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إحــجز
جناحك ا�ن!

لمعرفة المزيد، الرجـــاء زيارة موقعنا:

الرجـــاء االتــــصال:
أندي ماكغريغور 

                        
بريـد إلكــتروني:
+971 50 662 6370

 

andrew.macgregor@reedexpo.ae

تـأمـين الـسـالمة الـكـامـلـة
لهيئات القطاع الخاص

ُيعتبر "مكافحة الحرائق واالستجابة للطوارئ الشرق ا�وسط" المعرض الجديد والمتخّصص في مجال 
المدني  الدفاع  من  وبدعم  المنطقة.  في  والعام  الخاص  القطاعين  في  والطوارىء  والسالمة  ا�من 
مثالية  منّصة  ا�وسط"  الشرق  للطوارئ  واالستجابة  الحرائق  "مكافحة  معرض  يوّفر   ،ULو ا�ماراتي 
الطارئة  الطبية  والخدمات  والحماية،  الحرائق،  بمكافحة  الخاصة  والحلول  التقنيات  أحدث  لتأمين 

واالستجابة ا�ولى والسالمة العامة.

ال تَدع فرصة كهذه تفوتك واقصدنا لتتعّلم وتتشارك وتتواصل وتقوم با�عمال.

 3 مزايا متخّصصة  2 فعالية في مكان واحد1 منتدى من المستوى العالي

متخّصص في مجال ا�من والسالمة

متر مربع إجمالي مساحة المعرض

ممثًال إعالمي�

عارض من 25 بلد�

بلد�

مسؤوًال رفيع الشأن



بها  التي نخّوف  الغيالن والجان  ل�صخ�صيات في ق�ص�ص  ا�صمين  لي�صا  هذان 

البر بعد  ا�صمان لأع�صاب تنمو في  النوم، بل هما  الم�صاك�صين عند  الأطفال 

البقاع  هذه  في  التقليديين  المداوين  بع�ص  عنها  يبحث  كان   ، المطر  نزول 

لعالج المر�صى قبل انت�صار و�صائل الطب الحديثة.

والطب ال�صعبي ينت�صر في كثيٍر من دول العالم، ونرى اأن دوره ل يزال اأ�صا�صيًا 

في دول كالهند والفلبين على �صبيل المثال، فيما يعتبر في اأحد اأفرعه نوعًا 

من الطب البديل في الدول المتقّدمة.

عن  رئي�صيًا  تحقيقًا   »999« المف�صلة  مجلتكم  من  العدد  هذا  في  ونفرد 

اإليها  يلجاأ  التي  والأدوات  والطرق  الإمارات،  في  ال�صعبي  الطب  ممار�صات 

المعالجون، ف�صاًل عن العقاقير التي ي�صتخدمونها لال�صت�صفاء. ول �صك في اأن 

ا�صتمرار هذا النوع من الممار�صات الطبية التقليدية يحتاج ربما اإلى تاأطير 

وتقنين، اأوًل، بهدف المحافظة عليه كجزء من المنظومة التراثية الفريدة 

من  �صواء  حٍد  على  والممار�صين  المر�صى  لحماية  وثانيًا،  بالدولة،  الخا�صة 

ال�صتغالل اأو الأخطاء.

ي�صاعدون  الذين  الطريق  و�صطاء  عن  تحقيقًا  نقراأ  اآخر،  مو�صوع  وفي 

بعد  ممكن  وقت  اأ�صرع  في  �صوؤونهم  في  ُقُدمًا  الم�صي  على  الطرق  م�صتخدمي 

وقوع الحوادث المرورية الب�صيطة.

ففي اأبوظبي تتولى هذا المو�صوع �صركة »�صاعد« لالأنظمة المرورية، وفي 

دبي هو اأحد اخت�صا�صات الدورية ال�صاملة.. والهدف دائمًا تاأمين بيئة اآمنة 

يحقق  بما  وذلك  ومكان،  وقت  اأي  في  الطريق  لم�صتخدمي  �صريعة  وخدمة 

م�صتويات  اأعلى  اإلى  الو�صول  في  الداخلية  لوزارة  ال�صاملة  ال�صتراتيجية 

الخدمات ال�صرطية والأمنية على م�صتوى العالم.

وفي تاأكيد على تحقيق هذا الهدف، نقراأ في حوار مع العميد حمد عديل 

ال�صام�صي، مدير عام »الموؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية« في وزارة الداخلية 

حول ما و�صلت اإليه هذه الموؤ�ص�صات من م�صتوى رفيع من الخدمات التي تحفظ 

ن متطلباته الإن�صانية ومنها »الخلوة« ال�صرعية. كرامة النزيل وتوؤمِّ

ع فيه عامًا ون�صتقبل فيه عاماً اآخر جديدًا  ياأتي ذلك في الوقت الذي نودِّ

ن�صتب�صر به خيرًا ليكون عام �صالم ومحبة لكل ال�صعوب على وجه الأر�ص، واأن 

والفتن،  الحروب  ويالت  من  تعاني  التي  ال�صعوب  اآلم  فيه  تنتهي  عامًا  يكون 

اآمنة  وازدهارها، وتظل  الحبيبة تقدمها  فيه دولتنا  توا�صل  واأن يكون عامًا 

مطمئنة في ظل القيادة الر�صيدة ..وكل عام واأنتم بخير. 

وحياكم اهلل  

الحرمل واليعدة!
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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.

Emirates Identity Card

eGate at AD Airport eCounter at AD Airport
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قسيمة اشتراك
االسم: ......................................................
الوظيفة: ....................................................
املدينة: ...................... اإلمارة/الدولة:............

ص.ب.: ..................
هاتف: .................................. فاكس: .........

عنوان املنزل »للتسليم املباشر«:
................................................................
...............................................................
هاتف متحرك: ............................................

طريقة دفع االشتراك
1- شيك مصرفي باسم مجلة »999«

2- نقداً لقسم احملاسبة والتوزيع
املبلغ: ........................................................

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

الرقم املجاني: 8009009
هاتف: 4194488 2 971+ فاكس: 4194499 2 971+
ص.ب.: 38999 اإلمارات العربية املتحدة - أبوظبي

التوقيع: .................................

التاريخ: .................................

»املايكرو فاكو« اأحدث عالج

لإزالة املياه البي�صاء

متنزه »بانف« الكندي جنَّة على الأر�ص 

عندما يذوب اجلليد القطبي

من املالعب..............ال�صرطة العاملية...............القر�صنة والقرا�صنة عرب التاريخ ... 6252108
 

ت�صدر �صهريًا عن وزارة الداخلية

الإمارات العربية املتحدة

الهيئة االستشارية

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتيرا التحرير

اإلخراج والتصميم

اللواء / خليل داوود بدران

العقيد / ثاين بطي ال�صام�صي

املقدم / عو�ص �صالح الكندي

ع�صام ال�صيخ

با�صل ثريا

عمر حمزة

مهنـد �صـالـم

ه�صام عبد احلميد

املرا�صالت:

وزارة الداخلية

�ص.ب: 38999

الإمارات العربيةاملتحدة - اأبو ظبي

هاتف: 4194488 2 971+

فاك�ص: 4194499 2 971+

www.moi.gov.ae

policemgz@adpolice.gov.ae

ال�صرتاكات:

الأفراد: 50 درهمًا

ال�صركات والدوائر الر�صمية والهيئات 

واملوؤ�ص�صات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:

8009009

هاتف: 8002220

فاك�ص: 02/4145050

102

 �صلطان القا�صمي:

مركز ال�صارقة الإعالمي 

يهدف اإىل نقل ر�صالة الإمارة احل�صارية
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العدد 517 يناير 2014داخـــل العدد

الحكيم أو الطبيب الشعبي يكاد يكون بضاعة 
منقرضة هذه األيام، إال أنه كان يلعب دوراً 
مهماً في األيام الغابرة عندما لم تكن هناك 

مستشفيات أو عيادات.
»٩٩٩« رصدت بعضاً ممن ظل يمارس هذه 
العالج  أساليب  عن  إليهم  وتحدثت  المهنة، 

التي يطبقونها على مرضاهم. 
التوا�صل الجتماعي..

رقابة وتقييم

دملون وماجان »2-1«

الإيجابية

بحثًا عن زمن اأجمل

»اأجيال« وغٌد اأف�صل  لأطفالنا!

الكرة الإماراتية 

واحل�صور الأول

مي�صاء را�صد

علي عبيد

طارق ال�صناوي

علي حميد

د. فالح حنظل

اأ. طالب ال�صحي
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املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

اب العدد ُكتَّ
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أخبار الوطن

الدولة  رئيــس  نهيـــان  آل  زايد  بن  خليفــة  الشيخ  السمو  صـــاحب  عقد 
قربان  فخامة  مع  مباحثات  جلسة  بأبوظبي  الضيافة  قصر  في  الله«  »حفظه 
قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، بحضور الفريق أول سمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.

رئيس  فخامة  بزيارة  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  ورّحب 
تركمانستان، متمنياً سموه أن ُتسهم هذه الزيارة في المزيد من تعزيز عالقات 
الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، و تفتح آفاقاً أوسع للتعاون المشترك في 
مختلف المجاالت. وأجرى سموه محادثات مع فخامة الرئيس التركمانستاني 
ترّكزت حول تطوير وتعزيز العالقات المتميزة بين اإلمارات و تركمانستان في 
إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين لتكون عالقاتهما في تطوٍر مستمر 

بما يخدم النمو في البلدين والتطور لتحقيق المصالح المشتركة.

وتطّرقت المباحثات إلى تطور العالقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج 
أهمية استراتيجية،  المنطقتان من  بما تمثله هاتان  العربية ودول وسط آسيا 
وإلى عدٍد من القضايا اإلقليمية والدولية الراهنة ذات االهتمام المشترك. وأكد 

الجانبان أهمية التعاون اإلقليمي والدولي لتعزيز األمن والسالم في المنطقة.
وأعرب سموه عن اعتزاز دولة اإلمارات بما تشهده العالقات مع تركمانستان 
من تطور مستمر ستكون له نتائج إيجابية كبيرة في دفع هذه العالقات إلى 
مستويات تحقق أهدافاً في ترسيخ شراكة اقتصادية واستثمارية بينهما تعود 

بالخير والنفع للبلدين والشعبين الصديقين.
وهنأ فخامة رئيس تركمانستان صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« 
»إكسبو  باستضافة  دبي  وفوز  واألربعين  الثاني  الوطني«  »اليوم  باحتفاالت 

.»٢٠٢٠

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
األولى  الدورة  أعمال  افتتاح  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
لـ»منتدى اإلعالم اإلماراتي« الذي عقد في دبي تحت رعاية سموه، ونّظمــه 
اإلعالمية  المؤسسات  قيادات  من  لفيف  بمشاركة  للصحـــافة«،  دبي  »نادي 
العمل  مجاالت  مختلف  في  والمتخصصين  والخبراء  واإلعالميين  المحلية 
الطلبة والطالبات اإلماراتيين من دارسي  إلى جانب عدٍد كبير من  اإلعالمي، 

علوم اإلعالم.
مكتوم  آل  راشد  بن  بن محمد  ماجد  الشيخ  المنتدى سمو  افتتاح  وحضر 
رئيس »هيئة الثقافة والفنون« في دبي، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان 

القاسمي رئيس »مؤسسة الشارقة لإلعالم« رئيس »مركز الشارقة لإلعالم«، 
ومعالي أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، و معالي الفريق 
ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، والدكتور عبدالله 
عمران تريم رئيس »دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر«، وسعادة منى غانم 
المّري المدير العام للمكتب اإلعالمي لحكومة دبي، إلى جانب عدد من مديري 

الدوائر وكبار مسؤولي المؤسسات اإلعالمية الوطنية والكتّاب والمفكرين.
وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« بجولة 
أجنحة  سموه  زار  كما  المنتدى،  فعاليات  أقيم ضمن  الذي  للمعرض  تفقدية 

المؤسسات اإلعالمية الوطنية المشاركة في المعرض.

محمد بن راشد  ي�صهد افتتاح »منتدى الإعالم الإماراتي« خليفة بن زايد  يبحث العالقات الثنائية مع رئي�ص تركمان�صتان

ه بإطالق حملة »قلوبنا مع أهل الشام« ه بتعميم تجربة »مختبر اإلبداع الحكومي« .. ويوجِّ .. ويوجِّ
نهيان رئيس  آل  الشيخ خليفة بن زايد  السمو  لتوجيهات صاحب  تنفيذاً   
الدولة »حفظه الله«، أطلقت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي حملة »قلوبنا مع أهل 

الشام« لدعم وإغاثة الالجئين السوريين من موجة البرد القارس.
وأوضح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة 
المبادئ  هذه  من  »انطالقاً  أنه  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  رئيس  الغربية 
الراسخة والسياسة الثابتة تجاه كل المحرومين والمنكوبين والضعفاء في أي 
مكان في العالم، أصدر صاحب السمو رئيس الدولة توجيهاته السامية بتنظيم 
حملة إلغاثة الالجئين السوريين في مخيماتهم لمواجهة آثار موجة الصقيع 
واألمطار الجارفة التي اجتاحت لبنان واألردن وسورية والعراق وكان تأثيرها 

أشد ما يكون على سكان المخيمات«.

الحملة  هذه  تنظم  وهي  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  أن  سموه  وأكد 
بالشراكة مع أجهزة اإلعالم بالدولة لتهيب بكل أبناء الوطن والمقيمين التجاوب 
معها وتقديم ما يستطيعون إلغاثتهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون 

بها حالياً.
وقال سموه: »إننا على يقين كما تعوَّدنا دائماً أن يهب الخيرون والمحسنون 
لتقديم يد العون والمساعدة لمن هم اليوم في أشد الحاجة لهذا العون خاصة 
األطفال الذين يتعرضون ألخطار جمة من جرَّاء موجة البرد والثلوج العاتية«، 
مؤكداً سموه أن الهالل األحمر اإلماراتي سيقوم بواجبه اإلنساني، وليس غريباً 
على أبناء زايد الخير وخليفة العطاء أن يكونوا دائماً في طليعة المبادرين وأول 

الساعين للخير والعطاء اإلنساني تجاه الجار والشقيق والصديق«.

الدولة  ه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس  وجَّ
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  »رعاه الله« بتعميم تجربة »مختبر اإلبداع 
معتمدة  قياسية ورسمية  كممارسة  االتحادية  الجهات  على جميع  الحكومي« 
لتطوير الخدمات الحكومية، ومواجهة التحديات الميدانية، والمساهمة في رفع 

كفاءة وأداء العمل اإلداري الحكومي.
ويأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« 
بعد النجاح الكبير الذي حققه »مختبر اإلبداع الحكومي« الذي عقد أثناء الخلوة 
الوزارية األخيرة بجزيرة »صير بني ياس«، وتم خالله مناقشة األفكار الواردة 
الميدان،  وأهل  والمسؤولين  المختصين  مع  اإلماراتي  الذهني  العصف  عبر 
التعليمي  القطاعين  تواجه  التي  التحديات  من  للكثير  فورية  حلول  وتطوير 

والصحي في الدولة.
كما وّجه سموه وزارتي الصحة والتربية والتعليم بعمل مختبرات لإلبداع 
الحكومي على مستوى الوزارة بهدف مواجهة أية تحديات ميدانية أو إدارية 
تقابلهم بشكل فوري ودوري، وبمشاركة جميع أصحاب العالقة من مسؤولين 
األطراف  جميع  عليها  يتفق  حلول  وتطوير  ميدانيين ومختصين،  وموظفين 

لتطبيقها على أرض الواقع بدون تأخير.
كذلك وّجه سموه فريق العمل في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بسرعة إعداد 
وكيفية  الحكومي،  اإلبداع  مختبرات  إقامة  كيفية  متكامل حول  إرشادي  دليل 
تحقيق االستفادة القصوى منها، وتوزيعه على كافة الجهات الرسيمة تمهيداً 

الستخدامه كممارسة قياسية رسمية معتمدة في الحكومة االتحادية.
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أخبار الوطن

 

زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول  الفريق  عقد 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 
بأبوظبي  المشرف«  »قصر  في  المسلحة  للقوات 
برونيسالف  الرئيس  فخامة  مع  مباحثات  جلسة 

كوموروفسكي رئيس جمهورية بولندا.
ورّحب سموه بزيارة فخامة الرئيس البولندي، 
تعزيز  في  الزيارة  هذه  تسهم  أن  سموه  ُمتمنياً 
اإلمارات  دولة  بين  والتعاون  الصداقة  عالقات 

العربية المتحدة وجمهورية بولندا.
بين  التعاون  مجاالت  الجانبان  واستعرض 
يخدم  بما  العالقات  تنمية  أهمية  دا  وأكَّ البلدين، 
المصالح المشتركة، ويحقق تطلعاتهما في فتح آفاق 
والخاص،  الحكومي  القطاعين  بين  للتعاون  أوسع 
الفرص  من  باالستفادة  يتعلق  ما  وبخاصة 
البلدان في  التي يقدمها  االقتصادية واالستثمارية 
ظل رؤية مشتركة تخدم مصالح البلدين والشعبين 

الصديقين.
من جهة ثانية، بحث سموه مع فخامة توميسالف 

نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات العربية 
المشتركة  المصالح  يخدم  بما  تطويرها  وُسبل  صربيا  وجمهورية  المتحدة 

للبلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك خالل استقبال فخامة الرئيس الصربي بمقر الرئاسة في »بلجراد« 
الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث رّحب فخامته بسموه، 
ُمعرباً عن سعادته بالزيارة والبحث مع سموه في سبل تعزيز العالقات الثنائية 

بين البلدين الصديقين.
ونقل سموه لفخامته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله« وتمنياته لصربيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم 

والنماء واالزدهار.
إلى ذلك، بحث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع فخامة 
األسود(  )الجبل  مونتينيغرو  جمهورية  رئيس  فويانوفتش  فيليب  الرئيس 

عالقات التعاون والصداقة بين البلدين.
جاء ذلك لدى استقبال فخامته لسموه في مقر اإلقامة الرئاسي في العاصمة 
بودغوريتشا، حيث رحب فخامته بسموه، ُمعرباً عن سعادته بزيارة سمو ولي 

عهد أبوظبي إلى بالده.
ونقل ســــموه إلى فخامته تحيات صـــاحب السمـــو الشيخ خليفــة بن زايد 
الصديق  لمونتينيغرو وشعبها  الله« وتمنياته  الدولة »حفظه  نهيان رئيس  آل 

اطراد التقدم والنماء.

محمد بن زايد  
يعقد مباحثات مع روؤ�صاء بولندا و �صربيا واجلبل الأ�صود

.. ويفتتح كلية الدفاع الوطني

..ويتسلَّم »االعتماد البالتيني البريطاني« لنظام االقتراحات المؤسسي 

قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
رئيس المجلس األعلى لكلية الدفاع الوطني بافتتاح »كلية 

الدفاع الوطني«.
حضر افتتاح الكلية سمو الشيخ ســرور بن محــمد 
آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار 
إلمارة  التنفيذي  المجلس  رئيس  نائب  الوطني  األمن 
أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 
أصحاب  من  وعدد  المجتمع،  وتنمية  والشباب  الثقافة 
أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس  أعضاء  المعالي 
وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس 
المسلحة  القوات  قادة  وكبار  المسلحة،  القوات  أركان 
السلك  وأعضاء  المساندة،  والوحدات  الداخلية  ووزارة 
الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وجمع من المدعوين.

ورفع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
َعلَم »كلية الدفاع الوطني« في الساحة الخارجية، وأزاح 

سموه الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح الكلية.

نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ ســــيف  الفريق سمو  كّرم 
في  شرطيــة  جهات  الداخليــــة  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
القـــيــادة العامة لشرطة أبوظبي حصلت على شـــهادة نظام 
والســالمة  الصحــــة  نظـام  ISO«، وشــــهادة   14001« البيئة 
العاصمة،  شـــرطة  مديرية  وهي:   ،»OHSAS  18001« المهنية 
العين،  شرطة  ومديرية  الخارجية،  المناطق  شرطة  ومديرية 
ومديرية شرطة المنطقة الغربية، ومديرية المرور والدوريات، 

وإدارة التحريات والمباحث الجنائية.
وقام سموه بتسليم الشهادتين لمديري المديريات واإلدارات 
الحارثي مدير  المهندس حسين  العميد  الحاصلة عليهما: وهم 
مديرية المرور والدوريات، والعميد مكتوم علي الشريفي مدير 
مدير  العميمي  والعميد حمد عجالن  العاصمة،  مديرية شرطة 
مديرية شرطة العين، والعقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان 
مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، والعقيد عجيل الجنيبي 
راشد  الدكتور  والعقيد  الغربية،  المنطقة  شرطة  مديرية  مدير 

بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية.
والذي  اإلنجاز،  هذا  على  واإلدارات  المديريات  وهنأ سموه 
يعتبر نقلة نوعية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حاثاً سموه 
التميز،  في  االستمرار  على  واألفراد  الصف  وضباط  الضباط 
وتحقيق تطلعات المجتمع في زيادة ثقته في شرطة تحقق األمن 

واالستقرار.

سيف بن زايد  
م جهات �صرطية ح�صلت على �صهادتي »البيئة« و»ال�صحة وال�صالمة املهنية«  ُيكرِّ

بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  تسلَّم 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
»البالتيني  االعتماد  شهادة  الداخلية  وزير 
المؤسسي،  االقتراحات  لنظام  البريطاني« 
والتي حصلت عليها وزارة الداخلية، بحضور 
سعادة اللواء ناصر لخريباني النعيمي األمين 
العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
دلموج  حميد  محمد  والعقيد  الداخلية،  وزير 
وتطوير  االستراتيجية  عام  مدير  الظاهري 

األداء.
وسلَّم سموه شهادة االعتماد الرائد محمد 
الشكاوى  »إدارة  مدير  الهرمودي  إسماعيل 
والمقترحات« في اإلدارة العامة لالستراتيجية 

وتطوير األداء بوزارة الداخلية.
جديداً  عالمياً  إنجازاً  الوزارة  أحرزت  وقد 
روح  تعزيز  في  المطبقة  العمل  ألنظمة 
على  بحصولها  الموظفين  لدى  المبادرة 
شهادة »االعتماد البالتيني« من »جمعية أفكار 
المملكة المتحدة«، كأول وزارة حكومية ضمن 

أول تقييم تحصل على شهادة البالتينيوم، والذي قام به فريق من الجمعية، 
ويعتبر تصنيف البالتينيوم أعلى مستوى ضمن تصنيف الجمعية البريطانية، 

يليه تصنيف الفئة الذهبية، ثم الفضية فالبرونزية.
وحصلت الوزارة على هذا االعتماد، بعد اجتيازها مرحلة التدقيق الذي أجراه 

خالل  من  لديها  المطبق  المؤسسي  االقتراحات  لنظام  الجمعية  من  مدققون 
المشاركة  على  الموظفين  لتحفيز  األداء  العامة لالستراتيجية وتطوير  اإلدارة 
باقتراحاتهم وأفكارهم لتحسين أداء وإنتاجية الموظفين، وتطوير بيئة العمل، 

وزيادة نسبة رضا المتعاملين.
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انفوغرافيك

في خدمة الحياة البيئية
األقمار الصناعية

حفاظًا على الحياة البرية والبحرية اأطلقت «هيئة البيئة في اأبوظبي« العديد من 

البرامج والم�صاريع التي اعتمدت على الأقمار ال�صناعية في ال�صنوات الأخيرة، وهنا 

نذكر بع�صا من هذه البرامج والم�صاريع.

> تستخدم الهيئة بيانات الصور الفضائية في تنفيذ برامجها ومشاريعها مثل استخدامها في دراسة توزيع 
الشعاب المرجانية في المياه الضحلة بإمارة أبوظبي، وخالل السنوات الماضية، شهدت اإلمارة نمواً سريعاً 
في جميع القطاعات، ولمواجهة الطلب المتزايد قررت الهيئة الحصول على صور فضائية بصورة دورية 

وإقامة البنية التحتية الضرورية إلنشاء قاعدة بياناٍت للصور الفضائية.
> تستفيد الهيئة من التقنيات الحديثة في مشروع إنشاء وتطوير قاعدة بيانات مركزية إلدارة الموارد 
المائية إلمارة أبوظبي، والذي تم إطالقه في عام 2006 لجمع البيانات المبعثرة والمنتشرة في أكثر من صيغة 
)رقمية، ورقية، لوحات، خرائط( وربطها بنظم المعلومات الجغرافية وإتاحتها على شبكة »اإلنترنت« للسماح 

للباحثين ومتخذي القرار لمتابعة البيانات الُمحّدثة أوالً بأول.

> تقوم الهيئة منذ 1999 بتنفيذ عدد من الدراسات حول أبقار البحر في اإلمارات العربية المتحدة بتمويل 
من “توتال”، واستمرت دراسات المرحلة األولى لمدة أربع سنوات وتركزت على جمع معلومات عن توافر 
وتوزيع هذه األنواع ووضعها وحمايتها في المياه اإلقليمية لدولة اإلمارات، وتوسعت دراسات المرحلة 

الثانية لتشمل النواحي البيولوجية والبيئية إلى جانب تركيبة المخزون لهذا النوع. 
> في عام 2012 تم تركيب أجهزة تتبع على أربع من أبقار البحر موجودة »بمحمية الياسات البحرية ومحمية 

مّروح« المحيط الحيوي ما سمح لها بتتبع تحركاتها والتعرف على موائلها عبر األقمار االصطناعية.

> في عام 1994 بدأت الهيئة في استخدام تقنية نظام المعلومات الجغرافية إلجراء الدراسات 
البحثية في »المركز الوطني لبحوث الطيور« في تتبع طيور الحبارى ليتطور بعدها استخدام 

هذه التقنية في مختلف المجاالت.
التتبع عبر األقمار الصناعية في دراسات الصقور والحبارى  الهيئة بإدخال أجهزة  > قامت 
والفنتير )الفالمنجو الكبير( وأنواع أخرى من الطيور والحيوانات المهاجرة والمهددة باالنقراض، 

حيث يتم تثبيت هذه األجهزة خفيفة الوزن على الطيور وَتلّقي البيانات منها بصورة منتظمة.
> الهيئة تستخدم نظم التتبع الفضائي واألرضي للمساعدة في تحديد مسارات التحرك والهجرة 
من خالل تكامل بيانات التتبع الفضائي مع نظام المعلومات الجغرافية وتقنيات االستشعار عن 
ُبعد، باإلضافة إلى دراسة سلوكيات األنواع الهامة والمواطن الطبيعية التي تفضلها، األمر الذي 
يفيد في وضع خطط مناسبة للمحافظة عليها، وقد تم توسيع عملية التتبع وتخطيط مسارات 

> يتم استخدام األقمار الصناعية لتنفيذ الخطة المعتمدة لحماية وإدارة السالحف البحرية ولمراقبة مواطن الطيور لتضم تطبيقات )غوغل إيرث(. 
ومراقبة  الصقر  ومنقار  الخضراء  السلحفاة  تغذية  ومناطق  الصقر  منقار  نوع  من  السالحف  تعشيش 
السالحف البحرية في مواطنها بغرض تقييم وضع الحماية الخاص بهذه األنواع وتقييم فعالية إجراءات 

الحماية كجزء من برنامج حماية األنواع المهددة باالنقراض. 

> يتم تتبع الصقور بعد إطالقها ضمن »برنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور« الذي يجرى سنوياً بإشراف 
الهيئة وبدعم طبي من مستشفى أبوظبي للصقور، حيث يتم وضع أجهزة تتبع السلكية لتوفير البيانات 
منذ اإلطالق وتستمر لفترة محددة بهدف دراسة مقدرتها على البقاء واالنتشار، وتقييم النجاح الكلي لعملية 

اإلطالق من أجل اإلعداد األفضل لإلطالقات المستقبلية.
> تحدد هذه الدراسات مواطن الصقور وتوزيعها الجغرافي وبيولوجيتها، باإلضافة لتحديد أماكن تكاثرها 
ودراسة المخاطر التي تهدد وجودها وذلك من خالل رصد تحركاتها باستخدام األقمار الصناعية، ويتم 
مقارنة نتائج هذه الدراسات مع المعلومات التي يتم جمعها من خالل تتبع ورصد تحركاتها، األمر الذي 
يساعد على تحديد مسارات هجرة الصقور والمناطق األكثر أهمية، مما يساهم في المحافظة على رياضة 

الصيد بالصقور كتراث مهم في المنطقة العربية. 
> في إطار برنامجها المستمر للتتبع الفضائي لألنواع المهمة من الطيور والذي بدأ في عام 2005، نجحت 
هيئة البيئة حتى اآلن في تتبع 16 طائراً من طيور الفالمنجو، حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة الهيئة على 

دراسة مسارات الهجرة ومحطات االستراحة والتزود بالغذاء التي تستخدمها طيور الفنتير.
> شهد عام 2005 أول محاولة ناجحة في شبه الجزيرة العربية لإلمساك بخمسة من هذه الطيور وتزويدها 
بحلقات تعريفية وأجهزة تتبع متصلة باألقمار الصناعية، وقد تم إنجاز هذه العملية في »محمية بحيرة 

الوثبة« التي تديرها الهيئة.
> في عام 2012 بدأت الهيئة بدراسة سبعة أنواع من الطيور الهامة عن طريق تتبعها عبر األقمار االصطناعية 

للحصول على معلومات حول تحركاتها وموائلها وأنماط هجرتها داخل الدولة.
> نجحت الهيئة خالل هذا العام بتتبع طائر واحد من طيور العقاب المنقط الكبير من »محمية الوثبة« 
لألراضي الرطبة في طريق هجرته الربيعية إلى مناطق في روسيا، كما تم تتبع أربعة من طيور مرزة 
البطاح وهي في طريقها إلى مناطق تكاثرها المحتملة في كازاخستان وروسيا، ونجحت أيضاً في تعقب أحد 

طيور الصقر األسخم اليافعة من أحد مواقع تكاثره في جزر المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي. 
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اإلعالمية  الذراع  الشارقة اإلعالمي«  يعدُّ »مركز 
إلمارة الشارقة، كونه يسّخر كل جهوده وإمكانياته 
إلبراز مكانة الشارقة إعالمياً على جميع المستويات 
لتوجيهات  تنفيذاً  والعالمية  واإلقليمية  المحلية 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
المتغيرات  تواكب  إعالمية  وانتهاج سياسة  بتكوين 

المتسارعة في وسائل اإلعالم المختلفة.
»999 « حاورت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي 
الذي  الدور  حول  اإلعالمي  الشارقة  مركز  رئيس 
يقوم به المركز، خصوصاً بمناسبة اختيار الشارقة 
أكد  حيث   ،٢٠١٤ للعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة 
المركز تشمل  ينتهجها  التي  اإلعالمية  السياسة  أن 
والعمرانية  واالقتصادية  السياحية  القطاعات  جميع 
والمجتمعية، وذلك من خالل خطط إعالمية جادة... 

وفيما يلي نص الحوار:
من  مهم  بدور  اإلعالمي  الشارقة  مركز  يقوم   <
خالل تعزيزه لمكانة اإلمارة إعالمياً على المستوى 
عن  حدثتمونا  فهل  والعالمي،  واإلقليمي  المحلي 

دور المركز واختصاصاته؟
اإلعالمية  الذراع  اإلعالمي هو  الشارقة  - مركز 
لحكومة الشارقة، يحشد كل جهوده وإمكانياته لتنفيذ 
توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة 
بتعزيز مكانة اإلمارة إعالمياً على المستوى المحلي 
واإلقليمي والدولي، وتكوين سياسة إعالمية تواكب 
المختلفة،  المتسارعة في وسائل اإلعالم  المتغيرات 
بالتنسيق مع  الصحيحة والدقيقة  المعلومة  وتوفير 

الجهات المحلية واالتحادية المختصة. 
ويعمل المركز ضمن خططه وبرامجه المدروسة 
الدوائر  في  التواصل  بوسائل  االرتقاء  تعزيز  على 
بعقد  ويهتم  الشارقة  لحكومة  التابعة  الحكومية 

وتنظيم  الفّعال  االتصال  لتعزيز  تدريبية  دورات 
عملية االتصال بين تلك الدوائر والوسائل اإلعالمية 
وكذلك  والمقروءة  والمرئية  المسموعة  المختلفة 

اإللكترونية.
ويندرج ضمن المركز »المكتب اإلعالمي لصاحب 
الحكومي  االتصال  ووحدة  الشارقة  حاكم  السمو 

ونادي الشارقة للصحافة«. 
السمو  اإلعالمي لصاحب  المكتب  وُيشِرف على 
درجة  على  مؤهل  إعالمي  فريق  الشارقة  حاكم 
عالية من الخبرة والكفاءة، ويتولى المهام اإلعالمية 
ومبادرات  وأنشطة  أخبار  بكافة  المتعلقة  المختلفة 
وقرارات صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو ولي 
ورصد  لإلمارة،  التنفيذي  والمجلس  ونوابه  عهده 
تلك األخبار في مختلف الوسائل اإلعالمية ووسائل 

التواصل االجتماعي الحديثة.
وتعمل وحدة االتصال الحكومي من خالل خطط 
وأهداف مدروسة وبرامج تدريبية ذات كفاءة عالية، 
اإلعالم  وأقسام  دوائر  دور  وتعزيز  تفعيل  على 
إمارة  في  الحكومية  المؤسسات  في  واالتصال 
وسائل  مختلف  مع  تواصلها  وزيادة  الشارقة، 
االعالم المحلية والعربية والدولية للوصول إلى بناء 

منظومة متميزة لالتصال الحكومي في اإلمارة. 
تم  فقد  للصحافة  الشارقة  بنادي  يتعلق  وفيما 
في  تساهم  التي  للنادي  والخطط  البرامج  وضع 
وعربياً  محلياً  اإلعالميين  بين  التواصل  تعزيز 
التجارب  مختلف  على  أعضائه  وإطالع  ودولياً، 
اإلعالمية العالمية وتبادل الخبرات وإقامة األنشطة 
والفعاليات والدورات التدريبية التي تساهم في نقل 
أشكال  كافة  وتقديم  اإلعالمية،  الممارسات  أفضل 
القطاع  يخدم  الذي  والمعلوماتي  المهني  الدعم 

اإلعالمي.
خالل  من  اإلعالمي«  الشارقة  »مركز  ويعمل 

حوار

دوائره وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة 
على وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في المجال 
اإلعالمي واإلشراف عليها وتنفيذها، وعقد الشراكات 
في  االختصاص  ذات  المؤسسات  مع  والتنسيق 
اإلمارة وخارجها بهدف تبادل المعلومات والخبرات 

وتطوير مجاالت العمل المشترك.
ورؤيته  برامجه  وفق  المركز  تمكَّن  كذلك 
اإلعالمية من تحقيق حضور إعالمي عالمي إلمارة 
الشارقة، من خالل استقطاب العديد من اإلعالميين 
ومركز  الشارقة  إمارة  على  للتعرف  العالم  في 
من  لإلمارة  اإلعالمية  والبرامج  اإلعالمي  الشارقة 
خالل جوالت ومشاركات المركز العالمية لمختلف 
نقل  بهدف  المهمة  العالمية  والملتقيات  الفعاليات 

رسالة إمارة الشارقة الحضارية والثقافية.
كل  تقديم  على  اإلعالمي  الشارقة  مركز  ويعمل 
الدعم والترويج اإلعالمي لمختلف الفعاليات الثقافية 
إلمارة  وغيرها  واالجتماعية  والتراثية  والسياحية 

الشارقة سواء كانت فعاليات داخلية أم خارجية.
> هل لكم إعطاؤنا نبذة عن خطط وأهداف مركز 

الشارقة اإلعالمي؟
اإلعالمي«  الشارقة  »مركز  وأهداف  خطط   -
تواكب التطور الكبير الذي تشهده الشارقة في ظل 
الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  من  المحدود  دعٍم 
توجب إظهار هذا التطور الذي شمل جميع القطاعات 
والمجتمعية من  والعمرانية  السياحية واالقتصادية 
الشارقة  »مركز  تبناها  جادة  إعالمية  خطط  خالل 

اإلعالمي«.
وأطلق »مركز الشارقة اإلعالمي« المنتدى الدولي 
لالتصال الحكومي الذي ستنعقد دورته الثالثة في 
فبراير المقبل وجائزة الشارقة لالتصال الحكومي 
تطوير  بهدف  مؤخراً  فيها  بالفائزين  احتفلت  التي 
والخروج  المنطقة  في  الحكومي  االتصال  آليات 

القاسمي لـ 999: 

مركز الشارقة اإلعالمي
يهدف إلى نقل رسالة اإلمارة الحضارية والثقافية
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حوار

بمنظومة جديدة في فكر االتصال الحكومي تستفيد 
منها المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة ودولة 
بشكل  العربية  والمنطقة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
عام. واستقطب المنتدى كبار الشخصيات السياسية 
أنحاء  الفكر والرأي من جميع  واإلعالمية من قادة 
العالم، وحظي بتغطية إعالمية محلية وإقليمية تنّوعت 
والمشاركين  الُمتلقي  الجمهور  صدى  رصد  بين 
طرح  في  فّعال  بشكل  أسهم  كما  المنتدى،  خالل 
الحكومي  االتصال  مجال  في  متميزة  معلومات 
لتصبح في متناول الباحثين لتزودهم بالمعرفة في 

مجال اإلعالم في المؤسسات الحكومية. 
وإمارة  عام  بشكل  اإلمارات  دولة  تحتفل   <  
الشارقة على وجه الخصوص باختيارها عاصمة 
ستواكبون  فكيف   2014 للعام  اإلسالمية  للثقافة 
للجنة  رئيساً  بصفتكم  المهم  الثقافي  الحدث  هذا 

التنفيذية لالحتفاالت؟
المهم  الحدث  بهذا  احتفاالً  الشارقة  إمارة  إن   -
ستطلق أكثر من 24 مشروعاً من المشاريع النوعية 
وستنظم  والعمرانية،  والثقافية  والسياحية  التراثية 
ضمن   2014 العام  خالل  فعالية   100 من  أكثر 
احتفالية ستكون األبرز في احتفاالت عواصم الثقافة 
عاصمة  الشارقة  إمارة  مشاريع  اإلسالمية. وأن 
حضارياً  إنجازاً  ستشكل   2014 اإلسالمية  الثقافة 
والتي  والمستقبلية  الحاضرة  األجيال  منه  تستفيد 
واإلسالمية  الثقافية  الشارقة  إمارة  مكانة  تجسد 
تلك  إبراز  في  اإلعالمي  الشارقة  مركز  ودور 
الثقافية  التنمية  تحقيق  في  تساهم  التي  المشاريع 

والتنمية الشاملة والمستدامة. 
باكورة  »المجاز«  جزيرة  مشروع  ويعتبر 
للعالمين  الشارقة  إمارة  ستطلقها  التي  المشاريع 
العربي واإلسالمي ضمن احتفاالت اإلمارة بتتويجها 
والتي   ،2014 العام  في  اإلسالمية  للثقافة  كعاصمة 
أعلن عنها المركز خالل حفل إطالق اللجنة التنفيذية 
الحتفاالت الشارقة عاصمة للثقافة اإلسالمية الهوية 

الترويجية لالحتفاالت والذي أقيم مؤخراً.
المقر  »المجاز«،  جزيرة  مشروع  ويتضمن 

الثقافة  عاصمة  الشارقة  الحتفاالت  الرسمي 
هو  الطلق  الهواء  في  مفتوٍحاً  مسرحاً  اإلسالمية، 
ومرافق  المنطقة  مستوى  على  نوعه  من  األول 
 140 بحوالي  جميعاً  إنشائها   تكلفة  ُقّدرت  أخرى، 
الشارقة  تنفيذها مركز  مليون درهم وأشرف على 

اإلعالمي.
بناًء  »المجاز«  جزيرة  مشروع  إطالق  تم  وقد 
الثاقبة  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  رؤية  على 
احتفاالت  تكون  بأن  السديدة  سموه  وتوجيهات 
حيث  المستقبل،  في  به  يحتذى  نموذجاً  الشارقة 
وبارزاً  مهماً  سياحياً  معلماً  الجزيرة  ستكون  
تحتويه  لما  إليها،  األنظار  تجذب  جماليًة  وواجهًة 
من مرافق عصرية ذات سمات معمارية وهندسية 
عالمية، باإلضافة للموقع االستراتيجي الذي تحتله 
على ضفاف »بحيرة خالد« التي تعد مقصداً ترفيهياً 

حيوياً في اإلمارة.
الثقافية  الشارقة  إمارة  إنجازات  فإن  وبالتأكيد 

الدائمة  الرعاية  بفضل  هي  المختلفة  واإلسالمية 
والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، 
وهي التي أهلت اإلمارة الختيارها كعاصمة للثقافة 
اإلسالمية للعام 2014 تأكيداً لمكانة إمارة الشارقة 

التاريخية والثقافية واإلسالمية.
وانطالقاً من مسؤولياته ومهامه المكملة لمختلف 
فإن  رؤيتها،  ترجمة  في  اإلمارة  وأهداف  برامج 
المركز يعمل وفق ما أقرَّته اللجنة التنفيذية للشارقة 
مهام  تولي  على   2014 اإلسالمية  الثقافة  عاصمة 
كافة  اإلمارة وحشد  الحتفاالت  والتنسيق  المتابعة 
الجهود في تنفيذ العديد من الخطط المتكاملة التي 
اإلسالمية  للثقافة  كعاصمة  اإلمارة  حضور  تعزز 

والتعريف بها.
> مضى عام كامل على تأسيس وحدة االتصال 
خالل  أنجزتم  فماذا  الشارقة،  إمارة  في  الحكومي 

هذه الفترة؟
- إن من أبرز ما حصدناه من ثمار خالل عامنا 

إلمارة  استراتيجي  اتصال  منظومة  بناء  هو  األول 
الشارقة ضمن فكر وأهداف وخطاب موحد قادنا إلى 
إطالق أول شبكة فاعلة لالتصال الحكومي تتشارك 
فيها كافة الدوائر الحكومية في اإلمارة، وما لمسناه 
من  المؤلفة  الحكومي  االتصال  شبكة  أعضاء  لدى 
المعنيين في االتصال الحكومي في اإلمارة حرصهم 
الكبير على االرتقاء بالعمل وإدراكهم لألهمية البالغة 
آليات  األداء ويعزز  الذي يطور  الحكومي  لالتصال 

االتصال البّناء.
لقد استطعنا مجتمعين في إمارة الشارقة ضمن 
منظومة شبكة االتصال الحكومي هذه رسم سياسة 
من  العديد  ووضع  الحكومي  لالتصال  موحدة 
اإليجابي  الحضور  تعزز  التي  المشتركة  األهداف 
والمبادرة  ودولياً  وعربياً  محلياَ  الشارقة  إلمارة 
على الفور نحو تنفيذها بجدية لتكون إمارة الشارقة 

القدوة في العمل واألداء.
وتفعيالً لنهج التعاون في إمارة الشارقة وتعزيزاً 
إمارة  خدمة  نحو  الهدف  وتوحيد  التشارك  لمبدأ 
خالل  من  أطلقنا  ودولياً،  عربياً  وإبرازها  الشارقة 
وحدة االتصال الحكومي أجندة الفعاليات الحكومية.
ومن ضمن اإلنجازات المهمة التي نفخر بها في 
وحدة االتصال الحكومي ما حصدناه من ثقة كبيرة 
في  الحكومية  والمؤسسات  الدوائر  إياها  منحتنا 
التواصل  الشارقة، بما نشهده باستمرار من  إمارة 
الرأي  لمشاركتنا  المعنيين  كافة  من  معنا  الدائم 
نحو العديد من قضايا اإلعالم واالتصال الحكومي، 
ونفذنا بيٍد واحدة العديد من الخطط اإلعالمية نحو 

تدارك األزمات وصناعة اتصال هادف وبنّاء.
بدعمنا  والتزامنا  مسؤوليتنا  من  وانطالقاً 
اإلمارة  في  الحكومية  الدوائر  لكافة  االستراتيجي 
أطلقنا برامجنا التدريبية لتطوير الكفاءات الحكومية 
العمل  يستوجب  التي  التركيز  لمواطن  تقييمنا  بعد 
الحكومي،  االتصال  في  خبراء  بإشراف  عليها 
في  الحديثة  العالمية  الممارسات  أفضل  وباعتماد 
االتصال الحكومي بهدف تبنّيها وتطبيقها على أرض 
الواقع للوصول إلى بناء قاعدة رصينة في االتصال 
من  واالستفادة  الشارقة  إمارة  ضمن  الحكومي 
مخرجاتها في مختلف أنحاء دولة اإلمارات العربية 

المتحدة
> كيف تنظرون إلى التعاون مع وزارة الداخلية 

والقيادة العامة لشرطة الشارقة؟
لعمل  رديف  هو  اإلعالمي  الشارقة  مركز   -
الشارقة،  إمارة  في  الحكومية  الدوائر  مختلف 
البرامج  تأتي ضمن  الداخلية  وبالتأكيد فإن وزارة 
الكبير  للدور  للمركز  االستراتيجية  واألولويات 
أبناء اإلمارة، وذلك من  لألجهزة األمنية في خدمة 
خالل نقل الصورة الحقيقية للخدمات التي تقدمها 
األجهزة  مع  والتعاون  اإلمارة  في  األمنية  األجهزة 

اإلعالمية في التوعية األمنية لألفراد.
 ومنذ انطالق مركز الشارقة اإلعالمي تواصلنا 
مع القيادات األمنية في الشارقة، وعملنا على تعزيز 
الوسائل  ومختلف  األجهزة  تلك  بين  التواصل 
الصحفية  التقارير  إعداد  على  عملنا  كما  اإلعالمية، 
لنقل  األمنية  األحداث  ببعض  المتعلقة  واألخبار 

الصورة الحقيقية ألداء األجهزة األمنية في اإلمارة.
إمارة دبي  » أكسبو ٢٠٢٠«  > كان الستضافة 

صدى كبير فما هو تعليقكم على ذلك؟
هو   2020 إلكسبو  دبي  إمارة  استضافة  إن   -
فخر لنا جميعاً وهو تأكيد للمكانة الرفيعة المتقدمة 
وما  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حققتها  التي 
تشهده من ازدهار في كافة قطاعاتها، وهو ترجمة 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  دولتنا  لنهج 
الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  وأصحاب 
حكام اإلمارات في تحقيق التنمية المستدامة ألجيال 

الحاضر والمستقبل وتوفير فرص العيش الكريم.
يعد  الذي  الثقافي  االقتصادي  الحدث  هذا  إن 
أن  من شأنه  العالم  على مستوى  نوعه  من  األكبر 

القطاعات وتعزيز  آثاره اإليجابية على كافة  يعكس 
االستثمارات  من  المزيد  وجذب  االقتصادي  النمو 

التي ستظهر نتائجها اإليجابية على الجميع.
إن استضافة » أكسبو ٢٠٢٠« في المنطقة وألول 
مرة في تاريخ الشرق األوسط له فوائد كبيرة على 
لما  إليها  العالم  أنظار  لفت  عام في  المنطقة بشكل 
تحتضنه من الطاقات البشرية واإلبداعات المختلفة 
وفي ترسيخ وجودها كملتقى نشط قادر على العطاء 

واإلنجاز.
التفوق  هذا  جميعا  وألنفسنا  دبي  إلمارة  نبارك 
الذي يشكل إنجازاً مهماً ُمكمالً للكثير من اإلنجازات 
التي تحققها دولتنا باستمرار بفضل الجهود الحثيثة 
لحكام دولتنا واللحمة الوطنية التي تشكل نموذجاً 

في العطاء والتفاني من أجل رفعة الوطن....

 24 م�سروعًا و�أكرث من 100 فعالّية مبنا�سبة 

اختيار ال�سارقة عا�سمة للثقافة الإ�سالمية 

للعام 2014



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

أرابتــــك القـــــابضـــة
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وسطاء الطريق
خدمات تخطيط الحوادث المرورية الب�صيطة ت�صاعد النا�ص على الم�صي في طريقهم

حتقيق: الرا الظرا�سي  - ت�سوير: عي�سى را�سد - حممد علي

ولم  بسيط  لحادث  تعرَّضت  إذا  يحدث  ماذا 
منتصف  الوقت  وصادف  إصابات،  عنه  تنتج 
وتغرق  الرؤوس  الشمس  تسكن  حين  أي  النهار، 
الناس  فترى  األجساد،  المرتفعة  الرطوبة  معدالت 

كالمترنحين، وما هم بسكارى.
وعندما تنزل لتتفقد سيارتك المجروحة من هذا 
أو امرأة يوّجه  االصطدام تصطدم بشخٍص رجالً 
إليك أصابع االتهام بأنك السبب وراء هذا الحادث 
بإهمالك ورعونتك في القيادة، وسلسلة طويلة من 
االتهامات التي ستتبادلها مع اآلخر ليتهرب كل من 

مسؤولية الحادث.
بحادثك  أنك  ستجد  الحرج،  التوقيت  هذا  في 
البسيط كنت السبب في تكّدس السيارات وتوقف 
في  السائقين  آراء  بالتأكيد  وستسمع  الشارع، 
الناس  من  وعمراً  زيداً  ر  أخَّ الذي  البسيط  حادثك 
عن موعده أو عمله أو مدّرسة طفله وستكون أنت 
السبب الوحيد في انهيار آالف الخطط اليومية أو 
سيارتك  ستكون  حيث  تأخيرها،  في  األقل  على 
المجروحة سبباً في توقف قوافل من السيارات في 
كل االتجاهات، وقد يتحول األمر من مشادة كالمية 
واألرجل  باأليادي  دفاعية  هجومية  رقصة  إلى 
أو  جنحة  إلى  بسيط  مروري  حادث  من  تتحول 

جناية.
إنه حادث تعرضنا له، شئنا أم أبينا، كنا متسببين 
فيه أو ضحاياه .. إنها حوادث يومية ال يخلو منها 

الطريق.
هذه  مع  الشرطية  اإلدارات  تتعامل  كيف  ولكن 

المشكلة المزمنة التي ال تنتهي؟
مخططي  عمل  على  نظرة  يلقي  التحقيق  هذا 
يساعدون  والذين  البسيطة  المرورية  الحوادث 
وذوق  بفن  المؤسفة  القصص  هذه  كل  لتفادي 

ومهارة تجعل الجميع يحترم الطريق.

تحقيق
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تحقيق

خ�صو�صية مرورية

بالنسبة للعقيد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق 
للتحريات  العامة  اإلدارة  مدير  نائب  الرزوقي، 
المراكز والمخافر في  الجنائية لشؤون  والمباحث 
دبي، فإن إمارة دبي »لها خصوصية مرورية فهي 

إمارة مزدحمة«.
مع  التعاون  إلى  باللجوء  هو  يقول  كما  والحل 
للخروج  لها  العون  تقديم  يمكن  التي  الجهات  كل 
وسريع  آمن  بشكل  المرورية  الحوادث  نفق  من 
واحترافي، فيتم التواصل مع اإلذاعات المحلية مثل 
هذا  المباشر،  البث  برنامج  من خالل  دبي«  »نور 
التي  الذكية  المرورية  اللوحات  استخدام  بجانب 
معين  شارع  في  حادث  بوجود  السائقين  تخبر 

وترشدهم الى الطرق البديلة لتفادي االزدحام.
ويشير العقيد الرزوقي إلى أنه في حالة الحوادث 
المرورية تقوم دوريات المراكز الشرطية بالتحرك 
للحوادث ولكل مركز في إمارة دبي برنامج مروري 

يتناسب مع طبيعة المنطقة التي يغطيها المركز.

120 دورية �شاملة

ويضيف العقيد الرزوقي بأن هناك 120 دورية 
شاملة في مراكز شرطة دبي الـتي يبلغ عددها 120 
التنسيق  يتم  الكبيرة  الحوادث  حالة  وفي  مركزاً، 
المدني  والدفاع  والدوريات  المرور  إدارة  مع 
واإلسعاف، باإلضافة إلى التنسيق مع هيئة الطرق.

يقول  وتفعيلها،  البالغات  سير  كيفية  وعن 
اتصاالً  العمليات  غرفة  تتلقى  »عندما  الرزوقي: 
بوجود حادث بسيط وبدون وجود إصابات بليغة، 
تطلب غرفة العمليات من طرفي الحادث التوجه إلى 
أقرب مركز شرطة، وفي حالة الحادث البليغ تتجه 
اقرب دورية إلى موقع الحادث لتتفقده وإذا تطلب 

األمر يتم االتصال باإلسعاف أو الدفاع المدني«. 
دراسات  بعمل  تقوم  المراكز  أن  إلى  ويشير 
فيها  تكثر  التي  المناطق  أكثر  حول  مستمرة 

الحوادث وأسبابها وكيفية عالجها وبعدها يتم رفع 
هذه الدراسات إلى الجهات المسؤولة سواء كانت 
لوضع  الطرق  هيئة  أو  والدوريات  المرور  إدارة 

الحلول بشأنها.
منطقة  في  تكثر  كانت  المثال،  سبيل  فعلى   
مناطق  لوجود  نظراً  الدهس  حاالت  القصيص 
عمالية قريبة، لذلك قام قسم الشرطة هناك بوضع 
كيفية  حول  وتصور  الدهس  حاالت  عن  دراسة 
فتم  الطرق،  هيئة  إلى  الموضوع  وحّول  العالج 
استطعنا  وهكذا  المشاة،  لعبور  جسور  تركيب 
تقليل نسبة حوادث الدهس المروري بإيجاد الحل 

المناسب لهذه المشكلة المرورية. 
العقيد  يقول  الحوادث،  لتخطيط  وبالنسبة 
الحادث  الرزوقي إن ذلك يعتمد على سرد طرفي 
اتفاق  عدم  حالة  وفي  المروري،  الحادث  لوقائع 
رسم  في  متخصصين  بخبراء  نستعين  الروايتين 
الحادث  بناء  إلعادة  المرورية  الحوادث  وتخطيط 
وَمْن  المتسبب  هو  من  للتأكد  المكان  نفس  في 
الكبيرة  الحوادث  وفي  الحادث،  من  المتضرر 
نستعين بكاميرات المراقبة الموجودة في شوارع 

دبي للتعرف على المتسبب. 
ويشير الى أن الزمن الذي تستغرقه الدوريات 

 15 بالمتوسط  يبلغ  الحادث  مكان  إلى  للوصول 
دقيقة،   25 الحادث  تخطيط  يستغرق  بينما  دقيقة 
الطبيب  تدخل  تتطلب  كبيرة  حوادث  هناك  ولكن 
الشرعي ووكيل النيابة واإلسعاف والدفاع المدني، 
وفي هذه الحالة قد ينتهي التخطيط بعد 60 دقيقة.

�شاعد.. مراهنة على ال�شرعة

لألنظمة  »ساعد«  شركة  تراهن  جانبها،  من 
المرورية التي تمارس نشاطها في تخطيط الحوادث 
في أبوظبي ورأس الخيمة وأم القيوين على السرعة 
في إنجاز عملها لتخفيف الضغط البيئي والنفسي 

الناجم عن الحوادث المرورية.
ويقول المهندس إبراهيم يوسف الرمل الرئيس 
التنفيذي للشركة إن »ساعد« تضع مقاييس صارمة 
الوصول  معدل  كان  الماضي  العام  ففي  لإلنجاز، 
الى موقع الحادث 15 دقيقة واآلن تم تحقيق معدل 

13 دقيقة، والتوجه حاليا هو تحطيم هذا الرقم.
وكشف الرمل عن أن »ساعد«، التي تعمل على 
مدار 24 ساعة يوميا، تعاملت في 2010 مع أكثر 
أي  23,200 بالغ  2011 مع  21,600 بالغ وفي  من 

بارتفاع قدره %7 .
وحول كيفية تعامل ساعد مع هذا الضغط من 

العمل يقول: لدينا 160 دورية وعدد موظفينا 700 
خبير سير على مستوى عاٍل من الكفاءة والخبرة 
والمرور،  السير  بقوانين  القانونية  والدراية 
فالمخطط قبل أن ينزل إلى العمل الميداني يخضع 
المكثفين،  والتدريب  التمرين  من  أسابيع  لسبعة 
أن يجتازها  التي يجب  الدورات  العديد من  فهناك 
يتم  الذي  والعملي  النظري  التدريب  مثل  الموظف 
بالمعهد المروري ، باإلضافة إلى دورات في خدمة 
المهنة  وأخالقيات  القضائية  والضبطية  العمالء 
ودورات  الضغط،  تحمل  مثل  نفسية  واختبارات 
في فن التعامل مع الجمهور ليتمكن من امتصاص 
التخطيط  كيفية  في  دورات  بجانب  غضبهم، 

المروري ومعرفة َمْن المتضرر وَمْن المتسبب في 
هذا الحادث أو ذاك.

وحول تخطيط الحادث، يقول الرمل: يشمل ذلك 
تواجد خبير السير وقيامه بالتخطيط والعمل على 
المروري والتحاور  الحادث  المعلومات عن  إدخال 
واحتواء  الحادث  في  الموجودة  األطراف  مع 
الطريق وتأمين  السيارة من جانب  الموقف وأخذ 
موقع الحادث، حتى ال يتسبب في حوادث أخرى، 
أن  15 دقيقة، ويجب  أن ال يتعدى  وكل هذا يجب 
لموقع  المخطط  خالله  يصل  الذي  الوقت  يكون 
الحادث واالنتهاء من التخطيط هو 25 دقيقة فقط .

منظومة  »ساعد«  لـ  أن  إلى  الرمل  ويشير 
إلكترونية متكاملة تحدد المناطق الساخنة وأوقات 
الذروة التي تكثُر فيها الحوادث المرورية لتوزيع 
 20 وهناك  المرورية،  الحاجة  حسب  الدوريات 
قطاع  وكل  أبوظبي  قطاعات  على  توزع  دورية 
تكون  قطاعات  فهناك  السكاني،  االزدحام  حسب 
واسعة وكبيرة ولكنها ال تعاني من ازدحام مروري 
مثل منطقة »البطين« فال تحتاج إلى وجود العديد 
من الدوريات بعكس النادي السياحي الذي يعتبر 
قطاعاً أصغر، لكن نظراً لالزدحام يحتاج إلى أكثر 

من دورية لتغطيته.

يصادف مخططو حوادث السير العديد من 
المواقف الطريفة في عملهم مثل القصة التالية 
الحوادث  ومخطط  السير  خبير  يرويها  التي 
دبي: »وصلني بالغ  الريس موسى في  معاذ 
إلى  توجهت  وعندما  مرورية،  مشكلة  بوجود 
هناك سيدة سجينة  أن  اكتشفت  البالغ  مكان 
إلى  ذهب  سائقها  ألن  التاكسي  سيارة  داخل 
للمرأة  ليعيد  نقدية  المحال لصرف ورقة  أحد 
فذهب  اآلذان،  ولكنه سمع صوت  مالها،  بقية 
للصالة وبعدها لتناول طعام الغداء ناسياً أمر 

المرأة تماماً!«.
وعندما  بالغ،  وردنا  أخرى،  حادثة  »وفي 
وصلنا الى الموقع فوجئنا برجل يطلب النجدة 
تسللت  قطة  إخراج  طلب  إليه  توجهنا  وعندما 
كيف  يدري  يكن  لم  ألنه  سيارته،  محرك  إلى 

يتصرف معها!«.

 

الخبير  يرويه  آخر  طريف  حادث  وهذا 
والمخطط المروري رمزي سالم باصهيب في 
أبوظبي: »كانت الزوجة تسير بسيارتها وخلفها 
يتبعها زوجها ، ولكن الزوجة كانت تسير ببطء 
ما أدى الى حادث تصادم بين السيارتين، وعند 
وصولي كانت أصواتهما تتعالى عن المتسبب 
في الحادث فهو يصرخ وهي ال تتوانى بالرد 
عليه متهمة إياه باإلهمال، فبادرت إلى تهدئتهما 
وتطييب خاطرهما، وبعد ذلك ُصدمت من طلب  
هي  زوجته  أن  التقرير  في  أكتب  ان  الزوج 
المتسبب في الحادث »ألنها امرأة وهو رجل« 
وقال مبرراً ذلك: ماذا ستقول العائلة إذا عرفت 
أني »دعمت« زوجتي ؟!!«، ولكني رفضت ذلك 

بالطبع«. 

 

المخطط المروري حمد خميس المنيعي في 
أبوظبي صادف الموقف التالي: »صدمت امرأة 
بسيارتها قطة في الشارع فاتصلت بالشرطة 
وعند  إلى»ساعد«  الموضوع  تحويل  وتم 
وصولي للحادث كانت المرأة تصرخ قائلة أن 
القطة هي السبب ألنها خالفت القانون وقطعت 
تهدئتها  فحاولت  الحادث،  وقع  لذلك  الشارع، 
ولكنها كانت تصر على أن القطة هي المتسبب 

بالحادث وأنها هي المتضررة!«. 

السائق ذهب للصالة
ونسي المرأة في التاكسي!

ماذا ستقول العائلة؟!

القطة هي السبب!

خمطط متعدد اللغات 

يخضــع مخططــو الحــوادث المروريــة فــي دبــي 
لــدورات تعلّــم اللغــات وذلــك ليكونــوا علــى 
أهبــة االســتعداد للتعامــل مــع مختلــف المواقــف 
المروريــة بســهولة وســرعة. ومــن اللغــات التي 
يتــدرب عليهــا المخططــون الصينيــة والروســية 

واأللمانيــة واالنجليزيــة والهنديــة.

 الزمن الذي ت�ستغرقه الدوريات 

للو�سول اإىل مكان احلادث يبلغ 

باملتو�سط 15 دقيقة

خمِطط احلوادث يخ�سع ل�سبعة 

اأ�سابيع من التمرين والتدريب 

املكثفني

-املهند�س ابراهيم الرمل-العقيد حممد الرزوقي
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العالج ال�صعبي يف املنطقة ا�صتمر 

ملئات ال�صنني، اإل اأن ِقلة قليلة ل 

تزال تف�صله على الطب احلديث.

الحكيم أو الطبيب الشعبي يكاد يكون بضاعة منقرضة هذه األيام، إال انه كان يلعب دوراً مهماً في األيام الغابرة عندما لم تكن هناك 
مستشفيات أو عيادات. أما العقاقير أو األدوية التي كان يستخدمها الطبيب الشعبي فقد كانت وال تزال مزيجاً من األعشاب والنباتات 

والمكونات المختلفة فضالً عن األدعية وتالوة آيات من الذكر الحكيم. 
هؤالء األطباء األوائل أصبحوا عملة نادرة هذه األيام خاصة وأن ممارسيها كانوا يحرصون على توريث مهنتهم ألوالدهم من بعدهم، 

إال أن تطور العلوم الطبية وتغير اتجاهات العمل بصورة عامة قلّصا من دور »الحكيم« أو الطبيب الشعبي.
»999« رصدت بعضاً ممن ظل يمارس هذه المهنة وتحدثت إليهم عن قرب وعن أساليب العالج التي يطبقونها على مرضاهم. 

حتقيق: خالد الظنحاين واأماين اليافعي

أطباء
بال حقيبة



الو�شم 

ورث خميس بن عبدالله الخديم خبراته العالجية 
من أبويه وهو يؤكد على أن الطب الشعبي قديماً 
كان يعتمد على المعرفة البسيطة بأنواع األعشاب، 
العمل  لهذا  المعالج  الشخص  ممارسة  عن  فضالً 

الشعبي. 
ويضيف: أن الناس كانوا يتداوون فيما بينهم، 
حياتهم،  أمور  كل  في  تعالى  الله  على  متوكلين 
ترزقون«  نياتكم  »وعلى  مقولة  من  متخذين 
أساساً لما يقومون به من أنشطة بغرض التشافي 
والعالج، بحيث يعالج الرجل الرجل، وتعالج المرأة 
النسائية ال يمكن  المرأة، ذلك أن بعض األمراض 

للطبيب الرجل معالجتها.
ويتابع قائالً: إن طب »الوسم« أي »الَكي« كان 
منتشراً لدينا في المنطقة، وهو ما قمت بممارسته 
ما  بوجع  الشخص  يشعر  فعندما  األيام،  تلك  في 
يلجأ إلى »الوّسام« أو من لديه خبرة في المجال، 
األلم، ليحدد  فيقوم هذا »الوّسام« بمعاينة منطقة 
المكان الذي يضع فيه الَكي.. والَكي عموماً يقوم 
والعصبية  العضلية  األمراض  من  كثير  بمعالجة 

بإذن الله.

اأبو جنيب 

إلى بعض أسماء األمراض، منها: »أبو  ويشير 
جنيب« وهو يصيب اإلنسان ويشل حركته، فيقوم 
ثم  الشمس  تحت ضوء  المريض  بوضع  المطبب 
يلمح  فعندما  األلم،  أي  »العوق«  منطقة  إلى  ينظر 
لمعة ضوء في مكان ما من جسد المريض، يضع 
أداة  أي  بـ»الميسم«  يأتي  ثم  تميزه  إشارة  عليه 
المريض  اللمعة، فيشفى  الكي ويضعه على مكان 

من ذاك األلم. 
الذي  الُعقم  كمرض  أخرى  أمراض  وهناك 

بالكشف  المطببة  المرأة  فتقوم  النساء،  به  تصاب 
المريضة، ثم تعالجها بطريقة »الخبن« وهي  على 

طريقة تشبه عملية الحجامة.

القرط وال�شّنوت

ويذكر أن ألم األسنان كان يستخدم له عالج من 
نبات »الَقَرط« الذي يزرع بمزارع المنطقة، فيأتي 
تستخدم  أداة  وهي  »المنحاز«،  بـ  ويدّق  بالقرط 
لطحن الحبوب، ثم يخلط بالماء ثم يوضع على وجه 
المريض وتحديداً على خده األيمن أو األيسر حسب 
منطقة األلم، كما كنا نصف شراب »السنّوت« لعالج 

المغص أو اإلمساك.

حرمل وَيعدة

التي  األعشاب  على  حصولهم  كيفية  وعن 
أغلب  إن  الخديم:  يقول  للعالج،  يستخدموها 
األعشاب التي نطبب بها نحصل عليها من الجبال 
المطر،  نزول  بعد  أكثرها  تنبت  إذ  والسهول، 
كالحرمل واليعدة وغيرهما، وبعض هذه األعشاب 
تزرع في مزارع المنطقة، أما البعض اآلخر فنحصل 

عليها من السوق.
وختم الخديم حديثه، مستنكراً ابتعاد الناس عن 
العالج بالطب الشعبي، رغم أهميته ونجاعة أدويته 
في معالجة العديد من األمراض. وقال: نحمد الله 
تعالى الذي َعلّمنا ما لم نعلم، وهو الخير الذي أعطاه 

الله للعباد، فلماذا نتركه وننساه؟! 

خنب وكي

زمن  منذ  تعمل  فهي  الغسية،  حمدان  آمنة  أما 
في  خاصة  باألعشاب،  التطبيب  مهنة  في  بعيد 
الرجل  أو  المرأة  التي تتعرض لها  الكسور  تجبير 
أيضا، فهي ال تجد بأسا في اإلشراف على معالجة 
الرجال أو األطفال إن لزم األمر. وفي حديثنا معها 
تقول: إن التداوي باألعشاب وخاصة عالج الكسور 
يأتي ضمن أوليات العالج عندي، لما لهذه المهنة 
من أهمية كبيرة في معالجة كثير من كسور العظام 

في الماضي.
وتوضح: أن الخبن والكي والمساح من الطرق 
العالجية المنتشرة في الدولة وتستخدم في عالج 
وعالج  الحمل،  وتأخر  واألطفال،  النساء  أمراض 

التهاب اللوز. 
وتعالج النساء اللواتي تأخرن في الحمل بطريقة 
بتحضير  فيها  تقوم  عالجية  طريقة  وهي  الخبن، 
كأس من الفخار، تضع فيها رماداً وسبع حصوات، 
وتشعل فيها النار ثم تضعها على بطن المريضة. 

به  والمقصود  »بالمساح«،  العالج  وهناك 
الخاصة  والعضالت  األعصاب  على  باليد  المسح 
عن  فضالً  واألطفال،  النساء  وتشمل  بالمريض، 
»الكشحة«،  مرض  عالج  في  ويستخدم  »الكي« 
وهو شعرة تظهر على جسد الطفل، وتحديداً ظهره، 
فتقوم المعالجة بكي تلك الشعرة الكبيرة لتتمكن أم 
الطفل من اإلنجاب بعده، إضافة طبعاً إلى التداوي 

باألعشاب، وهو كثير.

اأع�شاب برية

تقول:  تمارسها  التي  العالجات  أنواع  وحول 
فقد  الكسور،  عالج  بموهبة  تعالى  الله  حباني 
خصوصاً  البرية  األعشاب  من  الكثير  استخدمت 
التي تنبت بعد نزول المطر، والتي تعد من المواد 
الرئيسية في التطبيب الشعبي، وهذا بطبيعة الحال 
تدبير من عند الله سبحانه وتعالى، كما أنني قمت 
بتحضير خلطات شعبية عديدة لعالج جميع أنواع 
الكسور، مثل خلطة شعبية تتكون من ورق السدر 
ونبات الظفرة والحلبة والكركم مع قليل من الملح، 
وتوضع هذه الخلطة على موضع الكسر، فيشفى 
المريض بإذن الله، وقد أثبتت هذه الخلطة نجاعتها 
لها  يتعرض  التي  الكسور  من  كثير  معالجة  في 

الرجل والمرأة والطفل. 
في  أخرى  شعبية  خلطة  أيضاً  استخدم  كما 
معالجة الكسور وهي مزج بياض بيض الدجاج مع 
يوضع  ثم  الماء،  من  قليل  مع  »العنزروت«،  نبات 

على الكسر. 

احلبة احلمراء

التي  الشعبية  األدوية  بعض  إلى  الغسية  تشير 
وهي  الحمراء،  الحبة  كشراب  األعشاب،  من  تنتج 
بعد  المرأة  تشربها  اللون،  حمراء  نباتية  بذور 
من  وغيرها  »سخانة«،  أيضاً  وتسمى  الوالدة، 

عالجات شعبية.
وعن مدى استخدامها لهذه المعالجات في الزمن 
اليوم،  الزمن  تغير  لقد  الغسية:  تقول  الحاضر، 
وأصبح الناس يلجأون إلى المستشفيات والعيادات 
اليوم ال  الشباب  أن  ذلك  المنتشرة في كل مكان، 
يثقون بمثل هذه العالجات ويعتبرونها غير مجدية، 
من  تحمله  لما  وذلك  منها،  »يتقّرفون«  أنهم  كما 
روائح ومرارة عند بلعها، فضال عن أنها تحتاج إلى 
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خميس اخلدمي
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صبر وجلد في تحملها.. إال أن بعض كبار السن 
يلجأون إليها بين الحين واآلخر.

الداية والوالدة

إذا مرت فترة الحمل بسالم يبقى على المرأة أن 
تتحمل قسوة الوضع والوالدة حيث تساعدها في 

هذه الفترة )الداية(.
محمد(،  )أم  الحمادي  عيسى  عمران  مريم 
القبالة  مهنة  تمارس  عاماً،   63 تجاوز عمرها  التي 
التقليدية وتقول: إن الداية في الماضي تقوم بوضع 
وهي  المرأة،  جانب  إلى  )الرايله(  أو  )المركازه( 
خشبة تغرس في األرض وتمسك بها المرأة عندما 
بطن  بمسح  الداية  تقوم  ثم  الوضع،  بآالم  تشعر 
المرأة وجسدها وتأمرها بالشهيق والزفير لتسهيل 
المرأة  أهل  يكون  الوقت  هذا  وفي  الوضع،  عملية 

مشغولين بالدعاء لها.
وبعد الوالدة تضع الداية على بطن المرأة حجراً 
تسقيها  كما  قماش  بقطعة  ملفوفاً  الشكل  دائري 

األدوية النباتية والسوائل المغذية.

طقو�س ما بعد الوالدة

العادات  وفق  به  االعتناء  فيتم  المولود  أما 
ينقع  ثم  السري،  الحبل  فيقطع  المتبعة  والتقاليد 
المولود في الياس والملح وأنواع أخرى من العطور 
التي تسمى )بودرة(، وعندما يمتص جسمه كفايته 
من هذه المواد يغسل المولود ويلبس مالبسه التي 
بها  ليس  فضفاضه  واسعة  وهي  سلفاً،  له  أعدت 
أزرار وتربط بخيوط من القماش. بعد ذلك يجّهز 
للمولود »القماط« وهو من القماش يلف به فيشمل 
الطفل  جميع جسمه حتى تشد أعضاؤه، ويوضع 
ومخدة  فراش  وفيه  »منز«  ويسمى:  المهد  في 
صغيرة مستطيلة توضع تحت رقبته، وتكون هناك 
الوسط يوضع فيها  دائرية مفتوحة في  »خرارة« 

رأس المولود حتى يكون رأسه دائرياً. 

العالج بامل�شاح

أما شيخة محمد عبدالله )أم عبدالله( التي تبلغ 
من العمر 70 عاماً، فهي متخصصة في طب النساء، 
العالج  طرق  ومن  الحمل.  وتأخر  العقم  تعالج  إذ 
تقوم  حيث  بـ)الخبن(  العالج  طريقة  تتبعها  التي 
بتحضير كأس من الفخار، تضع فيها رماداً وسبع 
النار ثم تضعها على بطن  حصوات وتشعل فيها 

المريضة. 
أما األجر الذي كانت تتقاضاه فقد كان رمزياً في 
الغالب مثل قطعة قماش أو بعض الطعام تعبيراً من 
أهل المريض عن الشكر، كما كانت تعالج البعض 
دون مقابل وذلك حسب الظروف المادية »فالقصد 

من العالج هو لوجه الله تعالى«.

العالج باحل�شى

ابراهيم(  )أم  عبدالرحمن  أحمد  مريم  وتشرح 
سبب العالج بوضع الحصى على بطن المرأة بعد 
الوالدة، وتقول: إن سبب ذلك هو إعادة الرحم )بيت 
الضنا( إلى مكانه الطبيعي، وكان هذا العالج يستمر 

من أسبوعين إلى 20 يوماً.
وهي  )يصلُون(  عملية  العالج  ذلك  ويرافق   
الداية  به  وتقوم  الوالدة،  بعد  المرأة  جسم  تدليك 
بمساعدة أحد أقرباء المرأة باستخدام زيت دافئ، 
حيث توضع حولها صينية بها جمر بهدف وصول 
وذلك  التدليك،  أثناء  المرأة  جسم  إلى  الحرارة 
إلعادة الحيوية والنشاط إليها خصوصاً أن المرأة 
في شؤون  نفسها  على  تعتمد  كانت  الماضي  في 

من  لتتمكن  جيداً  تعالج  أن  من  بد  فال  المنزل، 
مواصلة واجباتها اليومية بعد الوالدة مباشرًة. 

كان  التي  والعقاقير  األدوية  عن  ماذا  ولكن 
فاطمة  تؤكد  التقليديون؟  المعالجون  يستخدمها 
 58 العمر  من  تبلغ  التي  صقر(  )أم  سعيد  محمد 
البيئة  في  تتوفر  ما  غالباً  كانت  العقاقير  أن  عاماً، 
المحلية من أعشاب ونباتات وخاصة في المناطق 

الجبلية والصحراوية.
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مدير  الشامسي،  عديل  حمد  العميد  أكد 
في  واإلصالحية  العقابية  المؤسسات  عام 
الشرعية  الخلوة  تفعيل  تم  بأنه  الداخلية  وزارة 
الدولة  في  واإلصالحية  العقابية  بالمؤسسات 
في  بالمؤسسات  لعقوبتهم  النزالء  تمضية  خالل 
أو  لالعتداء  النزالء  تعرض  تماماً  ونفى  الدولة، 
العقابية  الدولة  إلى أن مؤسسات  التعذيب مشيراً 
واإلصالحية نظيفة تماماً من أي وسيلة تعذيب.. 

وفيما يلي نص الحوار: 
في  وخاصة  واألخرى  الفينة  بين  تتردد   <
عن  وتقارير  روايات  الغربية  اإلعالم  وسائل 
الدولة  في  العقابية  المؤسسات  نزالء  تعّرض 
هذه  دقة  مدى  فما  المعاملة،  وسوء  للتعذيب 

االدعاءات؟
- هذه تقارير غير صحيحة وعارية تماماً عن 
واإلصالحية  العقابية  الدولة  فمؤسسات  الصحة، 
صغر  مهما  تعذيب  وسيلة  أي  من  تماماً  نظيفة 
حجمها، والدولة  تراعي حقوق اإلنسان والمواثيق 
الدولية في التعامل مع النزالء، ونحن نؤمن تماماً 
بأن المؤسسات العقابية واإلصالحية في اإلمارات 
إلصالحهم  بل  النزالء،  لمعاقبة  مكاناً  ليست 
وتأهيلهم ليكونوا مستعدين للعودة إلى المجتمع، 
أفراده  مع  وليندمجوا  العالية،  باألخالق  ُمتحلّين 

بسهولة.
أرقى  تمتلك  اإلمارات  أن  على  أُؤكد  أن  وأود 
المؤسسات العقابية واإلصالحية في العالم، فهذه 
وال  واحد  قانون  مظلة  تحت  تعمل  المؤسسات 

تفرقة في داخلها بين لون أو جنس أو ديانة فالكل 
يعامل معاملة واحدة.

شخصاً  النزيل  تعتبر  العقابية  والمؤسسات 
ضاالًّ لطريقه، ارتكب فعالً يعاقب عليه القانون وهو 
التعامل  فإن  العقوبة، وبالتالي  الدين بقضائه  يرد 
معه ال يجري على خلفية انتقامية، بل بهدف محدد 
توفير  محاولة  أيضاً  يقتضي  الذي  اإلصالح  هو 
للعودة  الفرصة  تمنحه  له  سوية  إنسانية  ظروف 

إلى الطريق السوي.
هذه  في  تجاوزات  أي  حدثت  إن  ولكن   <

المؤسسات فكيف يتم التعامل معها؟
واإلصالحية  العقابية  المؤسسات  قانون  إن   -
يعاقب على أية تجاوزات في حال وقوعها، وأنا منذ 
من  حالة  أي  إطالقاً  أواجه  لم  المهمة  هذه  توليت 
هذا القبيل. وأحب أن أذكر أن هناك إدارة لحقوق 
اإلنسان في وزارة الداخلية تتابع جميع اإلجراءات 

الخاصة بالنزالء وتتيح لهم تقديم شكوى في حالة 
أن هناك  أو تعذيب. كما  تعّرض أي نزيل العتداء 
لجان تفتيش دورية ومفاجئة للمؤسسات العقابية، 
فضالً عن زيارات لمنظمات حقوقية لالطالع على 

واقع هذه المؤسسات.
وبالتالي فإن واقع نزالء المؤسسات يدحض أي 
الوقت  في  كرامتهم  هدر  تّدعي  خارجية  افتراءات 
الذي تتلقى فيه هذه المؤسسات إشادات دولية على 

البرامج التأهيلية والتدريبية للنزالء.
والمؤسسات العقابية في الدولة تراعي حساسية 
التعامل مع النزالء، ما جعلها تقدم خدمات تراعي 
عهدة  تحت  هو  النزيل  ألن  اإلنسانية،  المعايير 
الدولة، لذا يجب توفير كل االحتياجات األساسية 

له بما يتوافق مع األنظمة المعمول بها.
الشرعية  الخلوة  منح  موضوع  وصل  أين   <

للنزالء؟

حوار: اأماين اليافعي

حمد الشامسي لـ »999«:

اإلمارات تمتلك أرقى المؤسسات 
العقابية واإلصالحية في العالم

م�سروع القانون اجلديد للموؤ�س�سات العقابية 

والإ�سالحية يت�سمن منح النزلء ِخلوة �سرعية 



العدد 517 يناير 362014

حوار

- بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
بالمؤسسات  الشرعية  الخلوة  تفعيل  تم  الداخلية، 
العقابية واإلصالحية خالل تمضية النزالء عقوبتهم 
للمشروع  اإلعداد  وتم  بالدولة،  بالمؤسسات 
ووضعه ضمن تعديالت قانون المؤسسات، حيث 
العادات  مع  وتتماشى  تتطرق  القوانين  هذه  إن 
العربية  اإلمارات  دولة  في  االجتماعية  والتقاليد 
الخلوة  النزالء  يمنح  المشروع  وهذا  المتحدة. 
الشرعية مع زوجاتهم وفقاً آلليات تتالئم مع ثقافة 
وتقاليد مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة على 
أساس إجازات الخروج المؤقت والخروج الطارئ.

> ما الهدف الرئيسي لهذا المشروع؟ 
لنزالء  الشرعية  الخلوة  مشروع  تطبيق   -
عمل  هو  واإلصالحية  العقابية  المؤسسات 
في  النزيل حقه  إعطاء  عن  إنساني محض، فضالً 

األسري في  الترابط  على  أسرته وعائلته وحفاظاً 
واالندماج  التواصل  من  األسر  وتمكين  المجتمع، 
مع النزيل لتحقيق األهداف المرجوة من مشروع 
األمر  لهذا  أن  شك  وال  للنزالء.  الشرعية  الخلوة 
وجوده  خالل  النزيل  على  ستعود  إيجابية  آثاراً 
واألمان  باألمن  الشعور  حيث  من  المؤسسة  في 

وممارسة حياته بصورة طبيعية.
الخلوة  لتنفيذ  محددة  آليات  هناك  هل   <

الشرعية للنزالء؟
- إجراءات الخلوة الشرعية للنزيل ستتم بسرية 
داخل  محددة  وإجراءات  ضوابط  وتحت  تامة 
المؤسسة مع توفير األماكن المهيئة والتي تحافظ 
على الخصوصية. وستتحدد أيام وساعات محددة 
للخلوة الشرعية للنزالء والتي ستتم بعمل إجراءات 
وساعات  أيام  خالل  وأسرته  للنزيل  احترازية 
إدارات  تتخذها  أمنية  إجراءات  وتحت  الخلوة 
المؤسسات العقابية واإلصالحية في تأمين النزيل 

وأسرته.
وقد استفادت دولة اإلمارات العربية المتحدة من 
تجارب الدول العربية واإلسالمية في هذا المجال، 
هذا  في  الناجحة  التجارب  على  اإلطالع  تم  حيث 

المجال وأفضل الممارسات. 
العامة  اإلدارة  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وأود 
للمؤسسات العقابية تكرس جهودها من أجل العمل 
ورفدها  واإلصالح  التأهيل  منظومة  نجاح  على 
تحقيق  بما يضمن  بها  االرتقاء  ما من شأنه  بكل 
بالجودة  مقرونة  مرتفعة  نسبة  ذات  أداء  معدالت 
إحداث  إلى  األولى  وبالدرجة  تسعى  كما  والتميز، 
تغيرات من شأنها تهيئة الظروف الموائمة لتشمل 
عملية  على  أساسها  وارتكاز  التنفيذي  المستوى 

اإلبداع واالبتكار.
من  العديد  العقابية  المؤسسات  لدى  أن  كما 
البرامج الهادفة، التي من خاللها يخرج النزيل، وقد 
واالفكار  الممارسات  وتحّصن ضد  سلوكه  تعّدل 
نافعاً  عضواً  ليخرج  السوي  غير  والخلق  السيئة 

لدينه ووطنه ونفسه وأسرته.
> ما أحدث مشاريعكم حالياً؟

إلقامة  مشروعين  الداخلية  وزارة  تبنّت   -
أحدث  على  جديدة  وعقابية  إصالحية  مؤسسات 
المؤسسات،  هندسة  في  العالمية  المواصفات 
تتراوح  استيعابية  بطاقة  أبوظبي  إمارة  في  األول 
في  والثاني  ونزيلة  نزيل   5000 إلى   4000 بين 
إنجاز  المقرر  ومن  الشارقة  بإمارة  الذيد  منطقة 

المشروعين في العام 2016.
وال بد لي في هذا السياق أن أعرب عن االعتزاز 
والفخر بما تقدمه القيادة الرشيدة من كافة أشكال 
الدعم والمساندة مالياً ومعنوياً للمؤسسات العقابية 
اإلصالحية إلعانتها على تطوير الخدمات المقدمة 
للنزالء وإنشاء العديد من المشاريع التطويرية من 

مباٍن وتجهيزات وعناصر بشرية مؤهلة. 

املوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية يف 

الإمارات لي�ست مكانًا ملعاقبة النزلء بل 

لإ�سالحهم وتاأهيلهم
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تحقيق

كانت المرأة الفلسطينية تساند الرجل في فالحة 
قبل  األطفال  وتربية  العيش  لقمة  وكسب  األرض، 
عقود من الزمن، لكن السلطة الفلسطينية استطاعت 
خالل السنوات األخيرة أن تؤهل عدداً من الفتيات من 
أجل محاربة الجريمة وتطبيق القانون وتعزيز األمن 

في األراضي الفلسطينية. 
األكاديمية  في  أريحا  في  النار  خط  وعلى 
االستقالل-  جامعة   – العسكرية  للعلوم  الفلسطينية 
رسمي  بحضور  الُمجندات  عشرات  أخيرا  تخّرجت 

رفيع. 
واجهت  التي  التدريبات  وقسوة  صعوبة  ورغم 
المجندات، إال أن سعاد طعيمة ورفيقاتها كانت لديهن 
مواجهة أخرى، فهزمن التقاليد في بلد كغيره من دول 
المنطقة تعيب عاداته وتقاليده على نسائه ارتداء الزي 

العسكري.
هناك  كان  البداية  »في  عاماً(:   21( طعيمه  تقول 
أن  يؤيد  عائلتي  في  أحد  كان  وما  كبير  اعتراض 
أنا  لهم  وقلت  إصرار  لدي  لكنني  عسكرية،  أصبح 
باألكاديمية  والتحق  طريقي  أشق  أن  وأريد  مقتنعة 

العسكرية«. 
مكثف  لتدريب  خضعت  التي  طعيمه  وتضيف 
وكل  عائلتي  على  جديدة  الفكرة  »كانت  لـ»999«: 

زميلة  تجربة  وكانت  مقبولة«.  غير  جديدة  فكرة 
طعيمة وتدعى ابتهال حماد مختلفة ألن والدها يعمل 
عسكرياً منذ عقود طويلة وقد شجعها على اختيارها. 
يرغبن  كن  الصبايا  من  »كثير  حماد:  وقالت 
بالدراسة هنا، لكن عائالتهن رفضت بشكل قاطع، إال 
أن بعضهن استطعن االلتحاق من خالل إصرارهن 

وتمسكهن باختيار مستقبلهن«. 
وخضعت حوالي ثمانين مجندة لتدريبات عسكرية 
في  المحصنة  األكاديمية  أسوار  خلف  متخصصة 
األهل  عن  بعيداً  الغربية  بالضفة  »أريحا«  مدينة 

واألصدقاء والمحيط الخارجي.
وهذه التدريبات شكلت عالمة فارقة في مستهل 
مسيرة المجندات العسكرية إذ يعني صمودهن أن ال 

مهنة عصية على المرأة الفلسطينية. 
أراضي  إلى  عادت  قد  الفلسطينية  المرأة  وكانت 
العسكرية  البزة  ترتدي  وهي  الفلسطينية،  السلطة 
عندما دخل الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى أراضي 
أوسلو  اتفاق  توقيع  أريحا عقب  قطاع غزة ومدينة 

في العام 1994.
لكن ارتداء المرأة للزي العسكري آنذاك كان بدافع 

التطوع وليس على أسس أكاديمية وعلمية.  
التحاقها  بعد  شعرت  أنها  عودة  وفاء  وتؤكد 

باألكاديمية أنها ال تزال في منزل عائلتها، خصوصاً 
في ظل اإلمكانات التي وفرها هذا الصرح الفلسطيني 

للمجندات.
)في  هون  »نحن  لـ»999«:  بعفوية  وفاء  وقالت 
عايشين،  هون  نحن  بندرس،  بس  مش  األكاديمية( 

نحن هون حاسين حالنا في البيت مش بأكاديمية«.
العسكرية  للعلوم  الفلسطينية  األكاديمية  وعملت 
المزيد من  2007 على حث  العام  منذ تأسيسها في 
آمنة  بيئة  لتحقيق  بها  االلتحاق  على  الفلسطينيات 

للجميع.  
خصوصيتها  هو  األكاديمية  يميز  ما  أهم  ولعل 
وتفّردها في العلوم األمنية ذات الصلة الوثيقة بأمن 
باعتبارها  وازدهاره،  وتنميته  واستقراره  المجتمع 
والرخاء  الشاملة  النهضة  لتحقيق  أساسية  ركيزة 
القادمة وفق ما يقول  المشرق لألجيال  والمستقبل 

القائمون عليها. 
العاصي: »تتوفر في  الركن يونس  اللواء  ويقول 
األكاديمية بيئة علمية تحّفز الدارسين فيها على التعلم 
والتعليم واالستزادة من المعارف والتجارب الوطنية 
ذاتهم  وتحقيق  قدراتهم  وتنمية  والدولية  والقومية 
الطاقة  إلنتاج  وملكاتهم  مهاراتهم  صقل  يكفل  بما 
البشرية الالزمة من الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيالً 

علمياً ومعرفياً وسياسياً ونفسياً واجتماعياً عالي 
المستوى«.

مع  تتنافس  الفلسطينية  الفتاة  »أن  ويضيف: 
األداء  فتاة في محيط  بأنها  تعترف  الرجل وهي ال 
معهم  وتتسابق  الرجال  تنافس  هي  ولهذا  العملي، 
التي  والحركات  ككل  الميدانية  الحركات  في  حتى 

يوجد فيها عنف«.
ويوضح العاصي لـ»999«: »بأن األجواء هنا داخل 
األكاديمية، وعلى الرغم من الطابع العسكري الصارم 

التي تتسم به إال أنها ال تخلو من ساعة للمرح«. 
الجسدية  بالقوة  تتمتع  حماد  منال  وأصبحت 
على  يقوى  وال  نحيفا  جسدها  كان  بعدما  والعقلية 
عمل أي شيء سوى تجهيز الطعام وتنظيف المنزل 

وخدمة أشقائها وشقيقاتها الصغار. 
»تفتخر  بأنها   »999« لمراسل  تردد  وظلت حماد 
أمنية   مؤسسة  من  تخرَّجت  بعدما  بمستقبلها« 
ساعدتها على الدخول إلى الحياة العملية من خالل 

الدراسة والرياضة والتدريبات الشاقة. 
المصاعب  من  الكثير  واجهت  قد  حماد  وكانت 
من جانب عائلتها عندما قررت االلتحاق باألكاديمية 
تقدير  على  الثانوية وحصلت  دراستها  انهت  بعدما 
كان  بعدما  اآلن  بي  يفخر  »والدي  وقالت:  متقدم، 

يعارض األمر بشدة«. 
الدكتور  واالجتماعي  النفسي  األخصائي  ويرى 
الفلسطيني  المجتمع  في  التشدد  أن  زقوت  سمير 
في  كبير  حد  إلى  تراجع  قد  الغربية  الضفة  في 
الدولة  أركان  بناء  الفلسطينية  السلطة  مواصلة  ظل 

الفلسطينية. 
باألكاديميات  الفتيات  التحاق  أن  ويوضح: 
األمنية ال يزال غير مرغوب فيه، لكن هناك عشرات 

النماذج التي أصرت على االلتحاق والنجاح في هذا 
المجال مما سيؤدي إلى رفعة المجتمع في المنظور 

المتوسط والبعيد.
علمية،  أمنية  وطنية  مؤسسة  هي  واألكاديمية 
أنشئت ألغراض إعداد العاملين في األجهزة األمنية 
كوادر  وتخريج  وتأهيلهم،  وتدريبهم  الفلسطينية 
علمية ذات كفاءة لرفد األجهزة بها، وتضم أقساماً 
واحد،  جامعي  حرم  يجمعها  مختلفة  وأمنية  علمية 
وترتبط  فلسطين،  في  أمنية  أكاديمية  أول  وهي 
العلمية  المؤسسات  من  العديد  مع  تعاون  بعالقات 
ولغة  والدولي  العربي  الصعيدين  على  واألمنية 

التدريس فيها اللغة العربية.
ويقول رئيس مجلس إدارة األكاديمية اللواء توفيق 
الطيراوي لـ»999«: »إن القيادة الفلسطينية أدركت أن 
القيام بهذه المهمة يتطلب مؤسسة أكاديمية تعليمية 
شاملة،  وكقضية  كعلم  األمن  مع  تتعامل  وتدريبية 
والبشرية،  المادية  اإلمكانات  بكل  مجهزة  وتكون 
األمر الذي يمّكنها من تأهيل وإعادة تأهيل الطواقم 

إعادة  في  والمساهمة  األمنية  األجهزة  في  العاملة 
هيكلة أجهزة األمن ورفدها بالجيل الجديد المتسلح 

بالعلم والمعارف والمهارات«.
ويشير الطيراوي »إلى أن األكاديمية التي أصبحت 
الكوادر  من  الوطن  الحتياجات  تلبية  جاءت  جامعة 
األمنية المؤهلة علمياً ومهنياً، وأن تكون في طليعة 
خدمة  في  األمنية  العربية  واألكاديميات  الجامعات 
المجتمع الفلسطيني، وموضع اعتبار وتميز أكاديمي 
على المستوى المحلي والعربي واإلقليمي والدولي 

في المجال األمني«.  
وتدريباً  تعليماً  توفر  األكاديمية  أن  ويوضح: 
أكاديمياً عالياًٍ ونوعياً في التخصصات ذات العالقة 
للتطوير  شاملة  رؤية  إلى  يستند  األمنية،  بالعلوم 
المعرفية  المجاالت  في  البشرية  للموارد  النوعي 
القيمة  والروحية  والتطبيقية،  والعلمية  الذهنية، 
المتعلقة بقطاع األمن، وتوظيفها إلعداد كوادر أمنية 
عالية التأهيل مهنياً وعلمياً، وإعداد قيادات المستقبل 
المسلحة بروح االنتماء وااللتزام واالنضباط والقيم 

الوطنية والحضارية.
فرص  وفَّرت  األكاديمية  أن  الطيراوي  ويؤكد 
لألمن  التخصصية  المجاالت  في  العالي  التعليم 
والالزمة لرفد األجهزة األمنية والمؤسسات الوطنية 
بكوادر مهنية مؤهلة علمياً وإدارياً، تكون قادرة على 
المواطنين،  مع  والتعامل  الوطنية  المسؤولية  ل  تحمُّ
وأداء وظيفتهم األمنية والمساهمة في تحقيق خطط 

التنمية الوطنية بأسلوب علمي مهني متطور. 
واألكاديمية تحولت من كلية جامعية إلى جامعة 
البكالوريوس في  تضم ثالث كليات وتمنح شهادة 
الدبلومات  من  العديد  إلى  إضافة  تخصصات  ستة 

التي تقدمها.

حتقيق: تامر اإبراهيم- اأريحا

على خط النار 
املراأة الفل�صطينية تهزم التقاليد وترتدي الزي الع�صكري

اللواء توفيق الطيراوي
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والمكان.. والحدث.الزمان.. 
تكونت  منها  بعضها،  عن  تنفصل  ال  متالزمة  أبعاد  ذات  ثالثية 
تلك المنظومة التي نسميها حياتنا، فالحياة ليست إال جماع األحداث 
التي عشناها في مكان ما.. في زمن ما.. لتختزن الذاكرة منها شيئاً، 

وتذهب منها إلى زوايا النسيان أشياء وأشياء.
ثمة أزمان ذهبية تضيء جوانب حياتنا، ال نستطيع أن ننفصل عنها بأي شكل من األشكال، ألنها 

الوقود الذي نستمد منه مقدرتنا على مواصلة رحلة الحياة حتى محطتها األخيرة.
وثمة أماكن أثيرة ال نستطيع أن نغادرها مهما ابتعدنا عنها بأجسادنا، ألن أرواحنا تظل ُمقيمة فيها، ال 
تملك القدرة على مفارقتها حتى لو لم نستطع العودة إليها، أو تحولت تلك األماكن إلى أطالل، أو لم يعد 

لها على ظهر البسيطة وجود.
وثمة أحداث ال نستطيع أن ننتزعها من ذاكراتنا مهما تقادم عليها الزمن حتى لم تعد أكثر من بقعة 
ضوء بعيدة، مثل نجمة أضاءت ذات يوم سماءنا ثم اختفت وسط هذا الكم الهائل من النجوم والكواكب، 
إلى راحة  تشقى به نفوسنا دون أن نصل  أو عذاباً  العبث ممارستها،  البحث عنها عملية من  ليصبح 

أرواحنا.
وإذا كانت »الحياة ليست ما يعيشه أحدنا، وإنما هي ما يتذكره، وكيف يتذكره ليرويه«، كما يقول 
الروائي الكولومبي الشهير »غابرييل غارسيا ماركيز« في سيرته الذاتية »عشت ألروي«، فإن االرتحال 
في الذاكرة يصبح حقاً مشروعاً لنا، نستطيع أن نمارسه بمنتهى العذوبة، ألنه ارتحال في الحياة نفسها، 
بين كل بؤر الضوء والعتمة التي تنتشر في أنحائها، وفوق كل هضاب النجاحات العالية، وبين أودية 
اإلخفاقات السحيقة التي ترسم تضاريسها، وحول كل ميادين االنتصارات المزدانة باألضواء، وساحات 

االنكسارات والخيبات المعتمة، تلك التي تتشكل من مزيج ألوانها لوحة أعمارنا.
قد تبقى حادثة ترقى إلى الطفولة منذ ستين عاماً في ذاكرتنا بشكل أفضل مما تبقى حادثة البارحة، 
وتبعث بالصورة األكثر صفاًء وحياًة، أفال يحدث هذا حين نشيخ؟ وفوق ذلك، أال توجد حاالت تصوغ 

فيها أحداُث الطفولِة الشخصيَة وتحدد حياة بأكملها؟
»ياسوناري  الياباني  الروائي  كتبها  التي  النائمات«  »الجميالت  رواية  بطل  »إيغوشي«  تكلم  هكذا 
كاواباتا«، وهو يستحضر صوراً من الماضي، خالل تلك الليالي الخمس التي قضاها في بيت الجميالت 

النائمات، حيث يتردد برجوازيون يدفعون أمواالً طائلة للتمتع بالشكل األكثر نقاًء للحب األخير. 
من هنا تأتي الدعوة إلى اإلبحار في الذاكرة التي تتوقد حيناً، وتنطفئ حيناً، نتسلل عبر ثقوبها التي 
نحاول أن نجعلها وردية قدر اإلمكان، باحثين عن حدث كان ذات يوم بؤرة الضوء التي انجذبت إليها كل 
حواسنا، وتجمعت حولها كل مشاعرنا، أو مكان كان ذات يوم مأوى ألفئدتنا ومستقراً لقلوبنا، أو لحظة 

كانت ذات يوم محطًة تمنينا أن يتوقف الزمن عندها فال يغادرها أبداً.
ُترى ماذا لو امتلكنا مخيلة الروائي اإلنجليزي الشهير »هـ. ج. ويلز« وصنعنا »آلة الزمن« التي تخيلها 
في روايته المعروفة؟ هل كنا سنختار االرتحال بها إلى الماضي لنعيد تصحيح مسار بعض أحداثه، أم 
ترانا ننطلق بها إلى المستقبل لنعيد رسم خريطة طريقنا؟ أم ترانا نرضى بالواقع مستمتعين بانتظار 

المجهول، ُمسلمين أمورنا ألقدارنا التي ربما كانت أرأف بنا من أنفسنا؟
تلك حكاية تستحق أن نعيش فصولها كاملة، بكل ما فيها من أوجاع ومسرات، هي بعض من فيض 
الذاكرة التي تبعث لنا بأطيافها، غير عابئة بما يمكن أن تثيره هذه األطياف في نفوسنا. وهذا سؤال 
نطرحه على أنفسنا كلما وّدعنا عاماً واستقبلنا عاما، ال نعلم إلى أين ستقودنا سفننا فيه، وإن كنا نتمنى 
أن ترسو على ضفاف جديدة، تكون أجمل من كل الضفاف التي رست عليها خالل مسيرة العمر، تلك التي 

أصبحت ذاكرة نعود إليها، كلما ضاقت نفوسنا بحاضرها، فأبحرنا فيها بحثاً عن زمن أجمل.

بحثًا عن زمن أجمل
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الجريمة و العقاب

وصول  عن  تفيد  األولية  الـمعلومات  كانت 
الخادمة »س، 23 عاماً«، آسيوية الجنسية، إلى أحد 
فارقت  وقد  الدولة،  إمارات  بإحدى  المستشفيات، 

الحياة تماماً..
وأفاد تقرير الطبابة الشرعية، »أّن أسباب الوفاة 
كانت ناجمة عن صدمة نزفيّة، بعد انفكاك المشيميّة، 
من  باألدوية،  إلى خضوعها إلجهاض  ذلك  وُيعَزى 

جّراء َحْمل غير شرعي«.
والمبــاحث  التحرّيات  »قسم  قيـــام  ولدى 
المسـتشفى،  من  القريب  الشرطة  بمركز  الجنائية« 
»أّن  لــهم  تبيّن  الالزمين،  والتحقيق  بالتحــّري 
أثناء   - تعمل  كــــانت  إليها،  المشار  الخادمة 
العائالت  إحدى  لدى   - الحياة  قيد  على  وجودهــا 
عاماً«   30 »ط،  اســتغّل  حيث  الدولة،  في  المقيمة 
شقيق صاحبة المنزل غياَب شقيقتـه عن البيت في 
ليقدم  أخرى،  إمــارة  في  الموجودة  البنتها  زيارة 
بوعي أو من دون وعي، على ارتكاب الفعل الّشائن 
مع الخادمة »س«، وبموافقتها هذه المرة بعد تمنعها 

عن ذلك مرات عدة.

فاحًا! احَلْمل �شِ

هذه العالقة الحرام أثمرت في نهاية المطاف، عن 
فاح(، ولكن الخادمة  حدوث ما يسّمى )بالحْمل السِّ
تحاول  كّل حركاتها وسكناتها،  في  كانت  الُمَخاِتلة 
البيت  صاحبة  عن  األمر  ومداراة  جريمتها،  إخفاء 
وزوجها، خشية افتضاح ِفْعلتها وجريمتها، وحينها 

وعندها تكون الّطاّمة الكبرى. 
لكْن سرعان ما بدأ القلق يساورها يوماً بعد يوم، 
بدء  مع  إثر ساعة، خاصة  يدهُمها ساعة  والخوف 

تكّور بطنها، وظهور عالئم الَحْمل على الجسد.
 ألم يقْل الشاعر يوماً:

واعــلْم بأّنَك باألْعَمـــــاِل ُمْرَتَهن
فُكْن لذاَك كـثيَر الــَهّم َمْحُزوَنا

وأكثْر ُتقى اللِه في األْسَراِر ُمْجتِهداً 
 إنَّ التُّقى خيُْرُه ما كاَن َمْكنُوَنا

موت خادمة
موقف ال يحتمل التاأجيل

بحراجة  »ط«  المدعو  »س«  الخادمة  أخبرت 
إيجاد  وضرورة  عليه،  هي  ما  وصعوبة  الموقف، 
انكشاف  قبيل  وذلك  للموقف،  وسريع  آمن  مخرج 
األمر، وخروج الفضيحة إلى العلن، وحينها ال ينفع 

ندم وال دموع وال اعتذارات.
بل  عميق،  تفكير  في  »ط«  المجرم  دخل  وقتها 
خروجاً  يريد  أمره،  من  َبيَْص«  »َحيَْص  في  دخل 
لجريمته  والخسائر،  التّبَِعات  وبأقّل  وسريعاً،  آمناً 

الموصوفة الُمدانة.
وليس يدري كيف قفز تّواً إلى بؤرة تفكيره قوُل 
إال  تنقاُد  ال  جموحٌ  »الفضيلة فرسٌ  الفالسفة:  أحد 
على  األمر  تقليب  بعد  يعمد  هو  وها  للفرسان«... 
تؤدي  أدوية  تناول  إلى  الخادمة  دفع  إلى  وجوهه، 
على  ما دخلك شّر«،  دار  ويا  الجنين،  إجهاض  إلى 
الرغم من خطورة وضع الَحْمل، األمر الذي تسبّب 
للخادمة،  شديد  نزف  أعقبه  المشيميّة،  »بانفكاك 
كّل  اختلطت  وهنا  الحال«،  في  وفاتها  إلى  أدى  ما 
األوراق، وصارت الدنيا في عينيه وجهازه التنفسي 

عجاجاً خانقاً، وسديماً ضبابياً.

اعرتاف

وفي التحقيق مع المدعو »ط«، من جانب »قسم 
الشرطة،  مركز  في  الجنائية«  والمباحث  التحرّيات 
اعترف حاالً بما ُنِسب إليه، من أنه هو الذي ارتكب 
من  مانعتْه  وأنها  »س«،  الخادمة  مع  الّزنا  حادثة 
قبُل مرات ومرات، وأنه هو السبب في وفاتها، أوالً 

وأخيراً.
في  أقّرت  التي  شقيقته  مع  تحقيق  أجري  كما 
اعترافاتها الصريحة، أنها لم تكن على علم بالحادثة 
من ألفها إلى يائها، وأّن مخدومتها »س« – لألمانة 
المواظبة  سوى  عليها  يظهر  يكن  »لم   – والحقيقة 
وأسراره  البيت  خصوصيات  واحترام  العمل،  على 
بانتظام  عندهم  تعمل  كانت  وأنها  ومقتنياته، 
لم  وزوجها  وأنها  وأكثر،  سنتين  منذ  وانضباط 

يالحظا عليها أّي تصّرف غير الئق خالل هذه المدة 
الطويلة«.

وكامل  فِمه  بملء  اعترف  فقد  »ط«،  المجرم  أما 
حريته، في قسم »التحرّيات والمباحث الجنائية« في 
مركز الشرطة بالجريمة المشار إليها، »وأنه هو الذي 
الخادمة عن نفسها، بعدما تمنّعت مرات عّدة  راَوَد 
من قبل، وأنه لم يكن يريد أن يؤدي تناولها لألدوية 

إلى مفارقتها الحياة بل فقط التخلص من الجنين«.
ألم يقولوا في أدبيّات القضاء وقاعات المحاكم: 
المجرم  أُْوِدع  لذلك  األدلّة«،  سيّد  االعتراف  »إّن 
»ط« غرفة التوقيف بانتظار تقديمه للمحكمة، لينال 
جزاءه العادل، على ما اقترفته نفسه األّمارة بالّسوء 
والّسقوط من الزنا والتسبب بقتل امرأة وجنين عن 

غير عمد.

»على نف�شها َجَنْت َبَراق�س«

يقبع  هو  ها  بالحكم،  النطق  وبعد  المجرم،  »ط« 
واإلصالحية«  العقابية  »المؤسسات  بإحدى  اليوم، 
الزنا  جريمتي  على  عقاباً  عدة  لسنوات  الدولة  في 

والتسبب بقتل امرأة وجنين عن غير عمد.
وهناك في غياهب هّمه، وظلمة تفكيره، وتالشي 
المريرة،  محكوميّته  سيقضي  شبابه،  نضارة 
سرِّه صباح  في  وسيرّدد  العادل،  الحكم  وسنوات 
يقول مثلٌ  َبَراِقش«، كما  َجنَْت  نفسها  مساء: »على 

عربي.
وقال نبينا محمد )]( في حديٍث شريف: »ما 
ِمْن شيٍء أثقُل في ميزاِن المؤمِن، يوم القيامة، ِمْن 

ُحْسِن الُخلق«.
فقد  المسكين،  وزوجها  »ط«  المدعو  أخت  أما 
أسقط بأيديهما، وهما يعيشان اآلن مرارة الموقف 
وصعوبته، وعاقبة السمعة السيئة التي جلبها لهما 
األخ غير األخالقي، وغير المحترم، الذي لم يحفظ 
ُحْرَمة البيت، وطهارة ساكنيه، ولم يقّدر سلفاً َوَخاَمة 
ما سيقوم به من عمٍل دنيٍء ساقط، ال يمّت لألخالق 

بأّية صلٍة أو نَسب أو أدنى قرابة. 

اإعداد: وجيه ح�سن
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تشارلز سوبراج مجرم من طراز فريد، كما كان 
يعتقد إذ أنه رأى أن السجن لعشرين عاماً تجربة 
جديرة بخوضها، خاصة إذا كانت ثمرتها االستمتاع 

بخمسة عشر مليون دوالر.
والذي  بالتبنّي،  الجنسية  الفرنسي  سوبراج 
تلك  أمضى  وفيتنامية  هندية  أصول  من  ينحدر 
السنوات في السجن تمتع خاللها بحياة مرفهة كأنه 
يعيش في أحد الفنادق، حيث األغذية المتنوعة وآلة 
كبيرة وزوار  تلفاز ومكتبة  طباعة وثالجة وجهاز 

من اإلعالميين.
ومهرب  مجوهرات  لص  بأنه  تشارلز  اشتهر 
حافلة  حياة  وعاش  أيضاً،  وقاتل  مخدرات 
بالمغامرات التي حولته إلى شخصية شهيرة، وكان 
استمالة  على  الذي ساعده  المال  من  الكثير  يمتلك 
حراسه في السجن. وكان ما يملؤه نشوة أنه سيجد 
نفسه عندما يبلغ الثانية والخمسين من العمر خارج 
السجن، وفي انتظاره تلك الماليين التي جمعها من 
تجارة المخدرات والسرقة، وهو أمر ليس بالسيء 
ترى  بينما  أشخاص،  عشرة  بقتل  اتهم  لرجل 
السلطات المحلية أنه قتل أكثر من عشرين شخصاً 

من السياح األوروبيين واألميركيين.
عاش تشارلز طفولة بائسة ولقي معاملة سيئة 
يتجه  الفيتنامية، مما جعله  الهندي وأمه  والده  من 
إلى الجريمة لكي يعوض هذا الحرمان، وكان يسلب 
الشخصية  ووثائقهم  سفرهم  جوازات  ضحاياه 
أن  إال  المخدرات،  تهريب  عمليات  في  الستخدامها 
والدته  انفصلت  عندما  التحسن  في  بدأت  األمور 
عن أبيه وتزوجت بعدها من ضابط فرنسي، والذي 
لقب  يمنحه  أن  دون  من  تشارلز  تبني  في  رغب 
وجعله  بالمرارة  الصبي  أصاب  ما  وهو  األسرة، 

يشعر بأنه غريب داخل هذه األسرة.
القبض على  ُيلقى فيها  التي  المرة األولى  كانت 
تشارلز عندما تورط في عملية سطو وحكم عليه 
الوقت  ذلك  في  يجد  ولم  أعوام،  ثالثة  بالسجن 
إلى جواره وكان قراره عندئذ  أي فرد من أسرته 
باالنتقام من المجتمع. وخلف القضبان داخل سجن 
إلى  تشارلز  تعّرف  باريس،  من  القريب  »بويسي« 
شاب  وهو  إيسكون،  فيليكس  ويدعى  الزوار  أحد 
ثري كان يزور السجناء أسبوعياً، ويقدم المساعدة 

الممكنة لهم.
إثر حصوله على عفو خرج تشارلز من السجن 

واصطحب  سيارة  سرق  حيث  جرائمه،  ليواصل 
صديقته شانتال إلى كازينو للقمار، وهناك خسر ما 
معه من أموال وخالل عودته تم اعتقاله وإعادته إلى 
السجن ليمضي ثمانية أشهر خلف القضبان، ولدى 
والسطو  لالحتيال  ثانية  عاد  السجن  من  خروجه 
سيارة  استعار  مرة  وذات  األثرياء.  منازل  على 
الحامل وغادر  صديقه فيليكس واصطحب زوجته 
»استانبول«  إلى  حتى وصل  شرقاً  متجهاً  فرنسا 
طفلتها.  زوجته  وضعت  وهناك  »بومباي«،  ثم 
السيارات  انغمس من جديد في سرقة  الهند  وفي 
والمخدرات والسطو على محالت المجوهرات.إال أنه 
تم اعتقاله وأودع سجن »تيهار« في نيودلهي، حيث 
قام بأول عملية فرار ناجحة له واتجه مع زوجته 

إلى أفغانستان.
عاش تشارلز في كابول مع زوجته وطفلته، حيث 
واصل السرقة وتهريب المخدرات، إال أنه تم القبض 
عليه ومرة أخرى هرب من السجن إلى إيران، ومن 
هناك إلى العديد من الدول مستخدماً جوازات سفر 
أندريه،  األصغر  أخاه  قابل  تركيا  وفي  مسروقة. 
حيث اشترك االثنان في تنفيذ عدد من السرقات إلى 
أن تمكنت السلطات التركية من القبض على أندريه، 
بين  ما  وتنقل  الشرق  باتجاه  تشارلز  هرب  بينما 

الهند وباكستان وإيران.
إلى  تعرَّف  اإلجرامية  ألعماله  ممارسته  وخالل 
أصبحت  والتي  ليكريك،  ماري  تدعى  كندية  امرأة 
إنشاء  قرر  أن  بعد  خاصة  جرائمه،  في  شريكته 
من  الشبان  بعض  وتضم  بأفكاره  تؤمن  جماعة 
يشبه  كان  والذي  أجاي،  يدعى  بينهم شاب هندي 

تشارلز في قسوته اإلجرامية.
بدأ  وجماعته  تشارلز  انتقل  حيث  تايالند،  في 
عمليات قتل استهدفت السياح األجانب، وكانت أولى 
ضحاياه امرأة أميركية تدعى جيني بوليفار كانت 
قتلها  تم  السياحية، حيث  األماكن  زيارة ألحد  في 
بعد سرقتها. أما الضحية الثانية فهي الدبلوماسية 
قتلها  تشارلز  أن  يعتقد  التي  هيرمان  الهولندية 

بنفسه لرفضها االنضمام إلى جماعته.
يدعى فيتالي هاكيم  الثالثة كانت شاباً  الضحية 
أجاي  إلى  وتعّرف  كسائح،  الشرق  إلى  جاء  الذي 
وتشارلز في أحد منتجعات »خليج تايالند« ولثقته 
به أبقى جواز سفره وباقي أوراقه معه، ولم تمض 
سوى عدة أيام حتى عثر على جثته محترقة. وفي 

ديسمبر 1975 تعرف تشارلز إلى مواطنة فرنسية 
تدعى شارمين كارو، والتي بدورها لقيت مصرعها 
عن  البحث  الشرطة  وبدأت  غامضة،  ظروف  في 

القاتل الذي أطلقت عليه اسم »األفعى«.
إثر ذلك، تعّرف تشارلز إلى الشاب هينك بينتاتا 
وخطيبته كورنيليا هيمكير وهما طالبان هولنديان 
نفسه  قدَّم  حيث  آسيا،  شرق  جنوب  إلى  سافرا 
إليهما على أنه تاجر مجوهرات ودعاهما إلى منزله 
في »بانكوك«، وحاز على ثقتهما بحيث أودعا لديه 
جوازي سفرهما وباقي أوراقهما الشخصية، وبعد 

فترة قصيرة لقى االثنان مصرعهما خنقاً.
وفي »كاتماندو« عاصمة نيبال التي انتقل إليها 
الشاب  قابل  هينك  سفر  جواز  مستخدماً  تشارلز 
تريمونت  أنابيال  وصديقته  دوبار  الدي  الكندي 
اللذين حضرا لتسلق جبل »ايفرست«، وخالل فترة 
مجهول  شاب  جثة  على  الشرطة  عثرت  قصيرة 
جثة  وجدت  بعيدة  ليست  مسافة  وعلى  الهوية 
الشكوك  وحامت  الطعنات.  مزقتها  وقد  أنابيال، 
خارج  هرب  إنه  قيل  الذي  الدي  صديقها  حول 
نيبال، بينما في الواقع كان تشارلز هو الذي هرب 
»بانكوك«  إلى  اتجه  حيث  الدي،  جواز  مستخدماً 
في  اشتراها  قد  الدي  كان  التي  المجوهرات  لبيع 
»نيودلهي«، ثم عاد إلى »كاتماندو« في اليوم التالي 

مستخدماً جواز سفر هينك.
بدا ثالثة من مساعدي تشارلز  الوقت  في ذلك 
يدركون أنهم يعملون لدى مجرم مهووس بالقتل، 
زودوا  أن  بعد  فرنسا  بلدهم  إلى  الهروب  وقرروا 
الشرطة بالمعلومات التي بحوزتهم، أما تشارلز فقد 
تعرف إلى سائح شاب يدعى أفوني جاكوب، والذي 
وِجد بعد فترة قصيرة ميتاً وقد اختفى جواز سفره.

تشارلز كان على ثقة بعدم قدرة أجهزة الشرطة 
لم  أنه  إال  إليه،  الوصول  من  آسيا  دول شرق  في 
يدرك أن شرطة تايالند التي أزعجها مقتل السياح 
في بلدها لن تقف مكتوفة األيدي، خاصة أن لديها 
تأكيدات بأن »األفعى« الذي تبحث عنه هو تشارلز 

بعينه.
بدأت تضيق عليه،  الحلقة  أن  المجرم  شعر هذا 
الهند،  إلى  ماري  صديقته  مع  الهروب  قرر  ولهذا 
الفرنسيين،  الطلبة  إلى مجموعة من  وهناك تعّرف 
وأصبح دليلهم في المدينة وحاز على ثقتهم، وذات 
أنها  ادعى  التي  األقراص  بعض  إليهم  قّدم  مرة 

ترجمة: د.ح�سن الغول

ستقيهم اإلصابة من المرض، وعندما استخدموها 
باقي  جعل  مما  الشديد،  بالدوار  معظمهم  اصيب 
زمالئهم يستدعون الشرطة التي ألقت القبض عليه 

ونقلته مع رفاقه إلى سجن »تيهار« الرهيب.
أسبوعين،  مدى  على  للتحقيق  تشارلز  خضع 
الشرطة  أن  إال  تاجر فرنسي،  أنه  حيث أصر على 
أصدرت مذكرة قبض ضده بتهمة القتل، كما اهتمت 
الشرطة النيبالية باستجوابه أيضاً حول تورطه في 

جرائم قتل أخرى.
العيش داخل هذا  أدنى قلق من  يبد تشارلز  لم 
السجن، إذ كان قد أخفى معه نحو سبعين جراماً 
من الذهب ساعدته على جلب المحامين للدفاع عنه 
وتقديم التماسات العفو، وخالل جلسات المحاكمة 
وجد القاضي أن تشارلز مدان بتهريب المخدرات 
والسطو، وهي جرائم تتساوى مع جريمة القتل في 

نظر القضاء الهندي.
بالسجن  عليها  حكم  فقد  ماري  صديقته  أما 
طعام  في  السم  وضع  بتهمة  سنوات  لخمس 
الطالبين الفرنسيين، وأصيبت خالل سنوات السجن 
بالسرطان وأطلق سراحها، وعادت إلى كندا وتوفيت 

هناك بين أفراد أسرتها.
باإلعدام  يتوقع صدور حكم  الذي كان  تشارلز 
ضده كان سعيداً وهو يسمع القاضي ُيصدر حكماً 
القاضي أضاف  أن  إال  بسجنه سبع سنوات فقط، 
بتهمة  أخرى  سنوات  لخمس  بالسجن  حكماً  إليه 
محاولة سرقة سياح فرنسيين. هذا الحكم لم يثر 
من  خروجه  أن  أدرك  الذي  تشارلز  داخل  القلق 
انتهاء  مع  سيتزامن  عاماً  عشر  إثني  بعد  السجن 
ضده،  الصادرة  القبض  مذكرة  مفعول  سريان 
وسيتيح الفرصة له ليعيش حياة رغدة مع ماليين 

الدوالرات التي جمعها. 
ود  يكسب  أن  تشارلز  استطاع  السجن  في 
1997 خرج  السجناء والسجانين معاً، وفي فبراير 
األفعى من السجن وله من العمر اثنان وخمسون 
عاماً، واختار الذهاب إلى باريس، وفي العام 2003 
تم اعتقاله في »كاتماندو« بسبب استخدامه جواز 
سفر مزوراً، إال أن السبب الحقيقي كان استجوابه 
حول مقتل طالبين أمريكيين في العام 1975 وتمت 
إدانته وحكم عليه بالسجن المؤبد، األمر الذي أصابه 
باالنهيار واليأس وهو يرى أحالمه تتبدد واختفاء 

أسطورة »األفعى« إلى األبد. 

األفعى
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لقد كان للعولمه أثرها الكبير على الجريمة بشكل 
أو  المعلومات  بتقنية  المتصلة  الجرائم  وعلى  عام 
ما ُيعرف بالجرائم اإللكترونية بشكل خاص، حيث 
وأصبحت  الحدود  وتالشت  الجريمة  تعولمت 
جرائـم  وصفـت  وبذلك  ُبعد،  عن  تنفذ  الجريمة 
المعلوماتيـه بأنها جريمة فضائيـة )Cyber(. ومع 
ظهور هذا النوع من الجرائم غير التقليدية، برزت 
الحاجة إلى مواجهتها بطرق تتناسب مع خطورتها 
الجريمة  مسرح  فحص  حيث  من  وطبيعتها 
األدلة  استنباط  وطرق  وجمع  التحقيق  وأساليب 
من  الموضوع  هذا  نتناول  وعليه  معها.  والتعامل 

الجوانب التالية:

م�شرح اجلرمية االإلكرتوين

 مسرح الجريمة اإللكتروني هو جهاز الحاسوب 
الذي استخدم كوسيلة الرتكاب الجريمة أو الجهاز 
مسارح  تتعدد  وقد  الجريمة.  عليه  وقعت  الذي 
ترتبط  التي  الكمبيوتر  أجهزة  بتعدد  الجريمة 
النشر  حالة  في  خاصة  المعلوماتية  بالشبكة 
من  الماليين  مئات  تبلغ  أن  يمكن  إذ  اإللكتروني، 
المادة  نشر  الذي  بالموقع  اتصلت  التي  األجهزة 
المسيئة أو المخالفة للقانون، وفي هذه الحالة يعتبر 
مسرحاً افتـراضياً، وعليه يمكن لجهات التحقيق أن 
تكتفي بما عرض على أي جهاز كمبيوتر واعتباره 
مسرحاً للجريمة. وقد يثير هذا األمر مسألًة أخرى 
المستخرجة من  الوثائق  أن جميع نسخ  أال وهي 
األصلية  الوثيقة  لها حجية  تكون  كأدلة  أي جهاز 

وبالتالي قبولها أمام المحاكم. ويتطلب التعامل مع 
حذراً  اإللكترونية  الجريمة  مسرح  من  النوع  هذا 
شديداً حتى ال تضيع األدلة مع ضرورة االستعانة 
لفحصه  اآللي  الحاسب  فنيي  من  بالمختصين 
وتوثيقها  وتحريزها  الرقمية  األدلة  واستنباط 

والمحافظة عليها.

الدليل االإلكرتوين )الرقمي(

إدانة  ال  أنه  وقانوناً  شرعاً  عليه  المتفق  من 
االتهام،  أساس  هو  فالدليل  إثبات.  أو  دليل  بدون 
والبرهان  الحجة  هو  القانوني  االصطالح  وفي 
أوما ُيستدل به على إثبات صحة الواقعة أو نفيها 
إلدانة المتهم أو تبرئته. وُيعرف الدليل اإللكتروني 
يشمل  بأنه   ،)Electronic evidence( الرقمي  أو 
القيمة  ذات  الرقمية  والبيانات  المعلومات  جميع 
والمخزنة أو المنقولة أو المعالجة بواسطة األجهزة 
اإللكترونية أوالمنقولة عبر شبكات االتصال، والتي 
أو  ارتكبت،  قد  جريمة  هناك  أن  تثبت  أن  يمكن 
توجد عالقة بين الجريمة والجاني أو توجد عالقة 
كافة  تعتبر  وعليه،  منها.  والمتضرر  الجريمة  بين 
المعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب 
والكاميرات  الذكية  والهواتف  وملحقاتها  اآللي 
في  التحقيق  جهات  يفيد  رقمياً  دليالً  الرقمية، 
الرقمي من  الدليل  االتهام. ويتكون  أو نفي  إثبات 
دوائر وحقول مغناطيسية ونبضات كهربائية غير 

ملموسة وال يتم إدراكها بالحواس الطبيعية. 
وتعتبر وسائط تخزين المعلومات هي المصدر 

األساسي للدليل اإللكتروني، وبذلك يمكن استنباطه 
من األقراص الصلبة Hard Disk Drive والمدمجة 
 Circuit Boards( الشرائط الممغنطة ،لوحه الدوائر،
الطابعات،البطاقات  المودم،   ،)  and Components
البرامج   CD الصوتية  األقراص   ،)Sim Card(
وشرائح  الممغنطة  )Software(،البطاقات  اللينة 
أو  المعلوماتية  اآلثار  فإن  كذلك   .USB الذاكرة 
يمكن  الكمبيوتر  أجهزة  من  المستخلصة  الرقمية 
بما تحتويه من معلومات مثل  أن تكون ثرية جداً 
اإللكتروني،  والبريد  المختلفة  المواقع  صفحات 
الفيديو والصوت الرقمي، غرف الدردشة، والملفات 

المخزنة في الكمبيوتر الشخصي.
بأنه  الرقمي  أو  اإللكتروني  الدليل  ويوصف 
المتعارف  األدلة  أنواع  إلى  ُيضاف  حديث  دليل 
به  يتميز  ما  وأبرز  الجنائي.  المجال  في  عليها 
الدليل اإللكتروني أنه يتوفر بقـدر ما تتوفر بصمة 
للحدود  عابر  أنه  الوراثية، كما  والبصمة  األصابع 
بسرعة شديدة وسهولة ويسر، وأنه قابل لالتالف 
بعامل  أحياناً  ويتأثر  بسهولة  والتعديل  والتغيير 

الزمن. 
أجهزة  من  الرقمي  الدليل  على  وللحصول 
الحاسوب والتليفونات الذكية والكاميرات الرقمية، 
محل  باعتبارها  األجهزة  تلك  تفتيش  من  البد 
الجريمة بغض النظر عن كون الجهاز هدفاً للجريمة 
اآللي  الحاسب  أن  فالمعلوم  الرتكابها.  وسيلة  أو 
يتكون من مكونات مادية »Hardware « ومكونات 
منطقية، كما يحتوي على معلومات وبيانات لها صفة 

الخصوصية. وطالما كان هدف التفتيش البحث عن 
دليل، فيتطلب ذلك استصدار إذن من النيابة العامة 
المنصوص  الضوابط  وفق  األجهزة  تلك  لتفتيش 
عليها في قانون اإلجراءات الجزائية لسنة 1987م. 
وعلى ذلك يخضع تفتيش الحاسب اآللي ومكوناته 
تفتيش  أحوال  في  المتبعة  القانونية  لإلجراءات 
األماكن الخاصة )المسكن، السيارة... إلخ(، فمتى 
وِجد الحاسب اآللي في مكان خاص انطبقت عليه 
صفة المكان وجرى عليه حكمه فال يجوز تفتيشه 
إال وفق ضوابط القانون. أما إذا وجد الحاسب اآللي 
أو أحد مكوناته في معية شخص فيخضع في هذه 
الحالة لضوابط تفتيش األشخاص وفق الضمانات 
الحاسب  أجهزة  على  ينطبق  وما  قانوناً.  المقررة 
اآللي ينطبق على الشبكات طالما كانت قناعات جهة 
التحقيق أنه سينتج عن ذلك دليل يفيد في الوصول 

إلى الحقيقة.
الحاسب  أجهزة  تفتيش  في  الفني  الجانب  أما 
شامل  بشكل  عمل  خطة  إعداد  من  فالبد  اآللي 
التفتيش  فريق  ضمن  فنيين  وجود  على  تشتمل 
الدليل  إهدار  وعدم  ايجابية  نتائج  على  للحصول 
أساسية  قواعد  وهناك  الجهاز.  على  الموجود 
للتفتيش والضبط في ميدان جرائم الحاسوب وهي 
مفيدة وضرورية لتتبع األدلة كما أنها تشكل حماية 
ضد أي طعن في صحة األدلة بسبب احتمال سوء 

التعامل معها وهذه القواعد هي:
1. عدم تغير الدليل األصلي

عند التعامل مع األجهزة والبرامج يجب أن يكون 

المساس  عدم  على  حريصين  للتفتيش  المنفذون 
بالدليل األصلي، ولهذا ال بد من التعامل مع النظام 

من ِقبل أشخاص مختصين في علوم الحاسوب.
2. عدم استخدام البرامج على حاسوب مسرح 

جريمة.
3. عدم السماح للمشتبه به بالتعامل مع حاسوب 
أي ضغط  الطاقة، ألن  أو مصدر  الجريمة  مسرح 
يؤدي  قد   )Keyboard( اللوحة  مفاتيح  أحد  على 
اإللكترونية  األدلة  أو  المعلومات  كافة  إتالف  إلى 
المفاجئ  القطع  أن  كما  الحاسوب.  على  المتوفرة 
لمصدر الطاقة يؤدي إلى نفس النتيجة. لذلك يجب 
عدم السماح للمتهم التعامل مع الجهاز أو أي جزء 

منه أو الوصول إلى مصدر الطاقة.
تخزين  وسائط  عن  احتياطية  نسخة  إعداد   .4
المعلومات الموجودة في مسرح الجريمة لضمان 

المحافظة على الدليل األصلي.
صحيحة  بطريقة  المتحصل  الدليل  تخزين   .5
أو  الحرارة  درجة  حيث  من  مناسبة  بيئة  وفي 
إبعادها من المجاالت الكهرومغناطيسية والكهرباء 

الساكنة والغبار.
المحاكم  أمام  حجيته  الرقمي  الدليل  أخذ  وقد 
العربية  اإلمارات  دولة  في  والمدنية  الجنائية 
الدليل  قبول  على  القضاء  استقر  حيث  المتحدة، 
التي  الثقة  إلى  استناداً  لإلثبات  كوسيلة  الرقمي 
مختلف  في  المعلومات  ونظم  الحاسوب  اكتسبها 
التطبيقات. كما ساهم في ذلك أيضاً وضوح األدلة 
الرقمية ودقتها وسهولة تعقب آثارها والوصول إلى 

مصادرها بدقة. وقد نصت المادة )10( من القانون 
االتحادي رقم )1( لسنة2006 في شأن المعامالت 
البينة  وحجية  قبول  على  اإللكترونية  والتجارة 
اإللكترونية، كما عرف قانون اإلثبات اإلماراتي في 
تعديل  لسنة1992م  والتجارية  المدنية  المعامالت 
لسنة 2006م المحرر اإللكتروني، وأقر بحجيته وذلك 
على النحو اآلتي :)يعتبر محرراً إلكترونياً كل انتقال 
أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات 
أو كتابة أو صور أو أصوات أو معلومات أياً كانت 
طبيعتها تجرى من خالل وسيلة تقنية للمعلومات 
والمستندات  والسجالت  اإللكترونية  والكتابة 
اإللكترونية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات 
متى  القانون  هذا  أحكام  في  والعرفية  الرسمية 
قانون  في  المقررة  واألحكام  الشروط  استوفت 
ُيصبح  وحتى  اإللكترونية(.  والتجارة  المعامالت 
التي  المعلومات  كافة  متضمناً  الكترونياً  مستنداً 
تعريفه  يجب  المعلوماتية،  الشبكة  على  نشرها  تم 
وتحريزه  منه  نسخة  وتخزين  بطباعته  وتوثيقه 
بالقدر الذي يوفر له المصداقية ويحمي الدليل من 

أي طعن بسبب سوء التعامل معه. 
التعامل مع مسرح  لما أوضحنا، فإن  واستناداً 
الرقمي  الدليل  واستنباط  اإللكترونية  الجريمة 
يستوجبان إعداد فرق متخصصة من المحققين في 
جرائم المعلوماتية إعداداً جيداً وتدريبهم على كيفية 
استنباط األدلة الرقمية والتعامل معها بالقدر الذي 
يحافظ عليها ويحميها من التلف ويعّزز الثقة فيها 

أمام المحاكم.

دكتور اأحمد عبد املجيد احلاج

مستشار مكتب المفتش العام- وزارة الداخلية

مسرح الجريمة اإللكتروني
والدليل الرقمي في جرائم المعلوماتية
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على موظف  نحن بصدد جريمة عرض رشوة 
عام، لالمتناع عن عمل من أعمال وظيفته، من دون 
أن يقترن ذلك العرض بطلب سابق، أو بقبول الحق 
بجريمة  مايعرف  وهو  العام،  الموظف  جانب  من 
»عرض رشوة لم ُيقبل«، أو ما يطلق عليه في بعض 
العرض  أو  المرفوض  القانونية »العرض  األدبيات 

الخائب للرشوة«. 
وُتعد هذه الجريمة من الجرائم الملحقة بالرشوة، 
المادة  العقوبات االتحادي في  أوردها قانون  وقد 
بالسجن  »يعاقب  أنه  على  نصت  التي   ،١/٢٣٧
مدة التزيد على خمس سنوات كل من عرض على 
موظف عام أو مكلف بخدمة عامة - ولو لم يقبل 
منه عرضه – عطية أو مزية من أي نوع، أو وعد 
عمل،  عن  لالمتناع  أو  عمل  ألداء  ذلك،  من  بشئ 

إخالالً بواجبات  الوظيفة«.
الدكتور مصطفى طاهر الخبير في »مركز دعم 
اتخاذ القرار «في شرطة أبوظبي ألقى الضوء على 
الواقعة المطروحة، تجريماً وعقاباً، والحكم الصادر 
على  وذلك  العليا،  االتحادية  المحكمة  من  بشأنها 

النحو التالي:

طبيعة اجلرمية

الموظف  من  قبولها  دون  من  الرشوة  عرض 
العام ُيعد – بحسب األصل – »تحريضاً على جريمة 
لم ينتج أثره«، وبالتالي اليعد اشتراكاً فيها، ومن ثم 
فال عقاب عليه، باعتبار أن عارض الرشوة اليعاقب 
بالعقوبة المقررة للرشوة، إال إذا تمت الجريمة - 
العام  الموظف  أخذ  أو  بقبول   - على عرضه  بناًء 
للعطية أو المزّية أو الوعد بها.. أما إذا خاب سعيه 
إلفساد الموظف ، بعدم قبول األخير لها، فال مكان 

لتوقيع هذه العقوبة عليه.
المرفوض«  الرشوة  آخر..فإن »عرض  وبتعبير 

مختصاً بالعمل الذي عرض عليه المقابل من أجله، 
يعتقد  أو  اختصاصه  من  العمل  ذلك  أن  يزعم  أو 

بذلك خطأ. 
الجنائي  بالمدلول  المقام  هذا  في  ويؤخذ 
الواسع لفكرة »الموظف العام«، الذي اليقتصرعلى 
للدولة  اإلداري  الجهاز  في  العاملين  الموظفين 
في  الواردة  الفئات  كافة  أيضاً  بل يشمل  فحسب، 
االتحادي،  العقوبات  قانون  من  الخامسة  المادة 

والتي نصت على أنه: 
»يعتبر موظفاً عاماً في حكم هذا القانون«:

1. القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في 
الوزارات والدوائر الحكومية.

2. منتسبو القوات المسلحة.
واالستشارية  التشريعية  المجالس  رؤساء   .3

والبلدية وأعضاؤها.
4. كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام 

بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
وأعضاؤها  اإلدارات  مجالس  رؤساء   .5
الهيئات  في  العاملين  وسائر  والمديرون 

والمؤسسات العامة.
6. رؤساء مجالس اإلدارة وأعضاؤها والمديرون 
ذات  والمؤسسات  الجمعيات  في  العاملين  وسائر 

النفع العام.
ويعد مكلفاً بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل 
من اليدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود 
العامة  بالخدمة  بأداء عمل يتصل  السابقة، ويقوم 
بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك 
المقررة  النظم  أو  القوانين  بمقتضى  التكليف  هذا 

وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به«.
٢- الركن المادي )العرض( 

يتوافر الركن المادي الذي تقوم به هذه الجريمة، 
بتقديم عرض برشوة ال يصادف قبوالً من جانب 
الموظف العام،  ويشمل ذلك كل فعل يتضمن تعبيراً 

السجن لعارض الرشوة
ولو َلم ُيقبل عرضه

اإعداد : حامد حمجوب

د. مصطفى طاهر

العامة  للقواعد  تطبيقاً  العقاب،  طائلة  تحت  اليقع 
في المسؤولية الجنائية، إذ هو مجرد »شروع في 
يقبل  الذي  الرشوة  عارض  أن  باعتبار  اشتراك«، 
عرضه ُيعد شريكاً في جريمة الرشوة، أما إذا خاب 
سعيه برفض الموظف العام لعرضه، فإن اشتراكه 
يكون قد توقف عند مرحلة »الشروع«، والقاعدة: 
وهو  عليه«،  عقاب  ال  االشتراك  في  »الشروع  أن 
من  الفعل  هذا  مرتكب  إفالت  إلى  يؤدى  ماكان 
أمر  أن ذلك  المشّرع قّدر  أن  ، لوال  العدالة  قبضة 
العامة  الوظيفة  نزاهة  ويمس  العام،  الصالح  يأباه 
وثقة الناس في الدولة، فعمد إلى اعتبار هذا الفعل 
جريمة مستقلة، وأفرد لها عقاباً خاصاً، على النحو 
قانون  من   ٢/٢٣٧ المادة  في  عليه  المنصوص 

العقوبات االتحادي.

 اأركان اجلرمية 

يتطلب قيام هذه الجريمة توافر أركان ثالثة:  
١- ركن الصفة

)الموظف العام أو من في حكمه( 
يشترط في َمْن عرضت عليه الرشوة أن يكون 
يكون  وأن  عامة،  بخدمة  مكلفاً  أو  عاماً  موظفاً 

جدياً عن إرادة المتهم، تقديم َعطية أو مزّية من أي 
نوع، أو مجرد وعد بشيء من ذلك، لموظف عام، 
طريق  عن  أو  مباشرة  بصورة  العرض  تم  سواء 
وسيط ، وسواء كان شفوياً أو كتابياً، صريحاً أو 
مستتراً، فال يشترط لتحقق هذه الجريمة أن يكون 
الموظف  على  الرشوة  عرض  قد  الحاجة  صاحب 
العام بالقول الصريح،  بل يكفي أن يكون قد قام 
كان  دام  ما  معه،  يتحدث  أن  دون  العرض  بفعل 
الدعوى  مالبسات  من  واضحاً  ذلك  من  قصده 

وقرائن األحوال.
وإعماالً لمبدأ »حرية القاضي الجنائي في تكوين 
تقديرية  سلطة  الموضوع  لمحكمة  فإن  عقيدته«، 
كاملة، بصدد استخالص الصورة الصحيحة لواقعة 
تعرض  وأن  اقتناعها،  إليه  يؤدي  حسبما  الدعوى 
عليها  معقب  بال  أخرى،  صور  من  يخالفها  عما 
العليا، ما دام استخالصها  المحكمة االتحادية  من 
العقل  بمقتضى  مقبولة  أدلة  إلى  مستنداً  سائغاً، 
والمنطق، ولها أصلها في األوراق، ومن شأنها أن 

تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

٣- الركن المعنوي )القصد الجنائي( 
ركنها  يتخذ  عمدية،  جريمة  هي  الجريمة  هذه 
المعنوي صورة القصد الجنائي، بما يتطلب مايلي:

يعرض  من  بصفة  )العارض(  المتهم  -علم 
عليه الرشوة )موظف عام أو من في حكمه(، وأنه 

مختص بعمله، حقيقًة أو اعتقاداً.
العام،  الموظف  حمل  إلى  المتهم  إرادة  -اتجاه 
في  يدخل  عمل  عن  االمتناع  أو  بعمل  القيام  على 
اختصاصه، مقابل مايعرضه عليه من عطية أو وعد 

بها.
-اتجاه إرادة المتهم كذلك، في ظاهرها 
من  الموظف  تمكين  إلى  األقل،  على 
حيازة العطية، أو إلى تنفيذ الوعد بها في 

المستقبل.

 العقوبة 

مرتكبي  إزاء  المتشدِّد  نهجه  على  سيراً 
الملحقة  األخرى  والجرائم  الرشوة  جريمة 

»عرض  جريمة  من  المشّرع  جعل  بها، 
وعاقب  جناية،  المرفوض«  الرشوة 
مرتكبها بالسجن مدة التزيد على خمس 

المادة  في  المبين  الوجه  على  سنوات، 
عن  فضالً  العقوبات،  قانون  من   ١/٢٣٧

مصادرة العطية التي عرضت على الموظف 
ذات  من   238 المادة  لنص  إعماالً  العام، 

القانون.
على أنه بمطالعة الحكم االبتدائي 
قد  أنه  نجد  استئنافياً،  المؤيد 

أشهر  ستة  المتهم  بحبس  قضى 
وتغريمه مبلغ ألف وخمسمائة درهم، 

ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط.. األمر 
لهما  نعرض  هامتين،  مسألتين  يثير  الذي 

بإيجاز فيما يلي:

األمر األول- الظروف التقديرية المخففة 
المتهم  أخذت  قد  الموضوع  محكمة  أن  لوحظ 
أشهر،  ستة  بالحبس  بمعاقبته  واكتفت  بالرأفة، 
خمس  على  التزيد  التي  السجن  عقوبة  عن  بديالً 
سنوات، وجاء ذلك إعماالً ال غبار عليه لنص المادة 
98 )ج( من قانون العقوبات االتحادى، التي تجيز 
للمحكمة - إذا رأت في جناية أن ظروف الجريمة 
أو المجرم تستدعي الرأفة - أن تنزل بالعقوبة إلى 
الحبس الذي ال تقل مدته عن ثالثة أشهر، إذا كانت 
العقوبة المقررة لهذه الجناية هي السجن المؤقت.

أو غيرها  الرشوة«  فقد ترتكب جريمة »عرض 
في ظروف تدعو المحكمة إلى أخذ المتهم بالرأفة، 
وتخفيف العقوبة عليه، وال تقع هذه الظروف تحت 
حصر، وإنما هي ظروف عديدة ومتباينة، وقد ترك 
استخالصها  في  الحرية  مطلق  للقاضي  المشّرع 
والمالبسات  الوقائع  مختلف  من  واستظهارها، 
وتقدير  والمجرم،  بالجريمة  المتعلقة  واالعتبارات 
العقوبة المناسبة تبعاً لذلك، وطبقاً لفطنته وحسن 
تقديره، دون أن يكون ُملزماً ببيان أسباب ماذهب 

إليه. 
األمر الثاني - مخالفة القانون 

في  الجنائي  الحكم  في  بالنقض  الطعن  ُيقبل 
فيه  المطعون  الحكم  يكون  أن  منها:  حاالت،  عدة 
تطبيقه  في  الخطأ  أو  القانون  مخالفة  على  مبنياً 
جزائية(،  إجراءات   244 )المادة  تأويله  في  أو 

والمقصود بالقانون هنا هو قانون العقوبات، فكل 
للطعن  وجهاً  تصلح  القانون  هذا  ألحكام  مخالفة 
تطبيق  في  »الخطأ  القبيل  هذا  ومن  بالنقض،  فيه 
العقوبة«، كأن توقع محكمة الموضوع على المتهم 
عقوبة بغير سند من النص المطبق على الجريمة. 

بالحكم  المؤيد  االبتدائي  الحكم  أن  لوحظ  وقد 
)عارض  الطاعن  على  قضى  قد  فيه،  المطعون 
الرشوة( بغرامة تساوي ما عرضه على الموظف 
الذي  األمر  والمصادرة،  الحبس  جانب  إلى  العام، 
»مخالفة  العليا  االتحادية  المحكمة  فيه  رأت 
نفسها  تلقاء  من   - قيامها  اقتضى  مما  للقانون«، 
الخصوص،  هذا  في  جزئياً  الحكم  بنقض   -
من   ٢/٢٤٦ بالمادة  عمالً  بتصحيحه،  والقضاء 
الذي  النهج  ذات  وهو  الجزائية،  اإلجراءات  قانون 
الشأن،  هذا  في  العليا،  محكمتنا  قضاء  عليه  درج 
 )16( لسنة   13 رقم  الطعن  في  حكمها  ذلك  ومن 
 – 1994 والذي أوضح  أكتوبر   26 قضائية، جلسة 
انصرفا  قد  ومراده  الشارع  مقصود  أن   – بجالء 
في المادة 238 من قانون العقوبات االتحادي، إلى 
مجال  من  بها  الواعد  أو  الرشوة  عارض  إخراج 
على  العقوبة  هذه  وِقصر  الغرامة،  بعقوبة  التأثيم 
الطلب  فعل  جانبه  في  يقوم  الذي  العام،  الموظف 
العليا في  االتحادية  المحكمة  القبول، وخلصت  أو 

قضائها إلى أنه: 
»لما كان ذلك، وإذ كانت الواقعة المطروحة إنما 
تتعلق بالمتهم الذي لم يقبل عرضه، فإن الحكم إذ  
قضى بالغرامة إلى جانب عقوبة الحبس، يكون قد 
الشأن،  بهذا  القانون، ويتعين نقضه جزئياً  خالف 
وتصحيحه بالقضاء بإلغاء ماقضى به من تغريم 

المتهم«. 
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ه�ســـام ب�ســـري

باحث

٥-غلق األبواب أمام الهجرة الشرعية 
الطبيعية  النتيجة  الشرعية، هي  الهجرة غير  إن 
الدول  تنتهجها  التي  األبواب  وغلق  المنع  لحالة 
العربية.  الشرعية  الهجرة  وجه  في  األوروبية 
المجال  هذا  في  أوروبا  تبنتها  التي  فالسياسات 
وتيرة  من  أججت  حيث  عكسية،  آثار  لها  كانت 
أمام  المجال  فتح  في  وساهمت  السرية،  الهجرة 
في  يتاجرون  ممن  الشرعية  غير  الهجرة  »مافيا« 
البشر عبر الحدود من أجل تحقيق مكاسب مادية 

مشبوهة.

املخاطر والتداعيات

غير  للهجرة  الوخيمة  اآلثار  من  الرغم  على 
الشرعية، سواء الموت غرقاً أو السجن في البلدان 
األوروبية، إال أن هناك إقباالً كبيراً على تلك الهجرة، 
حيث يقدر عدد المهاجرين إلى دول أوروبا خالل 
السنوات العشر الماضية بنحو 25 مليون مهاجر، 
٦٥% منهم وصلوا إلى األراضي األوروبية بطريقة 

غير مشروعة.
الهجرة  حجم  الدولية  العمل  منظمة  تقدر  كما 
السرية ما بين ١٠ و١٥% من عدد المهاجرين في 
العالم، والبالغ عددهم - حسب التقديرات األخيرة 
المتحدة- نحو ١٨٠ مليون شخص. ووفقا  لألمم 
الهجرة  فإن حجم  الدولية،  الهجرة  منظمة  لتقرير 
وصل  قد  األوروبي  االتحاد  إلى  القانونية  غير 
لنحو 15 مليون فرد، فيما تقدر الشرطة األوروبية 
في  الشرعيين  غير  المهاجرين  عدد   )Europol(

�شيناريوهات امل�شتقبل

الهجرة غير  القضاء على ظاهرة  القول، إن  يمكن 
يتم  لم  إذا  بمكان،  الصعوبة  من  سيكون  الشرعية 
القضاء على كل الظروف التي تتسبب فيها. فاتخاذ 
التي  القصور  أوجه  ومن  البطالة،  من  للحد  خطوات 
تنال من التنمية، بما يقلل الفجوة التنموية بين دول 
طرفي الشراكة األورو- متوسطية، هو السبيل الوحيد 
للتعاطي الجدي مع المشكلة، األمر الذي يدعونا إلى 
ينتهج  أن  األوروبي  االتحاد  على  يتعين  إنه  القول 
استراتيجيات خاصة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية 
في دول الجنوب، عبر الدعم المالي والتقني من أجل 
توفير فرص عمل ودخوٍل مناسبة للشباب في هذه 
ظاهرة  مع  المستقبلي  التعاطي  يكون  ولكي  الدول. 
الهجرة غير الشرعية على أُسس قوية وعلمية، فال بد 

من السير وفق المحاور اآلتية:
- إجراء تقييم عام لدوافع ونتائج الهجرة العربية 
وأوضاع المهاجرين العرب في الخارج بصفة عامة.
لمعالجة  عربية  استراتيجية  وضع  محاولة   -
العوائد  الهجرة والمهاجرين، ومنها تعظيم  قضايا 
الظاهرة، ومعالجة سلبياتها وطرق  اإليجابية لتلك 
وآليات االستفادة من الوجود المهجري العربي في 

دعم برامج التنمية العربية.
- معالجة اآلثار والتداعيات السلبية لهذه الهجرة 
العربية  التجمعات  ودعم  العربية،  بالدنا  على 
المقيمة في الخارج، بهدف تمكينها من الحفاظ على 
حقوقها في المهجر، وتيسير تفاعلها مع المجتمعات 

الخارجية بما يحافظ على هويتها الثقافية.

دول االتحاد األوروبي بنحو نصف مليون شخص 
سنوياً.

غير  المهاجرين  أعداد  المتحدة  األمم  وتقدر 
الشرعيين إلى دول العالم المتقدم، خالل السنوات 
فيما  شخص،  مليون   ١٥٥ بنحو  األخيرة،  العشر 
توقعت المنظمة الدولية للهجرة ازدياد الهجرة غير 
المنظمة من جراء األزمة االقتصادية التي يشهدها 
العالم اآلن. وتشير التقارير الدولية إلى أن الهجرة 
تنتشر بشكل خاص بين شباب الوطن العربي ممن 
تتراوح أعمارهم بين ١٢ و ٢٤ عاما ال يجدون عمالً 
أوطانهم ويتعرضون لمضايقات وقيود،  في  الئقاً 
وهو ما أكدته تقارير األمم المتحدة، ومنها تقرير 

»التنمية والجيل القادم«.
وفيما يتعلق بحجم المخاطر التي تالحق المهاجر 
غير الشرعي، فهي عديدة. فغالباً ما تطالعنا وسائل 
اإلعالم بأنباء الغرقى من حوادث السفن المتهالكة 
الشرعيين  غير  المهاجرين  لنقل  تستخدم  التي 

ِخلسة إلى شؤاطئ أوروبا.
ومما ال شك فيه أن عمليات تهريب المهاجرين 
أصبحت  الشرعية  غير  بالطرق  السفر  وراغبي 
المنظمة  الجريمة  أنواع  من  جديدا  نوعاً  ُتشكل 
األخيرة،  اآلونة  في  خاصة  أهمية  اكتسبت  التي 
حيث انتهزت »مافيا التسفير« الفرصة لممارسة 
المتحدة،  األمم  تقارير  فحسب  بالبشر.  االتجار 
تحاول المنظمات اإلجرامية تهريب مليون شخص 
سنوياً بإجمالي أرباح تبلغ نحو 4 مليارات دوالر 

سنوياً.

يمكن تعريف الهجرة غير الشرعية على أنها تلك 
الهجرة التي تتم بطرق غير قانونية، نظراً لصعوبة 
تعقدت  حيث  الشرعية،  الهجرة  وصعوبة  السفر 
شبه  الشرعية  الهجرة  وأصبحت  السفر،  إجراءات 

مستحيلة.
غير  العربية  الهجرة  ظاهرة  اتساع  لوحظ  وقد 
العالم،  دول  من  عدد  إلى  كبير  بشكل  الشرعية 
على  وذلك  األوروبية،  القارة  جنوب  إلى  خاصة 
الرغم من شدة القيود، التي تضعها هذه الدول على 
الهجرة غير الشرعية، والتي ُتشكِّل مصدر خطورة 
كبيرة على حياة األشخاص المهاجرين. حيث غالباً 
ما تتم هذه الهجرة عبر قوارب صغيرة، األمر الذي 
يؤدي في النهاية إلى غرق وموت محقق لعدد من 

هؤالء المهاجرين.
ومن جانب آخر، فإن تاريخ الهجرة غير الشرعية 
إلى أوروبا يعود إلى الفترة من الثالثينيات وحتى 
الستينيات من القرن الماضي. حيث كانت أوروبا 
أصدرت  قد  تكن  فلم  العاملة،  األيدي  إلى  بحاجة 
إلى  الشرعية  غير  الهجرة  عملية  ُتجرم  قوانين 
شعرت  السبعينيات،  أوائل  مع  ولكن  أراضيها. 
األيدي  من  باالكتفاء  نسبياً-   - األوروبية  الدول 
العاملة، مما جعلها تتبنى إجراءات قانونية تهدف 
ازدادت  وقد  الشرعية.  غير  الهجرة  من  الحد  إلى 
اتفاقية »شنجن«  هذه اإلجراءات مع بداية تطبيق 
 ،1985 يونيو  من  بدءاً  التطبيق  حيز  دخلت  التي 
الدول  من  دولة  أي  تأشيرة  لحامل  والتي تسمح 
األوروبية الموقعة على هذه االتفاقية بالمرور في 

العاطلين إلى ٦٦ مليوناً من بين ٣١٧ مليون نسمة، 
وهو تعداد العالم العربي، مما يقطع بأن البطالة أحد 
األسباب القوية لتنامي ظاهرة الهجرة العربية غير 

الشرعية إلى أوروبا.
٣-انخفاض األجور ومستويات المعيشة 

وتدني  األفراد،  دخل  مستوى  انخفاض  يعد 
مستويات معيشتهم، من أهم أسباب هجرة الشباب 
العربي إلى الغرب. فقد أشارت دراسة صادرة عام 
٢٠٠٦ عن المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى أن 
يعيشون  العربي  العالم  من سكان  من ٨٠%  أكثر 
مليون   230 من  أكثر  يعيش  حيث  مدقع،  فقر  في 
نسمة في الدول العربية بمتوسط دخل سنوي ال 
يزيد علي 1500 دوالر سنوياً. ووفقاً لبيانات البنك 
الدولي، فإن نمو نصيب الفرد الحقيقي من الناتج 
يتجاوز  لم  العربية  البلدان  في  اإلجمالي  المحلي 

٦٫٤% خالل ٢٤ عاماً.
الدول  في  العاملة  األيدي  إلى  الحاجة   -٤

المستقبِلة للمهاجرين 
نقص  من  للمهاجرين  المستقبِلة  الدول  تعاني 
المهاجرين  هؤالء  فإن  ولهذا  فيها،  العاملة  األيدي 
فيقومون  للعمالة،  الدول  هذه  حاجة  يستغلون 
بالهجرة إليها، وال سيما أن هؤالء لديهم االستعداد 
في  العمل  وباألخص  المجاالت،  جميع  في  للعمل 
المجاالت التي في الغالب تعزف شعوب هذه البالد 
أمام  مفتوحاً  الباب  بذلك  فيكون  فيها.  العمل  عن 
المهاجر غير الشرعي الذي -بطبيعة الحال- يقبل 

االنخراط في مثل هذه المجاالت.

إجراءات  وازدادت  عادت  ثم  الدول،  بقية  أراضي 
الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مرة أخرى 
توسيع  شهد  الذي  العام  وهو   ،1990 عام  بعد 

االتحاد األوروبي.

 اأ�شباب ظاهرة الهجرة العربية غري 

ال�شرعية اإىل اأوروبا نذكر منها:

المصدرة  البلدان  بين  االقتصادي  التباين   -١
والجاذبة للمهاجرين

هناك تباين واضح في المستوى االقتصادي بين 
الدول العربية الطاردة والدول األوروبية المستقبلة، 
في  التنمية  وتيرة  لتذبذب  نتيجة  هو  التباين  هذا 
البالد العربية التي ال تزال اقتصادات الكثير منها 
تعتمد أساساً على الفالحة والتعدين، وهما قطاعان 
للتنمية، نظراً الرتباط األول  ال يضمنان استقراراً 

باألمطار، والثاني بأحوال السوق الدولية.
٢- ِقلة ُفرص العمل )البطالة(

التي  المشكالت  أخطر  إحدى  البطالة  تعتبر 
تواجه الدول العربية، حيث توجد بها أعلى معدالت 
البطالة في العالم. وحسب تقارير لمجلس الوحدة 
قدرت  العربية،  الدول  لجامعة  التابع  االقتصادية، 
نسبة البطالة في الدول العربية في العقد األول من 
القرن الحادي والعشرين بين ١٥ و ٢٠% . كما تفيد 
إحصاءات برنامج األمم المتحدة للتنمية أن معدل 
البطالة في الوطن العربي عام 2008 وصل إلى نحو 
إلى ٤٠%  يزداد ليصل  لكنه  أي ١٧ مليوناً،   ،%١٥
بين الفئتين العمريتين 15 و24 عاماً، مما يزيد رقم 

الهجرة العربية
غير الشرعية إلى أوروبا

العدد 517 يناير 2014
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الشرطة العالمية

تواجهها  التي  والمعوقات  المشكالت  هي  ما 
إنفاذ  وأجهزة  الشرطة  مجال  في  العاملة  المرأة 
القانون؟ وما هي الوسيلة المناسبة لرجل الشرطة 
للتعامل من خاللها معها بشكل ينعكس إيجابياً على 
زمالء  بين  الجيد  للتعامل  إنموذجاً  ويقدم  العمل 

المهنة من الجنسين؟
مواقف  على  المشكالت  تلك  تقتِصر  وهل 
زمالئها منها أم أنها تجد نفسها أحياناً في خالفات 

وتناقضات مع بنات جنسها العامالت معها؟
الرجل  يعمل  أن  العمل  مصلحة  تتطلب  وهل   
أم  الصادق  بالتعاون  يتصف  بشكل  معاً  والمرأة 
اآلخر  عن  ومستقل  منفصل  بشكل  العمل  يفضل 
قد  والتي  بينهما  الزمالة  عالقة  لتدهور  تحاشياً 

تنعكس سلبياً على أدائهما؟
واآلخر  الوقت  بين  ُتثار  وغيرها  األسئلة  هذه   
تواجه  جديدة  تحّديات  السطح  على  ظهرت  كلما 

لكي  تحتاج  التي  المجال  هذا  في  العاملة  المرأة 
تحقق النجاح المطلوب والفعال أن تحظى بمساعدة 
ومعاملة إيجابية من زمالء يتمتعون بعقلية متفتحة 
أو  حساسية  أية  بدون  معها  التعاون  في  ورغبة 

شعور بالتميز والتعالي.
ويعترف العديد من مسؤولي الشرطة أن العمل 
يتطلب سيطرة  القانون  وإنفاذ  الشرطة  في مجال 
التي تناسب  القاسية  العمل  ذكورية بسبب طبيعة 
الرجال، بينما قد ال تتناسب مع القدرات الجسدية 
المجرمين  بمالحقة  يتعلق  ما  خاصة  للمرأة 
ومخالفي القوانين وغيرها من المهام الشاقة ، إال 
أن هذه الرؤية لم تمنع الكثير من العامالت في هذا 
المجال من بذل الجهود للتغلب على كافة العقبات 
الالتي يواجهنها حيث أثبتن جدارتهن في مجاالت 
شديدة الصعوبة وأثرن إعجاب واحترام زمالئهن.

لترسيخ  الجهود  فيه  تتزايد  الذي  الوقت  وفي 

إنفاذ  أجهزة  في  الجنسين  بين  المساواة  مبدأ 
رجال  أن  من  التأكد  الضروري  من  فإنه  القانون 
الشرطة ال يقومون من جانبهم بتصعيد األمور مع 

زميالتهن لمجرد أنهن إناث.

هل تتحلَّى المراأة بطابع المناف�شة؟

في  يعملون  الذين  الشرطة  قياديي  بعض  يرى 
هذا المجال أن العديد من الشرطيات اللواتي عملن 
والقدرة  والمثابرة  بالَجلَد  اتصفن  جانبهم  إلى 
عالقة  كانت  األوقات  بعض  وفي  العالية،  القتالية 
تلك النساء بزمالئهن من الرجال أفضل من العالقة 
التي تربطهن بزميالتهن، والتي كانت أحياناً شديدة 

السوء.   
أن  إلى  المحللين  بعض  يشير  األمر  هذا  حول 
التنافس الشديد بين الشرطيات فيما بينهن يشبه 
إناث  بين  البراري  في  ينشب  الذي  الصراع  ذلك 
الغذاء أو مكان العيش أو حتى من  الحيوان حول 
هذه  أن  كما  المناسب.  الزوج  على  الحصول  أجل 
الحية  الكائنات  من  العديد  بين  تنتشر  الظاهرة 
قد  اللواتي  النساء  على  مقتصرة  وغير  األخرى 
دون  من  البعض  بعضهن  ضد  للعنف  يلجأن 
وجود سبب واضح، وفي الوقت ذاته ال يتلقين أية 

مساعدة من زمالئهن في العمل.
تنافساً  هنالك  إن  الشرطة:  ضباط  أحد  يقول 
والنساء  الرجال  بين  يتجاهله  أن  ألحد  يمكن  ال 
العاملين في مختلف أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون، 
إال أن هذا التنافس يظهر في الغالب بين الشرطيات 
الكراهية  من  نوع  إلى  يتحوَّل  قد  والذي  أنفسهن، 
بسبب الغيرة أحياناً، والخوف أحياناً أخرى بل قد 

تتردى العالقات فيما بينهن من دون سبب ظاهر.
رجال  من  العديد  هنالك  أن  المالحظ  ومن   
الشرطة الذين تعاملوا مع زميالتهم بنوع من العداء 
والسلبية، وتعمدوا االمتناع عن تقديم أي نوع من 
كان  وإن  المهني،  التنافس  بسبب  لهن  المساعدة 
بعضهم يشعر بعدم االرتياح لهذا السلوك، كما أن 
العديد من هؤالء الرجال ال يستطيع أن ينفي قيامه 

بأفعال غير وّدية تجاه زميالته خالل فترة عمله.

أخوات السالح

ترجمة: د.ح�سن توفيق

�ُصبل مواجهة الم�صكالت التي تواجهها المراأة العاملة في مجال ال�صرطة

في  العامالت  على  فقط  األمر  هذا  ينطبق  وال 
الشرطة  رجال  من  العديد  إن  بل  الشرطة،  مجال 
بينهم ويوجهون  فيما  يعانون من وجود خالفات 
تتعلق  ألسباب  البعض  لبعضهم  حادة  انتقادات 
ومساعدة  تدريب  في  الرغبة  أو  والخوف  بالغيرة 
األجيال الجديدة لكي تصبح أكثر قدرة وفاعلية في 

مهامها المستقبلية.
مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية األميركية في 
عهد الرئيس األسبق بيل كلينتون قالت ذات مرة: 
»يوجد مكان في الجحيم للمرأة التي ال تساعد إمرأة 
إذ  حق،  على  هذا  قولها  في  كانت  وربما  أخرى«، 
يجب على العاملين في جهاز الشرطة من الجنسين 
بذل كل الجهد من أجل تقديم كل أنواع المساعدة 

والدعم لزميالتهم.
لرجل  يمكن  التي  الخطوات  بعض  يلي  وفيما 
التفاعل  دائرة  كسر  أجل  من  اتخاذها  الشرطة 

السلبي مع زميالتهن الشرطيات:
١- التركيز على األمور الجوهرية وعدم التدخل 
كذلك  لزميلته،  والعاطفية  الشخصية  الشؤون  في 
عدم إبداء أي اهتمام زائد بمستواها العلمي وعما 
إذا كانت تحمل شهادة جامعية أم ال. كذلك تقديم 
هذه  تتوقع  حيث  لها،  المساعدة  من  قدر  أقصى 
الشرطية في العادة أن تتلقى المساعدة من زمالئها 

خاصة من لديهم الخبرة.
النكات في وجود  السخرية وإطالق  ٢- تجنب 
أية أمور ال تلقى استجابة  الزميالت وعدم فرض 

أو استحساناً منهن.
الشرطية  تحرزه  نجاح  بأي  اإلشادة   -٣
من  المزيد  تحقيق  على  وتشجيعها  به  واالحتفاء 
كاثي  به  قامت  ما  ذلك  على  األمثلة  ومن  النجاح، 
في  الشرطة  أجهزة  أحد  مسؤولة  وهي  النير، 
شبان  ضباط  تدريب  في  نجحت  حيث  واشنطن، 
للعمل في أكثر المناطق خطورة في المدينة واتصف 
تدير  تزال  التردد حيث ال  بالحماسة وعدم  عملها 

حتى يومنا هذا ذلك الجهاز بكل كفاءة واقتدار.
٤- تكريم وتقدير العامالت السابقات في أجهزة 

واضحة  بصمات  تركن  اللواتي  خاصة  الشرطة 
وحققن الكثير من اإلنجاز والنجاح.

أجهزة  في  مسؤول  لكل  الشكر  تقديم    -٥
من  ألي  المساعدة  يقدم  أن  استطاع  الشرطة 
زميالته ودعمها لتصبح قائدة في مجالها واضعاً 
نصب عينيه مصلحة العمل واالبتعاد عن األنانية، 
كذلك تقديم الشكر لكل شرطية تحقق النجاح على 
العمل  بأهمية  وتؤمن  والعام  الخاص  المستويين 
ما  أقصى  وتقديم  عملها،  لتطوير  الفريق  بروح 

تستطيع من خدمة للمجتمع.
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �صبق اأن اتفق النا�ص  

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�ص ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين
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ضيف هذا العدد رجل من رجاالت زايد الخير، 
في  الشرعي  القضاء  في   1972 العام  منذ  عمل 
زايد  الشيخ  مع  دائم  تواصل  على  وكان  أبوظبي، 
معه  فقد عمل  الله«،  »رحمه  نهيان  آل  بن سلطان 
من  ونهل  والقضائية،  الدينية  للشؤون  مستشاراً 
والصفات  المآثر  الكثير من  العظيمة  زايد  مدرسة 
األثيرة، إنه سماحة المستشار السيد علي بن السيد 
الدينية  الشؤون  مستشار  الهاشمي  الرحمن  عبد 
الرئاسة، وفيما يلي  والقضائية في وزارة شؤون 
زايد  الشيخ  مع  وذكرياته  وحكايته  شهادته  نص 

»طيّب الله ثراه«:
في ظل الدولة الفتية التي قادها المغفور له بإذن 
الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيّب 
الله ثراه«، تمتّع الجميع وتفّيء في ظالله الوفيرة 
ومغاربها،  األرض  مشارق  في  الناس  من  الكثير 
الله  ِهبات  من  ِهبة  هو  الذي  العظيم  الرجل  فهذا 
عز وجل لهذه األمة، قد قام بمهمة عظيمة وّحدت 
هذه الدولة وجعلت منها دولة أنموذجاً ومثاالً رائداً 
األمة على  الشمل وجمع  لّم  به، من حيث  يحتذى 
كلمة واحدة، باإلضافة إلى ما تمتع به »رحمه الله« 
من صفات وشمائل تندر في كثير من األحيان أن 
بفضل  زايد  الشيخ  إن  واحد..  رجل  في  تجتمع 
والعالمين  الدولة  هذه  على  وكرمه  تعالى  الله 
مدرسة  إنه  أّمة..  بمثابة  كان  واإلسالمي  العربي 
من الحلم والسخاء والعفو والتواضع والهيبة مع 
إنه  محبوبة..  عظيمة  هيبة  لديه  والمحبة..  القبول 
ابن بيئته.. وهكذا هم الرجال العرب األصالء الذين 
صقلتهم الصحراء وأظهرت معادنهم النفيسة على 
هذا النحو، فمن أين أتيت لكي تنظر في سيرة هذا 
من  جئته  فإن  واالنبهار،  الدهشة  ُتصيبك  الرجل 
ناحية الكرم فهو كريم وأن جئته من ناحية الحلم 

فهو حليم.

ب الشعراوي لماذا تعجَّ
من معاملة الشيخ زايد له؟

إال وطلب منه الحكم بما أمر به كتاب الله من منطلق 
أن الهوية اإلسالمية أعطت اإلنسان الحق والعدالة، 
وكان عندما يأتيه من يتظلم له في مجلسه، يقول 
له: »إن الله يغفر للعباد وهو خالقهم، فما بالكم أنتم 

البشر ال تغفروا وال تصفحوا عن إخوانكم؟«.
القضاة قائالً: لماذا  أنه سألني مرة عن  وأذكر 
يشتكي الناس من القضاة دائماً؟ فأجبته إن الذي ال 
ُيحكم لصالحه دائماً ينظر إلى القاضي بأنه مضاد 
له، فقال: »ال.. هناك شيء آخر ال تريد أن تقوله 
قاض  عندنا  كان  يا سيد!  »شوف  وأضاف:  لي«، 
في العين، ومرة اختلفت معه، فأنا أقول كالماً، وهو 
يقول كالماً آخر، وهو بالمناسبة حار الطبع، وبعد 
يصير  ما  رجل  يا  له:  قلت  بيننا  األمر  احتدم  أن 
عّمته وحطها في  القاضي فخلع  فقام  الكالم،  هذا 
حاكماً  تكون  أن  تريد  أنك  دام  ما  وقال:  حضني 
وقاضياً في الوقت ذاته، اقض والسالم عليكم!«. ثم 
أضاف: »شوف يا سيد! أنا أريد أن يكون القاضي 

قوياً على هذه الطريقة«.

املْعَلمة 

قام الشيخ زايد بعمل عظيم في ثمانينيات القرن 
الماضي، فقد اقترحت عليه »رحمه الله« إنشاء لجنة 
وقد  اإلسالمية«،  للتشريعات  العليا  »اللجنة  باسم 
استقدمنا المستشار علي منصور من مصر ليكون 
رئيساً لهذه اللجنة، فضالً عن مستشارين آخرين 
من مختلف الدول العربية. عملت هذه اللجنة على 
تقنين أو وضع مواد الشريعة اإلسالمية وفرغت من 
عملها خالل سنتين ونصف السنة. وهناك الكثير 
سبقنا  قد  اللجنة  أنجزتها  التي  القوانين  بين  من 
بها دول عربية كبيرة كمصر وغيرها، وذلك بهمة 
الشيخ زايد »رحمه الله« ومتابعته وتوجيهاته. ومن 
ضمن هذه القوانين )قانون البحار( وقد استفادت 

السيد علي الهاشمي

تطبيق ال�شريعة 

كنت أول ما جئت إلى أبوظبي للعمل في القضاء 
الشرعي وجدت أن الشيخ زايد له إلمام بالتواصل 
بيني وبينه عن طريق العم السيد عبدالله بن السيد 
وقد  األسرة،  وعن  عني  يعرف  فوجدته  أحمد، 
عملت بالقضاء الشرعي وكنت دائم التواصل معه 
من خالل مجلسه العامر، وأذكر أول لقاء جمعني 
معه »رحمه الله« في »قصر المنهل« بأبوظبي عام 
الدينية  األمور  بعض  عن  سألني  قد  وكان   ،1972
والفلكية أيضاً، فاتضح لي أنه يتمتع بمعرفة وافية 
في بعض العلوم الفقهية والقانونية والفلكية، وهو 
دائماً ما يقول: »نحن نستمع للعلماء ونقتبس منهم 

ونتخذ أقوالهم سنداً، والله يوفقنا«. 
وإنه بتوفيق من الله كان يقول كالماً يسبق به 
اآلخرين، ولديه من المواقف اإلنسانية واالجتماعية 
والسياسية الكثير على هذا النحو. كان حريصاً على 
مكارم األخالق وتطبيق الشريعة اإلسالمية شريعة 
العدل والتسامح، وما كان يجتمع مع أحد القضاة 
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منه الكثير من الدول العربية، وتعتبر اإلمارات أول 
دولة ُتشّرع لقوانين البحار في المنطقة. إن َمْعلََمة 
لها  أسس  »التي  واألصول  الفقهية  للقواعد  زايد 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيّب 
الله ثراه«، ليس كتاباً يقرأ وحسب بل أداة أساسية 
في  الله  شريعة  تطبيق  في  األمة  نهضة  لتحقيق 
ميادين الحياة المختلفة، فال نجاة لألمة اإلسالمية 
بذلك  اهتمت  األمة  أن  ولو  الله،  كتاب  بتطبيق  إال 
كما اهتم زايد »رحمه الله« لما خرجت إلينا األفكار 
غير السوية. لقد جاءت أحكام »المعلمة« على قواعد 
وأصول ثمانية مذاهب، وهو جهد عظيم من جهود 
التقريب بين المذاهب، وكان المغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ زايد قد فرح فرحاً شديداً بأول مدونة 

ُقدمت له وكانت لإلمام مالك في 20 جزءاً.

حكيم العرب

الوزراء يشكو قلة  المرات زاره أحد  في إحدى 
االثنتين وقال:  يديه  زايد  الشيخ  الميزانية، فبسط 
أصبع  مقدار  فأعطي  باعاً  أطلب  دولة  رئيس  »أنا 
وأصبر، ألننا باكر بنستكمل الباقي، وأنت ال يمكن 
أن تستكمل كل أمورك في يوم واحد.. إن )مكة( 
ما بنيت في يوم، وّسع صدرك وكل شيء إن شاء 
يردده  دائماً  الكالم  وهذا  تريد«..  كما  بيتنفذ  الله 
على مسامعنا كمسؤولين: »وّسعوا صدوركم«. لقد 
وهبه الله تعالى الحكمة، فهو بالفعل »حكيم العرب« 
)ُيْؤِتي  تعالى:  الله  لقول  مصداقاً  وهذا  بامتياز، 
الِْحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت الِْحْكَمَة َفَقْد أُوِتَي َخيْراً 

ُر إاِلَّ أُولُو اأْللْبَاِب( )البقرة:269(.  َكثِيراً َوَما َيَذَّكّ

لقد تمثلت حكمة زايد العظيمة في توظيف هذه 
األموال والخير الذي وهبه الله إياه في خدمة أبناء 
وطنه وبالده، ثم جعل ما يفيض منها على العالم 
أجمع، فأينما تذهب في أي بلد من بلدان العالم التي 
المشاريع  وتشاهد  إال  زايد  الشيخ  معها  تواصل 
التنموية والخيرية واإلنسانية حاضرة بزخم، وبهذا 
العطاء الذي ال مثيل له، هيأ الله له من الخير والنعم 
قوله  في  دائماً  متمثالً  اآلخرين،  به على  ما يجود 
إِلَيَْك(-)سورة  اللَُّه  أَْحَسَن  َكَما  )َوأَْحِسن  تعالى: 

القصص اآلية ٧٧(.
إن المغفور له مؤسس الدولة الراحل قام بأعمال 

بن سلطان  زايد  إنشاء »مؤسسة  بينها  جليلة من 
آل نهيان لإلعمال الخيرية واإلنسانية« التي تتبنى 
فعلها  التي  الخير  أكثر وجوه  وما  الخيري،  العمل 
ويسعد  بسخاء  ينفق  كان  حيث  المؤمن،  الرجل 
بأن  أتت  والنهاية  الشكر.  انتظار  دون  بالعطاء 
الله«.. لقد جاءت محبة  الجميع أحب زايد »رحمه 
الجميع  قلوب  في  والزالت  والتي  الكبيرة  الناس 
تعالى  الله  بإذن  له  للمغفور  الدولة  داخل وخارج 

الوالد المؤسس، من محبة الله له »رحمه الله«. 

ال�شعراوي

عندما قِدم الشيخ محمد متولي الشعراوي إلى 
الدولة في العام ١٩٩٧ لتسلّم »جائزة دبي  الدولية 
منحته  والتي  األولى،  دورتها  في  الكريم«  للقرآن 
لقب »شخصية العام اإلسالمية« أصيب الشعراوي 
المستشفى،  إلى  إثره   على  نقل  صحي  بعارٍض 
وعندما علم الشيخ زايد »رحمه الله« باألمر وّجهني  
ألقوم بعيادته في المستشفى، وأن أدعوه إلى زيارة 
أبوظبي، وفعالً ُعدُت  الشيخ الشعراوي ونقلت  له 

تحيات الشيخ زايد ودعوته.
في  زايد  الشيخ  الشعراوي  زار  شفائه،  بعد 
أبوظبي ومنحه »رحمه الله« وسام الشيخ زايد من 
إلى مصر، ذهبت  الدرجة األولى، وعندما سافرت 
لزيارة الشعراوي، وقال لي حينها  متعجباً: »لقد 
نادر«.  ألمر  إنه  بيده،  ُيطعمني  زايد  الشيخ  كان 
بالشيخ  يلتقون  الذين  العلماء  كل  حال  هذا  وكان 
زايد، إذ يتعجبون من المعاملة الراقية التي يعاملهم 

بها »رحمه الله«.

كان زايد حري�صًا 

على مكارم الأخالق 

وتطبيق ال�صريعة 

الإ�صالمية وما كان 

يجتمع مع قا�ٍض اإل 

وطلب منه احُلكم 

مبا اأمر به كتاب اهلل
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د. فالح حنظل

البحرين  في  »دلمون«  وهما  التاريخ  من  األولى 
و»ماجان« في ُعمان، ومن دلمون وماجان، انتشر 

إنسان الخليج األول، وسكن في أماكنه المختلفة.
هي  كالموسيقى،  اسمها  يصدح  التي  دلمون، 
جزيرة البحرين، ذكرها السومريون في أساطيرهم، 
الشمس،  التي تقع في بحر شروق  الجزيرة  بأنها 
وتحيط بها كنوز من عيون السمك، ويقصدون به 
اللؤلؤ، وقالوا عنها أيضاً: إنها الجنة التي سكنها اإلله 

)أنكي ونرخساك( وهي تمثل أسطورة الفردوس.
قوى  بين  التالحم  حكاية  تروي  واألسطورة 
الطبيعة، وبذا يصبح الكون عامراً بمزيد من الذكاء 
والحكمة، والسطور األولى من تلك األسطورة تصف 
الزمان، وتقول وهي  الكون وفجر  العالم في فجر 
األرض  تقتسمون  كنتم  عندما  اآللهة:  إلى  تتحدث 
العذراء مع صحبكم اآللهة، كانت أرض دلمون أرضاً 
األرض  تلك  تقتسمون  كنتم  وعندما  طهوراً،  نديًة 
الطهور مع صحبكم اآللهة كانت أرض دلمون أرضاً 
نقية تدور. كانت أرض دلمون أرض صفاء وحبور. 
أرض  وعلى  ونور  أرض طهر  دلمون  أرض  كانت 
دلمون  أرض  وعلى  ذاتكما  نزلتما  دلمون وحدكما 
لم ينعق غراب إال باألمس وال اليوم نعيق... تلكم 
هي دلمون أرض الخلود. وما تبقى اليوم في أرض 
دلمون هو المقبرة الكبيرة الموجودة تحت الطعوس 
الرملية في منطقة )عالي( في البحرين، وينقل لنا 
علماء اآلثار خبر حجر عثروا عليه في أحد المدافن 
خادم  ديموم  )قصر  المسمارية  باللغة  عليه  كتب 
اإلله إنزاك رجل مدينة أكاروم(، وهذا الحجر أخذ 

ثقافي، فإن الكتابة عن تاريخ الخليج العربي سوف 
تكشف الخصوصية والهوية المميزة ألبنائه، خاصًة 
في هذا الزمن الذي تتصاعد فيه المسيرة الخليجية 
هو  دعمها  أسباب  من  وأن  وباهٍر،  مّطرٍد  بشكل 
القوة  عناصر  عن  تكشف  التي  التاريخية  المعرفة 
والضعف وتساعد على استمرار المسيرة الظافرة، 

مستلهمين من الماضي عوامل الفخر واالعتزاز.

دملون وماجان.. البداية

كيف كان الخليج أيام االسكندر المقدوني، وما 
هي معالم العصر الهلنستي أو اليوناني في الخليج 

العربي؟
أن  العلمية  والدراسات  االكتشافات  أثبتت 
حضارتين قامتا في الخليج خالل العصور السحيقة 

شـــعراُء  وســـحره  للخليـــج  أَو 
والوجنـــاُء البيـــد  جاوزتـــك  أم 

ـــُج ـــاوِح هـــذا الخلي ـــُج ف ـــُت الخلي قل
ــو ذكاُء ــواُء فهـ ــِه األَجـ ــْف ِبـ وِطـ

بوابـــُة التَاريـــِخ فـــي أنشـــودٍة 
اآلالُء أبياتهـــا  علَـــى  أضـــاءت 

ووالء تحيـــًة  خليـــُج  يـــا  لـــك 
هـي ذي القلـوب ونهجهـا القدمـاُء

)انشودة  بعنوان  قصيدة  من  مختارات  هذه 
آل ثاني وصف  الخليج( للشاعر مبارك بن سيف 
فيها الخليج كائنا حياً وجماالً مطلقاً بدأ بالوصف 
المشوب بالخيال الممزوج بالعاطفة، ذكر فيه تاريخ 
الزمني،  حدوثها  حسب  األحداث  مرتباً  المنطقة 
متطرقاً إلى تراث أهله وعاداتهم وتقاليدهم وسوف 
نقتطف أبيات هذه القصيدة لكي نعزز بها حديثنا 
عن تاريخ الخليج العربي ومساراته وصفحاته منذ 
أقدم العصور إلى يومنا هذا، نرويه بصورة سلسة 
عذبة الكالم وغير معقدٍة. فالغاية من ذكر التاريخ 
ليس مجرد حكي عن الماضي، بل هو من دروس 

الحياة نأخذ منه عبراً وعظًة. 
فمن المعلوم أن دراسة التاريخ عملية ال تقتصر 
تعليلها  على  بل  وسردها  الوقائع  كشف  على 
صنو  والتاريخ  بينها.  الترابط  وإيجاد  وتحليلها 
للتراث، إذ ال يمكن الحديث عن أحدهما دون التطرق 
بالحديث عن اآلخر، وإذا كان التاريخ يعني الماضي 
الحاضر،  في  المستمر  الماضي  يعني  التراث  فإن 
بتالحم  العربية عاشت دائماً  الخليج  وبما أن دول 

 نقش فسيفسائي لإلسكندر وهو ُيقاتل شاه فارس داريوس الثالث.

مأخوذة من »لوحة اإلسكندر الفسيفسائية« املعروضة في متحف نابولي الوطني لآلثار.

إلى مدينة لندن، إال أنه اختفى هناك، وقد فتح هذا 
تحويه  عما  البحث  إلى  اآلثاريين  أعين  االكتشاف 
فكانت  الموتى،  بجانب  دفنت  آثار  من  القبور  هذه 
من  وتماثيل  ذهبية،  خواتم  األولى  االكتشافات 
الكولونيل برادوكس  بالمستكشف  العاج، مما دفع 
إلى تأييد أقوال هيرودوتس بأن الفينيقيين انطلقوا 

من منطقة الخليج العربي.
أما األثر األكثر رسوخاً في معالم الحضارة في 
أقصى  في  الموجود  )باربار(  معبد  فهو  البحرين، 
شمال الجزيرة، وهو بناء حجري بيضاوي الشكل، 
يرجع عهده إلى األلف الثالث قبل الميالد، ويرتبط 
من حيث نسق العمارة مع النسق السائد في عصر 
المنقبين  االكتشاف  هذا  وقد حفز  السالالت،  فجر 
الدنماركيين على كشف آثار أخرى، لذلك أصبح في 
حكم الواقع أن البحرين والسواحل المقابلة لها هي 

دلمون. 
يبقى أن نذكر أن الكتابات السومرية تقول: إن 
اسمها  منها  واحدة  جزر،  بخمس  محاطة  دلمون 
»دلمان« أو »تلمان«، فهل يا ترى أن هذه الجزيرة 

هي جزيرة ) دلما( المعروفة والتابعة ألبوظبي؟
السومرية  الكتابات  في  دلمون  ذكر  يرد  وكلما 
اسم  يرد  كما  )ماجان(،  اسم  معها  يرد  القديمة، 

)ملوخا( أيضاً، فما هي ماجان وأين تقع أرضها؟ 
عن  السومرية  الكتابات  في  ورد  ما  أول  إن 

)ماجان( بيت شعر يقول:
العالي                    الفضاء  إلى  دلمون  سفن  »لترتفع 
النحاس  معدن  حيث  ماجان،  أرض  إلي  ولتهبط 

والحجر األسود«
ثم يدور الحديث عن حملة قادها الملك سرجون 
في  ونزل  الشروق،  بحر  في  أبحر  حيث  األكادي، 
حدثه  لمعبٍد  كاهناً  وجد  وهناك  ماجان،  أرض 
إلى  األكادي  سرجون  وعاد  البالد،  هذه  أهل  عن 
»ماجان«،  من  أخذه  نحاس  ومعه  الرافدين  أرض 
كانت  الذين  سومر  أهل  سفن  زيارات  ازدادت  ثم 
مدينة  وعاصمتهم  العراق  جنوب  في  ممتلكاتهم 
)أور(، التي يقول الرواة العرب أن سيدنا إبراهيم 
فيها  الكفار  ألقى  التي  النار  وإن  فيها،  كان  الخليل 
كانت  تعالى  الله  بإذن  تحرقه  ولم  إبراهيم  النبي 
عثر  التي  المسمارية  فالكتابات  إذاً  أور.  في  هناك 
عليها الباحثون هي التي تحدثت عن ماجان، أرض 
اإلشكال  لكن  األصفر.  والنحاس  األسود  الحجر 
الذي وقع فيه المؤرخون، هو: أين تقع ماجان وما 

حدودها ومن هم أهلها؟
الخط  والدراسات وحل رموز  لألبحاث  ونتيجة 
اللغز،  حلّوا  المؤرخين  فإن  القديم،  المسماري 
بين  البحرية  المسافات  معرفة  من  تمكنوا  عندما 
يستعمل  إذ  دلمون،  وجزيرة  العرب،  شط  مصب 
السومريون تعبيراً خاصاً يدل على إبحار السفينة 
مكان  عرفوا  وبذلك  ساعة،  وعشرين  أربع  لمدة 
أن  عرفوا  نفسه  وباألسلوب  البحرين،  دلمون 
السومرية  السفن  إليه  تصل  أن  يمكن  مكان  آخر 
)مسندم(  تقع  حيث  العربي،  الخليج  مدخل  هو 
لم  القديمة  السفن  أن  المؤكد  الصخرية اآلن، ومن 
تكن تجرؤ على االستدارة من مدخل الخليج وولوج 

المحيط الهندي. 
ليست  ولكن  الحالية،  ُعمان  هي  فماجان  إذاً 
من  لكن  اليوم،  هي  كما  السياسية  بالحدود 
من  ابتداًء  الرملية  الحدود  تشمل  أنها  المحتمل 
في  تقع  التي  المَجْن(   ( باسم  المعروفة  المنطقة 
إمارة أبوظبي، وتمثل بداية الحدود الغربية لها مع 
قطر، وهذا االسم أي )المَجْن( يذّكرنا كثيراً باسم 
)ماجان(، وتمتد الحدود على طول ساحل اإلمارات، 
حيث معالم االستيطان األول في جزيرة »أم النار«، 
ومن هناك إلى المواقع الكثيرة األخرى مثل )المدام( 
في الشارقة، و)الدور( في أم القيوين، واالكتشافات 
الحديثة المتعددة في رأس الخيمة. ومن المتصور 
إلى  ووصلوا  الداخل،  في  توغلوا  السومريين  أن 
منطقة مدينة العين الحالية، التي تعج باآلثار القديمة، 
أرض  ثم  النحاس هناك،  اكتشاف مصاهر  وأهمها 
ُعمان، وهناك وعلى مسيرة نصف ساعة بالسيارة، 
ومكتوب  السلكية  باألسوار  محاطة  منطقة  توجد 

على بابها )ماجان(. 
سفوح  وعلى  الوعرة  الجبلية  المسالك  وفي 
النحاس،  مصاهر  أيضاً  تنتشر  الصخرية،  الجبال 
مما يؤكد الظن أن ساحل اإلمارات واألرض الجبلية 
االمتداد  هو  العين،  مدينة  من  القريبة  العمانية 

الجغرافي لماجان.
والزال البحث قائماً لفك لغز هذا المكان، لتظهر 

األسطورة بشكل علمي.
وفي هذا يقول الشاعر مبارك بن يوسف آل ثاني 
في »أنشودة الخليج«، حيث يتحدث عن )جلجامش( 

اأثبتت الكت�صافات 

والدرا�صات العلمية 

اأن ح�صارتني قامتا 

يف اخلليج خالل 

الع�صور ال�صحيقة

رأس الثور من البرونز عثر عليه في معبد باربار

دلمون وماجان )2-1( 
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السومري، الذي وصل إلى أرض الخليج يبحث في 
قيعانه عن زهرة الخلود، التي كان يعتقد أنها لؤلؤة 

تسكن في باطنه:
ـه يّمً جابـت  للفلـك  معبـراً  يـا 

والقدمـاُء فيـه  وبابـل  أور 
مياهـه فـوق  كاألعـالم  يسـبحن 

المـاُء سـرَّهن  وابـت  ذهبـت 
بحيـرًة البحـار  تلـك  فجعلتـم 

األنـواُء فلكهـا  تداعـب  صغـرى 
ورأيـت ) جلجامـش( وهـو مكابـرٌ

وداُء للخلـود  وجـدٌ  يحـدوه 
بهمـٍة الخليـج  قيعـان  ويجـوب 

بقـاُء الخليـج  زهـر  فـي  وهـواه 
خلـوده أراد  عشـتار  األجـل 

الُخيـالُء أم  أنكيـدو  األجـل 
هذه  انتهت  وأين  كيف  يسأل  سائالً  ولعل 

الممالك؟ 
النعرف بالضبط ماذا حدث، إال أن هناك ثالثة 

آراء حول هذا الموضوع، فاألول يقول:
إن هذه الممالك انتهت بسبب تغييرات طبيعية 
شديدة حدثت في المنطقة، وتحولت معظم أراضيها 
إلى رمال قاحلة. ويدعي هؤالء المؤرخون وعلماء 

المنطقة  كانت  عام  مليون  اربعين  قبل  أنه  الطبيعة 
الخالي«، على غير ما  المسماة »الربع  الصحراوية 
قطع  الذي  فلبي  عبدالله  ويقتصر  اآلن.  عليه  هي 
ما  أنه كانت هناك يوماً  الخالي ماشياً، على  الربع 
)أب  بأسم  المعروف  المنخفض  في  كبيرًة  بحيرًة 
مرة( وأن نهراً عظيماً كان ينبع من جبال حوران في 
سوريا وينحدر نحو صحراء السعودية ليصب في 
الخليج العربي، وأن آثار وادي الدواسر الموجودة 
هناك هي مجرى هذا النهر. ولعل هذا األمر صحيح 
إذا قارناه بما يتم الكشف عنه في صحاري أبوظبي 
من معالم حياة كأنياب الفيل وقرن الكركدن وغير 

ذلك.
القدامى  العرب  الرواة  يتحدث  ذلك  جانب  وإلى 
عن ثالث قبائل عربية فنت واندرست مثلما ذهبت 
تتجول  كانت  الثالث  القبائل  هذه  وثمود.  عاد 
وتعيش في منطقة الخليج العربي، وهي قبائل طسم 
رماالً  أن  بسبب  هلكت  إنها  وقيل  وأميم،  وجديس 
كثيفة تحركت على ديارها فمحتها من الوجود. فهل 
يا ترى أن هذه القصة لها عالقة بالتغييرات الطبيعية 
التي يتحدث عنها علماء التاريخ والجيولوجيا اليوم، 
الخليج  في  الحياة  معالم  غيَّرت  إنها  قالوا  والتي 

العربي فأحالت معظمه إلى صحارى؟
إلى جانب هذا الرأي هناك رأي ثان هو أن حدثاً 
قد  بدقة  عنه  الكشف  اآلثار  علماء  لم يستطع  آخر 
ومملكة  الممالك  تلك  بين  التجارية  العالقات  أنهى 
»ملوخا« في الهند والسومريين في جنوب العراق، 
انتهت  وماجان«  »دلمون  عن  الكتابات  أن  ذلك 
قبل   1750 عام  حدود  في  السومرية  الكتابات  في 
السيطرة  الذي يقارب فقدان  التاريخ  الميالد، وهو 
العراق والذي كان على عالقة  البابلية على جنوب 

أن  المفكرين  بعض  ويرى  أعاله.  بالمواقع  جيدة 
حضارة دلمون حّطمتها القوة الجديدة التي ظهرت 
في الشرق وهي قوة )اآلشوريين(، ويعتقدون أن 
700 قبل  الذي ظهر عام  الملك سرجون اآلشوري 
الميالد قد احتل البحرين، وأنه بعد ذلك اختفت تلك 
األمر  القديمة. ومثل هذا  المخطوطات  األسماء من 
حدث أيضاً لمركز الحضارة في وادي السند مثل 

حضارة )ملوخا( التي انهارت أيضاً. 
»دلمون  فصارت  األسماء  تلك  اختفت  وهكذا 
الدنيا في ُعرف اآلشوريين،  أقاصي  وماجان« في 
األسماء حياً  تلك  »ملوخا«، وبقي ذكر  منها  وأبعد 

في المخطوطات فقط.
أما الرأي الثالث فيقول: إن هناك إشارات ناقصة 
عن أخبار الخليج بعد أفول أمم ماجان ودلمون، عندما 
َهلَّ في أواخر القرن الرابع قبل الميالد حدث كبير 
األدنى خاصة  والشرق  عامة  القديم  بالعالم  أحاط 
والمتمثل بفتوحات األسكندر المقدوني، إذ نقل هذا 
الحدث العام اليونانيين إلى قلب الشرق، وفي خالل 
عشر سنوات أقام األسكندر أكبر إمبراطورية عرفها 
العالم امتدت من اليونان إلى الهند، لذلك أصبحت 
وعن  اإلمبراطورية.  هذه  قلب  في  العرب  جزيرة 
يرد  لم  اليونانيين  أيام  عاصروا  الذين  المؤرخين 
ذكر لممالك دلمون أو ماجان، إنما قال هيرودوتس 
الذين سكنوا  الفينيقيين  إن  المؤرخين،  وهو شيخ 
سواحل البحر األبيض المتوسط، جاءوا أصالً من 
ضفاف الخليج العربي، أي أنه يقول إن الفينيقيين 

من أصل نشأ على ضفاف الخليج العربي.
في  اإلحساء  ساحل  على  الشواهد  بعض  هناك 
تشبه  ومباٍن  آثاٍر  من  السعودية  العربية  المملكة 
قصة  تؤكد  ولعلها  لبنان،  في  الموجودة  اآلثار 
دلمون  دول  بقايا  ولعلهم  هنا  كانوا  الفينيقيين  أن 
سواحل  إلى  هاجروا  حينما  لعلهم  كما  وماجان، 
البحر األبيض المتوسط، خلت المنطقة لفترة طويلة 
من معالم الحياة إلى أن وصلها اليونانيون فنقلوا لنا 

صوراً عن الجزيرة العربية والخليج.

بقايا معبد بابار في دملون )البحرين(

سرجون األكادي
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القرصنة والقراصنة عبر التاريخ 

حافظت اإلمبراطورية البيزنطية على 
خطوط المالحة البحرية في شرق البحر 
إال  سنة   ألف  لنحو  المتوسط  األبيض 
ونفوذها  قوتها  انحدار  بدء  مع  أنه 
تحولت بحارها إلى مكان مفضل لتواجد 
اشتهروا  الذين  القراصنة  وانتشار 
الرعب  نشروا  حيث  والعنف،  بالقسوة 
والفوضى في البحر المتوسط ألكثر من 

200 عام 
اإلمبراطوريــة  اســتطاعت  وقــد 
البيزنطيــة إثــر انهيــار اإلمبراطوريــة 
ــع  ــن مني ــتمر كحص ــة أن تس الروماني
للقانــون والنظــام فــي البحــر األبيــض 
ــى  ــت إل ــة وصل ــرة طويل المتوســط لفت
ــي  ــا ف ــول أوروب ــم دخ ــام رغ ــف ع أل

ذلــك الوقــت عصــور الظــالم.
البيزنطية  الحربية  السفن  وكانت 
البحر  من  الشرقية  المناطق  تجوب 
التجارة  لحماية  المتوسط  األبيض 
والدفاع  لإلمبراطورية  التابعة  البحرية 
وبدون  جيوشها  حاولت  بينما  عنها، 

جدوى منع انتشار اإلسالم.
عشر  الثاني  القرن  أواخر  وفي 
البيزنطية  اإلمبراطورية  بدأت  للميالدية 
تعاني من تقلّص كبير في نفوذها الذي 
واالنتشار  التمدد  على  فقط  اقتصر 
تركيا  أراضي  ومعظم  اليونان  باتجاه 

الحديثة. 
تمتعت  الذي  االزدهار  من  وبالرغم 
به تلك اإلمبراطورية إال أن االضطرابات 
واجهتها  التي  المستمرة  السياسية 
لقوتها  قاصمة  توجيه ضربة  إلى  أدت 

10

المناطق الشمالية من إيطاليا  فوسكوال إلى خيانة 
التي ينحدرون منها , وقد حقق أحد قادة القراصنة 
ال  دو  جيوفاني  االمبراطور  لدى  يعمل  كان  الذي 
جافو شهرة كبيرة كقائد في األسطول حيث أصبح 

أحد نبالء وسادة رودس عام 1278.
ويجب مالحظة أن جزءاً كبيراً من قراصنة بحر 
إيجة لم يكن من إيطاليا، إذ أن بعضهم كان قادماً 
تلك  في  عملوا  الذين  البلقان  ومنطقة  اليونان  من 
المنطقة مثل بولغارينو دانيانا وجورج دو مالفاسيا 

وجورج ماكريتشيريس.
لرودس  البحرية  القوة  تعاظم  ادى  وقد   
لعمليات  حد  وضع  إلى  العثمانية  واإلمبراطورية 
القرن  خالل  المنطقة  تلك  سادت  التي  الفوضى 
البيزنطي  االسطول  كان  وقت  في  عشر  الرابع 
يجد صعوبة في المحافظة عل سيطرته على المياه 

البحرية المحيطة بالقسطنطينية. 
  كما سيطرت السفن الحربية التركية على بحر 
إيجة والجزء الشرقي من البحر المتوسط، وتمكَّنت 
من توجيه ضربة قاتلة لحقبة القراصنة اإليطاليين 

في القرون الوسطى. 
الوقت  ذلك  في  ظهرت  التي  االستثناءات  أحد 
َتمثَّل في ظهور مجموعة عرفت باسم »القراصنة 
مجتمعاتهم  أنشأوا  أسبان  مرتزقة  وهم  الكتالن« 
الخاصة بهم حول أثينا ونجحوا في االندماج مع 

القراصنة القادمين من المناطق اإلسالمية.
األتراك  القراصنة  فيه  قام  الذي  الوقت  وفي 
البيزنطية  التجارية  السفن  ضد  غارات  بشن 
جانب  إلى  بالقتال  أيضاً  قاموا  اإليطالية  والمدن 
اإلمبراطورية العثمانية بهدف نشر الفوضى وخلط 
األدوار، وهو أمر تكرر من ِقبل القراصنة البربريين 

بعد ذلك. 

الموجهة  العسكرية  الحمالت  في  مشاركتهم 
أنه وخالل  إال   ،1203 العام  في  القسطنطينية  ضد 
وبدأوا  قوتهم،  القراصنة  استعاد  قصيرة  فترة 
واإليطاليين  اليونانيين  والفارين  المرتدين  مع 
وإيثاكا  وزانتي  كورفو  مثل:  جزر  استخدام  في 
إلى  ضمهم  تم  أن  إلى  لهم  كقواعد  وسيفالونيا 

البندقية في أواخر القرن الرابع عشر.

من القر�شنة اإىل اأ�شياد رود�س 

القرن  أواخر  في  ذروتها  القراصنة  قوة  بلغت 
الثورة  اندالع  مع  ذلك  وتزامن  عشر  الثالث 
البيزنطية التي أدت إلى تولي حاكم إقليمي لعرش 
اإلمبراطورية في العام 1259 ، وخالل األعوام القليلة 
التي تلت ذلك، تمكن اإلمبراطور ميخائيل الثالث من 
إعادة السيطرة على القسطنطينية ومناطق شاسعة 
من اليونان التي كان النبالء اإليطاليون قد احتلوها 

في السابق. 
مزَّقهم  الذين  النبالء  هؤالء  أن  المالحظ  ومن 
إذ  مياههم،  إلى  القراصنة  بدخول  التنافس رحبوا 
وجدوا فيهم مصدراً إضافياً للدخل إضافة إلى أن 
القراصنة  هؤالء  استخدم  البيزنطي  االمبراطور 
إعادة  في  بهم  يستعين  كان  حيث  كأداة سياسية 
بناء وتشكيل األسطول البيزنطي، كما تم تشجيع 
على  إيطاليين  معظمهم  في  كانوا  الذين  القراصنة 

َشنَّ هجمات على السفن اإليطالية في بحر إيجه. 
معظم  فإن  تورسيلو،  اإليطالي  للمؤرخ  ووفقاً 
جنوة  من  األصل  في  كانوا  إيجة  بحر  قراصنة 
والبندقية حيث نجحت اإلمبراطورية البيزنطية في 
ذلك الوقت في جعل القراصنة االيطاليين يقاتلون 
أبناء جلدتهم , ووصل األمر ببعض قادة القراصنة 
أمثال مايكل بابلو ومانويل دي مارينو وارثولوميو 

القسطنطينية  على  أيضاً  والسيطرة  العسكرية 
ونهبها في العام 1204.

بتلك  َحلَّت  التي  الكارثة  أسباب  أحد  ويعود 
اإلمبراطورية إلى انهيار اسطولها البحري وعلى 
مدى سنوات طويلة كان األسطول يعتمد كثيراً 
يصعب  بشرية  كقوة  اإليطاليين  البحارة  على 

االستغناء عنها.
وفي أواخر القرن الثاني عشر أدى الصراع 
مع البندقية وواليات إيطالية أخرى إلى القبض 
حيث  إليهم،  واإلساءة  البحارة  هؤالء  على 
تحوَّلوا خالل السنوات العشر التالية إلى كبش 
ينخر سريعا في جسد  بدا  الذي  للضعف  فداء 

اإلمبراطورية البيزنطية.
للعمل  البحارة  هؤالء  من  العديد  لجأ  وقد 

البيزنطيين تمكنوا من  أن  كقراصنة, وبالرغم من 
قوتهم  أن  إال  عاصمتهم،  على  السيطرة  استعادة 
عمليات  جعل  مما  عافيتها  تستعد  لم  البحرية 

القرصنة تنتشر كالوباء في بحر إيجة.
وقد استخدم القراصنة قواعد نائية وبعيدة عن 
حصون وموانئ السلطة البيزنطية في تلك المنطقة 
وكانت جزيرة »كريت« وعدد من الجزر الصغيرة 
 ، لهم  المفضلة  القواعد  إيجة من  الواقعة في بحر 
إضافة إلى موانئ مثل: كوساداسي الواقع جنوب 
غرب تركيا و مينيمفاسا جنوب اليونان ، كما كانت 
الجزر األيونية الواقعة في جنوب البحر اإلدرياتيكي 

تعتبر أيضاً مالذات مهمة للقراصنة. 
لهجمات  القواعد  تلك  من  العديد  َتعرَّض  وقد 
خالل  اإليطالية  البندقية  مدينة  مواطني  قبل  من 

قراصنة بيزنطة 
ترجمة: د.ح�سن الغول

البيزنطية  للسيطرة  حد  وضع  في  نشطاً  دوراً  القراصنة  لعب 
على مياه البحر املتوسط، وفي الصورة يغادر االمبراطور لويس 
التاسع لقيادة احلملة الصليبية السادسة في العام 1248. 

لغارات  جتارتهم  تعرضت  الذين  جنوة  سكان  من  طلب  على  بناًء 
في  وإجنليزية  فرنسية  عسكرية  حملة  شن  مت  األفارقة  القراصنة 
العام 1390 للقتال ضد القراصنة.
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طوال اليوم الثاني من ديسمبر 
استمرت االحتفاالت الكبيرة 
باليوم الوطني الثالث للدولة.

في صباح ذلك اليوم اجمليد 
أقيم العرض العسكري الكبير 

لقوات الدفاع والشرطة، 
واشتركت فيه وحدات رمزية 
من قواتنا املسلحة وعرضت 
خالله أحدث األسلحة التي 

تزودت بها، كما اشتركت وزارة 
الداخلية في العرض بوحدات 

من قوة الشرطة عرضت 
خالله مختلف نواحي اخلدمات 
التي توفرها حلماية أمن الدولة 
واملواطنني، واشترك في العرض 

من وحدات الشرطة املشاة 
وسيارات النجدة واملرور، وخفر 

السواحل واآلليات..

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

شارك معالي اللواء 
حمودة بن علي وزير 

الدولة للشؤون الداخلية 
في حدثني مهمني، األول 
على املستوى اخلليجي، 
حيث عقد في الرياض 
االجتماع الثالث لوزراء 
الداخلية بدول مجلس 

التعاون اخلليجي، والثاني 
على املستوى العربي.  
حيث عقدت في بغداد 

الدورة الثانية جمللس وزراء 
الداخلية العرب.

1
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األرشيف

قرر �شمو ال�شيخ مبارك بن حممد وزير الداخلية ت�شكيل 

الفنية  باملعدات  اال�شتفادة  و�شائل  يف  تبحث  جلنة 

احلديثة يف جمال اجلرمية ومالحقة املجرمني، والتي 

حالة  الب�رشية يف  الطاقة  عن  بها  اال�شتعا�شة  ميكن 

تعّذر تعيني العدد الكايف من رجال ال�رشطة الالزمني 

للعمل يف هذا املجال ملواجهة تطور اجلرمية.

وتت�شكل اللجنة برئا�شة العميد عبد الرحمن حمجوب 

وت�شم املقدم �شامي ال�شاكت، واملقدم عثمان ال�شفيع،  

واملقدم اإبراهيم حمجوب والنقيب �شامل عبيد الظاهري 

والنقيب �رشحان اأحمد.

وتقوم اللجنة با�شتدعاء من تراه منا�شبًا لالأخذ براأيه 

واال�شتفادة من خرباته يف هذا املجال، وتقوم اللجنة 

فيما  للنظر  الداخلية  وزير  �شمو  اإىل  تو�شياتها  برفع 

ميكن اتخاذه من اإجراءات.

و�شل اإىل دولة االإمارات العربية 

املتحدة معايل الطاهر بلخوجة 

بدعوة  التون�شي  الداخلية  وزير 

بن  مبارك  ال�شيخ  �شمو  من 

حيث  الداخلية،  وزير  حممد 

الدولة  احتفاالت  يف  �شارك 

ونقل  الثالث،  الوطني  بيومها 

ومتنيات  تهاين  امل�شوؤولني  اإىل 

ال�شقيق،  التون�شي  ال�شعب 

خالل  الوزير  معايل  اأجرى  كما 

تدعيم  حول  حمادثات  وجوده 

وقام  البلدين،  بني  التعاون 

بزيارة اطلع خاللها على نواحي 

التقدم يف جمال ال�رشطة بدولة 

االإمارات.

وزير  �شمو  مع  اللقاء  وخالل 

بالنه�شة  التون�شي  الوزير  معايل  اأ�شاد  الداخلية 

ال�شاملة يف دولة االإمارات العربية املتحدة وقال اإن 

دولة  ل�شعب  التون�شي  ال�شعب  ُيكّنها  التي  ال�شداقة 

الزيارة  ات�شح هذا خالل  وقد  لها،  االإمارات ال حدود 

هذا  واأن  لتون�س،  الدولة  رئي�س  �شمو  بها  قام  التي 

بني  امل�شرتك  التعاون  لقيام  الدعائم  اأقوى  ير�شي 

البلدين.

العميد حمودة بن علي يعلن إنشاء
إدارة خاصة لمتابعة مشروعات الشرطة

االستفادة بالمعدات الفنية في مكافحة الجريمة

تعاون مشترك بين تونس واإلمارات في مجال الشرطة

حمودة  العمــــيد  معــــايل  عـقـــــد 

لل�شـــوؤون  الدولة  وزير  علــي  بن 

مديري  مع  اجتمـــــــاعًا  الداخلية 

ال�رشطـة والوحــدات والفروع، بقاعة 

ال�رشطة  االجتمـاعات يف خمــتـــرب 

اجلنائي.

واأ�شاد معايل الوزير خالل االجتماع 

اأحرزه من  وما  ال�رشطة،  بدور جهاز 

واأكد  املجاالت،  خمتلف  يف  تقدم 

يف  للعمل  التخطيط  اأهمية  على 

متابعة  و�رشورة  ال�رشطة،  جمال 

الوزارة  اجتاه  عن  واأعلن  التنفيذ، 
من  ي�شدر  ما  تنفيذ  ملتابعة  خا�شة  اإدارة  الإن�شاء 

قرارات وما يجري تنفيذه من م�رشوعات.

واأكد معايل الوزير على اأهمية التن�شيق والتعاون بني 

جميع اأجهزة الوزارة و�رشورة عقد 

لقاءات م�شتمرة ودائمة على نطاق 

لتن�شيق  الوزارة  يف  امل�شوؤولني 

اجلهود وتدعيم التعاون.

عقد  �رشورة  اإىل  معاليه  دعا  كما 

املدراء  بني  دورية  اجتماعات 

التي  امل�شاكل  ملواجهة  ومرتباتهم 

لها  احللول  وو�شع  العمل  تعوق 

ودفع العمل فيها.

مدراء  من  الوزير  معايل  وطلب 

التقدم  والفروع  والوحدات  ال�رشطة 

الداخلية  وزارة  امل�شوؤولني يف  اإىل 

رفع  �شاأنها  من  ومقرتحات  مالحظات  من  لديهم  مبا 

م�شتوى العمل، واأكد معاليه على �رشورة تقّبل النقد 

اء واإ�شالح اخلطاأ. البنَّ

االجتماع الثالث لمديري المرور بدول مجلس التعاون الخليجي

حزام األمان وسيلة النجاة
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اإىل  متوجها  علي  بن  حمودة  اللواء  معايل  غادر 

الداخلية  لوزراء  الثالث  االجتماع  حل�شور  الريا�س 

على  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول 

مدير  الظاهري  �شعيد  هالل  العقيد  ي�شم  وفد  راأ�س 

مدير  مندي  يعقوب  والرائد  والهجرة،  اجلن�شية  عام 

مكتب معايل الوزير، والرائد ح�شن اإبراهيم مدير اإدارة 

احلو�شني  اأحمد  ح�شن  والرائد  واملتابعة،  البحوث 

الرحمن  عبد  والرائد  العامة،  العالقات  اإدارة  مدير 

الهاجري مدير اإدارة ال�شوؤون القانونية.

و�رشح معايل الوزير لدى مغادرته اأبوظبي متوجهًا 

الداخلية  لوزراء  الثالث  االجتماع  باأن  الريا�س  اإىل 

العديد  اإجراء  عقب  ياأتي  التعاون  جمل�س  بدول 

االأمنية  املجاالت  املهمة يف خمتلف  الدرا�شات  من 

لتحقيق  حمددة  عمل  برامج  اإىل  التو�شل  بهدف 

التعاون والتن�شيق االأمني بني دول املنطقة. ولذلك 

تتميز  جديدة  ملرحلة  بداية  �شيكون  االجتماع  فاإن 

قابلة  وخطط  برامج  اإىل  واالأهداف  االأ�ش�س  بتحويل 

للتنفيذ.

قرر معايل اللواء حمودة بن علي وزير الدولة لل�شوؤون 

اأحمد  �شلطان  املقدم  برئا�شة  وفد  ت�شكيل  الداخلية 

علي مدير اإدارة املرور بالوزارة لال�شرتاك يف االجتماع 

الثالث ملديري املرور بدول جمل�س التعاون اخلليجي 

الذي يعقد يف الدوحة خالل يومي ٨ و٩ يناير احلايل، 

ق�شم  رئي�س  را�شد  علي  را�شد  املقدم  الوفد  وي�شم 

الرتخي�س ب�رشطة اأبوظبي والرائد عبدالرحمن الهاجري 

مدير اإدارة ال�شوؤون القانونية بوزارة الداخلية.

اأجرت االأمانة العامة ال�شحية لدول 

اخلليج العربية بحوثًا ميدانية على 

باال�شرتاك  االأع�شاء  الدول  م�شتوى 

الداخلية  بوزارة  املرور  اإدارات  مع 

اأ�شفرت عن نتائج مهمة منها:

نتيجة  للوفاة  معدالت  اأعلى   -

العراق  يف  كانت  املرور  حوادث 

حيث  ال�شعودية،  العربية  واململكة 

�شلطنة   ،٪١٢ على  تزيد  كانت 

وقطر  والكويت  االإمارات  عمان١٠٪، 

٢٫٢٪، ٣٫٢٪، بينما كانت اأقل ن�شبة 

يف البحرين ٠٫٩٪.

من  للم�شابني  العظمى  الغالبية   -

الذكور يف فئات ال�شن مابني ١٥ - ٤٠ �شنة.

امل�شاة  من  امل�شابني  ن�شبة  ارتفاع   -

وعدم  ال�رشعة  وكانت  واالأطفال، 

اأ�شباب  اأهم  االإ�شارات والتجاوز  احرتام 

احلوادث كما مل ي�شكل الطريق واحلالة 

اجلوية  اأو عيوب ال�شيارة عن�رشاً مهمًا 

لوقوعها.

- وجود ارتباط وثيق بني �شن ال�شائق 

و�شنوات اخلربة وارتفاع معدل احلوادث.

االإقبال  اأن  اإىل  الدرا�شة  وانتهت   -

و�شائل  ا�شتخدام  على  كبرياً  يكن  مل 

اأن معدل  ات�شح  بل  املختلفة،  الوقاية 

يتجاوز  مل  االأمان  حزام  م�شتخدمي 

البحرين  على  موزعني  �شخ�س   ٢٠٠

واململكة العربية ال�شعودية والكويت.

اإلمارات تشارك في المؤتمر الثالث لوزراء الداخلية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

العدد 517 يناير 2014



67 العدد 517 يناير 2014 العدد 517 يناير 662014

يناير

الزواج من أجنبيات يعد 
مشكلة في مجتمع 

اإلمارات الذي أكد بكل 
فئاته أن هذه الظاهرة 

تعتبر أمراً محفوفاً باخملاطر، 
فأكثر تلك الزيجات ال 

يكتب لها النجاح، وتؤدي 
إلى العديد من املشكالت 

التي يأتي في مقدمتها 
إجناب أبناء يفتقدون إلى 

الرعاية، ويتعرضون لعوامل 
االنحراف.

1
9
9
9

انعقاد القمة اخلليجية يف أبوظبي برئاسة زايد
التعاون اخلليجي حقق الكثري من اآلمال
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بدايات
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منت�سبون من ال�سرطة خالل عر�ض ع�سكري.

مو�سيقى ال�سرطة ت�سارك يف اأحد االحتفاالت.

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  جّدد 

بانتظام  العربية  القمة  عقد  اإىل  دعوته  الدولة  رئي�س 

لتبادل الراأي وامل�شورة بني القادة العرب، وطالب جمل�س 

يف  اإخوانهم  مب�شاندة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

الدول العربية واالإ�شالمية.

وقال �شموه يف كلمة افتتح بها اأعمال القمة اخلليجية 

التا�شعة ع�رشة للمجل�س االأعلى ملجل�س التعاون لدول 

من  الفرتة  باأبوظبي خالل  عقدت  التي  العربية  اخلليج 

اإن العمل على  ال�شابع اإىل التا�شع من دي�شمرب املا�شي 

ُت�شعد  التي  االإجنازات  ملوا�شلة  �رشوري  االحتاد  طريق 

االأخوان واالأبناء.

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأكد 

رئي�س الدولة اأن جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

حقق الكثري من اآمال وتطلعات �شعوب دول املنطقة من 

االأمن واال�شتقرار.

واأ�شار �شموه يف كلمته اإىل اأن االحتاد وجمل�س التعاون 

اهلل  ووفقنا  اخلري،  طريق  ال�شواب،  الطريق  على  �شارا 

على  كانت  التي  عاب  ال�شِ جتاوز  على  وتوفيقه  بعونه 

الطريق، وعلينا اأن نحمد اهلل ون�شكره، ونثني عليه كما 

يجب اأن نراعي بع�شنا بع�شًا.

سلطان القاسمي افتتح املؤمتر الدويل لتأصيل العلوم الرشطية
افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 

القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة املوؤمتر 

االإدارة  نظمته  الذي  ال�رشطية  العلوم  لتاأ�شيل  الدويل 

 ١٦ اإىل   ١٣ من  الفرتة  ال�شارقة خالل  ل�رشطة  العامة 

ناق�س خاللها  ثماين جل�شات  وعقد  املا�شي،  دي�شمرب 

حلقات  ثالث  تنظيم  مت  كما  ودرا�شة،  بحثًا   ٥٠ نحو 

ال�شاحة  على  املطروحة  الق�شايا  اأبرز  حول  نقا�شية 

اخلرباء  من  ح�شد  املوؤمتر  يف  �شارك  وقد  االأمنية، 

االأمنيني على امل�شتوى املحلي والعربي والدويل. وقد 

والنجاح،  التوفيق  للموؤمترين  كلمته  �شموه يف  متّنى 

ودلياًل  نربا�شًا  املقدمة  والدرا�شات  البحوث  تكون  واأن 

للعمل ال�رشطي خلدمة املجتمعات جميعها.

بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  االفتتاح  و�شهد 

من  وعدد  ال�شارقة،  حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان 

ال�شيوخ والوزراء وال�شفراء واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي 

املعال  خليفة  والعميد حممد  الدولة،  لدى  والقن�شلي 

من  وعدد  املوؤمتر  ورئي�س  ال�شارقة  �رشطة  عام  مدير 

كبار �شباط وزارة الداخلية.
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بمكرمة من خليفة بن زايد
طائرة خاصة لرحلة عمرة نادي ضباط الرشطة بأبوظبي

نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأمر 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 

التي  العمرة  رحلة  يف  للم�شاركني  طائرة  بتخ�شي�س 

ينظمها نادي �شباط ال�رشطة باأبوظبي واأ�رشهم يف ٢٤ 

دي�شمرب املا�شي.

نهيان  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  اللواء  و�رشح 

الطائرة  هذه  تخ�شي�س  باأن  الداخلية  وزارة  وكيل 

ال�شنوية ل�شموه، وهي تعك�س  للمكرمة  ا�شتمراراً  ياأتي 

اجلوانب  وتاأكيد  وتنمية  ال�رشطة  بجهاز  اهتمامه 

يف  االإ�شالمية  العقيدة  وتر�شيخ  والدينية  الروحية 

جوانب العمل ال�رشطي.

نهيان  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  اللواء  واأ�شاد 

والعرفان  بال�شكر  ا�شتقبلت  اأنها  اإىل  م�شرياً  باملكرمة، 

الت�شجيع يعك�س احلر�س على  اإن هذا  وقال  والتقدير، 
بني  االجتماعية  والعالقات  االأخاء  من  جو  توفري 

العاملني بجهاز ال�رشطة.
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تميَّزت بالمثابرة والتحّدي والنحت في الصخر، 
لتكون  عاماً   14 منذ  الشرطي  العمل  باشرت  فهي 
دخول  في  بالبنان  إليهن  ُيشار  اللواتي  إحدى 
»مطار  ويكون  الكفاءة،  عالية  ميدانية  تخصصات 
في  بعدها  لتتدّرج  محطاتها،  أولى  الدولي«  العين 
في  العمل  ُحلم  وتعلـّق  الوظيفية،  والمهام  الرتب 
»إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث« وفي »إدارة 
وأحالمها  أمنياتها  جدول  في  الخاصة«  المهام 

المستقبلية، تحت بند )جاري العمل به(.
مدير  الزهراني-  راشد  نورة سفر  النقيب  إنها 
فرع النساء في »مركز رعاية األحداث بالمفرق«- 
اآلداب من  البكالوريوس في  حاصلة على شهادة 

»جامعة اإلمارات«.
إلى سنوات مضت، حيث  بذاكرتها  نورة  تعود 
كان الحلم وليداً في نفسها، فكانت فكرة الدخول 
فشيئاً،  شيئاً  ينمو  جنيناً  الشرطي  المجال  إلى 
بأن  بحلمها  تضحيتها  إلى  أدى  للمغامرة  فحبها 
تكون معلـّمة، ولكنها فّضلت العمل الشرطي لحبها 
األنسب  المجال  بأنه  وإحساسها  الميداني،  للعمل 
لشخصيتها التي أعّدت لها العّدة لهذا اليوم، والتي 
تتطلـّب الصالبة والمثابرة واالكتشاف، والعزم على 

الوصول إلى مركز مهم في الشرطة.
التي  الصعوبة  بتلك  العسكرية  الحياة  تكن  لم 
توقعها وواجهها البعض، لذا تعترف النقيب نورة 
بأنها لم تواجه أية صعوبات تـُذكر، ودخولها إلى 
في  ُحباً  إرادتها  بمحض  جاء  العسكري،  المجال 
إلى  أدت  التي  القيادية  وشخصيتها  المجال،  هذا 
وصولها إلى هذا المستوى، الشيء الذي أزاح عن 
طريقها الكثير من الصعوبات، والتأقلم مع زميالتها 
والمتعاملين في الشرطة، فلم تشعر بأن هناك فرقاً 

نورة الزهراني: 
أنسى أنني ُأنثى أحيانًا!

بين حياتها المدنية والعسكرية، فمسؤوليتها تجاه 
أسرتها وعملها َبنـَت في شخصيتها الكثير، وترى 
بأنها تعلمت من العسكرية إبعاد كلمة )الفشل( من 
تكون  تتخّطاها  مرحلة  كل  وأن  حياتها،  قاموس 

البداية إلى مرحلة أخرى.
  

الباب املفتوح

تكمن المهام الوظيفية للنقيب نورة في اإلشراف 
منهن  الحاضنات  للنزيالت  الدورية  والمتابعة 
واالختصاصات  المهام  وتوزيع  والقاصرات، 
جانب  إلى  الفرع،  في  الموجود  الهيكل  بحسب 
بسيطة،  تثقيفية  توعوية  محاضرات  إعطائهن 
والسرور  البهجة  إلدخال  ترفيهية  برامج  وعمل 
في نفوس األطفال بالمركز، ألهمية عمل مثل هذه 
البرامج لكسر الملل والروتين العام، وتقديم صورة 
إنسانية  جوانب  للشرطة  بأن  للنزيالت  واضحة 

ومشاركات مجتمعية.
الباب  سياسة  تتبع  بأنها  نورة  النقيب  وتذكر 
المفتوح مع جميع الموظفات والعامالت في الفرع، 
وذلك تفادياً ألي طارئ وإن تطلـّب األمر الحضور 
وأداء المهام خارج أوقات العمل الرسمية، لضمان 

تقديم أفضل الوسائل األمنية والسالمة العامة.
والصبر  المسؤولية  بذرة  زرع  نورة  وتحاول 
نجحت  بأنها  القول  وتستطيع  أبنائها،  نفوس  في 
وأسرتها  عملها  بين  التوفيق  في  كبير  وبشكل 
أوقات  خالل  العمل  قاعدة  مع  تماشياً  الصغيرة، 
خالل  فمن  العمل،  أوقات  خارج  واألسرة  العمل 
فترة  عن  تعويضهم  تحاول  أبنائها  مع  تواجدها 
األسبوعية  العطالت  في  والتسّوق  بالتنّزه  غيابها 

واإلجازات.

إنها  نورة:  تقول  الشخصية  سماتها  وعن 
على  الله  وتحمد  ومتواضعة،  اجتماعية  شخصية 
اتسامها بشخصية محبوبة من الجميع، فهي بعيدة 
والبيت،  العمل  في  التسلـّط  أسلوب  عن  البعد  كل 
الديمقراطي  باألسلوب  بالتعامل  تنادي  ما  ودائماً 
لذا  اآلخرين،  لجذب  السحر  كمفعول  يعمل  الذي 
فهي دائمة التواصل مع جميع العامالت حتى خارج 
مشكالتهن  حل  في  ومساعدتهن  العمل،  أوقات 
بأن  إليمانها  أيضاً،  والخاصة  بالعمل  المتعلقة 
المهام  إلنجاز  رئيسي  باب  النفسي  االستقرار 

والعمل بإخالص.
  

ميول وطموحات

القراءة،  نورة  نفس  إلى  المحببة  الهوايات  من 
ولديها اهتمام كبير في قراءة كتب المغامرات، والتي 
تخدم مجال عملها وتخصص دراستها في األزمات 
فيما  نفسها  تثقيف  على  تعمل  بحيث  والكوارث، 
يخص باألزمة وكيفية مواجهة أي طارئ، فعزمها 
إلى  التخصص في األزمات والكوارث دفعها  على 
حب اإلطالع على هذه النوعية من القراءات، وهي 
في  الماجستير  رسالة  تحضير  على  تعمل  حالياً 
شرطة  »أكاديمية  من  والكوارث  األزمات  إدارة 
دبي«، لتتبعه برسالة الدكتوراه في التخصص ذاته 

لحبها لهذا المجال.
كما تطمح بالعمل ضمن فريق األزمات والكوارث 
وتذكر  الميداني،  للعمل  لحبها  الخاصة  المهام  أو 
بأنها تجد نفسها متساوية مع الرجل وباستطاعتها 
أداء مهامه الوظيفية، بحيث إنها تنسى في أحيان 

كثيرة بأنها أنثى.

نساء في الميدان

اإعداد: نوال �سامل- ت�سوير: عي�سى اليماحي
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المتميزون

- هل لك �أن تعرفنا عن نف�سك؟

- أنا الدكتور الرائد عبد الرحمن شرف محمد، 
من مواليد 1969، متزوج ولدي ستة أبناء، حاصل 
التربوي  والتخطيط  اإلدارة  في  دكتوراه  على 
في  األزهر«  »جامعة  من  المقارنة  والدراسات 
جمهورية مصر العربية وأعمل حالياً مديراً »لمركز 

حماية الدولي للتدريب« بشرطة دبي.
�لتي  �لإد�ر�ت  لل�رشطة وما  �نت�سبت  - متى 

عملت بها؟

- انتسبت للشرطة عام 1988 وعملت في البداية 
دبي«  شرطة  »بأكاديمية  العامة  العالقات  بقسم 
استحداث  تم  حين   2005 العام  إلى  فيه  وبقيت 
دبي،  شرطة  بأكاديمية  المجتمعية  للشراكة  قسم 
فترأست هذا القسم، ثم ُعينت رئيساً لقسم التدريب 
وخطة  دورات  تنفيذ  على  وأشرفت  باألكاديمية، 

التدريب السنوية لشرطة دبي.
العامة  اإلدارة  إلى  انتقلت   2010 العام  وفي 
»مركز  إدارة  وتوليت  بالقيادة،  المجتمع  لخدمة 
المخدرات،  مكافحة  على  للتدريب  الدولي«  حماية 
في  اإللكتروني  الدبلوم  إطالق  في  وساهمت 
إلكتروني  برنامج  كأول  االستراتيجي،  التخطيط 
بأجهزة  للعاملين  يخصص  العالم  مستوى  على 
مكافحة المخدرات، باإلضافة إلى دوري السنوي 

والذي  الدولي«  حماية  »لملتقى  عام  كمنسق 
من  والمشاركين  المتحدثين  من  نخبة  يستقطب 
خبراء األمم المتحدة ورؤساء األجهزة العربية في 

مجال مكافحة المخدرات.
من  تكرميك  ب�رشف  �سعورك  هو  ما   *

�لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، 

�لد�خلية  وزير  �سمو  جائزة  على  حل�سولك 

للتميز يف �ملجال �لتخ�س�سي؟

أمام  - كان شعوري ال يوصف، عندما وقفت 
سموه يحدثني، ويثني على الفوز بعبارات تنم عن 
فكر قيادي، حيث قال سموه لي: هل تدري كم عدد 
اليوم؟ وكنت أوشكت أن أقول  الذين فزت عليهم 
)6( منافسين، لكن سموه أردف بالقول: فزت على 
)80( ألف شخص! ولم تنقطع ابتسامته، واتصاله 
إلى  دفعني  ما  المصافحة،  ودفء  بي،  البصري 
كتابة مقال بعنوان )هكذا كرمني الوزير( ونشرته 
في مجلة »األمن« الصادرة عن شرطة دبي أجملت 
وشخصيته  الكبير،  األمني  القائد  هذا  قيم  فيه 

الساحرة التي ورثها عن والده )طيَّب الله ثراه(.
�لعمل  يف  و�جهتها  يات  حتدَّ من  هل   -

�ل�رشطي وكيف ��ستطعت �لتغلب عليها؟

حققتها  التي  الهائلة  القفزات  ظل  في   -

اإعداد: اأماين اليافعي

عبدالرحمن شرف:  استفدت من مناخ المنافسة 
والتشجيع الذي توفره المؤسسة الشرطية

مؤسساتنا الشرطية، وما شهدته من تقدم شامل 
أكون على  أن  الُصعد، استدعى ذلك  على مختلف 
مستوى الحدث، فكانت المشكلة األولى والتحديات 
التي تواجهني، تدني المستوى الدراسي، وضعف 
أبلغ  لنفسي  واضحة  رؤية  فوضعت  المهارات، 
الدكتوراه،  أي  أكاديمي،  تعليمي  ُسلّم  أعلى  بها 
وأن أكون متميزاً بين زمالئي في مجال التدريب 
المنافسة  مناخ  من  فاستفدت  العلمي،  والتأليف 
لكافة  وقادتي  مؤسستي  تقدمه  الذي  والتشجيع 
الدكتوراه  على  فحصلت  والطامحين،  الدارسين 
في زمن قياسي، وكرمتني مؤسستي بجائزتين: 
التفوق  عن  والثانية  المبكر،  اإلنجاز  عن  األولى 

العلمي. 
- هل من �سهاد�ت وجو�ئز ح�سلت عليها؟

والشارات  األوسمة  من  كثير  على  حصلت   -
والجوائز، كان أهمها جائزة »راشد للتفوق العلمي«، 
و»درع التطوع العام« من ِقبل سيدي الفريق أول 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
بالمركز  فوزي  عن  الشرطي«  »التميز  وجائزة 
دبي، وجائزة  التخصص( من شرطة  )فئة  األول 
الوطني(،  )الوالء  كتاب  عن  مبيعاً،  الكتب  أكثر 

وأخيراً جائزة سمو وزير الداخلية. 
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خارج المهنة
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خارج المهنةخارج المهنة

فاطمة سعيد: 
الغوص هو بحث عن الذات

اإعداد: الرا الظرا�سي

»إدارة  من  سعيد  أحمد  فاطمة  الرقيب  تعتبر 
لشرطة  العامة  للقيادة  التابعة  الشرطة«  مدارس 
على  تحصل  إماراتية  غواصة  ثانية  أبوظبي، 
بشؤون  المختصة  الدولية  المنظمة  من  االعتراف 

الغوص.
بالعمل  التحقت  التي  فاطمة  الرقيب  وتقول 
التحدي والتميز في  الشرطي في 2007: »أنا أحب 
األفضل،  إلى  حياتي  في  دائماً  وأسعى  شيء،  كل 
ولهذا كنت األولى على دفعتي في المجموع العام، 
دورة  في  األكاديمية  العلوم  في  كذلك  واألولى 

المستجدات  الخامسة والعشرين«.
»أعمل  تقول:  الشرطة،  في  عملها  طبيعة  وعن 
في  العامة  العالقات  فرع  في  إعالمي  كمنسق 

مدارس الشرطة«.
وتدرس الرقيب فاطمة حالياً الموارد البشرية في 

»جامعة أبوظبي«.
»أعشق  تقول:  الغوص،  بهواية  تعلّقها  وعن 
هذه  شدَّتني  لهذا  مختلفة،  أشياء  وتجربة  التحدي 
الرياضة  فقررت تعلّم الغوص، وهكذا بدأت البحث 
عن مدرب والتحقت مع مجموعة من الشباب لتعلم 

الغوص في الفجيرة«.  
وتتابع قائلة: »تعلمت الغوص في ثالثة أسابيع 

الهواية  بهذه  جداً  ومهتمة  متحمسة  كنت  فقط، 
الشيقة«.

اإلجازات  في  أتعلم  »كنت  قائلة:  وتضيف 
األسبوعية، ففي األسبوع األول تعلمت كل األشياء 
النظرية عن رياضة الغوص، و في األسبوع الثاني 
بدأنا تطبيق ما تعلمناه في حوض السباحة كنوع 
من التدريب العملي المبسط، أما في األسبوع الثالث 
بشكل  البحر  في  شيء  كل  تعلمنا  فقد   واألخير، 

مباشر، كنا نحن و البحر فقط!«. 
بعد ذلك حصلت فاطمة على شهادة غوص في 
بصدد  حالياً  وهي  المفتوحة،  المائية  المسطحات 
الحصول على شهادة متقدمة في الغوص وتقول: 
المتقدمة  والشهادة  مرات،  سبع  بالغوص  »قمت 
أنا  و  مرة،   15 لـ  الغوص  عليها  الحصول  تشترط 

بصدد تحقيق هذا الهدف«. 
متراً،   ١٦ عمق   على  فاطمة  الرقيب  وتغوص 
متراً،   22 هو  للغوص  األقصى  الحد  »إن  وتقول: 
وهي تحاول أن تتعلم وتحترف هذه الهواية بشكل 

أكثر عمقاً«.
بها،  الشديد  وتعلقها  الرياضة،  لهذه  وعن حبها 
الصفاء  يعني  »الغوص  الغوص:  مدافعة عن  تقول 
والسكينة التي تحتويك في قاع البحر، تشعر وأنت 

تغوص كأنك عدت مرة أخرى جنيناً في رحم الماء، 
إنها أحاسيس ال  ال يمكن وصف مشاعر الغوص، 
درجة  إلى  يصل  وهدوء  تفهم،  ال  سعادة  ُتترجم، 
الطمأنينة، عالم آخر، فسبحان الخالق، تجد األسماك 
بكل أنواعها، الشعب المرجانية بكل جمالها، واألهم 

أنك تجد نفسك«.
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في قلوبنا

السماء،  سقف  األحالم  تعانق  أن  الجميل  من 
وهناك  النفس  في  اإلرادة  هذه  تولد  أن  واألجمل 
هذا  إكمال  عرقلة  تحاول  التي  العوائق  من  العديد 
أكثر  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  ولعل  الحلم، 
دواخلهم  وفي  حياتنا  في  نلتقيها  التي  الفئات 
دور  عن  ناهيك  ونتمناه،  به  نحلم  ما  أضعاف 
الخوف  شبح  نزع  في  ارتادوها  التي  المؤسسات 
والتردد عن تفكيرهم، لتكون يداً أخرى مساعدة إلى 

جانب اإلرادة في تميّزهم وتخّطيهم حاجز اليأس.
أخذه  عاماً(   20( الفالسي  إسماعيل  الله  عبد 
تترجم  بابتسامة  الحياة  مضمار  لخوض  الطموح 
مسيرة حياته التي رسمها منذ سنوات مضت، فقد 
المتحرك  لكرسيه  حبيساً  يكون  بأن  القدر  ألزمه 
له  وأصبح  بل  منه،  يتجزأ  ال  جزءاً  أصبح  حتى 
اإلرادة  على  شاهداً  ليكون  والرفيق  الصديق 
والعزيمة والتفاؤل التي ُزرعت في نفسه منذ عقده 
العزم على التحدي، فكان مثاالً جديراً بأن ُيحتذى 

به بين أصدقائه وأقرانه.
عاش عبد الله مرحلة طفولته خالية من التعقيدات، 
المجتمع  تقبّل  إشكالية  واجه  قليلة  سنوات  وبعد 
لمسمى )ُمعاق(، حيث لم تكن هناك ثقافة بوجود 
الفئة  هذه  وكانت  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  فئة 

تستطيع  وال  عاجزة  فئة  آنذاك  للمجتمع  بالنسبة 
فعل شيء وأنها عبء على المجتمع، وكأنها صفحة 

سوداء ال وجود لها بين الناس.
الفالسي  حالة  في  كبير  دور  للوالدين  كان 
النفسية، فالمعاملة الجيدة وعدم التفريق بينه وبين 
أخوته لم تشعره بأنه أقل عنهم بشيء، وكانا 

رفيقيه في رحالته العالجية.
وكحال العديد من األطفال عند بلوغهم سن 
الدخول إلى المدرسة، كانت أحالم عبد الله بأن 
يكون واحداً منهم ينهل من العلم كما ينهلون، 
بسبب  ناظريه  أمام  تالشت  أحالمه  ولكن 
صعوبة التنقل من مكان إلى آخر نظراً إلعاقته، 
وكذلك صعوبة تحّمل إدارة المدرسة مسؤولية 
ما سيحدث له، حتى تلّقى رسالة من المدرسة 
عام  المعاقين  لتأهيل  دبي  مركز  إلى  بانتقاله 

.2000
مدينة  إلى  رحلة  له  كانت   2005 عام  وفي 
لذوي  الداخلية  وزارة  بمراكز  والتحاقه  العين 
في  حامالً  منها  ليتخّرج  الخاصة،  االحتياجات 
مخيلته ذكريات جميلة مع زمالئه التي تشابهت 
في يوم  أحالمهم مع أحالمه بأن يكونوا شيئاً 

ما.
اجتماعية سيئة، ولكنه  الله ظروفاً  واجه عبد 
وبإرادته استطاع تجاوزها وجعل العزيمة نصب 
عينيه ليلتحق بالعديد من الدورات وورش العمل 
المعاقين،  لتأهيل  دبي  مركز  يعقدها  كان  التي 
التصوير،  وهي  مواهبه  أولى  انطلقت  ومنها 
خالل  من  أعماله  شاهد  من  جميع  وبشهادة 
هذا  في  وبرع  نجح  فقد  اقامها،  التي  المعارض 
المجال، وأعطى الكثير من وقته وجهده ليشارك 

في العديد من المعارض داخل الدولة، وفوزه 
العنف  عن  التصوير  مسابقة  في  األول  بالمركز 

األسري للمعاق. 
وللرياضة دور في حياة الفالسي، مؤكداً بأنها 
جزء مهم في حياة اإلنسان، فمع اإلصرار والتحدي 
قوية  لعبة  بأنها  إليمانه  األثقال،  رفع  مجال  دخل 
وتبرز شخصية الفرد وتحدياً لما هو متعارف عليه، 

إلى جانب حلمه بالشهرة.
بطولة  وهي  له  بطولة  أول  في  عبدالله  شارك 
عام  الثالث  المركز  على  فيها  وحصل  الدولة، 
وحصل  فزاع  بطولة  في  شارك  وبعدها   ،2007
على ذهبية البطولة، وبعد عامين توقف عن اللعبة 
التصوير،  على  تركيزه  ليصّب  خاصة  لظروف 
ليسافر  المحببة  رياضته  إلى  عاد   2010 عام  وفي 
لبطولة  استعداداً  تدريبي  معسكر  في  ماليزيا  إلى 
مستوى  على  الثاني  المركز  ليحرز  هناك،  العالم 
شارك  واحد  بشهر  وبعدها  الناشئين،  لفئة  العالم 
الثاني  المركز  ليحرز  في بطولة مشابهة في دبي 
كذلك، ليتوقف عن اللعبة بعدها لمدة ثالث سنوات 

لظروف صحية.
وألن اإلبداع هوايته والتميّز هاجسه، يحاول عبد 
الله الفالسي التوفيق واإلبداع في التصوير ورفع 
األثقال، معترفاً بأن ال عالقة بينهما سوى الجانب 
اإلبداعي والتميّز، فاألول معتمد على الِحس الجمالي 
والثاني معتمد على القوة، ولكنهما يجتمعان في عبد 

الله نفسه ويعبّران عنه تماماً.
كما يطمح عبد الله في الوصول إلى األفضل من 
خالل تطوير أدواته الفنية واإلبداعية في المجالين، 
لتكون  دراسته  إكمال  في  الرغبة  بذرة  وجود  مع 

الشهادة خير سالح يحارب بها ظروفه الحياتية. 

اإعداد: نوال �سامل  

عبد اهلل الفالسي: أطمح للشهرة!

الرابط الإلكرتوين بني اجلمعيات اخلريية

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

تـبــرع . . . يف اأي وقت ومكان
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رجل  فهو  عديدة،  ومشاريعه  كثيرة  إنجازاته 
يواجه التحديات بابتسامة، ويصف نفسه بأنه الزال 
تلميذاً يتعلَّم ممن هم أكثر منه علماً وخبرة ليضيف 
الطرق  أحد  بأن  يؤمن  وهو  الكبير،  مخزونه  إلى 
المهمة الستعادة الوطن السليب فلسطين هو بالتفوق 
الحضاري، وألنه ولد من رحم المعاناة والنكبة، فإنه 
المعاناة  نعمة  عن  محاضراته  في  يتحدث  ما  دائماً 

التي تولد اإلبداع والتفوق واالنتصار.
دخل معترك السياسة في شبابه، ولكن سرعان ما 
ابتعد عنها بتوجيهات من والده، وكان يعلم أنه اختيار 
قضيته،  تجاه  بطموحاته  مرتبطاً  كان  ألنه  صعب، 
ولكن مسؤوليته العائلية والوطنية واألخالقية جعلته 
يصب كل جهده وتركيزه على التفوق في دراسته، 
فنجح وتفوق وأبدع في مجاالت عدة على المستوى 

المحلي واإلقليمي والدولي.
ورئيس  مؤسس  غزالة  أبو  توفيق  طالل  إنه 
ُتعنى  التي  الدولية«  غزالة  أبو  طالل  »مجموعة 
المحاسبة  مجاالت  في  المهنية  بالخدمات 
واالستشارات اإلدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب 
والتعليم والملكية الفكرية والخدمات القانونية وتقنية 
والتوزيع،  والنشر  والترجمة  والتوظيف  المعلومات 
وله الفضل الكبير في الترويج ألهمية الملكية الفكرية 

في المنطقة العربية.
ولد طالل ألسرة ميسورة الحال في مدينة »يافا« 
للعام  أبريل  من  والعشرين  الثاني  في  بفلسطين 
سنوات  العشر  على  هناك  طفولته  لتقتصر   1938
العام  في  فلسطين  نكبة  مواكباً  عمره.  من  األولى 
للتهجير  عائلته  اضطرت  إثرها  على  والتي   ،1948
اللبناني،  الساحل  على  الغازية  قرية  إلى  القسري 
وهناك التحق بالمدرسة االبتدائية وبعدها بمدرسة 
الثانوية« ليتابع بعدها تعليمه  »المقاصد اإلسالمية 
الجامعي بالجامعة األمريكية في بيروت، حيث كان 
المقابل لتفوقه الدراسي حصوله على منحة دراسية 
كاملة بالجامعة. وألنه طالب مثابر، فقد عمل طالل 
ومترجم،  كمعلِّم  الجامعية  دراسته  أثناء  غزالة  أبو 
وهذا ما أعطاه خبرة في كيفية التعامل، وأفاده في 
األسرية  لتنشئته  كانت  كذلك  الالحقة.  السنوات 
متمثلة في والده ووالدته دور في تشكيل شخصيته 
النجاح،  وتحقيق  الطموح  نحو  بها  والدفع  العملية 
كونه كان مرافقاً لوالده، سواء في يافا أو بعد ذلك 
في لبنان، والذي ورث عنه كما يقول حبه والتزامه 

في العمل.
بامتياز،  الجامعي  تعليمه  غزالة  أبو  طالل  أنهى 
ليبدأ بعدها مرحلة التأسيس للعمل، فيحظى بعد عناء 
شديد بوظيفة في مؤسسة مهنية تعمل في تدقيق 

الحسابات واالستشارات.
بالطموح  تتميز  غزالة  أبو  طالل  وألن شخصية 
البدء  والتفوق، فقد كانت خطوته األولى واألصعب 
في تأسيس مكتب لتدقيق الحسابات باسم »تاجكو« 
في دولة الكويت والتي كانت انطالقته األولى ويرجع 

إليها الفضل في ما وصل إليه اآلن حسب قوله.
 وألن النجاح يتبعه نجاح، فقد تحوَّل وتطور هذا 
المكتب إلى صرح متعدد األذرع واالتجاهات مواكباً 
في ذلك الوقت استقالل عدد من دول الخليج العربي، 

اإعداد: حنان �سامل

والتي شهدت نهضة اقتصادية عمالقة أسهم فيها 
طالل أبو غزالة بدوره ببعض الدراسات االقتصادية 
وتقديم االستشارات. بعدها أسس شركة أبو غزالة 
عاتقها  على  أخذت  والتي  )أجيب(،  الفكرية  للملكية 
تقديم خدمات الملكية الفكرية بكل أشكالها لتتصدر 
الشركة قائمة تصنيفات الملكية الفكرية عالمياً، ويتم 
اختياره عام 2007 كأول خبير من خارج مجموعة 
الشخصيات  أكثر  قائمة  إلى  لالنضمام  الثماني 
بعد  الفكرية.  الملكية  مجال  في  العالم  في  شهرة 
للخدمات  شركة   14 مجموعه  ما  طالل  أسس  ذلك 
متنوعة، وحرص  المتخصصة في مجاالت  المهنية 
بعدها على تعزيز الوعي بمفاهيم الملكية الفكرية عبر 
تأسيس وإطالق وكالة أنباء متخصصة في الملكية 
في  نوعها  من  األولى  وهي  وتجديداتها،  الفكرية 

الوطن العربي والعالم.
ولطالل هوايات عديدة يمارسها أثناء فراغه، إذا 
أتيح له بعض الوقت منها القراءة التي يمضي ما ال 
لغرض  المطالعة  من  يومياً  ساعات  ثالث  عن  يقل 
الكالسيكية  الموسيقى  سماع  كذلك  الدراسة، 
من  الكثير  برعاية  قام  المجال  هذا  وفي  واألوبرا، 
من  عدد  في  الموسيقية  واالحتفاالت  المهرجانات 
السعادة  لحظات  وأكثر  واألجنبية.  العربية  الدول 
لديه التواجد مع أفراد العائلة واالستماع للموسيقى. 
وعلى المستوى العائلي يشارك أبناءه وأحفاده في 
رسم معالم مستقبلهم العملي والدراسي وهو شديد 
المعلومات  عالم  مع  تفاعلهم  ويراقب  بهم،  التعلق 
العالي  التعليم  غزالة  أبو  أولى  كذلك  والمعرفة. 
المستمر  اهتمامه  إلى  باإلضافة  خاصاً،  اهتماماً 
فإيمانه  المهني،  والتدريب  والتأهيل  القدرات  ببناء 
وإطالق  تأسيس  إلى  دفعه  التعليم  بأهمية  العميق 
جامعة »طالل أبو غزالة« لتلبية هذه الحاجة وتحقيق 

ديمقراطية التعليم.
وبحكم طبيعة عمله، فإنه كثير األسفار والترحال 
كونه  وإنما  للسياحة،  ليس  ولكن  البلدان،  لمختلف 
مشاركاً نشطاً في جميع الهيئات والمنظمات الدولية 
المتخصصة، وتفّقد مكاتب المجموعة والبالغ عددها 

83 مكتباً في البالد العربية والعالم، ولكن ثمة دوالً 
التي  الكويت  ومنها  قلبه  في  ذكريات  لها  بعينها 
الذي  ولبنان   1972 عام  مجموعته  منها  انطلقت 
القسري  والتهجير  النكبة  بعد  وعائلته  احتضنه 
إلى  باإلضافة  األردن،  الحالي  وبلده  فلسطين  من 

السعودية والبحرين واإلمارات.
المقبلة،  النُخب واألجيال  الفائدة على  ولكي تعم 
فقد عمل أبو غزالة في العام 1978 على تأليف قاموس 
محاسبي عربي إنجليزي صدرت النسخة الثانية منه 
2011 وتأليف مجموعة من المعاجم كالملكية الفكرية 
المعلومات واالتصاالت والمعجم  والبراءات وتقنية 
إصدار  بصدد  اآلن  وهو  الكثير،  وغيرها  القانوني 
كتاب حول تحقيق الديمقراطية في التعليم من خالل 

الجامعة الذكية.
طالل أبو غزالة يغضب من سوء األمانة ويحلم 
بجواز سفر موحد لكل مواطن عربي ودولة واحدة 
وأن  واحدة،  عربية  وسوق  حدود  بال  بجواز سفر 
من  مناص  ال  ألنه  الواحد،  العربي  المستقبل  نبني 

ذلك، ألن قدرنا واحد ومصيرنا واحد كما يقول.
يعمل طالل أبو غزالة حالياً على إنشاء وتأسيس 
قاعدة معلوماتية عن كل المبدعين الفلسطينيين منذ 
»النكبة« إلى اآلن، تضم كل مبدع فلسطيني أو من 
الشاعر  ستشمل  القاعدة  وهذه  فلسطيني.  أصل 
أنه أبدع  واألديب واإلعالمي والعالم وكل من ثبت 

في مجال من المجاالت. 
عينه األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في 
اجتماعه  خالل  العالمي  االتفاق  لرئيس  نائباً   2007
في  الدولية  المنظمة  مقر  في  عقد  الذي  الثاني 
رئيساً   2009 العام  في  تعيينه  تم  بعدها  نيويورك، 
واالتصاالت  المعلومات  لتقنية  العالمي  لالئتالف 
والتنمية التابع لألمم المتحدة للشؤون االقتصادية 
ملكية  بإرادة  عين   2010 العام  وفي  واالجتماعية، 
أنه سرعان  عضواً في مجلس األعيان األردني، إال 
للتعديالت  واحتراماً  ما استقال من المجلس تنفيذاً 
جنسية  العضو  يحمل  أال  تشترط  التي  الدستورية 

أخرى غير الجنسية األردنية.

شخصيات

رجل 
التحديات 
المحسوبة
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االستثمار في الفن.. 
ضرورة أم ترف؟

جدل يف اخلليج حول ال�صتثمار يف جمالت الإبداع والفن

خالد الظنحاين

هائالً  تطوراً  الخليجية  الثقافية  الساحة  تشهد 
المتاحف  إنشاء  الفنون، وذلك من خالل  في مجال 
الصروح  من  وغيرها  األوبرا  ودور  والمسارح 
الثقافية، إذ يمثل هذا التطور واإلنجاز إضافة مميزة 
نستذكر  وهنا  الخليجي،  والفني  الثقافي  للمشهد 
اقتنتها  التي  سيزان  بول  العالمي  الفنان  لوحة 
»مؤسسة قطر« بأكثر من 250 مليون دوالر، وهو 

أغلى ثمن يدفع على لوحة في التاريخ المعاصر. 
هذا التوجه الثقافي الخليجي الجديد أحدث جدالً 
والمجتمع  لإلنسان  بالنسبة  أهميته  حول  واسعاً 
والدولة، فهناك من يرى أن االستثمار في مجاالت 
اإلبداع والفن مجرد ترف فكري. وهناك من يعتبر أن 
اإلنفاق على صروح فنية وثقافية مثل »دار األوبرا 
اإلسالمي«  الفن  »متحف  أو  ُعمان  في  السلطانية« 
السعديات  أو مجموعة متاحف جزيرة  الدوحة  في 
في أبوظبي هو ارتقاء بالذوق العام ودعم للنهضة 

الثقافية بكل األبعاد والمقاييس. 
باستطالع   »999« مجلة  قامت  المنطلق،  هذا  من 
مجال  في  والمتخصصين  المثقفين  بعض  آراء 
الثقافة والفنون؛ لتقف على مدى أهمية هذا التوجه 
االستثماري الجديد، فضالً عن معرفة ماهية الجدل 

الدائر حول الفن والمال.

الفن ا�شتثمار

التاريخ  أستاذة  الصايغ  فاطمة  الدكتورة  ترى 
في جامعة دولة اإلمارات العربية المتحدة أن الفن 
اليوم أصبح رافداً من روافد التنمية الثقافية، ذلك أن 
التنمية الثقافية تقوم أساساً على اإلعالم والصحافة 
من جهة والفنون بأشكالها المتعددة من جهة أخرى.

وتتابع منتقدة: لكن لألسف هناك فئة من الناس 
تنظر إلى الفن من منظور الترف وتحقيق الرفاهية، 
وهذا خطأ بطبيعة الحال؛ صحيح أن بناء دار لألوبرا 

الكلمة و الظل
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الكلمة و الظل

أو  اإلمارات  ثقافة  أمر جديد على  أو ما شابه ذلك 
ثقافة جديدة البد  أي  أن  إال  الخليج عموماً،  منطقة 
وأن تتجذر على مدى األيام، وبالتالي البد أن ُتغرس 
هذه الثقافة في نفوس األجيال لكي نرتقي بالذائقة 
خصوصاً  الناس،  عند  واإلنسانية  والفنية  الثقافية 
ونحن نعتبر مجتمعات منفتحة على ثقافات عديدة 

في العالم.
مهماً  رافداً  أصبح  الفن  إن  القول:  إلى  وتخلص 
للسياحة، في حين أن السياحة رافد مهم لالقتصاد، 
إليها  ينظر  األفكار  هذه  يصنع  الذي  فإن  وبالتالي 
بشكل أوسع وأعمق من مجرد ترٍف أو تطوير ذائقة 

محلية.
ال  العام  بمفهومها  الثقافة  أن  الصايغ  وترى 
يمكن تقسيمها، فقد أصبح هناك نوع من االنفتاح 
على جميع ثقافات العالم، فنحن في دولة اإلمارات 
من  أكثر  أرضنا  على  يعيش  إذ  عالمية  ثقافة  لدينا 
ثقافة؛  الجنسيات  هذه  من  فئة  ولكل  جنسية   200
انصهرت بشكل أو بآخر وتمازجت في نهاية األمر 
مع بعضها البعض لتكّون ثقافة عالمية، وهو ما ندعو 

إليه ونشجعه.
كما وتؤكد على أن االستثمار في الفن بات ضرورة 
مهمة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، وهو 
األمر الذي أدركته القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات، 
اليوم  والخاصة  العامة  مؤسساتنا  تقوم  لذلك 
باالستثمار في هذه الفنون العريقة، فضالً عن ذلك، 
فإننا بدأنا في تأهيل وتدريب كوادر وطنية قادرة 
المتاحف  مثل  الثقافية  المؤسسات  هذه  إدارة  على 
الوقت  في  لكننا  وغيرها،  األوبرا  ودور  والمسارح 
للكوادر  والتأهيل  اإلعداد  إلى مزيد من  ندعو  ذاته؛ 
الوطنية الراغبة في هذا العمل المميز، بهدف إظهار 
اإلمارات  دولة  بها  تتميز  التي  الحضارية  الصورة 

بشكل صحيح، وهذا مهم.

مراآة الثقافة

تخالف  ال  العزيز  عبد  ابتسام  التشكيلية  الفنانة 
الفن  في  االستثمار  أن  ترى  فهي  الرأي  الصايغ 

للجميع، وهو بالطبع مرآة الثقافة بل هو مولّدها.
المتاحف  أن  على  هنا  التشكيلية  الفنانة  وتؤكد 
وتبادل  لنقل  المهمة  المصادر  من  تعتبر  بطبيعتها 
الثقافات، ووسيلة إلثراء هذه الثقافات، كما أنها تعمل 
الناس،  بين  والتعاون  التفاهم  وتطوير  تنمية  على 
فهي  للتاريخ  مصدراً  ذاتها  بحد  المتاحف  وتعتبر 
تضم بين جنباتها تاريخ التراث والفن والعلم، ونظراً 
االهتمام بتشييد  لهذه األهمية فمن الضروري جداً 
المتاحف  أن  عن  فضالً  األوبرا..  ودور  المتاحف 
إلى  التحف  لحفظ  أماكن  كونها  من  تحّولت  اليوم؛ 
تاريخه  خاللها  من  المرء  يتعلم  علمية  مؤسسات 
عبر العصور وتاريخ الدول والحضارات، فالمدرسة 
وتقييم  ودراسة  لحفظ  شاملة،  مدرسة  المتحفية 
المقتنيات الفنية والتاريخية والعلمية والتقنية فضالً 
عن جمع الوثائق والمحافظة عليها وصيانتها سواء 
كانت وثائق تاريخية أو حرفية أو فنوناً أو علوماً أو 
حتى عينات أثرية وتراثية، لذا فالمتحف يمثل وسيلة 

جذب للسائحين في المجتمع المحلي.
االهتمام  إلى  تدعو  فإنها  المنطلق،  هذا  ومن 
الجهات  أو  المتاحف  هذه  يمثّل  الذي  العمل  بفريق 
المستثمرة في الفن، وبالتالي يقوم المتحف بتدريب 
شرح  كيفية  على  المتاحف،  مهنة  في  المشتغلين 
والسائحين،  للطالب،  العينية  الموجودات  وعرض 
أردنا  ما  وإذا  عام.  بشكل  والزائرين  والجمهور 
الفنون بشكل تفصيلي؛  أو  المحتوى  الحديث حول 
أرى أن المقتنيات يجب أن تضم أعماالً منتجة من 
تجربة الرواد، من ذوي البصمات المؤثرة، ممن لم 

يتح لهم الزمان حظاً في االنتشار الذي يستحقونه، 
هو  فالمتحف  والمستقبل،  الحاضر  عن  نغفل  وال 
ليس فقط ماضينا بل هو حاضر الدول ومستقبلها، 
الضوء  تلقي  أيضاً  المقتنيات  تكون  أن  يجب  لذلك 
عصور  منذ  التشكيليين  وأعمال  إبداعات  على 
المعاصرين  الفنانين  إبداعات  إلى  وصوالً  الرواد 
من الشباب، حتى ال نظلم حقبة على حساب حقبة 
أخرى. فالمتحف ليس فقط داراً للعرض، بل تكمن 
أهميته في ما ينظمه من معارض فنية وما يقدمه من 
مهرجانات أفالم، وبرامج سينمائية، أو مسرحيات، 
العالم  عن  وورش  محاضرات  أو  شعرية  أمسيات 

تقرب  والتي  متنوعة  أنشطة  من  ذلك  وغير  والفن، 
عن  إيجابية  وصورة  فكرة  وتعطيه  للجمهور  الفن 
الفن والحضارة بشكل عام، فإقامة هذه التظاهرات 
الفنية والثقافية المتنوعة تساعد في التعريف بشكل 

أكبر على العالم وحضارته اإلنسانية.
أما من ناحية المقتنيات التي تعتبر مرآة وواجهة 
المتحف، فهي تحتاج في رأيها إلى تشكيل لجنة عليا 
من المختصين لالطالع على مشروع تطور عمليات 
االقتناء بشكل يليق بأهمية المتحف والفن بالدولة، 
ثروة  الحفاظ على محتواه ومقتنياته، بوصفها  مع 

قومية ال تقدر بثمن.

الفن اأ�سبح رافدًا مهمًا 

لل�سياحة، يف حني اأن ال�سياحة 

رافد مهم لالقت�ساد..

- فاطمة ال�سايغ

املتحف موؤ�س�سة ثقافية وتعليمية 

لها طابعها العام وهي مراآة 

الثقافة وموّلدها

- ابت�سام عبدالعزيز

تطور  في  أهمية  من  للفن  لما  تأكيد،  بكل  ضرورة 
والماء،  كالهواء  فالفن  الحضارات،  ورقي  األمم 
واالستثمار فيه هو ضرورة بطبيعة الحال، ألنه من 
الفنون؛ ترقى كافة المجتمعات، ويرتفع  خالل هذه 

مستوى الذوق العام فيها، كما أنها تعد ثروة قومية، 
في  مهم  هدف  فيها  واالستثمار  عليها  والمحافظة 
الفني  وللعمل  للفنان  الفنية  المسيرة  ودعم  تعزيز 

بشكل عام.
وتعتبر أن استضافة أبوظبي للمتاحف العالمية 
من  الدولة  لتاريخ  الكثير  يضيف  ومهم،  جيد  أمر 
هذه  كون  والسياحية،  والثقافية  الفنية  الناحية 
المتاحف مؤسسات علمية ثقافية تساعد المقيمين 
األمم،  تاريخ  فهم  على  والباحثين  والمواطنين 
على  المحافظة  في  المؤثر  دورها  إلى  باإلضافة 
حضارة الدول لألجيال القادمة، وعليه فإن إنشائها 
واالهتمام بها وتطويرها يعد واجباً قومياً وإنسانياً 
من شأنه أن يجعل األبناء يتطلعون إلى ما أنجزه 
إليه  ويضيفون  منه  فيستفيدون  واألجداد،  اآلباء 
ويقومون بنقله إلى األجيال التي تليهم، إضافة إلى 
ينشدونه  ما  للعلماء  تحقق  مؤسسات  فهي  ذلك، 
المتاحف  تقدمه  لما  وأبحاثهم،  دراساتهم  في 
للمتخصصين،  والمقارنة  للبحث  علمية  مادة  من 
والتي بدورها تساعد في فهم الواقع الذي نعيشه 
والتأسيس لمستقبل أكثر تطوراً، إلى جانب البرامج 
البحثية لطلبة الجامعات، فالمتحف مؤسسة ثقافية 
مفتوحة  وأبوابها  العام  طابعها  لها  وتعليمية، 

متحف اللوفر في أبوظبي

متحف جوجنهايم في أبوظبي

متحف الفن االسالمي في الدوحة
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إن أثر المتلقي على الشاعر أمر غير طبيعي، 
غير  من  شواغله  يكتب  الحقيقي  الشاعر  ألن 
االلتفات إلى ما تمليه ذائقة المتلقي، إال أن التأثر 
موجود عند كثير من الشعراء، وهو ليس بجديد 
الشعر، حيث كان  تاريخ  بل يمتد ويكاد يرافق 
بعض الشعراء يكتب ما يستهوي المتلقي ويخدم 

حالة أو وضعاً.

اإبراهيم الها�شمي

شاعر إماراتي

�شعر/ عاي�س احلبابي�شعر/ را�شد �شامل ال�شام�شي

�شعر/ د. ابت�شام املتوكل ـ اليمن

عـرب زايـد 

أكثر مما تطيق المثلثات

الواقع.. الَخَيال
ــه ــ ــص ــ ــا� ــ ــي ــ ــص ــ � الأحـــــــــــّبـــــــــــة  عـــــــيـــــــون  يف  ــب  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ

ــه ــ ــص ــ ــا� ــ ــك ــ ــت ــ ــص ان ــ ــ� ــ ــي ــ ــع ــ والـــــــلـــــــي يــــــقــــــول اّنــــــــــــه ي

ــه ــ ــصـ ــ ــا�ـ ــ ــصـ ــ واأنـــــــــــــــا اأعـــــيـــــ�ـــــصـــــه بـــــ�ـــــص يــــبــــقــــى اأ�ـ

لــــــــــــذا عـــــــلـــــــّي اإتــــــــــقــــــــــان فــــــــــــّن الـــــفـــــرا�ـــــصـــــه

حــــرا�ــــصــــه لـــــــه  ــي  ــ ــبـ ــ يـ تـــــــــــرٍف  يـــــــا  انـــــــــت  واّل 

ــط اأحــــا�ــــصــــيــــ�ــــص ْوهــــــــــــــدوء ْو�ــــصــــرا�ــــصــــه ــ ــي ــ ــل ــ خ

ــه درا�ـــــــصـــــــه ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ بـــــــــاقـــــــــول لـــــــــك بـــــــــْيـــــــــٍت نـ

ــه ــ ــص ــ ــا� ــ ــن ــ حمـــــــتـــــــاج لـــــــــك حـــــــاجـــــــة �ــــــصــــــغــــــرّي ل

�ــــصــــيــــا�ــــصــــة الــــــتــــــوطــــــني بـــــاْحـــــ�ـــــصـــــا�ـــــص عـــــايل

ــايل ــ ــ خـ الــــــــنــــــــا�ــــــــص  مــــــــــن  جـــــــــــــوٍّ  يف  يــــــــــــــــروق 

ــايل ــ ــ طـــــــْبـــــــع الــــــتــــــ�ــــــصــــــّرع يـــــــهـــــــدم اآمــــــــــــــــال غ

ذرابــــــــــــــــــــــة الـــــــلـــــــهـــــــفـــــــة بــــــــحــــــــ�ــــــــصٍ مــــــثــــــايل

ــايل ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــر وقــــــــــْمــــــــــرا الـ ــ ــ ــّك ــ ــ ــص ــ ــ خمـــــــلـــــــوق مــــــــن �

ــايل ــ ــ ــي ــ ــ مـــــــــزيـــــــــج مـــــــــــن واقـــــــــــــــــع و�ـــــــــــصـــــــــــٍي خ

مـــــــــن نــــــــــــــّدر بــــــيــــــوتــــــي وهــــــــــــو را�ــــــــــــــص مــــــايل

ــف حـــــــالـــــــك وحــــــــايل ــ ــ ــي ــ ــ ــة ك ــ ــ ــاج ــ ــ ــح ــ ــ مــــــــا هــــــــو ب

) اأيها الزمن الـ )َمَرّ

اأيها الزمن املّر

هل ت�صدق؟

اثبت يل

انك دائري جدًا، جدًا

دائري اأكرث

مما يجب

اأكرث مما تطيق املثلثات

ومن �صرامة املربع

اأكرث من �صواد الليل

والغراب

اأكرث.. اأكرث من

قدرتك على ال�صتدارة

ومن ت�صبثنا باخلط امل�صتقيم.

لل�صاعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�صراف: خالد الظنحاين

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

اعـــــتـــــمـــــدنـــــا  عـــــلـــــيـــــك  ربِّ  ــا  يـ ــالــلـــــه  يـــ

بلـدنـا  ـــــد  ــّي ـــ و�ــص ـــ�ـــص  اأ�ـــصّ لـــــمــن  تـــــغـــــفــر 

�ــصــعـــــدنـــــا  ــنــة الـــفـــردو�ـــص يـــامـــن  يف جـــ

ــدى واحتـــدنـــا  ــهـ ــى الـ ــل زايـــــد جــمــعــنــا ع

ــدد عــهــدنـــــا  ــ ــه جن وخـــــّلــف خـــــلــيـــــفـــــه لـ

ــا  ــدنـــ ــمــم وعـــ ــده نــتـــ ـــ ــه ـــ ــٍخ عــلــى ع ـــ ــي ــص �

مـــددنـــا  يـــو�ـــصـــل  دار  ــل  ــ ك اإىل  ــره  ــ ــام ــ ب

الــــلــــوازم عــددنــا  ــره تـــزايـــد يف  ــ ــام ــ وب

�صندنا  نــحــ�ــصــبــه  ــي  ــل ال الــ�ــصــديــق  ذخـــر 

ــى الـــعـــايـــل ويـــكـــرب �ــصــددنـــــا  ــل نــقــ�ــصــى ع

بـلـدنـا  مـــــعـــــالـــــم  �ــصـــــاهــد  تــاريـــــخـــــنـــــا 

الـــــــوطـــــــن يف جــ�ــصــدنـــــا  ــب  ــ مــتــمــلــٍك ح

كــبــدنــا  ــذة  ــل ــف ب ــص  ــ� ــرخ ن ــن  ــوطـ الـ دون 

ــه وردنـــــــا  ـــ ــي ــن ـــ ــو حـــــــو�ـــص امل ــ ــز ل ـــ ــع ـــ ــل ل

ــه �ــصــعــدنــا  ــم ــص ــا� ــد وب ــــ ــا عـــــــرب زايـ ـــ ــّن ـــ ل

ــا  ــدن وجـــ طـــــلـــــبــنـــــا  وان  بـــاأمـــن  ــن  ـــ ــام ـــ ن

ــا واجـــــتـــــهـــــدنـــــا  ـــ ــّدن يف اأمــــر �ــصـــــيـــــٍخ جـــ

اعـتـمـدنـا  وبـــــاهلل  مـــــّنـــــا  الـــــــولء  تـــــم 

ــٍع �ــصـــــبـــــٍع بـــــلـــــيــــّــــا عـــــمــــــــادي ـــ ـــ ـــ ــا راف ـــ ي

ــرح احتـــــــادي ــصـ ـــ�ـــص الـــدولـــه و�ـ اأ�ـــصّ يل 

ــكــره عــلــيــنــا ازديـــــــادي ـــ ــن ف والـــــخــري مـ

ــكـــــاتــف اأيــــادي ــام مـــع �ــصـــــعـــــب اتـــ ّ ــكـــ حـــ

ــنــادي ــى وبـــــا�ــصـــــمـــــه ن ــلـ الـــــقـــــايـــــد الأعـ

والــ�ــصــــــــدادي بـــــالـــــذكـــــى  راٍي  حـكـيـم 

الـــــجـــــهـــــادي واّل  ــبــات  الــنــكـــ حــالــة  يف 

ــدادي ـــ ــص ــوٍد ا� ــن ـــ ــره ج ــ ــوع ام ــ ــده وط ــن ج

الـنـفـادي �صـم  نـ�صـقـيه  الـــــعـــــدو  واّل 

زادي لــبــحــار  مـــوج  عــا�ــصــف  ــاب  ــص � وان 

الـــــعـــــمـــــادي ــاخمــات  ـــ �ــص ــنـــــا يف  واعـــــالمـــ

الـــــفــــــــوادي بـــــلـــــب  ومـتـمـكـن  �ــصـــــاكـــــن 

بـــــالـــــولدي لـــــو  نـــــفــــــــداه  الــوطــن  عـــــز 

الــعـــــوادي ــى  اّتــالقـــ يـــوم  الـنـ�صر  الـنـا 

جــــــــدادي ـــــداٍم  قـــ بـافـعـاٍل  بـالـمـجـد 

�ــصــــــــادي والمــــــــن  ــاع  ـــ بـــ للـداخــلـيـه 

ــادي ايـــ ــربة  ـــ وخ ا�صـتـراتـيـجي  عقـل 

لــــــــي رافـــــــــــٍع �ــصـــــبـــــٍع بـــــلـــــّيـــــا عــــــــمــــــــادي
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أعالم عربية

اأحمد فوؤاد جنم

ولد الشاعر المصري الكبير أحمد فؤاد نجم في قرية 
أهم  أحد  ويعتبر  »الشرقية«،  بمحافظة  أبونجم«  »كفر 
شعراء العامية في مصر، وهو اسم بارز في مجال الشعر 
العربي، وُسجن عدة مرات بسبب مواقفه من الحكومات 
المتعاقبة، ودخل في خالفات سياسية مع كبار المسؤولين 

في مصر.
الخمسينيات وعرف في مصر  الشعر في  كتابة  نجم  بدأ 

اجتماعي عميق  المرتكزة على ِحس  النقدية  السياسية  الستينيات بقصائده  في 
تجاه الحرية والعدالة االجتماعية، ما أدى إلى اعتقاله أكثر من مرة في فترة حكم 

الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات.
أصبح نجم من أهم الظواهر الشعرية السياسية بعد لقائه مع الملحن والمغني 
أهم ظواهر تظاهرات  الراحل الشيخ إمام عيسى، وأصبح االثنان يجسدان معاً 
في  انتشرت  أغانيهما  أن  إذ  السبعينيات،  مطلع  المصرية  الجامعات  في  الطلبة 
أطلق  التي   1979 يناير   19 انتفاضة  في  كبير  دور  لها  وكان  الطالبي،  الوسط 
في  نطاق شهرتهما  واتسع  الحرامية«.  »انتفاضة  اسم  السادات  الرئيس  عليها 
العالم العربي وأصبحا معروفين لدى غالبية الشباب حتى أن شهرتهما في البالد 

العربية كانت أكثر اتساعاً منها في بلدهما مصر.
ُعيّن نجم موظفاً بمنظمة »تضامن الشعوب اآلسيوية اإلفريقية«، وأصبح أحد 
شعراء اإلذاعة المصرية، ومع ذلك فقد كان غير ميسور الحال، حيث أقام في 
غرفة على سطح أحد البيوت في حي »بوالق الدكرور« بالقاهرة، وبعد سنوات 
اختارته المجموعة العربية »لصندوق مكافحة الفقر« التابع لألم المتحدة سفيراً 

للفقراء.
توفي الشاعر الشعبي أحمد فؤاد نجم رمز الشعر السياسي في العالم العربي 

صباح يوم الثالثاء 3 ديسمبر 2013 في منزله بالقاهرة عن عمر 84 عاماً.

ا�شتغماية

غمي عيونك
سد ودانك
افتح بقك

قول أنا فين
الشاطر فيكو

يحزر فزر
في دقيقتين

واألشطر منه
اللي يحزرها

في غمضة عين
واألشطر خالص ما يحزرش

يقول أنا فين
واألشطر أشطر

اللي يبص يشوف بالعين
أنا فين؟
فيه ناس

اختلف في الموضوع
وحكاوي اتقالت

عن مواضيع
والناس ال مؤاخذة

في زمن الجوع
يتعشوا كالم

يفطروا تشنيع!
فيه واحد شافني

بلبده والسه
في باب اللوق

والتاني
لمحني بقفصين موز

علي باب السوق
والتالت شافني

في كاديالك
راكب مع بنتين

والرابع
شافني ف طنطا

بابيع
بالبيع ونشوق 

أدب عالمي

لورد بايرون 

ولد الشاعر االنجليزي جوردون نويل بايرون 
في لندن عام 1788، حيث يعد الشاعر أحد أعمدة 
الحركة الرومانسية اإلنجليزية واألوروبية عموماً.

مدينة  في  األولى  سنواته  بايرون  قضي 
راقية  بمدرسة  فيها  والتحق  باسكتلندا،  »أبردين« 
من المدارس التي كانت تسمي مدارس »الكتابة«، 

أي الكتابة اليونانية القديمة والالتينية، ثم واصل تعليمه 
حتي التحق بكلية »ترينيتي« في جامعة »كمبريدج« عام ١٨٠٥، ثم عمل 
ضابطاً في الحرس الملكي وذاع عنه التمرد، وقد نشر بايرون أول دواوينه 
»ساعات الفراغ« عام 1807 وهو ديوان لم يلق ترحيباً بل هوجم في بعض 
المجالت هجوماً شديداً.. بعد تخرجه من الجامعة سافر بايرون بصحبة 
صديقه جون كان هوبهاوس إلى أسبانيا، والبرتغال، واليونان وتركيا، ثم 
عاد ليشغل مقعده في مجلس اللوردات. وفي عام 1812 نشر النشيدين 

األولين من أسفار »تشايلد هارولد« ولقي النشيدان نجاحاً كبيرا.ً 
الحرية  كانت  سواء  وأنصارها،  الحرية  دعاة  أقوى  من  دائماً  كان 
الشخصية أو الحرية القومية، وقد انضم في عام 1823 إلي اللجنة الثورية 
اليونانية التي كانت تقاوم االحتالل التركي، وظل على ذلك الحال حتى 

وفاته عام 1824 مصاباً بالحمى.
)عروس  )الغيور(،  هارولد(،  )تشايلد  الشهيرة  بايرون  مؤلفات  ومن 

أبيدوس(، )مانفرد(، )دون جوان( وغيرها. 

تتم�ّشى يف جماٍل

تتمّشى في جماٍل، مثـَل لـيل 
َسمواٍت تتألأل فيها النجوم وال غيوم، 

وأحسُن ما في الّظالم وما في اإلشراق 
يلتـقي كلّـُه في طلعـتها وفي عيـنيها، 

ياِء الرقيق  لذا أْيـنََع إلى ذلك الضِّ
الذي َتحِرُم الّسماُء النهاَر الُمبَْهَرَج منه.. 

ِظّل ٌ واحد أكثُر، وشعاعٌ واحد أقّل، 
أضعفا التألَّق غيَر المسّمى 

الذي يتمّوج في كّل ُخصلٍة ُغرابيٍّة سوداَء. 

إلى نصـفه، 
ـٍة فـوَق ُمَحـيّـاها؛  أو يتـألّـُق برقَّ

حيث ُتفِصُح أفـكارٌ بُعـذوبٍة رائقة 
كْم هو نقّي، كْم هو غاٍل موقُعها. 

بين،  وعلى تلك الوجنِة، وفوق ذاك الجَّ
ناعمةٌ جّداً، هادئةٌ جّدا، بْل وذكيّـةٌ، 

ُج،  البَسماُت التي تنتصر، والتّظاليُل التي تتوهَّ
ولكْن ُتخبِـُر عن أيام انقضْت في هناء، 

ِفـكـرٌ هادئ مع كلِّ شيء دوَنه، 
قلبٌ حبّـُه بـرئ! 

عش سعيداإستمتع بوقتكحافظ على صحتك

تحت رعاية 

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

فحوص واستشارات طبية مجانية
تدريب اإلسعافات األولية  وإنعاش القلب والرئتين

الطبخ والغذاء الصحي
فحص السكري والكوليسترول

تقويم العمود الفقري والعالج الطبيعي
التدليك واالسترخاء
التمدد والمرونة 

العناية بالشعر والبشرة
فحص العيون

فحص الربو والحساسية التنفسية
اختبار مؤشر كتلة الجسم

العالج الصيني

فعاليات وعروض مجانية
جدار التسلق
ركوب الخيل

عروض الرقص والدراما
عروض الدفاع عن النفس

تمارين األيروبيك واللياقة البدنية
تحدي ركوب الدراجة

عروض السالمة من الحرائق
أنشطة الكاراتيه والمالكمة التايالندية

عروض الجوجيتسو
مباريات الشطرنج

كرة الطائرة، كرة السلة والتنس
رياضات المياه
تحدي الغولف

www.healthfitness.ae
HealthFitnessADابقى على اتصال بنا!

مبادرة

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

القاعة رقم 11 وقاعة أبوظبي

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 

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:
healthfitness@actvet.ac.ae :صندوق بريد 108800, أبوظبي، األمارات العربية المتحدة، هاتف: 2000 613 2(0) 971+ , الفاكس: 2111 613 2(0) 971+, البريد اإللكتروني

انطلقوا

انطلقوابصحة !!

بصحة !!

19 - 21 

فـبـرايـر

عروض طبخ  مباشرة2014

فحوص واستشارات 
طبية مجانية

مسرح ترفيه

مباشر

فعاليات لياقة
مجانية
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طارق ال�صناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

أبو الرجل« مقولة يرددها علماء النفس، وهي تعني أن كل تصرفاتنا في الكبر »الطفل 
هي انعكاس لخريطة الطريق التي وضعناها في طفولتنا، فرسمت مالمحنا في 

المراهقة والرجولة والكهولة.
تعّودنا مع األسف في عالمنا العربي أن أسوأ مقدم برامج هو الذي نلحقه 
بالعمل في برامج األطفال، وعندما يتم تقليص الميزانيات في أي مؤسسة متخصصة في اإلنتاج الفني، فإن أول 

ما يتم االستغناء عنه هو ما يخص األطفال، وال ندرك أننا بهذه االختيارات نجرح الحاضر ونغتال المستقبل.
هل نحن نهتم حقاً بأهم ثروة وذخيرة نملكها للزمن القادم، هل تخلصنا تماماً من تراثنا في هذا الشأن الذي 
كان ال يتجاوز عند البعض حكاياتنا القديمة »أُمنا الغولة« و»أبورجل مسلوخة« التي كانت ُتخيفنا فأصبحت من 

فرط سذاجتها ُتضحك أطفالنا؟
الشهر الماضي أقيمت فعاليات مهرجان »أجيال« السينمائي الذي أشرفت عليه مؤسسة »الدوحة لألفالم« 
في دولة قطر، وذلك كأول بادرة لمهرجان خليجي متخصص في أفالم للطفل وتصل إلى سنوات المراهقة. 
األفالم المعروضة تصلح للطفل منذ الثامنة إلى سن الواحدة والعشرين، إنه ثاني مهرجان ُتقيمه هذه المؤسسة 
بعد مهرجان »الدوحة السينمائي الدولي«، الذي ُتعقد دورته الخامسة في نهاية شهر مارس. هذه المهرجانات 
ُتسهم في حالة االنتعاش التي نرى بوادرها اآلن في دول الخليج العربي، وتمتد إلى العالم العربي، حيث إن هناك 
العديد من المشروعات السينمائية التي تتبناها المؤسسة للمشاركة في دعم أفالم مصرية وجزائرية وتونسية 

ومغربية ولبنانية.
مهرجان »أجيال« حرصت مديرته فاطمة الرميحي على أن يحتفظ ومنذ لحظة انطالقه بروح الطفل، فمع حفل 
االفتتاح شارك طفالن في التقديم، باإلضافة إلى أن لجنة التحكيم جميعها من األطفال. وفي حفل الختام ومع 
عروض األكروبات اليابانية تولى األطفال توزيع الجوائز من خالل ثالث لجان تحكيم تبعاً للمرحلة العمرية، 
وأطلق عليها »محاق« و»هالل« و»بدر«، وهي المراحل التي تعني والدة القمر حتى اكتماله في الليلة الرابعة 

عشرة.
وربما يستحق هذا االختيار أن نتأمله، هل الطفل يحكم على العمل الفني بمقياس فني أم لديه »ترمومتر« واحد 

وهو المشاعر؟ وهل يستطيع أحد أن ينكر أن المشاعر هي المقياس األول في التذوق؟
شاهدنا في االفتتاح فيلم »وتهب الريح« للياباني هاياوميازاكي أحد أهم مخرجي فن »األنيمي« في العالم 
الذي باتوا يطلقون عليه علمياً »الفن الثامن« على اعتبار أن السينما هي »الفن السابع«. يتناول الفيلم - وهو 
بالمناسبة آخر أفالم المخرج الذي قرر بعدها االعتزال - حلم شاب في مرحلة المراهقة لصناعة طائرة. تبدأ 
األحداث بكابوس يعيشه البطل عندما تنعدم الرؤية في طائرة من ُصنعه وتتحطم، ومنذ تلك اللحظة ال تغادره 

الفكرة لصناعة طائرة. 
فعاليات المهرجان تدعونا لفتح ملف الطفولة في عالمنا العربي، هل نحن حقاً نمنح طفلنا ما يستحق؟ 

في الحقيقة أننا ال ندري في أغلب األحيان كيف نعامل أطفالنا أبناء عصر »النت«. جيلنا نشأ في حضن الدولة 
التي كانت ُتمارس السلطة األبوية على الشعوب، وانتقلت تلك السلطة إلى األب واألُم، هناك قائمة من الممنوعات 
توارثناها، وصارت مسؤولية االختيار تقع على عاتق األسرة. اآلن أصبح علينا دعم قدرة الطفل على االختيار، 
وأول درس هو أن نوفر له المعلومات. جيل زمن التليفزيون - الذي ينتمي كاتب هذه السطور إليه - عندما 
كانت الدولة تملك البث األرضي حين لم يكن هناك أي خوف من أن تتسلل أفكار رغم أنف الدولة أو األسرة. 
ولكن الطفل الذي عاش زمن الفضائيات  تغيَّرت أفكاره وأيضاً اسلوب التواصل معه، لذا علينا أن نخاطب عقوالً 

صارت قادرة على أن تلتقط كل شيء لتُصبح وسائط االتصال سالحاً لنا ال علينا.
مثل هذه المهرجانات الشك أنها تلعب دوراً جوهرياً في تنمية إدراك أطفالنا عندما يشعرون أنه مهرجانهم 

وهم أصحابه، وأحسبها هي فقط نقطة البداية، لنصنع من خاللها مستقبالً أفضل. 

»أجيال« وغد أفضل ألطفالنا!

شيء
في

مواطنو دولة ا�مارات العربية المتحدة فقط

إلى فرص التوظيفمدخلك المباشر

مـعـرض الـتـوظـيـف الـرائـد
فـي دولـة ا�مـارات الـعربـيـة الـمـتـحـدة

في الفترة ما بين 3 5- شباط/فبراير 2014
مركز أبوظبي الوطني للمعارض، دولة ا�مارات العربية المتحدة

• 
• 

التق بأكبر المؤسسات وأكثرها نجاح� في الدولة التي تسعى لتوظيف المواطنين ا�ماراتيين.
اغتنم فرصة الحديث مع كبار مديري أقسام الموارد البشرية ذوي الخبرة للحصول على
المشورة حول أفضل طريقة لبناء سيرتك الذاتية وللبحث عن الوظيفة التي تناسبك.

ُقم بالتسجيل على الموقع ا�لكتروني
www.tawdheef.ae لتتمكن من الدخول
السريع والمجاني
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المنتجعات والمتنّزهات تعطي فكرة كاملة  هل 
وشاملة عن طبيعة البلدان؟

ربما، ولكن هنالك منتجعات ومتنزهات ليست 
فيها  تدخلت  التي  تلك  بالمائة،  مائة  طبيعية 
بدقة  تعكس  ال  قد  فإنها  وبالتالي  اإلنسان،  يد 
التضاريس الطبيعية للبلد وتغيّب تنوعه الطبيعي. 
على أن الجهات المختصة في مثل تلك المنتجعات 
فيها  »لوحة«  جعلها  على  تحرص  والمتنّزهات 

األلوان كلها والتنوع البيئي بمجمله.
المدينة  تلك  »بانف«  متنّزه  في  تجده  ما  هذا 
الواقعة في الشمال األمريكي و»الجنوب الكندي«.. 
ذلك الشريط الذي يمثل الحدود بين كندا والواليات 
بقاع  أجمل  من  واحداً  األمريكية،ويشكل  المتحدة 
البيئي  والتنوع  الخالبة  الطبيعة  حيث  من  الدنيا 
والمساحة وحتى على مستوى عدد السياح الذين 

يرتادونه سنوياً.
فما هذا المتنّزه غير العادي.. وما هي قصته؟

بداية، لوكنت في »فانكوفر« الكندية على الحدود 
مع الواليات المتحدة األمريكية،تستطيع الذهاب إلى 
والمناظر  بالطريق  وتستمتع  بالقطار  المتنّزه  هذا 
إال  800 كم  إلى  المسافة تصل  أن  الخالبة، ورغم 
أن القطار يقطعها في مدة ليست مملة، أقل من 7 
ساعات، على عكس الحافلة التي قد تستغرق في 
قطعها المسافة قرابة يوم وأكثر. بيد أن استخدام 
الطائرة وهو المفضل لدى »بعض« الناس، سيوفر 
لكن  فقط،  ساعة  بعد  هناك  لتكون  الوقت،  عليك 
المدهشة،  النظر في الخضرة  ستفوت عليك متعة 

لذا عليك االختيار..
قد يصعب على السائح تخيّل أن المتنّزه الذي 
كيلومتر  ألف   730 قدرها  مساحة  يغطي  فيه  هو 

يابسة  على  تتوزع  الطبيعية  المناظر  من  مربع 
واحداً  يعتبر  كسائح  وإنه  بحيرات«.  »عدة  وماء 
من 4 ماليين آخرين يرتادون هذا المتنّزه المترامي 
متنزه  يعتبر  لكندا،  بالنسبة  و  سنوياً.  األطراف 
الوطنية  المتنّزهات  بقية  بين  األجمل  »بانف« 

األخرى. واألكثر شهرة على مستوى العالم..
من  هو  كيف؟  غريب..  عجيب  المتنّزه  وهذا 
على  مشياً  ارتيادها  تستطيع  التي  المتنّزهات 
األقدام أو راكباً في زورق، ولعل ميزته أن بإمكانك 
إحراج  أي  دون  من  السمك  هواية صيد  ممارسة 

أو تردد..
هو  يتبع؟  مدينة  أي  إلى  المتنّزه  عن  تسألني 
وهو  »كالغاري«.  وعاصمتها  »ألبرتا«  والية  يتبع 
في الحقيقة يبعد عن عاصمة والية »ألبرتا« قرابة 
الساعة، أي أقل من المسافة بين دبي وأبوظبي التي 

ه »بانف« الكندي..  متنزَّ
جنة على األرض
 
اإعداد: حممد ح�سن احلربي

سياحة



تستغرق الساعة ونصف الساعة بالسيارة. 
الشجرية  المتنّزه  جنبات  تصوير  من  وبدالً 
والمائية والجبلية، باإلمكان أخذ صورة واحدة فيها 

كل هذه األشياء!
بمياهها  »لويس«  بحيرة  من  اقتربت  ما  إذا 
الباردة جداً، ستجد على سطحها كل تلك المناظر 
التي فكرت بها وأردت أخذ صور لها. ألن مياهها 
تعكس لك كل ما حولها من مرئيات فتزيدها جماالً 

على جمال. 
قيل  ما  إذا  الغرق  أي خوف من  لذلك ال يوجد 
لك إن األرض التي تمشي عليها هي نهر متجّمد. 
المناطق،  تلك  في  وشهور  لشهور  تتجمد  األنهار 
وهم يعرفون مواعيد دقيقة لذوبانها.. هنا عليك أن 
تثق بالقائمين على المتنّزه، فهم يعرفون كل شيء 

فيه بحكم عملهم فيه لسنوات وسنوات.
آخر:  متنّزه  أي  في  قبل  من  تره  لم  ما  سترى 
عمائم  »كأنها  الثلجية  والقمم  الضيقة  الممرات 
جبلية،  فوق هضاب  وبحيرات صغيرة  صالحين« 
من  األلوان..  من  بمزيج  سطحها  تلوَّن  وقد 
األعشاب  بسبب  المتدّرج  األخضر  إلى  الفيروزي 
الصعود  في  رغبت  إذا  أما  الماء.  على  تنمو  التي 

إلى الجبال لتتذكر الحياة األفضل على القمم، فعليك 
انتظار الحافلة المخصصة لهذه المهمة »الصيفية« 
لكون طريق الحافلة سيمر من على نهر »اتاباسكا« 
المتجمد، صعوداً إلى قمم جبال »روكي« الشهيرة. 

الخالبة  المناظر  من  سعادتهم  لشدة  كثيرون 
الضغوط  من  والتخلص  األوكسجين  وكمية 
النفسية، يعتبرون هذا المتنّزه هو »الجنة األرضية« 

التي فيها الكثير من »الحب«. 
تقول ال أريد السيارة وال الزورق في تجوالي. 
ال بأس، ما رأيك بهذا الصندوق الزجاجي المعلق 
»التليفريك« الذي ينقلك إلى ارتفاع 700 متر، حيث 
القمة التي تعانق الضباب، في وقت قياسي، ومن 
هناك يدب فيك الحماس لتحاول النزول ولكن تزلجاً، 
وإال فلك أن تبقى هناك على القمة وتتمتع بمشاهدة 
ما تريد وتناول ما تشتهي، فهم هنا قد حسبوا لكل 
شيء حسابه، ففي هذه الغابات الصنوبرية، المفيدة 
تأسيس  قرروا  حينما  خصوصاً،  والرئة  للبدن 
يكونوا  أن  واختاروا   1885 العام  في  المتنّزه  هذا 
جيران جبال تشعرك باألمان هي جبال »روكي«، 
تخيلوا حاجات اإلنسان النفسية والبدنية، وعرفوا 
االنطالق  إلى  ثم ستحتاج  بالسعادة  أنك ستشعر 
أو  الجبال  إلى  األقدام، أو صعوداً  على  إما ركضاً 
فحّضروا  المنعشة،  الباردة  المياه  تلك  في  غوصاً 
لك ما يساعدك على هذا »الجنون« المرحلي الذي 
يحتاجه الشخص مرة في حياته ليعود إلى شيء 

من البدائية اآلدمية.. إلى حياة الغابة ومتتالياتها. 
تسأل كيف ستعرف خبايا هذا المتنّزه؟ فاألمر 
بسيط: هنالك خريطة توزع على الرواد في اليوم 
لك  تبين  الفنادق،  أحد  في  أن تسكن  وقبل  األول، 
والرياضية،  والترفيهية  الفنية  األنشطة  جميع 
وحتى الشوارع التي ستجري فيها تلك الفعاليات، 
وتستطيع  نشاط.  لكل  المحددة  والساعات 
حتى  األولى  الصباح  ساعات  من  هنا  االستمتاع 
منتصف الليل وربما أكثر.. هذا ما سيقرره بدنك 

وغذاؤك و.. ربما عمرك !
أما كيف ستسافر إلى هناك فاألمر أكثر بساطة، 
اتصل  أو  سفرك،  بمكتب  االتصال  فبإمكانك 
بخطوطك الوطنية وبإمكانك الطيران من العاصمة 
أبوظبي إلى فرانكفورت أو لندن، ثم كالغاري ألنه 

ال توجد رحالت مباشرة حتى اآلن.

سياحة
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 العارضة الفرنسية جوليا رويتفلد، خالل حضورها عرض أزياء »فيكتورياز 
سيكرت« في نيويورك.

منظر من أسفل مرآب حتت األرض للدراجات الهوائية في طوكيو، اليابان.

رئيس جنوب أفريقيا السابق، وبطل احلقوق املدنية.رجل في حي »هارلم« بنيويورك يشارك في تأبني نيلسون مانديال 

علي املنصوري  رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات 
يتأمل كأس العالم 2014 الذي حّل ضيفاً في أبوظبي ضمن 

جولة عاملية تشمل 89 بلداً.

الثلوج 
تُغّطي 

املسجد 
األقصى 

الشريف في 
القدس، بعد 
أن اجتاحت 

عاصفة 
قطبية بالد 

الشام. 

 أحد املتنافسني الذين شاركوا في سباق »اجلري امللون« في دبي، 
والذي يعد من أشهر األحداث الرياضية اجملتمعية حول العالم. 

 رجالن يلعبان بالطائرات الورقية في املدينة الصينية »شنغهاي« 
التي يغطيها الهواء امللوث.

شرطي يرافق صبياً لوضع الورود 
على ضريح قتلى حادثة الهليكوبتر 
في غالسكو، باسكتلندا، والتي راح 

ضحيتها ثمانية أشخاص.
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أفقي وعمودي

1 – مدينة فلسطينية 
2 – مدينة مغربية

3 – اقتحم 
4 – فكر 

5 – أحد األنبياء
6 – يمين الوالء

7 – مركز رئيس 
8 – متانة 

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..
> قال حكيم: »القلوب تختلف حيث ُيحكى عن قلب يسامح البشر كل يوم فيعيش مرتاحاً. وُيحكى 
لله( فنامت واستيقظت  عن نفس ترضى باألقدار فباتت سعيدة. وُيحكى عن روح تردد )الحمد 

مبتسمة راضية بما قسم الله لها«.
> يقول أحد الحكماء: ثالثة البد أن تستقر في األذهان.. ال نجاة من الموت، وال راحة في الدنيا، 
وال سالمة من كالم الناس. أما الموت فهو ُمدرك كل َمْن عليها. أما الدنيا فدائماً اإلنسان فيها في 
سعي وشقاء ألجل الحياة، أما كالم الناس فمهما َفعلت البد من أن يصيبك لظى األلسن تنال منك 

أياً كنت ومهما فعلت!. 

ابتسم.. 
> سأل مسطول صديقه: إذا مر أسد وأنا في الصالة هل أكمل؟

الصديق: إذا بقيت على وضوئك أكمل الصالة!!

> غبي مات أبوه وجلس يبكي عليه، وبعد فترة رن الهاتف فرد هو، وعندما انتهى ازداد بكاء فسأله 
المعزون: مالك من كان يكلمك؟

فأجاب: اختي تكلمني أبوها أيضاً مات!!.

 لسان الحكمة..
> المنافق الحقيقي هو الذي ال يدرك خداعه ألنه يكذب بصدق.

> تبدأ الحرية حين ينتهي الجهل، ألن منح الحرية لجاهل كمنح سالح لمجنون.
> أسوأ العقول هي تلك التي تحّول االختالف إلى خالف.

> الضعيف أحياناً ال يغفر، فالمغفرة من شيم األقوياء.
  

عمودي

1 - خليفة أموي شاعر وفارس مقدام.
2 - من دول أوروبا الشرقية - أقبل بوجهه.
3 - دفن حياً - توهج - حالة جوية غامضة.
4 - معدن ثمين يعرف بالذهب األبيض - 

أمر كبير وعظيم.
5 - دولة أفريقية - مقرات دبلوماسية.

6 - وحدة مساحة زراعية »م« - تدريبات 
عسكرية روتينية.

7 - حيوان من فصيلة البقريات االفريقية - 
مدينة يمنية »م« - ركيزة أساس.

البلشفية  والثورة  الحزب  قائد   - لج   -  8
الروسية.

 - الثوب  خاط   - أمرهن  استقام   -  9
خاصتنا.

10 - نجيع - تعبي - دولة عربية.
مدينة   - »م«  الروح  به  كانت  من   -  11

ساحلية سورية.
العباسية -  الدولة  في  ولقب  12 - وظيفة 

مصباح.

الكلمات المتقاطعة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سالم

9 4 2 1

4 2 9

6 7 9 1 3

5 7 3

1 3 2 4

7 1 9 2

7 1 9

2 4 8 7 1 6

1 4 8

نزهة

اأفقي

1 - خليفة اسالمي من رؤساء قريش.
2 - أبرز دراما كتبها األديب أسامة أنور 

عكاشة.
3 - خلق من خلق أهل الجنة - طليق. 

مغولي  وملك  قائد   - نافية  أداة   -  4
مؤسس اإلمبراطورية التيمورية.

5 - يقدمان المال بدون وجه حق -مدينة 
إماراتية.

من  أول  عربي  عالم   - »م«  نرجع   -  6
مارس الكيمياء.

7 - شتم »م« - دولة عربية.
وعالم  مؤلف   - فرنسية  مدينة   -  8
مخترع وأول مؤسسي الواليات المتحدة 

األمريكية.
9 - يقطع - أقصد المكان - مدخل.

10 - توسل »م« - طائر من الجوارح.
11 - يتقاعسا - وكالة األنباء السورية.

12 - فتاة من نبالء فلسطين قضت على 
شمشون في زمانه.

تكتب اأجوبة التحديدات اأفقيًا وعموديًا بذات الوقت 

 ............................................................................... 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.

متى أنشئ حصن الفهيدي؟

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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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: اأ. �صهيلة الكندري

إدارة »الدعم االجتماعي«
طريقة في شرطة أبوظبي

لطالق ناجح
13

والتــروي  التأنــي  علــى  نحــرص  مــا  كثيــراً 
ــع  ــل م ــدد التعام ــون بص ــا نك ــارة عندم واالستش
ــال  ــا غ ــراء م ــى ش ــدام عل ــاة أو اإلق ــات الحي مادي
ســعره مــن المتــاع أو اتخــاذ قــرار تغييــر منــزل أو 
ــع األســلوب  ــا ولألســف ال نتب ــر عمــل، إال أنن تغيي
أوالمنهــج نفســه عندمــا ننــوي اإلقــدام علــى اختيــار 
ــزواج دون أهــداف  ــى ال ــل عل ــاة، فنقب شــريك الحي

ــام  ــك لألي ــرك ذل ــة، ونت ــة أو دراســة متأني واضح
ونتصــور أنهــا الكفيلــة فــي التقــارب والتفاهــم بيــن 
الطرفيــن. الحيــاة الزوجيــة ليســت كلهــا شــهداً 
وعســالَ كمــا يتصورهــا ويتمناهــا البعــض، وليســت 
ــاً وغّمــاً كمــا يخــاف منهــا البعــض اآلخــر  كلهــا همَّ
ــن مــد وجــزر ومــا  فيتحاشــاها، وإنمــا هــي مــا بي
ــن يســتطيع أن  ــى م ــاج إل ــار تحت ــال وإدب ــن إقب بي

يجاريهــا ويفهمهــا حتــى تصــل بــه إلــى بــر األمــان.
اختيار  في  كثيرة  اعتبارات  هناك  أن  واألصل 
شريك الحياة، فالتوافق الفكري والعمري والثقافي 
ننسى  وال  الزوجين،  بين  التقارب  أساسيات  من 
)تنكح  وسلم-  عليه  الله  صلى  الرسول-  حديث 
ولدينها،  ولجمالها  ولحسبها  لمالها  ألربع  المرأة 
هذه  أن  باعتبار  يداك(  تَرَبْت  الدين  بذات  فاظفر 

أن  وبعد  الزواج.  في  البشر  مقاصد  من  األمور 
يجتمع الزوجان تحت سقف واحد تأتي اعتبارات 
يتحاشى  حتى  األولى  عن  أهميتها  تقل  ال  أخرى 
أو  والمشكالت  المشاحنات  في  الوقوع  الطرفان 

العمل على تقليلها إن كان وال بد منها.
نقر ونجزم أنه قلّما تسير الحياة الزوجية دون 
منغصات تعكر صفوها، ولكن ماذا لو وقع المصاب 
إلى طريق مسدود في استمرار  الزوجان  ووصل 
العالقة بينهما وحدث ما يخشى منه وكانت نهاية 
طالقاً  كان  فهل   .. واالنفصال  الطالق  عالقتهما 

ناجحاً؟؟؟
الزواج آية من آيات الله في الكون ولكنها ليست 
الحياة  النهيار  ال  وسيلة  والطالق  الوحيدة،  اآلية 
األسرية وإنما لمحاولة إعادة صياغة الحياة بشكل 
آخر لتحقيق أعلى قدر من المصلحة وأقل قدر من 

الخسائر.
والسبل  الطرق  أفضل  في  نبحث  هنا  فدعونا 
االنفصال  يكون  حتى  ناجح  طالق  إلى  للوصول 
الخالفات  من  لمزيد  بداية  ال  النهاية،  نقطة 
التي ال تنتهي، والتي قد تترك ندوباً  والصراعات 
وجروحاً ال تختفي وال تبرأ على مر الزمن، ونسميه 
الجوانب  جميع  راعى  قد  يكون  عندما  ناجحاً 
الشرعية والنفسية واالجتماعية، وأنه قد استوفى 
كما  المشكلة،  لعالج  والوسائل  المحاوالت  جميع 
أو  بمعروف  )فإمساك  الكريمة  اآلية  به  جاءت 

تسريح بإحسان(- )سورة البقرة اآلية ٢٢٩(.
فإن كان وال بد من اتخاذ قرار االنفصال، فيجب 
وتدريب  دقيق  بشكل  له  التخطيط  الزوجين  على 
إلى  للوصول  معه  التعامل  كيفية  على  نفسيهما 
بعض  إلى  سنتطرق  فإننا  وعليه  النتائج،  أفضل 
بعضها  يكون  قد  والتي  واإلرشادات  النصائح 

خاصاً بالزوجين وبعضها اآلخر خاصاً باألبناء:
الحياة  توّقف  أن  االعتبار  في  الوضع  يجب  1ـ 
فال  الحياة،  توقف  يعني  ال  وانتهاؤها  الزوجية 
لليأس أو لالكتئاب وال للقلق أو الحزن، فالقصور 
الجوانب  كل  في  القصور  يعني  ال  جانب  في 

واإلخفاق في أمر ال يعني اإلخفاق في كل األمور.
لكال  جديدة  مرحلة  بداية  الطالق  يعتبر  2ـ 
الزوجين، وعليه يجب إزالة جميع األفكار السلبية 
والهدامة التي قد ترد إلى أذهانهما، كافتقاد أحدهما 
أو كليهما لقيمته في الحياة أو اهتزاز ثقته بنفسه، 
ويجب عليه التيقن بأن هناك أموراً كثيرة من حوله 
تستحق الحياة من أجلها، وأن الزواج ليس المصدر 

الوحيد للسعادة والفرح. 
3ـ على الرغم من أن الطالق قد يترك الشخص 
أن  إال  النفسي،  اإلجهاد  ومن  الكآبة  من  حالة  في 
عليه مواجهة هذه المشاعر السلبية التي قد تحيط 
به من خالل ممارسة إحدى الهوايات المحببة لديه 
الطالق،  بأمر آخر غير  للعمل على صرف تفكيره 
والعمل على رفع معنوياته وإعطائه الدعم النفسي. 

كانت  التي  العشرة  احترام  الزوجين  على  4ـ 
عن  منهما  كل  حديث  في  ذلك  وإظهار  بينهما 
اآلخر، مع اعتبار أن ال يذكر أحد الزوجين اآلخر 
إال بالخير، وال ينقص من قدره أو يهينه، وخاصة 
أمام األبناء، وليكن دائماً شعارهما لهم )تبقى أُمكم 
رائعة ووالدكم رائع(، وكذلك كتمان ما كان يتعلق 
بالحياة السابقة بينهما، وأن يضعا نصب أعينهما 
قوله تعالى: )وال تنسوا الفضل بينكم(- )سورة 

البقرة اآلية ٢٣٧(.
5ـ على الوالدين أن يجتمعا بأوالدهما كالً على 
وإيصال  مصارحة،  بجلسة  معهم  والتحاور  حدة 
تعالى  الله  أحله  أمر  الطالق  أن  مفادها  رسالة 
بين  الحياة  تتعّقد  عندما  استخدامه  من  بأس  وال 

الزوجين ويصعب استمرارهما معاً.
والسلوكية  النفسية  الظواهر  مراعاة  يجب  6ـ 
الالإرادي  التبول  مثل:  الطفل  على  تظهر  قد  التي 
أو  النطق  وصعوبة  التأتأة  أو  الليلية،  أوالكوابيس 
العدوانية، وهذه كلها متفرقة أو مجتمعة عبارة عن 
قبوله  عدم  إلعالن  الطفل  يرسلها  سلبية  رسائل 
للوضع الجديد، والذي لم يعتد عليه حين يرى أبويه 
لم يعودا يعيشان معاً كسابق عهدهما، أو تعبيراً عن 
الشعور المكبوت بالعجز والرفض، وقد يؤدي ذلك 
كله إلى تراجع ونكوص في نموه العقلي أو النفسي 

أو في تحصيله الدراسي.   
لتحديد  األبوين  بين  جدية  وقفة  من  بد  ال  7ـ 
األدوار وتقسيم المسؤوليات وتأمين الدعم المادي 
بعد الطالق بصورة ال تؤثر سلباً على الزوجة أو 
العاطفي  االستقرار  تحقيق  بهدف  وذلك  األوالد، 
اتفق  لو  حبذا  ويا  لألبناء،  والمادي  والتربوي 
الزوجان على ذلك قبل اإلقدام على الطالق الفعلي.

8ـ إذا كان على الطرف الحاضن تغيير السكن فيا 
حبذا لو كان المسكن الجديد في الحي نفسه حتى 
ال يضطر األبناء إلى تغيير مدرستهم )إذا كانوا في 
عمر المدرسة(، باعتبار أن تكوين صداقات جديدة 
الظروف سيشكل مشكلة كبيرة في  في مثل هذه 
حقهم، خاصة أنهم بحاجة كبيرة إلى أصدقائهم في 

الوقت الراهن.
في  لهم  ذنب  ال  بأنه  األوالد  على  التأكيد  9ـ 
انفصال الوالدين حتى ال يسيطر على تفكيرهم أنهم 

السبب في ذلك، أو أنه كان من المفترض عليهم أن 
يقوموا أو ال يقوموا بأمور تسببت في الطالق. 

10ـ إعالم األبناء بأن هذا الوضع نهائي وال أمل 
في عودة كل منهما لآلخر حتى ال يعيشوا في وهم 
بهذا  فيتعلقون  لآلخر  منهما  كل  عودة  باحتمالية 
الوهم ويعيشون في ظله، علماً أنه قد تتولد لديهم 
رغبة قوية جداً في التوفيق بين والديهم، فيبتكرون 
تبوء  الخطط في سبيل ذلك، والتي قد  العديد من 

جميعها بالفشل فيزيد ذلك من هّمهم وحزنهم.  
11ـ تعريف الطفل كيف يجيب على أي شخص 
أصدقاءه  خاصة  الموضوع،  هذا  عن  يسأله 
األمر  هذا  يكون  ال  حتى  المدرسة،  في  ومدرسيه 
من  دائماً  يخجل  موضوعاً  أو  لديه  ضعف  نقطة 
ذكره، فتقل بذلك ثقته بنفسه ويشعر أنه أقل من 

أقرانه.
12ـ إبعاد األبناء تماماً عن أي نوع من المشكالت 
وعدم  مستقبالً،  الوالدين  بين  تحدث  قد  التي 
كورقة  استغاللهم  أو  الصراع  كفة  في  وضعهم 
يضغط بها كل طرف على اآلخر، وكذلك إبعادهم 
عن أي تعليقات سيئة أو كالم غير مقبول قد يصدر 
أو األعمام  العائلة كاألجداد  أفراد  من أي فرد من 

أو األخوال.
هم  األبناء  أن  ينسيا  أال  المطلقين  على  13ـ 
كانوا  إن  سؤالهم  عليهما  يجب  وال  معاً،  أبناؤهم 
على  يجب  بل  اآلخر،  من  أكثر  أحدهما  يحبون 
الطرف الحاضن تشجيع األبناء على التواصل مع 
المودة  حبل  قطع  وعدم  باستمرار  اآلخر  الطرف 

والوصال بينهم.
إلى  الوالدين  من  تحتاج  التقنيات  هذه  كل 
معها  التعامل  في  والحكمة  الصبر  من  القليل 
بين  تظهر  قد  التي  للمشكالت  التصدي  ومحاولة 
الوالدين  أقوال  أن تكون  الحين واآلخر، وال يجب 
أفعالهما متوافقة، ولكن يجب أن تكون متسقة  أو 
هذا  ضحايا  يكونوا  ال  حتى  ألوالدهما  بالنسبة 

الطالق والطرف الخاسر فيه.

توّقف احلياة الزوجية 

وانتهاوؤها ل يعني توقف 

احلياة فال للياأ�س 

اأو لالكتئاب
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المياه البيضاء »الكتاراكت« عبارة عن إعتام جزئي يحدث بالعدسة البلورية 
البصر  فقدان  إلى  اإلعتام  هذا  يؤدي  وقد  اإلبصار،  ِحدة  في  ضعفاً  مسبباً 

بصورة تدريجية.
وتقول الدكتورة أماني محمد أبو ورد، أخصائية عيون في إدارة الخدمات 
الطبية بشرطة أبوظبي، إن العين تصاب بمرض المياه البيضاء لألسباب التالية:
1- حدوث بعض المضاعفات للمصابين بمرض السكر قد تؤثر على العين.

2- حدوث التهابات شديدة داخل العين.
3- تعّرض العين ألشعة الشمس بشكل قوى ومستمر.

4- بعض العقاقير قد يكون لها آثار جانبية تؤثر على العين.
في  المرض  الطفل وعنده  يولد  فقد  األعمار  المرض في كل  هذا  ويحدث 
عين واحدة أو في العينين معاً، وقد يحدث في سن الشباب، ولكن أكثر أنواع 
المرض شيوعاً هو ما يسمى بـ »كتاراكت الشيخوخة« أي التي تحدث بعد سن 

األربعين أو الخمسين عاماً.
 

»كتاراكت« ال�شيخوخة

وهى  شيوعاً،  »الكتاراكت«  أنواع  أكثر  إلى  الى  ورد  أبو  الدكتورة  تشير 
الناتجة عن التقدم في العمر، وهذا النوع منتشر في كل أنحاء العالم، ويمكننا 
لكن شفاءه  البصر،  يفقد  الذي  المرض  »الكتاراكت« هو  إن  باطمئنان  القول 
الطبية  واإلمكانيات  الخبرة  توفير  بشرط   ، ممكن  ثانية  البصر  واسترداد 

لتشخيصه وعالجه. 

اأ�شباب »الكتاراكت«

مكونة  فالعدسة  شيوعاً،  أقل  الشيخوخة  »كتاراكت«  من  آخر  نوع  هناك 
من ألياف أو أنابيب شعرية متالصقة، تحتوى على سائل شفاف مذاب فيه 

رقيق  بغالف  محاطة  وهى  وأمالح،  بروتينات 
شفاف مبطن بطبقة واحدة من الخاليا التي تفرز 
السنين  مرور  فمع  جديدة،  شفافة  أليافاً  يومياً 
العدسة،  مركز  في  عمراً  األكبر  الجزء  يتجمع 
إلى  أقرب  عمراً  األحدث  المكون  الجزء  ويكون 
على  تحتوى  الطبيعية  والعدسة  العدسة،  غالف 
ألياف  تكوين  استمر  فإذا  ماء،  وزنها  من   %65
يكبر  أن  فالبد  اإلنسان  في  العمر  طول  العدسة 
حجم العدسة، وحيث إنه ال يوجد مكان لذلك، ولكي 
تحتفظ العدسة بحجمها، فالبد أن تفقد بعضاً من 

محتوياتها من الماء، فتصير أليافها، خاصة في مركز العدسة، صلبة، وهذا 
عن  التصلب  هذا  زاد  وإذا  اإلنسان،  يكبر  عندما  العدسة  تصلب  إلى  يؤدي 
الحدود الطبيعية، خاصة إذا صاحبه تحّول بعض بروتينات العدسات إلى مواد 
صباغية )ميالنين(، فالنتيجة أن تزيد قوة انكسار العدسة أوالً، ثم تعتم الرؤية 

ويقل البصر، وهذا ما يعرف بـ »كتاراكت نواة العدسة«. 

خطر االإ�شابة »بالكتاراكت« 

وعن خطر التعرض لإلصابة »بالكتاراكت« الذي يؤثر على اإلبصار خالل 
ِسني حياة الفرد، تقول الدكتورة أبو ورد: إن ذلك يتزايد إذا كان ضمن واحدة 

من تلك الفئات األعلى خطراً:
- مرة ونصف المرة: إذا كانت أنثى.

- مرتان: فرط في احتساء الكحوليات.
- مرتان: تدخين السجائر حالياً.

- ثالث مرات: التعرض لمستويات عالية من األشعة فوق البنفسجية.

- ثالث مرات: لديه أخ أو أخت مصاب بالكتاراكت.
- ثالث مرات: أصيب بالسكر في سن صغيرة.

- خمس مرات: تناول عقاقير الكورتيزون لمدة طويلة.

عالج املر�س

أما عن عالج المرض، فتوضح الدكتورة أبو ورد بأن جراحة إزالة المياه 
البيضاء كانت تعتمد على شق العين بجرح بسيط ال يزيد طوله عن 10 أو 12 
ملليمتراً، ثم يتم إخراج العدسة البلورية، وزرع واحدة أخرى صلبة مكانها، ثم 
يتم غلق الجرح بصورة تقليدية عن طريق الغرز، ويبقى المريض لمدة شهر 
تقريباً ال يمارس حياته الطبيعية، وال يعّرض عينه ألي ضوء مبهر أو حتى 

مشاهدة التليفزيون.
ثم تطورت هذه الطريقة وأصبح الجرح الذي يتم عمله في العين ال يزيد 
عن 3 ملليمترات، ويسمح هذا الجرح بإدخال جهاز دقيق يقوم بتفتيت العدسة 
البلورية ثم شفطها، وبعدها يتم إدخال عدسة أخرى لينة تقوم بتوفيق وضعها 

مع العين تلقائياً.
تقنية جديدة تسمى  بفضل  تطوراً  أكثر  الجراحة  هذه  اآلن أصبحت  لكن 
الـ»مايكروفاكو« حيث أصبحت العملية تتم بالكامل مع زرع العدسة البديلة 
من خالل ثقب ال يزيد عن 1.4 ملليمتر أي بنفس طول ثقب اإلبرة أو أقل، ويتم 
الجراحة، وهذه  إجراء  بعد  ُغرز  أي  بدون  دقائق معدودة  العملية في  إجراء 
التقنية الجديدة أحدثت انقالباً في مجال جراحات إزالة المياه البيضاء، حيث 
ال وجود للضمادات على العين بعد العملية، مع سرعة عودة المريض لحياته 

الطبيعية فور مغادرته المستشفى.
وال تستخدم تقنية الـ»مايكروفاكو« في جراحة إزالة المياه البيضاء فقط، 

ولكنها تستخدم أيضاً في عالج قصر أو طول النظر بنفس الطريقة.

صحة

- ما �جلدري �لكاذب؟

- هو مرض جلدي فيروسي ُمعٍد يسبب الحكَّة مع ارتفاع في درجة 
الحرارة.

- ما م�سبباته؟

- فيروس »الفاريسلال«.

- ما �أعر��س �ملر�س؟ 

- يظهر على شكل حبات مليئة بالماء األبيض تنشف وتتقشر، أو بمعنى 
أصح على شكل حويصالت وفقاعات صغيرة مليئة بسائل صاف كدمع 
العين وله قاعدة حمراء، وسرعان ما يتحول هذا السائل إلى سائل أصفر 

عكر، وبعد ذلك تنفقئ هذه الفقاعات وتنشف وتتقشر. 

- كيف تنتقل �لعدوى؟

مناعة  تعطيك  به  اإلصابة  لكن  والمالمسة،  الرذاذ  تنتقل عن طريق   -
دائمة في المستقبل فال يتكرر بعد ذلك.

- ما م�ساعفات �ملر�س؟

فله  للكبار  بالنسبة  أما  بسيطاً،  مرضاً  يعتبر  لألطفال  بالنسبة   -
مضاعفات خطيرة إذا لم يعالج. فقد تنتج عنه مضاعفات كالتهاب الرئة، 
وهو خطير جداً إذا أصاب المتقدمين في السن أو المصابين بالسرطان أو 
المرضى قليلي المناعة، وإذا أصاب الحوامل فقد ينتج عن ذلك التهاب الرئة 
الفيروسي وتشّوه الجنين أو الوالدة المبكرة،  وعالجه هنا بإعطاء الحامل 
حقنة في العضل تحتوي على لقاح مناعة سلبي يساعد على وقاية الجنين. 

- كيف ميكن عالج �ملر�س؟

- لعالج آثار الحبوب وتهدئة الحكَّة عليك بالذهاب إلى أقرب صيدلية 
مثل  بالحكة  الشعور  ولتهدئة  للحويصالت  المطهرات  أنواع  أحد  وشراء 
برمنغنات البوتاسيوم ومضاد الهيستامين أو الفيوسيدورم، وإذا ارتفعت 
الحرارة تناول البندول أو التايلنول، وإياك أن تأخذ األسبرين، ألن تناول 
األسبرين في هذه الحالة يسبب فقدان الوعي أو قصوراً في الكبد ويصيب 
والماء  وإياك  دافئ،  حمام  باستخدام  وعليك  المركزية،  الدماغية  الجملة 

الساخن أو البارد.

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيين، مع تمنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com

ب
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ل 
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�ص

الجدري الكاذب

د. أماني أبو ورد

»المايكروفاكو«
أحدث عالج إلزالة المياه البيضاء

اإعداد: اأمرية الرئي�سي / ت�سوير: حممد علي
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في  المنتشرة  الجليدية  الجبال  مصير  هو  ما 
القارة  في  خاصة  األرضية  الكرة  مناطق  مختلف 
القطبية الجنوبية المعروفة بإسم »انتاركتيكا« خاصة 
العالم  يشهدها  التي  المناخية  التغييرات  حدوث  مع 

والمتعلقة بظاهرة االحتباس الحراري وغيرها؟
الصفائح  تشكلت  األخيرة  سنة  المليون  خالل 
وتعرّضت  الشمالية،  أميركا  قارة  في  الجليدية 
للذوبان عشر مرات على األقل، كما أخذ الجليد يذوب 
مرة أخرى وبشكل متزامن في معظم مناطق الكرة 
واألبحاث  الحفر  سفينة  دفع  الذي  األمر  األرضية، 
العلمية »جويدز« للبحث عن قرائن وأدلة جيدة حول 
مواجهة  في  الجليدية  الصفائح  لعبته  الذي  الدور 
السفينة  متن  وعلى  المناخ.  حرارة  درجة  ارتفاع 
الجيولوجيا  عالم  تحدث  انتاركتيكا  إلى  المتجهة 
الذي لعبه  الدور  تريفور ويليامز في تقارير له عن 
االستفادة  وكيفية  الجيولوجي  التاريخ  عبر  الجليد 
من جبل جليدي جديد ظهر في جنوب المحيط في 

إخبارنا عن مستقبل هذا الكوكب.
بالغ  وكان  المحيط  جنوب  في  الجبل  هذا  ظهر 
نحو  وعرضه  ميالً  طوله خمسين  بلغ  إذ  الضخامة 
كان  الماضي  فبراير  شهر  وحتى  ميالً،  عشرين 
الجليدي  ميرتز  نهر  في  لسان  مجرد  الجبل  هذا 
الواقعة في الجزء  الذي يمتد من الصفائح الجليدية 
»أنتاركتيكا«  الجنوبية  القطبية  القارة  من  الشرقي 
إلى جنوب المحيط. وعبر السنوات القليلة الماضية 
حدثت شقوق كبيرة في هذا اللسان وأدت في نهاية 
األمر إلى فصله عن النهر الجليدي. ولعقود قادمة من 
الزمن سينتقل »جبل ميرتز« الجديد باتجاه الشرق 
بقوة دفع التيارات المائية حول أنتاركتيكا والتي قد 
تتعرض  قد  كما  صغيرة  أجزاء  إلى  خاللها  يتحطم 

أجزاء أخرى منه للذوبان.
أنهت  قد  التي كانت  السفينة »جويدز«  على متن 
عن  كثيراً  تبعد  ال  منطقة  في  الحفر  عمليات  للتو 
منطقة  من  القريبة  المياه  في  الجليدي  ميرتز  نهر 
»ويليكس« في قارة أنتاركتيكا، استلم الطاقم صوراً 
من مركز الثلوج الوطني األميركي، والتي ستساعد 
السفينة على اإلبحار بشكل أفضل في المياه المغطاة 

بالجليد.
األكبر من نوعها  تلك هي  الجليد  ولم تكن جبال 
التي تقع عليها أعين طاقم السفينة، بل ُشوهد أيضاً 
أصغر القطع الجليدية، والتي يبلغ حجم القطعة منها 
الجبال  باسم  ُتعرف  حيث  منزل  أو  سيارة  حجم 
الصعب  يكون من  والتي  العائمة  الصغيرة  الجليدية 

على أجهزة الرادار اكتشافها.
السفينة »جويدز« كانت قادرة على الوصول 
إلى معظم المناطق التي تم التخطيط الكتشافها، 
المُغّطى  المحيط  قاع  في  الحفر  تم  حيث 
على  والتعرف  دراستها  بهدف  بالرواسب 
المنتشرة  الجليدية  للجبال  الجيولوجي  التاريخ 
في الجزء الشرقي من قارة أنتاركتيكا. ويقوم 
نهر ميرتز الجليدي الذي يعتبر واحداً من أكبر 
األنهار الجليدية في هذه القارة حالياً باستنزاف 
الجليد الواقع في هذا الجزء من القارة، فالثلوج 
للدفن  تدريجياً  تتعّرض  النهر  على  المتساقطة 

عندما يذوب الجليد القطبي
عبة يف نهاية القرن احلايل بع�ص املدن واملوانئ واجلزر املنخف�صة �صت�صهد اأوقاتًا �صَ

ترجمة: د. ح�سن توفيق

بعد  يتدفق  جليد  إلى  تتحول  أن  إلى  والضغط 
ذلك من أعلى الجبال إلى النهر الجليدي.

 3000 بمعدل  المحيط  باتجاه  النهر  هذا  ويتحرك 
قدم في العام مما يؤدي إلى تشّكل العديد من الجبال 
الجليدية، كما أن تساقط الثلوج في المناطق النائية 
الجليدية،  الجبال  ظهور  مع  متوازن  بشكل  يحدث 
توازن  حالة  في  الجليدية  الصفائح  ُيبقي  أمر  وهو 
من  جزء  أي  تخسر  أو  تكسب  ال  حيث  واستقرار 

كتلتها.
 

 توازن متغري 

جديدة  ظاهرة  الجليدية  والجداول  األنهار  تشهد 
تتمثل في أنها تصبح رقيقة، وتفقد الكثير من سمكها 
االستعانة  بدون  وعادة،  السريعة،  حركتها  بسبب 
يصبح  فإنه  االصطناعية،  باألقمار  المراقبة  بنتائج 
األنهار،  تلك  في  التغيير  معدل  معرفة  الصعب  من 
المناطق  تلك  أقدامهم  تطأ  الناس  من  القليل  إن  إذ 
النائية من العالم، إال أنه منذ العام 1993 بدأت األقمار 
اإلصطناعية في قياس طول الجليد، وفي العام 2003 

بدأت في قياس كتلته أيضاً. 
أحد تلك األقمار التابعة لوكالة الفضاء األميركية 
بالليزر  االرتفاع  مقياس  يستخدم  كان  »ناسا« 
 ٢٠٠٣ السنوات  وخالل  الجليد،  طول سطح  لقياس 
- ٢٠٠٧حلق القمر االصطناعي فوق األنهار الجليدية 
في أنتاركتيكا عدة مرات وأظهر كيف أن بعض تلك 
الرقة.  شديد  ويصبح  سماكته،  عن  يتخلى  األنهار 
عام  كل  في  سماكته  من  َقدماً  يفقد  »ميرتز«  فنهر 
بينما بعض المناطق من تلك القارة تفقد 20 قدماً في 
العام. وهنالك القمر االصطناعي »جريس« الذي يقوم 
األرضية  الجاذبية  في  الصغيرة  التغييرات  بقياس 
الناجمة عن تحرك الكتل على سطح الكرة األرضية. 
وفي حال زادت األنهار الجليدية من استنزاف الجليد 
فإن قارة أنتاركتيكا ستخسر الكثير من كتلتها كما 

ستتأثر الجاذبية أيضاً.
الجليد في قارة  أن  2000 كان يعتقد  العام  وقبل 
استمرار  أن  إال  عام،  بشكل  مستقر  أنتاركتيكا 
بسبب  بالخلل  التوازن  هذا  أصاب  الثلوج  هطول 
ازدياد معدل ذوبان الجليد وظهور الجبال الجليدية. 
القمر  بيانات  أظهرت   ٢٠٠٦  -  ٢٠٠٣ األعوام  وفي 
اإلصطناعي »جريس« فقدان كميات من الجليد بنحو 
27 ميالً مكعباً في العام، وفي األعوام ٢٠٠٦-٢٠٠٩ 
ميالً   64 إلى  لتصل  المفقود  الجليد  كمية  تضاعفت 
مكعباً في العام، حيث يذهب هذا الجليد إلى المحيط 
مما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطحه بنحو ثالث 

بوصات في نهاية هذا القرن.
وهنالك أيضاً جزيرة »جرينالند« التي تفقد أيضاً 
التي  للكميات  تقريباً  مساوية  الجليد  من  كميات 
تفقدها أنتاركتيكا، وإن كان معدل الفقدان آخذاً في 
الجليدية  األنهار  بعض  مستوى  كان  وإذا  االزدياد. 
أنه  إال  بطيئاً،  سيكون  للجليد  فقدانها  فإن  مرتفعاً، 
بسبب رقة أسطح تلك األنهار، فإن علماء الجيولوجيا 
توصلوا إلى نتيجة مفادها أن السبب يعود إلى وجود 
درجة  ارتفاع  و  عالية  حرارة  درجة  ذات  محيطات 

حرارة الجو في السنوات الماضية.

ماذا �شيخربنا التاريخ؟

قارة  في  المنتشر  الجليد  من  الكثير  هناك 
المتحدة  الواليات  ليغطي  كاٍف  وهو  »أنتاركتيكا«، 
حتى عمق ميل ونصف الميل، وفي الواقع فإنه منذ 
الزمن  في  عين  ومضة  )تمثل  ألف سنة مضت   18
غرب  الكمية شمال  هذه  غّطى ضعف  الجيولوجي( 
أميركا الشمالية، وكانت البحيرات العظمى تعاني من 
ازدياد معدالت ذوبان الثلوج فيها، إضافة إلى »لونغ 
آيالند« التي كانت تشكل أقصى نقطة جنوبية شرقية 

يصل اليها الجليد.
تكونت  التي  الجليدية  الصفائح  استغرقت  وقد 
12 ألف سنة لكي تذوب، كما أن المياه الناجمة عن 
الذوبان أدت إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 
400 قدم بمعدل ثالثة أقدام كل قرن، مما يعطينا فكرة 
الوقت  ذلك  ومنذ  الصفائح،  تلك  ذوبان  كيفية  عن 
أصبح الجليد المتبقي في »انتاركتيكا« و»جرينالند« 

أكثر توازناً واستقراراً.
الصفائح  تطورت  الماضية  المليون سنة  وخالل 
الجليدية في شمال أمريكا، وتعّرضت للذوبان بشكل 
التي  الجليدية  الفترة  وفي  مرات،  عشر  نحو  كامل 
ظهرت قبل 125 ألف سنة خضعت كميات من الجليد 
على سطحي القارتين لبعض الذوبان، مما أدى إلى 
قدماً   24 بنحو  والمحيطات  البحار  مستوى  ارتفاع 

بالمقارنة مع الوقت الحاضر.
الثلج  عام  بشكل  الجيولوجيا  علماء  ويراقب 
المنتشر في غرب أنتاركتيكا، والذي يخشى أن 
يؤدي ذوبانه بشكل يصعب إيقافه إلى حدوث 
إرتفاع كبير في مستوى سطح البحر. كما يرى 
الجليدي  العلماء أن ظهور نهر »ميرتز«  هؤالء 
ال يشير إلى زيادة ظاهرة االحتباس الحراري، 
فالجبال الجليدية هي ذاتها جزء من هذا النظام، 
أن  تظهر  االصطناعية  األقمار  بيانات  أن  كما 
قارة »انتاركتيكا« تفقد كميات من الجليد،  ومن 
أن  ندرك  أن  يمكننا  الجيولوجي  السجل  خالل 
من  أجزاًء  ستجعل  الحرارة  من  قليلة  درجات 

الصفائح الجليدية غير مستقرة. 
للحصول  أيضاً  يسعون  الجيولوجيا  علماء 
تدفق  كيفية  حول  المعلومات  من  المزيد  على 
درجة  فيه  ترتفع  عالم  في  الجليدية  األنهار 
في  اإلرتفاع  معدل  أن  إلى  إضافة  الحرارة، 
مستوى سطح البحر سيبقى غير واضح، وإن 
كانت البيانات تشير إلى أن هذا االرتفاع سيزيد 
بنحو ثالثة أقدام بنهاية القرن الحالي، مما يعني 
الذين  العالم  سكان  من  مليوناً   145 نحو  أن 
يعيشون ضمن معدل ارتفاع في مستوى سطح 
البحر يبلغ 3.3 قدم عليهم أن ينتقلوا إلى مناطق 

أخرى بحلول العام 2100.
والمطارات  والموانيء  المدن  بعض  أن  كما 
أورليانز« والجزر  »البندقية« و»نيو  الساحلية مثل: 
شديدة  أوقاتاً  ستشهد  المنخفضة  االرتفاعات  ذات 
اآلن  منذ  يبدأ  بعضها  جعل  الذي  األمر  الصعوبة، 
مستوى  في  االرتفاع  لمواجهة  خطط  إعداد  في 
سطح البحر وما يعقبه من تغيير في شكل المناطق 

الساحلية.

علوم و تكنولوجيا
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عن ُصهيب [ قال رسوُل اللِه ]: )َعَجبًا ألمِر المؤمِن 
إِْن أَصابتُه  ُكلَُّه لُه َخيرٌ وليَس ذلَك ألَحٍد إال للُمْؤمِن  أْمَره  إِنَّ 
فكانْت  َصبَر  اُء  َضرَّ أَصابتُه  وإْن  لُه  َخيراً  فكانْت  َشَكَر  اُء  َسرَّ

َخيراً لُه(. رواُه ُمْسلِمٌ.
في هذا الحديث يبين النبي ] حال المؤمن الذي يعيش في 
هذه الحياة بإيجابية فهو عند حصول الخير يتعامل بإيجابية 
بحمده لله وحسن تصرفه وعند وقوعه في الضراء ال يعرف 
لليأس وال للقنوط سبيالً فتراه يشكر ربه ُمعلناً أنه إيجابي في 

موقفه وتعامله.
وهذا إبراهيم عليه السالم ضرب مثالً رائعاً هو وأهله في 
التسليم ألمر الله من أول يوم أراد الله به الخير والهداية له: 
ى ِبَها  ُه أَْسلِْم َقاَل أَْسلَْمُت لَِربِّ الَْعالَِميَن * َوَوصَّ )إِْذ َقاَل لَُه َربُّ

إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب( )البقرة: 131 -132(. 
السالم  عليه  إبراهيم  موقف  عن  كتابه  في  ربنا  ويخبرنا 
حقق  الذي  ابنه  وموقف  ابنه  بذبح  أُمر  حين  االبتالء  عند 
اإليجابية بكل جوانبها قال سبحانه: )َستَِجُدِني إِْن َشاَء الله ِمْن 

اِبِريَن(. الصافات: 102. الصَّ
ويعقوب عليه السالم حين فقد ابنيه لم يكن من القانطين 
وال من اليائسين قال تعالى على لسان يعقوب عليه السالم: 
)وال تيْأَسوا ِمن َرْوِح الله إّنه ال ييْأَُس ِمن َرْوح الله إال القوُم 

الكافرون ( يوسف 87.
وهذا مؤمن آل ياسين يخبرنا الله تعالى كيف كان إيجابياً 
في التعامل مع قومه في إرادة الخير والنصح لهم )َوَجاء ِمْن 
أَْقَصى الَْمِدينَِة َرُجلٌ َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اَتّبُِعوا الُْمْرَسلِيَن )20( 
ْهتَُدوَن )21( َوَما لِي الَ أَْعبُُد  اَتّبُِعوا َمن الَّ َيْسأَلُُكْم أَْجراً َوُهم ُمّ
الَِّذي َفَطَرِني َوإِلَيِْه ُتْرَجُعوَن )22( أَأََتِّخُذ ِمن ُدوِنِه آلَِهًة إِن ُيِرْدِن 
الَرّْحَمن ِبُضٍرّ الَّ ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعتُُهْم َشيْئاً َوالَ ُينِقُذوِن )23( إِِنّي 
بِيٍن )24( إِِنّي آَمنُت ِبَرِبُّكْم َفاْسَمُعوِن )25( ِقيَل  إِذاً لَِّفي َضالٍَل ُمّ
اْدُخِل الَْجنََّة َقاَل َيا لَيَْت َقْوِمي َيْعلَُموَن )26( ِبَما َغَفَر لِي َرِبّي 

َوَجَعلَنِي ِمَن الُْمْكَرِميَن )27( سورة يسن اآليات من 20: 27.
في  رائعاً  مثالً  الذي ضرب  السالم  عليه  سليمان  وهدهد 
الله تعالى الحوار الذي كان بينه  إيجابية الطير وقد ذكر لنا 
وبين نبينا سليمان عليه السالم وموقف الهدهد اإليجابي قال 
ِمَن  َكاَن  أَْم  الُْهْدُهَد  أََرى  اَل  لَِي  َما  َفَقاَل  يَْر  الَطّ )َوَتَفَقَّد  تعالى: 
لَيَأِْتيَنِّي  أَْو  أَلَاْذَبَحنَُّه  أَْو  َشِديداً  َعَذاباً  أَلَُعِذَّبنَُّه   )20( الَْغاِئبِيَن 
بِيٍن )21( َفَمَكَث َغيَْر َبِعيٍد َفَقاَل أََحطُت ِبَما لَْم ُتِحْط  ِبُسلَْطاٍن ُمّ
َيِقيٍن )22(  إِِنّي َوَجدُتّ اْمَرأًَة َتْملُِكُهْم  ِبنَبَإٍ  ِبِه َوِجئْتَُك ِمن َسبَإٍ 
َوأُوِتيَْت ِمن ُكِلّ َشْيٍء َولََها َعْرشٌ َعِظيمٌ )23( َوَجدُتَّها َوَقْوَمَها 
أَْعَمالَُهْم  يَْطاُن  َوَزَيَّن لَُهُم الَشّ ْمِس ِمن ُدوِن الله  َيْسُجُدوَن لِلَشّ
بِيِل َفُهْم اَل َيْهتَُدوَن )24( أاََلّ َيْسُجُدوا لله الَِّذي  َفَصَدُّهْم َعِن الَسّ
َوَما  ُتْخُفوَن  َما  َوَيْعلَُم  َواأْلَْرِض  َماَواِت  الَسّ ِفي  الَْخْبَء  ُيْخِرُج 
ُتْعلِنُوَن )25( الله اَل إِلََه إاَِلّ ُهَو َرُبّ الَْعْرِش الَْعِظيِم )26(. سورة 

النمل اآليات ٢٠ - ٢٦.
ثم انظر إلى موقف النبي سليمان عليه السالم الرائع في 
تعامله اإليجابي مع الطير ومع القوم الذين يعبدون غير الله 
تعالى: )َقاَل َسنَنُظُر أََصَدْقَت أَْم ُكنَت ِمَن الَْكاِذِبيَن )27( اْذَهب 
َيْرِجُعوَن  َماَذا  َفانُظْر  َعنُْهْم  َتَوَلّ  ُثَمّ  إِلَيِْهْم  َفأَلِْقْه  َهَذا  ِبِّكتَاِبي 

)28(.  سورة النمل اآليتان ٢٧ - ٢٨.
ثم تأمل موقف الملكة حين جاءها الكتاب من سليمان عليه 
السالم )َقالَْت َيا أَُيَّها الَمأَلُ إِِنّي أُلِْقَي إِلََيّ ِكتَابٌ َكِريمٌ )29( إَِنُّه 

ِمن ُسلَيَْماَن َوإَِنُّه ِبْسِم الله الَرّْحَمِن الَرِّحيِم )30( أاََلّ َتْعلُوا َعلََيّ 
َوأُْتوِني ُمْسلِِميَن )31( َقالَْت َيا أَُيَّها الَمأَلُ أَْفتُوِني ِفي أَْمِري َما 
ٍة  ُقَوّ أُْولُوا  َنْحُن  َقالُوا   )32( َتْشَهُدوِن  َحتَّى  أَْمراً  َقاِطَعًة  ُكنُت 
َوأُولُوا َبأٍْس َشِديٍد َواأْلَْمُر إِلَيِْك َفانُظِري َماَذا َتأُْمِريَن )33( َقالَْت 
أَِذلًَّة  أَْهلَِها  َة  أَِعَزّ َوَجَعلُوا  أَْفَسُدوَها  َقْرَيًة  َدَخلُوا  إَِذا  الُْملُوَك  إَِنّ 
َوَكَذلَِك َيْفَعلُوَن )34( َوإِِنّي ُمْرِسلَةٌ إِلَيِْهم ِبَهِدَيٍّة َفنَاِظَرةٌ ِبَم َيْرِجُع 

الُْمْرَسلُوَن )35( .  )سورة النمل(
َنْفِسي  َظلَْمُت  إِِنّي  َرِبّ  )َقالَْت  اإليجابية  النتيجة  وكانت 

َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَيَْماَن لله َرِبّ الَْعالَِميَن )44( سورة النمل.
وصورها  معانيها  بكل  إيجابية  كلها  حياته  ورسولنا ] 

وتنوعها.
فعن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنَْها أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم 
َر َقَدَماُه َفَقالَتْ َعاِئَشُة: لَِم َتْصنَُع  َكاَن َيُقوم ِمْن اللَّيِْل َحتَّى َتتََفطَّ
َر  َهَذا َيا َرُسوَل اللَِّه َوَقْد َغَفَر اللَُّه لََك َما َتَقدََّم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتأَخَّ
َصلَّى  لَْحُمُه  َكثَُر  ا  َفلَمَّ َشُكوًرا.  َعبًْدا  أَُكوَن  أَْن  أُِحبُّ  أََفاَل  َقاَل: 

َجالًِسا َفإَِذا أََراَد أَْن َيْرَكَع َقاَم َفَقَرأَ ُثمَّ َرَكَع( رواه البخاري. 
وفي تعامله مع أهل بيته قال النبي ] :)خيركم، خيركم 

ألهله وأنا خيركم ألهلي( رواه الترمذي.
وفي تعامله مع خصومه حين خرج من الطائف وقد َكَذبوه 
وآذوه ناداه ملك الجبال قائالً: قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما 
شئت، إن شئت أن أطبق عليهم األخشبين – جبالن بمكة – فقال 
رسول الله: بل أرجو أن يخرج الله من أصالبهم من يعبد الله 

وحده ال يشرك به شيئاً.. متفق عليه.
أمته على  ربّى  قد  النبي ]  أن  وفي توجيهه ألمته نرى 
اإليجابية في كل شيء قال رسول الله ] لرجل وهو يعظه: 
قبل  وصحتك  هرمك  قبل  شبابك  خمس  قبل  خمساً  »اغتنم 
قبل  وحياتك  شغلك  قبل  وفراغك  فقرك  قبل  وغناءك  سقمك 

موتك« أخرجه الحاكم في المستدرك.
وفي توجيهه للمجتمع يقول ]: »َمثَُل الَقاِئِم َعلَى ُحُدوِد 
َبْعُضُهْم  َسِفينٍَة،  َعلَى  اْستََهُموا  َقْوٍم  َكَمثَِل  ِفيَها  َوالَْواِقِع  اللِه 
اْستََقْوا  إَِذا  أْسَفلَِها  ِفي  الَِّذيَن  َوَكاَن  أْسَفلََها،  َوَبْعُضُهْم  أَْعالَها 
وا َعلَى َمْن َفْوَقُهْم، َفَقالُوا: لَْو أنَّا َخَرْقنَا ِفي َنِصيبِنَا  ِمْن الَماِء َمرُّ
َهلَُكوا،  أَراُدوا  َوَما  َتَرُكوُهْم  َفإْن  َفْوَقنَا!  َمْن  ُنْؤِذ  َولَْم  َخْرقاً 
َجِميعاً«  َوَنُجوا  َنَجْوا،  أْيِديِهْم  َعلَى  أََخُذوا  َوإِْن  َجِميعاً،  َوَهلَُكوا 

رواه البخاري.
وقد كان ] يتفقَّد أولئك الذين لهم أثر إيجابي في الحياة 
َيُقمُّ  َكاَن  َسْوَداَء،  اْمَرأًَة  أَْو  أَْسَود،  َرُجالً  أَّن  ُهَرْيَرَة  فَعن  أَِبي 
الَْمْسِجَد، َفَماَت َفَسأََل النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َعنُْه َفَقالُوا 
: َماَت، َقاَل: أََفاَل ُكنْتُْم آَذْنتُُموِني ِبِه؟ ُدلُّوِني َعلَى َقبِْرهِ ، أَْو َقاَل: 

َقبِْرَها ، َفأََتى َقبَْرَها َفَصلَّى َعلَيَْها. رواه البخاري ومسلم.
وسنستعرض هنا جملة من أقواله الجامعة لحياة إيجابية 

سعيدة.
)إن   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] مالك  بن  أنس  عن 
قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حتى 

يغرسها فليفعل( رواه أحمد.
قال: )تبسمك في  الله ]  أن رسول  أبي ذر [  وعن 
وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، 
للرجل  وبصرك  صدقة،  الضالة  أرض  في  الرجل  وإرشادك 
الرديء البصر صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن 
الطريق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة( 

اإليجابية

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.
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�س: هل جتب �لزكاة يف �لوديعة يف �مل�رشف �لإ�سالمي �إذ� كان �ساحبها 

متقاعدً� عن �لعمل، ويعي�س مبا تدر عليه من �أرباح؟ �أم �إن �لزكاة جتب 

يف �لريع فقط دون �أ�سل �ملال؟

- الوديعة في البنك اإلسالمي تعتبر مضاربة )قراضاً(، وعليه فإنَّ الزكاة 
تجب في أصل المال مع حصة الشخص الُموِدع من الربح، قال العالمة ابن رشد 
رحمه الله تعالى في كتابه »المقدمات«: )أجمع أهل العلم فيما علمت أن رأس 

مال القراض وحصة رب المال من الربح مزكى على ملك رب المال(.
وبناء عليه فإن على صاحب الوديعة أن يزكيها سنوياً مع أرباحها إذا كانت 
العمل،  عن  الذهب فأكثر( حتى ولو كان متقاعداً  من  )قيمة 85 جراماً  نصاباً 

والله تعالى أعلم.

�س: فاتني ركوع �لركعة �لأوىل، فهـــل �لأوىل �ملبــادرة لاللتحـــاق 

بالإمــام، �أم �أنتظر رفعه من �ل�ســــجود للقيام، وهل علي �سيء �إذ� 

مل �ألتحــق به؟ 

- يستحب أن تلتحق باإلمام فوراً وال تنتظر حتى ولو فاتك ركوع الركعة 
السجود  أو  الركوع  من  الرفع  في  به، سواء  وتلتحق  لإلحرام  فتكبر  األولى، 
العالمة  قال  فيها،  الرغبة  وإظهار  للعبادة  المبادرة  من  ذلك  ألن  الجلوس،  أو 
الخرشي رحمه الله تعالى: )المسبوق إذا وجد اإلمام ساجداً فإنه يكبر للسجود 
يريد بعد تكبيرة اإلحرام وال ينتظر اإلمام حتى يرفع (، وانتظارك لإلمام حتى 
يقوم للركعة الثانية لتلتحق به مكروهٌ، ولكن ال يؤثر على صحة الصالة، والله 

تعالى أعلم.

 الإيجابية َتعني

ال�صتجابة والطاعة 

وامل�صارعة اإىل اخلري 

وح�صن التعامل مع الآخرين 

والتفاوؤل بامل�صتقبل

رواه البخاري في األدب المفرد والترمذي.
وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر [ 
المعروف  من  تحقرن  »ال  قال:   [ الله  رسول  أن 

شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق«.
الله عنهما يقول:  الله بن عمرو رضي  وعن عبد 
»قال رسول الله ]: )أربعون خصلة أعالهن منيحة 
العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها، 
قال  الجنة(  بها  الله  أدخله  إال  موعودها،  وتصديق 
حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من ردِّ السالم، 
وتشميت العاطس، وإماطة األذى عن الطريق، ونحوه، 
رواه  خصلة«.  عشرة  خمس  نبلغ  أن  استطعنا  فما 

البخاري. 
الْيَُد  َقاَل:   ،[ النَّبِيِّ  َعِن  ِحَزاٍم،  ْبِن  َحِكيم  وَعْن 
ِبَمْن َتُعوُل، َوَخيُْر  ْفلَى، َواْبَدأْ  الُْعلْيَا َخيْرٌ ِمَن الْيَِد السُّ
َدَقِة َعْن َظْهِر ِغنًى، َوَمْن َيْستَْعِفْف ُيِعفَُّه اللُه، َوَمْن  الصَّ

َيْستَْغِن ُيْغنِِه اللُه. أخرجه البَُخاِري.
وُيبين ] إيجابية المسلم اتجاه اإلنسانية حيث 
قال »من قال هلك الناس فهو أهلكهم«. )رواه مسلم 
أشدهم هالكاً(.  أي  أهلكهم  )فهو  هريرة(.  أبي  عن 
قال الحافظ ابن عبد البر: هذا الحديث معناه ال أعلم 
ِخالفاً فيه بين أهل العلم أن الرجل يقول ذلك القول 

احتقاراً للناس وازدراًء بهم وإعجاباً بنفسه..
الهمة  ُتعلي  متنوعة  كثيرة  درر  الُسنَّة  وفي 
صروح  وتبني  باإلنسانية  وترتقي  السلوك  وتُقوِّم 

الحضارات.
أروع   [ الله  رسول  أصحاب  لنا  ضرب  ولقد 
تعالى:  قال  واالمتثال  االنقياد  حسن  في  األمثلة 
)َوَقالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَراَنَك َربَّنَا َوإِلَيَْك الَْمِصيُر(

)البقرة:285(. 
فهذا الصديق أبو بكر [ حينما أُْسري بالنبي] 
إلى المسجد األقصى، أصبح يحدث الناس بذلك، وقد 
به  أُْسري  أنه  يزعم  إلى صاحبك،  لك  هل  له:  قالوا 
الليلة إلى بيت المقدس، قال: أَوقال ذلك؟ قالوا: نعم. 
قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه 

أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس، وجاء قبل أن يصبح. 
قال: نعم، إني ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه 
بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر 

الصديق. )رواه الحاكم في مستدركه(. 
 – الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبى  وعن 
]-: )من أصبح منكم اليوم صائًما؟(، قال أبو بكر: 
أنا، قال: )فمن تبع منكم اليوم جنازة؟(، قال أبو بكر: 
أنا، قال: )فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟(، قال أبو 
بكر: أنا، قال: )فمن عاد منكم اليوم مريًضا؟(، قال 
أبو بكر: أنا، فقال رسول الله –]-: )ما اجتمعن فى 

امرئ، إال دخل الجنة(. )رواه مسلم(.
ويسطر التاريخ أول موقف إيجابي من النساء في 
حياة النبي ] من زوجه خديجة بنت خويلد رضي 
الله عنها حينما أقبل ] من الغار مرتعداً من هول 
روعه  من  فهدأت  السالم  عليه  جبريل  مع  الموقف 
إنك لتصل  أبداً  الله  له والله لن يخزيك  وهي تقول 
الرحم وتكرم الضيف وتحمل الَكلَّ وتكسب المعدوم 

وتعين علي نوائب الدهر( رواه البخاري.
والمسارعة  والطاعة  االستجابة  تعني  فاإليجابية 
والتفاؤل  اآلخرين  مع  التعامل  وحسن  الخير،  إلى 
اتجاه المستقبل يقول الله تعالى: )“َوَضَرَب اللَُّه َمثاَل 
َرُجلَيِْن أََحُدُهَما أَْبَكم ال َيْقِدُر َعلَى َشْيٍء َوُهَو َكّلٌ َعلَى 
ْهُه ال َيأِْت ِبَخيٍْر َهْل َيْستَِوي ُهَو َوَمْن  َمْوالُه أَْينََما ُيَوجِّ

َيأُْمُر ِبالَْعْدِل َوُهَو َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم( )النحل: 76(.
إَِذا  َولِلرَُّسوِل  َِّه  لِل اْستَِجيبُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها  أَيُّ »َيا 

َدَعاُكْم لَِما ُيْحيِيُكْم« سورة األنفال: 24.
وتكمن أهمية اإليجابية في أمور منها:

1. تحافظ على المجتمع من عوامل الضعف.
2. تمنع المرء من الوقوع في اليأس والقنوط.

قال الشاعر: 
اليأُس في ديننا ُكْفرٌ وَمنَْقصةٌ 

ال ُينبُِت اليأَس قلُب المؤمِن الَفِهِم
َيفيُض من أمٍل قلبي ومن ثقٍة 

ال أعٍرُف اليأَس واإلحباَط في َغَمِم 
3. تجعل اإلنسان يتعامل مع األحداث والمواقف 

بحذر، ويزن األمور بميزان الشرع.
4. تنمي الصدق في تعامل اإلنسان مع اآلخرين. 
5. عند حدوث عوارض الحياة من مصائب وغيرها 
الصبر  في  األرض  في  االستخالف  معنى  تؤصل 

والتحمل والتفكير اإليجابي عند حلول المصائب.
6. تجعل اإليجابي ذا همة عالية. 

7. تمنع من االنحراف في الدين فكرياً وسلوكياً.
نذكر  اإلنسان  حياة  في  اإليجابية  تتحقق  ولكي 

منها:
1. العلم الصحيح والمعرفة في كل عمل يراد فعله.

2. الثقة بالنفس.
3. عدم استِصغار العمل قال رسول الله ]: )ال 
تحقرنَّ ِمن المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاَك بوجه 

َطلٍْق( رواه مسلم. 
4. قراءة سير الناجحين. 
5. النظر في نتائج العمل.

»اَل  تعالى:  قال  ُتطيق،  ال  ما  النفس  ُيكلِّف  أال   .6
ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفساً إاِلَّ ُوْسَعَها« )البقرة: 286(

7. حسن التنظيم والتخطيط.
»َيا  تعالى:  قال  اإلتقان  االستجابة مع  8. سرعة 
َدَعاُكْم  إَِذا  َولِلرَُّسوِل  َِّه  لِل اْستَِجيبُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها  أَيُّ

لَِما ُيْحيِيُكْم« سورة األنفال: 24.

اأ. طـالب ال�سـحي
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علـي حــميـد

Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معلــق ريا�صـــي

قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر عام 1971، دعيت كرة القدم اإلماراتية بعد 
»الرياض«  مدينة  في  أقيمت  والتي  القدم،  لكرة  الثانية«  الخليج  »دورة  في  للمشاركة 
تلك  احتضن  الذي  »الملز«  ملعب  على  وتحديداً  السعودية،  العربية  المملكة  عاصمة 
م الدورة األولى، وقطر،  البطولة بمشاركة الكويت بطلة الدورة األولى، والبحرين من نظَّ
والسعودية البلد المنظم، باإلضافة إلى اإلمارات التي جاءت مشاركتها في بطولة الخليج قبل أن تنضم إلى 
الهيئات الرياضية الكروية اإلقليمية والقارية والعالمية، إذ انضمت اإلمارات إلى »الفيفا« عام 1972، وبعد 

عامين أي في العام 1974 انضمت إلى االتحادين العربي واآلسيوي لكرة القدم.
وبناًء على الدعوة السعودية للمشاركة في دورة الخليج الثانية لكرة القدم، أمر الشيخ مبارك بن محمد آل 
نهيان »رحمه الله تعالى« وزير الداخلية رئيس اتحاد اإلمارات لكرة القدم آنذاك بالتنسيق مع معالي راشد 
بن حميد الشامسي وزير الشباب والرياضة بتشكيل منتخب اإلمارات لكرة القدم للمشاركة في المونديال 
الخليجي، وأُسند مهمة اإلشراف الفني للمدرب المصري الراحل محمد صديق »رحمه الله تعالى«، والذي 
كان يلقب بـ »شحته«، والذي كان مدرباً للنادي األهلي في دبي آنذاك، وتم تعيين جمعة غريب »شفاه الله 
تعالى« مديراً للمنتخب، وقام الجهاز الفني واإلداري باستدعاء مجموعة كبيرة من العبي أندية اإلمارات، بلغ 
عددهم حوالي 80 العباً، ثم تمت تصفيتهم إلى 24 العباً، بعد أن انحصر االختيار في العبي أندية أبوظبي 
ودبي والشارقة، وعلى ضوء ذلك، تم تنظيم أول معسكر للفريق في فندق »الخليج« بدبي مقر فندق الخليج 
الكبير حالياً، وباشر المنتخب تمريناته على مالعب ترابية لعدم وجود المالعب العشبية، ولم يتح للمنتخب 
أن يلعب مباريات تجريبية مع أي من الفرق أو المنتخبات الخارجية، واكتفى بمباراتين تجريبيتين مع فرق 
محلية، وقبل السفر تم تشكيل الوفد اإلداري، والذي ترأسه أحمد المدفع، وكان أحمد التاجر »رحمه الله 

تعالى« نائباً لرئيس الوفد.
وفي يوم 15 مارس عام 1972، رفرفت راية دولة اإلمارات العربية المتحدة في دورة الخليج الثانية لكرة 
القدم بالرياض إلى جانب رايات دول الخليج العربي ألول مرة على الساحة الرياضية معلنة البداية الفعلية 

للمشاركات اإلماراتية في المحافل الرياضية.
وفي يوم 17 مارس عام 1972، قابل منتخب اإلمارات لكرة القدم منتخب قطر ليحقق منتخب اإلمارات 
االنتصار األول له في أول لقاء دولي بهدف سجله الالعب المخضرم سهيل سالم، والذي أصبح صاحب 

أول هدف دولي لمنتخب اإلمارات لكرة القدم.
وفي نهاية الدورة أحرز منتخب اإلمارات للكرة المركز الثالث، وتقلّد العبونا الميداليات البرونزية بعد 

منتخب الكويت  بطل الدورة والمنتخب السعودي الوصيف.
ونريد من خالل سردنا لهذه القصة التاريخية، أن نؤكد إنه بفضل قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبفضل تطورها بقيادة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وبفضل ما قدمته قيادتنا الرشيدة وال تزال من 
دعم ال محدود للرياضة والرياضيين في دولة اإلمارات، أصبح لنا حضور رياضي مميز في كل المحافل 

وعلى كل األصعدة.
وفي النهاية، الكرة اإلماراتية التي أنورت على ملعب »الملز« في أول مرة حضرت، ها هي تزداد نوراً 

وتألقاً يوماً بعد يوم.

الكرة اإلماراتية والحضور األول



من المالعب

109 العدد 517 يناير 2014 العدد 517 يناير 1082014

الخليج  دوري  في  األجانب  الالعبون  فرض 
العربي سيطرتهم على قمة ترتيب هدافي المسابقة 
األهداف  من  األسد«  »حصة  لهم  كانت  بعدما 
المسجلة في كل فريق، بعد مرور 6 جوالت على 

بداية الموسم الكروي الجديد.
العنصر  على  الفَرق  غالبية  اعتماد  ووسط 
الحربة،  رأس  أو  المهاجم  مركز  لشغل  األجنبي 
تحّولت مباريات الدوري أقرب إلى حلبة للصراع 
بين النجوم القادمين من كل حدب وصوب، بعدما 
أبرز  لجذب  الماليين  وصرفت  الخزائن  فتحت 

الالعبين من أجل تحقيق األحالم والتطلّعات.
بطولة دوري  بداية  على  6 جوالت  ومع مرور 
عدد  وصل  مباراة،   42 وإقامة  العربي،  الخليج 

هدفاً،   159 إلى  المسابقة  في  المسجلة  األهداف 
وبمعدل ٣٫٧٥ هدف في المباراة الواحدة.

سيطرتهم  بسط  األجانب  الالعبون  واستطاع 
جاءت  بعدما  المواطنين،  الالعبين  على  وتفوقهم 
حصيلتهم عالية جداً، ووصلت إلى 117 هدفاً مقابل 

42 هدفاً فقط لالعبين المحليين.
فريق  مهاجم  جيان  اسامواه  الغاني  وواصل 
العين وهّداف الدوري في الموسم الماضي فرض 
كلمته العليا على كل المهاجمين األجانب والمحليين 

في الفرق األخرى، بعدما سجل 8 أهداف.
غرافيتي  البرازيلي  مع  جيان  الغاني  ويقدم 
مهاجم األهلي )7 أهداف( أجمل األلحان التهديفية 
بطولة  بينهما  التنافس  من  جعل  مما  أسبوعياً، 

خاصة من أجل الوصول إلى لقب الهداف والفوز 
اسم  من  أكثر  وجود  رغم  الذهبي،  الحذاء  بلقب 

مؤهل النتزاع اللقب.
ولم يعد التألق يقتصر على الثنائي، بعدما شهد 
الموسم تميز العائد من جديد إلى مالعب اإلمارات 
السنغالي ابراهيما توريه العب النصر، إلى جانب 
دخول  إلى  إضافة  عجمان،  نجم  كابي  االيفواري 
البرازيلي أديلسون العب الشباب والتشيلي مونوز 
مع  على موعد  الجماهير  لتكون  ياس«  »بني  نجم 

وجبات كروية من المتعة والتنافس الال محدود.
»الشباب«  فريق  العب  عزير  يوسف  ويعترف 
السابق، أن تواجد الالعبين األجانب أّثر إيجاباً على 
والمنافسة،  التألق  فرصة  الفرق  ومنح  المسابقة، 

اإلمكانات  الفرق  بعض  امتالك  ظل  في  خاصة 
المادية الكبيرة.

 »999« مجلة  إلى  حديثه  في  عزير  ويقّسم 
النجوم  وتتضمن  األولى،  فئات،   3 إلى  األجانب 
والعناصر التي تصنع الفارق في المباريات، بينما 
»تلعب على سطر وتترك سطراً  فئة  الثانية  تضم 
آخر« حسب تعبيره، حيث تظهر في مباراة وتغيب 
الفارق  من  تملك  ال  الثالثة  الفئة  بينما  أخرى،  في 

بينها وبين الالعب المحلي سوى جواز السفر.
ومنتخبنا  الوصل  مدافع  يوسف  حميد  ويشيد 
 »999« لمجلة  قلبه  يفتح  حين  السابق  الوطني 
بقدرات الالعبين األجانب، خاصة الذين نجحوا في 
صنع نجومية لهم في مالعبنا، سواء من أصحاب 

األسماء الرنانة أم الذين تركوا بصمة خاصة من 
وتحّول  المع،  تاريخ  دون  من  حضورهم  خالل 
وجودهم في مالعبنا إلى نعمة بالنسبة إليهم، حيث 
قدم العديد منهم أوراق اعتماده للنجومية والتميز.

ومع تواجد 4 العبين أجانب في كل فريق، من 
في  كافة  الفرق  رغبة  كانت  آسيوي،  العب  بينهم 
تعزيز قوتها الهجومية، حيث يتواجد ثنائي هجومي 
إحداث  في  أسهم  مما  الفرق،  كل  لدى  »وافد« 

»غزارة« تهديفية في كل مباراة.

حرب النجوم
الالعبون الأجانب يف دوري اخلليج العربي يفر�صون �صيطرتهم على قمة ترتيب هّدايف امل�صابقة

حتقيق: علي حممد
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الرباعي  من  استفادة  األكثر  األهلي  ويعتبر 
البرازيليين غرافيتي وسياو  األجنبي )المكون من 
والتشيلي- الفلسطيني خيمينز والبرتغالي هوغو(، 
بعدما استطاع التعاقد مع البرازيلي سياو مهاجم 
ضم  كما  الحالي،  الموسم  بداية  السابق  الشباب 
البرتغالي هوغو فيانا إلى جانب استمرار البرازيلي 

غرافيتي والتشيلي- الفلسطيني خيمينز.
وتمّكن الرباعي األجنبي في األهلي من تسجيل 
12 هدفاً ليكون الفريق األكثر استفادة من األجانب 

إلى جانب جاره الشباب.
األجنبي ترك  الرباعي  أن  اثنان على  ال يختلف 
بصمة كبيرة في مسيرة األهلي هذا الموسم حتى 
اآلن، وأسهم بشكل واضح في التأهل إلى نصف 
على  التربع  إلى جانب  المحترفين«،  »كأس  نهائي 
جوالت   6 بعد  العربي  الخليج  دوري  ترتيب  قمة 

وبالعالمة الكاملة.
الجار  إلى  الشباب  من  سياو  خروج  ورغم 
من  التميز  واصل  »األخضر«  أن  إال  »األحمر«، 
خالل حسن اختيار األجانب واالعتماد على األداء 

الجماعي.
أن  الخضراء،  القلعة  ابن  عزير  يوسف  ويرى 
الشباب قد ال يكون من الفرق التي تصرف الكثير 
يكون  ما  غالباً  االختيار  لكن  المالية،  المبالغ  من 
إيجابياً، وإن كان الحكم سيكون حول مدى قدرة 
الرباعي على االستمرار مع الفريق بعد التعاقد مع 

البرازيلي إيدير.
يوافق حميد يوسف على وجهة نظر عزير عن 
الشباب مع التشديد على أن البرازيلي اديلسون قد 
ال يمتلك مؤهالت سياو الفردية، لكنه على المستوى 
لكن  المجموعة،  مع  االندماج  من  تمكن  الجماعي 
تبقى هناك عناصر أجنبية لها بصمة وعالمة فارقة 
في المباريات، كالبرازيلي غرافيتي الذي وصل إلى 
معدل هدف واحد في كل مباراة مع الموسم الثالث 

له في الفريق »األحمر«.
مستوى  على  الثاني  الفريق  العين  يكون  وقد 
بعدما  تهديفياً،  األجانب  الالعبين  من  االستفادة 
سجل رباعي »الزعيم« 11 هدفاً، كان للنجم الغاني 
أسامواه جيان حصة األسد بعدما سجل 8 أهداف.

ويؤكد عزير أن تواجد العب بقيمة الغاني جيان 
اإلمارات،  ولدوري  أوالً  العين  لفريق  مكسب  هو 
خاصة وأن هذا النجم له مكانة بين نخبة المهاجمين 
في العالم، كما سيكون تواجده في »المونديال« مع 
»النجوم السوداء« )لقب منتخب غانا ( تأكيداً على 

أن دوري اإلمارات يمتلك أسماًء عالمية.
وإذ يبدي عزير السعادة الكبيرة باستدعاء مدرب 
منتخب تشيلي لالعب بني ياس مونوز ليكون في 
والبرازيل  إنجلترا  واجه  الذي  المنتخب  قائمة 
منتصف نوفمبر الماضي، مما يبرهن على أن بعض 
الفرق بدأت تخطو نحو االستثمار المستقبلي على 

مستوى النتائج.

جناح الالعب االأجنبي 

أما حميد يوسف، فيرى بدوره مسألة نجاح 
مع  التأقلم  مدى  على  تتوقف  األجنبي  الالعب 

كبيرة  أسماء  فهناك  األجواء.  ومع  المجموعة 
تحقق  ولم  اإلمارات«  »دوري  إلى  حضرت 
وأبرزهم  آخرهم  وكان  االستمرار،  أو  النجاح 
اإليطالي لوكا توني العب النصر السابق الذي 
عاد إلى بالده ليقدم أداًء ويصبح محل إعجاب 
قائمة  في  اسمه  بإدراج  تطالب  التي  الصحف 
في  البرازيل  إلى  سيغادر  الذي  »األزوري« 

»المونديال« المقبل.
وُيدرج يوسف عزير أسماًء عدة ستتنافس على 
لقب الهداف أو حتى على لقب أفضل العب أجنبي، 
خاصة مع تألق المغربي كمال الشافني مع الظفرة، 

وتوريه مع النصر وكابي مع عجمان.

حت�ّشن االأداء بعد االن�شجام

مجلة  مع  الخاص  حديثه  في  عزير  ويتوقع 
»999« أن يرتفع مستوى بعض الالعبين األجانب 
أسماًء  هناك  وأن  الجوالت، خاصة  القادم من  في 
عدة جديدة تمتلك التاريخ والخبرة، ولها باع طويل 

سواء في المالعب العربية أم األوروبية.
من  هم  الوحدة  أجانب  أن  »الشك  ويقول: 
للدوري  هدافاً  تّوج  فتيغالي  الخبرة،  أصحاب 
الفرنسي،  الدوري  من  قادم  واسترادا  السعودي، 

نيلسون  الباراغوياني  عن  نغفل  أن  يمكن  ال  كما 
فالديز الذي عاش تجارب احترافية أكثر من رائعة، 
سواء مع دورتموند األلماني أو فالنسيا االسباني 

إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب بالده«.
وال شك أن الالعب األجنبي قد »ظلم« المهاجم 
المواطن، غير أن تلك المشكلة بدأت تنحسر تدريجياً 
مع تواجد جيل متميز وموهوب، وامتالك المواطن 

لرغبة كسر احتكار األجنبي لمركز المهاجم.
في  المسألة  هذه  حول  يوسف  حميد  ويقول 
حديثه لمجلة »999«: »إن المشكلة تبقى أن الفرق 
تبحث عن مصلحتها، وأن الالعب األجنبي المهاجم 
لكن  الفريق،  مع  الفارق  صنع  على  قادر  الهداف 
هي  موسمين  آخر  في  تظهر  بدأت  التي  الحسنة 

الفرصة التي ينالها المهاجم المحلي«.
مبخوت  علي  إلى  نظرنا  »لو  قائالً:  ويتابع 
بفرصة  يحظى  أن  استطاع  فقد  »الجزيرة«  العب 
الالعب  حساب  على  حتى  كأساسي  المشاركة 
خالل  من  إيجابياً  عليه  انعكس  ما  وهذا  األجنبي، 
تواجده مع المنتخب، كما أن أحمد خليل بات يحظى 
بفرصة أكبر للعب مع كوزمين عما كان عليه خالل 

فترة كيكي«.
واستطرد قائالً: »محمد ناصر تحّول إلى ُمنقذ 

لفريق الوصل في بعض المباريات، وسالم صالح 
قد يحتاج إلى أن يكافح حتى يحظى بفرصة أكبر 
للعب مع الوحدة، بينما يبقى األمل أن يفرز الدوري 
مستقبالً،  لألبيض  دعامة  يكون  جديداً  مهاجماً 
وأن يتمكن الالعب المواطن من امتالك الثقة فوق 
معدل  يزيد  حتى  أكبر  بشكل  األخضر  المستطيل 

التهديف.
تفوق  وراء  فنية  أسباب  عزير  يوسف  ويعّدد 
الفرق  اعتماد غالبية  أبرزها  لعل  األجانب تهديفياً، 
أو  بالعبين  الهجوم، سواء  في خط  األجانب  على 
ثالثة، مما يقلص حجم مشاركة المهاجم المواطن، 
زميله  على  كروياً  يخدم  »المواطن«  يجعل  كما 
الفريق  المترجم لجهد  الذي يكون بمثابة  األجنبي 

كامالً.
 »999« مجلة  مع  حديثه  عزير  يوسف  ويختم 
الفريق في دورينا تتمثل  بالقول: »إن قيمة نجاح 
في نسبة تميز األجنبي، ومن يمتلك أفضل األجانب 
في  موقع  حجز  تأمين  في  األفضلية  له  يكون 
يصطدم  من  بينما  الترتيب،  قمة  على  المنافسة 
من  يصارع  نفسه  فسيجد  متميزين  غير  بأجانب 
أجل البقاء أو احتالل مركز وسط جدول الترتيب 

في أفضل األحوال«.

هناك اأ�سماء كبرية ح�سرت اإىل 

الدوري ومل حتقق النجاح 

اأو ال�ستمرار

�لالعب �لأجنبي 

ظلم املهاجم 

املواطن، غري اأن 

تلك امل�سكلة بداأت 

تنح�سر تدريجيًا

- حميد يو�سف

- يو�سف عزير
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مليون و 200 ألف يورو عقد باكيتا مع الشبابأ

نجحت إدارة الشباب في توقيع عقد طويل المدى مع المدير الفني البرازيلي ماركوس 
باكيتا، الذي يتولى قيادة »الجوارح« منذ بداية الموسم الماضي.

وتوصلت اإلدارة الشبابية إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي من أجل ضمان استمراره 
على رأس الجهاز الفني حتى يونيو 2017.

ويأتي االتفاق في إطار حرص اإلدارة على تأمين االستقرار الفني، في ظل مرحلة 
تعيش فيها األندية حالة من العشوائية والتخبط قياساً إلى عدد المدربين الذين تمت 

إقالتهم من قبل إدارات األندية التي تشارك في دوري »الخليج العربي«.
وحققت إدارة »الجوارح« ضربة معلم من خالل االتفاق مع المدرب البرازيلي الذي 
أسهم في تأهل الفريق إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، وإلى 

المباراة النهائية لمسابقة »كأس صاحب السمو رئيس الدولة«.
ونص االتفاق الجديد بين الشباب والمدرب البرازيلي على أن يكون لمدة 3 مواسم 
جديدة بعد انتهاء العقد الحالي، على أن تكون قيمة العقد مليون و200 ألف يورو سنوياً.
ولم تمنح إدارة »الجوارح« المدرب زيادة على القيمة الحالية للعقد، لكنها وضعت 
مكافأة مالية كبيرة في حال حصول الفريق على لقب رسمي محلي أو خارجي خالل 

مدة العقد.
أما بالنسبة إلى البند الجزائي الذي تخوّف منه البعض باعتبار أنه قد يضع اإلدارة 
تسوء،  أن  للنتائج  ُقدر  لو  المدرب  عن  التخلي  أرادت  حال  في  مستقبالً،  مأزق  في 

فسيتمثل في دفع قيمة رواتب 3 أشهر متى ما تم فسخ العقد بين الجانبين.

ناصر نجم عاش في جلباب أخيه عدنان
ناصر الطلياني..اسم ارتبط تاريخياً بنادي الشعب، بعدما قدم »الكوماندوز« لكرة اإلمارات العب القرن 
الذي سيبقى اسمه خالداً في سجل الذكريات عدنان الطلياني. ناصر شقيق عدنان، عاش طويالً في جلباب 

أخيه، وواكب نجاحات نجم القرن من دون أن يحظى بتلك الشهرة التي كان يستحقها.
لم يكن ناصر الطلياني أقل وفاًء من شقيقه، فقرر اللعب والدفاع عن ألوان »الكوماندوز« طوال مشواره 

الكروي رغم العديد من العروض التي قدمت له من فرق محلية، سواء من أندية دبي أم العاصمة أبوظبي.
تدّرج الطلياني في فرق المراحل السنية لنادي الشعب، قبل أن ينجح في الوصول إلى الفريق األول، حيث 

شكل شريكا ًهجومياً مع شقيقه عدنان.
ال ينسى عشاق »الكوماندوز« بصمات ودور النجم ناصر الطلياني الذي كتب تاريخاً سيبقى محفوراً في 
كتب التاريخ بعدما أّسهم في حصول الفريق على لقب بطولة »كأس صاحب السمو رئيس الدولة« في موسم 

١٩٩٢ - ١٩٩٣، قبل أن يضيف في الموسم التالي لقب »كأس السوبر اإلماراتي« إلى خزائن النادي.
ولعل الحدث األبرز الذي كاد أن يكون تاريخياً ولم يكتمل، هو الذي تمثل في مشاركة ناصر الطلياني مع 
»الشعب« خالل مشاركته في بطولة »كأس الكؤوس اآلسيوية«، حين نجح »الكوماندوز« في الوصول إلى 

المباراة النهائية في العام 1995.
ناصر الطلياني الذي ترك اللعبة في منتصف التسعينيات، قرر االبتعاد عن األضواء، قبل أن يعود ليعمل 
ُمشرفاً على الفريق األول »للكوماندوز«، حيث سعى لضمان استمرار الفريق »األحمر واألزرق« في عالم 

األضواء.

أبيض وأسود

منتخب السامبا »األغلى« 
في مونديال 2014

سيكون منتخب البرازيل صاحب األرض والجمهور في »مونديال ٢٠١٤« المنتخب األغلى 
من بين كافة المنتخبات المشاركة في العرس الكروي العالمي الكبير.

وتنتظر الجماهير عاشقة الساحرة المستديرة بداية الحدث العالمي الكبير للتعرف على 
هوية المنتخب الذي سيحصل على الكأس الغالية، أو النجم الذي سيسرق األضواء.

وقبل 6 أشهر من بداية مونديال البرازيل، وبعد إجراء القرعة التي أسفرت عن مجموعات 
»نارية«، وأخرى »مقبولة«، تم تصنيف منتخب البرازيل المستضيف »األغلى« قيمة مالياً من 

بين كافة المنتخبات التي ستتواجد في بالد »السامبا«.
وتبلغ قيمة منتخب البرازيل 685 مليون يورو، بينما جاء منتخب أسبانيا حامل اللقب 

وصيفاً بقيمة 504 ماليين يورو.
ورغم تواجد »األسطورة« ميسي في تشكيلته، إال أن منتخب األرجنتين حل ثالثاً بقيمة 
475 مليون يورو، ليتقدم بفارق ضئيل على منتخب ألمانيا الذي حل رابعاً بقيمة 466 مليون 

يورو، في الوقت الذي جاء منتخب »الديوك« الفرنسي خامساً بقيمة 373 مليون يورو.
والالفت أن منتخب كوستاريكا جاء أخيراً في قيمة المنتخبات المشاركة، حيث لم يتجاوز 
قيمة العبيه المشاركين 20 مليون يورو، وهي أقل من قيمة أي العب في تشكيلة البرازيل 

أو أسبانيا على سبيل المثال.
وتسبب تواجد النجم فالكاو العب موناكو الفرنسي في قائمة منتخب كولومبيا في ارتفاع 
قيمة المنتخب األمريكي الجنوبي في ارتفاع قيمة منتخب بالده الذي حل عاشراً بقيمة 208 
ماليين، ليتقدم على منتخب األوروغواي الذي يضم سواريز وفورالن الذي حل في المركز 

11 بقيمة 185 مليون.

ض
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»سواريز« صاحب 
األرقام القياسية 

الجديد مع »الريدز«
فريق  نجم  سواريز  لويس  األوروغوياني  تمكن 
»ليفربول« االنجليزي من دخول عالم األرقام القياسية 
في »البريميرليغ«، بعدما بات أكثر العب يسجل أهدافاً 

في شهر واحد.
ونجح سواريز الذي غاب عن بداية الموسم الحالي 
»عض«  حادثة  بعد  عليه  الموقعة  العقوبة  بسبب 
إلى  العودة وبقوة  الماضي، من  الموسم  ايفانوفيتش 
دائرة األضواء، ليس بخالف مع إدارة النادي من أجل 
أو »ريال مدريد«، كما حصل  إلى »أرسنال«  الرحيل 
بلغة  بل  اإليقاف،  بسبب  أو  الصيف«،  »ميركاتو  في 

األهداف التي يعشقها.
واستطاع »سواريز« أن يسجل 10 أهداف في شهر 
واحد، ليتفوق على االسترالي مارك فيدوكا الذي كان 
سجل 8 أهداف في شهر واحد خالل فترة الدفاع عن 

ألوان »ليدز يونايتد«.
هدفين  تسجيل  من  األوروغوياني  الالعب  وتمكن 
في كل مباراة، ليرفع غلته إلى 19 هدفاً بعد مرور 17 

جولة على بداية الدوري اإلنجليزي.
ويتطلع الالعب المشاغب إلى تحطيم الرقم القياسي 
السابق المسجل في عدد األهداف المسجلة في موسم 
واحد والذي حققه الدولي السابق »آالن شيرر« العب 
في  مرة   31 الشباك  هز  حين  السابق  »نيوكاسل« 

موسم كامل عام ٩٥ - ٩٦.

أرقام x أرقام
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ريدغ دسشار ءاسسيم

في األسبوع الثاني من ديسمبر الماضي انشغلت المنتديات اإلعالمية في اإلمارات بالحديث عن شبكات التواصل 
االجتماعي أهميتها وحجم اإلقبال عليها وقدرتها على التأثير والتغيير أيضاً، وال عجب في أن يستحوذ هذا الموضوع 
ُيقبلون على  اإلمارات  الشباب في دولة  التي أصبحت غالبية  الفترة  اهتمام اإلعالم واإلعالميين السيما في هذه 
استخدام شبكات التواصل االجتماعي بشكل منقطع النظير، ويفوق إقبالهم على وسائل اإلعالم التقليدية األخرى، 
ذلك أنها تتطلب قدرات متوافرة في الجيل الجديد من الشباب الذي يمثل غالبية سكان اإلمارات، والذين يعتبرون 

المستخدم األكبر لشبكات التواصل االجتماعي بما فيها »التويتر« و»الفيس بوك« و»اليوتيوب«.
في تقرير ُنشر في كتاب من »القبيلة إلى الفيسبوك« للدكتور جمال سند السويدي أشار إلى أن عدد مستخدمي 
»فيسبوك« وصل إلى مليار ونصف المليار مستخدم تقريباً، وبلغ عدد مستخدمي »تويتر« 928 مليون مستخدم 
وفقاً إلحصائيات يناير 2013، واإلمارات باعتبار أنها من أكثر الدول المتقدمة في بنيتها التحتية التقنية والتكنولوجية، 
فإنها باتت من الدول التي ُيقبل فيها األفراد والمؤسسات على استخدام هذه الشبكات واالستفادة منها قدر اإلمكان. 
الديمغرافية  اإلمارات  االجتماعي، وطبيعة مجتمع  التواصل  البنيوي الستخدام شبكات  االستعداد  الحديث عن 
التي تجعلنا من الدول األكثر استخداماً لهذه الشبكات البد وأن يدفع إلى دراسة هذه الظاهرة العالمية، وهي ظاهرة 
شبكات التواصل االجتماعي وتأثيراتها وكيفية االستفادة منها على كافة األصعدة من دون ترك مجال أو ثغرات 
لتصبح هذه األدوات أداة النتزاع أمننا واستقرارنا، كما حدث في مجتمعات أخرى أغفلت دراسة تنامي االهتمام 
بهذه الشبكات وااللتفات حولها لدرجة أوجدت مجموعات وفرقاً كان لها إحداث تغييرات كلية في مجتمعاتها لم تكن 

إيجابية باإلطالق.
نعتمد  التي  األولى  الوسيلة  هي  »الصحيفة«  تعد  لم  كما  الخبر  مصدر  »المذياع«  أو  »التلفاز«  يعد  لم  اليوم 
وتوفر  االجتماعي،  التواصل  بها شبكات  تتسم  التي  فالسرعة  من مستجدات،  العالم  في  يحدث  ما  لقراءة  عليها 
هذه الوسائل لدى الجميع جعالهما أكثر الشبكات قدرة على التواصل مع الجميع، بدءاً من الباحثين عن األخبار، 
الشائعات، والراغبين في التعبير عن أفكارهم والحريصين على تقييم أفعالهم أيضاً، وبين هؤالء جميعاً البد وأن هناك 

مستخدمين لهم مآرب أخرى في شبكات هذا التواصل والولوج اليها.  
هذا اإلقبال المتزايد على استخدام شبكات التواصل االجتماعي في اإلمارات، والذي بات يخدم المؤسسات السيما 
في تحّولها إلى المؤسسات الذكية له من اإليجابيات الكثير، إال أنه ال يخلو من السلبيات التي دعت البعض إلى 
المطالبة في دول أخرى بسن قوانين تجّرم التعّديات والتجاوزات التي تقع بواسطة هذه الوسائل بواسطة أشخاص 
يجعل  ما  أم مؤسسات،  أفراداً  اآلخرون  كان هؤالء  اآلخرين، سواء  عن  الشخصية  وبياناتهم  معلوماتهم  حجبوا 
المسائل معقدة كثيراً عند التحدث عن حريات التعبير في هذه الشبكات التي أصبحت متاحة بشكل يتجاوز أي حريات 
أخرى قد تتيحها وسائل اإلعالم التقليدية كالصحف والمجالت والفضائيات، فالمسكوت عنه في تلك الوسائل أصبح 
التعبير عنه ممكناً وبكل األساليب في شبكات التواصل االجتماعي تلك من دون قلق أو خوف من وقوع عقوبة أو 

مالحقة قانونية، خاصة حين يكون مستخدم الحاسب من أولئك المتعمدين على إخفاء بياناتهم الشخصية.
لسنا مع تضييق الخناق على الحريات السيما في شبكات التواصل االجتماعي التي كشفت عن جوانب إبداعية 
لدى كثير من الشباب، لكننا ندعم االستخدام لها، والذي يعاظم من فرص االستفادة منها، فالمستقبل على ما يبدو 

سيكون لهذه الشبكات أكثر من وسائل اإلعالم التقليدي. 
شبكات  حول  واألبحاث  الدراسات  لتكثيف  البحثية  المؤسسات  به  تقوم  دور  إلى  نتطلع  يجعلنا  الوضع  هذا 
التواصل االجتماعي للوصول إلى توصيات يمكن تعميمها لضمان أفضل الممارسات على المستوى الفردي ومستوى 
المؤسسات، السيما وأن غالبية مستخدميها من الشباب الذين يجدون في هذه الساحات فضاًء واسعاً للتعبير عن 
آرائهم ومعتقداتهم، ومتسعاً للنقد وإطالق العنان ألنفسهم للكتابة والتواصل مع اآلخرين ليس في منطقتهم فحسب، 
الرسمية  الشخصيات  من  لكثير  الرسمي  للتواصل  معتمدة  الوسائل  هذه  أصبحت  أن  بعد  بأكمله،  العالم  في  بل 

والحكومية في العالم مع األفراد وأداة للتقييم والرقابة أيضاً على المؤسسات.

التواصل االجتماعي.. رقابة وتقييم!

ع�صو �صابق يف املجل�ص الوطني الحتادي

maysarashed@gmail.com
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