالحظ  والمتابعة  التجربة  خالل  من 
معهم،  العاملين  ُيحمِّسون  الذين  القادة  من  ِقلة 
الشرطة بل  المشكلة ليست فقط في أجهزة  وهذه 
العام  القطاعين  مؤسسات  معظم  في  منتشرة  هي 
والخاص وفي أكثر الدول، والتحفيز عامل مساعد 
الُملهم  القائد  المرؤوسين،  في  ما  أفضل  ُيظهر 
ويشجع  مقنعة  رؤية  وله  يحّفز  الذي  المؤثر  هو 
المرؤوسين على تحقيق مستويات أداء عالية، ولكن 
القائد العادي غير الُملهم ينشغل وينغمس وينكمش 
في العمل الروتيني اليومي مع عدم وضوح الرؤية 
لديه عن أهمية ومبررات تحميس وتحفيز الموظفين، 
يهمل هذا الجانب الذي يساعد على اندماج العاملين 
وزيادة قناعتهم على تطوير إجراءات العمل، ونتيجة 
المرؤوسين  وتحميس  لتحفيز  القائد  اكتراث  عدم 
على  اإلداري  والعمل  الروتيني  الطابع  يغلب 
اليومية،  والمشاغل  للتحديات  ويستسلمون  أدائهم 
الالزمين  والطاقة  الوقت  يفتقدون  أنهم  ويعتقدون 
يشعرون  يجعلهم  مما  المنشود،  التميز  إلحداث 
بحالة من العجز والوهن في تغيير الوضع الراهن، 
والتطوير  التغيير  صعوبة  مشكلة  تتضح  وهنا 

المتميز. األداء  إلى  للوصول 
القيادة الُملهمة هي المستوى األعلى من القيادة 
التي البد من وجودها في أي مؤسسة ترغب في 
التنظيمي،  األداء  في  متميز  مستوى  إلى  الوصول 
وتخلق  وراقية،  متميزة  نتائج  تحقيق  إلى  وتسعى 
العظيم،  إلى  الجيد  من  التحول  في  قوياً  حافزاً 
والقائد الُملهم هو الشخص الذي يصحب مجموعة 
من الناس إلى مكان ال يخطر في بالهم أن يذهبوا 
إليه، فما يميز هؤالء القادة عن غيرهم هي طريقة 
تفكيرهم ونظرتهم المتفائلة لألشياء، كما أن لديهم 
نظرة ثاقبة تتحّدى واقع الحياة اليومية مع قدرتهم 

ويمكنهم  المتاحة،  الممكنة  الحلول  استنباط  على 
وآمالهم  وقيمهم  الموظفين  رغبات  عن  التعبير 
أرض  على  التحقيق  ممكنة  وجعلها  وتطلّعاتهم 
طاقات  وشحذ  تحفيز  على  قادرون  وهم  الواقع، 
المنشودة. األهداف  نحو  وتوجيهها  المرؤوسين 

جذب  على  القدرة  الُملهم  القائد  مميزات  من 
ورؤية  أفكار  من  ويطرحه  يقوله  لما  اآلخرين 
وقناعته  إيمانه  على  ذلك  ويعتمد  تطويرية، 
الشخصية بهذه األفكار، ولنا مثال واقعي بالقيادة 
الُملهمة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن 
التاريخ  فعبَر  ثراه(.  الله  )طيَّب  نهيان  آل  سلطان 
أصحاب  القادة  من  قليل  سوى  ينجح  لم  الطويل 
الفكر والعزيمة في بناء صرح دول راسخة باإلقناع 
واالتفاق، والمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد 
الله ثراه(، كان واحداً  بن سلطان آل نهيان )طيَّب 
من هؤالء القادة العظام الذين نقشوا سيرتهم في 
التي  الحكيمة  الُملهمة  للقيادات  كنماذج  التاريخ 
تجمعت وتوحدت قلوب الناس حولها، وأجمعت على 
مبادلته الحب والوفاء والوالء، القيادة الفّذة الُملهمة 
في شخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )طيَّب 
اإلبداع والِحكمة  الله ثراه(، تميزت بقدر وافر من 
والكرم والشجاعة والحماس واإلدارة، ما مّكنه من 
قيادة مسيرة الخير والعطاء بثقة واقتدار رغم كل 

والتحديات. الصعوبات 
باألفكار  القائد  وقناعة  إيمان  أهمية  ولتأكيد 
التطويرية التي يطرحها إلحداث التغيير وقدرته على 
التاريخية  الذاكرة  فإن  باآلخرين وتشجيعهم،  التأثير 
فيها العديد من القادة غير األسوياء في شخصياتهم، 
هتلر  أدولف  مثل  للناس  متحمسين  كانوا  ولكن 
خالل  من  الناس  في  يؤثرون  كانوا  وموسوليني، 
ويتبعوهم  اآلخرين  على  تأثير  ولها  مؤثرة  خطابات 
بقدرة  العالمية  القيادات  بعض  وتميزت  لهم،  كقدوة 
على تحميس الناس وتحفيزهم من خالل فن الخطابة 
والتأثير في الجمهور ومنهم رئيس الواليات المتحدة 

كينيدي. جون  سابقاً  االمريكية 
صفات  إلى  التطرق  من  البد  المقام  هذا  في 
القائد الُملهم ومن أبرزها امتالك الرؤية والرسالة 
الواضحة والمقنعة والتي لها تأثير في األشخاص 
والرسالة  الرؤية  وتعميم  إمكانياتهم،  لتوظيف 
والرسالة  للرؤية  القادة  امتالك  أن  اعتبار  على 

القائد العادي غير 
الُملهم ينشغل 

وينغمس وينكمش 
في العمل الروتيني 

اليومي مع عدم 
وضوح الرؤية لديه 

القيادة الُملهمة هي 
المستوى األعلى 

من القيادة التي البد 
من وجودها في أي 
مؤسسة ترغب في 

الوصول إلى مستوى 
متميز في األداء 

التنظيمي

واقتناعهم بها ال يكفي، البد من تبصير الناس 
تحقيقها،  وجدوى  بأهميتها  وإقناعهم  بها 
والرسالة  بالرؤية  الموظفين  إقناع  إلى  إضافة 
المرؤوسين  حاجات  بين  الموائمة  خالل  من 
الربط  على  القدرة  القائد  وامتالك  ورغباتهم، 
بين الرؤية والرسالة. وهذه الحاجات والرغبات 
التي يتطلع إليها الموظفون، أي ماذا يعني لهم 
تحقيق هذه الرؤية والرسالة؟ وما هي الفوائد 
المرؤوسين  يقتنع  عندما  ذلك؟.  من  المرجوة 
التي  العمل والجهود  المرجوة من  الفوائد  بأن 
الواقع  في  المتاحة  تلك  تفوق  يبذلونها  سوف 
في  للمشاركة  ويتحفزون  يتشجعون  فإنهم 
وتحقيق  المؤسسة  ورسالة  رؤية  تحقيق 
أهدافها والوصول إلى الدرجة العليا من التميز. 
الُملهم  القائد  من صفات  تقدم،  ما  إلى  إضافة 
التصميم والعزيمة الثابتة إلنجاز كل ما يمكن 
إنجازه للوصول إلى أفضل النتائج على المدى 
الطويل، طموح إلى حٍد كبيٍر، وطموحه ُمكرَّس 
أوالً وأخيراً لتميز ونجاح المؤسسة، يعتمد على 
المعايير الُملهمة في التحفيز وليس الشخصية 
أو على  اللوم على اآلخرين  يلقي  الساحرة، ال 
يدعم  السيئ،  الحظ  أو  الخارجية  العوامل 
قدرة  لديه  أكبر،  والمتميزين إلنجاز  الناجحين 
عندما  عواطفه  وإدارة  بهدوئه  االحتفاظ  على 
يتمتع  المتزايدة،  الضغوط  تحت  نفسه  يجد 
وهو  هائلة  قدرات  لديه  والخبرة،  بالحكمة 
وقوي  صارم  حاسم  وملهم،  وعبقري  مبدع 
يحب  متعددة،  اهتماماته  يماطل،  وال  يؤجل  ال 
دائماً  لخبراته وهو  أن يضيف معلومة جديدة 
متطور، عالقاته قوية مع اآلخرين وله بصمات 
اتصال  مهارات  لديه  حوله،  من  على  مؤثرة 
جيدة، يهتم بأفكار الموظفين ودوافعهم، ُمحفز 
وبإمكانه إخراج أفضل ما لدى المرؤوسين من 
إمكانيات وقدرات، يحب تلبية رغبات اآلخرين 
االجتماعات  النقاش في  يدير  ومخلص ووفي، 
ما  األطراف.وفي ضوء  كافة  ُيرضي  بأسلوب 
تتمتع  ملهم  قائد  أنت  هل  نطرح سؤاالً:  تقدم 
اتباعك  على  المرؤوسين  جذب  على  بالقدرة 
الموظفين  تقّدر  لهم،  الحسنة  القدوة  وأنك 
تدريبهم،  إلى  وتسعى  وتشجعهم  وتشكرهم 

وتفوض  واقتراحاتهم  آرائهم  عن  وتسألهم 
وثقتك  إيمانك  مدى  لهم  وتوضح  السلطة  لهم 
القرارات  اتخاذ  يتمكنوا من  في قدراتهم حتى 
بأنفسهم؟، إذا كان الجواب »ال« البد أن ُتطّور 
لتشجيع  المجال  هذا  في  وشخصيتك  أداءك 
بالمصداقية  تتميز  وأن  اآلخرين،  وتحفيز 
والحماس واالهتمام وبدعم معنويات الموظفين 
لم  المناسبة.إذا  العمل  بيئة  توفير  وكذلك 
تستطع اإلجابة على هذا السؤال فالبد من اتباع 
األسلوب العلمي باستقصاء رأي الموظفين من 
خالل استبيان لقياس رضا العاملين عن قيادتك 
في  المعتمدة  القادة  أداء  تقييم  لمنهجية  وفقاً 
وزارة الداخلية.ال أحد يستطيع أن ينجح ويبقى 
اعتبر  لقد  اآلخرين،  تعاون  دون  من  ناجحاً 
حب الناس من أسرار القادة الناجحين، فالذين 
يتولون قيادات اإلدارات في المستقبل هم نخبة 
عليهم  تنطبق  الذين  المبدعين  المتميزين  من 
مواصفات القيادة الُملهمة، وأهم ما يميزهم عن 
ولديهم  اآلخرين،  محبة  استحقوا  أنهم  غيرهم 
ُتلهم  إبداعية  ووسائل  وأهداف  ورؤية  فكر 
في  يشاركون  وتجعلهم  وتحفزهم  العاملين 
العمل تحت لواء هذا القائد الُملهم، وأداء القادة 
ويشجعونهم،  يتبعونهم  الذين  بعدد  يقاس 
والقائد الُملهم هو الذي يعرف الطريق ويسير 
نؤكد  فيه ويدل اآلخرين على الطريق. وأخيراً 
على أهمية تنمية مهارات القيادة ألنها المفتاح 
دورات  في  الضباط  بمشاركة  وذلك  للنجاح، 
والمهارات  بالمعارف  والتزود  القادة  إعداد 
في صنع  مهم  عامل  وهو  الشخصية،  وصقل 
الضباط  األخوة  من  ونأمل  الُملهم،  القائد 
الدورات  من  ممكن  حٍد  أقصى  إلى  االستفادة 
التدريبية، لتكوين رؤية واضحة بعيدة المدى، 
وأن ينموا صفات القائد الُملهم في أنفسهم، فهم 
واالهتمام  القراءة  خالل  من  ذلك  يستطيعون 
بتطوير الذات والقدرات والمهارات، وليتذكروا 
يكون صاحب  أن  الُملهم يجب  القائد  أن  دائماً 
ومتواصالً  ومحفزاً،  ومبدعاً،  ومعلماً،  رؤية، 
أفعالك  كانت  وإذا  ومرشداً،  ومسهالً،  جيداً، 
ُتلِهم اآلخرين أكثر، وتعلمهم أكثر، ليعملوا أكثر، 

ُملهم. قائد  فأنت  أكبر،  وليصبحوا 

نـحتـاج للـقائـد الـُمـلـِهـم



 املعلومات الواردة  ُمستقاة من مقابالت أجرتها »999« مع العقيد حمد ناصر البلوشى مدير إدارة مرور املناطق اخلارجية في مديرية املرور والدوريات بشرطة أبوظبي والرائد الدكتور 
عادل الرئيسي طبيب عام في إدارة اخلدمات الطبية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ولقمان طلعت جنيب محاضر في كلية الشرطة في مساق إدارة نظم املرور في إمارة أبوظبي.
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القيادة تحت تأثير اإلرهاق
ُيعّرف األطباء اإلرهاق بأنه ردة فعل طبيعية حلاجة جسم اإلنسان للراحة بعد يوم طويل من العمل املتواصل، ويعتبرون 
أن هذا النوع من اإلرهاق »جيداً« ألنه يأتي كدعوة صريحة من اجلسم إلى االسترخاء إلعادة تكوين قواه، إال أنه قد يكون 

في بعض األحيان مؤشراً لبداية انهيار جسدي أو حالة مرضية كالذي ينتج عن نشاط فكري مكثف أو راحة طويلة.

يعتبر اإلرهاق من العوامل املهمة التي تؤثر في القدرة على القيادة اآلمنة حيث يزيد شعور 
السائق بالتعب خالل ساعات الليل، فاألشخاص الذين يقودون مركباتهم طوال النهار ال بد 
أن تتعب أجسامهم وُتهد أذهانهم في الليل مما يضعف من قدرتهم على التركيز ويحد من 

سرعة رد الفعل لديهم بسبب اإلنهاك.

 القانون لم يحدد نصاً صريحاً على القيادة حتت تأثير اإلرهاق إال في موضع واحد في نص 
عام غير محدد )املادة 10 فقرة 7 من الباب األول من االلتزامات العامة على قائد املركبة أن 

ميتنع عن القيادة إذا كان مرهقاً( دون حتديد ملعنى اإلرهاق. 

 اإلرهاق حالة جسدية غير مرتبطة مبجهود بدني محدد ومسبق ميكن للمشّرع النص عليه بحيث 
من قام بهذا املجهود ميتنع عن القيادة ملدة كافية حتى يستعيد نشاطه، كما أن اإلرهاق عملية نسبية 
تختلف من رجل إلى آخر ومن رجل صحيح إلى آخر مريض ومن رجل إلى امرأة، فاملسألة نسبية 

يصعب حتديدها بدقة بنص صريح.

 تؤكد مديرية املرور والدوريات 
قيادة  أن  على  أبوظبي  بشرطة 
ــة مبــفــرده  ــب ــرك الــشــخــص امل
ــن دون  ملــســافــات طــويــلــة م

الذين  فالسائقون  وخطراً،  مجازفة  تعتبر  مرافقني 
يقضون ساعات طويلة على الطرق السريعة هم أكثر 
الليل، وقد يستسلم  بالتعب في  عرضة لإلحساس 
بعضهم للنوم أثناء القيادة خاصة في األوقات التي 

َتعّود فيها اإلنسان أن ينام.

لــوقــت طويل  الــقــيــادة  ــدم  ع
يتراكم  ال  كي  الساعات  من 
اخلبراء  ينصحك  حيث  التعب 
ساعتني  ــل  ك بــاالســتــراحــة 

والعمل على حتريك العضالت واليدين وكذلك تناول 
الكافيني. واحلفاظ  مشروب يحتوي على كمية من 
على وضعية مريحة لك أثناء القيادة، ألن الوضعية 
يصبح  وبالتالي  اجلسم  تعب  تسبب  املريحة  غير 

بحاجة إلى الراحة.

األطعمة  بعض  تناول  عدم 
التي تساعد على النوم مثل 
بالنشويات  الغنية  ــواد  امل

على  ُيحّفز  الذي  ميالتونني  بهرمون  غنية  إنها  إذ 
التخفيف من تناول السكريات  النوم، وكذلك يجب 
ألن تناولها يزيد من ارتفاع معدل السكر في الدم 
»سيروتونني«  هرمون  إفراز  على  اجلسم  ويحفز 

الذي يعمل عمل املهدئ للجسم.

ارتفاع  تعمل على عدم  أن  يجب 
السيارة  ــرارة داخــل  درجــة احل
مئوية،  درجــة   23 من  أكثر  إلى 
ألن اجلسم بعد هذه الدرجة يقلل 
من نشاطاته بحيث ال ينتج املزيد 
من الطاقة وبالتالي تبدأ بالنعاس 

تدريجياً.

ليالً حيث  بالسفر  ال ينصح 
من  املزيد  في  ذلك  يتسبب 

محدوداً،  الرؤية  مدى  ويكون  واإلرهــاق،  التعب 
األوقات  القيادة غير محببة في بعض  كما تكون 
حال  في  وخاصة  الليل  منتصف  بعد  وحتديداً 
كانت الشوارع مظلمة أو إن تعطلت األنوار العالية 

واملنخفضة في السيارة. 

 االنتباه إلى ضرورة احلصول 
على نوم كاٍف في الفترة التي 
لفترات  بالقيادة  القيام  تسبق 
ال  وهــذا  »كالسفر«  طويلة 
للرحلة  السابق  اليوم  يشمل 

فقط بل نحو 4 أيام قبل الرحلة على األقل.
االنتباه إلى أولى بوادر النعاس أثناء القيادة واتخاذ 
اإلجراء الالزم عندها، وهذه اإلشارات تتمثل في 

ثقل في اجلفون، التثاؤب،  فقدان التركيز...

انفوجرافيك

 يؤكد اخلبراء على ضرورة تنب 
املمتدة  الساعات  خــالل  القيادة 
إلى  الليل  منتصف  بعد  الثانية  من 
اخلامسة صباحاً،ومن الواحدة بعد 

الظهر إلى الرابعة، 

البطيئة  املوسيقى  عــن  االبتعاد 
اململة  اإلذاعية  والبرامج  اإليقاع 
من  وتــزيــد  ــدمــاغ  ال تتعب  ألنــهــا 
الغفوة وينصح باستبدالها  مخاطر 
إذاعية  وبرامج  إيقاعية  مبوسيقى 

تهمك بشدة.

وفيات
إصـابة

حادثًا  53
14
10

2011-2012 بإمارة أبوظبي

المادة: أماني اليافعي - انفوجرافيك: مهند سالم
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االقتصاد  في  االستثمارية  القنوات  تتعدد 
متسارعة  نمو  معدالت  يشهد  الــذي  اإلمــاراتــي 
سنوياً، إال أن المستثمر الحصيف يختار أين يضع 
هي  القنوات  هذه  من  أي  ولمعرفة  بحذر.  أمواله 
العقول  من  عدداً  استشرنا  الحالي  للعام  األفضل 
على  لنتعرف  الدولة  في  واالستثمارية  المالية 

االتجاه الصحيح للبوصلة! 

العقارات.. حجر الزاوية

االقتصادي،  والمحلل  الخبير  الشامسي  نجيب 
اكسبو  معرض  باستضافة  دبــي  فــوز  أن  يــرى 
بوجه  اإلمــارات  القتصاد  نوعية  نقلة  ُيعد   2020
عام واقتصاد دبي بوجه خاص، ذلك أن استضافة 
وواسعة  جديدة  اقتصادية  آفاقاً  ستفتح  المعرض 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب 
وغرب آسيا، وبالتالي ستقوم دبي بدور بارز في 
تنشيط الحركة االقتصادية على المستوى المحلي 

واإلقليمي والدولي.
ويتابع قائالً: إنه في ظل هذا الزخم االقتصادي 
يمثل حجر  اليوم  العقاري  القطاع  فإن  الدولة  في 
الزاوية لالقتصاد بشكل عام، ذلك أن زوار معرض 
إكسبو الذي قد يصل عددهم إلى 25 مليون زائر، 
يحتاجون إلى مكان للسكن والضيافة والسياحة... 
والبناء  العقارية  القطاعات  ستلعب  هنا  ومن  إلخ، 

ومهماً  حيوياً  والضيافة والفندقة والسياحة دوراً 
اللجنة  تقوم  بأن  أمله  عن  ُمعرباً  الفترة.  هذه  في 
بدورها  دبي2020،  إكسبو  لمعرض  التحضيرية 
والترويج  والتسويق  التنسيق  عملية  في  المأمول 
الَفعاليّات االقتصادية في الدولة، حتى  الجيد لكل 
في  االقتصادية  القطاعات  كافة  على  الفائدة  َتُعم 
عشوائية  من  ذاته  الوقت  في  محذراً  ــارات،  اإلم
التي أسهمت خالل  العقارية  الشركات  أداء بعض 
األوضاع  اختالل  في  الماضية  القليلة  السنوات 
وكبدت  كبيرة  مالية  أزمات  وأفرزت  االقتصادية 

البعض خسائر فادحة.
رئيس  الظاهري  عمير  الــرأي  في  معه  ويتفق 
أداء  أن  يؤكد  الذي  مدائن«  »شركة  إدارة  مجلس 
إيجابياً،  كان   2013 العام  في  العقاري  النشاط 
وتمثّل ذلك في إطالق عشرات المشاريع العقارية 
ومشاريع البنية التحتية التي أكدت عودة الثقة إلى 
تنظيم  جانب  إلى  الدولة،  في  العقاري  االستثمار 
المصرف  جانب  من  العقاري  التمويل  مسألة 
المركزي من خالل إصدار قانون الرهن العقاري. 
أكثر  القطاع أصبح  أن هذا  الظاهري:  ويوضح 
جانب  إلى  والتشريعات  القوانين  بفضل  نضجاً 
في  باالستثمار  والُمطّورين  المستثمرين  وعي 
العقار، مع تالفي األخطاء التي حدثت في الماضي، 
التي أشعلها سماسرة وتسببت في  والمضاربات 

إحداث ارتفاعات غير منطقية وغير مبررة في حجم 
على  مشدداً  السكنية.  الوحدات  أسعار  أو  الطلب، 
ضرورة إيالء القطاع العقاري االهتمام الالزم من 
خالل إطالق »بنك عقاري« يوفر السيولة والتمويل 
سواء لشركات االستثمار العقاري إلطالق أو إتمام 
مشاريعها، إلى جانب توفير التمويالت والقروض 
سكنية  وحدات  بشراء  الراغبين  لإلفراد  الالزمة 
وبنسب فائدة مناسبة، بعيداً عن عمليات التشديد 
قانون  صدور  رغم  تتبعها  البنوك  تزال  ما  التي 

الرهن العقاري.
المالية  األوراق  أن سوق  إلى  الظاهري  ويشير 
بها  الثقة  يعزز  مما  مسبوق،  غير  نمواً  تشهد 
المستثمرين نحوها من خالل ضّخ سيولة  ودفع 
في  ُيسهم  الذي  األمر  األسواق،  هذه  في  كبيرة 
القيادية  األسهم  وصعود  التداول  أحجام  ارتفاع 

لمستويات افتقدناها سابقاً.

الأ�ضهم وال�ضندات.. اأف�ضل اخليارات

أبوظبي  بنك  لــدى  المستشار  الدباس  ــاد  زي
الوطني يعتبر أن قطاعات األوراق المالية والعقار 
هي  اإلسالمية  الصكوك  أو  والسندات  والذهب 
الراهن،  الوقت  في  االستثمارية  الخيارات  أفضل 
حيث تملك هذه القطاعات  فرص استثمارية واعدة. 
ويقول الدباس: إن توزيع األموال على العديد من 

حتقيق: خالد الظنحاين

نجيب الشامسي زياد الدباسعمير الظاهري

قطوف دانية
ما اأف�صل خيارات ال�صتثمار يف الإمارات خالل 2014؟

تحقيق

العدد 518 فبراير 182014

القطاع العقاري 

اليوم ميثل حجر 

الزاوية لالقت�صاد

�صوق الأوراق املالية 

ت�صهد منوًا غري م�صبوق، 

مما يعزز الثقة بها

 الأوراق املالية والعقار 

والذهب اأو ال�صكوك 

الإ�صالمية هي الأف�صل 

حاليًا
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األدوات االستثمارية يخّفض من مستوى المخاطر 
ويرفع مستوى العائد، لذلك أدعو المستثمرين إلى 
من   ٪٤٠ التالي:  النحو  على  استثماراتهم  تنويع  
بشرط  األسهم  أسواق  في  توظيفها  يتم  األموال 
تنويع الشركات وعدم االستثمار في شركة واحدة 
أو في قطاع واحد بل تنويع القطاعات والتركيز على 
الشركات التي تتميز بمؤشرات ربحية وتوزيعات 
كفاءة  تعكس  جيدة  وسيولة  ونمو  سنوية  نقدية 
اإلدارة ومهنيتها وتتداول بأسعار مناسبة. و٣٠٪ 
حيث  العقار،  بقطاع  استثمارها  يتم  األموال  من 
يشهد هذا القطاع نمواً وطلباً جيدين وارتفاعاً في 
اإليجار واألسعار ويفضل أال يقل عائد االستثمار 
عن ٨٪ حالياً. و١٠٪ تستثمر في سوق السندات 
أو الصكوك اإلسالمية، فهي مضمونة وخالية من 
الودائع  من  أفضل ريعاً  أنها  عن  المخاطر، فضالً 
البنكية. و١٠٪ أرى أن ُتستثمر في سوق الذهب، 
اليوم  الذهب  وأن  خاصًة  التنويع،  خيارات  كأحد 
ذاته  الوقت  في  ومشّجع  منخفض  بسعر  يتداول 
للشراء. أما الـ١٠٪ األخيرة من رأس مال المستثمر 
ليتمكن  مالية  تبقى في حوزته كسيولة  أن  فأرى 
من التصرف بها في حال احتاج إلى مبلغ ما، وال 

يضطر لبيع جزء من استثماراته بسعر غير جيد.

قطاعات املراأة

عضو  سالم  الله  عبد  كلثم  األعمال  سيدة  ترى 

مجلس سيدات أعمال اإلمارات ورئيسة منتدى المرأة 
الكولومبية  التجارة  غرفة  وممثلة  العاملة  العربية 
االستثمار  خيارات  أن  اإلمــارات  دولة  في  العربية 
في  األولى،  بالدرجة  العقار  نحو  تتجه  عام  بشكل 
بالنسبة  األغذية يشّكل محطة مهمة  أن قطاع  حين 
هذين  أن  موضحًة  الجدد،  المستثمرين  أغلب  إلى 
متعددة،  استثمارية  بخيارات  يتميزان  القطاعين 
سواء كان عن طريق البيع أم الشراء أم االستثمار أم 
عن طريق التوزيع وبيع التجزئة في قطاع األغذية. 
وتشير كلثم إلى أن مجاالت االستثمار فيما يخص 
المرأة، كتصميم األزياء واأللبسة وتجارة العطور 
تستحوذ  وغيرها  والمجوهرات  التجميل  وأدوات 
وغير  اإلمــارات  أعمال  سيدات  أغلب  اهتمام  على 
اإلماراتيات أيضاً، مؤكدة أن تلك األنشطة التجارية 
مستمرة في النمو في كل األحوال وغير متذبذبة 
المرأة  ُتحاكي  أنها  عن  فضالً  القطاعات،  كباقي 
أنها  إلى  إضافة  احتياجاتها  صميم  في  وتدخل 

تتناسب مع طبيعتها وقدراتها.
 

ال�ضياحة وال�ضيافة

مسعود العور الرئيس التنفيذي »لشركة تسويق 
للتطوير واالستثمار العقاري« يرّجح قطاع السياحة 
اتجاهات  في  األبــرز  المكانة  الحتالل  والضيافة 
العديد  إن هنالك  2014، قائالً:  العام  االستثمار في 
في  والمطلوبة  المتاحة  االستثمارية  المجاالت  من 

التسوق،  ومراكز  التجزئة  تجارة  مثل   ،2014 العام 
وستكون  والضيافة،  السياحي  القطاع  جانب  إلى 
هذه المجاالت أحد المحركات الرئيسية للنمو خالل 

السنوات القليلة المقبلة في دولة اإلمارات.
المحيربي  سيف  خليفة  الرأي  هذا  مع  ويتفق 
العربي  الخليج  »شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
لالستثمار« الذي يرى أن الفوز باستضافة اكسبو 
2020 سيعزز الطلب بناء مزيد من الغرف الفندقية.    
الخيارات  أفضل  أن  إلى  المحيربي  يشير  كما 
االستثمارية خالل الفترة المقبلة تتمثل في قطاعي 
الصحة والتعليم  كونهما األقل تأثراً بتداعيات أي 
تحقق  التي  القطاعات  من  أنهما  جانب  إلى  أزمة، 
وتحقيق  الدولة  تنمية  في  وتسهم  جيدة  ربحية 
المقيمين  أو  للمواطنين  سواء  والرفاهية  الرخاء 
بها. مشيراً إلى أن االستثمار في القطاعين الصحي 
بنفس  ليس  ولكن  ملحوظاً  نمواً  شهد  والتعليمي 
الوتيرة التي شهدتها قطاعات مثل العقارات، حيث 
والتعليم  الصحة  قطاعي  في  التدريجي  النمو  إن 
ظهور  في  ذلك  وتمثّل  وتدريجياً،  مدروساً  كان 
العديد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة 
لمواكبة  دوماً  ممتازة وتسعى  تقدم خدمات  التي 
قطاع  أن  جانب  إلى  الصحي،  بالقطاع  التطورات 
التعليم قد شهد نهضة كبيرة من خالل توجه عدد 
واتباع  خاصة  مــدارس  إلقامة  المستثمرين  من 

أنظمة تعليمية متقدمة. 

مسعود العور كلثم عبد الله سالمخليفة سيف المحيربي

ال�صياحة وال�صيافة 

يحتالن املكانة الأبرز 

يف اجتاهات ال�صتثمار 

يف 2014

قطاع الأغذية ي�صّكل 

حمطة مهمة بالن�صبة 

اإىل اأغلب امل�صتثمرين 

اجلدد

الفوز با�صت�صافة اك�صبو 

2020 �صيعزز الطلب 

على بناء مزيد من 

الغرف الفندقية

TASK مركز
task@cmiexcellence.com

CORE مركز
core@cmiexcellence.com

 TEAM مركز
team@cmiexcellence.com

لالستفسارات العامة
info@cmiexcellence.com

هاتف   : 8821 671 2 971+
فاكس : 9513 671 2 971+

ص.ب    : 106754، أبوظبي، أ.ع.م

      Corporate Excellence Masters International

      /CMI.UAE

      @CMIExcellence

      /CMIExcellence

www.cmiexcellence.com

لالتصال بنا
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5 إماراتيات فوق العادة
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لقاءات مع مناذج ناجحة للمراأة الإماراتية ونظرة مقّربة على حياتهن

إنهن نساء فوق العادة, كسرن القوالب، وعملن في السياسة واالقتصاد واالجتماع واإلعالم واإلدارة، وعبرن نفق 
النجاح حتى صارت أسماؤهن »ماركة مسجلة« ُيشار إليها بالبنان. في هذا امللف قمنا باستضافة وزيرتني وسفيرة 
وعضوتني في املجلس الوطني، يجمعهن جميعاً حب الوطن والتمّيز في العمل والنجاح والطموح إلى القمة.. إنهن 

قمم إماراتية منحوتة بنون النسوة.

في بداية حتقيقنا عن النساء اإلماراتيات الرائدات 
الدولة،  في  وزيرة  أول  استضافة  علينا  لزاماً  كان 
التنمية  وزيرة  القاسمي  لبنى  الشيخة  معالي  وهي 
والتعاون الدولي، التي حصدت العديد من األوسمة 
على  منها  العالم،  بقاع  مختلف  من  والدولية  امللكية 
من  البريطانية  اإلمبراطورية  وسام  املثال،  سبيل 
العام املاضي، وجاءت  اليزابيث ملكة بريطانيا  امللكة 
ضمن أقوى 100 سيدة في العالم وفق تصنيف مجلة 
»فوربس« األمريكية املرموقة، كما حصلت على املرتبة 
العاشرة في مجلة »آرابيان بزنس« ألقوى 500 إمرأة 

عربية، كما ُمنحت ثالث شهادات دكتوراه فخرية.
حيث  وزاريــاً  منصباً  تتولى  إماراتية  أول  هي 
تولت أوالً وزارة االقتصاد وبعدها وزارة التجارة 
والتعاون  التنمية  وزارة  تتولى  واآلن  اخلارجية 

الدولي.
املكانة  لهذه  أوصلها  الــذي  السر  عن  سألتُها 
هي  التي  جناحاتي  أعزو  قائلة:  فأجابت  املتميزة، 
جناحات لبلدي اإلمارات، إلى قيادة دولتنا الرشيدة، 
والتي أولت للمرأة مكانة كبيرة ووفرت لها األرضية 
الصلبة وشتى أوجه الدعم لكي حتقق جناحات وقد 
تشرفت وسعدت كثيراً بكوني أول وزيرة اماراتية، 
بتأسيس  الرشيدة  القيادة  من  تكليفي  إلى  إضافة 
فضالً  اخلارجية،  التجارة  وزارة  حقيبة  وتولي 
على كافة املهام واملناصب التي توليتها، فلوال ذلك 
الدعم واملكانة الرفيعة، والثقة التي حتظى بها املرأة 
وعندما  النجاحات،  تلك  حققت  كنت  ما  اإلماراتية 
أحتدث عن مسيرتي في حياتي املهنية في مراحلها 
التصنيف  إلى حصولي على ذلك  املختلفة وصوالً 
العاملي، فاعتقد أن السبب يعود لطفولتي، فالنجاح 
بالنسبة لي منذ طفولتي إلى اآلن هدف ال يشغلني 
شيء آخر عنه، وكان - مجرد حصولي على درجات 

تقييم دراسية أقل مما أطمح إليه- أمر جلل وكارثة 
كبيرة، وهذا األمر كامن داخلي وكبرت وكبر معي، 
كمبدأ أطبقه في كافة األعمال والتجارب التي مررت 
بها، وأنظر ألي عمل أتواله كونه حتدياً لي ومعتركاً 

جديداً في احلياة إلثبات ذاتي.
والتميز  والتفوق  النجاح  أن  أرى  ما  ودائماً 
يسعى  أهــداف  أو  كمخرجات،  للقمة  والوصول 
إلى حتقيقها اإلنسان في حياته ال تأتي مصادفة، 
عن  فضالً  ومثابرة،  وجهد  عمل  نتاج  تكون  بل 
املهارات االستثنائية، والتي ستكون بال جدوى إذا 
لم تصقلها الشخصية املناسبة، واملسلحة باإلرادة 

والعزم على النجاح.
يتحلى  أن  عليه  يجب  اإلنسان  ينجح  ولكي 
توليت  فقد  نفسه،  تطوير  على  والقدرة  باملرونة 
أو  منصب  كل  أن  شك  وال  املناصب،  من  العديد 
مهمة تسند إليَّ تختلف عن املهمة السابقة، فطبيعة 
تسيير  ومسؤولية  إدارتها  تختلف  مؤسسة  كل 
أعمالها التنفيذية عن املؤسسات األخرى، وبدوري 
كنت أسعى لفهم طبيعة تلك املهمة والدور املنوط 
عن  فضالً  به،  أتسلّح  أن  ينبغي  ما  وأيضاً  بي، 
وضعي ملعايير وقواعد ألداء العمل، ويبقى التنفيذ 
املنفتحة وسرعة وضع احللول  بالعقلية  والتمسك 
التقليدية ملعوقات العمل، وأهمية تبني فلسفة  غير 
أو  الشكلية  اإلجــراءات  نفق  في  تقبع  ال  تطويرية 
البيروقراطية العقيمة، وأيضاً األهم، تعزيز وترسيخ 
العمل، ومن جهة أخرى فإن كل عمل  روح فريق 
خبرات  اكتسابي  في  ساهم  حياتي  في  مارسته 

متراكمة. وهو ما دعم قدراتي التنفيذية. 

 امرأة ناجحة  
فقالت:  وبريقه،  بالنجاح  شعورها  عن  سألتها 

النجاح هو هدفي األسمى الذي أسعى إليه، ولكن 
وزارة  تتولني  أو  تنفيذياً  منصباً  متارسني  عندما 
قطاع  وهــو  حيوي،  قطاع  على  وتشرف  تدير 
الدولي لدولة في طموح ومكانة  التنمية والتعاون 
ألن  بنجاحك،  تشعري  أن  الصعب  فمن  اإلمارات، 
املؤسسة التي تديرينها لها نطاق أكبر وهو نطاق 
املجتمع والدولة، وبالتبعية فإن تقييمك للنجاح الذي 
التقييم  إذا كان  حتققينه في عملك سيكون صعباً 
ذاتياً، ألنني كما قلت لك األمر يرتبط بتقييم أكبر 
يختلف  هنا  األمر  اآلخرين،  تقييم  وهو  وشمولي، 
كثيراً، ألنها مؤسسة تتعامل مع املجتمع الدولي أو 
العالم اخلارجي، وهكذا فشعوري بنجاحي يرتبط 
الذاتي، وما علّي  التقييم  مبفهوم يخرج عن دائرة 
سوى السعي جاهدة لتطوير العمل واالرتقاء بكامل 
أُخفي  ال  فأنا  الوقت  ذات  وفي  األداء،  منظومة 
سعادتي عندما تصدر شهادات دولية تؤكد تطور 
مجتمع اإلمارات واحتالله مرتبة عاملية أو حتقيق 

إجناز جديد. 
بنات  القاسمي  لبنى  الشيخة  معالي  تنصح 
من  باملزيد  العامة  احلياة  على  املُقبالت  اإلمــارات 
واكتساب  العلم،  على  الالمحدود  واإلقبال  التعلّم 
بالنظر  الطرق،  وتنميتها بشتى  واملعارف  املهارات 
ملا أنعم الله عز وّجل علينا بقيادة تسعى للنهوض 
العلم ال ينبغي أن يتوقف  املرأة، فتحصيل  مبكانة 
لتتقوقع  الدراسية  املرحلة  انتهاء  أو  بتوقف 
دراسية،  مناهج  من  حّصلته  ما  على  اإلماراتية 
وتسعى للحصول على وظيفة، بل يجب االستمرار 
في التحصيل العلمي واكتساب املزيد من املهارات 
العملية والعلمية والبرامج املهنية، السيما أن العمل 
امليداني مختلف عن الدراسة، لذا يجب االستعداد له 

والتسلّح بقيم املسؤولية إلثبات النفس.

لبنى القاسمي: 
النجاح والتفوق والتميز ال يأتي مصادفة

حتقيق: الرا الظرا�صي - ت�صوير: حممد علي
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امرأة  الدولة،  وزيرة  الشامسي  ميثاء  الدكتورة 
األعلى  َمثلُها  عن  سألتها  ولهذا  بالعمل،  شغوفة 
أتأمل  دائماً  كنت  فقالت:  احلياة،  وفي  العمل  في 
مكونات شخصية الوالد املغفور له بإذن الله تعالى 
الشيخ زايد »طيَّب الله ثراه«، وما تتميز به من دأب 
وعزم ومثابرة ال تعرف محطاتها تباطؤاً بل عرفت 
هناك  وليس  التقدم،  بركب  اللحاق  على  إصــراراً 
أسمى من العمل في بناء اإلنسان واملجتمع، وفي 
معاني   تتجلّى  هنا  ومن  والدول  املؤسسات  رقي 

عبارة.. العمل عبادة.
االقتحام  تقول:  العامة  للحياة  اقتحامها  وعن 
تنتزع  التي  الضمائر  وحتفزه  اإلرادة  احلياة تصنعه  في  اإليجابية  األدوار  مبمارسة  رضاها 

لم  ما  يكفي  ال  التشجيع  فإن  وبالتالي  العامة، 
الصادقة  بالرغبة  املفعمة  الدواخل  املرء  في  تتوفر 
في تقدمي ما تتطلبه احلياة العامة من أدوار مهما 
املشاكل  في  أرى  ال  لهذا  حدودها،  قياسات  كانت 
واملعوقات إال محفزات للمزيد من العزمية، بل هي 
اختبار ملدى قدرات املرء على معاجلتها وتاوزها 

ومواصلة املهام بخطى أكثر عطاًء وإبداعاً.
وعن احللم الذي يراود الدكتورة والوزيرة ميثاء 
تقول: حلمي هو أن أرى بنات اإلمارات وقد اتسعت 
دائرة حتصيلهن العلمي، وازدادت أدوارهن في بناء 

مسيرتنا احلضارية.
وعن مشاعرها وهي وزيرة في أول يوم لها في 
أمام مسار  نفسي  بحماس: وجدت  تقول  الوزارة 

زخماً  يقتضي  اختبار  وأمام  املسؤولية،  من  آخر 
أن  غير  واملهارات،  القدرات  من  واملزيد  البناء  من 
ملدير  كنائبة  السابقة  ومهامي  العلمي  تخصصي 
جامعة اإلمارات لشؤون البحث العلمي، أسهمت في 

إعطاء املسؤولية اجلديدة أبعاداً ورؤى.
وبالنسبة للتغييرات التي طرأت على حياتها بعد 
الشامسي: احلياة مسيرة  للوزارة تقول  اختيارها 
حافلة تصنعها شتى اخلبرات، وما املواقع الوظيفية 
جانبها  في  الرؤى  تعزز  التي  محطاتها  إحدى  إال 
أرحب  مساحات  إلى  باألفكار  وترتقي  امليداني، 
تسهم في املزيد من االبتكار واكتشاف سبل تعطي 

للحياة معانيها واستحقاقاتها املعرفية والوظيفية.
وعن الكيفية التي تعيش فيها يومها أمام زخم 
هو  التنظيم  تقول:  والطموح  واملسؤولية  العمل 
نشأتي  ومنذ  احلياة،  مفاصل  كل  في  األســاس 
أو  األُســريــة  ســواء  حياتي  في  مــســاراً  اتخذته 
-على  و-احلمدلله  قــادرة  جعلني  مما  الوظيفية، 
أحرص  فإني  ثم،  املوازنة بني مستلزماتهما، ومن 
على أن يكون يومي تعبيراً عن الوفاء مبسؤولياتي.
تهوى الدكتورة ميثاء القراءة املستدمية، ومتابعة 
تخصصات  في  ودراسات  مؤلفات  من  يصدر  ما 
الفتيات  على  أن  تــرى  ولــهــذا  عــديــدة،  معرفية 
التزود  والعمل  احلياة  على  املُقبالت  اإلماراتيات 
تقدم  واملعرفة من  العلوم  به  ما حتفل  بكل  الدائم 
وابتكار، مما يعطي لدورهن ما يستحقه من أهمية 
في مسيرة التنمية ويعزز قدراتهن اإلبداعية ويرتقي 
لها  اإلماراتية  »املرأة  وتقول:  املختلفة  مبهاراتهن 
تشريعاتها  وفي  الدولة  رؤية  في  مرموقة  مكانة 
أنها حتظى مبا  مبالغة  القول بال  املختلفة، وميكن 
وأنا  العالم،  الكثير من دول  النساء في  إليه  تفتقد 
التي متارس دورها  النسوية  املؤسسات  جزء من 

الرائد في هذا املجال«.

 أما ضيفتنا الثالثة، فقد اختارتها مجلة »فورين 
مفكري  أبرز  »قائمة  ضمن  األميركية  بوليسي« 
فيها  يدخل  مرة  أول  بذلك  لتكون   ،»2013 العام 
اإلماراتيون إلى هذه القائمة العاملية املرموقة، التي 
تصدرها ادوارد سنودن وشملت شخصياٍت عاملية 
حسن  بوتني،  فالدميير  كيري،  جون  مثل  بــارزة 
روحاني، اجنيال ميركل، الرئيسة البرازيلية »ديلما 
موقع  مؤسس  زوكربيرج«  و»مــارك  روسيف«، 

التواصل االجتماعي الشهير »فيسبوك« وغيرهم.
أوبزرفاتور«  »النوفيل  مجلة  أدرجتها  كما 
اخلمسني  الشخصيات  قائمة  ضمن  الباريسية 
بأنها  العالم، ووصفتها  تغيير  في  األكثر مساهمة 
العديدة  اجنازاتها  إلى  بالنظر  ــالم«  اإلع »ملكة 
نفوذ  تتناول  التي  التصنيفات  كافة  ووجودها في 
املرأة العربية، وقد كانت املرأة العربية الوحيدة في 

تلك القائمة.
تنفيذية  رئيسة  أفضل  لقب  على  حصلت  كما 
»آرابيان  مجلة  من   2012 لعام  اإلعالم  قطاع  في 
السيدات  من  تنفيذي  رئيس  أفضل  ولقب  بزنس« 
ضمن جوائز مجلة »CEO« الشرق األوسط ألفضل 

الرؤساء التنفيذيني في 2012.
كما اختيرت ضمن قائمة مجلة »فوربس الشرق 
األوسط« ألكثر 30 إمرأة عربية تأثيراً في القطاع 
احلكومي بالعالم العربي للعام 2013، وقائمة مجلة 
للعامني  عربية  امرأة   100 بزنس« ألقوى  »آرابيان 

2011 و2012.
وهي قد تكون أصغر رئيسة تنفيذية في الدولة، 
لم  فعمرها  الوطني،  املجلس  في  عضو  وأصغر 
يتجاوز بعد الرابعة والثالثني، وهي تترأس منطقة 
أبو ظبي اإلعالمية بجدارة وتقودها من جناح إلى 
موظفة  أول  كانت  التي  الكعبي  نورة  إنها  آخر. 
ودخلت   ،2007 في  اإلعالمية  املنطقة  في  مواطنة 

املجلس الوطني في 2011.  
وعن بداية عملها الوظيفي تقول الكعبي: دراستي 
الذي  بالطريق  تبشر  تكن  لم  الوظيفية  وبداياتي 
اخترت أن أسلكه اآلن، إذ إن حياتي املهنية عبارة 
عن قفزات متباعدة، فدراستي في جامعة اإلمارات 
بدأت  وبعدها  املعلومات  نظم  تخصص  في  كانت 
كنت  حيث  العسكري،  زايد  مستشفى  في  عملي 
مسؤولة في قسم نظم املعلومات، والدعم ملدة ثالث 
في  للطاقة«  »دولفني  إلى  انتقلت  وبعدها  سنوات 
مجال املوارد البشرية والتدريب والتطوير، وبعدها 
 .)Two Four54( عملت في منطقة أبوظبي اإلعالمية

ميثاء الشامسي: 
المعوقات هي اختبار لمدى قدرات المرء

في  مواطنة  موظفة  أول  »كنت  قائلة:  وتتابع 
املنطقة، وكنت أعمل مع اإلدارة العليا كون طبيعة 
واملالية  ــة  اإلداري باألمور  الدخول  تتطلب  عملي 
الشركة هي  تكوين  بدايات  البشرية، ألن  واملوارد 
املرحلة التي تتعلمي وتتعرفي فيها على كل شاردة 

وواردة«. 
وتوضح نورة، أن بيئة البيت هي التي شجعتها 
على اقتحام احلياة العامة والنجاح، وتقول: »الوالد 
كان متعلماً وعمل في العسكرية لـ 40 سنة وكان 
نائب رئيس األركان، ووالدتي كانت مديرة مدرسة 
يذهبان  وأمي  أبي  أرى  الصغر  ومنذ  سنة،   30 لـ 

للعمل ويدعماننا أنا وأخوتي ملواصلة تعليمنا«.
رحلة  في  واجهتها  التي  املشاكل  طبيعة  وحول 

الصعود، تقول الكعبي: »العمل ليس سهالً بطبيعته، 
أفراد  وهناك  وزمــالء،  فريق  إلى  يحتاج  والعمل 
من  للعمل  ينظرون  فهم  العمل،  تسهيل  يحبون  ال 
منظور قد يختلف معك ومع حبك أو إخالصك في 
العمل، ومن هنا يأتي االختالف، فالعمل يحتاج إلى 
الفصل بني الشخصي واملهني، وإذا تعامل اجلميع 
بهذا املفهوم سوف تختفي املشاكل، فالعمل يحتاج 

إلى احترافية وإخالص«.
وتقول أيضاً: إنها ليس مهووسة باأللقاب، فهي 
ترى النجاح في نتائج العمل، والنجاحات التي ُتبنى 
على أرض الواقع، وأن النجاح مسألة جماعية تقوم 
على اجلد والتفاني والتعاون وانفتاح الذهن وعدم 

حشر املعرفة في زاوية واحدة.

نورة الكعبي: 
 النجاح مسألة جماعية تقوم على التعاون

حلمي هو أن أرى 
بنات اإلمارات 

وقد اتسعت دائرة 
حتصيلهن العلمي
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عفراء البسطي: 
أنصحهن باإلخالص في العمل حتى بدون رقابة

هي امرأة فريدة، فرقم خمسة يشكل في حياتها 
نقلة نوعية، فأطفالها خمسة وعدد إخوتها خمسة، 
كل  يتغير  عاماً  الـــ25  خالل  الوظيفي  ومسارها 
عفراء  إنها  منتظم،  قدري  بشكل  سنوات  خمس 
لرعاية  دبي  ملؤسسة  العام  املدير  البسطي  راشد 
النساء واألطفال وعضو املجلس الوطني االحتادي 

عن إمارة دبي.
ودخولها  وحياتها  عملها  عن  عفراء  تتحدث 
الوطني وتقول: حياتي كانت مختلفة عن  املجلس 
إخوتي، نحن خمس بنات وترتيبي الرابع، ومع ذلك 
املشاغبة  كنت  العكس  على  بل  املدللة  أبداً  أكن  لم 
واملتعاونة واألولى في املدرسة طوال فترة تعليمي.

وبنوع من احلنني، تتذكر األيام اخلوالي قائلة: 
الشخصية األهم في حياتي هي خالتي التي سميت 
كانت  ذلك  ومع  املدارس  تطأ  لم  امرأة  بها،  تيمناً 
ذات  فطرية  قيادية  شخصية  احلياة،  في  أستاذة 
وغرست  وعلّمتني  بلورت شخصيتي  نادر،  طراز 

في كياني الضمير واإلخالص في العمل. 
عام  اإلمــارات«  »جامعة  من  البسطي  تخّرجت 
في  وعملت  العلوم،  في  تخصصت  أن  بعد   1986
الفرصة  باعتبارها  مدرسة  في  الثمانينيات  نهاية 

الوحيدة أمام اإلناث في تلك املرحلة، نظراً لرفض 
العائلة العمل خارج أسوار املدرسة مع أن طموحها 
إن  »مع  قائلة:  وتتابع  املختبرات.  في  العمل  كان 
لن البقاء في البيت كربات بيت شعرت  إخوتي فضَّ
أن لدّي طاقات تغرد خارج السرب، ففضلت العمل 
في التدريس وبعد فترة حدثت نقالت اجتماعية في 
وال   2005 مثل  وال   95 مثل  ليس   85 فعام  الدولة، 
واملجتمع  كبيرة  بسرعة  ترتقي  فاإلمارات   ..2013
للواقع،  قراءاته  تتغير  القفزات  هذه  يحقق  الذي 
وهكذا حتولت بعد خمس سنوات في التدريس إلى 
اإلدارة العامة للمناهج في وزارة التربية والتعليم 
املختصة بتأليف الكتب، وبعد خمس سنوات أُخرى 
تغيرت حياتي عندما عملت في جامعة زايد كنائب 
انقضاء  وبعد  االجتماعية،  للشؤون  اجلامعة  مدير 
وريادة  تطوير  مركز  إلى  اخلامسة حتوَّلت  السنة 
األعمال في مركز دبي التجاري، وبعد خمس أخرى 
مت اختياري ألكون مدير عام مؤسسة دبي لرعاية 
النساء واألطفال وبعدها تشّرفت بعضوية املجلس 
الوطني«. والنجاح بالنسبة للبسطي معادلته بسيطة 
اجلهد  وبعض  تنظيم  إلى  يحتاج  »املوضوع  فـ 

املضاعف«.

واملسؤوليات  واألسرة  االنشغال  هذا  مع  ولكن 
يومها؟ تيب  البسطي  عفراء  تقضي  كيف  اجلمة 
قائلة: »يومي عادي مثل أي أم، يبدأ مع آذان الفجر 
وأساعد  اجلديد  لليوم  وأطفالي  نفسي  فأجّهز 
أتابع  خروجهم  وبعد  للمدرسة  للذهاب  الصغار 
اذهب  وبعدها  نواقص؟  أي  إلى  يحتاج  هل  املنزل 
للعمل حتى الثالثة بعد الظهر ولكن لم يحصل أن 
الرسمي  الــدوام  انتهاء  وقت  في  مكتبي  غــادرت 

فدائماً هناك أعمال يجب االنتهاء منها«.
»بعدها أعود للمنزل، وإذا كانت هناك مشاركة 
ألذاكر  وأعــود  أذهــب  مؤمتر  أو  نقاش  حلقة  في 
لألطفال الصغار، وبعد نوم األطفال أتصفح بعض 

األعمال املكتبية لتجهيزها لليوم التالي«. 
تتلقاه من زوجها  الذي  بالدعم  البسطي  تفتخر 
وساعدني  ساندني  الــذي  هو  »زوجــي  وتقول: 
جناحي  بــارك  وأبــي  للنجاح،  ودفعني  ودعمني 

ويفتخر بنجاحي الذي لم يكن يتوقعه أبداً«.
املواطنات  للشابات  تقدمها  التي  النصيحة  وعن 
فعندما  العمل،  في  باإلخالص  »أنصحهن  تقول: 
عن  تقارير  يكتب  أو  يراقبني  أحد  يكن  لم  عملت 

عملي، كنت أنا الرقيب واحملاسب لنفسي«.

الغالف

الدكتورة حصة عبد الله أحمد العتيبة هي أول 
أسبانيا،  في  الدولة  سفير  منصب  تشغل  امــرأة 
وتخبرنا أن دخولها إلى عالم الدبلوماسية لم يكن 
جديداً عليها فقد نشأت في بيئة تتنفس السياسة 

وتعيشها يومياً.
أحمد  بن  الله  عبد  والدي  »كان  العتيبة:  تقول 
للمجلس  األول  النائب  الــلــه«  »رحــمــه  العتيبة 
في  تأسيسه  منذ  أبوظبي  حلكومة  االستشاري 
بداية السبعينيات كما شغل أحمد خليفة السويدي 
للدولة،  وزير خارجية  أول  منصب  زوج شقيقتي 
الشامسي عضو  العزيز  السفير عبد  وأنا تزوجت 

السلك الدبلوماسي وسفيرنا احلالي في إيطاليا«.
القيادة  قبل  من  تكليفها  أن  العتيبة  وتعتبر 
الرشيدة لشغل منصب سفيرة الدولة في أسبانيا 
يدل على االهتمام والدعم اللذين حتظى بهما املرأة 
إلى  بدورها  تقوم  أن  على  واحلــرص  اإلماراتية 

جانب الرجل في بناء املجتمع. 
وعن املواقف الطريفة التي واجهتها في مهمتها 
مقابالتي  إحدى  »في  وتقول:  تتذكر  الدبلوماسية 
عن  أعرب  أسبانية رسمية  مع شخصية  الرسمية 
دهشته وتعجبه عندما قابلني واكتشف أن منصب 
سفير دولة اإلمارات العربية املتحدة تشغله امرأة، 

وبعد اللقاء شعر باالرتياح واالستحسان وتغيرت 
النظرة السائدة لدى البعض في الغرب بأن النساء 
في اإلمارات لم يصلن إلى مستوى تعليمي وثقافي 

واجتماعي متقدم«.
وعن الكيفية التي تتعامل بها عند وجود بعض 
املشكالت، تقول: »لم تواجهني مشاكل واحلمدالله، 
خاصة وأنني بطبيعة احلال كنت زوجة دبلوماسي 
مع  املباشرة  املعايشة  خبرة  امتلك  لهذا  وسفير، 
معه  والتعامل  اليومي  الدبلوماسي  العمل  أجواء 

بالصورة املالئمة«.
تعكس  أن  في  العتيبة  حصة  الدكتورة  حتلم 
للمرأة  الصحيحة  الصورة  العالم  في  الصحافة 
اإلماراتية خاصة، واملرأة املسلمة بشكل عام، وتبني 
أن لديها حقوقاً حصلت عليها كمسلمة قبل أي امرأة 

في العالم.

حصة العتيبة:
أحلم أن يعكس اإلعالم الصورة الصحيحة للمرأة اإلماراتية



يع  أرابتك القابضة مجموعة شركات رائدة متخصصة في تنفيذ المشار
الهندسية واإلنشائية الضخمة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

يع البنى  ية والسكنية، ومشار يقيا، بما في ذلك األبراج التجار أفر
التحتية وقطاع النفط والغاز.  

 لها، مجموعة 
ً
ونفذت الشركة التي تتخذ من دولة اإلمارات مقرا

متنوعة من المشاريع اإلنشائية البارزة، مثل تشييد برج خليفة، وهو 
 عن عدد آخر 

ً
أعلى مبنى في العالم، وفندق قصر اإلمارات، فضال

يع التقنية، مثل المطارات ومرافق النفط والغاز. من المشار

 باإلنجازات، وتلتزم بتسليم 
ً
 حافال

ً
تملك أرابتك القابضة سجال

 للجدول الزمني والميزانية المحددة، وقد أسهم 
ً
مشاريعها وفقا

ذلك في تنمية أعمال الشركة بسرعة مطردة خالل األعوام 
 على أسعار 

ً
الماضية، واقتران اسمها بالجودة، كما انعكس إيجابا

العقارات الجاهزة التي نفذتها الشركة. 

تم إدراج أرابتك في سوق دبي المالي عام 2005 كأول شركة 
إنشاءات خاصة تتحول إلى شركة مساهمة عامة. واليوم تضم 

أرابتك القابضة العديد من الشركات التابعة في مختلف تخصصات قطاع 
اإلنشاءات. وتعمل الشركة في الوقت الراهن على مجموعة من أبرز 

المشاريع اإلنشائية في منطقة الشرق األوسط، بما في ذلك متحف 
ية الدوحة،  اللوفر أبوظبي، ومشروع مشيرب في قلب العاصمة القطر
كما توسع الشركة أعمالها في مناطق جغرافية جديدة، وتعمل على 
التوسع في مجاالت النفط والغاز والطاقة والبنى التحتية ذات الصلة 

بهذه القطاعات .

ومع أن مقاوالت اإلنشاء تحظى بحصة كبيرة من أنشطة أرابتك، إال أن 
يد الخرسانة   من تور

ً
اهتمامات الشركة تمتد إلى جميع مراحل البناء، بدءا

إلى خدمات إدارة المرافق. وباعتبارها شركة تهتم بالتكامل الرأسي، 
يد من المجاالت التي تتمتع  يز حضورها في مز تتطلع أرابتك إلى تعز

بمعدالت عالية من الربحية ضمن قطاع اإلنشاءات.

استراتيجية النمو
وافق مجلس اإلدارة في شهر فبراير الماضي على خطة استراتيجية 

مفصلة للنمو، ترتكز على تحقيق النمو العضوي، إلى جانب إجراء 
عمليات استحواذ وتأسيس مشاريع مشتركة ضخمة، ُبغية االستفادة 

من المجاالت اإلنشائية المتخصصة ذات الهوامش الربحية العالية 
 على طريق وضع تلك 

ً
 كبيرا

ً
والنمو العالي. وقد حققت الشركة تقدما

يز محفظتها من المشاريع واألعمال  االستراتيجية موضع التطبيق وتعز
الجديدة. 

تركز االستراتيجية الجديدة على االستفادة من خبرة أرابتك الطويلة في 
مجال اإلنشاءات لالنطالق إلى مشاريع األعمال الهندسية والبنى 

التحتية في االقتصادات النفطية في الشرق األوسط. ومع أن قطاع 
اإلنشاءات قد بدأ في التعافي والذي يتوقع أن يتواصل لمدة سبع 

 بالتوسع في 
ً
إلى عشر سنوات، إال أن استراتيجية أرابتك تهتم أيضا

قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية ومساكن ذوي الدخل 
المتوسط.  

ومن أهم ثمار هذه االستراتيجية المشروع المشترك الذي تم 
 مع شركة سامسونغ الهندسية، كبرى الشركات 

ً
إنشاؤه مؤخرا

ية. وستسعى الشركة الجديدة للفوز بعقود  الهندسية الكور
مشاريع كبرى )تتراوح قيمتها ما بين 3 و10 مليارات دوالر أمريكي( 

يد واإلنشاء لقطاعات النفط  في مجال خدمات الهندسة والتور
والغاز والطاقة والبنى التحتية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

يقيا. أفر
وسوف تستفيد الشركة الجديدة من شبكة أرابتك الواسعة على 

مستوى المنطقة والكفاءات المهنية المرموقة التي تزخر بها في 
 عن 

ً
مجال إدارة المشاريع والقوة العاملة الماهرة والمتمرسة، فضال

سجل أرابتك الحافل في مجال إنجاز المشاريع اإلنشائية المعقدة في 
يادي الذي تحتله سامسونغ  المنطقة، كما ستستفيد من المكان الر

الهندسية في مجاالت النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية. 

وفي شهر نوفمبر الجاري وقعت أرابتك مذكرة تفاهم مع »جي 
اس للهندسة واإلنشاءات«، التي تعد واحدة من أكبر الشركات 

يا، لتأسيس شركة جديدة لتنفيذ مشاريع  متعددة األنشطة في كور
ضخمة في مجاالت البنية التحتية والهندسة، بما في ذلك مشاريع 
المترو والسكك الحديدية والجسور والموانئ واألنفاق وغيرها في 

يقيا. منطقة الشرق األوسط وشمال أفر

www.arabtecholding.com
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رئيس  املنصوري  محمد  علي  املستشار  أكد 
مجلس »إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي 
جلمعيات  التعاوني  »االحتاد   ورئيس  األسماك« 
املتحدة«  العربية  اإلمارات  في  األسماك  صيادي 
مراعاتهم  وعدم  الصيادين  بعض  تاوزات  أن 
في  للخطر  تعرضهم  املرعية  واألنظمة  للقوانني 
عرض البحر وتضع الدولة في مواقف محرجة اذا 
مت احتجازهم في املياه االقليمية للدول املجاورة. 
وقال املنصوري: إن اجلمعية تتبع إجراءات رادعة 
سحب  تشمل  فيما  تشمل  اخلصوص  هذا  في 

الرخصة.
إلى   )999( مع  حوار  في  املنصوري  وتطرق   
التعاون والتنسيق مع اجلهات الرسمية املختصة 
ومنها شرطة أبوظبي في مجال توعية الصيادين، 
وكشف عن فرص العمل املتوفرة للكوادر الوطنية 
التي  أبوظبي  في  اجلديدة  األسماك  سوق  في 
العالم...  في  األسواق  أكبر  من  واحدة  ستكون 

احلوار. نص  يلي  وفيما 

> تعتبر سوق األسماك اجلديدة في أبوظبي من 
أكبر أسواق األسماك في العالم ، هل لكم إعطاؤنا 
من  وهل  فيها،  العمل  وآليات  السوق  عن  نبذة 

واجهتموها؟ مشاكل 
املُزمع افتتاحها  - بالفعل سوق األسماك اجلديدة 
قريباً في املشرف مول  مبنطقة املرور في أبوظبي 
أسواق  أكبر  من  العاملية  املواصفات  حسب  تعدُّ 
املقدمة  اإلمكانات  حيث  من  العالم  في  األسماك 
التعاونية  أبوظبي  جمعية  عملت  وقد  واجلاهزية، 
لصيادي األسماك على إبرام شراكات مع قطاعات 
واليابان  الصني  مثل  متعددة  دول  في  خارجية 
منطقة  في  تتكاثر  أو  توجد  ال  أسماك  الستيراد 
تلبية  بهدف  »الساملون«  مثل:  العربي  اخلليج 
احتياجات املستهلكني، كذلك مت توفير محال لشواء 
األسماك وطهيها وتناولها حسب رغبة املستهلكني ،  
كذلك ستعمل اجلمعية من خالل السوق على توفير 
أسماك طازجة محلية ومستوردة بأسعار مناسبة 
وموحدة في جميع محال السوق ولن يكون هناك 

األسعار. في  تعارض  أو  تفاوت  أي 
محالً   ٧٥ فعددها  السوق  داخل  احملال  عدد  أما 
لعرض  األول  منفصلة،  أقسام  ثالثة  إلى  ُقّسمت 
خصص  والثالث  للتنظيف  والثاني  األسماك 
في تصميم  روعي  وقد  األسماك.  كبرادات حلفظ 
في  الفائقة  العاملية  التقنية  من  االستفادة  السوق 
شفط الروائح ومنع انتشارها. كذلك ستكون خدمة 
من  السمك  شراء  بشرط  مجانية  السمك  تنظيف 
منافذ البيع داخل  السوق، وأسعار الشواء ستكون 
مناسبة جداً ، وأقل من األسعار املتعارف عليها في 

أبوظبي. في  األخرى  األماكن 
من  أسطول  توفير  على  أيضاً  اجلمعية  وحرصت 
بجانب  األسماك  لنقل  احلديثة  املبردة   السيارات 
مصنع للثلج سيتم تركيبه في داخل السوق، كما 
مخصصة  السوق  داخل  في   مواقع  هناك  توجد 
على  حفاظاً  مستوى  أعلى  على  النفايات  لتدوير 

البيئة.
اختصاص  من  فهي  السوق  في  الرقابة  أما 

حوار

تجاوزات بعض               الصيادين تضع الدولة في مواقف محرجة!

سيتواجد  الذي  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز 
مفتشوه، باإلضافة إلى أفراد جهاز رقابة اجلمعية 
املتخصصني على مدار الساعة، بهدف حتقيق أعلى 
بطريقة  السوق  وستُدار  واألمان،  اجلودة  درجات 
حديثة تضاهي األسواق العاملية إن لم تتفوق عليها.
اجلديدة  السوق  في  العمل  فرص  عن  ماذا   <
املادي  مردودها  وما  الوطنية،  للكوادر  املتوفرة 
جمعية  إلى  املنتسبني  املواطنني  الصيادين  على 

أبوظبي؟ في  الصيادين 
-  فرص العمل في سوق األسماك اجلديدة متوفرة 
اجلمعية  ستتبع  السوق  كون  الوطنية،  للكوادر 
وستُدار من خالل كوادر وطنية، ولن تؤجر محالها 
مردود  لتحقيق  وذلك  مستثمرين،  أو  ملستأجرين 
املنتسبني  املواطنني  للصيادين  كبيرة  وفائدة  عاٍل 
للجمعية، وأؤكد هنا على استعداد اجلمعية الستقبال 
في  والنساء  الرجال  من  ملواطنني  توظيف  طلبات 
تخصصات وخبرات محاسبية وتسويقية تتناسب 
مع مؤهالتهم وَستُعطى األولوية ألعضاء اجلمعية 

علي
المنصوري:
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حوار

املواطنني. من 
جانب  من  الشكاوى  بعض  على  تعليقكم  ما   <
بعض الصيادين املساهمني في جمعية الصيادين 

األرباح؟ توزيع  طريقة  حول 
الصيادين  بعض  جانب  من  الشكاوى  هذه   -
املساهمني في اجلمعية حول طريقة توزيع األرباح 
حول  قانوناً  هناك  الصحة، ألن  من  لها  أساس  ال 
مالحظات  إلينا  وردت  وقد  اجلميع،  يحكم  ذلك 
االحتادي  القانون  في  النظر  إلعادة  واقتراحات 
املنّظم لعملية توزيع األرباح، وسوف تتم مناقشة 
لكم  وأؤكد  للصيادين،  العمومية  اجلمعية  ذلك في 
بأن التوزيع يتم حسب النظام األساسي للجمعية. 
د أسماكاً ال يستحق أرباحاً، فليس مجرد  فمن ال يورِّ
األرباح. في  احلق  يعطيك  اجلمعية  إلى  االنتساب 

النظام  من  مادة  أي  في  التغيير  أو  التعديل  أما 
عليه من جانب  التوافق  للجمعية فيجب  األساسي 
ثلثي األعضاء، وأؤكد هنا على أن جميع الشكاوى 
أو املالحظات من ِقبل منتسبي اجلمعية تؤخذ بعني 

االعتبار.
أبوظبي  في  األسماك  صيادي  جمعية  طالبت   <
املستوى  على  املهنة  أمور  لضبط  جديدة  بآليات 

ذلك؟ في  اجلديد  ما  االحتادي، 
جديدة  آليات  هناك  تكون  بأن  طالبنا  لقد  نعم   -
لضبط أمور  املهنة على املستوى االحتادي، فمثالً 
شرط وجود مواطن مع كل رحلة صيد، هذا الشرط 

املتفرغني  املواطنني  عدد  قلة  بسبب  التنفيذ  صعب 
للعمل في هذه املهنة، خصوصاً وأن أصحاب مراكب 
الصيد لديهم أعمال أخرى، لذلك البد من استحداث 
آليات جديدة على املستوى االحتادي لضبط مهنة 
في  تسببت  التي   والتشريعات  فالقوانني  الصيد، 
عزوف املواطنني عن هذه املهنة قد وضعت بناًء على  
احلالية  الظروف  مع   تتعارض  سابقة  دراسات 
حتديات   هناك  كذلك  الصيادون،  يفيد  ما  حسب 
التكلفة  ارتفاع  منها  الصيد  مهنة  تواجه  كثيرة 
التشغيلية للعمالة األجنبية وأدوات الصيد  وأسعار 
الديزل، إضافة  إلى العوامل الطبيعية التي ال ميكن 
»من  الصيد  موسم  مدة  ِقصر  مثل  فيها  التأثير 
أكتوبر إلى أبريل« واالضطرابات اجلوية.. إلخ. كل 
ذلك يحتاج إلى مناقشة ووضع آليات وتشريعات 

املستوى  على  املهنة  أمور  وضبط  تتوافق  جديدة 
االحتادي.

تخدم  تشريعات  هناك  تكون  بأن  طالبنا  وقد 
الصيادين، وفي الوقت نفسه حتافظ على استدامة 
الثروة السمكية على مستوى الدولة، ووزارة البيئة 
واملياه تقوم حالياً بتفعيل  تشريعات سابقة بهدف 
تنظيم مهنة الصيد في الدولة، بحيث تكون القوانني 

للجميع. ملزمة 
> ما إجراءاتكم للحد من َتعّرض بعض الصيادين 
مع  التعاون  مدى  وما  البحر،  عرض  في  للحجز 

السلطات األمنية في هذا املجال؟
لصيادي  التعاونية  أبوظبي  جمعية  في  -نحن 
األسماك  لصيادي  التعاوني  واالحتاد  األسماك 
والتواصل  التعاون  على  دائماً  نؤكد  بالدولة 

والتنسيق مع جميع اجلهات املختصة ذات الصلة 
املنشآت  حماية  وجهاز  اخلارجية  وزارة  ومنها 
عقد  خالل  من  وذلك  الداخلية،  ووزارة  بالدولة 
من  إشكاالت  أي  ملعاجلة   بيننا  دورية  اجتماعات 
أناشد   »٩٩٩« مجلة  خالل  من  وأننا  القبيل،  هذا 
جميع الصيادين بوجوب التقيد بالقوانني واألنظمة 
املتبعة بالدولة بهدف حتاشي هذه املشكالت، وذلك 
من خالل  عدم تاوز املياه اإلقليمية للدولة بأي 
حال من األحوال، حتى ال  يتعرضون لالعتقال من 
وقد  املجاورة،  الدول  في  املسؤولة  اجلهات  جانب 
نّوهنا وعممنا على اجلميع بذلك، وفي حال املخالفة 
ُتلغى  التجاوز  تكرر  وإن  الصيد  رخصة  تسحب 
الرخصة، ألن الصياد بهذا التصرف غير املسؤول 
نفسه  ويعّرض  محرج  موقف  في  الدولة  يضع 

عنها. غنى  في  نحن  التي  لألخطار  وغيره 
بالقيادة  الشرطة املجتمعية  كذلك هناك تعاون مع 
العامة لشرطة أبوظبي من خالل تنظيم ورش عمل 
في  احلرائق  عن  ووقائية  أمنية  وإلقاء محاضرات 
األخطار،  مواجهة  عند  التصرف  وكيفية  السفن، 
كذلك أي قضايا أو مشكالت قد حتصل في ميناء 
مع   بشأنها  والتنسيق  التواصل  يتم  الصيادين 
أن  مشكلة ميكن  أي  وحل  لتذليل  أبوظبي  شرطة 

تواجهنا.
> هل من إجراءات وضوابط لكبح جماح االرتفاع 
ألسباب  األسماك  أسعار  في  أحياناً  فيه  املُبالغ 

اجلوية«؟. »األحوال  منها   كثيرة 
له  احمللية  األسماك  أسعار  ارتفاع  موضوع   -
واألحوال  والطلب  العرض  منها  كثيرة  أسباب 
تأثير سلبي على األسعار،  لها  التي يكون  اجلوية 
إلى توقف  أحياناً  فاالضطرابات اجلوية قد تؤدي 
املركب اضطرارياً في أي جزيرة بعيدة، مما يتسبب 
في تلف األسماك، وبالتالي قلة املعروض. فاألحوال 
رأيي هو  فيها. واحلل في  التحكم  اجلوية الميكن 
األمن  توفير  في  للمساعدة  سمكية  مزارع  إنشاء 
حدود  عند  األسماك  أسعار  واستقرار   الغذائى 
املخزون  من  االحتياطي  مضاعفة  كذلك  معينة، 
فهي  املستوردة  األسماك  أسعار  أما  السمكي. 

وثابتة. مستقرة 
بعد  وثباتها  األسعار  استقرار  نأمل  العموم  على 
افتتاح سوق األسماك اجلديدة لشمولها على آليات 
جديدة ستساعد في السيطرة على األسعار إلى حد 

ما.
 > هل يعتبر »التلوث البحري« سبباً من أسباب 

األسعار؟ ارتفاع 
ليس  سابقاً  أكدنا  كما  األسماك  أسعار  ارتفاع   -
من أسبابه التلوث البحري، ألنني أؤكد دائماً على 
املساحات  وأفضل  أنظف  من  اإلقليمية  مياهنا  أن 
فإن  وبالتالي  تلوث،  أي  لدينا  يوجد  وال  البحرية، 
اضطراب  بسبب  يكون  ما  غالباً  األسعار  ارتفاع 
األحوال اجلوية وتقلّبها خاصة في موسم الشتاء 
م   الذي تختفي فيه بعض األسماك احمللية، كذلك حتكُّ

عدد من تار اجلملة في رفع األسعار.
صدر  الذي  االجتماعية  الشؤون  وزارة  قرار   <
التعاوني  االحتاد  دور  تفعيل  حول  مؤخراً 

جلمعيات صيادي األسماك فتح الباب مجدداً أمام 
احلفاظ على مهنة الصيد في الدولة، ما التحديات 
التي تواجهونها لتطبيق هذا القرار وما تعليقكم 

ذلك؟ على 
- االحتاد التعاوني يسعى حثيثاً إلى حل مشكالت 
الدعم  وإيجاد  الدولة،  مستوى  على  الصيادين  
املادي لهم وخلق شراكة عمل فعلية بني املؤسسات 
الشؤون  وزارة  قرار  يحقق  أن  وآمل  املختصة. 
جميع  بني  اخلدمات  توزيع  في  العدل  االجتماعية 
من  والذي  الدولة،  إمارات  امتداد  على  اجلمعيات 
شأنه توحيد جهود جميع  اجلمعيات ذات الصلة 
في اإلمارات لتوفير حياة كرمية للصيادين أسوة 

الدولة. في  األخرى  املهن  بباقي 
نشر  من خالل  التحديات  مواجهة  من  البد  كذلك 
والتأكيد  الصيادين  جمعيات  بني  التعاوني  الوعي 
على نشر ثقافة احلفاظ على الثروة السمكية وحل 
مشكالت اجلمعيات في الدولة  عبر توفير موارد 
متنوعة  خدمات  تقدمي  خاللها  من  ميكن  مالية 
للصيادين، كذلك أشدد هنا على الدور الكبير الذي 
تقوم به وزارة البيئة واملياه في احلفاظ على استدامة 
الثروة السمكية واحلد من الصيد اجلائر، وذلك عبر 
وضع ضوابط وتشريعات خاصة ستعود بالفائدة 

على  اجلميع، ودورنا هنا كاحتاد تعاوني هو نشر 
الثقافة التعاونية بني الصيادين، ألن البيئة البحرية 
دول  باتاه  السمكية  الثروة  ستهرب  ُدّمرت  إذا 
أخرى مجاورة، ألن البيئة املناسبة هي التي تعمل 
على تكاثر األسماك،  وبالتالي أي تخريب في البيئة 

البحرية سيكون مبثابة خسارة للجميع.
 > هناك اتهامات باستنزاف الثروة السمكية في 
الدولة لعدة أسباب منها أساليب الصيد اجلائر.. 

ما تعليقكم على ذلك؟
الكبيرة،  األسرة  مبثابة  هي  الصيادين  جمعية   -
وبالتالي فإن كل صياد مسؤول عن تصرفاته ونحن 
من طرفنا نعمل على نشر الوعي الثقافي عبر ورش 
عمل حول تنظيم عمل الصيادين، ألن الصيد اجلائر 
النوع أيضاً، لذلك نعمل  الكم وإمنا في   ليس في 
السمكية بني  الثروة  على زرع فكر احملافظة على 
الصيادين، وقد تاوبت شريحة كبيرة معنا وقلة 
السلطات  مع  عمل  كشركاء  ونحن  تلتزم  ال  قليلة 
املختصة نعمل على تقدمي النصح واإلرشاد، ولكن 
إن لم يلتزم الصياد باللوائح واإلرشادات فإنه ال 
ملهنة  مة  املنظِّ للقوانني  االحتكام  إال  أمامنا  يكون 
حتّمل  أمام  مخالف  كل  وضع  وبالتالي  الصيد، 

مسؤولياته.

�صكاوى بع�ض ال�صيادين حول طريقة 

توزيع الأرباح ل اأ�صا�ض لها من ال�صحة
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يفسد عليه فرحة استقباله البنه العائد من الواليات المتحدة في عطلة أعياد الميالد ورأس لم 
بعد  البيت،  إلى  المطار  من  العودة  في طريق  األبناء  بين  دار  الذي  الحوار  السنة، سوى 
وصول االبن العائد لقضاء اإلجازة بين أهله. لم يكن موضوع الحوار هو الذي أفسد تلك 
الفرحة، وإنما اللغة التي كان يدور بها الحوار وهي اإلنجليزية، ال العربية التي هي لغتهم 
األم واللغة الرسمية التي يحث قادة هذا البلد على استخدامها، ويسنون القوانين لحمايتها من االغتراب 
الذي تعاني منه، ومن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من جانب اللغات األخرى، مدعومة بهذا العدد 

الهائل من غير العرب الذين يعيشون على أرض الدولة، ويشكلون الغالبية العظمى من سكانها.
كان أكثر ما آلمه وسبب له جرحاً عميقاً، وهو يستمع إلى الحوار الدائر بين أبنائه باللغة اإلنجليزية، 
أنه واحد من المنافحين عن اللغة العربية، الذين نذروا قلمهم ولسانهم للدفاع عنها، وقد كتب عشرات 
ذلك،  تستدعي  ال  مواقف  في  غيرها  بلغاٍت  ويتحدثون  ألسنتهم  يلوون  الذين  أولئك  منتقداً  المقاالت، 
متجاهلين لغتهم األم. كما أنه واحد من أولئك الذين اعتادت أن تستضيفهم اإلذاعات والقنوات التلفزيونية 
للحديث عن اللغة العربية وأهمية المحافظة عليها، السيما في اليوم العالمي الحتفاء الشعوب بلغاتها األم، 
ولم يوفر فرصة أو مناسبة من دون الدعوة إلى االعتزاز باللغة العربية، ورفعها فوق كل لغات العالم، 
فكيف تأتي الطعنة من أقرب الناس إليه، وكيف لم ينتبه كل هذه المدة إلى أن بيته مخترق من لغات 
أخرى، كثيراً ما دعا إلى عدم إتاحة الفرصة لها كي تطغى على اللغة العربية، فإذا بها تصبح اللغة األولى 

في بيت الداعي نفسه؟!
دارت هذه األفكار وغيرها في رأسه وهو ينصت ساهما إلى حوار األبناء، يتابع بعضه، ويعود إلى 
الفكرة التي تؤلمه في هذا الموقف الذي وجد نفسه فيه، ويحاول الخروج منه بأقل الخسائر، من دون 
أن يفقد اتساقه مع المبادئ واألفكار التي يؤمن بها، ويدافع عنها، وليس ثمة مجال لتغييرها بعد كل 
هذا العمر. فّكر ملياً، هل أخطأ حين أدخل هؤالء األبناء مدارس خاصة لم تكن اللغة العربية تحظى منها 
باالهتمام الكافي، معتقداً كأغلب اآلباء أن المدارس الحكومية ال توفر تعليماً جيداً يتناسب مع متطلبات 
العصر وأدواته؟ لكنه هو نفسه من ُمخرجات التعليم الحكومي الذي يتهمه بالقصور، فهل يعتبر نفسه 
ِنتاجاً فاشالً لنظام تعليم عاجز عن إعداد إنسان لحياة ناجحة؟ يبدو هذا سؤاالً صعباً، في اإلجابة عليه 
بـ»نعم« تهمة ال يرضاها لنفسه، وفي اإلجابة عليه بـ»ال« تهمة أخرى له بارتكاب خطأ فادح يجني ثمرته 

اآلن، فأي التهمتين يقبل، وأيهما يرفض؟
إنها الصدمة إذن، تلك التي شعر بها تصيب عقله، وتتسلل إلى ضميره فتغرقه في اإلحساس بالذنب، 
ليس تجاه اللغة التي قضى عمره مدافعاً عنها فحسب، وإنما تجاه األبناء الذين اعتقد أنه قد وضعهم على 
الطريق الصحيح، فإذا بعالمات هذا الطريق كلها مكتوبة بغير اللغة التي طالما أحبها، ودافع عنها، وانتقد 
أبناءها الذين يتنكرون لها، ويؤثرون لغات أخرى عليها، ثم ها هو يفاجأ بأن هذا النكران يأتي من داخل 
ر كل األمثال التي حفظها عن ظهر قلب، تلك التي ينصح بعضها من كان بيته من زجاج  بيته. ساعتها تذكَّ
بعدم رمي بيوت الناس بالحجر، ويصف بعضها اآلخر باب النجار بأنه »ُمخلّع«.. إلى آخر هذه المنظومة 

من األمثال العربية والشعبية التي شعر أنها تنطبق عليه أكثر من غيره في هذه اللحظة.
ثمة قرارات من الصعب تقدير مدى صحتها عند اتخاذها، وثمة قرارات من الصعب الرجوع عنها 
بعد اتخاذها، وثمة قرارات من الصعب تصحيح أخطائها عند اكتشافها. ُترى كم من القرارات الصحيحة 
اتخذنا في حياتنا، وكم من القرارات التي يمكن الرجوع عنها، وكم من القرارات التي يمكن تصحيح 
أخطائها؟وهل هو وحده المسؤول عما حدث ويحدث بحق اللغة العربية، أم أنها منظومة المجتمع التي 
قته في تلك الليلة التي تمنَّى أن يطلع نهارها سريعاً، ألنه لم يعرف للنوم طعماً  تساعد على ذلك؟ أسئلة أرَّ

طوال ساعاتها التي كانت أثقل من أن يتحملها عاشق للغة العربية ُمصاب بالصدمة.

عاشق مصاب بالصدمة

ضفاف
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في َجنبات »قلعة صالح الدين« بالقاهرة، تقف 
في  األمني  الدور  عن  ُتعبّر  شرطية  متاحف  عدة 
أم  مركبات  متاحف  كانت  سواء  املجتمع،  حماية 
سجون أم مطافئ، وجميعها مسجلة ضمن قائمة 

التراث اإلسالمي الذي تضمه القلعة.
هذه املتاحف دخلت َطي النسيان لعدة سنوات، 
حتى ووريت الثرى، على الرغم من أنها كانت قيد 
الدين،  صالح  قلعة  رواد  من  السياحية  الزيارات 
وخالل هذه املدة تعّرضت هذه املتاحف إلى العديد 
على  كانت  حتى  واإلنسان،  الزمان  تعديات  من 
موعد مع الصيانة للترميم لتصبح في ِحلّة جديدة، 
يرتادها السائحون من زائري القلعة، حيث تقع هذه 

املتاحف.
تاريخ  إبراز  بهدف  املتاحف جاءت  صيانة هذه 
الشرطة منذ أقدم العصور وحتى التاريخ احلديث، 
وهو ما عمل على إبرازه سيناريو العرض املتحفي، 
السالح  قــاعــات  يبرز  أن  على  حــرص  ــذي  والـ
مثل  االجتماعية  واجلرائم  السياسية،  واالغتياالت 
واالسماعيلية  الشهيرة،  وسكينة«  »ريــا  قضية 
االحتالل  ضد  الشرطة  ملحمة  تستعرض  التي 
مصر  فى  للشرطة  مخصصة  وقاعة  االجنليزي، 
اإلسالمية والتي تعرض أسلحة من عصور مختلفة، 
إلي  إضافة  الفرعوني،  العصر  للشرطة في  وقاعة 
الشرطة  أزياء  فيه  ُتعرض  والذي  الرئيسي،  البهو 

ُيزين جدرانه صور تسد  كما  العصور  مر  على 
وزراء الداخلية منذ الفترة امللكية وحتى قيام ثورة 

1952، إضافة إلى مبنى اإلطفاء.
من  لسلسلة  مقدمة  جاء  املواقع  هذه  افتتاح 
جذب  إلى  تهدف  أثرية  مواقع  لعدة  االفتتاحات 
مصر،  إلى  الوافدة  السياحية  احلركة  من  املزيد 
للبالد،  القومي  الدخل  زيــادة  في  ُيسهم  ما  وهو 
بضرورة  املسؤولون  فيه  يطالب  الذي  الوقت  في 
بعض  استغالل  إلمكانية  متكامل  مشروع  إعداد 
املباني واألماكن األثرية غير املستغلة بالقلعة لتنفيذ 
الستغاللها  تأهيلها  وإعــادة  لها  ترميم  مشروع 
كمزارات أثرية جديدة فيها، وإعداد دراسة إلمكانية 

فتح أبواب القلعة للزيارة مساء وذلك بالتنسيق مع 
شرطة السياحة واآلثار.

باجلهود  متت  هذه  الصيانة  أعمال  أن  الالفت، 
في  املشروعات،  وقطاع  باملتاحف  للعاملني  الذاتية 
الوقت الذي جاءت فيه إعادة احلياة لهذه املتاحف 
مبثابة إحياء لدورها في جذب السائحني من ناحية، 
ناحية  من  وشرطته  الشعب  بني  التالحم  ولتأكيد 
أخرى، ما يضفي شكالً وقيمة جديدين للصرحني 
في ِحلّتهما اجلديدة، وذلك بعد صيانة هذه املتاحف 
املدة  وهى  أعوام،  قرابة خمسة  استمرت  مدة  في 
بغرض  مغلقة،  املتاحف  هذه  فيها  استمرت  التي 

حمايتها، إلى أن أجنزت صيانتها.
ــدران  اجلـ صــيــانــة  شملت  الــتــرمــيــم  ــال  ــم أع
داخل  للمراقبة  كاميرات  وتركيب  واألرضــيــات 
وخارج املواقع، فضالً عن أجهزة إنذار ضد احلريق 
وإضاءة حديثة مناسبة داخلية وخارجية، وتركيب 

بوابات حديدية على املداخل الرئيسية. 
وفي جولة ملجلة »999« بهذه املواقع، فإن أول ما 
يقابل الزائر متحف املركبات، والذي سبق أن افتتح 
في العام 1983، وهو عبارة عن قاعة واحدة تعرض 
بها ثماني عربات شاركت في مناسبات رسمية في 

مصر إبان حكم أسرة محمد علي. 
ولعل أهل العربات تلك التي استقلتها إمبراطورة 
في  للمشاركة  ملصر  زيارتها  عند  أوجيني  فرنسا 
نوفمبر ١٨٦٩،   17 في  السويس  قناة  افتتاح  حفل 
برملان  أول  افتتاح  حفل  في  اشتركت  التي  وتلك 

متاحف ال�صرطة امل�صرية ت�صتعيد عافيتها وتفتح اأبوابها للزوار

عبق الماضي
اإعداد:  طه علي - القاهرة

مصري عام 1924. 
متحف  يقع  ذاتها،  املتاحف  مجموعة  وضمن 
مقتنيات  ويضم   1986 عام  افتتح  والذي  الشرطة، 
تهدف إلى إبراز تاريخ الشرطة منذ أقدم العصور 
وحتى تاريخنا احلديث، وهو املتحف الذي يبدأ من 
»بوابة العلم« التي يقع إلى اليمني منها سجن القلعة، 
يؤدي  الذي  للسجن  الثاني  اجلناح  اليسار  وإلى 
احلديقة  مدخل  يليه  الشرطة  مركبات  متحف  إلى 

املتحفية ثم املتحف الرئيسي.
هذا املتحف يضم مجموعة من القاعات خصصت 

بعينه،  الشرطة في عصر  تاريخ  لعرض  قاعة  كل 
القدمية  مصر  في  الشرطة  قاعة  القاعات،  وأولى 
أقواس   – دروع  ) سهام-  أسلحة  تتضمن  والتي 
وبلط وغير ذلك من االسلحة واملعدات ( باإلضافة 
إلى لوحات جصية ُتلقي الضوء على نشاط الشرطة 

في مصر القدمية. 
في  الشرطة  لتاريخ  الثانية  القاعة  وخصصت 
مصر اإلسالمية، حيث تعرض أسلحة من عصور 
مختلفة ودروع عليها شعارات الشرطة، في الوقت 
الذي يضم فيه املتحف مناذج مجسمة متثل كفاح 

تحقيق
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تحقيق

يناير   25 معركة  في  االستعمار  ضد  الشرطة 
احلديثة  األسلحة  لعرض  وأخــرى  باإلسماعيلية 

وأنشطة الشرطة.
وجاء مشروع ترميم املتحف لصيانة ومعاجلة 
الشقوق والتصدعات اخلارجية، إضافة إلي ترميم 
والتي  املتحف  لوحات  أهم  من  واحــدة  ومعاجلة 
تزويد  جانب  إلى  للصحراء،  امللوك  رحلة  تسجل 
مراقبة  غرفة  وعمل  األمنية  باألجهزة  املتحف 

مركزية خاصة باألمن.
قلعة  تضمها  التي  الشرطية  املتاحف  بني  ومن 
والذي  املطافئ«،  »متحف  بالقاهرة،  الدين  صالح 
في  استخدمت  التي  اإلطفاء  عربات  أقــدم  يضم 
مصر في القرنني الثامن عشر والتاسع عشر. كما 
يضم املتحف ذاته أربع عربات لإلطفاء ترجع إلى 
عصور تاريخية متتالية من العصر العثماني الذي 
كان يستخدم عربات املطافئ ذات املضخة الكابسة 
الذي يستخدم عربة اإلطفاء  ثم عصر محمد علي 
املوتور،  باستخدام  احلديث  العصر  ثم  بالبخار، 
حيث يضم متحف املطافئ أقدم وأول عربة إطفاء 
عبارة  أخرى  مقتنيات  إلى  باإلضافة  التاريخ،  في 
إلى  القاهرة  إدارة مباحث  ُمهداة من  عن مجموعة 

املتحف منها أجهزة لتزوير العملة.
يقول وزير الدولة لشؤون اآلثار، الدكتور محمد 
إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ »999«: إن هذه 
جذب  على  ستعمل  افتتاحها  جرى  التي  املواقع 

إلى  باإلضافة  إليها،  السياحية  احلركة  من  املزيد 
صالح  لقلعة  باألساس  الوافدة  السياحية  احلركة 
الدين، والتي حتظى دائما بتطوير وصيانة شاملني، 
تراعي  التي  احلديثة،  الترميم  أساليب  أحدث  وفق 
من  التاريخي  املكان  وأثرية  طبيعة  على  احلفاظ 
ناحية، وتسعى إلى توظيفها أثرياً بإتاحتها للزيارة 

السياحية الداخلية أو اخلارجية من ناحية أخرى. 
ويشير إلى أن اعمال الترميم والصيانة تضمنت 
كاميرات  وتركيب  واألرضيات  اجلــدران  ترميم 
للمراقبة داخل وخارج املتحف وأجهزة إنذار ضد 
داخلية  مناسبة  حديثة  وإضاءة  والسرقة،  احلريق 
وخارجية ودورات مياه للزوار والعاملني وتركيب 

بوابات حديدية على املداخل الرئيسية.  
بتاريخ  تتمتع  الدين  قلعة صالح  أن  إلى  يشار 
طويل، إذ إنها ُبنيت خالل الفترة من 1176 إلى 1183 
الدين األيوبي،  القائد صالح  ميالدية، عندما بناها 
والذي  مسجده،  علي  محمد  الوالي  إليها  وأضاف 
يحمل اسمه أيضاً. وجاء اختيار صالح الدين لهذه 
بتعليق  اختبرها  بعدما  عليها،  القلعة  لبناء  الربوة 
قطعة حلم في هذا املوقع، ووجد أن لونها لم يتغير، 
إال بعد يوم وليلة، ووقتها أنشأ صالح الدين قلعته 
الربوة، عكس غيرها عندما وضع عليها  على هذه 

قطعة أخرى، والحظ تغير لونها سريعاً.
للقلعة  الدين  صالح  ببناء  التاريخية  اللمحة 
تخالف ما هو شائع في أذهان العامة بأن مشيّدها 

في  الشائع  التصور  هذا  ومرد  علي.  محمد  هو 
أذهان البعض يرجع إلى أن مؤسس األسرة العلوية 
محمد علي شيَّد في منطقة القلعة مباني عدة، منها 

أبراج وأبواب وسراي اجلوهرة.
هذه السراي تضم بئراً نادرة تكاد تصبح حالياً 
في ذمة التاريخ، وهي البئر التي كان يسقي منها 
باملاء  علي  محمد  عهد  في  القلعة  وسكان  اجليش 
وقت حصارها، وكانت توصف بأنها أعجب ما مت 
في منطقة القلعة، حلفرها في الصخر على عمق 90 
متراً من مستوى مبنى القلعة ذاته، إلى أن صارت 

مهملة حالياً، بعدما تغيَّرت وظيفتها.
إليها  تذب  فريدة  بصرية  قيمة  القلعة  ومتثل 
بأنها  والتي توصف  القاهرة،  الكثيرين من سكان 
تشديدات  جــاءت  ولذلك  مئذنة،  األلــف  عاصمة 
القلعة  حرم  مراعاة  أهمية  على  الدولية  املنظمات 
بأن تظل املباني احمليطة بها منخفضة، لتظل قباب 
وظاهرة  شامخة  القلعة  ومنها  القاهرة  ومــآذن 
للعيان، وحتى تكون محط أنظار السائحني العرب 
القلعة  الزائر حلرم  أن  الغريبة  املفارقة  واألجانب. 
ُتعاني  محيطها  في  أثرية  مواقع  هناك  أن  يالحظ 
أصبحت  بعدما  والعشوائيات،  اإلهمال  من  قدراً 
حتاصرها النفايات، مثل منطقة باب العزب األثرية، 
والتي لم حتظ بعد بالترميم، منذ أن كان يستخدمها 
إبان  العسكرية،  الثكنات  الفرنسي كإحدى  اجليش 

احتالله ملصر.
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مع تفتّح براعم أنوثتها، تعّرفْت »ص، 17 عاماً«، 
إلى الشاب الطائش »ع، 22 عاماً«، الذي كان يتصيّد 
فرائسه على أبواب مدارس البنات، إلى أْن وقعت 

المسكينة في شباكه.
على  تعاهدا  فإنهما  معاً،  من طيشهما  وبالرغم 
إكمال المشوار، مهما كانت األثمان، لكْن مْن دون 
التفكير بأّن سفينة عشقهما، ال بّد وأْن ترتطم يوماً 

بأمواج عاتية.
 

مطرقة الأمر الواقع

العاطفية،  عالقتهما  على  أشهر  بضعة  انقضت 
إقناع  يحاول  »ع«  المتهّور  كان  لقاء،  كّل  وفي 
حبيبته »القاصر« بالزواج، ليكون لهما بيت وأوالد، 
وخيمة  الحّب  ظالل  تحت  هانئة،  حياة  وليعيشا 
الزواج.. وكانت تطلب منه التقّدم من أهلها لطلب 
يدها، لكنه في كل مّرة كان يتذّرع بحجج واهية 
منها: أنه ال يملك منزالً،  وليس لديه المال الكافي 
لبناء أسرة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ال يستطيع 
وتوأم  حياته،  زهرة  فهي  »ص«،  عن  التخلّي 
مع شاٍب آخر،  لها درباً  أْن تشّق  روحه، ويخاف 
بمواصفاٍت أفضل.. ما جعلها تعيش حيرة من نوٍع 
ما، وتصطرع في قلبها وعقلها الطفولي وساوُس 
وهواجُس شتّى، لقناعتها أّن أهلها لْن يرضوا بتاتاً 
بـه عريساً لها، فهي ابنتهم الوحيدة، كما أنها في 

نظرهم ال تزال صغيرة السّن.
الذي  الطائش  أحالمها  بفتى  تعلقها  مع  لكْن 
أخذ يزرع في عقلها الصغير المنمنم، فكرة الهرب 
معه لمنزل ذويه للزواج منها بعلم والديه، ووضع 
االثنين  ألّن  الواقع«،  »األمر  مطرقة  تحت  الجميع 

ليس أمامهما طريقة أفضل.
التي  الطريق،  بخارطة  تفكر  »ص«  شرعت 
رسم »ع« كّل معالمها، وكانت خائفة من رّدة فعل 
أّمها  ُمقِدَمة عليه، خاّصة  ما هي  أهلها، وتداعيات 

»المريضة«، التي ستتلقى الّصدمة ُمضاَعفة.
يطمئنها  كان  المعسول،  كالمه  عموم  في  لكنّه 
الّصدمة،  أهلها سيستْوعبون  وبأّن  أنه سيحميها، 
يذّكرها  كان  ما  وسرعان  واقع،  أمرٌ  أنها  على 
وتحسم  تستسلم  جعلها  ما  لها،  العظيم  بحبّه 
الذي  )الخطأ(  الطريق  وتختار  دها،  وتردُّ خيارها 
كان السبب الرئيسي في جنوح السفينة، وتدمير 

مستقبلها »الّدراسي – االجتماعي« المنتظر.

اإجابة كال�ضاعقة 

في اليوم التالي »نجحت خّطة الهروب«، بعدما 
أخبرت أهلها بأنها »ستخرج للتسّوق، فهي ترغب 
في شراء بعض الفاكهة والحلويات، ألّن عدداً من 
من  بّد  وال  لزيارتها،  عصراً  سيأتين  صديقاتها 

القيام بواجبهّن«. 
شرعت  »ع«،  أهل  لمنزل  الحبيبين  وبوصول 
والدته تسأله »عن هوية الفتاة القادمة معه، وعن 
أهلها َحَسباً وَنَسباً، وعن مستواها الدراسي، وعن 

عمل والدها..«، وأسئلة أخرى.
لكّن أمه ُصِعقت باإلجابات غير المقنعة: »أحبُّها 
يا أمي منذ مدة، سأتزّوجها هنا عندكم، وقد جاءْت 

معي من دون ِعلْم أهلها«. 
حين سمعت أمه تفاصيل الحكاية، ُجنَّ جنونها، 
صاحْت، هاَجْت، وقامت تّواً بطرد الفتاة من البيت، 
أمه  هّددته  قلبه،  حبيبة  عن  بالدفاع  قام  ولّما 
»بإخبار والده بحقيقة المشكلة، وبأنها ستقطع عنه 
المصروف الماّدي تماماً، وستغضب عليه إلى أبد 
اآلبدين، فيما لو تزّوج هذه الفتاة القاصر، أو طَعنَها 

في شرفها، بل هّددت بطرده من البيت«.

مر�ض الأنانية 

كانت الخيارات أمام »ع« ضاغطة، لكّن حبّه لـ 
»ص« فاَقها ترجيحاً، فهي حبيبة قلبه وروحه، فهل 

يتخلّى عنها بهذه الّسهولة؟! ومع كّل تهديدات أّمه 
ومنعه  المصروف،  من  وحرمانه  عليه،  بالغضب 
هذه  سبيل  ُيخلي  أْن  بعَد  إال  المنزل،  دخول  من 
»القاصر«، وأْن يعيد الفرحة ألهلها بعودة ابنتهم 

نقيّة عذراء.
الفتاة  أتخلّى عن  أْن  ُيعقل  قال في سّره: »هل 
التي طرَدْتها أمي من دقائق ليتلّقفها الشارع، وهي 
ال تعرف كيف تعود لبيت أهلها«؟ لكنه التزم بكالم 
أمه تماماً ودخل غرفته، ليندسَّ في سريره غاضباً.
مَشْت  »ص«،  إليه  انقذفْت  الذي  الشارع  في 
تائهة، ال تدري إلى أين تذهب وخوفها من عقاب 
أهلها عّقد الموقف أكثر، ليرمي القدر في طريقها 
دنا  عاماً«،..   32 يدعى »ق،  جديداً   بشرياً  وحشاً 
ومن  دمعها،  به  تمسح  منديالً  إياها  ُمناِوالً  منها، 
كلمة لكلمة، تمّكن من نيل ثقتها، فهي تريد في هذا 

الظرف الصعب شخصاً يرمي إليها طوَق النجاة.
عامة،  حديقة  في  جلسا  إليه،  اطمأّنت  وحين 
وشرعت تشرح له قصتها بحذافيرها.. لكن دون 
أْن تعرف – بدافٍع مْن سذاجتها – أنها أعطته طرف 
بتأمين  فَوَعدها  القاهر،  ظرفها  الستغالل  الخيط، 
بتأمين  لها  لوعده  إضافة  ليلتها،  فيها  تنام  شقة، 
عمٍل مناسب، يدرُّ عليها مرّتباً شهرياً، إْن رغبت في 
البقاء لجانبه، وعدم العودة لمنزل والديها.. وبعد 
»الوحش  بوعود  المسكينة  اقتنعت  طرّي،  حواٍر 

الكاسر«، إْذ أخذها إلى شقته في أطراف المدينة.

ذئب بهيئة َحَمل

»ق«،  المدعو  شقة  في  ساعات  »ص«  أمضت 
بدا المضيف خاللها مثاالً لألدب واألخالق.. قّدم 
لها الطعام، عطَف عليها، قبل أْن يخلع ثوب الَحَمل 
عندما  وذلك  الذئبيّة،  على حقيقته  ويظهر  الوديع، 
بطوله،  يوٍم  تعِب  بعد  النوم،  َقْصَد  دخلت غرفتها 
أحد  لمنزل  سيذهب  أنه  المضيف  أوهمها  وقد 

اإعداد: وجيه ح�صن

أصدقائه لينام عنده تلك الليلة، ويتركها لترتاح. 
وما هي إال دقائق، حتى فتح عليها الباب، وكذئٍب 
المسكينة  أصيبت  عليها،  انقّض  مفترس  بشرّي 
تماماً،  نَفُسَها  انقطع  صوتها،  انكتَم  بالّصدمة، 
حاولت أْن تمنعه من ارتكاب فعلته الشنيعة، لكنها 

لم تتمكن بسبب ِبنْيته القوية.
ليفقدها  منها،  المجرم  تمّكن  كله،  هذا  وحيال 
»الضلع  وهي  وعفافها«،  »عذرّيتها  تملك  ما  أعّز 

القاصر« الموجودة بضيافته وحمايته! 
بعدئٍذ  عمد  بْل  الحّد،  هذا  عند  األمور  تقف  لم 
الى طردها من الشّقة، ورماها بالشارع، لكْن بعدما 

هّددها بالقتل، إْن هَي باَحْت بالّسّر أليِّ مخلوق.

ُمالب�ضة جرمّية

في  وهي  ُمهانة،  بشرفها  المطعونة  خرجت 
حالٍة ُيْرَثى لها، جّراء النّزيف الذي أصابها.. مَشْت 

باتجاه الشارع الرئيسي، حيث ارتَمْت أرضاً وهي 
إْذ تجمهر حولها جمعٌ  انهياٍر شبه تام،  في حالة 
بأحد  اإلسعاف  بقسم  االتصال  ليتّم  الناس،  من 
الطبي  الكادر  قام  وهناك  القريبة،  المستشفيات 
بمركز  واالتصال  الضرورية،  اإلسعافات  بتقديم 
الشرطة القريب، بعد الشكوك التي راودت األطباء 
الذي  النّزف  بسبب  ُجْرمية،  ُمالبسة  »بوجود 

تعّرضت له«. 
معها  التحقيق  تّم  المستشفى،  سرير  وعلى 
قصة  سَرَدْت  وأمامهم  الشرطة،  عناصر  قبل  من 
وجعها، وما تعّرضت له على يد ذئب بشرّي بهيئة 

َحَمل.
لم  الذي  بدمعها  تشهق  وكانت  تتحّدث،  كانت 
الضابط  أمر  بعدها  التحقيق..  فترة  طوال  ينقطع 
والمباحث  التحريات  »قسم  من  دورية  بتوجيه 
الجنائية« في مركز الشرطة، للقبض على المجِرَميْن 

»ع«، و»ق«، وقد دلتهم »ص« على بيت »ق« أوالً، 
الذي مارس معها فعلته المنافية للحشمة والَحيَاء.. 
حيث اعترَف بأنه المسؤول عن تدمير حياة »ص«، 
كفتاة عذراء، كان المستقبُل األزرُق ينتظرها، ولكْن 

هيهات.. هيهات! 
وأكد الطبيب الشرعي صّحة اّدعائها، كما اعترف 
»ع« صراحًة بتهمة »تغريره بفتاة قاصر، ودفعها 
للهرب معه قصد الزواج دون موافقة ذويها، كذلك 

اعترف بأّن والدته طردتها من المنزل«. 
الشرطة  مركز  الى  »ص«  أهل  استدعاء  تّم 
الستالم ابنتهم حسب األصول، بعدما تبيّن للمركز 
قّدموه  قد  أهلها  كان  بحقها  اختفاء  بالغ  وجود 
وتنظيم  الُمتَهَميْن،  إفادات  تسجيل  وتّم  للمركز، 
للمحكمة حيث  وإحالتهما  بحقهما،  الالزم  الضبط 
ناال جزاءهما العادل بقضاء فترة محكوميتهما في 

مؤسستين عقابيتين وإصالحيتين بالدولة.

هروب قاصر
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الغرابة  من  بالكثير  يتصف  الزواج  حفل  كان 
فالعريس هو ريتشارد راميريز القاتل المتسلسل 
الذي ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام به إلدانته بارتكاب 
دورين  الصحفية  فهى  العروس  أما  قتل،  جرائم 
ليوي أما المكان فهو سجن سان كوينتين بوالية 
أكتوبر  من  الثالث  والزمن  األميركية  كاليفورنيا 
للعام 1996. وكانت دورين قد تعرفت إلى ريتشارد 

منذ القبض عليه في العام 1985 حيث طلب الزواج 
منها ووافقت رغم معرفتها بأن سنواته في الحياة 

معدودة.
قبل ذلك التاريخ بسبعة أعوام أي في العام 1989 
أدين تشارلز بارتكاب 43 جريمة منها 13 جريمة 
قتل، وخالل العام 1985 أصيب سكان مدينة لوس 
أنجلوس بالرعب بسبب ظهور قاتل مجهول أطلقت 

عليه الصحف إسم »سفاح الليل« إذ كان يظهر فقط 
في الليل ليصطاد ضحاياه، وكان يقتحم ُغرف نوم 
األسرة  رب  يقتل  حيث  يستهدفها  التي  المنازل 
قبل  الزوجة  يعتدي على  ثم  برصاصة في رأسه 

أن يقتلها ويسرق ما يجده غالي الثمن.
 في العام 1978 كان ريتشارد في الثامنة عشرة 
من العمر عندما انتقل إلى جنوب كاليفورنيا قادماً 

ترجمة: د.ح�صن الغول

يتعاطى  بدأ  حيث  تكساس،  بوالية  إيلباسو  من 
القبض  إلى  أدى  السرقة مما  المخدرات ويمارس 
طيباً  عليه عدة مرات، وكان والده يرى فيه شاباً 
على  السيطرة  يفقد  وجعلته  المخدرات  أفسدته 
حيث  بالشيطان  مهووساً  يصبح  وأن  تصرفاته 
رسم الشعار الخماسي له على جسده. وعندما عاد 
من الحرب في فيتنام كان يفتخر بين أفراد أسرته 
ما  يصور  وكان  أعدائه،  لتعذيب  بلجوئه  وأقرانه 

يقوم به من عمليات التعذيب.
الحصول  الوقت  ذلك  في  الشرطة  تستطع  لم 
على أي دليل يدين ريتشارد قبل انتقاله إلى لوس 
أنشطته  عن  شيئاً  أحد  يعرف  لم  كما  أنجلوس، 
وكان  هناك.  عاشها  التي  األولى  السنوات  خالل 
هذا الشاب في تلك الفترة يمارس عمليات السطو 
على المنازل حيث كان يهاجم قاطنيها خالل نومهم 

ويسرق ما تقع عليه يداه.
التاسعة  في  عجوزاً  كانت  ضحاياه  أولى 
في  ذلك  وكان  جيني  ُتدعى  العمر  من  والسبعين 
يونيو 1984 حيث دخل شقتها الواقعة في الطابق 
حتى  وطعنها  مفتوحة  نافذة  طريق  عن  األرضي 
الموت وسرق بعض المقتنيات الثمينة وغادر بعد 

أن ترك بصمات أصابعه في أماكن من الشقة.
أنجيال  كانت   1985 العام  من  مارس  وفي 
إلى  عائدة  العمر  من  العشرين  البالغة  باريوس 
المنزل في المساء حيث تقطن في غرفة مع زميلة 
لها وعندما غادرت سيارتها سمعت صوتاً خلفها 
مسدساً  يحمل  القامة  طويل  رجالً  مصدره  كان 
إليها، ورغم توسلها له بأال يقتلها إال أنه  مصوباً 
أطلق عليها رصاصة أصابتها، إال أنها زحفت بعيداً 
والدماء تنزف منها بينما ابتعد الرجل في الظالم. 
دايل  زميلتها  الفتاة شقتها وجدت  وعندما دخلت 
الحياة  المطبخ وقد فارقت  ملقاة على وجهها في 

إثر إطالق رصاصة على رأسها.
ويبدو أن شهية هذا القاتل لسفك الدماء كانت 
مفتوحة في تلك الليلة، إذ عثر رجل شرطة على جثة 
فتاة ملقاة بجوار سيارة وكانت الكدمات والدماء 
تغطي مناطق مختلفة من جسدها، ولم يمض سوى 
ثالثة أيام حتى عثر على طفلة ميتة في الثامنة من 

العمر وقد اخترق الرصاص جسدها.
وفي صباح السابع والعشرين من مارس 1984 
حيث  والديه  لمنزل  زيارة  في  بيتر  الشاب  كان 
أمه محامية، وعندما دق  تعمل  بينما  والده  تقاعد 
جرس المنزل لم يستجب أحد حيث دخل المنزل 
ليفاجأ بمنظر مأله رعباً، إذ كان والده جالساً على 
وعلى  عليه،  النار  إطالق  إثر  هامدة  جثة  األريكة 
السرير كانت والدته مستلقية و قد فارقت الحياة 

سّفاح الليل

تلقيها رصاصة في رأسها وعدة طعنات في  إثر 
جسدها. 

أحد  ريتشارد  اقتحم  أسابيع  ستة  مرور  بعد 
المنازل في منطقة مونتري بارك حيث أيقظ رب 
النار  وأطلق  نومهما  من  العجوز وزوجته  المنزل 
وبدأ  الزوجه  يدي  أوثق  ثم  العجوز  رأس  على 

البحث عن أية أموال أو مقتنيات جديرة بالسرقة.
بعد أسبوعين وبالضبط في 30 مايو، استيقظت 
روث البالغة األربعين من العمر في منتصف الليل 
وجهها  على  مصباحاً  ُيصوِّب  شاب  حركة  على 
حيث أوثق يدها واعتدى عليها ثم سرق ما وجده 
من أموال وغادر المنزل بينما المرأة ال تصدق أنها 
ال تزال على قيد الحياة. وبعد يومين عثر على جثة 
جويس نيلسون البالغة الحادية والستين من العمر 

في منزلها وعليها الكثير من الكدمات.
ليندا  الممرضة  إستيقظت  ذاتها،  الليلة  وفي 
من  العمر  من  والستين  الثالثة  البالغة  فورتونا 
يشهر  سريرها  قرب  رجل  حركة  على  نومها 
مسدساً في وجهها حيث حاول االعتداء عليها، إال 

أنه فشل وجمع ما سرقه وغادر المكان.
العشرين من يوليو اختار السفاح موقعاً  وفي 
على  النار  أطلق  حيث  أنجلوس  لوس  في  جديداً 
نائمان  وهما  وزوجته  نيلينغ  ماكسون  العجوز 
في مخدعهما، وفي الشهر ذاته ارتكب جريمة قتل 
أخرى ذهب ضحيتها رجل يدعى شيتات أساواهيم 
بينما كان نائماً ثم اعتدى على زوجته وقتلها وفّر 

بعد ذلك ببعض المسروقات.
وفي السادس من أغسطس أطلق تشارلز النار 
فيرجينيا  وزوجته  كريستوفر  المنزل  رب  على 
ذا  كريستوفر  أن  إال  مخدعهما،  في  نائمان  وهما 
البنية الجسدية القوية قام بمطاردة المعتدي الذي 
الذ بالفرار بينما أصيب هو وزوجته بجروح فقط، 
و بعد يومين من وقوع هذا االعتداء ارتكب السفاح 
جريمة أخرى حيث أطلق رصاصة قاتلة على رأس 
رب منزل ُيدعى أحمد ضياء وهو نائم واعتدى على 

زوجته ثم غادر المنزل.
الرعب  من  موجة  إثارة  إلى  الجرائم  تلك  أدت 
بين سكان لوس أنجلوس ومع شعور تشارلز بأن 
الخناق بدأ يضيق عليه، قرر نقل أنشطته اإلجرامية 
إلى الشمال، وفي الثامن عشر من أغسطس 1985 
مصابين  باربارا  وزوجته  بان  بيتر  على  عثر 
بينما  ذلك  بعد  بيتر  توفي  حيث  خطيرة  بجروح 
بقيت زوجته على قيد الحياة وإن كانت ستعيش 
عاجزة عن الحركة. وفي وقت سابق من العام ذاته 
وبالضبط في العشرين من فبراير تم العثور على 
سنة   )50( وكريستينا  سنة   )70( ماري  األختين 

وقد فارقتا الحياة إثر تلقيهما طعنات متعددة.
مقتل  بين  الشرطة  محققو  ربط  الفور  على 
األختين ومقتل الشاب ثيودور الذي تلّقى رصاصة 
في رأسه بينما كان نائماً، بينما تم االعتداء بوحشية 
على زوجته. وخالل التحقيقات أخبر مدير شركة 
يشبه في  الشرطة بأن شاباً  تيندلوان  في منطقة 
أوصافه سفاح الليل أقام في مجمع سكني يمتلكه 
لبعض الوقت وعندما فتَّشت الشرطة الحجرة التي 

كان يقيم فيها عثرت على رسم لرمز الشيطان.
ارتكب  أغسطس  من  والعشرين  الرابع  في 
مهندس  ضحيتها  ذهب  أخرى  جريمة  ريتشارد 
التي  وخطيبته  العمر  من  والعشرين  التاسعة  في 
استيقظت على صوت طلق ناري في غرفة خطيبها 
ثم  يديها  ويوثق  يهاجمها  بالمعتدي  فوجئت  ثم 
يعتدي عليها ويلوذ بالفرار. وفي الليلة ذاتها شاهد 
الشكوك  يثير  بشكل  تقف  صفراء  سيارة  صبي 
التي  الشرطة  وأخبر  لوحتها  رقم  ل  سجَّ حيث 
عثرت عليها بعد يومين، وتم فحص بصمات رفعت 
من على السيارة وكانت تشبه بصمات شاب يدعى 

تشارلز رامبيرز.
قرر  الجريمة  هذه  وقوع  من  أسبوع  بعد 
وعندما  واحدة،  واختار  سيارة  سرقة  تشارلز 
باتجاهه  ينطلق  بمالكها  فوجىء  تشغيلها  حاول 
أن  بعد  طاردوه  حيث  الجيران  وبعض  أبنائه  مع 
حاول الهروب وتمكنوا في النهاية من التغلب عليه 

وتسليمه للشرطة.
السادسة  في  كان  الذي  لتشارلز  وجهت 
والعشرين من العمر لدى اعتقاله تهمة ارتكاب 14 
جريمة قتل و31 جريمة أخرى تتضمن االغتصاب 
للدفاع  المحامين  من  اثنين  تعيين  وتم  والسرقة، 
عنه ثم تم تحديد موعد المحاكمة في شهر سبتمبر 
والذي تأجل إلى فبراير من العام التالي وبعد ذلك 

تم تأجيل الجلسة ستة شهور.
 1988 للعام  يوليو  من  والعشرين  الحادي  في 
إلى  تأجلت  والتي  جلساتها  أولى  المحكمة  بدأت 
يناير من العام التالي واستمرت عدة شهور حيث 
على  التركيز  إلى  خاللها  الدفاع  محامو  سعى 
معاناة تشارلز من اضطرابات عصبية، إال أنهم لم 
االستماع  تم  ذلك  المطلوب، وبعد  النجاح  يحققوا 
إلى العديد من الشهود الذين حضروا من مناطق 
العام  ذلك  من  سبتمبر  وفي  البالد،  من  مختلفة 
أعلنت هيئة المحلفين أن تشارلز ُمدان بالتهم التي 
وفي  باإلعدام،  عليه  بالحكم  وأوصت  إليه  وّجهت 
مطلع نوفمبر من ذلك العام أصدر القاضي ُحكماً 
لمسلسل  بذلك  حداً  ليضع  تشارلز  باإلعدام ضد 

الرعب الذي شهدته الواليات المتحدة.



45 العدد 518 فبراير 2014 العدد 518 فبراير 442014

قضايا و أحكام مرجعيةقضايا و أحكام مرجعية

العدد)485( مايو 2011

16

ÉjÉ```°†b

há«©Lôe ΩÉµMCG
≥«≤–h ,¥ƒ≤◊G ¿ƒ°üd kÉfÉª°V É¡≤«≤– ¤EG AÉ°†≤dG ≈©°ùj »àdG ájÉ¨dG »g ádGó©dG
ºcÉÙG ábhQCG πNGO áLQO øe ÌcCG ‘ ∫hGóàj »°VÉ≤àdG ¿Éa Gò¡dh ,»YÉªàL’G QGô≤à°S’G
á˘˘ª˘˘µfi{ hCG z¢†≤˘˘æ˘˘dG á˘˘ª˘˘µfi{ hCG zÉ˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘dG{ á˘˘ª˘˘µÙG ø˘˘Y IQOÉ˘˘°üdG ΩÉ˘˘µ˘˘˘MC’G IOÉ˘˘˘Y ¿ƒ˘˘˘µ˘˘˘Jh
äGP ºcÉÙG ¬eóîà°ùJ ¿CG øµÁ …òdG ™LôŸG áHÉãÃ ,ôNBGh ó∏H ÚH ≈ª°ùJ Éªc zõ««ªàdG
ΩÉµMC’Gh ,ÉjÉ°†≤dG ∂∏J øe ¢†©H Éæg .á∏KÉ‡ ÉjÉ°†b ‘ É¡eÉµMCG QGó°UE’ ,≈fOC’G äÉLQódG

.ádhódG ‘ É«∏©dG ájOÉ–’G áªµÙG ‘ É¡fCÉ°ûH äQó°U »àdG

ء

تتلخص وقائع هذه القضية  في أن النيابة العامة 
أحالت شخصين إلى المحكمة الجنائية بتهمة القيام 
لهما  مملوك  غير  أنه  يعلمان  عقار  في  بالتصرف 
ذلك  وكان من شأن  فيه  التصرف  لهما  يحق  وال 
معاقبتهما  النيابة  وطلبت  عليه،  بالمجني  اإلضرار 
العقوبات  قانون  من   2/399 المادة  لنص  طبقاً 

االتحادي. 
قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين عما 
بقبول  االستئناف  محكمة  وقضت  إليهما،  نسب 
وتأييد  برفضه  الموضوع  وفي  االستئناف شكالً 

الحكم المستأنف.
بالنقض،  الحكم  هذا  عليهما  المحكوم  استأنف 
حيث قّدمت النيابة العامة مذكرة طالبت فيها رفض 
االستئنافين. وقضت المحكمة االتحادية العليا بأن 
الحكم المستأنف ضده قد أخطأ في تطبيق القانون 
وتأويله مما يتعين معه نقضه. وحيث إن الموضوع 
صالح للفصل فيه، فإن المحكمة تتصدى له عمالً 
على  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من   249 بالمادة 

النحو الوارد بالمنطوق. 
عبد  متقاعد  اللواء  قال  الحكم  هذا  على  وتعليقاً 
»كلية  في  الشرطية  العلوم  خبير  إمام  الواحد 
الشرطة«: ُيعد هذا الحكم من األحكام المهمة التي 
الجيدة  والدراسة  بالتمحيص  إليها  النظر  يجب 
لتعلقه بموضوع مهم جداً، وهو »جريمة االحتيال 
أن  نجد  حيث  االعتبارية«،  باألشخاص  المتعلقة 
قضائها  في  اتجهت  قد  العليا  االتحادية  المحكمة 
المتعلقة  األحكام  إليها  آلت  ما  كافة  نقض  إلى 
درجة،  أول  محكمة  من  والصادرة  القضية  بهذه 
تقرير  إليه  َخلَص  ما  وكذلك  االستئناف،  ومحكمة 
على  بأهمية  ُيلقي  الذي  األمر  العامة. وهو  النيابة 
حكم المحكمة العليا. والسؤال هو: ما هي األسانيد 

شخصياً بالعقوبات المقررة لها في القانون«. 
يتضح من النص السابق أن الُمشّرع االتحادي 
األشخاص  على  الجنائية  المسؤولية  نطاق  قصر 
االعتبارية الخاصة كالشركات المالية أو الصناعية، 
ذات  الخاصة  والمؤسسات  الهيئات  وكذلك 
الجنائية  المسؤولية  إقرار  ورفض  العام،  النفع 
ودوائرها  الحكومية  المصالح  مواجهة  في 
تطبيقها  يمكن  التي  العقوبة  حيث  ومن  الرسمية، 
الغرامة،  في  قصرها  االعتبارية  األشخاص  على 
والمصادرة، والتدابير الجنائية المقررة قانوناً مثل: 
حظر ممارسة نشاط معين )المادة 126 عقوبات(، 
وإغالق المحل )المادة 128  عقوبات(. وفي حالة 
الغرامة  غير  للجريمة  أصلية  عقوبة  على  النص 
على  تزيد  ال  التي  الغرامة  على  العقوبة  اقتصرت 

خمسين ألف درهم. 
تتعلق  التي  العامة  القواعد  فإن  ثم  ومن 
في  االعتبارية  لألشخاص  الجنائية  بالمسؤولية 

سياق المادة )65( عقوبات يمكن إيجازها في: 
االعتباري  للشخص  الجنائية  المسؤولية  إن   •
ال تثور إال بصدد ارتكاب أحد ممثليها أو مديرها 
عمالً غير مشروٍع يستوجب مساءلته جنائياً وفقاً 

للقواعد العامة مثل: جريمة السرقة أو االحتيال. 
ممثلي  أحد  من  اإلجرامي  الفعل  ُيرتكب  أن   •

الشخص االعتباري أو مديريه أو وكالئه. 
الفعل  الطبيعي  الشخص  يرتكب  أن  يتعين   •

اإلجرامي باسم الشخص االعتباري ولحسابه. 
قد  الطبيعي  الشخص  يكون  أن  ايضاً  يتعين   •
ارتكب الفعل في الحدود وفقاً للشروط التي ُتلزم 
بطريقة غير  المعين  فالعضو  االعتباري،  الشخص 
فإنه ال  اجتماعية خاصة  مشروعة بسبب ظروف 
يعبر عن إرادة الشخص االعتباري، وقد ُفَسر ذلك 

جريمة االحتيال
اإعداد : حامد حمجوب

عبد الواحد إمام

نقض  في  المحكمة  إليها  استندت  التي  القانونية 
الحكم؟ 

اإلجابة تقتضي التعرض للمبادئ القانونية التي 
تتناولها هذه القضية وذلك على النحو التالي:

 
امل�ضوؤولية اجلنائية لالأ�ضخا�ض العتبارية 

نصت المادة )65( من قانون العقوبات االتحادي 
»األشخاص  أن  على  1987م  لسنة   )3( رقم 
ودوائرها  الحكومة  مصالح  عدا  فيما  االعتبارية 
مسؤولة  العامة  والمؤسسات  والهيئات  الرسمية 
جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديرها 
أو وكالؤها لحسابها أو باسمها. وال يجوز الحكم 
الجنائية  والتدابير  والمصادرة  الغرامة  بغير  عليها 
القانون يقرر للجريمة  المقررة للجريمة، فإذا كان 
على  العقوبة  اقتصرت  الغرامة،  غير  أصلية  عقوبة 
األقصى على خمسين  يزيد حّدها  التي ال  الغرامة 
ألف درهم، وال يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة 

هذه  بسبب  إكراه  حالة  في  يكون  األخير  أن  على 
الظروف. 

ال  الجنائية  االعتباري  الشخص  مسؤولية   •
إن  حيث  المسؤولية،  في  االذدواج  فيها  تتصور 
بعض الجرائم ال يمكن نسبتها للشخص االعتباري 

مثل جرائم االعتداء على العرض. 
من  تمنع  ال  االعتباري  الشخص  مساءلة   •
مسؤولية الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة، 
فالمدير الذي ُيصدر  شيكاً بسوء نية بدون رصيد 
ُيعدُّ مرتكباً  التي يديرها ولحسابها  باسم الشركة 

لجريمة إصدار شيك بدون رصيد.
والسؤال : ما هو الشخص االعتباري أو المعنوي 
)92( من  المادة  السؤال  هذا  على  أجابت  قانوناً؟. 
القانون االتحادي للمعامالت المدنية لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة رقم )5( لسنة 1985م، حيث حدد 

األشخاص االعتباريين بأنهم: 
من  وغيرها  والبلديات  واإلمارات  الدولة  أ- 
الوحدات اإلدارية بالشروط التي يحددها القانون. 

العامة  والهيئات  والمصالح  اإلدارات  ب- 
والمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون 

الشخصية االعتبارية. 
الدولة  لها  تعترف  التي  اإلسالمية  ج-الهيئات 

بالشخصية االعتبارية.
د- األوقاف. 

استثني  ما  إال  والتجارية  المدنية  الشركات  ه- 
منها بنص خاص.

المنشأة  الخاصة  والمؤسسات  الجمعيات  و- 
وفقاً للقانون. 

ز- »كل مجموعة من األشخاص أو من األموال 
نص  بمقتضى  االعتبارية  الشخصية  لها  تثبت 

القانون«.

املوؤ�ض�ضة الفردية 

اإلمارات  لدولة  التجارية  الشركات  قانون  حدد 
المتحدة رقم )8( لسنة 1984م وتعديالته  العربية 
يملكها  التي  »المنشأة  بأنها:  الفردية  المؤسسة 
شخص واحد لممارسة نشاط اقتصادي )تجاري 
أو مهني أو صناعي أو زراعي أو حرفي(، ويتحّمل 
به  ترتبط  حيث  المالية  التزاماتها  كافة  صاحبها 

الذمة المالية للمؤسسة«. 
من  الثابت  كان  ولما  سبق  ما  على  تأسيساً 
المملوكة  العقارية  الوساطة  رخصة  أن  األوراق 
الدائرة  من  والصادرة   – االتهام  محل   – للطاعن 
والتي   ٢٠٠٦/١٠/١٩ في  التجارية  االقتصادية 
مؤسسة  بأنها  ٢٠١٠/١٢/١٤م  في  إلغاؤها  تم 
فردية. ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق الشخصيات 
قانون  من   »  92« المادة  حددتها  التي  االعتبارية 
نطاق  عن   – أيضاً  تخرج  و  المدنية،  المعامالت 
التي  االتحادي  العقوبات  قانون  من   »  65« المادة 

تجيز مقاضاة الشخص االعتباري.

الطرق الحتيالية يف جرمية الن�ضب 

نصت المادة )393( من قانون العقوبات االتحادي 
أو  بالحبس  »يعاقب  أنه  على  األولى  فقرتها  في 
الغرامة كل من توصل إلى االستيالء لنفسه أو لغيره 
إلى  أو  السند  هذا  توقيع  أو سند  منقول  مال  على 
إلقائه أو إتالفه أو تعديله، وذلك باالستعانة بطريقة 
احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة 
متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله 
قام  من  كل  ذاتها  بالعقوبة  ويعاقب  التسليم.  على 
بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك 
له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء 
من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه والتعاقد عليه 

وكان من شأن ذلك اإلضرار بغيره....«. 
من سياق النص يتضح أن جريمة االحتيال ال 
تقوم إال على الغش واالحتيال والطرق التي بيّنتها 
المادة كوسائل لالحتيال يجب أن تكون موجهه إلى 
المجني عليه بقصد خداعه وغشه لالستيالء على 
فال  وإال  االحتيال  عليه ضحية  المجني  فيقع  ماله 
جريمة، وكان المقصود بالمجني عليه في جريمة 
االحتيال القائمة على التصرف في مال الثابت ليس 
ملكاً للمتصرف وال له من التصرف فيه – كطريقة 
من الطرق االحتيالية التي عّددتها هذه المادة على 
سبيل الحصر– هو المتصرف إليه الذي سلب ماله 

وليس صاحب المال الثابت الواقع فيه التصرف. 
ولما كان الثابت من التحقيقات أن المجني عليه 
وضع يده على األرض محل الواقعة منذ أكثر من 
عالقة  بموجب  اإلبالغ  على  سابقة  سنوات  ثالث 
العقارية  الوساطة  بينه وبين مدير مكتب  إيجارية 
المتعاقد  اإليجارية  القيمة  سدد  وأنه  )الطاعنين(، 
عليها طوال هذه المدة ومن دون اعتراض من أي 
وال تعد بأي  أو تغش أحداً  طرف، فهي لم تخدع 
حال أنها المتصرف في مال الغير وال يصح إدانتها 
بهذه الجريمة لعدم توافر شروط انطباقها في حقها 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وأدانها 
عنها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما 

يوجب نقضه. 
استند  االتحادية  المحكمة  أن حكم  إلى  نخلص 
على أن المؤسسة الفردية ال تعد شخصية اعتبارية 
الجنائية  للمسؤولية  وإخضاعها  معاقبتها  يمكن 
تخدع  لم  أنها  كما  اتحادي(،  عقوبات   65 )المادة 
أو تغش المجني عليه، ومن ثم ال يجوز معاقبتها 
بجريمة االحتيال المنصوص عليها في المادة 393 

عقوبات اتحادي.
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دولة  احتفلت   ،2013 نوفمبر  من  السادس  في 
قامت  الَعلَم، حيث  بيوم  المتحدة  العربية  اإلمارات 
كافة مؤسسات وهيئات الدولة برفع الَعلَم الوطني 
واألخضر  واألبيض  )األحمر  األربعة  األلوان  ذي 
الساعة  تمام  في  أي  واحد،  توقيت  في  واألسود( 

الثانية عشرة ظهراً. 
والواقع أن الَعلَم الوطني هو أحد رموز الهوية 
الوطنية. وباعتباره كذلك، تحرص بعض الدساتير 
ما يرد  الَعلَم الوطني. وغالباً  المقارنة على تحديد 
بالسيادة  المتعلقة  األحكام  ضمن  النص  هذا  مثل 
المبادئ  ضمن  أو  الوطنية  بالهوية  أو  الوطنية 
المثال،  فعلى سبيل  األساسية.  المبادئ  أو  العامة 

الدستور  من  الثانية  الفقرة  الثانية  المادة  تنص 
هو  الوطني  »الرمز  أن  على   1958 لسنة  الفرنسي 
واألحمر«.  واألبيض  األزرق  األلوان،  ثالثي  الَعلَم 
لسنة  التركي  الدستور  من  الثالثة  المادة  وتنص 
1982 على أن »رمز الدولة، والذي يتحدد بواسطة 
اللون األحمر، والذي توجد  الَعلَم ذو  القانون، هو 
عليه نجمة وهالل أبيضان«. وتنص المادة الرابعة 
على   1978 لسنة  إسبانيا  دستور  من  األول  البند 
أن »الَعلَم اإلسباني يتكون من ثالثة أقسام أفقية، 
حمراء وصفراء وحمراء. أما القسم األصفر فيكون 
عنوان  وتحت  حمراء«.  عصبة  كل  ضعف  حجمه 
األلماني  الدستور  من   22 المادة  تنص  »الَعلَم«، 

على أن »ألوان علم جمهورية ألمانيا االتحادية هي 
األسود واألحمر والذهبي«. وفيما يتعلق بدساتير 
الدول العربية، تنص المادة الخامسة من الدستور 
الدستوري  بالقانون  – معدلة  اللبناني لسنة 1926 
»الَعلَم  أن  على   –  1943 ديسمبر   7 في  الصادر 
اللبناني أحمر فأبيض فأحمر أقسام أفقية تتوسط 
حجم  أما  أخضر.  بلون  األبيض  القسم  األرزة 
القسم األبيض فيساوي حجم القسمين األحمرين 
رأسها  يالمس  الوسط  في  فهي  األرزة  وأما  معاً. 
القسم  قاعدتها  وتالمس  العلوي  األحمر  القسم 
لثلث  موازياً  األرزة  حجم  ويكون  السفلي  األحمر 
الرابع  الفصل  وينص  األبيض«.  القسم  حجم 

 1959 لسنة  التونسي  الدستور  من  األولى  الفقرة 
على أن »َعلَم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه 
به  بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط  دائرة بيضاء 
هالل أحمر حسبما يبينه القانون«. وينص الفصل 
السابع الفقرة األولى من الدستور المغربي لسنة 
1996 على أن »علم المملكة هو اللون األحمر الذي 

يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع«.
لسنة  المصري  الدستور  َتَضمن  لذلك،  خالفاً 
1971 تفويضا للمشّرع العادي بتحديد علم الدولة، 
 186 المادة  تنص  حيث  بقانون.  ذلك  يتم  وبحيث 
منه على أن »يبين القانون الَعلَم المصري واألحكام 
الخاصة به، كما يبين شعار الدولة واألحكام الخاصة 
به«. وهكذا، فإن تحديد الَعلَم المصري إنما يكون 
أن  منذ  الوضع  هو  كان  ذلك  أن  والواقع  بقانون. 
عرفت مصر الدساتير. ففي سنة 1923، وبعد إعالن 
استقالل مصر، صدر القانون رقم 47 لسنة 1923، 
والذي يحدد شكل علم الدولة الملكية المصرية، وهو 
أخضر اللون يتوسطه هالل وثالثة نجوم خماسية 
 ،1952 يوليو   23 ثورة  قيام  وبعد  اللون.  بيضاء 
يونيو   18 في  الجمهورية  إعالن  من  الرغم  وعلى 
1953م، ظلت مصر محتفظة بعلمها الوطني األخضر 
تغيير  دون  البيضاء،  الثالثة  والنجوم  الهالل  ذي 
حتى سنة 1958 . ولكن، وفي تلك الفترة، ظهر علم 
آخر غير رسمي أطلق عليه »علم التحرير«، مكون 
ثالثة  ذات  متساوية  طويلة  مستطيالت  ثالثة  من 
ألوان، األحمر ثم األبيض فاألسود. ورغم أن هذا 
الَعلَم لم يكن له وجود رسمي، إال أنه كان يستخدم 
مع  الوحدة  قيام  ومع  الشعبية.  المناسبات  في 
سوريا، في فبراير 1958، اتخذ علم التحرير أساساً 
لعلم دولة الوحدة، مع إضافة نجمتين خماسيتين 
إلى  ترمزان  األبيض  المستطيل  في  خضراوين 
الَعلَم  استمر  الوحدة،  فشل  وبعد  وسوريا.  مصر 
كما هو بألوانه الثالثة، ولكن مع نزع النجمتين منه. 
واستمر الحال كذلك حتى إعالن قيام االتحاد بين 
مصر وسوريا وليبيا، في ديسمبر 1971، تحت اسم 
االتحاد،  قيام  ومع  العربية«.  الجمهوريات  »اتحاد 
صدر قرار رئيس االتحاد رقم 3 لسنة 1971، والذي 
تبنّى علم الوحدة المصرية السورية بألوانه الثالثة 
بالقصب،  ومطرزاً  جناحيه  ناشراً  إبدال صقر  مع 
بدالً من النجمتين الخضراوين، وعلى القاعدة التي 
االتحاد، مع  دولة  اسم  يكتب  الصقر  عليها  يرتكز 
السماح لكل دولة عضو بكتابة اسمها أسفل اسم 
يستمر  لم  االتحاد  هذا  أن  ورغم  االتحاد.  دولة 
سوى مدة محدودة، فإن القرار الرسمي المصري 
بشأنه قد تأخر إلى أكتوبر سنة 1984، حيث صدر 
القانون رقم 143 بشأن انسحاب مصر من اتحاد 
الجمهوريات العربية. ولم يكن القرار السابق سوى 
تمهيد وتوطئة لصدور القانون رقم 144 لسنة 1984 
بشأن علم جمهورية مصر العربية، وهو ذات الَعلَم 
اليمين،  جهة  إلى  ناظراً  نسر  وضع  مع  السابق 
وذلك بدالً من الصقر، ويكتب اسم جمهورية مصر 
يرتكز  التي  القاعدة  على  الكوفي  بالخط  العربية 

عليها النسر.
تنص  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  وفي 

»يكون  أن  على  الدستور  من  الخامسة  المادة 
ويحدد  الوطني،  ونشيده  وشعاره  علمه  لالتحاد 
الَعلَم والشعار، وتحتفظ كل إمارة بعلمها  القانون 
الخاص الستخدامه داخل إقليمها«. وبناء على هذا 
رقم  االتحادي  القانون  صدر  الدستوري،  النص 
في  محدداً  االتحاد،  علم  بشأن   1971 لسنة   )2(
المادة األولى منه شكل علم االتحاد، بنصها على 
أن »يكون علم دولة اإلمارات العربية المتحدة على 
الشكل والمقاييس واأللوان التالية: )مستطيل طوله 
ضعف عرضه ويقسم إلى أربعة أقسام مستطيلة 
الشكل القسم األول منها لونه أحمر يشكل طرف 
الَعلَم القريب من السارية طوله بعرض الَعلَم وطول 
عرضه مساٍو لربع طول الَعلَم، أما األقسام الثالثة 
متساوية  أفقية  وهي  الَعلَم  باقي  فتشكل  األخرى 
بيضاء  والوسطى  خضراء  منها  العليا  متوازية، 

والسفلى سوداء(«.

جترمي اإهانة الَعَلم 

تنص املادة )176( من قانون العقوبات االحتادى 
مبوجب  املعدل   - املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 
»يعاقب  أنه  على   –  2005 لسنة   34 رقم   القانون 
تزيد على خمس سنوات كل من  مدة ال  باحلبس 
أهان بإحدى ُطرق العالنية رئيس الدولة أو علمها 
من  الثالثة  املــادة  الوطني«. وكانت  شعارها  أو 
القانون االحتادي رقم )2( لسنة 1971 بشأن علم 
االحتاد تنص على أن »كل من أسقط أو أتلف أو 
أهان بأية طريقة كانت علم االحتاد أو علم أي إمارة 
إحدى  علم  أو  االحتاد  في  األعضاء  اإلمــارات  من 
االحتاد  لسلطة  احتقاراً  أو  كراهية  األخرى  الدول 
أو اإلمارات أو لسلطة تلك الدول، وكان ذلك علناً 
للجمهور  مفتوح  محل  في  أو  عام  محل  في  أو 
يعاقب باحلبس ملدة ال تاوز ستة أشهر أو بغرامة 
ال تزيد على ألف ريال قطر ودبي أو )ماية دينار 
بحريني(«. وتدر اإلشارة إلى أن ريال قطر ودبي 
والدينار البحريني كانا متداولني في اإلمارات منذ 
إنشاء  تاريخ   ١٩٧٣ سنة  وحتى  االحتــاد،  نشأة 

مجلس النقد في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
المادة  تنص  السعودية،  العربية  المملكة  وفي 

بتاريخ  م/3  رقم  الملكي  المرسوم  العشرون من 
١٣٩٣/٢/١٠هـ بالموافقة على نظام الَعلَم للمملكة 
العربية السعودية على أن  »كل من أسقط أو أعدم 
الَعلَم  أو  الوطني  الَعلَم  كانت  بأية طريقة  أهان  أو 
الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية 
أو إلحدى الدول األجنبية الصديقة كراهة أو احتقاراً 
أو  لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علناً 
في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب 
بالحبس لمدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تزيد عن 

ثالثة آالف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين«.
وفي سلطنة عمان، تنص المادة 138 من قانون 
الجزاء على أن »ُيعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إلى 
ثالث سنوات وبغرامة من عشرين إلى خمسمائة 
ريال كل من أقدم على فعل من شأنه إهانة الَعلَم 
الوطني سواًء بإنزاله أو بإتالفه أو بأي عمل آخر 

ُيعبّر عن الكراهية أو االزدراء«.
من   )33( المادة  تنص  الكويت،  دولة  وفي 
مكان  في  ارتكب  من  »كل  أن  على  الجزاء  قانون 
عام فعالً من شأنه إهانة الَعلَم الوطني أو علم دولة 
غير معادية، سواء بإتالفه أو بإنزاله أو بأي عمل 
آخر يعبّر عن الكراهية واالزدراء، يعاقب بالحبس 
تجاوز  ال  وبغرامة  سنوات،  ثالث  تجاوز  ال  مدة 
مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين 

العقوبتين«.
من   )214( المادة  تنص  البحرين،  مملكة  وفي 
قانون العقوبات على أن »يعاقب بالحبس من أهان 
بإحدى طرق العالنية أمير البالد أو علم الدولة أو 

الشعار الوطني«.
وفي دولة قطر، تنص المادة الثامنة من القانون 
على  القطري  الَعلَم  بشأن   2012 لسنة   )14( رقم 
أن »مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها 
ثالث  تجاوز  ال  مدة  بالحبس  يعاقب  آخر،  قانون 
ألف  مائتي  على  تزيد  ال  التي  وبالغرامة  سنوات، 
أهان  من  كل  العقوبتين،  هاتين  بإحدى  أو  ريال، 
أو  بتمزيقه،  القطري،  الَعلَم  العالنية  طرق  بإحدى 
إنزاله من مكان رفعه، أو بإتيان فعل أو االمتناع عن 
فعل يعبر عن االزدراء أو الكراهية أو عدم االحترام 

الواجب للعلم«.
القانون  من  الرابعة  المادة  تنص  وبدورها، 
رقم 144 لسنة 1984م بشأن علم جمهورية مصر 
أهان  أو  أعدم  أو  أسقط  من  »كل  أن  على  العربية 
بأية طريقة كانت الَعلَم المصري أو أي شعار آخر 
لجمهورية مصر العربية أو إلحدى الدول العربية، 
الدول  لتلك  أو  الحكومة  لسلطة  احتقاراً  أو  كراهة 
وكان ذلك علناً أو في مكان عام أو مفتوح للجمهور، 
أو  أشهر،  على ستة  تزيد  ال  مدة  بالحبس  يعاقب 

بغرامة ال تزيد عن مائتي جنيه«.
وتنص المادة 384 من قانون العقوبات اللبناني 
على أن »من حّقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من 
نفسها  العقوبة  وتفرض  سنتين.  إلى  أشهر  ستة 
عالنية  الوطني  الشعار  أو  الَعلَم  حقر  من  على 
بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209«. والمادة 
209 المشار إليها في هذا النص تحدد وسائل النشر 

أو العالنية. 

د. اأحمد عبد الظاهر
المستشار القانوني بدائرة القضاء – أبوظبي

حتر�ض بع�ض الد�ساتري 

على حتديد الَعَلم 

الوطني وغالبًا ما 

يرد مثل هذا الن�ض 

�سمن الأحكام املتعلقة 

بال�سيادة الوطنية 

اأو بالهوية الوطنية

الَعَلم..  رؤية قانونية
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آفاقآفاق

الرائد مهند�س/ عبد احلكيم �صامل التميمي
رئيس قسم الهندسة والتصاميم- شرطة أبوظبي

عليها  االعتماد  يمكن  أساساً  تشكل  منشأة  حول 
التخاذ القرارات خالل دورة حياة المبنى من البدء 
فصاعداً. ومن المبادئ األساسية لهذا النموذج هو 
في  المصلحة  أصحاب  مختلف  قبل  من  التعاون 
إلدراج  المنشأة  حياة  دورة  من  مختلفة  مراحل 
واستخراج وتحديث أو تعديل المعلومات في عملية 
النموذج  المصلحة.  أصحاب  أدوار  لدعم  النمذجة 
هو تمثيل مشترك رقمي يقوم على معايير مفتوحة 
من أجل التشغيل المتداخل. قد يكون نموذج قاعدة 
المترابطة  الملفات  بيانات تتكون من مجموعة من 

وليس فقط كياناً واحداً. 
مبنى  بناء  هو  البناء  معلومات  نمذجة  مفهوم 
بشكل كامل تقريباً من خالل البرامج الرقمية، قبل 
بنائه واقعياً، من أجل العمل على المشاكل، ومحاكاة 
نمذجة  أساس  ويقوم  المحتملة.  اآلثار  وتحليل 
المعلومات.  نموذج  بناء  البناء على دعم  معلومات 
وإنشاء مبنى نموذج المعلومات تبدأ مع أول أفكار 
المشروع. نبدأ من تلك النقطة إلى األمام ويستخدم 
على  للحصول  الرسمي  بوصفه  النموذج  هذا 

المنتجات  تحديد  يتم  وهنا  المنتج:  وتصميم   <

بدقة.
> وتصميم الصيانة: ويشار إليه أيضاً بتصميم 

»كما ُبنِيَت« ويشير إلى الكيفية التي تم إنجاز البناء 
عليه بشكله النهائي. 

ويتطلب األمر االستعانة بمتخصصين من ذوي 
ذلك  في  بما  التصميم  عملية  الستكمال  المهارة 
)الحديد  اإلنشائيون  والمهندسون  المعماريون 
المصبوبة  والخرسانة  الصنع  مسبقة  والخرسانة 
الميكانيكية  األعمال  ومهندسو  العمل(،  موقع  في 
والكهربائية والسباكة. وسيقوم كل مهندس بإعداد 
على  أثر  لكل تصميم  الخاص، وسيكون  تصميمه 
بين  التصميمات  نقل  األمر  سيتطلب  كما  اآلخر، 
ضياع  هي  الحتمية  والنتيجة  المختلفة.  القطاعات 
بعض البيانات أو سوء تفسيرها. كما يجب أيضاً 
التجار  تداخل  عدم  لضمان  التصميمات  تنسيق 

بمنتجاتهم وخدماتهم. 
برامج  التصميم  فريق  سيستخدم  وبالطبع 
تجمع  وقد  تصميماتهم،  إلعداد  مختلفة  كمبيوتر 
ثنائية  أو  التخطيطية  البرامج  بين  البرامج  هذه 
نماذج  على  المعتمدة  أو  األبعاد  ثالثية  أو  األبعاد 
تخطيط معلومات البناء، والكثير منها ال يتفاعل مع 
اآلخر، مما يستوجب بدوره تقديم تفسيرات يدوية، 
ومن ثم خلق مصدر كامل جديد الحتماالت وقوع 
التصميمات  هذه  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة  أخطاء. 
التكلفة  إدارة  لفرق  كأساس  أيًضا  تستخدم 
والتخطيط والمرافق حتى يستطيعون إنجاز عملهم. 
وفي وقتنا الحالي وحتى كتابة هذا البحث توفرت 
متخصصة  مشهورة  من شركات  متطورة  برامج 
في أنظمة المباني مثل شركة »أتوديسك« الشهيرة 
قامت  حيث  الشهير،  األوتوكاد  برنامج  صاحبة 
نظام  على  مبني  متكامل  برنامج  بطرح  الشركة 
تخطيط المشاريع، ونحن كمهندسين نتوقع المزيد 
ذكية  قاعدة  النظام  هذا  يصبح  حتى  التطور  من 
متحسسات  خالل  من  وإدارتها  بالمباني  للتحّكم 
وكاميرات  بالمباني  المتصلة  الذكي  االستشعار 
تفاعالً  أكثر  المباني  الذكية وهذا يجعل من  العين 
مع إدارتها ومستخدميها لتحقيق الجودة والكفاءة 

والراحة المطلوبة.

منهج BIM املف�ضل - النظام املتكامل 

لت�ضليم امل�ضاريع 

تخطيط  نموذج  وأدوات  عمليات  باستخدام 
معلومات البناء )BIM( يصبح من الممكن استكمال 
نموذج  في  للتصميم  األساسية  الخمس  المراحل 

واحد. 
وتوصف عملية االنتقال من مرحلة واحدة من 
بأنه   BIM بيئة  في  أخرى  مرحلة  إلى  التصميم 
»تطور نموذجي«، ولكن تم تصحيح العملية بشكل 
أكثر دقة لتصبح النظام المتكامل لتسليم المشاريع. 
في  للعمل  الفرصة  للمستخدم  تتيح  العملية  هذه 
بيئة فردية واحدة بهدف تحسين الكفاءة والحد من 
األخطاء. كما أنها توفر تكنولوجيا متطورة وعمليات 

متقدمة لتعزيز القدرة على االستجابة للتغييرات.

النموذج  يكون  أن  والبد  المبنى.  حول  معلومات 
كامالً في كل شيء قبل البناء، وجميع المشكالت أو 
االشتباكات المتوقعة ظاهرة إلكترونياً وُطرق َحلّها 
هذا  الفعلي.  البناء  عمليات  أثناء  تفاديها  يتم  حتى 
البناء سيكون  في  الداخلة  المنتجات  كل  أن  يعني 
قد تم االطالع عليها وإدخالها في النموذج واختيار 
توفير  في  مشاركته  يضمن  سوف  لها  واضعها 

التفاصيل. وسوف ُتفّعل كل طرف على نفسه.

)BIM( دوافع العمل بنظام

التي  والمشكالت  الجوانب  من  العديد  هناك 
تعاني منها اإلدارات الهندسية عند تعاملها الميداني 

والمهني في تصميم المشاريع وإدارتها ومنها:
1 - عمل المهندسين بطريقة مستقلة عن باقي 
المهندسين األمر الذي يؤدي لبعض األخطاء الفنية.

للمبنى  النهائي  المستخدم  ارتباط  عدم   -  2
بجهاز التصميم.

3 - عدم معرفة اإلدارة الهندسية لمراحل العمل 
هندسية  أيدي  تحت  تشتته  بسبب  المشروع  في 

كثيرة وال يوجد مايربطهم ببعض.
4 - عدم معرفة المعلومات التي تم وضعها في 
التصاميم خاصة بعد االنتهاء والحاجة لها لعمليات 

الصيانة.
خدمات  من  األرض  ماتحت  معرفة  عدم   -  5

وتعارضها مع أي عمل مستقبلي.
ويعد نظام تخطيط معلومات البناء )BIM( من 
األنظمة الحديثة التي فرضها علم هندسة المباني 
عندما بدأت المشاريع تتحول أكثر تعقيداً وتتطلب 
دقة متناهية وتقليص الزمن المستخدم في تنفيذها 
الحاجة لسد هذا  النظام وليد  وإدارتها، وكان هذا 

الجانب الهام والمكلف في إدارة المباني.
في  للمشروع  النظر  على  العادة  جرت  حيث 
البعد الثاني فقط )2D(، ومع النظام الجديد أصبح 
)3D( مع إضافة بعدين آخرين هم الزمن والُكلفة 
ونستطيع مع الواقع الحالي إضافة ُبعٍد سادس هو 

األستدامة.
البناء  إعداد نموذج تخطيط معلومات  إن عملية 
على  القدرة  تعزيز  على  تساعد  التعاوني   )BIM(
االستجابة السريعة للتعديالت غير المتوقعة في أي 
ُيّعُد  القول بأن تنفيذ مشروع  مشروع، وال يمكن 
أمراً سهالً، على سبيل المثال، فإن إنشاء مشروع 
مستشفى متخصص يحتاج إلى تصميم ُمعقد منذ 
البداية، ولكنه في نفس الوقت ُمَعّرض للتغيير في 

مرحلة الحقة من مراحل البناء واإلنشاء. 

عملية الت�ضميم 

تتكون عملية التصميم من خمس مراحل أساسية 
تشمل:

أو  الُمبّكر  التصميم  وهو  الفراغي:  التصميم   <

تصميم المفهوم.
نموذج  وهو  لإلنشاءات:  األولي  والتصميم   <

يحدد الكميات األساسية واألماكن واألحجام.
> وتصميم اإلنشاءات: والذي يتم خالله تحديد 

المنتجات التي سيتم استخدامها بشكل عام.

خالل الفترات الزمنية الماضية ظهر العديد من 
التحديات والصعوبات أثناء عمليات البناء المعقدة 
مما دفع العاملين في القطاع الهندسي للبحث عن 
العلم والتكنولوجيا بشكل  لتقدم  لها، وكان  حلول 
عام وفي علوم هندسة البناء بشكل خاص تسهيل 
وتوفر هذه الحلول الذكية، حيث فرض واقع العمل 
دخول الكثير من العمليات المتداخلة التي تصب في 
مراحل البناء األمر الذي يضيف أعباًء كثيرة على 
المهندسين، وهو ماقد يسبب حدوث خطأ بشري 
في جانب معين في مرحلة التصميم أو في المراحل 
على سالمة  تداعيات  عدة  له  يكون  وقد  الالحقة، 
من  يكون  األحيان  بعض  وفي  وتكلفته،  المنشأة 
الصعوبة بمكان معالجته، هذا من جانب، ومن جانب 
آخر يقضي المهندسون وقتاً طويالً في التصميم 
واإلعداد للمشروع وُتبذل جهود كبيرة في المطابقة 
والتدقيق والتحقق من جدوى التجهيزات ومالئمتها 
وقابليتها للتركيب بطريقة متناسبة ووظائف المبنى 

وشكله الجمالي.
بل إن هناك مشاريع يصعب التعامل معها بسبب 

جميع أطراف المشروع وتسهيل العديد من المهام 
والمواصفات  الكميات  وتصنيف  استخراج  مثل 
بشكل  العمل  أيضا  ويمكن  المستخدمة.  للمواد 
كتوزيع  العمل،  فريق  في  شخص  لكل  جزئي 
الداخلي  والفرش  والمباني  الموقع  تنسيق  مهام 
حدة  على  ُكلٌ  ويعمل  مختلفين  أشخاص  على 
النُظم  تتكامل  المركزي. حيث  النظام  نفس  ضمن 
بشكل  إظهارها  ويمكن  والمجموعات  والمراحل 
مجموعة  أو  بأكملها  منشأة  مقياس  مع  يتناسب 
منشآت. ويمكن أيضاً تضمين معلومات حيوية من 
المبنى، مثل قياسات االستشعار وإشارات التحّكم 
من أنظمة البناء. وفي النهاية جميع هذه المعطيات 
يقوم النظام بدمجها ليُظهر للجميع كافة التطورات 

والتحديثات على المبنى وكأنه ُيبنى ذاتياً.

مدخل لنظام تخطيط معلومات املباين

نظام معلومات تخطيط المباني هو تمثيل رقمي 
بمثابة  وهو  للمنشأة.  الوظيفية  للخصائص  عملي 
الفنية  الموارد  معلومات  على  للحصول  المشاركة 

كبرها وكبر مساحة انتشارها على األرض ويصعب 
مساحات  تحتاج  كونها  الورق  على  معها  التعامل 
القطارات  وشبكات  الطرق  مشاريع  مثل  كبيرة 
والصرف الصحي والجسور العمالقة، حيث تتطلب 
نصطدم  فقد  وإال  المتناهية  الدقة  التصميم  عملية 
بمشاكل عدم مطابقة الرسومات وقياساتها للواقع 

وهو ما ُيعد كارثة حقيقية لدى فريق الهندسة.
ودفعت رغبة المهندسين في تخطي ماكان غير 
ممكن إلى االتجاه نحو ابتكار أنظمة متطورة ُتلبّي 
ضوء  وفي  الهندسية،  المعايير  ضمن  طموحاتهم 
BIM-( ذلك، ظهر نظام تخطيط معلومات المباني
ُيغطي  حيث   )Building Information Modeling
والعالقات  الهندسية  المباني  معلومات  نمذجة 
الجغرافية،  والمعلومات  الضوء  وتحليل  الفراغية 
سبيل  )على  المبنى  مكونات  وخصائص  وكميات 
المبنى  حياة  ودورة  الُمصنعين(،  تفاصيل  المثال 
بكاملها ويمكن تمثيلها بطريقة النمذجة المعلوماتية، 

بما في ذلك عمليات بناء وتشغيل المنشأة.
مشاركة  على  النمذجة  من  الطريقة  هذه  تعمل 

نظرة مستقبلية
لمفهوم إدارة المباني )1 - 2(



توفير سالمة أفراد املجتمع وإبعاد شبح اخِلطر 
التي  الرئيسية  األهداف  أحد  دائماً  ميثل  عنهم 
يسعى رجل الشرطة إلى حتقيقها وتنفيذها بدقة 

في جميع مواقع العمل خاصة امليدانية منها.
أحد التحديات التي تشكل عقبة في عمل رجل 
الشرطة تتمثل في تأمني الشوارع واملباني العامة 
واخلاصة من القنابل واملتفجرات التي يتم زرعها 

بها والتي تكون قابلة لالنفجار في أية حلظة.
وفي دولة مثل الواليات املتحدة األميركية على 
العام  في  األميركي  اجليش  تخلّى  املثال  سبيل 
1971 رسمياً عن مسؤوليته املتعلقة بإبطال مفعول 
املجتمع،  سالمة  تهدد  التي  واملفرقعات  القنابل 
وقام بنقل هذه املهمة إلى األفراد املدنيني والفنيني 
املتخصصني في هذا املجال الذين يتلقون تدريبات 
من  النوع  هذا  مواجهة  حول  ومتواصلة  مكثفة 

اخلطر.
إبطال  خبراء  يتلقاها  التي  التدريبات  وتختلف 
مفعول القنابل عن أية تدريبات يتلقاها نظراء لهم 
يكون  التدريب  مكان  إن  إذ  أخرى،  مجاالت  في 
الغرض  ولهذا  غيره،  عن  ومختلفاً  مميزاً  عادة 
أنشئت »مدرسة األدوات اخلطرة« في العام 1971 
للجيش  ارسينال«التابعة  »ريدستون  قاعدة  في 
األميركي مبدينة هانتزفيل بوالية آالباما األميركية 

والتي تعتبر األولى من نوعها.
املدرسة من  لهذه  املتقدمني  اعتماد  يتم  وعادة 
على  عليهم  واملوافقة  واملطافىء  الشرطة  إدارات 
ِفَرق  من  لكي يصبحوا جزءاً  املستوى االحتادي 
إبطال القنابل، كما أن هذه املدرسة تعتبر الوحيدة 
في الواليات املتحدة التي تستضيف املتدربني على 
يتم  وعندما  واملتفجرات،  القنابل  مفعول  إبطال 
الفرق  بإحدى  يلتحق  فإنه  منها  فني  أي  تخريج 
املتخصصة بتوفير وحماية السالمة العامة، حيث 
يوجد حالياً أكثر من ثالثة آالف فني إبطال قنابل 
املتحدة  الواليات  أنحاء  جميع  في  ومتفجرات 

املجال. املطلوبة في هذا  يتمتعون باخلبرة 
وهنالك تساؤالت تثار بني الوقت واآلخر والتي 

على فنيي إبطال القنابل واملتفجرات إيجاد إجابات 
الذي  بالسبب  يتعلق  ما  أهمها  كان  ورمبا  عليها، 
يدفع ذلك الفني للعمل في مجال شديد اخلطورة 
كهذا املجال، وتكون اإلجابة أحياناً شديدة البساطة، 
إذ قد تتمثل في قوله: بأنه ال يعرف السبب وإن 
بأنه  تأكيده  إلى  إضافة  ممتعاً،  األمر  يرى  كان 
يؤمن بأنه كلما بذل املزيد من اجلهد في التدريب 

كلما أصبح على دراية كبيرة بهذا العمل.
التي  الصفات  بعض  هنالك  أن  املالحظ  ومن 
تمع بني فنيي إبطال القنابل واملفرقعات وأهمها 
عملهم  مجال  في  املزيد  َتعلَّم  في  الدائمة  الرغبة 
النشاط والتحفز ملواجهة  البقاء في حالة من  مع 
األخطار املرتبطة بهذا العمل، كما أن هؤالء الفنيني 
يشكلون مجموعة فريدة من األفراد الذين يرتبط  
عملهم مبصدر خطر يحتاج التعامل معه إلى الكثير 
من الدقة ووفقاً حلسابات معينة  كما يتم اختيارهم 
غير  بالتفكير  وولعهم  ميولهم  بسبب  الواقع  في 
التقليدي املرتبط بهذا املجال. فمواجهة هذا اخلطر 
الناجمتني  النفسية  والراحة  اإلثارة  أحياناً  تسبب 
عن رؤية ما يصفه البعض باحلاجز النهائي بني 

هذه احلياة والعالم اآلخر.
ويدرك فني القنابل واملفرقعات أن العمل الذي 
يقوم به ال يعتمد على احلظ كما يعتقد البعض، لكنه 
يرتبط كثيراً بدرجة من اخلطر تقل أو تزداد وفقاً 
حلجم التدريب الذي تلّقاه ومدى معرفته بالكثير 
مع  والكهرباء  والفيزياء  الكيمياء  مثل  العلوم  من 
متتعه بأعصاب تكون أقل توتراً، إضافة إلى إتقانه 
الفني  هذا  يدرك  كما  املطلوبة.  املهارات  لبعض 
إزهاق  عنه  ينجم  قد  خطأ  ألي  ارتكابه  أن  جيداً 
باملنازل  الدمار  وإحلاق  الناس  من  العديد  روح 
عليه  الصعب  من  يجعل  الذي  األمر  واملؤسسات 

مهمته. إجناز 
فنيو  اتصف  املاضية،  سنة  األربعني  وخالل 
الواليات  في  واملفرقعات  القنابل  مفعول  إبطال 
املتحدة بالكثير من النشاط، كما أن األساليب التي 
أساليب  مجرد  من  تطورت  عملهم  في  اتبعوها 

قابلة  قنابل  تضم  التي  األشراك  مثل  بسيطة 
لالنفجار والتي ظهرت في احلقبة الفيتنامية إلى 
ميكن  التي  التعقيد  شديدة  التفجيرية  األدوات 

بعيدة. أماكن  من  تفجيرها 
عاملية  ثورة  »اإلنترنت«  ظهور  شّكل  وقد 
املعلومات  إلى  الوصول  تسهيل  في  ساهمت 
املناسبة  الوسائل  وتوفير  املجتمع  أفراد  ِقبل  من 
للتخلص من املتفجرات اخلطرة في حال إكتشافها 
البحث  املرء  في مكان ما. واليوم أصبح مبقدور 
فقط عبر »اإلنترنت« ليجد الكثير من اإلرشادات 
والعبوات  القنابل  مع  التعامل  بسبل  املتعلقة 
قابل  وضع  في  تكون  والتي  املزروعة  الناسفة 
لالنفجار والتي تتسبب في حدوث خسائر جسدية 

ومادية، وفي الوقت نفسه قد يجد املرء في شبكة 
»اإلنترنت« كل ما يتعلق بإعداد عبوة ناسفة قاتلة.

أدوات  إعداد  العادية  األمور  من  أصبح  لقد 
َشّن  نتيجة  ظهرت  التي  االرتالية  التفجير 
تديد  إلى  أدت  والتي  اإلرهاب  ضد  احلرب 
املشاعر املعادية للسلطات الرسمية نتيجة الركود 
امللتزمون  األميركيون  يسعى  الذي  االقتصادي 

له. حل  وإيجاد  مواجهته  إلى  بالقانون 
وفي واليات مثل ميشيغان و كولورادو ظهرت 
جماعات شبه عسكرية جعلت من بعض األميركيني 
على قناعة بأن التهديدات التي يواجهونها ال تكون 
بحركات  صلة  ذات  تكون  قد  بل  فقط  خارجية 

داخلية تضم بعضاً من أفراد املجتمع.

ترجمة: د.ح�صن توفيق

خرباء اإبطال مفعول القنابل واملتفجرات يف مواجهة الأخطار

داخلها  في  حملت  التي  احلركات  هذه  بعض 
نزعات انفصالية َسَعت إلى أن تنأى بنفسها عن 
سلطة احلكومة، وفي الوقت نفسه كانت تفجيرات 

»مركز التجارة العاملي« ومبنى »موراه الفيدرالي« 
من بني بعض تلك األهداف التي سعى فنيو إبطال 
لتلك  تعّرضها  حتاشي  إلى  واملتفجرات  القنابل 

التخريبية. األعمال 
أية  على  اإلجابة  الفنيون  هؤالء  ويواصل 
السالمة  توفير  أجل  من  إليهم  ترد  اتصاالت 
ال  وقت  في  املتحدة  الواليات  ملواطني  واألمان 
يجد ما يفعله اآلخرون سوى الهروب بعيداً وعدم 
حتّمل أي نوع من املسؤولية، وعندما يتم توجيه 
سؤال لفني إبطال القنابل عن السبب الذي يدفعه 
لهذه  للخطر من خالل ممارسته  نفسه  لتعريض 
الفور: »إننا نقوم بذلك حلماية  املهنة يجيب على 

مجتمعنا«. أفراد  بها  يتمتع  التي  احلرية 

عند الحاجز النهائي

الشرطة العالمية
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يدرك فني القنابل 

واملفرقعات اأن العمل 

الذي يقوم به ل يعتمد 

على احلظ
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �صبق اأن اتفق النا�س  

على حب اإن�صان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �صبق لقائد اأن كانت 

�صمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�صهادات بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين
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هو رجل من رجاالت زايد اخلير األوفياء، ولد 
له  املغفور  كنف  في  نشأ  حيث  العني  مدينة  في 
»بإذن الله تعالى« الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
حيث  يده،  على  وتربى  الصغر  منذ  الله«  »رحمه 
كان والده يعمل مع الشيخ زايد. التحق في بداية 
األميري،  احلرس  في  ثم  املسلحة،  بالقوات  حياته 
ثم اختاره الشيخ زايد ليكون سائقاً خاصاً له، كما 
عمل أيضاً ُمضمراً للهجن وحامالً لصقور الشيخ 
زايد، وقد تنقل معه في كثير من زياراته الرسمية 
اخلييلي...  زاهرة  بن  محمد  خليفة  إنه  واخلاصة؛ 

وفيما يلي نص شهادته.
العني،  مواليد  من  اخلييلي  زاهرة  بن  خليفة  أنا 
عشت  ألني  زايد،  الشيخ  عيال  من  نفسي  وأعتبر 
مع زايد منذ كنت طفالً، حيث كان والدي يعمل مع 
الشيخ زايد، واحلمد لله منذ أن تولى الشيخ زايد 
ثم أصبح رئيساً  أبوظبي  إمارة  مقاليد احلكم في 
عّم   ،1971 عام  االحتاد  قيام  بعد  اإلمــارات  لدولة 
اخلير على كل البالد، فقامت الوزارات واملؤسسات 
واشتغل  الكبيرة،  الشركات  وأنشئت  احلكومية 
فضالً  بها،  يعملون  وظائف  لهم  وأضحت  الناس 
للمواطنني  زايد  بها  أمر  التي  األخرى  األمور  عن 
من أراض تارية وصناعية وزراعية وغيرها من 
اخلير  ولعياله  له  وتوفر  املواطن  تدعم  مشاريع 

والرفاه.

زايد اهتم بأصحاب البوش
وأنشأ مضامير الهجن

»رحمه  أنشأ  ذلك  وبعد  الهجن.  مضمار  مسافة 
الله« مضماراً للهجن في منطقة بني ياس وهو أول 
في  مضماراً  أنشأ  ثم  الدولة،  في  للهجن  مضمار 
»رحمه  عهده  وفي  أخرى.  ومناطق  والوثبة  العني 
فبدأت  كبير،  بشكل  البوش  أسعار  ارتفعت  الله« 
من 200 ألف درهم وهي ترتفع إلى أن وصلت إلى 
عشرة ماليني درهم للناقة الواحدة، وعندما أخبروا 
وكان  ماليني،  العشرة  مبوضوع  ــد  زاي الشيخ 
استراحة شاطئ  في  جلوسه  أثناء  أذكر  كما  ذلك 
ما  البداية  في  الناقة  »كانت  حينها:  فقال  الراحة، 
تييب شي، وإذا يابت بتييب 200 ألف، واحلني تباع 
الناقة بعشرة ماليني، هذا أمر عجيب«، فردوا عليه 
اجلماعة: »يا طويل العمر هذه من بركاتك«، فابتسم 
الشيخ زايد وقال: »هذا تراث إماراتي أصيل ومادام 
أنكم محافظني عليه، فنحن معكم والله يبارك لكم«. 
لقد كان الشيخ زايد خير داعم ألصحاب البوش، 
التراث  فقد وّفر لهم كل ما يحتاجونه إلحياء هذا 
عن  فضالً  وعمالة،  وسيارات  ِعــَزب  من  العريق، 
سباقات الهجن واجلوائز الكبيرة التي كان يرصدها 
للمتسابقني، فالكل في حضرة زايد رابح ولله احلمد، 
وال يوجد شخص مهتم في الهجن إال وقد حصل 
يشتري  زايد  كان  فقد  ومعنوي،  مادي  دعم  على 
الناقة من الشخص ويتركها له حتى يستفيد منها، 
والعمالة  والسيارات  العزبة  لصاحبها  يوفر  وكان 

خليفة بن زاهرة اخلييلي

اأ�ضحاب البو�ض

إليهما  وصلت  اللذين  والتقدم  التطور  هذا  بعد 
)اجلمال(  البوش  أصحاب  قام  اإلمـــارات،  دولــة 
وقالوا لـ زايد: »يا طويل العمر بعد كل هذا التطور، 
شو نسوي في البوش اللي عندنا«، فرد عليهم زايد: 
»أي شخص ميتلك بوش يحافظ عليهن، وإن شاء 
وبالفعل  يرضيكم«،  اللي  الشي  لكم  بنسوي  الله 
أقام لهم أول سباق للهجن في مضمار اخليول في 
منطقة »املشرف«، وكان املتسابقون يلّفوا كل شوط 
أربع لّفات ألن طول مسافة مضمار اخليل أقل من 
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زايد  التي يدعمها  الِعَزب  واملياه، حيث وصل عدد 
إلى 320 عزبة. كما أن املطية التي تسابق وحتصل 
على أحد املراكز العشرة األولى يخصص لها مبلغ 
 200 احللوب  والناقة  درهــم،   500 قــدره  شهري 
درهم شهرياً والشاة 50 درهماً شهرياً، وعلى هذا 
اإلبل  تارة  في  الناس  من  كثير  عمل  األســاس، 
كبيرة، بفضل  ثروات  واملواشي واألغنام، وحققوا 

الله ثم الشيخ زايد »رحمه الله«.

ل ما يبيعهن!

مع  ركاب  مضّمر  الفترات  من  فترة  في  عملت 
النوق.  من  العديد  مني  اشترى  وقد  زايد،  الشيخ 
وأذكر أنه كان لديَّ ناقتان صغيرتان، وقد أدخلتهما 
الوثبة، وحصلت كل واحدة  الهجن في  في سباق 
منهما على املركز األول في عدة أشواط، وفي تلك 
األثناء كان الشيخ زايد حاضراً، فعرضتهما عليه، 
بعد  درهــم«،  ألف  بـ700  عنك  »بنشتريهن  وقال: 
ذلك انشغل الشيخ زايد عن موضوع الشراء، وبعد 
فترة جاء موعد سباق الهجن في دبي، فأدخلتهما 
السباق، وفازتا أيضاً باملراكز األولى، وعرض عليَّ 
أحد األشخاص شرائهما مبليونني ونصف املليون 
درهم، وقبل أن أرد اجلواب على الشخص، اتصلت 
إلى  زيــارة  في  زايد  الشيخ  يرافق  وكان  بالوالد 
باكستان، فأخبرته باألمر، وهو بدوره أخبر الشيخ 
زايد فقال: »ال ما يبيعهن، نحن نباهن«، وبعد عودته 

بعتهما عليه مبليوني درهم. 

قلب كبري

تقاعدت  ثم  املسلحة،  القوات  في  أعمل  كنت 
وتفرَّغت للعمل اخلاص، إال أن الشيخ زايد طلبني 
في  وبقيت  خاص،  كسائق  معه  للعمل  فترة  بعد 
تلك الوظيفة ثماني سنوات تقريباً. كان زايد حني 
ملتابعة  وهناك  هنا  يرسلنا  الدولة  بأمور  انشغاله 
لسير  يطمئن  حتى  والزراعية  العمرانية  املشاريع 
ٍة  العملية النهضوية.  لقد كان الشيخ زايد صاحب همَّ
كبيرة وقلب حاٍن في الوقت ذاته، ال يستريح إال إذا 
رأى الراحة في وجه املواطن، فهو يعمل بدأب كبير 
لرفاهية املواطن واإلنسان بشكل عام، منذ أن تولى 
يسعى  الذي  هّمه  املواطن  من  جعل  احلكم  مقاليد 
بكل ما أعطاه الله من قوة في إسعاده وتقدمي كل ما 
يحتاجه، ألنه آمن بأن املواطن هو الثروة احلقيقية 

السيارة:  في  معه  ونحن  علينا  يردد  كان  للبلد. 
“اإلنسان هو األساس الذي تقوم عليه احلضارات، 
وكل الذي عملناه من مشاريع وإجنازات طوال هذه 
الذي نخطط له،  الطموح  إلى ربع  الفترة لم يصل 
اخلير  مسيرة  في  مستمرون  نحن  الله  شاء  وإن 

والعطاء للمواطن واملقيم على أرض الدولة”.

�ضجرة الغاف

كما أن زايد كان رحيماً باألشجار، ففي موقف 
العني،  إلى  أبوظبي  من  سارحني  كنا  أننا  أذكــره، 
شاهدنا  »القطارة«،  منطقة  إلى  وصلنا  وعندما 
زايد  الشيخ  فأمرنا  للسقوط،  آيلة  غاف  شجرة 
بالتوقف، لتقومي الشجرة، فاتصلنا بالبلدية، وتعاونا 
معاً على تقوميها حتى استقامت وهو كان معنا، ثم 
أبو سمرة  في منطقة  أيضاً  أكملنا طريقنا. وأذكر 
حالياً، شاهدنا  التمور  قرب مصنع  أي  العني،  في 
شجرة سمر متداعية، فأمرنا الشيخ زايد بالتوقف، 
وقمنا بتقوميها ثم أكملنا الطريق. ال شيء غريب 
على الشيخ زايد، فهو رجل أصيل وكرمي ورحيم، 
يحب الناس واحليوان واألشجار،  وهو في احلقيقة 

ِهبة من الله تعالى لهذا البلد الكرمي.

الغداء ممنوع!

»رحمه  زايد  الشيخ  كان  املقناص،  رحالت  في 
وكان  اخليام،  كبقية  عادية  خيمة  في  ينام  الله« 
وجبة  معنا  ويتناول  الباكر  الصباح  في  يستيقظ 

ال�سيخ زايد كان خري 

داعم لأ�سحاب البو�ض، 

فقد وّفر لهم كل ما 

يحتاجونه لإحياء هذا 

الرتاث العريق 

اإلفطار، ثم نبدأ الصيد، وفي املساء يبرز ويتناول 
وجبة العشاء ويسمر إلى الساعة احلادية عشرة. 
وكان الشيخ زايد ال يحبذ وجبة الغداء خصوصاً 
وقتاً  تأخذ  أنها  يرى  ألنه  املقناص،  رحالت  في 
طويالً في حتضيرها على حساب الصيد، كما أنها 
ولذلك مينعها في  تناولها،  بعد  إلى اخلمول  تدعو 

رحالت الصيد.

جمل�ض زايد

وهو  بالزوار،  عامراً  زايد  الشيخ  مجلس  كان 
الله«  »رحمه  فيه  يستقبل  للناس،  دومــاً  مفتوح 
مجلسه  ُيعتبر  إذ  والناس،  واملسؤولني  ــوزراء  ال
الله«  »رحمه  كان  فقد  يرتاده،  من  لكل  مدرسة 
يوّجه هذا وينصح ذاك مبا حباه الله تعالى من فكر 
زارته  األيام  من  يوم  ففي  عقل،  ورجاحة  وحكمة 
مجموعة من طالب »جامعة اإلمارات« حيث َقِدموا 
للسالم عليه مبناسبة تخّرجهم من اجلامعة وكانوا 
اجلامعة،  من  تخرجت  التي  الدفعات  ــل  أوائ من 
ومن خالل السالم عليه واحلديث معه، تبنّي لزايد 
أهاليهم في طريقة  ابتعدوا عن عادات  الشباب  أن 
السالم وكلمات الترحاب والتحية، فأراد أن ينبههم 
لذلك، فقال لهم: يا شباب عند السالم على العرب، 
أهله  عن  تسألوه  ثم  أوال  عليه  تسلموا  أن  البد 
تتخبّروه  ذلك  وبعد  وتواليه،  ناسه  ثم عن  وعياله 
عن أخباره وعلومه، فقام أحدهم فأثنى على ما قاله 
زايد  قاله  ما  ينسون  أظنهـــم  وال  وشكره.  زايد، 

طوال حياتهم.

حادث اخليل

في أول زيارة رسمية للشيخ زايد إلى املغرب 
لبضعة  هناك  وبقينا  معه  كنت   ،1975 العام  في 
أيام، وفي األثناء أراد الشيخان سعيد ونهيان بن 
زايد، ممارسة رياضة ركوب اخليل فذهبت معهما، 
ال  خاطفة  حلظة  وفي  ملرافقتهما،  خيالً  وامتطيت 
وصدم  بعيد  من  جامح  خيل  جاء  أين  من  أدري 
خيلي الذي أركبه وجاءت الصدمة في ساقي مما 
املستشفى  إلى  فنقلوني  فيها،  عميقاً  أحدث كسراً 
الفندق،  إلى  ورجعت  العالج  تلقيت  حيث  فــوراً، 
على  ليطمئن  ــد  زاي الشيخ  ــي  زارن املساء  وفــي 
زاهرة  بن  يا  »شحالك  قائالً:  وبادرني  صحتي 
العمر  طويل  يا  »بخير  فرددت:  بخير«؟،  شاء  إن 

الطبي  التقرير  في  جاء  ما  أن  إال  بخير«،  دامكم 
لتلقي  لندن  إلى  بنقلي  الشيخ زايد  ال يسر، فأمر 
أفضل العالج، وبقيت هناك قرابة الشهر ونصف 
الشهر. وخالل فترة العالج في لندن كان »رحمه 
بطبيعة  وهذا  بأول،  أوالً  يسأل عن صحتي  الله« 
احلال ليس بغريب على رجل اإلنسانية زايد الذي 

ال تود الدنيا مبثله.

مائدة �ضري بني يا�ض

في أول زيارة للشيخ زايد إلى جزيرة صير بني 
ولكن  أبداً،  اجلزيرة شيء  تلك  في  يكن  لم  ياس، 
اجلزيرة،  أرض  على  الطائرة  بنا  هبطت  عندما 
بعيد حتمل  امرأة من  املخيم، شاهدنا  وبرزنا في 
قهوة،  ودلــة  وحليب  وكامي  متر  وفيها  مائدة 
»هذه  وقالت:  املائدة،  عنها  وحملت  فاستقبلتها 
هذا  كان  إن  زايــد  الشيخ  على  وَسلِّم  ضيافتكم 
زايد«، أكل الشيخ زايد وجماعته من املائدة، وقال: 
بتلقى  الله  »بشروا هذه احلرمة باخلير وإن شاء 
وسيارة  مبنزل  لها  وأمر  وزيــادة«  يرضيها  اللي 

وعزبة وفلوس.
بني  صير  »جزيرة  شاهد  فالذي  لله،  واحلمد 
االنبهار  يصيبه  اليوم،  ويشاهدها  باألمس  ياس« 
مما فيها من زراعة متنوعة وحيوانات من مختلف 
للسياحة  مقصداً  أصبحت  وقد  واأللوان،  األشكال 
تعالى  الله  الزراعية واحليوانية  بفضل  واألبحاث 

ثم زايد اخلير. 

كان ال�سيخ زايد 

ة كبرية  �ساحب همَّ

وقلب حاٍن ل ي�سرتيح 

اإل اإذا راأى الراحة 

يف وجه املواطن
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د. فالح حنظل

)هارموزيا( إلى أن وصلوا إلى منطقة اسمها 
)ماكيتا( وتقع في منطقة رأس مسندم الحالية 
أوقفوا  لنهر ماء عذب،  وهناك شاهدوا مصباً 
ُتصّدر  المنطقة  هذه  أن  وعلموا  فيه،  سفنهم 

التوابل إلى »مملكة اآلشوريين« في العراق.
جزيرة  عن  الرحلة  تلك  أخبار  تتحدث 
عليها  أطلقوا  الخليج،  مدخل  في  تقع  كبيرة 
تكون  أن  المحتمل  من  التي  )أوركانا(  اسم 
موقع  عن  وتحدثوا  الحالية،  )القسم(  جزيرة 
المواجه  العربي  الساحل  الذي هو  )الجرهاء( 
كثيرة  أخباراً  عنه  فذكروا  البحرين،  لجزيرة 
وقد  )قراها(  اسمها  مدينة  هناك  إن  وقالوا 
أن  ثروة عظيمة، حتى  ذات  كانت  أنها  ذكروا 
حمالت يونانية عديدة وصلت إليها فيما بعد، 
أهمها حملة الملك )انطيخوس الثالث(، إلى أن 
يصلوا بالحديث إلى موقع )فيلكا( الموجودة 
اآلثار  بكثرة  والمعروفة  الكويت  في  حالياً 
اليونانية فيها . ويذكر أن االسكندر المقدوني 
هو الذي شيّد مدينة )الكرخة( أو )خاركس(، 
جنوده  فيها  وأسكن  حالياً  )المحمرة(  وهي 

متخذاً منها معسكر استراحة. 
أما كتاب )الطواف حول البحر األريتري( لمؤلف 
يوناني مجهول كتبه في حوالي عام 80 قبل الميالد، 

فقد جاء فيه عن الخليج العربي ما يلي:
مع  بأنحناءة  تحيط  فإنك  أمامك  أبحرت  »إذا 
من  بمجموعة  تفاجأ  ثم  الشمال،  نحو  الساحل 
الساحل  امتداد  على  متسلسلة  تقع  التي  الجزر 

والثاني  )أورانوس(  أسمه  األول  وثنين،  تعبد 
يفهم  وحسبما  واألول  دايونيسوس(.   ( أسمه 
أن  أيضاً  ويفهم  الشمس،  يمثل  إله  أنه  اسمه  من 
السفن اليونانية أبحرت من مصب نهر السند في 
الهند، ودخلوا الخليج العربي من مضيق هرمز أو 

كيف كان الخليج أيام األسكندر المقدوني؟ 
وما هي معالم العصر الهلنستي أو اليوناني 

في الخليج العربي؟
حوالي  العراق  المقدوني  االسكندر  احتل 
بالد  نحو  اندفع  ثم  الميالد،  قبل   300 عام 
فارس ومنها إلى أفغانستان فالهند . وعندما 
جيشه  بنفسه  قاد  بالده،  إلى  يعود  أن  أراد 
بحري  أسطول  بتشكيل  أمر  أنه  إال  البري، 
يبحر من الهند، فالخليج العربي ثم إلى أنهار 
إلى  البر  بواسطة  ومنها  وسوريا  العراق 

سواحل البحر األبيض المتوسط. 
وهذا الطريق الذي افتتحه األسكندر شكل 
أهمية استراتيجية تجارية وعسكرية لمنطقة 
الخليج العربي، إذ إنه صار المحور الذي دار 
الدول  مع  عالقاته  في  الخليج  تاريخ  عليه 
بأوربا،  الهند  يربط  مائي  ذراع  ألنه  الغربية 
البحر  الثاني وهو  المائي  الذراع  كما يربطها 

األحمر.
لالسكندر  البحرية  القوة  رحلة  وأخبار 
يوناني  مؤرخ  عند  وردت  المقدوني 

اسمه  عسكري  قائد  عن  نقلها  )إيريان(  اسمه 
قادة  ثالثة  أوفد  قد  هذا  وكان  )ارستوبولوس(، 
كانوا قد خرجوا ألول مرة الستطالع الخليج وشبه 
جزيرة العرب، وهم )ارخياس( و) أندروسيثنس( 
و) هيرو(، وهناك مصدر آخر لرحلة قام بها قائد 
 . للخليج  لنا وصفاً  قّدم  )نيروخوس(  اسمه  آخر 
ويذكر هؤالء أن األقوام التي تسكن الخليج، كانت 

آثار اغريقية في فيلكا

وتسمى جزر )كااليون( ثم تأتي جبال )أسابول(، القائد العسكري ارستوبولوس
ويحتمل أن تكون هذه خصب، نسبة لمدينة خصب 
الشحوح.  ومناطق  الجبال  رؤوس  في  الموجودة 
وفي حديثه عن نشاطات الموانئ التجارية يتحدث 
المبادالت  وعن  ُعمان،  هي  التي  )أومانا(  عن 

التجارية بينها وبين الساحل الفارسي. 
اليوناني  المؤرخ  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
)سترابو( ينفرد بين أقرانه بتسمية الخليج بالخليج 

العربي )SINUS ARBICUS(. وأخيراً فإن المواقع 
األثرية المختلفة في الخليج العربي تعطينا كل يوم 
الخليج،  اليونانية في  الفترة  آثار  من  ملموساً  أثراً 
وهي المسماة الفترة الهلنستية، وأشهر تلك اآلثار 

هي آثار جزيرة )فيلكا( في الكويت. 

 فيلكا 

مدينة  من  كيلومتراً  عشرين  حوالي  بعد  على 

الكويت تقع جزيرة )فيلكا( أو )فيلكا( في الخليج 
العربي. وقد جذبت الجزيرة هذه انتباه الناس إليها 
عندما تم العثور على حجر فيه كتابة يونانية هذا 

نصها: 
»سوتياس المواطن األثيني والجنود قدَّموا هذا 
وإلى  بوسيدون  وإلى  المخلص  سوتر  زوس  إلى 
أرتميس المخلصة«  دفع هذا االكتشاف بالسلطات 
إلى االتفاق مع بعثة تنقيب دانماركية للتنقيب هناك، 

دلمون وماجان )2-2( 
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فلما باشرت البعثة العمل عثرت على آثار تعود إلى 
والسومري  الدلموني  والعهدين  البرونزي  العهد 
إلى جانب اآلثار اليونانية هناك. أما االسم )فيلكا( 
أو )فيلجة( كما يلفظ محلياً، فقد اختلفت اآلراء في 
)فيلكس(  هو  األصل  إن  قيل  فقد  معناه،  تفسير 
السعيدة،  الجزيرة  فهي  السعادة،  أي  اليونانية، 
وقيل إن االصل هو )إيكاروس( باليونانية، ومن 
وهو  )الفلج(  من  محرفة  إنها  قال  من  العلماء 
جاء  وقد  الفصيح.  في  األرض  في  الماء  مجرى 
في معجم البلدان لياقوت الحموي: فيلجة تصغير 

فلجة وهو موضع.
القدامى،  اليونانيين  ُمدونات  إلى  عدنا  وإذا 
إلى  الهند  من  أي  هناك  من  بحريتهم  ومرور 
الخليج العربي وقول المؤرخ )إيريان( عن خطة 
لسيطرته،  الخليج  إخضاع  المقدوني  األسكندر 
فقد أرسل قادته تقريراً إليه يقول: »إن في البحر 
توجد  العرب(  )أي شط  الفرات  نهر  بعد مصب 
إسم  األولى  على  االسكندر  فأطلق  جزيرتان«، 
)إيكاروس( وهي )فيلكا(، وأطلق على الثانية اسم 

)تيلوس( أي البحرين حالياً. 
بالتنقيب  باشرت  فقد  الدانماركية  البعثة  أما 
عام 1958 في منطقتي )تل سعد وتل سعيد(، وتم 

العثور فيها على آثار بيت مؤلف من اثنتي عشرة 
غرفة، وفي إحدى الغرف تم العثور على قوالب من 
هذا  فكان  لوحة،  أحدها صورة  في  ظهرت  اآلجر 
الجزيرة.  اليوناني في  الوجود  لقصة  األثر ُمعززاً 
ثم عثرت البعثة على حجر صغير عليه رسم إله أو 
ملك بيده شيء كالتفاحة. وكان من بين المكتشفات 
ولحية  مدببة  طاقية  عليه  عجل«  »رأس  الثمينة 

شبيهة بلحى ملوك آشور. 
وفي عام 1960 تم العثور في منطقة )تل سعيد( 
عهد  إلى  تعود  التي  األثرية  المخلفات  أهم  على 
األسكندر، وهي القلعة اليونانية والمعبد، ولعل أهم 
أثر عثر عليه في ساحة المعبد، وهو الحجر الذي 
سمي باسم )ايكاروسي( وعليه رسالة موجهة إلى 
أهالي »إيكاروس« أي أهالي فيلكا، وتقع في أربعة 
القرن  في  )بالبلطمية(  ومكتوبة  سطراً  وثالثين 
الثالث قبل الميالد، والرسالة تشير إلى أن شخصاً 
الملك فكتب  اسمه )إيكادون( قد تلقى رسالة من 
يكتب  بأن  يأمره  )انكزارخوس(  اسمه  رجل  إلى 

ألهالي جزيرة إيكاروس.
المتحف  دليل  في  الرسالة  ترجمة  تمت  وقد 

الكويتي وهذا نصها:
ايكاروس،  أهالي  إلى  انكزارخوس  من  »سالم 
فيما يلي نص الرسالة التي بعث بها إلينا ايكادون، 
وحالما تصلكم انقشوها على لوح حجري وضعوه 

في المعبد. 
إن  ايكاروس، حيث  إلى  ايكادون  اريتموس من 
الملك مهتم بجزيرة إيكاروس، وحيث إنه كان في 
نية أسالفه تقديم وبناء معبد المخلصة، وقد كتبوا 
يقوموا  لم  هؤالء  أن  غير  لتنفيذها،  ضباطهم  إلى 
بذلك، إما ألنهم منعوا أو لسبب آخر، ولكني بعد أن 

كتب الملك إلينا قررنا اتخاذ اإلجراءات الضرورية 
الفورية ورتبنا األلعاب، وعيّنا عشرة من الكهنة تلبية 
لرغبة الملك وأسالفه، وأما فيما يتعلق بسدنة المعبد 
السكان  من  وغيرهم  الجزيرة  في  يسكنون  الذين 
فإن القرابين المخلصة للجزيرة ... يسكنون حول 
المعبد ويجب عدم اإللحاح .... ومالحظة .... وإذا 
أراضي الجزيرة بالزراعة وإنشاء الحدائق ألنفسهم، 
والتي يقومون عليها عن طريق اإليجار والموروث، 
وسيكون هناك ضمانة عدم اغتصاب األرض كما 
من  لهم  ممنوح  هو  كما  الضرائب،  من  سيعفون 
أسالف الملك لكل شخص يتجه إلى الجزيرة أو إلى 
الجانب المواجه، وال تسمح بامتيازات أخرى حتى 
يمتنع الناس من مخالفة أعاله ويستلمون الرسالة 

في الطريق وتنقش في ساحة المعبد«.

ويالحظ القارئ وجود عدم انسجام في بعض 
فقرات الرسالة، نظراً لطمس بعض حروف كلماتها، 
مكانه  من  نقل  حيث  للعبث،  تعرَّض  الحجر  ألن 

األصلي فكسرت بعض أجزائه.
وحول المعبد وجدت بقايا من مباٍن غير منتظمة، 
المعبد  واجهة  في  ووجدت  للسكن،  كانت  لعلها 
بقايا لقواعد عمودية رخامية مزينة بتيجان، وفي 
النقود  من  مجموعة  على  العثور  تم  المعبد  داخل 
ملك  الثالث  )انطوخيوس  صورة  تحمل  ما  منها 
سلوفيا 223-180 قبل الميالد(، وهناك نقود تحمل 
صورة اإلله )أبولو( واإلله )زوس(، ونقود أخرى 
مسكوكة باسم األسكندر الكبير، كما تم العثور على 

تمثال ) فينوس( آلهة الجمال عند اليونانيين. 
الدلمونية(،  )األختام  المهمة  االكتشافات  ومن 
كبير  اكتشاف  وهو  ختم،   400 اكتشاف  تم  فقد 
يدل على أن )فيلكا( هي مصدر األختام التي كانت 

تصدر للبحرين. 
وعلى كل حال فإن )فيلكا( فقدت قيمتها عندما 
البحر  إلى  الهند  من  التجارة  طرق  أكثر  تحّولت 
تكن  لم  السويس  )قناة  السويس  فخليج  األحمر، 
مفتوحة آنذاك( ثم على ظهور الركائب إلى مدينة 
)األسكندرية(، حيث يتم التحميل على السفن ثانية 

إلى أوروبا.
يد  إليها  امتدت  جميلة  جزيرة  )فيلكا(  واليوم 
والرحالة،  السياح  ويزورها  واإلنشاء،  التعمير 
توجد فيها قرية باسم )أم سعيد(، يعتقد الناس أن 
)الخضر( عليه السالم مدفون هناك، لكن قبره أزيل 

لعدم صحة ذلك تاريخياً أو دينياً.

صورة تاريخية ملزار اخلضر في فيلكا قبل إزالته

اختلفت الأراء 

يف اأ�سل ا�سم )فيلكا( 

فقد قيل اإن الأ�سل 

هو )فيلك�ض( اليونانية 
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القرصنة والقراصنة عبر التاريخ 

طول  على  التجارية  املوانئ  شهدت 
سواحل بحري البلطيق والشمال خالل 
ملحوظاً،  ازدهاراً  الوسطى  العصور 
وازداد معدل التجارة بشكل كبير، األمر 
الذي أدى إلى زيادة هجمات القراصنة 

11

من غارات القراصنة، وفي الوقت نفسه العمل على 
دوفر  ضمَّت  التي  موانئها  بني  التجارة  تشجيع 

وهاستينغز.
الهانسياتية  الرابطة  فيه  بقيت  الذي  الوقت  وفي 
وفيَّة ملبادئها، كان الضعف قد بدأ يصيب نظيراتها 
اإلجنليزيات الالتي أصبحت مجرد منظمات شبه 
السفن  حماية  على  مهامها  واقتصرت  قانونية، 

التابعة لها فقط.
تواصلت  التي  احلروب  معظم  أن  املالحظ  ومن 
الرابع عشر ومطلع  القرن  أواخر  أوروبا في  في 
القرن اخلامس عشر قد أدت إلى تشجيع عمليات 
القراصنة، وفي بحر البلطيق قام عدد من القراصنة 
بتشكيل فرقة ُعرفت بإسم »إخوة املساندة« حيث 
تضمنت  الهانسياتية«  »الرابطة  ضد  حرباً  َشنّوا 
 1392 العام  في  النرويجي  بيرغن  ميناء  مهاجمة 

وهو أمر هدد وجود الرابطة ذاتها.
»الرابطة  ألسطول  التابعة  السفن  متكنت  كما 
 1402 العام  في  هامبورغ  ميناء  في  الهانسياتية« 
من أسر هؤالء القراصنة مع قادتهم، وجرى إعدام 

رفاقه. من  وعدد  ستيرتبيكر  قائدهم 
فقد  والفرنسيني  اإلجنليز  بني  املستمر  القتال  أما 
أدى من جهته إلى زيادة انتشار عمليات القراصنة 
من  العديد  قام  حيث  اإلجنليزي،  القنال  مياه  في 
ديفون  من  هاولي  أمثال: جون  اإلجنليز  البحارة 
و هنري باي من دورسيت بشن هجمات متكررة 
ضد السفن الفرنسية واألسبانية والتي تسببت في 
حدوث هجمات مضادة وانتقامية من جانب بعض 
والفرنسي  نينو  بيرو  ومنهم  األجانب  القراصنة 
الوقت  ذلك  في  وقد صدر  سافوس.  دي  شارل 
عانوا  الذين  السفن  ملالكي  يسمح  ملكي  مرسوم 
الكثير من اخلسائر مبمارسة حق االنتقام وشن 
املرسوم  ذلك  تعديل  القراصنة ومت  هجمات ضد 
بعد ذلك بحيث سمح لكل سفينة تارية خاصة 

أمراء اإلقطاع في التصدي للقراصنة والتي أعاقت 
عملياتهم التقدم االقتصادي في تلك املدن إضافة 

إلى تأثيرها السلبي على احلياة السياسية.
في  جنمه  سطع  الذي  القراصنة  هوالء  أحد 
باسم:  ُعرف  منشقاً  دين  رجل  كان  املجال  هذا 
»أوستانس الراهب« والذي قاد العديد من عمليات 
يحظى  وكان  اإلجنليزي  القنال  في  القرصنة 
هجماته  كانت  طاملا  اإلجنليزي«  »التاج  بحماية 
بعض  أن  الفرنسية.إال  السفن  ضد  فقط  موجهة 
اإلجنليزي  األسطول  ضد  شنها  التي  الهجمات 
الهروب إلى فرنسا وهناك قام ملك  أجبرته على 
بحرية  كقائد  وعيّنه  خبراته  باستغالل  فرنسا 
مرتزق، حيث قاد الغارات الفرنسية على الساحل 
العام 1217، إال أن اإلجنليز خالل  اإلجنليزي في 
إحدى الغارات الفرنسية التي شنت ضدهم متكنوا 
أوستانس  بينهم  ومن  املغيرين  معظم  أسر  من 

إعدامه. مت  الذي  الراهب 
وفي العام 1241 قامت املدن األملانية البلطيقية مثل 
الهانسياتية  الرابطة  بتشكيل  »لوبيك وهامبورغ« 
إذ  تارية،  بنقابة  أشبه  البداية  في  كانت  والتي 
والتَصّدي  البحرية  التجارة  على  تشرف  كانت 
غير  مدن  ذلك  بعد  إليها  وانضمت  للقراصنة، 

اإلقطاعي. للنظام  خاضعة 
تضم  الرابطة  هذه  أصبحت   1300 العام  وبحلول 
19 ميناًء بحرياً األمر الذي حّولها إلى قوة رئيسية 
القراصنة  حيث شاركت بفاعلية في احلرب ضد 
الشمالية ألوروبا، كما ظهر في  املياه  خاصة في 
دوراً  لعبت  التي  الروابط  من  العديد  الوقت  ذلك 

القراصنة. مواجهة  في  محدوداً 

القنال وبحر البلطيق حتت التهديد 

شهدت إجنلترا والدة رابطة »سانك بورتس« في 
مطلع القرن الرابع عشر حلماية القنال اإلجنليزي 

على السفن التجارية واملوانئ مما أجبر التجار 
عن  للدفاع  ومجموعات  روابط  تشكيل  على 

مصاحلهم.
املتواصلة غرق أوروبا  البربرية  الغزوات  وتال 
في مرحلة عرفت بعصور الظالم، خاصة بعد 

بأن تهاجم أية سفينة معادية تهددها.
اجنلترا  بني  السالم  إحالل  أدى  وقد 
اخلامس  القرن  نهاية  في  وفرنسا 
عشر إلى وضع حد ألنشطة القراصنة 
الغارات  بعض  استمرار  من  بالرغم 
العشوائية التي شنها هؤالء القراصنة 
القرن  خالل  أوروبا  شمال  مياه  في 

عشر. السادس 

أن أدت تلك الغزوات إلى إصابة التجارة البحرية 
إلنعاش  محاولة  أية  وكانت  والَشلل  بالركود 
احلركة التجارية تبوء بالفشل بسبب الغارات التي 
كان »الفايكينغ« يشنونها في أواخر القرن الثامن 

امليالدي.
األحداث،  تلك  تلت  التي  سنة  الثالثمائة  وخالل 
على  السيطرة  من  االسكندنافيون  الُغزاة  متكَّن 
انتشار  وزاد  أوروبا،  شمال  في  البحرية  املياه 

املناطق. هذه  في  االسكندنافي  االستيطان 
العاشر  القرنان  فيه  شهد  الذي  الوقت  وفي 
أنشأ  اإلقطاعي،  بالنظام  العمل  عشر  واحلادي 
التجار اإلسكندنافيون العديد من املراكز احلصينة 
مهمة  موانىء  لتصبح  بالتدريج  تطورت  والتي 
الذي  التطور  أن  إال  عشر،  الثاني  القرن  بحلول 
أعمال  اتساع  إلى  أدى  البحرية  التجارة  شهدته 

القرصنة.
وخالل الفترة األولى من القرون الوسطى َشكَّلت 
اليومية  احلياة  من  مهماً  جزءاً  القرصنة  عمليات 
إلى  الشماليون  التي يشنها  الغارات  امتدت  حيث 
الثاني  القرن  وبحلول  املتوسط.  والبحر  روسيا 
من  للعديد  القراصنة  أنشطة  تعرَّضت  عشر 
محاوالت  مع  تزامنت  التي  االنتقائية  الهجمات 
األنشطة  تلك  تيير  أوروبا  في  اإلقطاع  أمراء 

. لصاحلهم
إجنلترا  في  بالنتاجينيت  أسرة  ملوك  بذل  كما 
ومناطق من فرنسا الكثير من اجلهود لقمع أنشطة 
القراصنة ووقف هجماتهم، وفي العام 1228 أصبح 
ويليام دو بريغو أول قرصان يتم إعدامه بسبب 
التي ارتكبها في إجنلترا وهو أمر شكل  اجلرائم 
دليالً على التصدي الصارم لعمليات القرصنة في 

ذلك الوقت.
وقد ازدادت أهمية املدن التي كانت حتظى بحماية 

قراصنة شمال أوروبا
ترجمة: د.ح�صن الغول

أدت احلرب التي استمرت لـ 100 عام إلى صدور مرسوم »حق االنتقام« الذي سمح للبحارة اإلجنليز مبهاجمة 
السفن الفرنسية واألسبانية. وتظهر اللوحة إحدى املعارك بني السفن اإلجنليزية واألسبانية في العام 1372.

هانسياتية  شحن  سفينة 
الثالث  القرن  في  ظهرت 
عشر وكانت هدفاً لغارات 
قراصنة البلطيق.
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انتهى عصر الصفارة وبدأ 
عصر استخدام الالسلكي. 
فاجلرمية العصرية تستدعي 
وسائل متقدمة ملالحقتها.. 

ورجل الشرطة الذي كان 
يعتمد على صفارته في 

استدعاء زميل له ملعاونته 
في مواجهة أي طارئ، أصبح 
اآلن في حاجة إلى إمكانيات 

أكبر  ولم تعد الصفارة جتدي 
معها.. وهو اآلن يستخدم 
جهاز الالسلكي الصغير 

الذي يحمله ليتحرك به إلى 
مكان اجلرمية بأقصى سرعة  

وإمكانيات الشرطة الكفيلة 
بالتصدي لها.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

نيابة عن معالي اللواء 
حمودة بن علي، قام سعادة 

العميد حمد سعيد مدير 
عام الشرطة بأبوظبي 

بتخريج دورة جديدة 
للشرطة  املستجدين 

بالعني، وفي الشهر نفسه 
شهد املقدم سيف الناخي 

مدير عام التخطيط 
والتدريب حفل تخريج ثالث 

دورات جديدة من كلية 
الشرطة بأبوظبي، وتخريج 
دورة اإلنعاش الثانية بوحدة 

جناح اجلو بالشارقة. كما 
شهد املقدم حميد علي 

سيف مدير عام الدفاع 
املدني تخريج الدورة 

اإلنعاشية األولى للضباط 
مبعهد الدفاع املدني. 

ويأتي هذا كله تعبيراً 
عن مدى االهتمام بتوفير 

القوة البشرية املدربة 
واملؤهلة باعتبارها الدعامة 

األساسية للعمل في 
مختلف أجهزة الشرطة.
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األرشيف

ب�صفته  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�صيخ  �صمو  �أ�صدر 

يق�صي  قر�ر�ً  باأبوظبي   �لتنفيذي  للمجل�س  رئي�صًا 

ب�رسيان �أحكام قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم ٧ ل�صنة ١٩٧٤ 

حكومة  موظفي  على  �ل�صفر  بدل  بنظام  و�خلا�س 

�أبوظبي من �ملدنيني وعلى �لع�صكريني يف  قو�ت دفاع 

وذلك   بالإمارة،  لل�رسطة  �لعامة  و�ملديرية  �أبوظبي 

�لإمار�ت  دولة  خارج  ر�صمية  مهام  يف  �إيفادهم  عند 

�لعربية �ملتحدة.

ملخ�ص�صات  �ل�صابق  �لنظام  باإلغاء  �لقر�ر  ويق�صي 

�ل�صفر و�لإيفاد.

وزير  علي  بن  حمودة  معايل  من  توجيه  على  بناًء 

خا�صة  جلنة  ت�صكيل  تقرر  �لد�خلية  لل�صوؤون  �لدولة 

برئا�صة  مدير  �لتخطيط و�لتدريب باملديرية �لعامة 

�جتذ�ب  تكفل  �لتي  �ل�صبل  �أف�صل  لدر��صة  لل�رسطة 

�ل�رسطة  قوة  �صفوف  �إىل  لالن�صمام  �ملتعلم  �ل�صباب 

و�لأمن �لعام.

هذه  بت�صكيل  �خلا�س  �لقر�ر  لحق  وقت  يف  وي�صدر 

�للجنة و�أع�صائها، و�ملهام �ملطلوبة منها.

كلية  مدير  علي حممد عرثب  �ملقدم  قام 

�ليمنية  �لعربية  باجلمهورية  �ل�رسطة 

�أجرى  �لعربية  �لإمار�ت  لدولة  بزيارة 

�ل�صيخ مبارك  خاللها حمادثات مع �صمو 

بن حممد وزير �لد�خلية، ومعايل حمودة 

�لد�خلية،  لل�صوؤون   �لدولة  وزير  بن علي 

بني  �لتعاون  تدعيم  �ملحادثات  وتناولت 

�لبلدين يف جمال �ل�رسطة.

كما قام مدير كلية �ل�رسطة �ليمني خالل 

�لعمل  نظام  خاللها  تفقد  بجولة  زيارته 

ملا  تقديره  و�أبدى  �لد�خلية،  وز�رة  يف 

حتقق من تقدم يف خمتلف جمالت �لعمل.

الشرطة االتحادية والعمل على مستوى الدولة

سريان أحكام بدل السفر على العسكريين بالشرطة

تشجيع الشباب الُمتعّلم على االنضمام للشرطة

مدير كلية الشرطة بصنعاء في زيارة لدولة اإلمارات

نطاق  خارج  يقع  مبا  تخت�س  �لحتادية  �ل�رسطة 

�خت�صا�س �رسطة �لإمار�ت، كما تقدم لها �لعون حتى 

فالهدف  �خت�صا�صها،  نطاق  يف  يدخل  ملا  بالن�صبة 

م�صرتك، و�جلميع يقومون على حماية �أمن �لدولة.

�لدولة  حدود  على  تقف  �لحتادية  �ل�رسطة  قو�ت 

و�صو�طئها لتوفري �حلماية لها، وملنع عمليات �لت�صلل 

غري �مل�رسوعة، كما تنت�رس على �لطرق �لتي ت�صل بني 

�لتي  باملهام  وتنه�س  عليها،  �ملرور  تنظم  �لإمار�ت، 

تقوم بها �رسطة �ملرور بالإمار�ت يف د�خل كل �إمارة، 

كما �أن هناك بع�س �جلر�ئم �لتي يتجاوز  مد�ها حدود 

�لحتادية  �ل�رسطة  وت�صتدعي حترك  �لو�حدة،  �لإمارة 

�لإمار�ت..  �ل�رسطة يف  بالتعاون مع قوى  ملو�جهتها 

�لدولة،  من  باإبعادهم  �أحكام  ت�صدر  �لذين  هناك  ثم 

�ل�رسطة  �خت�صا�صات  يف  تدخل  مهمة  �أي�صًا  وهذه 

�لحتادية.

الرائد علي خميس خصيف مديرًا إلدارة الجنسية والهجرة بأبوظبي

تخريج الدورة اإلنعاشية األولى للضباط بمعهد الدفاع المدني

63

طري�ن  مدر�صة  �حتفلت 

�جلو  جناح  بوحدة  �ل�رسطة 

دورة  بتخريج  بال�صارقة 

�صارك  �لتي  �لثانية  �لإنعا�س 

مالزم  برتبة  طيار�ً   ١٧ فيها 

لوحدة  تابعني  فنيني  و�أربعة 

�لحتفال  �جلو، وح�رس  جناح 

�ملقدم �صيف �لناخي مدير عام 

بالوز�رة،  و�لتدريب  �لتخطيط 

يحيى  �لر�ئد  ح�رسه  كما 

�لتدريب  �إد�رة  مدير  �لعي�صى 

عبيد  �صامل  و�لر�ئد  بالوز�رة، 

�ل�رسطة  تدريب  مدر�صة  مدير 

وحدة  و�صباط  بال�صارقة، 

جناح �جلو و�ملدر�صة.

ويف بد�ية �حلفل حتدث �لر�ئد 

خليفة ر��صد قائد وحدة جناح 

�لتي  �لثانية  �لإنعا�س  دورة  عن  بال�صارقة  �جلو 

مو�صوعاتها  يف  و�صارك  �أ�صابيع،  ع�رسة  ��صتمرت 

�إىل  �لنظرية و�لعملية �صبعة ع�رس طيار�ً، بالإ�صافة 

مدربي �لطري�ن وروؤ�صاء �لأق�صام.

فهناأهم  �خلريجني  �ل�صباط  �إىل  حديثه  وّجه  ثم 

�صخية  م�صاهمتكم  كانت  لقد  وقال:  �ملنا�صبة  بهذه 

وعطاوؤكم كرميًا و��صتطعنا بعون �هلل �أن ن�صل بهذه 

عقد  على  يحفزنا  مما  متقدم،  م�صتوى  �إىل  �لدورة 

بتعاونكم  �أثبتت  �لتي  �ملحلية  �لدور�ت  من  �ملزيد 

وتفانيكم �أنها �أكرث فائدة من �لدور�ت �خلارجية.

�لدولة  وزير  علي  بن  �للو�ء حمودة  معايل  �أ�صدر 

لل�صوؤون �لد�خلية قر�ر�ً بتعيني �لر�ئد علي خمي�س  

لإد�رة �جلن�صية و�لهجرة باأبوظبي،  خ�صيف مدير�ً 

�لوزير  �أ�صدره معايل  �لذي  �لتنظيمي  �لقر�ر  وكان 

ب�صاأن �لإد�رة �لعامة للجن�صية و�لهجرة قد ت�صمن 

و�لإقامة  �لهجرة  و�إد�رة  �جلن�صية  �إد�رة  دمج 

�جلن�صية  �إد�رة  ت�صمى  و�حدة  �إد�رة  يف  باأبوظبي 

و�لهجرة.

�أقام معهد �لدفاع �ملدين حفل تخريج 

�لدورة �لإنعا�صية �لأوىل لل�صباط �صهده 

عام  مدير  �صيف  علي  حميد  �ملقدم 

مبارك  �صيف  و�ملقدم  �ملدين،  �لدفاع 

�لناخي  مدير عام �لتخطيط و�لتدريب، 

ومدر�ء �إد�ر�ت �لدفاع �ملدين يف �لدولة، 

وعدد من �مل�صوؤولني و�ل�صباط..و�صارك 

من  وم�صاعد�ً  �صابطًا   ١6 �لدورة  يف 

�لعاملني يف جمال �لعمليات مبختلف 

�لدفاع �ملدين، و��صتمرت ثالثة  �إد�ر�ت 

خاللها  �لد�ر�صون  تلقى  �أ�صابيع، 

�لتحقيق  حول  �إنعا�صية  معلومات 

و�أ�صاليب  �حلريق،  حو�دث  يف  �لفني 

�ملعد�ت  و�صيانة  و�ل�صالمة  �لوقاية 

ومكافحة  �خلطرة،  �ملو�د  وتد�ول   ،

بزيار�ت  �لقيام  �إىل  �إ�صافة  �حلر�ئق، 

ميد�نية للمر�فق �حليوية يف �لدولة.

وحدة جناح الجو تحتفل بتخريج دورة اإلنعاش الثانية
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فبراير

تبذل قيادة طيران الشرطة 
بوزارة الداخلية جهوداً 

مستمرة لتطوير إمكاناتها 
وقدراتها ملواجهة حتّديات 

القرن القادم، وتواصل حالياً 
دورها البارز في معاونة 

مختلف اجلهات الشرطية 
واألمنية ملواجهة اجلرمية، 

وتتعاون مع الوزارات األخرى 
لتلبية الطلبات امللحة في 
حاالت الكوارث الطبيعية 

وغيرها بالتنسيق مع وزارة 
الداخلية، وتخطط قيادة 
طيران الشرطة لتطوير 
العمل واألداء من خالل 

االرتقاء باجلانب التدريبي 
وتطوير األجهزة واملعدات 

التي تعتمد عليها.

1
9
9
9

بمكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة
اإلفراج عن ٢٢٥ سجينًا وسداد الديون املستحقة عليهم
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نهيان  �آل  �صلطان  بن  ز�يد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أمر 

�صجينًا   ٢٢٥ عن  بالعفو  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س 

و�لإفر�ج عنهم بعد �صد�د  �ملبالغ �مل�صتحقة عليهم وذلك 

مبنا�صبة �صهر رم�صان �ملبارك.

و�رسح �للو�ء �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان وكيل 

�لدولة  رئي�س  �ل�صمو  �صاحب  �لو�لد  �أن  �لد�خلية  وز�رة 

كنفها  يف  نعي�س  �لتي  �ملباركة  �لأيام  مبنا�صبة  �عتاد 

�لفرحة يف  يبعث  �أن  �ملبارك  �لفطر  عيد  ولقرب حلول 

قلوب �لأ�رس �لتي �أ�صيبت يف عائلها لظروف ما، وُحكم 

عليه يف ق�صايا مالية، وتخفيفًا لالأحز�ن �لتي تعي�صها 

مثل هذه �لأ�رس، �أمر  �صموه ب�صد�د مبالغ نقدية م�صتحقة 

على �ل�صجناء و�لإفر�ج عنهم.

و�أ�صاف �صموه: �أن مكرمة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ ز�يد بن 

�صلطان �آل نهيان  تفتح طريق �خلري وت�صحيح �عوجاج 

جديدة  حياة  �لعفو  �َصِمَلهم  من  ليبد�أ  �أخطاأ  من  �صلوك 

�ل�صمو  �صاحب  �لو�لد   حكمة  خطو�تهم  م�صتلهمني يف 

على  تعينهم  قدوة  نهجه  من  ومتخذين  �لدولة،  رئي�س 

�صموه  �أجلها  من  كافح  �لتي  �ل�رسيفة  �لكرمية  �حلياة 

وقدَّم �لغايل و�لنفي�س لتوفريها لأبنائه.

سيف بن زايد يفتتح دورة تنمية القيادات الرشطية بأبوظبي

�أ�صاد �للو�ء �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان وكيل 

وز�رة �لد�خلية، مبا يوليه �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ ز�يد 

بن �صلطان �آل نهيان رئي�س �لدولة  من �هتمام وحر�س 

على تطوير �أجهزة �ل�رسطة وتوفري كل ما من �صاأنه دعم 

ت�رسيح  ذلك يف  �ملجتمع. جاء  و�ل�صتقر�ر يف  �لأمن 

�ل�رسطية  �لقياد�ت  تنمية  دورة  �فتتاح  عقب  ل�صموه 

�لوز�رة  وكيل  �ل�صعفار  �صيف  �للو�ء  �صعادة  بح�صور 

�لربيطاين  �ل�صفري  و�صعادة  �لأمن،  ل�صوؤون  �مل�صاعد 

ومديري �لإد�ر�ت وروؤ�صاء �لأق�صام ب�رسطة �أبوظبي.

�لعلمي  �لتخطيط  �أن  على  ت�رسيحه  يف  �صموه  و�أكد 

وز�رة  ونهج  �لأهد�ف  �إجناز  نحو  �ل�صبيل  هو  �ل�صليم 

�لد�خلية يف تاأهيل وتدريب �ل�صباط وتنمية مهار�تهم 

للو�صول بهم �إىل �أعلى م�صتويات �لكفاءة.

برنامج ضخم لصقل وإعداد الكوادر الفنية لعام 99
مع  بالتعاون  �لريا�صي  �ل�رسطة  �حتاد  ينظم 

�لإمار�ت«  »جامعة  �ملمثلة يف  �لأهلية  �ملوؤ�ص�صات 

ومركز �إعد�د �لقادة بوز�رة �لرتبية و�لتعليم و�ل�صباب، 

�لفرق  ملديري  �لأوىل  �لتاهيلية  �لتدريبية  �لدورة 

�لريا�صية مب�صاركة ٤٥ د�ر�صًا خ�ص�س منهم ١٥ من 

�لريا�صية  لالأندية  �إ�صافة  لل�رسطة  �لوطنية  �لكو�در 

و�لقو�ت   )٥( و�لتعليم  �لرتبية  ووز�رة   )١0( بالدولة 

ويحا�رس يف   )٥( �ملوؤ�ص�صات  و�حتاد   )١0( �مل�صلحة 

يف  �ملتخ�ص�صني  �لأ�صاتذة  �أف�صل  من  نخبة  �لدورة 

�ملجال �لريا�صي. 
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بدايات

منت�شبون من ال�شرطة خالل اإحدى مباريات كرة القدم

�شرطي يُ�شلم كتيبًا توعويًا لأحد م�شتخدمي الدراجات الهوائية
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مجاالً  مناحي  محمد  فاتن  النقيب  تترك  لم 
عنه،  إال وحتّدثت  الشرطي  العمل  مجاالت  من 
العامة  القيادة  إلى  بانتمائها  الفخر  تخِف  ولم 
لشرطة أبوظبي، كونها املنظومة األكثر اهتماماً 
النسائي، فمع تعّدد مهامها  للعنصر  وتشجيعاً 
وظيفي،  مجال  من  ألكثر  وخوضها  الوظيفية، 
يكون  ما  دائماً  القلب  إلى  األقرب  بأن  وجدت 
في  عملها  اعتبرت  لذا  األسد،  بنصيب  الظافر 

شرطة أبوظبي باباً لنجاحها في حياتها.
تعمل النقيب فاتن مديراً لفرع اإلستراتيجية 
في قسم التخطيط اإلستراتيجي باإلدارة العامة 
كمدير  كذلك  مكلـّفة  وهي  واخلدمات،  للمالية 
التنسيق  التدريب لدى اإلدارة، إلى جانب  فرع 
للشكاوى  اخلاص  املوقع  مثل  مواضيع  لعدة 
اخلاص  املوقع  متابعة  وأيضاً  واملقترحات، 
بسعادة  اخلاص  واملوقع  القادة،  مع  بالتواصل 
اإلدارة  عام  مدير  بــدران  داوود  خليل  اللواء 
الشكاوى  ومتابعة  واخلدمات-  للمالية  العامة 
كذلك  وهي  خالله،  من  ــواردة  ال واملقترحات 
اإلدارة  مستوى  على  التدريب  ارتباط  ضابط 
ارتباط  وضابط  واخلــدمــات،  للمالية  العامة 

الرماية.
جها من الثانوية العامة، عملت فاتن  بعد تخرُّ
»مؤسسة  ومنها:  املؤسسات  من  العديد  في 
القوات  في  ثم  عام  ملدة  لالتصاالت«  اإلمارات 
املسلحة خلمسة أعوام اكتسبت خاللها خبرات 
دراستها  وأكملت  املالية  الشؤون  في  متعددة 
وفي  وترجمة(.  لغات  )بكالوريوس  اجلامعية 
لشرطة  العامة  بالقيادة  التحقت   2004 العام 
أبوظبي، حيث عملت بداية في »إدارة املشتريات« 

فاتن مناحي: 
اهتمام القيادة بنا وضعنا 

في مقدمة الصفوف

بقسم اإلسكان ملدة سنتني، وُمنحت وقتها رتبة 
مساعد أول بزي مدني.

العزم على دخول  الفترة عقدت  تلك  وخالل 
دورة اجلامعيات، ولكن عدم استيفائها للشروط 
حال دون دخولها آنذاك، حيث إنها لم تكمل مدة 
السنتني كاملة، وفي الفترة نفسها حصلت على 
بعثة من وزارة التعليم العالي لدراسة املاجستير 
الدرجة عام 2009  في بريطانيا، وحصلت على 
في إدارة املوارد البشرية من جامعة »بيدفورد 
شير« البريطانية. ثم عادت إلى الشرطة برتبة 
بدورة  التحقت  أشهر  ثالثة  وبعد  أول  مالزم 
اجلامعيات اخلامسة، وُرقيت إلى نقيب بعد عام.

  
جتربة م�ضّرفة

من األمور التي تفخر النقيب فاتن بذكرها هو 
التحاقها بدورة عسكرية في كلية برامسهيل في  
بريطانيا خاصة بالعنصر النسائي، ومع قيادات 
نسائية من كافة دول العالم خاصة دول الشرق 
األوسط، وتصف الدورة بأنها أفادتها من ناحية 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  بني  املقارنة 

وما  الكبير  الفرق  ولوحظ  األخرى،  والقيادات 
توّصلت إليه شرطة أبوظبي من تقّدم على دول 
متقدمة، حيث إن ما مت طرحه أثناء الدورة من 
أبوظبي كان  بأن وفد شرطة  اتضح  معلومات 
على إملام كبير مبا يعادل نسبة ٨٠٪ ومت تطبيقها 
إلى  األخــرى  الوفود  دفــع  مما  عملي،  بشكل 
التعليقات اإليجابية واإلشادة بالعنصر النسائي 
املوجود هناك، واإلشادة بقياداتنا التي وضعت 
القيادات  من  مجموعة  بتأهيل  اهتمامها  ُجّل 
النسائية للمشاركة في الدورات اخلارجية حيث 
النسائي  بالعنصر  القيادة  اهتمام  إن  تقول: 

وضعنا في مقدمة الصفوف.
   

هوايات واهتمامات

فاتن  النقيب  نفس  إلى  احملبّبة  الهوايات  من 
رياضتا  ومنها  الرياضات،  من  عدد  ممارسة 
التنقل  حتب  كما  الطائرة«،  و»كرة  »البولينغ« 
والسفر كثيراً، وكذلك الكتابات النثرية والقراءة 
لشخصيات بارزة ومتميّزة للتعلم من تاربها 

الناجحة.

نساء في الميدان

اإعداد: نوال �صامل- ت�صوير: عي�صى اليماحي

�صعرت بالفخر خالل دورة ع�صكرية يف لندن 

اأظهرت مدى تفوق �صرطة اأبوظبي
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المتميزون

في لفتة إنسانية من الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
العزاء  واجب  املاضي  الشهر  سموه  قدم  الداخلية، 
منتسبي  أحد  الريسي  عبيد  عمر  املواطن  ألسرة 
الشعيبة  مبنطقة  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة 
مبدينة العني والذي توفي في حادث مروري أثناء 

أداء مهام عمله.
واعتبر سموه أن املتوفى شهيد الواجب الوطني 
من  باملزيد  لذويه  و  باملغفرة  له  ودعا  واإلنساني، 

الصبر والسلوان.
ورافق سموه أثناء تأدية واجب العزاء اللواء أحمد 
ناصر الريسي مدير عام العمليات املركزية بشرطة 

أبوظبي، كما شهد العزاء عدد من زمالء الفقيد.
الريسي  عبيد  أحمد  أول  املــالزم  التقت   »999«
شقيق املتوفى، الذي يعمل أيضاً في إدارة العمليات 
القيادة  في  املركزية  للعمليات  العامة  اإلدارة  في 

مشاركة  »إن  قال:  حيث  أبوظبي  لشرطة  العامة 
الداخلية  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو 
في عزاء أخي لفتة إنسانية طيبة من سموه، حيث 
كان لزيارة وكلمات سموه أثر كبير في رفع الروح 
املعنوية لوالدي املسن، وكان لها عظيم األثر لعائلتي 

ولي شخصياً«.
وأضاف املالزم أول أحمد: أن أخاه الفقيد عمر 
عبيد الريسي الذي توفي وهو في الثامنة والعشرين 
من العمر أثناء تأدية واجبه الوظيفي، التحق بالقيادة 
العامة لشرطة أبوظبي في عام 2007، مشيراً إلى أن 
الفقيد عمر كان من الشباب اإلماراتيني املشهود لهم 

باألخالق العالية وبالتفاني في العمل.
أكبر  هي  العزاء  في  سموه  مشاركة  أن  وذكر 
الله  تكرمي لشقيقه عمر ووسام على صدره داعياً 
عز وجل أن يتقبّل شقيقه بني الشهداء والصّديقني.

أحمد:  قال  األليم،  احلادث  وقوع  كيفية  وحول 

اإعداد: الرا الظرا�صي

شهيد الواجب

أخي يعمل ُمنقذاً في إدارة الطوارئ والسالمة العامة 
لتأدية واجب  للعمليات، وحترك  العامة  اإلدارة  في 
مروري  حــادث  بوجود  بالغ  وصــول  بعد  العمل 
يتطلب تدخل املنقذين في إدارة الطوارئ والسالمة 
العامة، وأثناء أدائه للواجب تعرُّض حلادث مروري 
بسيارة اإلسعاف التي كان يقودها متجهاً بها إلى 
جامعة أبوظبي إلسعاف املصابني في احلادث، ولكن 
عن  انحرفت  يقودها  كان  التي  اإلسعاف  سيارة 
مسارها عند دخوله إلى دوار محاوي نتيجة هطول 
األمطار ، فاصطدمت برصيف الطريق وفقد املرحوم 
السيطرة على عجلة القيادة، ووقع احلادث وتوفى 

إلى رحمة الله أثناء نقله إلى املستشفى.
كان  أخي  قائالً:  أحمد،  أول  املــالزم  ويضيف 
ولكن  بسرعة  احلادث  موقع  إلى  يصل  أن  يحاول 
جعل  مما  للطريق  انتباهه  دون  حالت  األمطار 

السيارة تنحرف عن مسارها.

عمر الري�صي كان من ال�صباب الإماراتيني امل�صهود لهم بالأخالق العالية وبالتفاين يف العمل.
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خارج المهنة

خلف األحبابي: 
أحلم بالعمل مع حياة الفهد!

اإعداد: الرا الظرا�صي

ما الفرق بين خلف جمعة مبارك هادي األحبابي، 
والسالمة  الطوارئ  »إدارة  في  العمليات  مأمور 
لشرطة  العامة  القيادة  في  العين  فرع  العامة« 

أبوظبي وخلف األحبابي الممثل المعروف؟
الشخص  هما  الواقع  في  االثنين.  بين  الفرق 

نفسه!
في  الشرطي  بالعمل  التحق  الذي  خلف  يخبرنا 
عام 2006 أنه تعلّق بالتمثيل منذ بلغ الثامنة عشرة 
وعضواً  ممثالً  الفنية  حياته  بدأ  حيث  العمر،  من 
من  الكثير  في  بعدها  وشارك  العين،  مسرح  في 

المسلسالت المحلية.
خلف  فيها  ظهر  التي  األعمال  أشهر  ومن 
المطايا«،»عمى  »دروب  طاير«،  »حاير  مسلسالت 
ألوان«، »شمس القوايل«، »جمرة غضى«، »حظ يا 
نصيب«، »عجيب غريب«، »زمان لول«، والمسلسل 

الكرتوني »خراريف«.  
الدعم  من  الكثير  وجد  أنه  إلى  خلف  ويشير 
على  وأصدقائه  أسرته  محيط  في  التشجيع  و 
طموحاته الفنية، فضالً عن العديد من الشخصيات 

النيادي،  سلطان  والمنتج  الفنان  مثل  المعروفة 
والكاتب جمال سالم والفنان أحمد الجسمي والفنان 

منصور الفيلي.
التمثيل،  عالم  في  له  وقعت  حادثة  أظرف  وعن 
إن  الحقيقة  في  األحبابي:  خلف  الممثل  يقول 
المقالب واألحداث الكوميدية كثيرة جداً، ولكن مما 
تستحضره ذاكرتي ما حدث لي عندما كنت أصور 
مسلسل »زمان لول«.. ففي ساعة الراحة ذهبت إلى 
إحدى الصيدليات القريبة من موقع التصوير، وكنت 
ارتدي وقتها مالبس شخصيتي نفسها في المسلسل 
»حارب« بكل اكسسواراتها بما فيها اللحية الطويلة، 
حاجة  في  وكنت  الصداع  من  أعاني  كنت  ووقتها 
إلى مسكن، وعندما طلبت من الصيدلي أن يأتيني 
بالُمسّكن ، َتسّمر أمامي ُمندهشاً مني... ورأس حاله 
يرتدي  الذي  القديم  الرجل  هذا  جاء  أين  من  يفكر 
ثياباً موغلة في الِقَدم، وكنت أطلب الدواء وهو واقف 
يبحلق فّي باندهاش كبير، وأنا في الحقيقة نسيت 

أنني كنت أتقمص شخصية أخرى!
أما عن الحلم الذي يراود األحبابي، فهو أن يعمل 

في عمل تلفزيوني أو سينمائي مشترك مع الفنان 
الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، وسيدة الشاشة 
الخليجية حياة الفهد والفنان الكوميدي طارق العلي 

والفنان عبد الناصر درويش. 

2015

14.9
1

120.4

181%

2013

 

 

asdUntitled-2.indd   1 12/23/13   2:12 PM



العدد 518 فبراير 742014

في قلوبنا

عندما يرتدي الفرد ثوب اإلميان والرضا بقضاء 
الله وقدره، تكون هذه بداية مواجهة الِصعاب التي 
كان  تكون حجر عثرة في طريقة، خاصة وإن  قد 
التحدي  وضعوا  اإلعاقة ممن  ذوي  من  الفرد  هذا 
اتصال  أداة  أو  متحركاً  كرسياً  أو  عكازاً  واإلرادة 
التي  الصغيرة  النبتة  لتنمو  إعاقتهم،  بها  ليقهروا 
قاموا بزرعها بأنفسهم فتغدو شجرة وارفة الظالل 

من زرع أيديهم وعزميتهم في احلياة.
شيخة سعيد احلساني )27 عاماً( إحدى اللواتي 
الله قوة الصبر والتكيف مع إعاقتها، فهي  وهبهن 
تعاني من إعاقة حركية )التصلب اللويحي(، حيث 
القدمني مع  في  تواجه صعوبة في املشي وتنميالً 
شٍد قوي في العضالت وعدم توازن، إال انها تأقلمت 

مع إعاقتها، فهذه االنتكاسات تأتيها على فترات.
كان عمرها آنذاك 15 عاماً، وكانت على قدٍر كاٍف 
إعاقتها،  مع  والتكيف  محنتها  لتجاوز  الوعي  من 
وإخوتها  والديها  ومساندة  مساعدة  جانب  إلى 
التكيف مع الواقع، واالختيار بني أخذ موقعها  في 
اليأس  وبــني  إعاقتها  مع  والتأقلم  املجتمع  في 
هي  ــى  األول الكفة  فكانت  والعجز،  واالستسالم 

الراجحة بفضل الدعم الذي تلقته من أسرتها، وذلك 
إخوتها  من  أقوى  أنها  على  ومعاملتها  بتشجيعها 
األصحاء، وباستطاعتها التغلب على جميع الِصعاب 

التي ستواجهها.
واجهت شيخة إعاقتها بتلك اإلرادة التي جعلتها 
على  وعزمت  الغد،  إلى  خاللها  من  تنظر  نافذة 
بهدف  معاهد  عدة  في  تدريبية  بدورات  االلتحاق 
للعلوم  اجلاهلي  مبعهد  والتحقت  اخلبرة،  اكتساب 
جعلها  الذي  الدبلوم  على  وحصلت  والتكنولوجيا 
خاصة  اإلجنــاز،  بهذا  والسعادة  الفرح  من  تطير 
بسبب  الدراسية  سنواتها  في  طويالً  عانت  وأنها 
االنتكاسات الصحية التي كانت تعاني منها بني حني 

وآخر.
وبعد ذلك، التحقت شيخة »مبراكز وزارة الداخلية 
اخلاصة«،  االحتياجات  ذوي  وتشغيل  لتأهيل 
ستة  استمرت  سكرتاريا  لــدورة  فيها  وخضعت 
أشهر،   وتقول عن هذه التجربة: »إن مراكز وزارة 
الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات اخلاصة 
حتظى برعاية ومتابعة مستمرة من جانب  الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

تذليل  على  وتعمل  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
الصعوبات أمام املعاقني، وحثهم على أخذ مكانتهم 
في املجتمع من خالل تأهيلهم وإيجاد فرص العمل 

املناسبة لهم، وتعليمهم مقومات املوظف الناجح«.
أي  تواجه  ال  إنها  تقول:  العملية  حياتها  وعن 
فريق  ضمن  تعمل  وأنها  خاصة  تذكر،  صعوبات 
العني،  حيوانات  حديقة  في  ومثابر  متعاون  عمل 
استقبال  كموظفة  العمليات  قسم  في  تعمل  حيث 
وتيب على مكاملات اجلمهور، وترى من موقعها 
العربية  اإلمــارات  ولدولة  للحديقة  واجهة  أنها 
كبيرة  مسؤولية  عاتقها  على  ُيلقي  وهذا  املتحدة، 
في أن تظهر مبظهر يعكس التطور احلضاري الذي 

وصلت اليه الدولة.
وتؤمن شيخة بأن الفرص كثيرة في هذه احلياة 
لكل من اجتهد وسعى لتحقيق آماله وتطلعاته، وهي 
مجال  في  متخصصة  شركة  تأسيس  إلى  تطمح 
اللوحات الفنية اليدوية واإللكترونية، خاصة وأنها 
تهوى الرسم، ولهذا السبب أيضاً حتلم في تعزيز 
هذه الهواية بالدراسة األكادميية املتخصصة حتى 

املاجستير أو الدكتوراه.

اإعداد: اأمرية الرئي�صي - ت�صوير: حممد علي

شـيـخـة الـحسـاني:
أطمح إلى تأسيس شركتي الخاصة!

الرابط الإلكرتوين بني اجلمعيات اخلريية

الرابط الإلكرتوين بني اجلمعيات اخلرييةتـبــرع . . . يف اأي وقت ومكان

تـبــرع . . . يف اأي وقت ومكان
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شخصيات

لإلسالم  الروحي  األب  تركيا  في  يعتبرونه 
االجتماعي باعتبار حركته »حركة جولن« منوذجاً 
ينبغي أن ُيحتذى به، بسبب انفتاحها على العالم 
وخطابها الفكري املستنير ، وهو كذلك من املؤمنني 
تقّدم  بعد  عاملية صغيرة  قرية  العالم أصبح  بأن 
وسائل االتصاالت، ولذلك يؤكد دائماً على وجوب 
دين  اإلسالم  بأن  إلبالغه  العالم  على  االنفتاح 
تعاون ومحبة وتسامح، وأن هناك مجاالت واسعة 

للتعاون بني اإلسالم واألديان األخرى.
محمد  التركي  اإلسالمي  والداعية  املفكر  إنه 
فتح الله جولن الذي يعتبره البعض حالياً مهندس 
»العاصفة السياسية« التي تهّدد بإطاحة احلكومة 

التركية من على ُبعد خمسة آالف ميل.
التي  ولد جولن وترعرع في قرية كوروجات 

تتبع قضاء »حسن قلعة« في محافظة »أرضروم« 
التركية في السابع والعشرين من أبريل من العام 
شخصاً  كان  أفندي  رامز  والده  أن  ومبا   .1941
مشهوداً له بالعلم واألدب والدين ووالدته رفيعة 
العميق،  واإلميان  التدين  عنها  ُعرف  سيدة  خامن 
القرآن  الله  فتح  أن يختم محمد  فقد كان طبيعياً 
الكرمي في شهر واحد، كذلك تعلُّمه اللغتني العربية 

والفارسية على يد والده.
طفولته  في  الدينية  باملدارس  محمد  التحق 
في  روحية  تربية  تلقيه  إلى  إضافة  وصباه، 
»التكية« التي كان يتردد عليها آنذاك، كذلك درس 
العالم  يد  على  والعقائد  والفقه  والبالغة  النحو 
لم  نفسه  الوقت  وفي  بكتاش،  عثمان  املعروف 
يهمل العلوم الوضعية والثقافة الغربية، فاطلع على 

والكيمياء  الفيزياء  قراءة  وتابع  الشرقية  الفلسفة 
وعلم الفلك، وعند بلوغه العشرين من عمره ُعني 
بعامني  بعدها  لينتقل  »أدرنة«  مدينة  في  إماماً 
الدعوي  عمله  ويبدأ  »أزمير«  إلى  العام  ونصف 
انطالقاً من جامع »كستانة بازاري«، بعدها عمل 
وعقد  البالد طوالً وعرضاً  متجوالً، فجاب  واعظاً 
الندوات واملجالس واللقاءات اخلاصة، فكان مبثابة 
البلسم الشافي لعقول وقلوب الشباب على وجه 
ليعملوا  أفكاره  من  استفادوا  والذين  اخلصوص 
ومراكز  املدارس  من  العديد  إنشاء  على  ذلك  بعد 
الكتب  وتأليف  واملجالت  الصحف  وإصدار  العلم 
ومحطة إذاعية وقناة تلفزيونية لتنتشر بعدها هذه 
املدارس في العالم بأسره، وخاصة في دول آسيا 

السوفييتي. االحتاد  انهيار  بعد  الوسطى، 
ظهرت حركة فتح الله جولن في إطار انتعاش 
احلركات والطرق الدينية في تركيا في ثمانينيات 
العسكري  االنقالب  بعد  وخاصة  املاضي،  القرن 
والقرارات   1980 العام  في  إيفرين  كنعان  بقيادة 
واملتعلقة  آنذاك  العسكرية  احلكومة  اتخذتها  التي 
وإتاحة  اإلعالم  وتخصيص  االقتصاد  بتحرير 

الدينية. للمنظمات  العمل  في  احلرية 
االزدهار  في  الدينية  الطرق واحلركات  وبدأت 
النورسي  ملؤسسها سعيد  النور«  »طريقة  ومنها 
)1873 - 1960(، والتي خرجت منها وتأثرت بها 
الحقاً »حركة جولن«، والتي يتمثل جوهر فلسفتها 
في إيجاد مجتمع إسالمي ملتزم، وفي الوقت نفسه 
متلهف للمعرفة والتكنولوجيا احلديثة والتقدم، إذ 
حاول فتح الله جولن مع مؤيديه تأسيس حركة 
احلداثة  متزج  حديثة  اجتماعية  سياسية  دينية 
والدميقراطية،  بالتسامح  والتوعية  بالتدين 
بوتقة  في  والليبرالية  والقومية  اإلسالم  ووضع 
حركة  كزعيم  الغربي  اإلعالم  فصوره  واحدة، 
وأنه  للغرب،  معاٍد  غير  قومية  إسالمية  اجتماعية 
في  االجتماعي  لإلسالم  املستقبل  وجه  يعتبر 
باخلطر  مناوئيه يصفونه  ولكن  األوسط،  الشرق 
احلقيقي على العلمانية التركية ويتهمونه مبحاولة 
االجتماعية  املمارسات  أسلمة  عبر  تقويضها 
ليتوافق  منهجه  من  عّدل  مؤخراً  ولكنه  لألتراك، 
مع متطلبات القومية التركية. مضيفا ً إليه شرعية 
محاربة اإلرهاب وإقامة عالقات جيدة مع الدوائر 
السياسي. القرار  األمريكية وعلى األخص دوائر 

لقيت  التي  حركته  وتوسع  انتشار  إثر  وعلى 

مهندس التغيير
اإعداد: حنان �صامل

في  الله  فتح  خطا  فقد  الغرب،  في  كبيراً  ترحيباً 
العام 1990 خطوة رائدة في احلوار والتفاهم بني 
مؤكداً  الفاتيكان  بابا  مع  اجتماعاً  بعقده  األديان 
بأسره  العالم  على  االنفتاح  يجب  أنه  على  بذلك 
وإبالغ العالم برسالة اإلسالم السمحة، وأن هناك 
واألديان  اإلسالم  بني  للتعاون  أوسع  مجاالت 
لإلسالم  روحي  كأب  بعدها  ليتّوج  األخرى 

االجتماعي. 
وال يقتصر نشاط »حركة جولن« على املدارس 
الدينية واملجالت والصحف والقنوات التلفزيونية 
والشركات اخلاصة واملؤسسات اخليرية واألعمال 
التجارية، بل امتد إلى إقامة مراكز ثقافية خاصة 
في دول العالم وعقد مؤمترات سنوية في أوروبا 
العاملية  اجلامعات  كبرى  مع  بالتعاون  وأمريكا 
بهدف دراسة جذور احلركة الثقافية واالجتماعية 

وتأثيرها املتنامي والسريع.
الغرب  في  كبيراً  لقيت »حركة جولن« ترحيباً 
على خالف باقي احلركات اإلسالمية، إذ اعتبرت 
على  انفتاحها  بسبب  ُيحتذى  أن  يجب  منوذجاً 

الفكري. وخطابها  العالم 
قوى  والغرب  أمريكا  أن  جولن  يرى  فمثالً 
عاملية البد من التعاون معها، وهو ينظر إلى العالم 
العربي وإيران والقوقاز وآسيا الوسطى والبلقان 

بوصفها املجال احليوي لتركيا كما كانت على زمن 
العثمانية. الدولة 

كذلك هو ال يفضل تطبيق الشريعة في تركيا 
تتعلق  الشريعة  قواعد  من  العظمى  الغالبية  ألن 
باحلياة اخلاصة للناس، والقليل منها يتعلق بإدارة 
داعي  ال  ولذلك  رأيه،  حسب  وشؤونها  الدولة 
وأن  العام،  الشأن  في  الشريعة  أحكام  لتطبيق 
الدميقراطية هي أفضل احللول، ولهذا يكن جولن 

اإلسالمي. العالم  في  الشمولية  لألنظمة  عداًء 
يعيش جولن منذ 1999، في منفاه االختياري في 
منطقة ريفية بوالية بنسلفانيا، بعد أن غادر تركيا 
احلكومة  قلب  إلى  بسعيه  ضده  اتهامات  بسبب 

العلمانية آنذاك.
مع  املتعاطفني  أن  احملللون  يعتقد  ذلك،  ورغم 
وراء  والشرطة،  القضاء  مؤسستي  في  جولن 
بظاللها  تلقي  التي  الفساد  حتقيقات  من  سلسلة 
على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. 
وميثل الصراع على السلطة واملوجود داخل أروقة 
الذي  التحالف  في  انهياراً  التركية،  البيروقراطية 
استمر على مدار العقد املاضي بني حزب »العدالة 
أردوغان  إليه  ينتمي  الذي  اإلسالمي  والتنمية« 
ساعدت  التي  جلولن  املوالية  االنتقالية  واحلركة 
احلزب التركي احلاكم في أن يصبح قوة سياسية 

العلمانية  النخبة  ضد  نضالها  دعم  عبر  مهيمنة 
القدمية.

فيديو مسرب إلحدى خطب »جولن«  ويشرح 
وقال  االستراتيجية بوضوح  هذه   1999 عام  منذ 
فيه جولن ألتباعه: »يجب أن تتسللوا إلى شرايني 
أن  إلى  وجودكم  أحد  يلحظ  أن  دون  من  النظام 
تصلوا إلى مراكز القوى كافة، ويجب أن تنتظروا 
جميع  على  حتصلون  عندما  الوقت  هذا  حتى 
املؤسسات  نفوذ  حتولوا  كي  الدولة  سلطات 

صفكم«. إلى  تركيا  في  الدستورية 
ويعتقد على نطاق واسع أن املدعني العموميني 
وراء  الدافعة  القوة  كانوا  »جولن«  حلفاء  من 
محاكمتني جماعيتني كسرتا بفاعلية شوكة اجليش 
الذي كان يعتبر نفسه تاريخياً حامي حمى منوذج 
احلكم العلماني في تركيا، وانتهت احملاكمتان العام 

اجلاري بسجن مئات من ضباط اجليش.
حصل فتح الله جولن على العديد من اجلوائز 
والتكرميات على بعض كتبه ومؤلفاته التي ناهزت 
التصّوف في  أغلبها حول  كتاباً ومتحور  الستني 
التحديات  إلى  إضافة  التدين،  ومعنى  اإلسالم 
مؤخراً  أصدر  وقد  اإلسالم،  تواجه  التي  الكثيرة 
اخلالد«،  »النور  سماه  النبوية  السيرة  في  كتاباً 
وهو دراسة علمية بحتة للسيرة النبوية الشريفة.
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هي الطاقة التي تشحذ الهمم، وهي الوقود الذي يحرك سفينة اإليجابية 
»دولة اإلمارت العربية المتحدة« ويوجه أشرعتها صوب التميز 
المستدام، وهي التي تصنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة، وتوفر 

مناخًا محفزًا لإلبداع واالبتكار، من خالل قيادة رشيدة ُتقدر األمور بمقاديرها، وتدرك 
أنه ال مكان »للمستحيل« داخل هذا الوطن المعطاء، حيث الهمم مرفوعة، والعزائم 
موفورة، فكما أن الطائر يطير بجناحيه، كذلك يطير المرء بهمته، ولذلك نرى أصحاب 
الهمم العالية يتحدون ما يرونه مستحياًل، وينجزون ما تنوء به العصبة أولي القوة، 
ودائمًا يحلقون في سماء المعالي، وال يرضون بنمط حياة مستعاٍر، كما تدعم هذه 

القيادة الملهمة مسيرة المواطن نحو تنمية حصيلته المعرفية والفكرية، فال يقف عند 
عائق متعثًرًا، ولكنه يمتلك حلواًلً بديلة غرسها قادة يمثلون قدوة يحتذى بها.

فصاحب الهمة دائمًا ما ينظر إلى األعلى فيسمو بأعماله، وينظم جهده للحصول على 
عائٍد مضاَعٍف، واكتشاف آفاٍق جديدٍة، ويكون صانعًا ألحالمه، من خالل وعي ومعرفة 

وثقة بالنفس، وروح وثابة تحرك الماء الراكد، وتدفعه للجريان فى نهر اإليجابية بين 
ضفتي اإلنجازات والنجاحات، وتصبح بذلك

الوصية األولى: »اإليجابية«.
ومضة نور وسط ظالٍم حالك. فكما نعلم أن الدول المتميزة ال تتميز بذاتها بل 

يقاس تميزها بتفوق أبنائها في شتى مجاالت العلم، والعمل، ووصولهم ألرقى 
ا، ويتم ذلك من خالل تبني مبادئ الجودة الشاملة  ا ودوليًّ وأرفع المنازل، إقليميًّ

والتميز، ودعم المشروعات الفكرية، ورفع الكفاءات المهنية والعلمية، واالستثمار 

ال شك أن العمل على تطوير الكفاءات ورأس المال البشري واالستثمار في مجال 
أساسية  تمكين  عوامل  أصبحت  المؤسسي،  ز  التميُّ قواعد  وإرساء  القدرات  بناء 
وانطالًقا  واألفراد،  والشركات  والمؤسسات  الحكومية  الهيئات  وتطوير  لدعم 
ا  ًيا حقيقًيّ المتغيرات، والتي تشكل تحدِّ من إدراكنا لألهمية اإلستراتيجية لهذه 
ز  التميُّ مفاهيم  إلى  باإلضافة  البشري،  المال  رأس  في  االستثمار  مجاالت  في 
مراكز  بتأسيس   )CMI( الدوليون«  اإلداري  ز  التميُّ »رواد  شركة  قامت  المؤسسي، 

تخصصية متميزة تشمل:
.)TASK( مركز تطوير الكفاءات والمهارات والمعارف  •

.)CORE( ز المؤسسي •  مركز االستشارات والبحوث والتميُّ
.)TEAM( مركز الترجمة والتحرير واإلعالم  •

الريادة  تحقيق  إلى  تهدف  التي  الشركة  رؤية  وترجمة  والعمالء،  الشركاء  لكافة  مضافة  قيمة  لتحقيق 
إلى  المساند  والدعم  المؤسسي  والتميز  واالستشارات  والتطوير  التدريب  مجاالت  مختلف  في  واالبتكار 

واقع ملموس.
ز اإلداري الدوليون« )CMI( أبرز عناصر تميز الشركة وتفردها  ع وشمول خدمات شركة »رواد التميُّ ويعد تنوُّ
الذي يؤهلها ألن تكون بحق شريكًا إستراتيجيًا للعميل، حيث تعمل الشركة من خالل مراكزها المختلفة 
على تقديم حلواًل تخصصية لتلبية احتياجات وطموحات شركائها، وتتنوع هذه الخدمات ما بين تقديم 
الترجمة  على  عالوة  اإلداري��ة،  االستشارات  خدمات  وكذلك  بارزة،  دولية  مؤسسات  من  معتَمدة  دوراٍت 
عالية  بجودة  العمالء  إلى  الخدمات  هذه  تقدم  حيث  والتتابعية،  الفورية  والترجمة  المعتمدة  القانونية 

تتجاوز توقعاتهم بصورة مستدامة.
ز اإلداري الدوليون« )CMI( ستستمر في  مة في مراكز شركة »رواد التميُّ ونحن واثقون بأن الخدمات المقدَّ
تحقيق القيمة المضافة التي يتطلع إليها شركاؤنا وتلبي احتياجاتهم، وسوف تواصل الشركة تعزيز بناء 
شراكات مثمرة للتأكيد والحفاظ على دورها الرائد في دعم مسيرة تطوير األداء وبناء القدرات المؤسسية 

وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والسعي نحو التميز المستدام.
.)CMI( »ز اإلداري الدوليون ونحن نرحب بكم لتجربة شراكة حقيقة مع »رواد التميُّ
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فى المواهب المؤسسية وفق مبادرات ومشاريع وخطط واعدة تواكب وتترجم حجم 
التطلعات والتوقعات المنشودة إلمارة أبوظبي. وانعكاسها بالتالي وبشكل مباشر 

على دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
إن الدول التي تهتم بالنابغين والمتفوقين من أبنائها، تصنع بهم مستقبلها المشرق 

الوضاء، ألنهم يساهمون في إعالء شأنها،  ورفع منزلتها بين األمم، وبالتفكير 
اإليجابي تتبدل األفكار، ويتغير مجرى الحياة، وبأصحاب هذا الفكر المستنير يسمو 

الوطن، وترتفع رايته، وبقدر المؤونة تأتي من الله تعالى المعونة، فالبد من السعي 
الذي يصاحبه فكر، والبد من الفكر الذي يصاحبه عمل، فهما وجهان لعملة واحدة، أال 

وهي التميز المستدام.
وال يمكن لعين فاحصة أن تخطيء شواهد وثوابت اإليجابية فى مجتمع االمارات، 

فاإليجابية ساهمت في بلوغ تلك المستويات الراقية من مستويات التنافسية، 
واإليجابية هي التي تجعل المستحيل ممكنًا، واإليجابية هي أحد محركات طاقات 

مواطنة تعمل بال كلل، أو ملل، لبناء وتعزيز قدرات مستقبل أمامه المزيد من درجات 
الرقي والتقدم بين أمم العالم المتحضر.

تتطلب االبتعاد عن اللوم، والعتاب، واألعذار، واالعتذار، فاإليجابية 
والمضي قدًمًا نحو مستقبل مشرق، فها نحن أمام يوم جديد، 

ز، والبحث عن  وأمل مديد يتألأل، نحتاج فيه إلى غرس »ثمار جديدة« في بستان التميُّ
قيمة مضافة تتواءم مع حجم التوقعات، والتطلعات، وترقى إلى طموحات إمارة 

أبوظبي في منظومة دولة الريادة: »اإلمارات العربية المتحدة.«

دكتور عماد الدين حسين
21 يناير - 2014

���� ������.indd   3 1/21/14   1:57 PM



التي  الفنون  أرقى  من  التشكيلي  الفن  يعدُّ 
أتقنها اإلنسان عبر التاريخ، حيث عبّر من خاللها 
وقد  احلياة،  في  وتطلعاته  وتصوراته  رؤاه  عن 
تطّور الفن التشكيلي عبر قرون متتالية وتعددت 
مدارسه الفنية. وتشهد الساحة الثقافية اإلماراتية 
مجال  في  هائالً  وتطوراً  كبيراً  اهتماماً  اليوم 
الفنون التشكيلية، وذلك من خالل إنشاء متاحف 
عاملية كـ»اللوفر« و»جوجنهامي« و»متحف الشيخ 
زايد« وغيرها.. هذا التوجه الثقافي اجلديد أحدث 
والدولة  واملجتمع  اإلنسان  نظرة  في  نوعية  نقلة 

املرموق.  الفن  أهمية هذا  إلى 
»مجمع  إنشاء  فكرة  جاءت  املنطلق،  هذا  ومن 
أبوظبي للفنون« )آرت هاب( في منطقة املصفح 
في  الفن  لعشاق  منصة  بذلك  ليصبح  بأبوظبي، 
وإللقاء  متكاملة.  فنية  بيئة  لهم  موفراً  اإلمارات، 
الضوء على هذا املشروع الفني، التقت »999« مدير 
عن  ليحدثنا  اليافعي،  أحمد صالح  »املجمع«  عام 
فكرة »آرت هاب« وأهدافه واخلدمات التي يقدمها 
للفنانني واجلمهور على السواء. وهذا نص احلوار.

أبوظبي  »مجمع  إنشاء  فكرة  جاءت  كيف   <
للفنون«؟

هاب«  »آرت  مجمع  إنشاء  فكرة  جاءت   -

ليصبح منصة فنية لعشاق الفن التشكيلي في 
دولة اإلمارات، فهي تعتبر خطوة تعزز الفن 
وتخلق بيئة فنية متكاملة، كما يعد هذا املجمع 
أول وجهة فنية للفنانني احملليني والعامليني 
هذا  يحتضن  حيث  اخلليجية،  املنطقة  في 
املجمع الفنانني احملليني ويستقطب الفنانني 
العامليني لإلقامة والعمل حتت سقف واحد، 
للتواصل  وإتاحة فرصة  أعمالهم  وعرض 
فيما بينهم حتى يتشبعوا بعاداته وتقاليده 
الفنية،  أعمالهم  على  ينعكس  سوف  مما 
جذب  بؤرة  اإلمارات  دولة  تصبح  حتى 

العاملي. الفن  على خريطة 
> ما أهدافكم من هذا »املجمع«؟ 

للفنون«  أبوظبي  »مجمع  يعد   -
اخلاص  القطاع  مبادرات  من  واحداً 
والتراث  الفن  إثراء  إلى  تهدف  التي 
والثقافة وذلك تكملة ملبادرات »حكومة 
بيئة وبنية حتتية  أبوظبي« في خلق 
والفنانني  الفن  دعم  إلى  تهدف  فنية 
عن  فضالً  اإلمارات،  دولة  داخل 
جميع  من  الشبان  الفنانني  رعاية 
العالم وتشجيعهم على تنمية  أنحاء 
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نهدف إلى نشر ثقافة وفن 
وتراث اإلمارات حول العالم 
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الكلمة و الظل

مواهبهم الفنية وتقدمي أعمالهم الفنية إلى املجتمع 
من خالل املعارض الفنية املتواصلة. ويقع »املجمع« 
مبنطقة املصفح في إمارة أبوظبي مبساحة 2500 
متميز،  وفني  هندسي  بشكل  وصمم  مربع،  متر 
3 طوابق، حيث يضم صاالت  من  واملبنى مكون 
األحداث  إلقامة  وصاالت  الفنية،  لألعمال  عرض 
باإلضافة  للندوات،  وأخرى  الفنية،  والفعاليات 
وصالة  املرئي،  للعمل  مخصصة  أماكن   10 إلى 
لورش  مخصصة  وأماكن  ضخمة،  فنية  عرض 
العمل الفنية مبختلف أنواعها واستوديوهات فنية 
متخصصة، بحيث يكون “املجمع” كما ذكرت آنفاً 
الفن  ُعّشاق  لكل  وجاذبة  وممتعة  مميزة  منصة 

ومريديه.
يقدمها  التي  والبرامج  الفعاليات  وما   <

هاب”؟ “آرت 
الفعاليات  من  العديد  هاب«  »آرت  يقدم   -
والبرامج الفنية املتنوعة منها معارض لفن الرسم 
لبلد  اجلدران، ومعرض كل شهر مخصص  على 
فنية  وجوالت  اخليرية،  الفنية  والفعاليات  معني، 
لطالب املدارس حلثهم على اإلبداع، وبرامج الفن 
الفوتوغرافية  للصور  ومعارض  الصحراء  في 
املجمع  يعمل  كما  متنوعة.  فنية  عمل  وورش 
املجتمع  دمج  إلى  تهدف  فعاليات  تقدمي  على 
ومشاركته في فعاليات فنية متنوعة، حيث ينظم 
وتطوره،  الفن  بتاريخ  للتعريف  فعاليات  املجمع 
اإلنترنت،  شبكة  على  التفاعلية  الفنية  واملعارض 
مخصصة  وفعاليات  والنحت،  الرسم  وأعمال 
الفنية  األعمال  لعرض  وفعاليات  األفالم،  لعرض 

الفنية  األعمال  لعرض  فنية  وفعاليات  لألطفال، 
واجلامعات.  املدارس  لطالب 

الفنان املقيم

> ماذا عن برنامج »الفنان املقيم«؟
- هذا البرنامج يدعو فيه »آرت هاب« فنانني من 
عدة دول لإلقامة الفنية في أرجائه ملدة شهر كامل، 
ينتجون أعماالً فنية كلٌ بطريقته واتاهه في الفن، 
وبعد ذلك تتاح لهم الفرصة لعرض أعمالهم الفنية 
في نهاية مدة اإلقامة، واملجمع بطبيعة احلال يوفر 
فضالً  للرسم،  أدوات  من  يحتاجونه  ما  كل  لهم 
والشراب.  الطعام  مع  لإلقامة  فاخرة  غرف  عن 
الفنانني  أبرز  النحو  هذا  على  املجمع  ويستقطب 
من  شهرة  وأكثرهم  واألجانب  العرب  احملترفني 
برنامج  أن  ذكره  واجلدير  العالم.  دول  مختلف 
ويقدر  عاملياً،  كبير  بشكل  منتشر  املقيم«  »الفنان 
البرامج مجتمعًة بـ 1500 برنامج حول  عدد هذه 
نقطة  يعّد  هاب«  »آرت  في  وبرنامجنا  العالم، 

مضيئة في منطقة اخلليج عموماً.
> فيما لفت انتباهي في برامج »املجمع« أيضاً 
هذا  عن  حتدثنا  هالّ  املرافق«،  »الفنان  برنامج 

البرنامج؟
- إن مجمع »آرت هاب« يعمل على خلق حالة 
الفنانني، سواء كانوا  التفاعل واالنسجام بني  من 
تنظيم مجموعة  أجانب، وذلك من خالل  أم  عرباً 
تقريب  إلى  تهدف  التي  الفنية  الفعاليات  من 
وتبادل  تاربهم،  ومتزج  الفنانني،  بني  املسافة 
اخلبرات فيما بينهم، وبتنظيم هذا البرنامج نعمل 
على جمع فنانني إماراتيني وأجانب ضمن فعالية 
»الفنان املرافق«، بحيث يرافق كل فنان أجنبي فناناً 
إماراتياً بهدف إغناء التفاعل الثقافي والفني بينهما، 
بحيث يستفيد الفنان اإلماراتي من تارب الفنانني 
الضيوف وخبراتهم ويّطلع كل منهما على تربة 
مع  وتنسيق  تعاون  احلال  بطبيعة  ولدينا  اآلخر. 

على تارب عربية شابة وجديدة حتمل بألوانها 
وتقنياتها مالمح اجلمال واإلبداع، ذلك أن وجود 
هؤالء الفنانني مجتمعني أسهم في تعّرف كلٍّ منهم 
والتواصل  اخلبرات  وتبادل  اآلخر،  تارب  على 
عن قرب، واالطالع على االتاهات التشكيلية التي 
ينتمي إليها كل منهم. إضافة إلى معرض »الشهر 
الفنانني  من  أربعة  فيه  شارك  الذي  الياباني« 
اليابانيني، وهم الفنان اكينوري أويشي، والفنانات 
ماتشيكو اونو، وآيومي تاكاهشي، ويوكو امياي، 
وجاءت  املعاصر«،  الياباني  »الفن  عنوان  حتت 
إبداعاتهم من خالل إقامتهم في املجمع ، ومعايشة 
الواقع اإلماراتي من خالل زياراتهم إلى الصحراء 

والتعّرف على جوانب من هذه احلياة. وقد تأثروا 
بالتراث والعادات والتقاليد اإلماراتية، وتبنّي ذلك 
من  املستوحاة  وتصاميمهم  لوحاتهم  خالل  من 
منها،  والنباتية  الهندسية  اإلسالمية،  الزخارف 
التقليدي،  بتراثها  معروفة  اليابان  وأن  خاصة 
الذي يتآلف مع الواقع اإلماراتي من خالل اجلسر 
ثقافتني  بني  األربعة  الفنانون  هؤالء  بناه  الذي 
»الشهر  معرض  أيضاً  عريقتني.  وحضارتني 
الفنانني  من  خمسة  فيه  وشارك  املكسيكي«، 
املكسيكيني هم: سيسيليا نوريجا، باميال زفرمو، 
سيدرتا فيجفيرو، رنالدو سوسا، ألونسو سيديلو. 
قمنا  التي  الرائعة  الفنية  املعارض  من  وغيرها 
بتنظيمها واستضفنا خاللها 47 فناناً من مختلف 
العالم.  قارات  كل  بذلك  غطينا  أي  العالم  بلدان 
في  فعاليات  أربع  نقدم  إننا  القول  نافلة  ومن 
الشهر الواحد، ونقوم بتنظيم معظم هذه الفعاليات 
الدينية والوطنية  املناسبات واألعياد  لتتواكب مع 
واالجتماعية، بهدف خلق تانس وتناغم فني بني 
الفنان املبدع والواقع املعاش، أي مبعنى: أن يكون 

اخلارجي. وعامله  ببيئته  مرتبطاً  الفنان 
أبوظبي  ملجمع  املستقبلية  تطلعاتكم  ما   <

ن؟ للفنو
اليوم  أصبح  للفنون«  أبوظبي  »مجمع  إن   -
أن  من  واثقون  ونحن  جميعاً،  لنا  إلهام  مصدر 
في  جديدة  سياحية  وجهة  يكون  سوف  املجمع 
إمارة أبوظبي للباحثني عن الفن والتراث والثقافة 
ونتطلع  أنواعها،  مبختلف  الفنون  عاشقي  من 
دولة  وتراث  وفن  ثقافة  نشر  إلى  احلال  بطبيعة 
تواجد  خالل  من  أخرى  مجتمعات  إلى  اإلمارات 
باملجمع،  واملقيمني  الزائرين  العامليني  الفنانني 
واكتسابهم  اإلماراتي  املجتمع  داخل  وتعايشهم 
على  ينعكس  سوف  ما  وهو  وتقاليده،  عاداته 
إلى  التراث  هذا  نقل  ثّم  ومن  الفنية،  أعمالهم 

عودتهم. عند  مجتمعاتهم 

واملدارس  العليا«  التقنية  و»كليات  زايد«  »جامعة 
في هذا الشأن.

> حّدثنا عن أبرز الفعاليات التي نظمها »آرت 
هاب« خالل هذه الفترة؟

- نظمنا في احلقيقة العديد من الفعاليات الفنية 
معرض  املثال:  سبيل  على  منها  ونذكر  املميزة، 
»الشهر العربي« إذ قّدم ستة فنانني من ست دول 
عربية هي: مصر وسوريا ولبنان والعراق واألردن 
واليمن، رؤاهم الفنية عن مالمح من طبيعة وتراث 
استوحوها  التي  التشكيلية  أعمالهم  في  اإلمارات 
اإلمارات،  في  ومشاهداتهم  جوالتهم  خالل  من 
الضوء  تسليط  بهدف  املعرض  هذا  تنظيم  وجاء 
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الشفهي  السيما  التراث،  موضوع  ذكر  كلما 
منه، فإن أمراً واحداً يخيفني، وهو الخوف على 
حيوات حاملي هذا التراث، ألن رحيل أي واحد 
منهم، يعني خسارة جزء كبير منه، ولهذا فإنه 
يترتب علينا العناية به، وجمعه من أفواه حملته، 

وهي مهمة كبرى مفتوحة أمامنا جميعاً.

الهنوف حممد

شاعرة إماراتية

�ضعر/ عبداحلميد الدوحاين - �ضلطنة ُعمان�ضعر/ ح�ضني على بن لوتاه - الإمارات

�ضعر/ حمدة خمي�ض- البحرين

العام الجديد

وقــــــــت للحــــــب

غياب
تـــــــعـــــــال �ـــــــصـــــــوف الـــــبـــــيـــــت و�ــــــصــــــلــــــون اأظـــــلـــــم

هــــــــــــذا �ـــــــصـــــــريـــــــرك مـــــــــن غــــــيــــــابــــــك تـــعـــلـــثـــم 

ــف تـــــتـــــنـــــاقـــــل الــــهــــم ــ ــ ــي ــ ــ �ـــــــصـــــــوف املــــــــــرايــــــــــا ك

حــــــتــــــى الــــــــــفــــــــــراغ الـــــــلـــــــي تــــــركــــــتــــــه تـــــــــــاأّل 

ــم  ــا فـ ــ ــ ــه ــ ــ ــك لــــــــو ل ــ ــ ــت ــ ــ ــرف ــ ــ وهـــــــــــــذي �ــــــصــــــتــــــارة غ

ــم  ــهـ ــفـ تـ عـــــــــــاد  مــــــــا  ــل  ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ ال هـــــــــــذا  اأدراج 

وكــــــــــــل املـــــــ�ـــــــصـــــــافـــــــات احلـــــــزيـــــــنـــــــة تــــــنــــــّدم

يـــــر�ـــــصـــــيـــــك هـــــــــــذا الـــــــهـــــــم فـــــيـــــنـــــا يـــتـــحـــكـــم

ــه ــ ــراجـ ــ ــصـ ــ ــه يــــــــا �ـ ــ ــت ــ ــل ــ ــع ــ ــص ــ ــه يــــــــا � ــ ــت ــ ــع ــ ــم ــ ــص ــ يــــــــا �

ــر زجـــــاجـــــه ــ ـ ــصّ ــ ــ�ـ ــ ــكـ ــ و�ـــــصـــــبـــــاكـــــك الــــــبــــــحــــــري تـ

مــــزاجــــه عـــــّكـــــر  الــــبــــيــــت  ذا  ورى  تــــــ�ــــــصــــــاأل: 

ــه ــ ــذاجـ ــ ــصـ ــ حـــــــ�ـــــــسّ بـــــغـــــيـــــابـــــك واعـــــــتـــــــربهـــــــا �ـ

ــاب وعــــجــــاجــــه ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ كـــــــــان ا�ــــصــــتــــكــــت مـــــــن هـ

ــه ــ ــاج ــ ــي كـــــــل ح ــ ــك ــ ــت ــ ــص ــ ــ� ــ و�ــــــــــس فـــــيـــــه �ـــــصـــــّيـــــه ي

ــارق �ــــصــــيــــاجــــه ــ ــ ــفـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ودهــــــــــــــــا تـــــكـــــ�ـــــصـــــر لـ

ــه!! ــ ــالجـ ــ عـ ــه  ــ ــ ــت ــ ــ وان اجلـــــــــرح  ذا  �ـــصـــبـــب  ــه  ــ ــ ــت ــ ــ وان

اأيها احلب 

اأيها اللهب ال�صري يف كيمياء اخلليقه 

اأدر نْخبك   وانت�صلنا 

اأيها احلب 

يا ق�صيدة الكائنات اجلميله 

امالأ �صعاب الأر�س 

وان�صرب يف الأ�صابع وال�صدور والأج�صاد 

لهبًا حميميًا 

ي�صتعر بالطماأنينة واجلذْل 

اأيها احلب 

�صوف اأعتلي قمم الأ�صجار ال�صوامخ 

واأَ�صرُب على �صدري 

بقب�صتني من التْوق والحرتاق 

واأدعو املتعبني اإىل مائدتك! 

لل�صاعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�صراف: خالد الظنحاين

k.dhanhani@yahoo.com
Fax: 02-4194499

ــي ــ ــا دامـ ــ ــر مـ ــ ــم ــ ــع ــ مـــــــّرت حـــيـــاتـــي وال

ــٍة  ــاع ــص ــى يـــــوٍم حــ�ــصــبــتــه � ــص ــ� كـــل مـــا م

ـــنـــني الـــعـــمـــر ومتـــــر بــي ــي �ـــصْ ــ متــ�ــصــي ب

الـــ�ـــصـــبـــا ومتـــايـــلـــت اأيــــــــام  ــت يل  ــ ــاب ــ ط

مـــــا بـــــني اأهــــــــــٍل �ــــصــــاكــــٍن بــعــيــونــهــم

ْو�ـــصـــاحـــٍب ــا يل مــــع مـــــود  ــنـ ــي هـ ــ ــت ــ وق

ــا غـــّيـــب غـــالهـــم ُبــعــدهــم ــ ــاب م ــ ــبـ ــ اأحـ

ــا مـــــا تـــنـــذكـــر ــ ــه ــ ــّن ــ مــــــــّرت ومـــــــــــّروا ك

ــلـــيـــايل وانــقــ�ــصــت ــت اأحـــلـــى الـ ــّدلـ ــبـ وتـ

ــى قـــــدوم الــ�ــصــنــة ــل ــسٍ يـــهـــّنـــوين ع ــ ــا� ــ ون

ــاع الــعــمــر؟ ــي ــص ــى � ــل ــارك يل ع ــبـ ــٍد يـ ــ ح

مــــــدري اأنــــــا الـــلـــي بـــاجلـــهـــالـــة مــبــتــلــي

�ــصــلــكــنــا ــي  ــ هـ ول  عــــوايــــدنــــا  ــي  ــ هـ ل 

وفـــكـــر واإدراك  وعــــــــٍي  ــال  ــ بـ ــع  ــبـ ــتـ نـ

دارنـــــــا  وحتــــفــــظ  حتـــفـــظـــنـــا  رب  يـــــا 

وّدعــــت يل  الــعــمــر  ــنــني  ــص � يل  وتــبــقــى 

ــي ــ ــامـ ــ ــا عـــــدد واأرقـ ــهـ ــبـ ــصـ ــ�ـ مـــــــّرت واأحـ

ــي ــ ــام ــ ــبــة الأي ــب �ـــصـــهـــور بــحــ�ــص ــصـ ــ�ـ واحـ

�ــــصــــروى خــــيــــاٍل مـــ�ـــصـــرٍع واأحــــالمــــي

ــي ــ ــامـ ــ ــعـ ــ واأنـ يل  ــت  ــ ــابـ ــ طـ ــٍة  ــ ــ ــّن ــ ــ ج يف 

جــــــــريان اأخـــــــــــوال وبــــنــــي اأعـــمـــامـــي

ــبـــي �ــصــامــي ــلـ ــم مــــــٍل و�ــــصــــط قـ ــ ــهـ ــ اإلـ

ــامــي ــ�ــص ال ــوؤاد  ــ ــفـ ــ الـ ــّن  ــ حـ ــم  ــه ــوف ــص � اإل 

ــي ــ ــرامـ ــ ــا الأكـ ــهـ ــصـ ــا�ـ ذيـــــك الـــ�ـــصـــنـــني ونـ

ــي ــ ــّدام ــ ج ــر  ــصـ ــ�ـ ــبـ الـ م  كـــلـــمـــٍح  مــــــــّرت 

ــي يل الأعــــوامــــي ــرثـ ــن يـ ــ ــت م ــ ــا ريـ ــ ومـ

ــه اأوهــــامــــي! ــوتـ ــذي �ـــصـــّنـــه طـ ــ ــ ــري ال ــ غ

ــــي ــــرتام م جـــهـــلـــهـــم  ــة  ــ ــاع ــ ــم ــ اجل وال 

الإ�ــصــالمــي ــه  بـ ــي  ــنـ ــزمـ واألـ فـــر�ـــس  ول   

واأقــــــوامــــــي اأمم  ــٍي  ــ ــم ــ ــع ــ ب ونــــقــــّلــــد 

ــل اأمـــــــــٍر مـــــــدٍث واأ�ـــصـــقـــامـــي ــ ــن كـ ــ مـ

مـــــغـــــفـــــورة الـــــــــــــزلت والآثــــــــامــــــــي
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أعالم عربية

اأن�ضي احلاج

أنسي لويس الحاج شاعر لبناني معاصر، ولد في لبنان 
وأمه  الحاج  لويس  والمتّرجم  الصحافي  أبوه   ،1937 عام 
في  تعلّيمه  تلّقى  جّزين،  قضاء  قيتولي،  من  عقل،  ماري 

»مدرسة الليسه الفرنسية«، ثم في »معهد الحكمة«.
بدأ ينشر قصصاً قصيرة وأبحاثاً وقصائد منذ العام 
1954 وهو على مقاعد الدراسة الثانوية، ثم في العام 1956 

دخل مجال الصحافة اليومية محترفاً عبر جريدة »الحياة« ثم 
»النهار« كمسؤول عن الصفحة األدبية. وفي العام 1964 أصدر »الملحق« الثقافي 
1974، وقد عاونه في  العام  »النهار« وظّل يصدره حتى  األسبوعي عن جريدة 
النصف األول من هذه الحقبة )شوقي أبي شقرا(. وفي العام 1957 ساهم مع 
يوسف الخال وأدونيس في تأسيس مجلة »شعر«، وفي العام 1960 أصدر في 
منشوراتها ديوانه األول »لن«، وهو أول مجموعة قصائد نثر في اللغة العربية. 
تولى رئاسة تحرير العديد من المجالت إلى جانب عمله الدائم كرئيس تحرير 
»النهار« إلى العام 2003، وبينها »الحسناء« 1966 و»النهار العربي والدولي« بين 

1977 و 1989.
صدر للشاعر إنسي الحاج مجموعات شعرية عديدة منها: »لن« 1960، »الرأس 
المقطوع« 1963، »ماضي األيام اآلتية« 1965، »ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت 
بالوردة« 1970، »الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع« 1975، »الوليمة« 1994، 
كما أصدر عدد من الكتب النثرية وهي: كتاب مقاالت في ثالثة أجزاء بعنوان: 
»كلمات كلمات كلمات« 1978، وكتاب حول التأمل الفلسفي والوجداني في جزئين 
إلى  ُترجمت مختارات من قصائده  وقد   .1997 و   1991 عنوان: »خواتم«  تحت 

الفرنسية واالنكليزية واأللمانية والبرتغالية واألرمنية والفنلندية. 

»اأغار«

أغاُر عليك من الطفل الذي ُكنت ستلدينه لي. 
من المرآة التي ترسل لك تهديداً بجمالك. 

من ُشعوري بالنقص أمامك. 
من ُحبّك لي. 

من فنائَي فيك. 
مّما أكتب عنك كأّنني أرتكب فضيحة. 

من العذاب الذي أُعانيه فيك، من العذاب األكثر 
بالغة من الُمتعّذبين. 

من صوتك من نومك من وضع يديك في يدي. 
من لفظ اسمك. 

من جهل اآلخرين أني أُحبك، من معرفة اآلخرين 
أّني أُحبّك، من جهل اآلخرين أّني أغار عليك، من 

معرفة اآلخرين أّني أغار عليك. 
من سعادتي بك، من سعادتك بأّي شيء، من وجودك 

ُحّرة. 
من وجودك َعبَْدة. 
من وجودك لحظة. 

أغار عليك من َغيْرتي عليك. 
من أّول مساء. 
من عطائك لي. 

من تعلُّقي بك أَشّد.

أدب عالمي

ناظم حكمت 

في  ولد  تركي شهير  شاعر  ران  حكمت  ناظم 
العام 1902 لعائلة ثرية ومتنّفذة، عارض اإلقطاعية 
التجديدية«،  التركية، وشارك في حركة »أتاتورك 
لكنه ما لبث أن عارض النظام الجديد الذي أنشأه 
أتاتورك فسجن حتى عام 1950، ثم فّر إلى االتحاد 

السوفييتي. 
واضحة،  ومواقف  ساحرة  ببساطة  شعره  تميَّز 

جّرب ناظم في شعره كل األشكال الممكنة الحديث منها والموروث، وغّذى 
تجربته بكل الثقافات من حوله خاصة أن له عالقات شخصية مع أبرز 
الشخصيات األدبية الروسية واألوروبية واألمريكية والعربية، كما للشاعر 
ناظم حكمت بصمته في الشعر العربي إذ نجد أصداء من طريقته الشعرية 
في أثر العديد من الشعراء مثل عبد الوهاب البياتي صديقه وبلند الحيدري 
البسيطة  األشياء  تقتحم  العامية، حيث  والعديد من شعراء  قباني  ونزار 
فخامة العالم الشعري وتعطيه أبعاداً جمالية أخرى لم تكن بارزة من قبل. 
ويعرف عن حكمت أنه شاعر شيوعي وكانت أشعاره ممنوعة في تركيا. 

صدر للشاعر حكمت العديد من المؤلفات األدبية والدواوين الشعرية، 
الدين«  بدر  الشيخ  »ملحمة   ،1935 بابو   - ترانتا«  إلى  »رسائل  ومنها: 
1935، »مناظر طبيعية وإنسانية من بلدي« 1966 - 1967، »ملحمة حرب 

االستقالل« 1965.
توفي ناظم حكمت في موسكو عام 1963.

اأجمل البحار

أجمُل البحار 
هو البحُر الذي لم نذهْب إليه بعد 

وأجمُل األطفال 
هم الذيَن لم يكبروا بعد 

وأجمُل األيام 
هي تلَك التي في انتظارنا 

وأجمُل القصائد 
هي تلك التي لم أكتبها لك بعد 

...يا صغيري 
...يا صغيرتي 

العجوز والبحر

في سماِء البحر يمُر السحاُب المتعدد األلوان 
على صفحة ِ مياِهه 

تجري السفينة ُ الفّضية 
في مياهِه تسبُح السمكة ُ الصفراء 

وفي أعماِقه يرقُص الطحلُب البنفسجي 
فوَق تراِب الشاطئ 

يتساءُل العجوز 
ترى هل أكوُن السحاَب 

أم السفينة ؟ 
ترى هل أكوُن السمكَةَ  
أم الطحلَب البنفسجي؟ 

ال هذا وال ذاك 
ُكن البحَر يا ولدي
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خالل 
النهائية  الترشيحات  إلى  تصل  التى  الخمسة  األفالم  أسماء  ُتعلن  القادمة  األيام 
ألوسكار أفضل فيلم أجنبي، وربما تتوج ألول مرة السينما العربية بالجائزة في 
الحفل الختامي الذي يقام في مطلع شهر مارس بالفيلم الفلسطيني »ُعمر«، كان 
الفيلم قد حصل مؤخراً على جائزة »مهرجان دبي« كأفضل فيلم عربي، كما أن 
المخرج هاني أبو أسعد قد حصل على جائزة أفضل مخرج، وقد سبق للفيلم في شهر مايو الماضي أن اقتنص 

جائزة لجنة التحكيم من مهرجان »كان« في قسم نظرة ما.
أتابع دائماً أفالم هاني أبو أسعد بقدر كبير من الشغف، شاهدت لهاني ألول مرة فيلمه »زفاف رنا« في قسم 
»أسبوع المخرجين« في مهرجان »كان« قبل أكثر من عشر سنوات، وكان الفيلم يعلن مباشرة أن المقاومة 
هي الحل، وهي ليست فقط بإطالق الرصاص وال الحجارة ولكن بممارسة طقوس الحياة بكل أبعادها، ألن 
»إسرائيل« تريد اغتصاب الحياة ولهذا يصبح حفل الزفاف الذي أقيم في الشارع وفي ِعز المقاومة هو إحدى 
وسائل المقاومة التي يخشاها ويتحّسبها »اإلسرائيليون« مثلما يخشون إطالق الرصاص، في فيلم أبو أسعد 
الرائع »الجنة اآلن« 2005 كان ُيشرع للمقاومة بالسالح ولكنه يرفض إباحة قتل المدنيين، وهو الفيلم الحاصل 
على جائزة الُكرة الذهبية، ورشح من بين خمسة أفالم ألفضل فيلم أجنبي في مسابقة »األوسكار« قبل سبع 

سنوات وهي سابقة لم تتكرر كثيراً سوى مرة أو اثنتين على المستوى العربي. 
أبو أسعد هذه المرة يقدم لنا شخصية المناضل بعيداً عن تلك الصورة النمطية التي تحيله إلى كائن مثالي، 
فاألبطال الثالثة الذين يطلقون النيران على الجندي »اإلسرائيلي« من خالل عملية بدائية جداً شاهدناها أكثر من 
مرة وال أظن أن األمور لم تتطور، الجدار العازل بين الخطين األخضر واألحمر يلعب دور البطولة، بطل الفيلم 
ينتقل ما بين الجانبين، فهو يعمل داخل الخط األخضر الذي تسيطر عليه »إسرائيل« بينما حبيبته في الخط 
األحمر الذي تحكمه السلطة الفلسطينية، وهي كما نعلم جميعاً سلطة محدودة وال يزال »إلسرائيل« اليد الطولى 
في التَحّكم بكل تفاصيل الحياة. داخل المعتقل نقترب أكثر ونكتشف أن الخيانة هي وجه آخر للنضال، بل هي 
ُتشّكل نوعاً من التالزم بينهما، حتى الّشك بين أغلب األطراف، الكل لديه احتمال بأن اآلخر ربما يصبح عيناً 
مزروعة لصالح »اإلسرائيليين«. األبطال الثالثة رماديون، ألنهم بشر، وتحرر المخرج من تلك المالمح المغرقة 
في المثالية التي تحيط عادة التركيبة المرتبطة بشخصية الفدائي، كما أنه حرص أيضاً على أن يقدم لنا البيت 
الفلسطيني بطقوسه وتفاصيله ليمّهد من خالل هذا الخط االجتماعي إلى أن الصراع الدموي حتى بين األبطال 
ممكن، حيث تتحول القضية الشخصية إلى البؤرة ويصغر أمامها النضال الوطني، وهكذا نرى في نهاية األمر 

أن الصراع يأخذ منحى أشد ضراوة وخطورة حيث ينتهي بقتل أحدهم.
ويبقى أن المخرج سيطرت عليه في بنائه للفيلم تلك الحالة الدرامية فأخذته الحكاية والخطوط الحادة، كان 
يريد أن يقدم تفاصيل إنسانية ولكنه وقع أسير الحكاية التقليدية مثل أن الفتاة التي يحبها البطل عمر َيدعي 
صديقه أنه أقام معها عالقة جنسية وصارت حامالً، ثم نكتشف قبل النهاية أنها مجرد خدعة إلبعاده وإلصاق 
ُتهمة الخيانة به. وتنتهي األحداث بطلقة ينهي بها ُعمر حياة رجل المخابرات العسكرية المسؤول عن تلك القضية 

وهو حل يؤكد على أنه ال بديل عن الصراع المسلح.
من المالمح التي لعب بها المخرج، اإليحاء والذي يعني أن يضيف المشاهد للشاشة عمقاً من خالل خيط 
يرسله المخرج، البطل والذي وصفته أجهزة المخابرات »اإلسرائيلية« بـ »سبايدر مان« أو الرجل العنكبوت 
والذي كنا نشاهده مع اللقطات األولى وهو يتنقَّل برشاقة بين الجانبين األخضر واألحمر في اللقطات األخيرة 
يبدو أمامنا عاجزاً تماماً عن التسلق مجدداً إلى الجانب اآلخر حيث يعمل خبازاً، ونرى رجالً متقدماً في العمر 
بالزي التقليدي الفلسطيني وهو يأخذ بخاطره ويحنو عليه، إنه االنكسار، إال أن ُعمق المقاومة ال يزال أيضاً 

حاضراً من خالل هذا التاريخ الذي أوحت به مالمح الشيخ الفلسطيني. 
هل تقتنص السينما العربية جائزة »االوسكار؟« األمل ليس بعيداً وربما يفعلها »ُعمر«. 

“ُعمر” هل يقتنص األوسكار ؟ 

شيء
في

تحت رعاية 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية رئيسة االتحاد النسائي العام

للبدء بنمط حياة صحي 
من خالل تواجدكم و المشاركة 

في فعاليات 
األنشطة الحرة

شريك الرعايةشريك اللياقة البدنية

الشريك الصحي الشركاء االستراتيجيين للمجتمع

الراعي الفضي
شركاء التعليم 

الراعي البرونزي 

الشريك االجتماعي الشريك التنظيميالشريك التوعوي  الشريك اإلعالمي الرسمي

الشركاء اإلعالميين

الشريك الرسمي
الشريك الرسمي الموقع العربي اإللكتروني 

 المجلة العربية 

عروض و أنشطة اللياقة البدنية
عروض مسرحية تضم الدراما و الرقص

عروض لمهارات الدفاع عن النفس
تمارين اللياقة البدنية و التمارين الهوائية

واجه التحديات من خالل الدراجات الهوائية
أنشطة مهاراتية للكاراتيه و المالكمة التايالندية 

عرض لرياضة الجيو جيتسو
ألعاب الشطرنج

كرة الطائرة، كرة السلة وكرة الطاولة
الرياضات المائية

عروض وثائقية ل�رشادات الصحية 

التدريبات ا�ساسية ل�سعافات ا�ولية 
مع طرق ا¤نعاش القلبي و الرئوي

إرشادات التغذية و طبخ المؤكوالت الصحية
فحوصات للسكري و الكولسترول 

فحوصات للجلد و الشعر
عينات مجانية من المنتجات الصحية

تمارين رياضية لمرونة الجسم 
فحص للعيون 

الربو و صعوبة التنفس
أجهزة حديثة لكتلة الجسم

الطب التقليدي
وأكثر من ذلك بكثير ...!
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فبراير
February 
13-18 

التوعية الصحية
 في مارينا مول

و في أبوظبي مول 

فبراير
February 

17 

من االمارات السبع المرح في كورنيش كل ماراثون اسبوع 

ركوب الدراجات 
الهوائية 

في حلبة مرسى ياس

فبراير
February 
18 

ساعات العمل:
مفتوح للكل 10 صباحًا إلى 8 مساءاَ  األربعاء 19 فبراير 

للسيدات فقط 9 صباحًا إلى 8 مساءاً  الخميس 20 فبراير 
مفتوح للكل 2 ظهرًا إلى 8مساءا  الجمعة 21 فبراير 

تقام في تاريخ:
19 - 21 فبراير 2014 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض 

القاعة رقم 11 وقاعة أبوظبي

10:00 حتى 22:00    يوميًا الوقت: 

مارينا مول (الطابق 1)، أبوظبي المكان: 

التوعية الصحية، والفحوصات المجانية، وألعاب  األنشطة: 
لألطفال، ونصائح التغذية الصحية

18:00 حتى 21:00 الوقت: 

حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس،  المكان: 
أبوظبي

ركوب الدراجات والجري والمشي, فصول  األنشطة: 
اللياقة البدنية المجانية - وتوزيع العصائر 

والمياه المجانيًة

16:00 حتى 21:00 الوقت: 

كورنيش أبوظبي، و دبي، والشارقة، وعجمان،  المكان: 
ورأس الخيمة، والفجيرة وجزيرة دلما

المشي للتوعية والوقاية من مرض السكري،  األنشطة: 
وتوزيع العصائر والمياه المجانية، ووجبات صحية, 

حافلة التبرع بالدم و العيادة المتنقلة من قبل 
صحة, مؤشر كتلة الجسم وفحص ضغط الدم

كونوا على 
الموعد 

www.healthfitness.ae
شارْكنـا و َتمتـَّع ِبصحتـْك

HealthFitnessAD
#HF2014

فبراير
February 

19-21
@ADNEC 
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البرية..  الرحلة  هذه  في  كثيراً  ابتهجت  »لقد 
الرمال الصحراوية ال يوصف.. خصوصاً  فمنظر 
قيادة الباجي.. ابني مسرور جداً وقد نفذت له ما 

وعدته به.. أنا أحببت املكان«..
وهذا الكالم لـ»كريستيانو رونالدو« العب كرة 
ريال  فريق  أفراد  وأحد  األشهر،  البرتغالي  القدم 
في  العب  كأفضل  الذهبية  بالكرة  الفائز  مدريد، 
العالم، فبعد وصوله إلى اإلمارات في شهر ديسمبر 
املاضي لإلسهام في إعالن عن »طيران اإلمارات« 
اإلسباني.  مدريد  ريال  نادي  ُرعاة  إحدى  لكونها 
وفور هبوطه من الطائرة ومعه طفله، أبدى رغبته 

سياحة
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في رحلة برية، وعلى الفور رتب له فريق الضيافة 
واالستقبال برنامجاً برياً لتحقيق رغبته..

فعله  الذي  وما  رونالدو..  ذهب  أين  إلى  ترى، 
هناك.. وما املدة التي قضاها وسط الرمال؟

قبل اإلجابة على تساؤالتنا.. عن رونالدو وطفله. 
دعونا نتعّرف على مكانة الرحالت البرية في نفوس 
الصحراء  من  غالبيتهم  في  املتحدرين  اخلليجيني 

الكبيرة..
حضارية،  ضــرورة  بات  النفس  عن  الترويح 
كل شيء  في  الصاخب  اليوم  عالم  في  خصوصاً 
من حولنا. والترويح يأخذ أشكاالً عديدة ومتنوعة، 

عامة.  واألسفار  والبحر  البر  رحالت  أهمها  لعل 
تتركز  لديهم  الترويح  قمة  حتديداً،  فاخلليجيون 
أولويته في الرحالت البرية، تلك املخصصة للصيد 
البحر  ورحــالت  الصقور«.  صيد  »أو  بالصقور 
القنص  رحــالت  لكن  السمك.  لصيد  املخصصة 
البرية تكون طويلة زمنياً »وقد تأخذ شهراً وأكثر«، 
ويختلف توقيتها حيث غالباً ما تبدأ في شهر أكتوبر 
من العام، أما رحالت صيد السمك فتكون قصيرة 
فصل  في  تنشط  لكنها  محدد،  توقيت  لها  وليس 
حلرارة  جيداً  ُملطفاً  البحر  يكون  حيث  الصيف 

الطقس الساخنة..
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كرنفال الشتاء
رحالت الرب يف الإمارات ترويح للكبار وال�صغار

اإعداد: حممد ح�صن احلربي
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من ِضمن رحالت البر التي اشتهر بها اخلليجيون 
ومن ضمنهم اإلماراتيون، رحالت التنّزه القصيرة 
في بداية كل شتاء.. والشتاء يختلف توقيت دخوله 
بني بلدان املنطقة، ففي اإلمارات على سبيل املثال، 
يدخل الشتاء في شهر نوفمبر وقد ينتهي في شهر 
أبريل. وتتزامن مع هذه الفترة ما يسمونها »إجازة 
الربيع« حيث تعّطل الدراسة لفترة 15 يوماً ويتحرر 
التالميذ من الواجبات اليومية املدرسية. هذه العطلة 
مختلف  في  قائمة  وهي  ومألوفة  معروفة  باتت 
بلدان اخلليج، لكن االختالف يكون في طول املدة 
وِقصرها، ففي بعض بلدان املنطقة، هنالك من تكون 
فترة إجازة الربيع فيه أطول من 15 يوماً.. قد تصل 

إلى شهر كامل.
ورحالت البر طويلة كانت أم قصيرة، أصبحت 
يجري  اجتماعياً  تقليداً  العربية،  اخلليج  بلدان  في 
الصيف،  من  العام..  بداية  من  نفسياً  له  التجهيز 
وإرشاداتها  ومعداتها  أدواتها  البرية  فللرحلة 
وخطوات أخرى مهمة ال بد منها، وعلى املرحتلني 
رحلة  لضمان  تفاصيلها،  بكل  والعلم  بها  التمسك 

ممتعة من دون مفاجآت مزعجة.
البرية في اإلمارات لها نظام خاص  والرحالت 
البلدان  بعض  في  له  شبيه  هنالك  يكون  قد  بها، 
اخلليجية األخرى وليس كلها. فما هو هذا النظام؟ 
ُيعد  آخــر  مبعنى  والتخييم.  اجلواب..املخيمات 

التخييم شبيهاً بعملية »العسكرة« أو باملعسكرات.
بفارغ  تنتظر  اإلماراتية  العائالت  من  كثيراً 
األسبوعية  اإلجازات  احلماس،  من  ومزيد  الصبر 
أو إجازة أطفالهم الربيعية. ملا توفره لهم الرحالت 
أو  العائلة  استرخاء واستمتاع بصحبة  البرية من 
األصدقاء. فمثل هذه اإلجازات التي ميضونها في 
البر وسط الرمال حيث األرض املنبسطة املفتوحة 
احلياة  روتني  نفوسهم  في  تكسر  النظر.  مد  على 

املُمل، وتدد نهاراتهم املثقلة بساعات الدوام وكثرة 
الواجبات، وتخلص أطفالهم من »فوبيا« االختبارات 
في املدارس. فال شيء على اإلطالق، مثل املخيمات 
الناس  مساعدة  باستطاعته  التخييم،  أو  البرية 
ليستعيدوا أنفسهم من براثن املشاعر السلبية التي 
كثيراً ما تأكلهم من الداخل لتفضي بهم في النهاية 
إلى كآبة تشّل حياتهم وتغير من ُسلوكهم اإليجابي 
تاه محيطهم االجتماعي.. إنه موسم محبة وبهجة 
في احلقيقة يكاد يكون كرنفاالً ُيقام في بداية كل 

ربيع..
لكن ما يفعله موسم الرحالت البرية كثير، فهو 
يرفع األسعار في سوق اخِليم »شراًء وتأجيراً« 
أسعار  يرفع  وكذلك  احلطب،  سعر  إلى  إضافة 
سيارات الدفع الرباعي. لكنه يفعل ما هو أكثر على 
مستويات أخرى، أهمها أنه يرفع درجة استنفار 
التي ُتسيّر دوريات منتظمة إلى  مراكز الشرطة 
وخصوصاً  الناس  يرتادها  التي  البرية  األماكن 
في  البلديات  جاهزية  نسبة  يرفع  كما  الشباب، 
هي  استنفار  حالة  في  ويجعلها  كافة  اإلمــارات 
تلك  البر ال سيما  األخرى، فعليها ضمان نظافة 
األماكن التي يرتادها الناس ويتركون مخلفاتهم 
ونفاياتهم وراءهم من دون دفن أو حرق أو نقلها 
وجمعيات  للنفايات،  مكب  أقرب  إلى  بالسيارة 
احلفاظ على البيئة في اإلمارات، تتضافر جهودها 
مع جهود البلديات والشرطة، كما فعلت العاصمة 
أبوظبي مؤخراً حيث سيَّرت دوريات متخصصة 
املتنزهون  يرتادها  التي  البرية  األماكن  إلــى 
اجلهات  الكثير من  له  يفطن  لم  إلرشادهم ألمر 
املعنية في هذا املجال، أال وهو األمراض واألوبئة 
األماكن  هذه  في  تنتشر  أن  ميكن  التي  اخلطرة 
البرية من دون تنبه الناس لها، يرشدونهم كيف 
يتجنبون تلك األمراض ويضاعفون الوقاية منها 

وفضالت  املخلفات  ترك  عدم  أهمها  عدة  بطرق 
املكبَّات  إلى  نقلها  إمنا  نفسه،  املكان  في  الطعام 
نفسه  واحلال  ودفنها.  حرقها  أو  بها،  اخلاصة 
والتربة  والهواء  واألشجار  النباتات  ُيطال  قد 
نحن  فيها  مبا  »بيئتنا«  كلها  هذه  واحليوانات.. 

أنفسنا أيضاً نعدُّ جزءاً منها.
فقد  روالنــدو،  كريستيانو  األشهر  الالعب  أما 
قضى مدة 45 دقيقة وسط الرمال بصحبة طفله في 
منطقة »البيادر« التابعة للشارقة، قاد خاللها دراجة 
»الباجي« وأعجب بها كثيراً وسأل عن مواصفاتها 
»ال  مبتسماً:  علق  لكنه  واحدة،  باقتناء  منه  رغبة 

توجد مثل هذه الرمال في بلدي البرتغال«.
هي  تقريباً،  كلها  ــارات  اإلمـ في  عــدة  مناطق 
الناس  يرتادها  البرية،  للرحالت  صاحلة  أماكن 
في رحالتهم أغلبها تتوافر على الرمال التي تزيد 
من متعة قيادة السيارات الرباعية والدراجات على 
اختالفها، من بني تلك املناطق »عوافي، دبا احلصن، 
البيادر، السرَّه، تل مرعب وصحراء ليوا بأبوظبي، 
بالشارقة،  اجلامعية  املدينة  من  القريبة  مشرف 
عدداً  إن  حتى  كثير..  وغيرها  دبي«  في  والورقاء 
من تلك املناطق جرى إدخالها إلى خريطة السياحة 

الطبيعية في اإلمارات..
املفضلة  إنه ما هي أحجام اخليام  القول:  يبقى 
لدى اإلماراتيني وملاذا؟ .. ما أفضل أجهزة املالحة 
أماناً؟،  أكثر  الفحم  أنواع  أي  األمكنة؟،  التي حتدد 
القصيرة؟،.  للرحالت  املطلوبة  التبريد  ثالجات  ما 
اإلماراتيون  يفضل  هل  وأهمه؟،  احلطب  أنواع  ما 
ضرورة  فقط؟.  لرائحته  »السمر«  شجر  خشب 
مولدات الكهرباء الصغيرة التي تعمل على بطارية 
السيارة  وُمعّدات الشواء كاملناقل املعدنية أو املواقد 
ومخاطرها.. »الفرش« أو ما يسمى »أكياس النوم« 
هل توفر كمية مناسبة من الدفء..؟.. كيف التعامل 
التي بقدر ما توفره للشباب  مع دراجة »الباجي« 
أودت  »لقد  فهي جد خطيرة؟  ومغامرة،  متعة  من 
بحياة الكثيرين، خطفت حياتهم وسط تلك الرمال 

وهم في قمة نشوتهم؟«.
لها  نعرض  قد  ومــفــردات  عناوين  كلها  هــذه 

ُموسعاً إن شاء الله حينما تسنح الفرصة بذلك.

تحت رعايةسياحة
صاحب السمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

ولي عهد إمارة أبوظبي ونائب القائد ا�على للقوات المسلحة لدولة ا�مارات العربية المتحدة
وبدعم من

صاحب السمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والقائد العام لشرطة أبوظبي

أحدث المفاهيم 
والحلول لمكافحة 

الحرائق وا�ستجابة 
لحاالت الطوارئ 

ودرء المخاطر.

كن حاضرا في معرض مكافحة الحرائق 
وا�ستجابة للطوارئ الشرق ا�وسط.

المعرض ا�حدث وا�كثر شموًال في المنطقة.
تواصل مع أكثر من 2500 متخصصا، واطلع علي آخر المستجدات في مجال 

مكافحة الحريق، الحماية من المخاطر، الخدمات الطبية الطارئة، ا�غاثة والوقاية 
من الحرائق، إلى جانب التقنيات والحلول الخاصة بالسالمة العامة. يصاحب الحدث 

عرض لمعركة التحمل وسرعة البديهة ضمن بطولة ا�مارات العالمية لتحدي رجال 
ا�طفاء با�ضافة لعرض حي لمحاكات حدث كارثي يخطف ا�بصار.

ل³ستفادة القصوى من مشاركتك، رتب لقاءاتك الشخصية وعقد إجتماعاتك مع المزود
ين الرئيسيين مسبق¶ قبل بدأ العرض عن طريق برنامجنا لتنظيم االجتماعات.

WWW.FEMEXPO.COM سجل اليوم عن طريق الموقع ا�لكتروني

دخول مجاني للزوار 

التجاريين

منظم بالتزامن مع المستضيف الرسمي راعي داعم المنظمون

1- 3 أبريل 2014
من 10 صباح� وحتى 5 مساء�

أدنيك،  أبوظبي،
ا�مارات العربية المتحدة



من هنا وهناك
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 املمثلة الكندية ريتشل مكادمز خالل مشاركتها في مهرجان »صندانس« 
لألفالم في باركسيتي بوالية يوتاه األمريكية. )جيتي(

حوامة إطفاء تُلقي باملياه إلطفاء حريق غابات في سانتا مونيكا بوالية كاليفورنيا 
األمريكية. )جيتي(

ارتفاعاً ملحوظاً في درجات احلرارة. )جيتي( طفل يبِّرد نفسه مبياه نافورة في ملبورن االسترالية التي شهدت 

 أحد أعضاء الفريق الِعلمي من طالب »جامعة أبوظبي« خالل 
تدشني سيارة كهربائية هجينة. )تصوير محمد علي(

الشمس 
ترسم هالة 

فوق املتزجلني 
على الثلوج 
في منتجع 

أملاني في 
ظاهرة 

طبيعية 
تُدعى القوس 

اجلليدي 
أو الهالة 
النورانية. 

)جيتي(

ص أحد منتجات شركة »نست« التي اشترتها »غوغل«  متسوق يتفحَّ
بـ3.2 مليار دوالر ملنافسة »أبل« في قطاع األجهزة االستهالكية. )جيتي(

 جنود من »فوج البنجاب« خالل مسير في استعراض يوم اجليش 
السادس والستني في عاصمة الهند نيودلهي.  )جيت(

 متعاملون في سوق نيويورك لألوراق املالية التي شهدت تداوالت 
نشطة مدعومة بنتائج جيدة للشركات. )جيتي(
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شبكة عمود الكلمات

1 – شخصي 
2 – من علوم الحساب 

3 – توبيخ 
4 – تحذير 
5 – منافس 

6 – صغير البقر 
7 – رحيق العسل

* )من أبرز فالسفة العرب(

حتتوي هذه ال�صبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�صم

اإىل 9 خانات �صغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزمــة من 

1 اإىل9، �صرط عدم تكرار الرقــم اأكــثـــر من مرة واحدة يف كل مربـــع كبري 
ويف كل خط اأفقي وعمودي.

سودكو

تراثيات..
> ُحكي أن شاباً تقياً كان يجتمع مع سليمان عليه السالم ويحضر مجالسه. فبينما 
هو عند سليمان في مجلسه، إذ دخل ملك الموت عليه. فلما رآه الشاب صفر لونه 
وارتعشت فرائصه وقال: يا نبي الله أني ِخفت من هذا الرجل. فأمر الريح أن تذهب 
ملك  دخل  حتى  قليل  إال  كان  فما  به.  فذهبت  الريح  سليمان  فأمر  الهند.  إلى  بي 
أني  أعجب  قال:  تتعجب؟  مم  سليمان:  له  فقال  متعجب  وهو  سليمان  على  الموت 
أمرت بقبض روح الشاب الذي كان عندك بأرض الهند. ودخلت عليك فوجدته عندك. 
فصرت متعجباً ثم توجهت إلى الهند فرأيته هناك وقبضت روحه فهذا عجبي. فقال 
له سليمان: إنه لما رآك خاف وارتعد وطلب مني أن تحمله الريح إلى الهند فأمرتها 

فحملته. 

قطوف.. 
> تصادق مع الذئاب على أن يكون سيفك مستعداً..

> من يطارد عصفورين في آن يفقد الجميع..
> من هرب من العمل هرب من الراحة..

 لسان الحكمة..
> اإلحسان.. هو أن تصون وجه السائل من ماء المذلة..

> أحسن المعرفة معرفتك لنفسك وأحسن األدب وقوفك عند حدك..
> ال خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت حيث تميل..

>  من غض بصره عن محارم غيره غضت أبصار الغير عن محارمه فما هي إال ديون 
تأخذ وترد.

  

عمودي

1 – اضطرم )م( – من دول جنوب 
شرق آسيا.

توالد  نتيجة  الفاسد  الهواء   –  2
بعوض المستنقعات – من الخضراوات 

الورقية 
أدوات  من   – األولية  الركائز   –  3

الزينة عند المصريين القدماء )م(.
4 – في البيضة )م( – طائر مائي.

5 – مغنية وممثلة مصريه.
6 – أوجاع – مادة تستخرج من لحاء 

شجر البلوط.
آسيوية  دولة   – فرنسية  مدينة   –  7

صناعية.
خيــالء   – الشيء  على  أستند   –  8

الذات )م(.
9 – صحيفة خليجية )م(.

الكلمات المتقاطعة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �صالم

2 7 4

9 6 1

1 9 8

2 6 3

6 2 9

3 1

3

1 5 3 4 2

5

نزهة

اأفقي

1 – اندفاع – آهات المعذبين.
أبو  عن  تبعد  إماراتية  جزيرة   –  2

ظبي 14 كيلومتراً شمال شرق. 
ديني  منصب   – البناء  ركيزة   –  3

مسيحي.
 – للفرس  التقليديون  األعداء   –  4

قصد المكان. 
أعمال  لرجل  األول  االسم   –  5

ومبرمج أمريكي في علوم الحاسوب.
6 – مطرب لبناني من جيل الشباب.

على  مشروطة  زيادة  كل  هو   –  7
رأس المال مقابل األجل.

8 – زوائد صلبة في معظم الثدييات 
يمضغ   - الزواحف  وبعض  والطيور 

بالفم.
9 – أغضب – كلمة ترحيب )م(.

اأكتب مرادفات ومعاين الكلمات اأفقيًا لتح�صل على كلمة 

مطلوب معرفتها يف العمود الو�صط راأ�صيا

 ............................................................................... اجلواب:   
 ................................................................................  اإلسم:  
 ..............................................................................  العنوان:  
............................................................................... الهاتف: 
البريد اإللكتروني: ...................................................................

999contests@gmail.com ، 38999 .ترسل اإلجابات الصحيحة إلى العنوان التالي: وزارة الداخلية - مجلة 999 - أبوظبي ص. ب
اإلجابة الواردة على غير الكوبون لن تعتمد/ أقصى موعد الستالم الجائزة شهر من تاريخ اإلصدار/ تطبق الشروط و األحكام.

ما المقصود بـ»بنيناه وأعاننا اهلل على بنيانه 
تنعد بيبان السماء وما تنعد بيبانه«؟

سؤال المسابقة

مسابقة

يهدف برنامج »وطني« الذي اأُطلق يف 2 دي�صمرب 2005 اإىل 

حتقيق التنمية املجتمعية وامل�صاركة بني اأفراد املجتمع، 

لتعزيز الهوية الوطنية وتر�صيخ مفهوم املواطنة ال�صاحلة 

واإظهار الولء للوطن.

برعاية
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�صريين منذر عبد -  اأبوظبيالفائزون في المسابقة العدد 517

 ح�صام ح�صني �صالم - اأبوظبي

الفائزون
 في

»اشترك واربح«

مرمي ممد مبارك - ال�صارقة

�صال را�صد حمود اليماحي  - عجمان

جمال اأحمد م�صعد - اأبوظبي
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تواصل
لمن يرغب في استشارة اإلخصائية أو 
التواصل  مشاركتنا مشكلته الشخصية 
في  االجتماعي  الدعم  مراكز  إدارة  مع 

شرطة أبوظبي على األرقام التالية: 
هاتف: 8005354 أو 025561000 

فاكس: 025564273
بريد الكتروني:

ssc_ad@hotmail.com

ما هي
مشكلتك؟
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اإعداد : لرا الظرا�صي 

أنا ُمْدمنة على 

الكذب!
كيفية  عن  تسأل  العين..  من  م.ح.ع.  القارئة 
المشكلة  إن هذه  قائلة:  الكذب  اإلدمان على  عالج 
إلى  اللجوء  وأن  خاصة  وجسدياً  نفسياً  تؤرقها 
الكذب األبيض منه أو غير األبيض، أصبح أسلوب 

حياة تخلصاً من المواقف المحرجة.
منهم  وحصلت  بالخبراء  اتصلت   »999« مجلة 

على التوضيحات والوصايا التالية: 
مدير  الحوسني  سيار  الله  عبد  نجم  العميد 
إدارة »مراكز الدعم االجتماعي« في القيادة العامة 

لشرطة أبوظبي:
السماوية  الشرائع  كــل  فــي  منبوذ  الــكــذب 
مجتمعية  أضرار  من  فيه  لما  عنه  نهى  واإلسالم 
ترفض  العربية  والتقاليد  العادات  حتى  خطيرة، 
الكذب جملة وتفصيالً، لذلك، الكذاب ال يثق به أحد 
وال بقوله، وفي لغتنا المحلية نقول هذا الشخص 
الكذب،  على  مدمن  رجــل  أنــه  أي  شــالخ«  »أبــو 

وبالتالي ال يصدقه أحد.
والكذب، باختالف مسمياته وإن حاولت تجميله 
أو حتى  أســود  أو  أبيض  كــان  كــذب، ســواء  هو 
بنفسجياً، هو مصيبة مجتمعية بكل المقاييس، وله 
آثار مدّمرة على الحياة األُسرية باعتبار أن األسرة 
المجتمعات.  استقرار  في  األســاس  الحجر  هي 
أو  ما  أزمــة  من  للخروج  للكذب  البعض  ويلجأ 
من  سيخلِّصه  الكذب  أن  معتقداً  محرج،  موقف 
عبء ثقيل، ولكن في حقيقة األمر الكذبة الواحدة 

تلد آالف الكذبات التي ال تنتهي.
ال  ولكنه  الكذب  في  بدأ  متى  يعرف  واإلنسان 
يعرف متى وكيف سينتهي منه، ومع مرور الوقت 

يضيع في رحايا كذباته. 
كانت  يدفعه ضحاياه، سواء  غاٍل  ثمن  وللكذب 
أو من أسرته  أناس ال يعرفهم  الضحايا من  هذه 

وعائلته. 
ويوضح الدكتور سعيد لعراب أخصائي نفسي 
لشرطة  العامة  القيادة  في  الطبية«  »الخدمات  في 

أبوظبي:
منذ  يبدأ  البعض  عند  الكذب  إدمــان  موضوع 
وفي  المراهقة،  حتى  الطفل  مع  ويتطور  الطفولة 
شخصيته  إلثبات  للكذب  البعض  يلجأ  الغالب 
يحمي  أخرى،  جهة  ومن  المجتمع،  في  ومكانته 
في  ليندمج  مثالية  صــورة  لذاته  ويبتدع  نفسه 
المجتمع، فهؤالء يعتقدون أن حقيقتهم ال تؤهلهم 
مرموقة،  اجتماعية  مكانة  له  فّعاالً  جزءاً  ليكونوا 
أنهم  معتقدين  الكذب،  بئر  في  يسقطون  لذلك 

يرتفعون في المجتمع. 
لتعاطي  ــواع  أن هناك  عادلين،  نكون  وحتى 
ألنه  الكذب  على  مجبوراً  يكون  فالبعض  الكذب، 
يبدأ بكذبة ُتقيّد حياته بأكملها، ويكون أسير هذه 
الكذبة، أما النوع اآلخر فيعتبر الكذب من المكونات 
نسميها  الشخصية  وهذه  للشخصية،  األساسية 
في علم النفس »الشخصية المضطربة العصابية« 
وهي شخصية تتصف بالميول للهستيريا ولديها 

الحياة من  باستحالة  تؤمن  أعراض ذهانية، وهي 
بكل عناصرها  الحياة  أن  يعتقد  فهو  الكذب،  دون 
ناتج  للكذب  المتواصل  واللجوء  للكذب،  تدفعه 
فهو  العواطف،  في  والتناقض  النضج  عن ضعف 
شخصية مذبذبة بين الحب والكره في وقت واحد. 
هذا الموضوع، يجعل األمر يتطور إلى استغالل 
الكذب، واالستغالل يعنى استغالل ضعف اآلخرين 
تنتهي.  ال  بكذبات  عليهم  واالحتيال  والنصب 
االنقياد  سهلة  شخصيات  يختار  الكذب  ومدمن 
إنها سلسلة  المطلوبين،  والثقة  بالوعي  تتمتع  وال 
تبدأ بالكذب وتنتهي بالعديد من األمراض النفسية 

والمجتمعية.
وبداية السقوط في الكذب، تكون بهدف حماية 
الذات والتكيّف مع اآلخر، ولكن الموضوع ينتهي 

بإيذاء اآلخرين بهذه الكذبات.
وهناك نوع آخر يعاني من »الوسواس القهري« 
االستغالل،  في  الكذب  على  قدرته  يستخدم  فهو 
وال يخجل عند كشف أمر كذباته وال يشعر بتأنيب 
الضمير وال يتعلم من تجاربه السابقة في الكذب 

والنتائج السلبية التي تحصدها هذه التجارب.
وبشكل عام، ال يمكن قراءة الشخصيات النفسية 
إال من خالل مثلث الشخصية واإلنسان والمحيط، 
اإلنسان  شخصية  هنا  بالشخصية  ونقصد 
الوراثية وتأثرها  الجينات  التي تحددها  وطبيعتها 
التعليم  ومستوى  والمجتمعي  العائلي  بالمحيط 
ودرجة التدين. والكذابون ومدمنو الكذب ال يأتون 
كغيرهم من المرضى النفسيين لتلقي العالج، فهم 
يوجهون مرض الكذب الستغالل اآلخر ولكن دائماً 
ما يأتي أهالي المرضي، طالبين الدعم النفسي، ألن 

الكذاب يدّمر الحياة االجتماعية.
نفسي  تقويم  إلى  يحتاجون  الكذب  مدمني  إن 
السلوكي  النفسي  العالج  على  يعتمد  عالجي 
في  ويندمجون  الناس  يكسبون  كيف  لتعليمهم 
المجتمع بحقيقته وليس بالكذب عليهم، من خالل 

استرجاع الثقة بالذات. 
استشاري  الــبــدوي  محمد  طــارق  الدكتور 

األمراض الباطنية والغدد الصماء وعالج السكر: 
هناك عالقة بين الكذب والتغييرات الفيسولوجية 

وارتفاع  القلب  ضربات  تسارع  مثل:  والمرضية 
وارتفاع  السكر  معدالت  وارتــفــاع  الــدم  ضغط 
إفراز اإلدريالين، وتسارع إفراز الهرمونات داخل 

الجسم بشكل أكثر من الطبيعي.
والعصبية،  التوتر  ــم  دائ شخص  ــكــذاب  وال
عن  الناتجة  اإلفرازات  زيادة  مع  يتفاعل  وجسمه 
كذباته المستمرة، ويكون في حالة استنفار عصبي 
الكذب  كشف  جهاز  فإن  لهذا  فيها جسمه،  يجهد 
لحالة  الطبيعية  وغير  الفجائية  التأثيرات  يوضح 
الجسم، وعدم االستقرار الصحي الناتج عن الكذب 
قد يؤدي إلى وجود مشاكل صحية مثل: السكر أو 

ضغط الدم أو مشاكل صحية عديدة. 
نوره جمعة صالح السعدي الباحثة االجتماعية 
العامة  القيادة  في  القرار«  اتخاذ  دعم  »مركز  في 

لشرطة أبوظبي:
إلى  أدى  المجتمع  أفراد  بين  الثقة  انعدام  إن 
انتشار الكذب وقول الزور بينهم وهذا من أخطر 
المساوىء، فهو يؤدي إلى الشك في أقوال اآلخرين 
واتهامهم بعدم الركون إلى الصدق والحق، ومع أن 
البعض دائماً ما يردد »حبل الكذب قصير« إال أن 
اإلدمان على الكذب يجعل الكاذب يخرج من كذبة 
ليقع في أخرى وهكذا سلسلة ال متناهية من العبث 

الكذبي.
إدمان  إلى  المؤدية  األسباب  من  العديد  وهناك 
منـزلته  بضمور  الــكــاذب  شعور  منها  الكذب، 
الكذب  إلى  الناس مما يجعله يسعى  بين  ومكانته 

ليكسب انتباه الناس له وسماعهم إياه.
من  وهو  الكذب،  أسباب  من  الطمع  يعتبر  كما 
أقوى دوافع الكذب فالكاذب غالباً ما يكذب ليحقق 
يجترح  فقد  العادة،  أيضاً  وهناك  مصالح،  لنفسه 
ذلك  على  اعتياده  سوى  لشيء  ال  الكذب  المرء 
واستخفافه به، وهذا مرجعه إما لجهله أو لضعف 
حتى  البداية،  منذ  عنده  واألخالقي  الديني  الواعز 
أعماق  في  جــذوره  وتمتد  الكذب  عليه  يستحكم 
نفسه فال يرى بعدها بأساً فيه، ويستحلي الكالم 

فيه فيستعصي العالج.

ن�ضائح ملدمن الكذب:

على  ــان  اإلدم لسبب  الشخص  معرفة   -1
الكذب، ودوافع هذا اإلدمان.

للعالج  اخلضوع  بضرورة  االقتناع   -2
النفسي بعد اجراء تقييم لدى مختص.

على  اإلدمان  في  االستمرار  أن  معرفة   -3
الكذب يؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية.

4- التمسك بأهداب الدين والقيم األخالقية 
الفاضلة للتخلص من عادة الكذب.



101 العدد 518 فبراير 2014 العدد 518 فبراير 1002014

اإلصابة  وبالذات  البشرة  لون  تغير  من  أكثر  تحديداً  المرأة  يزعج  الشيء 
بالَكلَف؟، فما هو الكلف وكيف يحدث وما الطريقة لعالجه والوقاية منه؟ طرحنا 
هذه التساؤالت على المقدم أخصائي أمراض جلدية نجالء أسعد طاهر، ضابط 

وحدة الجلدية في إدارة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي.
توضح الدكتورة طاهر بداية أن الَكلَف عبارة عن فرط مكتسب للميالنين في 
أماكن الجسم الُمعّرضة للشمس، حيث إن الميالنين هي المادة التي تعطي اللون 
الطبيعي للجلد والشعر، وهذه الصبغة تعمل على حماية البشرة، ولذلك تزيد عند 

التعّرض إلى أشعة الشمس.
إلى  تميل  وأحياناً  اللون  ُبنِّية  التَصبّغ  مفرطة  بقع  على شكل  الكلف  يظهر 
األماكن  أكثر  وهما  والجبهة  كالخدود  الوجه  من  أجزاء  على  وتظهر  السواد، 
معرَّض  مكان  أي  أو  والذقن  العليا،  الشفة  في  يظهر  أن  يمكن  كذلك  شيوعاً، 
للشمس، كما أنه يحدث أثناء الحمل، مشيرة إلى أن الكلف يصيب األشخاص من 
جميع األعراق، ويكون عند اإلناث أكثر عنه عند الذكور، ونحو 90٪ من الحاالت 

هن من النساء.
وعن أسباب المرض، تقول الدكتورة طاهر: إن آلية حدوث الكلف غير معروفة 
تحديداً، إال أن للعوامل الوراثية دوراً رئيسياً في التهيئة لحدوث الكلف، كذلك 

األنثوية،  الهرمونات  بنشاط  مباشرة  وجود عالقة 
وذلك لوجود َكلَف مع الحمل، ومع استخدام حبوب 
للضوء  المحسسة  األدوية  وأيضاً  الحمل،  منع 
والتعرض  الدرقية،  والغدة  بالمبيض  واالضطراب 
المباشر لألشعة فوق البنفسجية )والتي هي ضمن 
الخاليا  بجدار  الدهون  على  وتؤثر  الشمس  أشعة 
أن  يمكن  حرة  جذيرات  تولد  وتسبب  الجلد  في 
تنبه خاليا الميالنين إلنتاج ميالنين زائد(، وأخيراً 

استخدام بعض مستحضرات وكريمات التجميل.

الفح�ض والعالج

تشير الدكتورة طاهر إلى أنه في العادة ال توجد اختبارات معملية يوصى 
بها لفحص المصاب بالكلف، إال أنه في بعض الحاالت يتم عمل فحص لوظائف 
الغدة الدرقية، وفحص الجلد بـ»مصباح وود« وهو عبارة عن مصباح يستخدم 
ضمن وسائل التشخيص في األمراض الجلدية تنبعث منه أشعة فوق بنفسجية 
طول موجاتها 340-400 نانوميتر، ويساعد في تحديد مكان الصبغة بالبشرة 

للعالج أو  النوع يستجيب بشكل جيد جداً  الكلف بوضوح، وهذا  حيث يظهر 
األدمة، وال يزداد لون الكلف تحت الضوء، وهذا النوع أصعب من النوع األول، 

وفي أغلب الحاالت تكون الصبغة موجودة في كلتا الطبقتين.
حدوث  لتجنب  الوقاية  أهمية  على  التركيز  يجب  فإنه  بالعالج،  البدء  وقبل 
الكلف وذلك باستعمال كريمات الوقاية من الشمس حسب نوع ولون البشرة 
وتكرار تطبيقها كل ساعتين أو ثالث ساعات في حال البقاء تحت أشعة الشمس 
لفترة طويلة، ويفضل استعمال المراهم التي تحتوي على ثنائي أكسيد التيتانيوم 
وأكسيد الزنك، كذلك يتم التوضيح للمرضى بأن الشفاء تدريجي وقد يستغرق 

وقتاً طويالً.

ومن و�ضائل العالج الفّعالة لعالج الكلف:

حيث  الكلف  لعالج  المستخدمة  األدوية  أقدم  من  وهو  الهيدروكينون:   -1
تعتمد فعالية الهيدروكينون على تركيزه، حيث يستخدم غالباً بتركيز )٪4-2( 
التأثير السلبي له. ويمنع استخدامه لدى الحوامل  التركيز ازداد  وكلما ازداد 
تأثيرات  إلى  يؤدي  ألنه  طويلة  لفترات  عاٍل  بتركيٍز  استخدامه  يمنع  وكذلك 

عكسية.
المزيج  الهيدروكيرتزون« وهذا  »التريتينوين + هيدروكينون +  2- خلطة 

كثير االستعمال ويعطي نتائج أفضل من الهيدروكينون لوحده.
3- أزيليك أسيد بتركيز )15-20٪( نتائجه مماثلة لهيدروكينون 2٪ ويمكن 

استخدامه لفترات طويلة بدون أي تأثيرات سلبية.
4-كوجيك أسيد بتركيز )20٪( ويستخدم إما لوحده أو مع أحماض الفاكهة 

أو الهيدروكينون ويمكن للحامل استخدامه.
5- فيتامين »سي وأي« لهما تأثير مفيد وخاصة عند استخدامهما معاً.

6- التقشير الكيميائي: ويتم باستخدام مواد عديدة بتركيزات مختلفة حسب 
نوع ولون البشرة، ويتم إما على جلسة واحدة أو عدة جلسات، ومن أهم هذه 
الساليسيلك،  وحمض  الكلور  ثالثي  الخل  وحمض  الفاكهة  أحماض  المواد 

وحمض الكوجيك،
والمتميزة  المتعددة  التقنيات  إحدى  هي  التقنية  وهذه  الفراكسل،  ليزر   -7
والحاصلة على شهادة األمان والفاعلية من »هيئة الغذاء والدواء األمريكية« حيث 
أثبت »الفراكسل« فاعليتها في عالج عدد كبير من األمراض الجلدية، فلم تقتصر 
فاعليته على عالج ندب حب الشباب فقط، بل شملت عالج الكلف، والتصبغات، 
والندب الجراحية، وآثار الحروق، وتشققات الجلد والحمل، باإلضافة إلى إعادة 
نضارة جلد الوجه واليدين. كذلك أثبتت الدراسات المتعددة درجة األمان العالية 
»للفراكسل« ومالءمته لجميع أنواع البشرة الفاتحة والداكنة، ويحصل المريض 

على النتيجة النهائية خالل شهرين أو ثالثة أشهر من الجلسة األخيرة.

صحة

• ما هو التعرق المفرط؟
- التعرق هو أمر طبيعي عندما نشعر بالحر أو عند العصبية، 
وعند القيام بمجهود جسدي. أما فرط التعرق فهو أمر غير عادي، 
واضح  سبب  وجود  دون  اليوم  خالل  التعرق  عن  عبارة  وهو 

للتعرق، ويتميز فرط التعرق بالتعرق في َكف اليد، وكف الِرجل أو 
تحت اإلبطين. 

• وما أسباب فرط التعرق؟
- يصنف فرط التعرق إلى نوعين:

آخر  دون وجود مرض  أي  األبرز،  السبب  األولي:  التعرق  فرط  أوالً: 
يؤدي لفرط التعرق، على ما يبدو فإن العامل الوراثي له أهمية في هذه 
الناتجة عن خلل في عمل الجهاز العصبي المستقل   والمسؤول  الحالة 
عن عمل األعصاب التي تسبب أو تمنع التعرق، ويتميز فرط التعرق األولي 

بالتعرق في كف اليد، كف الرجل أو تحت اإلبطين.
آخر،  مرض  إثر  هو  التعرق  فرط  أن  أي  الثانوي:  التعرق  فرط  ثانياً: 
التعرق  في حاالت معينة مثل السرطان،  وترتبط بعض األمراض بفرط 
أورام الدم، فرط نشاط الغدة الدرقية، العدوى الفيروسية أو الجرثومية، 
ويتميز فرط التعرق في هذه الحالة بتعرق مفرط في جميع أنحاء الجسم.

• ما أعراض فرط التعرق؟
ككف  مناطق  عدة  من  يتعرق  اإلنسان  فإن  التعرق،  فرط  حال  في   -
اليد، كف الرجل، وتحت اإلبطين وغيرها، ويؤدي األمر إلى تبلل المالبس 
وامتالئها بالعرق، كما أن فرط التعرق يؤدي للتعرق حتى عند االستراحة 
الحارة،  وغير  الباردة  األجواء  في  أو  ما،  جسدي  بمجهود  القيام  وعدم 

إضافة إلى ذلك فإن فرط التعرق قد يؤدي للتعرق خالل ساعات الليل.
• ما تأثير فرط التعرق على اإلنسان؟

فراشه  أو  مالبسه  يبدل  به  المصاب  اإلنسان  يجعل  التعرق  فرط   -
بوتيرة عالية، كما أن األمر قد يجعل اإلنسان يغتسل عدة مرات في النهار، 
كف  وفي  المفرط  التعرق  لبعض  ويؤدي  طفيفاً  التعرق  فرط  يكون  وقد 
للمريض وتؤثر بشكل  اليد، لكن الحالة قد تكون شديدة وتشكل إزعاجاً 
ملحوظ على جودة الحياة، في الحاالت القصوى فإن فرط التعرق يجعل 
المصاب به يغير من برنامجه اليومي، ويؤثر على مجال العمل وعلى الحياة 
االجتماعية لديه، ومن أهم التأثيرات الجسدية أن فرط التعرق يسبب الَحَكة 
في منطقة الجسم المصابة به كما يسبب اإلحمرار الموضعي، وأخيراً فإن 

لفرط التعرق تأثيراً نفسياً كالغضب، والقلق أو حتى االكتئاب.
• كيف يمكن عالج فرط التعرق؟

- من المهم معرفة نوع فرط التعرق قبل البدء بعالج الحالة، حيث إن 
عالج فرط التعرق األولي يختلف عن الثانوي، فعالج فرط التعرق الثانوي 
يعتمد على عالج المرض الذي يؤدي لفرط التعرق، قبل التقدم للعالج فإن 
الطبيب يهتم باستبعاد سبب فرط التعرق، وقد يجري بعض الفحوصات 
الطبية كاختبارات الدم، اختبارات الغدة الدرقية وغيرهما، وإمكانيات عالج 
المعالجة  التعرق، أو  التالي: العالج بمضادات  التعرق األولي تشمل  فرط 

األيونية، أو عالج البوتوكس، أو العالج الجراحي.

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيين، مع تمنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com
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د. جنالء أسعد

كيف نحمي

البشرة
من الَكَلف؟
اإعداد: اأمرية الرئي�صي



عجلة التطور االقتصادي والعلمي ستواصل 
لتوقعات  ووفقاً   2014 العام  خالل  دورانها 
مجال  في  واخلبراء  الباحثني  من  العديد 
تشهد  أن  املتوقع  من  فإنه  التكنولوجيا، 
فيها  التطور  من  الكثير  التالية  املجاالت 

للبشرية.  الكبيرة  ألهميتها 

انطالق  وسيكون  معه،  طفليه  سيصطحب  الذي 
نيومكسيكو  قاعدة فضائية في  السفينة من  هذه 

املتحدة. بالواليات 
ستقوم   2014 العام  ستعقب  التي  الفترة  وخالل 
لنقل  سباق  بخوض  اخلاصة  الشركات  بعض 
هذه  إحدى  تتضمن  حيث  الفضاء  إلى  السياح 

ترجمة: د.ح�صن توفيق

علوم و تكنولوجيا
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10 اتجاهات تكنولوجية 
متوقعة في 2014

إلى  واألخرى  املريخ  كوكب  إلى  السفر  الرحالت 
القمر.

٢- الإلكرتونيات امللبو�ضة 

من املتوقع أن تقوم »جوجل« خالل العام احلالي 
بطرح منتجها الثوري اجلديد من النظارات الذكية 
األجهزة  سوق  بتوسع  بذلك  لتؤذن  للمستهلكني 

امللبوسة. اإللكترونية 
أما الساعات الذكية مثل ساعة »جاالكسي جير« 
فسوف  الذكية  »بيبل«  وساعة  سامسونغ  من 
ابتكار  مع  كبيرة  فائدة  ذات  كمنتجات  تستمر 
بهذه  اخلاصة  التطبيقات  من  للمزيد  املطورين 
مبراقبة  اخلاصة  لألجهزة  وبالنسبة  األجهزة. 
نايكي  من  باند«  »فيول  مثل  الصحية  احلالة 

فمن  فورس«  و»فتبت  أب«  و»جوبون 
املتوقع أن تواصل اقتحامها لسوق 

نطاق  على  الصحية  التكنولوجيا 
أوسع.

٣-انرتنت الأ�ضياء

معرض  وفي   2013 العام  خالل 
برلني،  في  املستهلك  إلكترونيات 

التجريبي  اجلهاز  فيلبس  عرضت 
الطهي حسب  الذي ميكنه  نكست«  »هومكوكر 

وحتريك  احلرارة  درجة  وتغيير  املطلوب  الوقت 
الطعام باستخدام هاتف ذكي. أما املنظم احلراري 
»نست« فهو ال يتحكم فقط بدرجة حرارة بيتك عن 
التعرَّف على طبيعة سلوكك  ُبعد بل ميكنه أيضاً 
وفقاً  احلرارة  بدرجة  اخلاصة  التعديالت  وإجراء 

لذلك.
تشبيك  أعمال  ازدهار  يتواصل  أن  املتوقع  ومن 
عاملنا املادي خالل 2014، فاألجهزة املتصلة لن تظل 
الكومبيوتر  وأجهزة  الذكية  بالهواتف  محصورة 
بل سيصبح كل شيء بدءاً من إقفال املنازل إلى 
بالدراجات  مروراً  املنزلية  الكهربائية  األجهزة 

بالشبكات. متصالً  والساعات  الهوائية 
 

٤- �ضطوع جنم الروبوتات 

اإلدراك  مرحلة  إلى  تصل  أن  لآلالت  ميكن  هل 
الذاتي خالل العام احلالي؟ جميعنا ال يأمل ذلك، إال 
أن التكنولوجيا املتطورة في مجال اإلنسان اآللي 
والذكاء االصطناعي آخذة بالتأكيد في االزدهار.

فقد حصلت »جوجل« على مجموعة من الروبوتات 
»بوسطن  لشركة  شرائها  بعد  املدهشة 

مبا   2013 العام  في  دايناميكس« 
فيها روبوتات »تشيتا« و»بيتمان« 
املراقبني  جعل  ما  و»أطلس« 
العمالق  خطط  عن  يتساءلون 

اآلالت. لهذه  التكنولوجي 
أما وكالة مشاريع البحث الدفاعية 

اختبار  تواصل  فهي  املتطورة 
جديدة  بتحّديات  الروبوتات  صانعي 

ظروف  في  اإلنقاذ  ُعمال  احتياجات  لتلبية 
الطوارئ. حلاالت  اخلطرة  االستجابة 

تخوضه  الذي  التحّدي  هذا  يزال  وال 
املتوقع  من  حيث  مستمراً  الوكالة 
نهاية  في  النهائية  النماذج  تقدمي 
على  الفائز  سيحصل  فيما   2014

دوالر. مليونا  قيمتها  مكافأة 
 

٥- اآلت يف ال�ضماء 

متزايداً  اهتماماً   2014 العام  سيشهد 
بالفضاء إذ إن الطائرات بدون طيار أو الطائرات 
املسيّرة أوشكت أن تصبح جزءاً كبيراً من الفضاء. 
كشف  حينما  ضجة  أمازون  شركة  أثارت  وقد 
البرنامج  عبر  بيزوس  جيف  التنفيذي  رئيسها 
التلفزيوني الشهير »60 دقيقة« عن خطط لتقدمي 
خالل  الطلبات  تسليم  على  قادرة  ُمسيّرة  طائرة 
نصف ساعة. كما أن مجموعة أخرى من تلك 
الطائرات جذبت االهتمام في العام 2013 
ومنها طائرة مسيرة قامت بنقل الطعام 
والشراب إلى حفلة في منزل باململكة 

املتحدة.
إدارة  أصدرت   2013 العام  وفي 
خريطة  األميركية  االحتادي  الطيران 
القلق  ملواجهة  األولى  السنوية  الطريق 
للطائرات  املتزايد  االستخدام  بسبب  املُثار 
املسيرة في األجواء األميركية والتي ستمهد هذه 
من  النوع  ذلك  طيران  لتنظيم  الطريق  اخلريطة 
الطائرات. وقد أعلنت هذه اإلدارة مؤخراً عن ستة 
مواقع اختبار لهذه الطائرات في الواليات املتحدة 
مما يشكل بداية صناعة مزدهرة في هذا املجال.

٦- تلفزيونات اأكرب واأذكى

سوق  اتساع  احلالي  العام  سيشهد 
تتيح  والتي  الذكية  التلفاز  أجهزة 
»اإلنترنت«  تصّفح  للمستخدم 
التفاعل  التطبيقات وتعزيز  وتشغيل 

األجهزة. هذه  عبر  االجتماعي 
خدمة  تقدمي  إلى  جي«  »إل  وتخطط 

مع  بالتواصل  للمستخدم  تسمح  مميزة 
نظام  تطبيق  باستخدام  الذكية  املنزلية  األجهزة 
عرض  والذي  »الين«  الشبكي  النصية  الرسائل 
الشهر املاضي في معرض إلكترونيات املستهلكني. 
الذكية  سامسونغ  تلفزيونات  ستسمح  وقريباً 
واإلمياءات  الصوتي  األمر  باستخدام  للمستخدم 
لتغيير القنوات والتحكم مبستوى الصوت وإيقاف 
التشغيل. وتخطط الشركتان لطرح تلفزيونات 
ضخمة ذات شاشات منحنية قياس 105 
بوصات. وبدأت سامسونغ أصالً ببيع 
في  بوصات   110 بحجم  تلفزيون 
 550 يتجاوز  بسعر  اجلنوبية  كوريا 

فقط الغير. درهم  ألف 

٧- طابعات ثالثية الأبعاد 

الذكي  بهاتفك  خاصة  حلافظة  حتتاج  هل 
اجلديد؟ ال تقلق فثمة طابعة ميكنها القيام بذلك. 
وقد  للغاية  مزهر  الثالثية  الطباعة  مستقبل  إن 

تاري  نطاق  على  متوفراً  يصبح 
من  النمو  لتوقعات  ووفقاً  قريباً. 
دي  »آي  االستشارية  املؤسسة 
املجمع  النمو  سي« سيبلغ معدل 
 59 األبعاد  الثالثية  للطابعات 
 29 بنسبة  إيراداتها  ومنو  باملائة 

إلى2017.  2012 من  باملائة 
الذين  الوحيدون  هم  الهواة  وليس 
يستخدمون الطباعة الثالثية األبعاد بل تستخدمها 
أيضاً القطاعات الطبية وصناعة السيارات والفضاء. 

٨- عامل متعدد ال�ضا�ضات

ثورة  إلى  االجتماعي  التواصل  مواقع  منو  أدى 
مثالً  حالياً  نرى  حيث  التلفزيونية،  البرامج  في 
إال  حية،  »تويتر«  تغريدات  مع  تلفزيونية  برامج 
في  الذكية  الهاتفية  األجهزة  من  املزيد  طرح  أن 
2014 سيؤدي أيضاً إلى ظهور مزيد من الفرص 

الثانية. الشاشة  بتجربة  اخلاصة 
على  التلفزيونية  البرامج  من  املزيد  وسيحتوي 
أو  »اإلنترنت«  عبر  احلوار  ملواصلة  »هاشتاقات« 
عرض  انتهاء  بعد  أو  اإلعالنية  الفواصل  خالل 
تشعر  »زيبكس«  مثل  تطبيقات  وثمة  البرنامج. 
وإبراز  شبكياً  الرائجة  باحلوارات  املستخدم 

الصلة.      ذات  احملتويات 
 

٩-حرب اخل�ضو�ضية 

أصبحت اخلصوصية خالل العام 2013 إحدى الكلمات 
تسريب  مع  وخاصة  كثيراً  تكررت  التي  الطنانة 
ملستندات  سنودن  إدوارد  السابق  املتعهد 
تتعلق ببرامج التجسس اخلاصة بوكالة 
األمن القومي األمريكية. ووفقاً ملسح 
قام به »معهد بو لألبحاث« فإن٨٦٪ 
بدأوا  »اإلنترنت«  مستخدمي  من 
في اتخاذ اخلطوات األولى حلماية 
بصماتهم الرقمية عن طريق اللجوء 
بريدهم  تشفير  مثل  وسائل  إلى 
وخالل  الكوكيز.  حذف  أو  اإللكتروني 
حماية  نشطاء  من  العديد  سيتابع  العام  هذا 
احلكومة  ضد  رفعت  التي  الدعاوى  اخلصوصية 
ُمعلقة.  تزال  ال  والتي   2013 العام  في  األميركية 
الوطني  األمن  وكالة  مدير  احلالي  العام  ويتقاعد 
قد  الذي  األمر  الكسندر  كيث  اجلنرال  األميركية 
يطلق موجة من النقاشات حول كل ما يتعلق بحماية 

اخلصوصية.

١٠- ا�ضتمرار منو �ضوق الهواتف الذكية

 ال ميتلك الكل هاتفاً ذكياً، ولكن هذا األمر سيتغير 
في نهاية املطاف حسب التوقعات، ومنها توقعات 
من  أكثر  إن  تقول  التي  سويس«  »كريدي  لبنك 
مليار هاتف ذكي ستباع في مختلف أنحاء العالم 
خالل 2014 مدفوعة بطلب قوي من الصني. ووفقاً 
ملؤسسة » آي دي سي« من املتوقع أن يتم شحن 
450 مليون هاتف ذكي للصني في 2014 مقارنة بـ  

360 مليون هاتف في 2013.

١- ال�ضياحة الف�ضائية 

ستصبح سفينة الفضاء »فيرجني جاالكتيك« أول 
سفينة ركاب تابعة للقطاع اخلاص تنقل سياحاً إلى 
الفضاء اخلارجي وذلك في أول رحلة من نوعها 
خالل العام 2014، حيث ستحمل على متنها الرجل 
الذي قام بإنشائها وهو سير ريتشارد برانسون 
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صغير  مخلوق  عن  كتابه  في  تعالى  الله  يخبرنا 
ضعيف كان له أثر كبير في احلفاظ على حياة من حوله 

يقول سبحانه:
يِْر  َوالطَّ َواإْلِنِس  نِّ  اجْلِ ِمَن  ُجنُوُدُه  لُِسلَيَْماَن  »َوُحِشَر 
َقالَْت  النَّْمِل  َواِد  َعلَى  أََتْوا  إَِذا  ُيوَزُعوَن )17( َحتَّى  َفُهْم 
َها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم اَل َيْحِطَمنَُّكْم ُسلَيَْماُن  لَةٌ َيا أَيُّ مَنْ
ن  مِّ َضاِحًكا  َم  َفتَبَسَّ  )18( َيْشُعُروَن  اَل  َوُهْم  َوُجنُوُدُه 
أَْنَعْمَت  الَّتِي  ِنْعَمتََك  أَْشُكَر  أَْن  أَْوِزْعنِي  َوَقاَل َربِّ  َقْولَِها 
َوأَْدِخلْنِي  َتْرَضاُه  ا  أَْعَمَل َصاحِلً َوأَْن  َوالَِديَّ  َوَعلَى  َعلَيَّ 

نَي )19(« )النمل 19-17(. احِلِ ِبَرْحَمتَِك ِفي ِعبَاِدَك الصَّ
التي  املخلوقات  هذه  أن  سبحانه  الله  لنا  يبني  و 
خلقها اللّه ما هي أال أمم أمثالنا لها نظامها في حياتها 
َوالَ  األَْرِض  ِفي  َدآبٍَّة  ِمن  »َوَما  تعالى:  ومعيشتها، قال 
ا َفرَّْطنَا ِفي الِكتَاِب  َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجنَاَحيِْه إاِلَّ أمَُمٌ أَْمثَالُُكم مَّ

ِمن َشْيٍء ُثمَّ إِلَى َربِِّهْم ُيْحَشُروَن« »األنعام: 38«.
متيزت هذه املخلوقات بصفات لتحافظ على حياتها 
ومعيشتها وسالمتها، فمن ذلك أنها حتافظ على أوطانها 
بقائه  على  ويعمل  بيته  يحفظ  فالنمل  إقامتها  ومحل 
وصيانته، والطير يحافظ على عشه، كما أن األسد كذلك 

يحمي عرينه وأرضه.
يقول األصمعي: قالت الهند: ثالث خصال في ثالثة 
أصناف من احليوانات: اإلبل حتن إلى أوطانها وإن كان 
موضعه  كان  وأن  وكره  إلى  والطير  بعيداً  بها  عهدها 

مجدباً واإلنسان إلى وطنه وإن كان غيره أكثر نفعاً.  
فالنفس البشرية بطبيعتها وفطرتها متيل إلى موطنها 
الوطن  الذي ترعرعت فيه. ويعرف اجلرجاني  واملكان 
بقوله: الوطن األصلي هو مولد الرجل، والبلد الذي هو 
فيه. وفي معجم املصطلحات السياسية الدولية الوطن 
بها،  بارتباطه  املرء  يشعر  أمة،  تسكنه  الذي  البلد  هو 

وانتمائه إليها. 
والعرض  املال  احلياة ومكان حفظ  ُمستقر  فالوطن 
يعيش  خيراته  من  فالوطن  تعالى.  الله  بطاعة  والقيام 
اإلنسان وبه يعرف وبأرضه يعز ويكرم، ولن يستطيع 
عبادة  في  حتى  سعيدة  بحياة  يحظى  أن  اإلنسان 
األمن  مقومات  بها  توفرت  أرض  في  إال  تعالى  الله 

واالستقرار.
ولذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يستخلف اإلنسان 
ويستمتع  وإحيائها  بعمارتها  ليقوم  األرض  في 
بطيباتها قال سبحانه وتعالى: )ُهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن اأْلَْرِض 

َواْستَْعَمَرُكْم ِفيَها( )سورة هود: اآلية 61(. 
الكرمي  القرآن  وملقام الوطن اقترن حب األرض في 
بحب النفس قال تعالى: )َولَْو أَنَّا َكتَبْنَا َعلَيِْهْم أَِن اْقتُلُواْ 
نُْهْم(  ا َفَعلُوُه إاِلَّ َقلِيلٌ مِّ أَنُفَسُكْم أَِو اْخُرُجواْ ِمن ِدَياِرُكم مَّ

النساء آية ٦٦.
واقترن في موضع آخر بالدين: )اَل َينَْهاُكُم اللَُّه َعِن 
ن ِدَياِرُكْم  الَِّذيَن لَْم ُيَقاِتلُوُكْم ِفي الدِّيِن َولَْم ُيْخِرُجوُكم مِّ
امْلُْقِسِطنَي(  ُيِحبُّ  اللََّه  إِنَّ  إِلَيِْهْم  َوُتْقِسُطوا  وُهْم  َتبَرُّ أَن 

سورة املمتحنة آية ٨.
وقد قص الله لنا في كتابه من قصص السابقني من 
األنبياء واملرسلني ومن غيرهم عن مدى حبهم ووالئهم 

وانتمائهم ألوطانهم.
َهـََذا  اْجَعْل  َربِّ  إِْبَراِهيُم  َقاَل  )َوإِْذ  الله تعالى:  يقول 
ِباللِّه  ِمنُْهم  آَمَن  َمْن  الثََّمَراِت  ِمَن  أَْهلَُه  َواْرُزْق  آِمناً  َبلَداً 

َوالْيَْوِم اآلِخِر( )سورة البقرة: 126(.
قومه  ملا خرج من  السالم  عليه  وفي قصة موسى 
حني أرادوا قتله خرج خائفاً ترقب ثم مكث عدة سنوات 

ثم رجع إلى وطنه مع احتمالية وقوع األذى له.
ورسولنا صلى الله عليه وسلم حني أخرج من وطنه 
إليه فعن  وأرضه حترك في قلبه حب الوطن واحلنني 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ملكة )ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي 
ولوال أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك( رواه 

الترمذي. 
ويقول الله سبحانه وتعالى: »إَِنّ الَِّذي َفَرَض َعلَيَْك 
الُْقْرآَن لََراُدَّك إِلَى َمَعاٍد« سورة القصص آية ٨٥،  قال 
رواه  مكة  إلى  عنهما:  تعالى  الله  رضي  العباس  ابن 

البخاري.
وبعد مكثه صلى الله عليه وسلم باملدينة كان يدعو 
الله إن يرزقه حبها كما في البخاري: »اللهم حبب إلينا 
املدينة كحبنا مكة أو أشد«. وقال السمهودي: إن معنى 
كلمة )أو أشد( أي بل أشد فهو صلى الله عليه وسلم 
ملكة  حبه  من  أشد  املدينة  حب  الله  يرزقه  بأن  يدعو 
الستشعاره بأنها أصبحت بلده ووطنه التي يحن إليها 
ويسر عندما يرى معاملها التي تدل على قرب وصوله 

إليها. 
ومثلما دعا بحبها فقد دعا لها كما في الصحيحني: 
)اللهم اجعل املدينة ضعفي ما جعلت مبكة من البركة( 
في  لنا  وبارك  مترنا  في  لنا  بارك  )اللهم  مسلم  وفي 
مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في ُمِدنا اللهم 
أن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه 
دعاك ملكة، وأنا أدعوك للمدينة مبثل ما دعا ملكة ومثله 

معه(.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: )كان 
سفر  من  أقدم  إذا  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
فأبصر درجات املدينة أوضع ناقته أي أسرع بها وإذا 

كانت دابة حركها من حبها( أخرجه البخاري. 
املدينة وعلى  ابن حجر: )فيه داللة على فضل  قال 

مشروعية حب الوطن واحلنني إليه(.
ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من املهاجرين 
أفضلية على غيرهم لتركهم الوطن وما ترتب عليه من 
النفس  على  السهل  باألمر  ليس  الوطن  ففراق  املشاق، 
وقد مدحهم الله سبحانه على ذلك فقال تعالى: )لِلُْفَقَراء 
امْلَُهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم َوأَْمَوالِِهْم َيبْتَُغوَن 
َن اللَِّه َوِرْضَواناً َوَينُصُروَن اللََّه َوَرُسولَُه أُْولَئَِك  َفْضالً مِّ

اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم

ي�صرنا ا�صتقبال ا�صتف�صاراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�صرعية، الأ�صئلة والأجوبة من املركز الر�صمي لالإفتاء يف الهيئة 

العامة لل�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف.

فتاوى الناس

alshurta@hotmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02

ص.ب: 38999 

أن  وذلك  لصالته،  متم  مقيم  إمام  خلف  قصراً  يصلي  املسافرين  أحد  س: 
يصلي ركعتني مع اإلمام في الظهر أو العصر أو العشاء، ثم ميكث جالساً ال 
يقوم من التشهد األوسط منتظراً لإلمام حتى يتم صالته ثم يسلم معه، فهل 

يصح ذلك؟
اجلواب: بارك الله تعالى فيك أخي السائل، واعلم أن صالة هذا املسافر الذي 
جلس ولم يتم الصالة خلف املقيم غير صحيحة، وذلك ألن املسافر إذا اقتدى 
باملقيم وأدرك معه ركعة وجب عليه أن يتم معه الصالة، قال العالمة املواق في 
شرحه ملختصر الشيخ خليل: »قال مالك: إذا صلى املسافر خلف املقيم اتبعه 
وأمت معه قال: وكذلك إذا أدرك - يعني املسافر - ركعة واحدة من صالة املقيم 

فإنه يقضي ثالث ركعات«، والله تعالى أعلم.
أو  قرآنية  آيات  وجود  امليت  بها  يلف  التي  األكفان  بعض  في  لوحظ  س: 
أحاديث نبوية أو أذكار أو صورة الكعبة، وفي بعض األحيان يكون هذا الكفن 
الغطاء األخير فيسحب وقد ُيرمى به بعد االنتهاء من الدفن بجانب القبر، وقد 

يدفن مع امليت، فما هو احلكم الشرعي في مثل هذه األكفان؟
اجلواب: ال يجوز تكفني امليت بقماش كتب عليه شيء من آيات القرآن الكرمي 
أو األحاديث النبوية الشريفة أو األذكار ملا في ذلك من تعريضها لالمتهان وعدم 
االحترام، وهذا مما نهانا الشارع عنه، بل إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتعظيم 
شعائره وجعلها عالمة على تقوى القلوب،فقال سبحانه وتعالى: }َذلَِك َوَمن 
ْم َشَعاِئَر اللَِّه َفإِنََّها ِمن َتْقَوى الُْقلُوِب{ احلج32، وقد سئل األئمة األعالم  ُيَعظِّ
عن حكم فعل ذلك فنهوا عنه وأفتوا بحرمته، فقد نقل اإلمام ابن حجر الهيتمي 
في كتابه »الفتاوى الفقهية الكبرى« عن اإلمام ابن الصالح فتوى بحرمة فعل 
ذلك،فقال: أفتى اإلمام ابن الصالح بأنه ال يجوز كتابة شيء من القرآن على 
الكفن صيانة له عن صديد املوتى ومثل ذلك الكتاب الذي يسمونه كتاب العهدة 
ينبغي أن ال يجوز، وأقر ابن الصالح على ذلك األئمة بعده، وهو ظاهر املعنى 
احترامه  يجب  له  نبي  اسم  أو  الله  كاسم  معظم  اسم  وكل  القرآن  فإن  جداً، 

وتوقيره وتعظيمه.

من مل يراع حق اهلل تعاىل 

ومل يقم بطاعته 

ومل يخل�ض يف اأداء 

عمله فهو غا�ض لوطنه

اِدُقوَن( سورة احلشر آية ٨. ُهُم الصَّ
ملا  قالت:  عنها  تعالى  الله  رضي  عائشة  وعن 
أقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر 

وبالل فكان أبوبكر إذا أخذته احلمى يقول:
كل امرئ مصبــح في أهلـــه 

                  واملــوت أدنى من شــِراك نعله
عقيرته  يرفع  احلّمى  عنه  أقلع  إذا  بالل  وكان 

يقول: 
أال ليت شعري هل أبينت ليلة 

              بــواد وحـــولي إذخـر وجليل 
وهـل أردن يومــا ما مجنـــة 

              وهـل يبدون لي شامة وطفيل.
بن  وعتبة  ربيعة،  بن  شبيبة  العن  اللهم  وقال: 
أرضنا  من  أخرجونا  كما  خلف  بن  وأمية  ربيعة، 
إلى أرض الوباء ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:)اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد( 

رواه البخاري.
)كما  وقوله:  تعالى:  الله  رحمه  حجر  ابن  قال 
أخرجونا  كما  أخرجهم من رحمتك  أي  أخرجونا( 

من وطننا.
والسنة  القرآن  بنصوص  التطواف  هذا  وبعد 
وأخبار األنبياء واملرسلني كان لزاماً أن نعّرج إلى 
مفهوم الوطنية إذ ما أيسر أن يتلفظ الواحد بعبارات 
احلب والوالء للوطن ولكن كان البد للحب من دالئل 

وللوالء من شواهد فمنه: 
للوطن: فاملواطنة احلقيقية  االنتماء  أوالً: صدق 
لقيادته  االنتماء  صــادق  اإلنسان  يكون  أن  هنا 
ووطنه ومحل إقامته مهما أملت به الظروف وتغيرت 
به األحوال فال يغيره غنى أو فقر أو صحة ومرض.

الله  العمل: فكل عمل صالح يحبه  ثانياً: ُحسن 
تعالى ويبارك فيه ويحفظ من قام به سواء ما كان 
في العبادة أو ما كان متعلقا في نفع املجتمع قال 
َوُهَو  أُنثَى  أَْو  َذَكٍر  ن  ِمّ َصاحِلاً  َعِمَل  )َمْن  تعالى: 

ُمْؤِمنٌ َفلَنُْحيِيَنَُّه َحيَاًة َطيِّبًَة سورة النحل آية ٩٧. 
أي  وفــي  جهة  أي  في  صاحلاً  عمل  من  فكل 
كالعالم  والتوفيق  باحلفظ  محاط  فهو  تخصص 
واحملاسب  والطبيب  واملهندس  واملعلم  والواعظ 
لرقي  وسعى  بإخالص  عمله  أتقن  إن  والصانع، 

وطنه ونفع اآلخرين. 
يقم  ولم  تعالى  الله  يراع حق  لم  من  وباملقابل 
بطاعته ولم يخلص في أداء عمله فهو غاش لوطنه 
خاذل له وملجتمعه )فأجَرُم الناس في حقِّ وطنهم، 
وأخَوُنهم لبلدهم أولئك الذين َيأُكلون من ِنَعِم البلد 
يبذلون  ثم  وأمانه،  أْمنه  في  وَيرُفلون  وخيراته، 
فهؤالء  طائفية،  لنزعات  أوطانهم  خارج  َوالءهــم 
طائفتهم  فلُحمة  منهم،  والتحذيُر  احلذُر  الواجب 
َمن  والسعيد  وطنيَّتهم،  َرواِبــط  من  عندهم  أقوى 

ُوِعَظ بغيره!(

في  ليسود  االجتماعيَّة:  الِقيَم  ترسيُخ  ثالثاً: 
الوطن الود والصفاء، ويكون كالبُنيان َيُشدُّ بعضه 

بعضاً ويظل البيت متوحداً.
رابعاً: الدفاع عن الوطن: كل حسب موقعه وكل 
حسب قدرته، فهذا الوطن له حق على كل من مشى 

على ترابه وأكل من خيراته وأمن في أجوائه.
الوطن  ليبقى  والعمل  بالقول  يكون  والدفاع 
شامخاً عزيزاً، فالدفاع عنه مطلب شرعي وواجب 
عليه  وفطرت  العقول  عليه  اتفقت  ما  وهذا  ديني 

النفوس.
كل  إلى  التسابق  من  الوطن  أبناء  يتوانى  فال 
قال  الوطن  هذا  خدمة  شرف  لنيل  وطنية  دعوة 
الغزالي: »والبشر يألَُفون أرَضهم على ما بها، ولو 
لة  كانت قفًرا مستوَحًشا، وحبُّ الوطن غريزةٌ متأصِّ
في النفوس، تعل اإلنساَن يستريح إلى البقاء فيه، 
ُهوِجم،  إذا  عنه  ويدافع  عنه،  غاب  إذا  إليه  ويحنُّ 

وَيغضب له إذا انتقص«.
نا سبحانه في وطننا  وإننا ولله احلمد قد خصَّ
إليه  واالنتماء  إليه  فاالنتساب  فريدة،  بخصائص 
شرف، فمن تلكم اخلصائص وجود قيادة رشيدة 
وسعادتنا  لنفعنا  وتسعى  اخلير  لنا  حتب  حكيمة 
وأمننا واستقرارنا واطمئناننا وتوفير العيش الكرمي 
والسعة في الرزق. قاَل رَسُول الله صلَّى اللَُّه علَيَْه 
وَسلَّم: )مَن أَصبَْح منِْكُم آمنِاً فِي سِرْبِه، مُعاَفًى فِي 
نيْاَ(  الدُّ لَه  اَ حيِزَت  يَوْمِه، فَكأمََنَّ جَسَدِه، عنِْدَه قُوت 

رواه البخاري في »األدب املفرد«.
وإخوانه  ونائبه  دولتنا  رئيس  لنا  احفظ  فاللهم 
حكام اإلمارات وولي عهده األمني واحفظ لنا وطننا 

اإلمارات من كل سوء وفتنة. اأ. طـالب ال�صـحي
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علـي حــميـد

Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معلــق ريا�صـــي

عنا  ودَّ
عام 2013، وهو العام الذي مت فيه حتقيق بعض اإلجنازات الرياضية التي دونت في 

سجالت إجنازات الرياضة اإلماراتية ملختلف األلعاب الرياضية والتراثية.
القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  رئيس  بالتر  جوزيف  وبشهادة   ،2013 عام  ففي  
»الفيفا« الذي عبَّر فيها عن شكره وتقديره ملعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع رئيس اللجنة املنظمة العليا لبطولة كأس العالم للناشئني،  أكد بالتر أن 
دولة اإلمارات العربية املتحدة  جنحت في تنظيم أفضل نسخة لكأس العالم للناشئني منذ انطالق هذه البطولة 

وحتى اآلن،  مما يؤكد قدرة دولة اإلمارات  على تنظيم أكبر التظاهرات.
كما مت في العاصمة البريطانية لندن اختيار إمارة دبي كثاني أفضل مدينة رياضية في العالم بعد منافسة 
شرسة مع عشرين مدينة عاملية،  مما يؤكد مدى جناح نهج حكومتنا الرشيدة لتحقيق التطور لقطاع الرياضة 

إسوة بالقطاعات األخرى في دولتنا احلبيبة.
وكان لفرسان اإلرادة حضورهم املميز في حتقيق إجنازات لرياضة املعاقني في الرماية، حيث متكن الالعب 
األوملبي عبدالله العرياني من حتقيق املركز األول في مسابقة »السكتون 50 متر اً في 3 أوضاع«،  كما حصل 

الفريق على امليدالية الفضية للمسابقة نفسها.
وأهدى جنم اإلمارات فيصل الكتبي الذهب لعشاق رياضة اجلوجيتسو لوزن 100 كلغ، بعد أن هزم ُمنافسه 
البريطاني القوي لوك ريتشارد. وفي البطولة ذاتها، حقق طارق الكتبي ميدالية برونزية في وزن 64 كلغ، عالوة 

على إجنازات أطفال اإلمارات بـ45 ميدالية ذهبية في »كأس العالم للجوجيتسو«.
وكذلك تَوَّج منتخب اإلمارات لكرة القدم بطالً لبطولة »خليجي 21«، والتي أقيمت في البحرين للمرة الثانية 

في تاريخه وألول مرة خارج الدولة.
وحققت كرة اليد األهالوية إجنازاً غير مسبوق بالتتويج بكأس خليجي اليد للمرة األولى في تاريخ النادي.

وكان للرماية حضور مميز بعد أن حقق بطلنا سيف بن فطيس أول ميدالية عاملية لإلمارات والعرب وآسيا 
في بطولة العالم للرماية،  والتي أقيمت في املكسيك.

وأيضاً كان لرياضة الدراجات حضور رائع عندما توج منتخب اإلمارات بطالً لسباق املضمار في بطولة 
مجلس التعاون اخلليجي الرابعة للمضمار للشباب والكبار، والتي أقيمت في مدينة الشارقة.

وحقق أبطال الدراجات جملة من اإلجنازات وامليداليات، إذ بلغت احلصيلة 14 ميدالية و6 كؤوس.
وكان للرياضة التراثية حضور مميز بعدما توشحت هجن اإلمارات بالذهب في ختام الشحانية.

واآلن ونحن  ننطلق في عام جديد هو عام 2014،  نتمنى أن يتواصل فيه حتقيق اإلجنازات للرياضة اإلماراتية، 
خصوصاً أن القادم ليس بالسهل، ونحن نثق في قدرات رياضيينا األصحاء واملعاقني، على السواء نحو حتقيق 
أحالم وأماني وتطلّعات الشارع الرياضي اإلماراتي، وفي ما تقدمه احلكومة الرشيدة من دعم معنوي ومادي، 
وإدارية  فنية وطبية  أعلى مستوى، وكوادر  بنية حتتية على  اإلماراتية  من وجود  الرياضة  به   وما حتظى 

مبستويات عاملية،  ومكافآت سخية.
إن عام 2014 سيكون عام التحّدي، ونحن مقبلون على بطولة دوري أبطال آسيا لآلندية وبطولة »خليجي 
22« في السعودية، وجملة من البطوالت واملسابقات ملختلف الرياضات الفردية واجلماعية لكافة الفئات العمرية.

وتأسيساً على ما تقدم، ومن أجل اإلمارات, علينا أن  نكون في عام 2014 وكل عام رياضيني بكل معنى الكلمة،  
ُنعطي بإخالص، ونتحدى كل الظروف لنحّول احللم إلى حقيقة،  وننشر السعادة على ُمحيّا كل من على هذه 

األرض الطيبة،  ونحقق الطموح لكي جنعلها سنة الفرحة الرياضية  وفرحة وطن.

القادم أفضل

FREE ADMISSION FOR 

TRADE VISITORS!

تحت رعاية
صاحب السمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

ولي عهد إمارة أبوظبي ونائب القائد ا�على للقوات المسلحة لدولة ا�مارات العربية المتحدة
وبدعم من

صاحب السمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والقائد العام لشرطة أبوظبي

معا ً نحو عالم آمن

1- 3 أبريل 2014
من 10 صباح� وحتى 5 مساء�

أدنيك،  أبوظبي،
ا�مارات العربية المتحدة

بوجود أكثر من 250 مزود� شهير� للحلول على المستويين العالمي والمحلي، 
كن على اطالع على أخر المستجدات والتقنيات في مجال صناعة ا�من، 

والتواصل مع أكثر من عشرة آالف متخصص في مجاالت أمن المعلومات 
وا�من المادي والوطني في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا.

ل´ستفادة القصوى من مشاركتك، رتب لقاءاتك الشخصية وعقد إجتماعاتك 
مع المزودين الرئيسيين مسبق¸ قبل بدأ العرض عن طريق برنامجنا لتنظيم اال

جتماعات.

WWW.ISNRABUDHABI.COM لكتروني	سجل اليوم عن طريق الموقع ا

كن متواجد� في معرض إيسنار أبوظبي
المنصه ا�شمل ل�من الوطني ودرء المخاطر

دخول مجاني للزوار

 التجاريين

منظم بالتزامن معالمستضيف الرسميراعي بالتينيالمنظمون
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النتائج  فسوء  واحدة،  واإلقالة  األسباب  تعددت 
والعروض املتواضعة لألندية واملطالبات اجلماهيرية 
كلها تبقى أسباباً لتغيير املدربني خالل املوسم، بل 
حيث  املوسم،  من  األول  النصف  خالل  باألحرى 
تطمح  بينما  األلقاب،  على  للمنافسة  أندية  تسعى 
أخرى للقتال من أجل البقاء ضمن دوري األضواء، 
الذي  املدرب  عاتق  على  ثقيالً  عبئاً  ُيلقي  ذلك  وكل 
ُيناط به حتسني صورة الفريق وحتقيق النتائج التي 
ُترضي القاعدة، وإال فإن سيف اإلقالة ينتظره، وهذا 
اخلليج  دوري  من  األول  النصف  خالل  حدث  ما 

العربي.
العني  نادي  من  اإلقاالت  »َمقصلة«  بداية  كانت 
حامل اللقب الذي ضاق ذرعاً مبدربه األورغوياني 
خورخي فوساتي، فتمت إقالته مع انطالق الدوري 

املهمة  وأُسندت  املاضي  سبتمبر  من  التاسع  في 
للمدرب املؤقت أحمد عبد الله، وبعدها بأسبوعني مت 
التعاقد مع األسباني كيكي فلوريس مدرب األهلي 
العني ثمن غياب جهاز فني متكامل  السابق، ودفع 
مع بداية الدوري، حيث خسر الفريق في مباراتني 
أمام الشباب في اجلولة األولى والظفرة في اجلولة 

الثالثة، 
براغا  أبل  املدرب  من  رداً  تنتظر  اإلدارة  وكانت 
في  يجب  لم  لكنه  السابق،  اجلزيرة  نادي  مدرب 
الوقت احملدد لتتجه البوصلة صوب األسباني كيكي. 
الضحية الثانية في الدوري لم تنتظر كثيراً فبعد 
من  بانيد  لوران  الفرنسي  إقالة  متت  تقريباً  شهر 
تدريب الوصل في 20 من أكتوبر املاضي، وجاءت 
بثالثة  الشباب  أمــام  اخلسارة  أعقاب  في  اإلقالة 

الدوري، ومت  الرابعة من  لهدف في اجلولة  أهداف 
تكليف املدربني املواطنني سليم عبد الرحمن وناصر 
خميس بتولي املهمة مؤقتاً، بعدها تعاقد الفريق مع 

املدرب األرجنتيني فيكتور كوبر حتى عام 2015. 
الثالثة،  اإلقالة  كانت  أسبوع  من  بأقل  ذلك  بعد 
حيث استغنى اجلزيرة عن خدمات مدربه األسباني 
لويس ميا وتعاقد مع اإليطالي والتر زينغا، وجاءت 
اخلطوة عقب التعادل أمام الظفرة بهدف لكل فريق 

في اجلولة اخلامسة من الدوري. 
نادي  السعادة«  »أصــحــاب  أنصار  أن  ورغــم 
املدرب  مبقدم  خيراً  استبشروا  قد  كانوا  الوحدة 
التشيكي كارل جاروليم الذي حقق نتائج مميزة مع 
األهلي السعودي، إال أن املدرب لم يستطع إدارة دفة 
اإلقالة في  فكانت  التي ترضيهم،  بالصورة  الفريق 

8 نوفمبر املاضي بعد اخلسارة أمام الشعب بثالثة 
أهداف مقابل هدفني في بطولة كأس احملترفني، ولم 
تكن اخلسارة وحدها وراء اإلقالة بل نتائج الفريق 
املتراجعة، حيث قاد جاروليم الوحدة في 10 مباريات 
رسمية حقق الفوز في ثالث منها فقط، بينما تعادل 
مرتني وخسر 5 مباريات، وفاز في الدوري مرتني 
وتعادل مثلهما وخسر مثلهما، بينما لعب في كأس 
احملترفني أربع مباريات فاز في واحدة فقط وخسر 
بسيرو  جوزيه  البرتغالي  وعني  األخــرى،  الثالث 

لتولي مهمة اإلشراف الفني على الفريق. 
كان  دبــي  ــدرب  م رويـــدا  مــارتــن  السويسري 
قاد  األخير  أن  رغم  دورينا،  في  الرابعة  الضحية 
السادسة،  اجلولة  في  اجلزيرة  مع  للتعادل  الفريق 
املدرب  مع  الفريق  وتعاقد  له  يشفع  لم  ذلك  لكن 

مع نهاية الدور الأول »لدوري اخلليج العربي« فقد �صبعة من املدربني َمنا�صبهم وحّل مكانهم اآخرون.  

المقصلة

السويسري من أصل إيطالي باربيز أومبيرتو. ومن 
الالفت أن املدرب اإليطالي كان  قد مت التعاقد معه 
مطلع املوسم الرياضي 2011 - 2012، لكن التعاقد 
لم يدم طويالً ، حيث مت االستغناء عنه قبل انطالقة 
مسابقة  في  األولى  وخسارته  املوسم،  ذلك  دوري 

كأس اتصاالت للمحترفني آنذاك.
جديداً  أسلوباً  والشعب  اإلمارات  فريقا  وانتهج 
اإلمارات صالحيات مدربه  قلّص  اإلقالة، حيث  في 
سيرجيو،  باولو  البرازيلي  مع  وتعاقد  باروت  عيد 
في  املدرجات  في  حاضراً  اجلديد  املــدرب  وكــان 
مباراة الصقور أمام الشارقة في اجلولة التاسعة من 
دورينا تأهباً لقيادة الفريق في اجلولة التي تليها مما 
شّكل ضغطاً على عيد باروت، حيث رأت اإلدارة أن 
يصبح باروت مساعداً للمدرب أو مدرباً عاماً للفريق 

بني  وجذباً  شداً  وشهد  باروت  رفضه  الذي  األمر 
الطرفني إلى أن مت الطالق بالتراضي. 

ماريوس  الروماني  املدرب  فوجئ  الشعب  وفي 
عندما  للكوماندوز  مدرباً  يعد  لم  بأنه  سوموديكا 
التدريبية،  الفريق  حصة  لقيادة  النادي  إلى  ذهب 
املراحل  ملشرف  آلت  األمــور  مقاليد  بأن  وفوجئ 
املدرب  أغضب  الذي  األمر  التركي جمشير،  السنية 
وأقالت  األمر  حسمت  الشعب  إدارة  لكن  الروماني 
زيليكو  املونتينيغري  مكانه  وعينت  رسمياً  املدرب 

بتروفيتش. 
وقاد سوموديكا الشعب خالل املوسم احلالي في 
9 مباريات في الدوري، حصل خاللها على 4 نقاط 
لهدف  بهدفني  الظفرة  أمام  اخلسارة  وكانت  فقط، 

نهاية العالقة بني املدرب والنادي. 

حتقيق: علي حممد

عيد باروتبانيدبيسيروفوساتي



من المالعب

111 العدد 518 فبراير 2014  العدد 518 فبراير 2014 110

باقون 

أطاحت  التي  واملقصلة  ــاالت  اإلق حملة  ورغــم 
برؤوس مدربني عديدين، فقد احتفظ سبعة مدربني 
لكن  لألندية،  الفنية  اإلدارة  رأس  على  مبقاعدهم 
نادي الشباب ضرب مثالً في االستقرار الفني، حيث 
حتى  باكيتا  ماركوس  البرازيلي  مدربه  عقد  مدد 
إلى  الفريق  قيادة  في  البرازيلي  2017 وجنح  العام 
مركز متقدم في الدوري، ويحتل »اجلوارح« -نادي 
الشباب املركز الثاني برصيد 30 نقطة وينافس على 

اللقب حالياً. 
أوالريــو  الروماني  أن  على  اثنان  يختلف  وال 
البطل  شخصية  وأبرز  األهلي  شكل  غيّر  كوزمني 
في الفريق الذي يتصدر الدوري برصيد 33 نقطة، 
ورغم أن املدرب موقوف حالياً من ِقبل احتاد الكرة 
على خلفية قضيته مع فريقه السابق العني، إال أنه 
متمسكة  األهلي  وإدارة  املدرجات  من  الفريق  يقود 
قلعة  إلى  البطولة  جلب  على  قادر  أنه  وتعرف  به، 

الفرسان. 
حسناً  بوناميغو  باولو  اآلخر  البرازيلي  ويبلي 
مع نادي الشارقة، وكان من الطبيعي استمراره مع 
الرابع  املركز  يحتل  والذي  الشارقة،  نادي  »امللك« 

دا  األورغوياني خورخي  يقدم  كما  نقطة،  ب26 
سيلفا أداًء مميزاً مع بني ياس، مما جعل 

اإلدارة تؤكد على استمراره حتى نهاية 
املوسم. وتسود حالة من الرضا في 
أداء  على  الغربية«  ــارس  »ف قلعة 
مسفر  الله  عبد  الدكتور  ــدرب  امل
ليمضي في مسيرته مع الفريق في 
»دوري اخلليج العربي«، وكذا احلال 

في النصر حيث جنح الصربي ايفان 
نادي  »العميد«  قيادة  في  يوفانوفيتش 

الدوري  بطولة  في  جيد  مركز  إلى  النصر 
ليبقى على رأس اإلدارة الفنية للفريق. 

ويتحرك الكرسي من حتت العراقي عبد الوهاب 
عبد القادر رغم أن إدارة نادي عجمان لم تبت في 
الفنية  اإلدارة  رأس  على  يزال  ال  حيث  بعد،  أمره 
رضا  عدم  إلى  تشير  الفريق  نتائج  لكن  للفريق، 
اجلماهير عن أدائه ويبقى استمراره مرهوناً بنتائج 

الفريق في املباريات املقبلة في الدوري. 

رياح التغيري  

األجهزة  على  دورينا  في  التغيير  يقتصر  لم 
الفنية فحسب، بل تعداها لإلدارية منها، حيث تقدم 
مجلس  رئاسة  من  باستقالته  ساحوه  بن  الله  عبد 
إدارة نادي الشعب بعد نتائج الفريق املتواضعة في 
الدوري، فضالً عن عدم تانس أعضاء املجلس، ومت 
تعيني بطي أحمد بن خادم رئيسا ملجلس إدارة نادي 

الشعب. 
الله حارب االستقالة من رئاسة  ل عبد  كما فضَّ
برئاسة  بالهول  راشد  تكليف  ومت  الوصل،  نادي 

مجلس إدارة النادي في املرحلة املقبلة. 

 الأندية ل ت�ضرب!
ياسر سالم الالعب السابق في صفوف منتخب 
»أبوظبي  قناة  في  الرياضي  واحمللل  ــارات  اإلمـ
الرياضية« قال لـ»999«: إن ظاهرة إقالة املدربني في 
دورينا ترجع أساساً إلى عدم اختيار املدرب املناسب 
للفريق املناسب، ُمبيناً أن األندية تستعجل النتائج وال 

تصبر على املدربني. 
دورينا،  في  سلبية  الظاهرة  أن  ياسر:  وأوضح 
وأرجع أسبابها إلى عدة عوامل في مقدمتها ارتفاع 
وسائل  أن متلك  دون  من  األندية  طموحات  سقف 
إن املشكلة  املرجوة، وقال:  النتائج  وأدوات لتحقيق 
من وجهة نظره إدارية في املقام األول، حيث يجب 
إمكانات العبيها  وفق  أن تختار مدرباً  اإلدارة  على 
وأهــداف  يتناسب  والــذي  الفريق،  مع  املوجودين 
النتائج  استعجال  عن  فضالً  املوسم،  في  النادي 
والرغبة في حتقيق الفوز في كل املباريات من دون 
اللقاءات، سواء كانت دورية أم  النظر لظروف هذه 

في مسابقة الكأس أو أي مسابقة أخرى. 
وأضاف: عندما يخسر الفريق أو تتراجع نتائجه 
النتائج  أن سوء  رغم  املدرب،  دائماً  الضحية  يكون 
ترغب  أندية  وهناك  ككل.  الفريق  يتحمله  أن  يجب 
في املنافسة على األلقاب وال متلك العبني مبستوى 
البطوالت، فما ذنب املدرب إذا لم يحصل على بطولة؟  

وطالب ياسر اإلدارات بضرورة التحلي بالصبر على 
ومن  العمل،  في  كاملة  فرصتهم  ومنحهم  املدربني 
ثم احلكم عليهم، كما طالب باختيار املدرب املناسب 
دائماً وحتديد األهداف قبل بداية الدوري وفق نوعية 

العناصر املتوافرة للفريق. 

املدرب يدفع الثمن!

لنادي  الفني  املدير  ميسيفسج  الصربي  املدرب 
العربي في أم القيوين يرى في حديث لـ »999« أن 
تبقى  فريق  ألي  بالنسبة  النتائج  تراجع  مسؤولية 

مشتركة، رافضاً حتميل املسؤولية للمدرب. 
النهاية  في  الثمن  يدفع  ــدرب  امل أن  وأوضــح: 
املسؤولية  لكن  خدماته،  عن  واالستغناء  باإلقالة 
الفريق  كل  على  تقع  بل  لوحده  عاتقه  على  تقع  ال 
من إدارة والعبني وجهاز فني، مضيفاً: »أن اإلدارة 
تسلك الطريق الذي يرضي اجلماهير بتغيير املدرب 
ولكن بالتأكيد ستجلب مدرباً آخر فهل َستبُقي عليه 

األندية  لذلك على  بالتأكيد ال،  النتائج؟  تراجعت  اذا 
تطالبه  ثم  ومن  للمدرب  النجاح  مقومات  توفر  أن 

بتحقيق النتائج اجليدة«. 
املوسم  في  العروبة  دّرب  الــذي  غــوران  وأفــاد 
املاضي، أن كرة القدم باتت منظومة متكاملة يشكل 
املدرب جزءاً منها، الفتاً إلى أن املدرب يسعى دائما 
لتحقيق النتائج اجليدة ليُرضي القاعدة اجلماهيرية 
وليحقق مجداً لنفسه وملسيرته االحترافية، وأكد أن 
ما يحدث من إقاالت للمدربني لم ميض على تعاقدهم 
سوى شهور ال يساهم في تطّور كرة القدم وقال: 
العوامل  أهم  ومن  للفريق  مهم  الفني  االستقرار 
لعمله  اإلدارة  تفّهم  ومدى  املدرب  استقرار  للتطور 

ودعمه باستمرار وتوفير كل ُمقّومات النجاح. 
ورأى غوران أن احلكم على املدرب بدون منحه 
الفرصة الكافية ال يخدم مصلحة الفريق وال املدرب 
وقال: يجب أن مينح املدرب فرصة موسم كامل على 

األقل ومن ثم يتم تقييمه. 

ياسر سالم

رويدا

ميا

يوفانوفيتش
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النصر يكسب خدمات محمود خميس مقابل 15 مليون درهمأ

نجح نادي النصر في إبرام »صفقة الموسم« بعدما نجح في التعاقد مع محمود 
خميس العب فريق الوحدة لمدة 4 مواسم، ليكون أبرز الصفقات في »ميركاتو« 

الشتاء.
وضرب العميد ضربة معلم في جذب الظهير األيسر الدولي الذي سيدافع عن 
ألوان النصر لمدة 4 مواسم في خطوة، يهدف من خاللها الفريق األزرق إلى 
تعزيز الصفوف من أجل العودة إلى منصات التتويج التي غاب عنها منذ أكثر 

من ربع قرن.
وجاءت الصفقة مع محمود خميس لتكون الصفقة »األغلى« محلياً، بعدما دفع 
النصر 15 مليون درهم لنادي الوحدة من أجل االستغناء عن خميس الذي كان 

ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.
أما في تفاصيل التعاقد، فقد دفع النصر إلى جانب الـ15 مليون درهم، رواتب 
إلى  المليون درهم،  4 ماليين ونصف  تبلغ  لمدة عام والتي  الشهرية  الالعب 

جانب حصول الالعب على منزل فاخر وسيارة جديدة.
واستطاع النصر أن يكسب الالعب بعقد »مغٍر« مالياً، لينجح في إبعاد كل من 

األهلي والعين عن ضم الالعب الذي كان محط كل األنظار .
ولم يرغب الالعب في االستمرار مع الوحدة حيث نشأ وترعرع منذ نعومة 
أظافره الكروية، حيث استطاع إثبات جدارته من خالل شغل أكثر من مركز، 
سواء كالعب ظهير أيسر، أو كقلب للدفاع أحياناً، إلى جانب اإلجادة في شغل 

مركز العب االرتكاز.

الهريفي صاحب الهدف األول في كأس القارات
فهد الهريفي.. اسم سعودي لمع في سماء الكرة داخل المملكة العربية السعودية وفي الخليج العربي، ليسجل 
لنفسه تاريخاً حافالً باأللقاب واإلنجازات. ولد في العاشر من سبتمبر عام 1965، حيث بدأ مشواره الكروي 

مع نادي النخيل، قبل أن يتحول إلى نادي النصر بعدما بلغ السادسة عشرة من العمر.
سجل مشاركته األولى في عالم األضواء تحت إشراف المدرب باولو سيزار كربجاني في عام 1984.

واستطاع أن يسجل حضوره األساسي مع الفريق »األصفر« منذ المباراة األولى امام القادسية، بينما سجل 
الهدف األول في مشواره الكروي في مرمى االتفاق السعودي في الدمام حين تغلب »األصفر« على أبناء 

الدمام بأربعة أهداف مقابل هدف.
في  »األخضر«  مع  فشارك  للشباب،  السعودي  المنتخب  إلى صفوف  استدعاؤه  فتم  األنظار سريعاً،  لفت 
البطولة القارية التي أقيمت في اإلمارات، كما خاض مع منتخب بالده نهائيات مونديال الشباب في موسكو 
عام 86، قبل أن يصل إلى المنتخب األول، حيث كانت قمة النجاح بتمثيل منتخب بالده في نهائيات كأس العالم 

عام 1994 في أمريكا.
نجاحاته الكروية كانت »تاريخية«، حيث أسهم في فوز منتخب بالده بلقب كأس األمم اآلسيوية في قطر عام 
1988، حيث سجل هدف الفوز على حساب الصين، قبل أن يسجل ركلة الختام في المباراة النهائية أمام كوريا 

الجنوبية، ليمنح بالده اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي.
كما مثل »األخضر« في نهائيات آسيا في هيروشيما حين حل المنتخب السعودي وصيفاً خلف أصحاب 

االرض، ليتوج بلقب هداف البطولة، وليحصل على الحذاء الذهبي.
ومثَّل »الفهد« األخضر في بطولة القارات حين حل وصيفاً، وسجل اسمه بأحرف من ذهب كصاحب أول 

هدف في البطولة القارية حين هز شباك المنتخب األمريكي.

أبيض وأسود

ريان غيغز نجم ال يشيخ
بات الويلزي ريان غيغز عميد الالعبين في المالعب اإلنجليزية، بعدما استطاع أن يحفر 
اسمه في سجالت الذهب من خالل تواجده المستمر في المالعب رغم الوصول إلى حاجز 

األربعين عاماً.
ولد ريان غيغز في كارديف )29 نوفمبر 1973(ليحقق نجاحات مع »الشياطين الحمر« حتى 
بات يوصف بالالعب األعجوبة بعدما عمر كثيراً في المالعب، ليكون أحد األساطير، بعد 
ما سار على ُخطى اإليطالي باولو مالديني والبرازيلي ريفالدو والكاميروني روجيه ميال 

والياباني ميورا.
عاصر غيغز مع مان يونايتد العبين كبار مّروا في تاريخ النادي االنجليزي العريق أمثال: 

الفرنسي كانتونا واالنجليزي ديفيد بيكهام والبرتغالي رونالدو واالنجليزي واين روني.
وبدأ غيغز مشواره الكروي مع »مان يونايتد« عام 1990 لعب خاللها 24 موسماً مع الشياطين 
الحمر، خاض خاللها أكثر من 950 مباراة مع »مان يونايتد« حقق خاللها لقب بطولة الدوري 
13 مرة ليعادل إنجاز أرسنال في تاريخه الكبير، كما فاز مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا 

و17 كأس محلية والسوبر األوروبي مرة واحدة ومونديال األندية مرة.
ويحمل غيغز رقماً مميزاً، إذ بات الالعب األكبر الذي يسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا، 

كما بات الالعب الوحيد الذي يسجل هدفاً في 16 نسخة من البطولة األوروبية.
ويعتبر الوفاء ميزة الالعب الويلزي الذي صنع تاريخاً لن يمحى في القريب العاجل داخل 

أروقة النادي االنجليزي العريق.
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أندية أوروبية 
من دون خسارة

تضم  تاريخية  قائمة  هناك  أوروبا  أبطال  بطولة  في 
عشرة أندية سجلت أكبر عدد من المباريات من دون 
أن تلحق بها خسارة )وذلك بتحقيق الفوز أو التعادل، 

وهذه الفرق هي:
من  مباراة   20 ورصيده  اإليطالي:  اليوفينتوس   .1
دون خسارة منذ 26 نوفمبر 1969 إلى 22 مارس 1972.

 14 منذ  مباراة   19 ورصيده  الهولندي:  أياكس   .2
سبتمبر 1994 إلى 3 أبريل 1996.

3. بايرن ميونخ األلماني: ورصيده 19 مباراة خالل 
الفترة من 14 مارس عام 2001 إلى 10 أبريل 2002.

4. أياكس الهولندي: وله 18 مباراة خالل الفترة من 
18 سبتمبر 1991 إلى 3 مارس 1993.

5. مانشستر يونايتد اإلنجليزي: وله 18 مباراة منذ 
4 مارس 1998 إلى 19 أكتوبر 1999.

خالل  مباراة   17 ورصيده  األسباني:  برشلونة   .6
الفترة من 13 نوفمبر 1957 إلى 29 مارس 1960.

7. مونشنجالدباخ األلماني: ورصيده 17 مباراة من 2 
أكتوبر 1974 إلى 15 سبتمبر 1977.

مباراة   17 وله  أيضاً:  األلماني  مونشنجالدباخ   .8
أخرى من دون هزيمة منذ 13 سبتمبر 1978 إلى 13 

سبتمبر 1979.
 17 الفترة من  17 مباراة خالل  9. التسيو اإليطالي: 

سبتمبر 1998 إلى 29 فبراير 2000.
 19 من  مباراة   17 ورصيده   : اإليطالي  ميالنو   .10

أبريل 1972 إلى 10 أبريل 1974 .

أرقام x أرقام

113العدد 518 فبراير 2014 112 العدد 518 فبراير 2014 



العدد 518 فبراير 1142014

ريدغ دسشار ءاسسيم

تنشغل غالبية األفراد في أي مجتمع من املجتمعات في يومهم بالتفكير في كيفية قضائه، ونادراً من يجد أولئك 
الذين يخططون ويستعدون لالنطالقة نحو املستقبل الوقت الكافي، إما بسبب الفكر املشغول أو احلالة املادية التي 
تعرقل أي خطط مستقبلية يطمح إليها الفرد. واحلالة نفسها تنطبق على ُصناّع القرار في أي دولة من الدول، فنراهم 
إما منشغلني بهموم الدولة اليومية وواضعني كل اجلهود فيها بحثاً عن حياة أفضل أو حلول ملشكالت يواجهونها، أو 

جندهم يتجاوزون احلاضر إلى املستقبل بتطلعات يطمحون من ورائها إلى وضٍع أفضل لدولهم وشعوبهم. 
مناسبة حديثنا عن الرؤى في احلاضر واملستقبل هي كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله« مبناسبة ذكرى »اليوم الوطني« الثاني واألربعني للدولة التي وضع فيها برنامجاً وطنياً يفترض 
أن يكون خريطة طريق للجميع، السيما في احلديث عن مستقبل اإلمارات. فقد قال سموه: إن املستقبل الذي تتطلع 
إليه دولة اإلمارات يتطلب بيئة اجتماعية ثقافية غنية مؤثرة، مؤكداً سموه دور الثقافة الوطنية وإدماج مكوناتها في 
مناهج التربية وسياسات اإلعالم وبرامج التنشئة األسرية واالجتماعية مع ترسيخ الوالء للوطن وقيادته واحترام 

الدستور واالمتثال للقانون وااللتزام بقيم املجتمع.
ال َيخفى على أي منا تعدد اجلنسيات في الدولة وما يحدثه هذا التعدد من تنوع ثقافي واجتماعي يشكل حتدياً أمام 
أبناء اإلمارات وبناتها للحفاظ على هوية وطنية ومرتكزات هذه الهوية حتى ال تضيع أو تفنى، لذا كانت توجيهات 
صاحب السمو رئيس الدولة واضحة في احلديث عن مستقبل اإلمارات الذي يتطلب »بيئة اجتماعية ثقافية غنية 

مؤثرة« وهذه البيئة البد وأن يتم تعزيزها بالثقافة الوطنية. 
قد يتساءل البعض :كيف ميكننا احلفاظ على هويتنا الوطنية وسط هذا التعدد والتنوع للجنسيات والثقافات، 
وكيف نضمن بقاء مستقبل الدولة وطنياً؟، واإلجابة بسيطة وتكمن في دمج الثقافة الوطنية ومكوناتها في عناصر 
رئيسة هي التي تبقي على أصول الثقافة الوطنية، وأولها املناهج، وثانيها سياسات اإلعالم، وثالثها برامج التنشئة 

األُسرية واالجتماعية. 
دمج الثقافة الوطنية في املناهج مسؤولية تتحملها وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم احمللية في الدولة 
التي ينبغي أن ُتعزز هذه الهوية ليس من خالل مواد ُتلقن للطالب بل من خالل مفاهيم تتعزَّز في شكل ممارسات 
الهوية،  بهذه  ُمشبَعة  بيئة  أنفسهم في  الذين سيجدون  والطالب  واملعلمني  اإلداريني  َجلية على  تظهر  وسلوكيات 

وسيجدون أنفسهم محافظني على الهوية الوطنية باألفعال دون االكتفاء باألقوال فقط. 
أما سياسات اإلعالم فهي املسؤولية األكبر التي تتحّملها مؤسسات اإلعالم في دولة اإلمارات في تعزيز الهوية 
الوطنية لدى األفراد، وداخل الدولة قبل خارجها السيما وأن لدينا تعدداً في هذه املؤسسات يتيح لها التنويع في 
البرامج التي تتابع والتي نثق بأنها ستؤثر على اجليل احلاضر وجيل املستقبل، وهذا الدور البد وأن ميتد ليجعل 

املؤسسات اإلعالمية قادرة عن النأي باألفراد عن كل ما ميس الهوية الوطنية. 
أما البرامج األُسرية واالجتماعية فهي متعددة األدوار والبد أن تركز على األفراد والبناء فيها أو تعزيز ما مت 
بناؤه، بدءاً بالوالدين وأفراد األسرة، فالبرامج االجتماعية واألسرية البد وأن تكون قادرة على الوصول إلى املنازل 
في الدولة والتأثير فيها، فتعزز حقوق الطفل، ودور املرأة وتعزز قيماً إنسانية واجتماعية الشك في أنها الداعم األول 

للهوية الوطنية. 
الهوية الوطنية ليست في جواز سفٍر نحمله أو مالبس نرتديها، بل في مفاهيم نغرسها ونؤمن بها وتصبح ثابتة 
وراسخة ال ميكن املساس بها، ومتى َضَمنَا الوصول إلى هذه املرحلة، فقد َضمنا الهدف األكبر من هذا التوجيه، وهو 
ترسيخ الوالء للوطن وقيادته واحترام الدستور واالمتثال للقانون وااللتزام بقيم املجتمع. وال يكون احترام القانون 
واالمتثال له وااللتزام بقيم املجتمع إال عندما يعمل اجلميع على غرس هذه الثقافة في األفراد ومن خالل األسرة 

واإلعالم ومناهج التعليم. 

مستقبل اإلمارات

ع�صو �صابق يف املجل�س الوطني الحتادي

maysarashed@gmail.com
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