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امليمون  االحت��اد  تاأ�سي�س  منذ  املا�سية  القليلة  العقود  يف  االإماراتية  امل��راأة  قطعت 

القيادة  وقدمت  ذلك.  قبل  بها  لتحلم  تكن  مل  احلياة  مناحي  كافة  يف  هائلة  اأ�سواطًا 

دورها  ممار�سة  من  االإماراتية  امل��راأة  لتمكني  املمكنة  الدعم  �سبل  كل  للبالد  الر�سيدة 

الفعال يف عملية التنمية ال�ساملة، فاأ�سبح لها وجود موؤثر على كافة امل�ستويات فكانت 

وكاتبة  ومهند�سة  وممر�سة  وطبيبة  جامعية  واأ�ستاذة  وطني  جمل�س  وع�سو  وزي��رة 

ومبدعة و�سرطية وع�سكرية وقائدة طائرة وغري ذلك.

يف  ك�سرطية  عملها  وهو  االإماراتية  للمراأة  ماألوف  غري  دورًا  نتناول  العدد  هذا  ويف 

املعمري  �سعيد  فاطمة  الوكيل  ناجحة:  مناذج  ثالثة  عرب  الر�سمية  املواكب  حرا�سة 

والوكيل ناديا يو�سف الثويني، والعريف نعيمة جمال ل�سكري اللواتي يعملن يف »اإدارة 

اأمن وحماية ال�سخ�سيات« يف االإدارة العامة الأمن الهيئات واملن�ساآت والطوارئ ب�سرطة 

دبي.

ويف هذا التحقيق ال�سحفي الذي اأجرته الزميلة الرا الظرا�سي ندخل يف تفا�سيل 

احلياة العملية لهذه النماذج ال�سرطية الناجحة التي تقدم للوطن �سورًا م�سرفة عن 

م الوطن وازدهاره. املراأة املواطنة التي تخاطر بحياتها يف �سبيل تقدُّ

وتفتح الزميلة اأماين اليافعي ق�سية اإطالق الر�سا�س يف االأفراح وما قد يخلفه ذلك 

التوعية  يف  املجتمعية  ال�سرطة  دور  وتتناول  ماأمت  اإىل  الفرح  تقلب  ماآ�ٍس  من  اأحيانًا 

مبخاطر هذه املظاهر غري احل�سارية وتنبيه خمتلف �سرائح املجتمع بخطورة ا�ستخدام 

ال�سالح والتوعية باأن هذه العادة الذميمة لي�ست بالطريقة املُثلى للتعبري عن ال�سرور.

اأما الزميلة نوال �سامل فتت�ساءل عن القيم االأ�سا�سية التي يغر�سها االآباء يف اأبنائهم 

وما هي ال�سعوبات التي تواجههم يف زرع هذه القيم فيهم منذ نعومة اأظفارهم.

لقاء  ففي  املجتمع،  يف  موؤثرة  �سخ�سيات  مع  ح��وارات  اأجرينا  عدد  كل  يف  وكعادتنا 

اأجراه الزميل فوزي مو�سى مع الرئي�س التنفيذي »ملوؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية«، 

�سعادة حممد احلمادي طرحنا ت�ساوؤالت حول دور املواطنني يف هذا املجال احليوي من 

خالل برامج التدريب والتاأهيل وم�ستقبل الطاقة الكهربائية يف الدولة يف �سوء خطط 

التنمية.

اللبناين  االإن�سان  حقوق  »جمعية  رئي�سة  باز  نوال  ال�سيدة  مع  ح��وارًا  تقراأون  كما 

املغرتب« ودورها الرائد يف تقدمي العون وامل�ساعدة للمغرتبني نزالء املوؤ�س�سات العقابية 

واالإ�سالحية يف الدولة.

عن  املواطن  امل��درب  غياب  حول  مهمًا  ريا�سيًا  حتقيقًا  حممد  علي  الزميل  ويتناول 

املالعب املحلية، فرغم وجود 14 فريقًا يف امل�سابقات املحلية، اإال اأن غياب املدرب املواطن 

�سيكون احلدث االأبرز مع بداية املو�سم الكروي اجلديد، فما هي امل�سكلة؟

كان ذلك غي�سًا من في�س حمتويات هذا العدد من جملتكم املف�سلة )999(، ُمتمنني 

لكم قراءة ممتعة، اآملني اأال تبخلوا على اأ�سرة املجلة باآرائكم وتعليقاتكم القيمة التي 

بها ن�ستفيد ونتعلم لنكون عند ُح�سن ظنكم دائمًا.
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية



بريشة : حامد عطا



زايد على ألسنتهم وفي قلوبهم

  تحقيقات:
نق�س على حجر

طائ�سات قد يكنَّ قاتالت

جدل ال ينتهي

 

  آفاق:
البطالة.. االأزمة املتجددة

  نساء في الميدان:
املالزم اأول �سلمى الكعبي 

 متميزون:الرائد عبد احلكيم التميمي   

 خارج املهنة:املالزم حممد �سيف الهنائي  

 يف قلوبنا:فهد امل�سعبي   

االإمارات وم�ستقبل الطريان

امليجور هوملز

اأهل ال�سرب

اعتذار لرجل ال اأعرفه

اتهامات بال�سرقة تطال

)عبد الوهاب، وحممد املوجي(!! !

�سكرًا اأبطال االإرادة 

مي�ساء را�سد

علي عبيد

طارق ال�سناوي

علي حميد

د. فالح حنظل

د. عمر عبد الكايف

اإعداد: خالد الظنحاين
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املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

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: .................................

ن�سائح غذائية 

حات اجللدية املزمنة ملر�سى التقرُّ

اأزمري..  ب�ساتني الزيتون وال�سنوبر 

ُتعانق البحر

هل تنقذ ثورة 

اجِلينات العامل من املجاعات؟
رت التاريخ............. من املالعب..............ال�سرطة العاملية...............معارك �سطَّ 6450108

 

ت�سدر �سهريًا عن وزارة الداخلية

االإمارات العربية املتحدة

الهيئة االستشارية

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتيرا التحرير

اإلخراج والتصميم

اللواء / خليل داوود بدران

العقيد / ثاين بطي ال�سام�سي

املقدم / عو�س �سالح الكندي

ع�سام ال�سيخ

با�سل ثريا

عمر حمزة

مهن�د �س�ال�م

ه�سام عبد احلميد

املرا�سالت:

وزارة الداخلية

�س.ب: 38999

االإمارات العربيةاملتحدة - اأبو ظبي

+971  2 هاتف: 4194488 

فاك�س: 4194499 2 971+

www.moi.gov.ae
policemgz@adpolice.gov.ae

اال�سرتاكات:

االأفراد: 50 درهمًا

ال�سركات والدوائر الر�سمية والهيئات 

واملوؤ�س�سات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:

8009009

هاتف: 8002220

فاك�س: 02/4145050

88

104

نوال باز:
حلمي تطبيق التجربة االإماراتية

 يف املوؤ�س�سات العقابية واالإ�سالحية يف كل العامل 

سوف جتدهن في كل مناسبة حول كبار 
الشخصيات َيُحمن حولهم كالنحالت بال 
كلل أو ملل، ترى فيهن تلك املالمح الناعمة 
نساء  إنهن  تظهر،  مما  أكثر  ُتخفي  التي 
وظيفتهن احلماية، ميتلكن الشغف والقوة 
و اإلصرار والقدرة على احلراسة في كل 

مكان وفي أي وقت
22
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أخبار الوطن

أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
دبي  »مؤسسة  مبادرة  على  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
لإلعالم« بشأن استقطاب الطاقات الوطنية الشابة للعمل في مختلف قنوات 
لهم الستيعابهم  تدريبية  التلفزيونية ومطبوعاتها، وتنظيم دورات  املؤسسة 
في مختلف الوظائف الهندسية واإلخبارية والفنية والتصوير، وما إلى ذلك، 
مواهب  اكتشاف  على  تساعد  الوطنية  املبادرات  هذه  مثل  أن  سموه  معتبراً 
في  كل  والعطاء  لإلبداع  املواهب وحتفيزها  هذه  وقدراتهم، وصقل  الشباب 

مجال عمله وتخصصه.
لالطالع  دبي  حكومة  في  البشرية«  »املوارد  دائرة  سموه  أمر  وقد 
واجلهات  الدوائر  مع  والتنسيق  لإلعالم«،  دبي  »مؤسسة  مبادرة  على 
احلكومية احمللية بشأن استيعاب عدد من الكوادر الوطنية الشابة فيها 

ممن لم تتمكن املؤسسة من استيعابهم.
صرحت بذلك أمل بن عدي مديرة دائرة »املوارد البشرية في دبي«، مشيرة 
إلى أن نحو 500 إلى 600 شاب وشابة سجلوا لدى »مؤسسة دبي لإلعالم« 
ولم  العاملي«،  التجاري  دبي  »مركز  املؤسسة في  نظمته  الذي  امللتقى  خالل 

تتمكن املؤسسة من استيعاب وتوظيف أكثر من ستني إلى سبعني منهم.
وأكدت أمل بن عدي أن أوامر سموه تقضي بالبحث عن الكفاءات الشابة 
استيعاب  أجل  من  واختصاصاتهم  مؤهالتهم  على  والتعرف  هؤالء،  من 
من  متوفرة  لتخصصات  حتتاج  التي  احلكومية  الدوائر  في  منهم  الكفاءات 
بني هؤالء الشباب، معربة عن أملها في أن تتوفر فرص العمل املطلوبة في 
الدوائر احلكومية احمللية الستيعاب عدد من اخلريجني واخلريجات قدر املتاح 

واملستطاع.

.. وُيثني على مبادرة »دبي لإلعالم« باستقطاب الطاقات المواطنة الشابة 
ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله« بتنفيذ عدد من املشاريع واخلدمات الصحية ألبناء الشعب 
الباكستاني، احتفلت إدارة »املشروع اإلماراتي ملساعدة باكستان« بوضع حجر 
منطقة  في  مبارك«  بنت  فاطمة  الشيخة  »مستشفى سمو  ملشروع  األساس 
الغفلي مدير املشروع اإلماراتي،  جنوب وزيرستان، بحضور عبدالله خليفة 
واللواء ظاهر شاه قائد الفرقة 45 إنشاءات في قيادة اجليش الباكستاني، وعدد 

من زعماء ومشايخ املنطقة، وجمع من السكان احملليني.
الصحي  املجال  في  التنموية  اإلنسانية  املساعدات  أن  إلى  الغفلي  وأشار 
باكستان حتتل حيزاً  اإلماراتي ملساعدة  املشروع  املقدمة من خالل  والطبي 
األولوية في خططه وجهوده  لها  املشروع، وكانت  أوجه نشاطات  من  مهماً 
اإلنسانية، ويرجع ذلك في األساس إلميان القيادة السياسية لدولة اإلمارات 

ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« مبدى وأهمية احلاجة امللحة إلقامة وتقدمي املشاريع واخلدمات الصحية 
ألبناء الشعب الباكستاني بخاصة في املناطق البعيدة عن املدن الرئيسية، والتي 

تعاني نقصاً شديداً في هذه اخلدمات األساسية واحليوية لسكانها وأبنائها.
وأكد الغفلي أن إطالق اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك »أُم اإلمارات« 
على هذا املستشفى يأتي في إطار االمتنان والتقدير والتكرمي لسموها على ما 
قدمته في املاضي وال تزال تقدمه من جهود ودعم ومساعدة للنساء واألطفال 
التوجيه  في  الريادي  الدور  لسموها  كان  حيث  وخارجها،  اإلم��ارات  داخل 
في جمهورية  واألطفال  النساء  ورعاية  ملساعدة  اإلنسانية  للجهود  واملتابعة 
باكستان اإلسالمية منذ زمن املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان »طيب الله ثراه« وحتى هذا اليوم.

تنفيذًا لتوجيهات رئي�س الدولة 

م م�ساعدات اإن�سانية يف ال�سودان  »هيئة الهالل األحمر« تقدِّ
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
دبي  حاكم  ال��وزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
»رعاه الله«، ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، ومتابعة سمو 
الغربية  املنطقة  الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم في 
رئيس »هيئة الهالل األحمر«، تقدم  الهيئة مساعدات إنسانية عاجلة 

للمتأثرين من الفيضانات في السودان.
وشرعت »هيئة الهالل األحمر« في تنفيذ برنامج إغاثي توفر من 
خالله االحتياجات الضرورية للتخفيف من معاناة املتأثرين وحتسني 
ظروفهم اإلنسانية، حيث تعمل الهيئة بالتنسيق مع سفارة الدولة في 
اخلرطوم و»جمعية الهالل األحمر« السودانية إليصال املواد اإلغاثية 
التي يتم شراؤها من األسواق احمللية هناك إلى املتضررين في عدد 

من الواليات املتضررة.
السودانية  نظيرتها  من  إنسانياً  ن��داًء  تلقت  قد  الهيئة  وكانت 
املتمثلة  احتياجاتهم  املتأثرين، وتوفير  إغاثة  للمساهمة في عمليات 

في املواد الغذائية األساسية واالحتياجات اإلغاثية األخرى.
السودانية  األحمر  الهالل  جمعية  مع  شراكتها  الهيئة  وعززت 
الذين  املتضررين  على  الفيضانات  كارثة  تداعيات  من  للتخفيف 
يقدر عددهم باآلالف، حيث ترتبط »هيئة الهالل األحمر« بعالقات 
تعاون وثيقة مع اجلمعية، وتسهم بقوة في دعم قدراتها ومتكينها 
املستفيدين من خدماتها على  اإلنسانية جتاه  بواجباتها  القيام  من 
ساحتها احمللية، وجتري حالياً عملية شراء املواد اإلغاثية من السوق 

احمللية هناك عبر وفد الهيئة الذي وصل اخلرطوم.
وفي هذا الصدد، تؤكد الهيئة حرصها على تقدمي املزيد من 
املساعدات للمتأثرين بناًء على املستجدات امليدانية والتقارير التي 
اإلغاثية  جهودها  لتعزيز  السودانية  الساحة  داخل  من  تردها 
على  اإلنسانية  األوضاع  كثب  عن  وتتابع  املتضررين،  لصالح 
كارثة  عن  الناجمة  وتداعياتها  السودان  في  اإلنسانية  الساحة 

الفيضانات على حياة السكان احملليني.

..وبتوجيهات رئي�س الدولة 

وضع حجر األساس لمستشفى »الشيخة فاطمة بنت مبارك« في وزيرستان 

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  التقى 
التنفيذي  الله« في املكتب  الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
بأبراج اإلمارات في دبي رئيس وأعضاء جلنة »حتديث تعليم اللغة العربية« 
التابعة ملبادرة »ميثاق اللغة العربية« التي أطلقها سموه في وقت سابق من 
العام اجلاري بهدف تطوير مناهج اللغة العربية وأساليب تعلمها وتعليمها 
أُمتنا  الستعادة مكانة لغتنا األم كلغة عاملية حية تعكس تاريخ وحضارة 

العربية وثقافتها العربية العريقة.
وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله«، 
عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  بحضور 
دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، 
احلديث مع رئيس اللجنة الدكتور فاروق الباز حول خطة عمل اللجنة التي 
تركز على تصحيح مسار أساليب تعلم وتعليم اللغة العربية في جامعاتنا 
في  الشباب  جيل  اهتمام  لترسيخ  واخلاصة  العامة  ومعاهدنا  ومدارسنا 
الدولة رئيس  نائب رئيس  السمو  لغتهم األصيلة، والتي يعتبرها صاحب 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« الهوية الوطنية والقومية لكل عربي 

وعربية، وكونها كذلك لغة القرآن الكرمي.
الله«،  »رعاه  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  ه صاحب  ووجَّ
أعضاء اللجنة بضرورة توظيف معارفهم وخبراتهم من أجل وضع احللول 
للنهوض  سموه  حددها  التي  املبادرة  أهداف  لتحقيق  املبتكرة  اجلذرية 
العصر  ومتطلبات  يتواكب  مبا  العربية  اللغة  تدريس  وطرق  بأساليب 

احلديث.
بعني  سموه  توجيهات  تأخذ  اللجنة  أن  الباز  ف��اروق  الدكتور  وأك��د 
احللول  أرقى  إلى  للوصول  بها  تهتدي  طريق  خريطة  االعتبار،وتعتبرها 
وأجنعها، معتبراً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه 
الله« هو من القيادات في هذا الزمن الذي يقرن دوماً األقوال باألفعال، وال مكان 

لكلمة »مستحيل« في قاموسه السياسي واالقتصادي والثقافي واإلنساني.
حضر اللقاء معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب 
وتنمية املجتمع، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة »التشريفات 
مجلس  رئاسة  مكتب  عام  مدير  الرومي  وعهود  دبي«،  في  والضيافة 

الوزراء، وعدد من املسؤولني.

محمد بن راشد  يطلع على خطة  عمل جلنة »حتديث تعليم اللغة العربية« 
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أخبار الوطن

ترجمة لتوجيهات رئي�س الدولة 

محمد بن زايد ياأمر باإن�ساء طرق يف راأ�س اخليمة
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  السامية  للتوجيهات  ترجمة 
الراحة  توفير سبل  على  الله«، وحرصاً  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
اجلولة  نتائج  على  وبناًء  الدولة،  مناطق  كافة  في  للمواطنني  والسالمة 
الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  التي قام بها  امليدانية 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة إلى إمارات الدولة، 
والتي وقف سموه خاللها عن ُقرب على احتياجات املواطنني من اخلدمات 
األساسية، أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنشاء 
طرق داخلية جديدة في مناطق متفرقة في إمارة رأس اخليمة، تستفيد منها 
51 منطقة سكنية بني مأهولة وحديثة، ويبلغ مجموع أطوال الطرق 300 
كيلومتر طبقاً ألحدث وأعلى املواصفات واملعايير الفنية، مع توفير كافة 
املناطق  ومرتادي  قاطني  الطرق خلدمة  وأمن  املرورية  السالمة  شروط 

السكنية في اإلمارة.

وتأتي هذه التوجيهات الكرمية تلبية للتطورات التنموية التي تشهدها البالد، 
الدولة من أجل  التي تنفذها  لسلسلة املشاريع واملبادرات اخلدمية  واستكماالً 
تكريس التنمية املتوازنة بخاصة احتياجات البنية التحتية ملختلف مناطق الدولة، 
حيث يشمل تنفيذ املشروع إنشاء طرق جديدة في املناطق املأهولة، باإلضافة 
للمواطنني،  اجلديدة  املساكن  وبناء  تشييد  فيها  يتم  التي  احلديثة  املناطق  إلى 

وكذلك تنظيم ورصف مداخل ومخارج الطرق الفرعية وربطها بالرئيسية.
احلركة  إلنعاش  قوية  دعامة  تنفيذه  اكتمال  بعد  املشروع  يشكل  وسوف 
ويخفف  اخليمة،  رأس  إمارة  في  والسياحي  االقتصادي  والنشاط  التجارية 
األعباء عن أهالي وسكان املناطق وكافة مستخدمي هذه الطرق، وذلك ملا يوفره 

من شبكة طرق حديثة وبنية حتتية متطورة وفق أعلى املواصفات الفنية.
وقد مت إرساء العمل باملشروع على عدد من شركات املقاوالت الوطنية، حيث 

مت تقسيم املشروع إلى ثالث مراحل لضمان سرعة اإلجناز.

.. ويؤكد حرص اإلمارات على موروثها التراثي 

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات املسلحة حرص دولة اإلمارات العربية 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  املتحدة 
الله«  الدولة »حفظه  بن زايد آل نهيان رئيس 
والثقافي،  التراثي  على احلفاظ على موروثها 
األجيال  عبر  ونقلها  األصيلة  ورياضاتها 

احلاضرة والقادمة.
للمعرض  زي��ارة سموه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
 )2012 )أبوظبي  والفروسية  للصيد  الدولي 
»مركز  في  أقيم  والذي  العاشرة،  دورته  في 
أبوظبي الدولي للمعارض« حتت رعاية سمو 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم 
»صقاري  ن��ادي  رئيس  الغربية  املنطقة  في 

اإلمارات«.
محمد  الشيخ  أول سمو  الفريق  رافق  وقد 
بن زايد آل نهيان معالي محمد أحمد البواردي 
عضو املجلس التنفيذي العضو املنتدب »لهيئة 
خلف  محمد  وسعادة  أبوظبي«،  في  البيئة 
املزروعي رئيس اللجنة العليا املنظمة للمعرض 
مستشار الثقافة والتراث في ديوان سمو ولي 
عهد أبوظبي، وسعادة محمد مبارك املزروعي 
وكيل ديوان ولي العهد، وعدد من املسئوولني.

على  املتزايد  اإلقبال  على  سموه  وأثنى 
املنطقة  أبناء  أصالة  يعكس  وال��ذي  املعرض، 

ومتسكهم بتراثهم األصيل وقيمه احلميدة، ويعبِّر عن حرصهم على 
ارتياحه  عن  سموه  معرباً  عليه،  واحملافظة  التاريخي  موروثه  إحياء 
تكرِّس  ومعروضات  منتجات  من  للمعرض  زيارته  خالل  شاهده  ملا 

آليات للحفاظ على هذا التراث، ومنوهاً سموه باملنتجات الوطنية في هذا 
املعرض، وباملشاركة اإليجابية للكوادر املواطنة في تطوير معدات هذه 
الرياضة، وتكريس دولة اإلمارات في مقدمة الدولة التي تسعى حلماية 

التراث اإلنساني والبيئي.

 

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  ثمَّن 
الوزراء وزير الداخلية اجلهود األخوية الصادقة التي بذلها األشقاء العمانيون 

إزاء ضحايا احلوادث املرورية التي وقعت أخيراً في سلطنة ُعمان الشقيقة.
والتي  العمانية،  والطبية  املرورية  األجهزة  وكفاءة  بتعاون  وأشاد سموه 
أسهمت بفاعليتها في تقليص عدد اخلسائر في األرواح سواء بفضل سرعة 
إسعاف وإنقاذ املصابني أم نقلهم الفوري إلى مستشفى »السلطان قابوس«، 

حيث حظي اجلميع هناك بأعلى مستويات الرعاية واالهتمام.
وأعرب سموه عن أسفه لوقوع تلك احلوادث ومواساته للمصابني وذوي 
العمانيني،والتي  الصادقة لألشقاء  األخوية  بالوقفة  الضحايا، وأشاد سموه 

تؤكد وحدة شعوب مجلس التعاون اخلليجي، وتالحمها العميق في السراء 
والضراء وطناً وحكومات وشعوباً.

ونّوه سموه بجهود الشرطة السلطانية التي هرعت إلى مواقع احلوادث 
لنجدة الضحايا، ومبا بذلته الطواقم الطبية الُعمانية من جهود طيبة، حيث 
سارعت إلى املكان لنقل املصابني إلى أحد أرقى املستشفيات الطبية بغية 
تلقي العالج الالزم، وذلك ُقبيل نقلهم إلى وطنهم قرب ذويهم الستكمال 

العالج.
يذكر أن احلوادث املرورية التي تعرَّض لها مواطنون داخل سلطنة عمان 

الشقيقة خالل الفترة األخيرة جنم عنها سبع وفيات و12 إصابة متنوعة.

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وّجه 
بتوفير  االهتمام  زيادة  بضرورة  الشرطية  القيادات  الداخلية  وزير  الوزراء 
مقومات الدعم والرعاية للترابط األسري، وحتقيق الشراكة الفاعلة بني الشرطة 
واملجتمع، والوقاية من اجلرمية وفقاً ألفضل املعايير املتقدمة، وكذلك االرتقاء 
ُمثلى في  مبسيرة تطوير اإلسعاف واإلنقاذ، مبا ُيسهم في حتقيق معدالت 

االستجابة للحاالت الطارئة.
وأكد س���موه خالل ترؤس���ه االجتماع الس���ادس للجنة القي���ادات العليا 
بش���رطة أبوظبي لعام 2012 أهمية تعزيز التنسيق املشترك لتقدمي املزيد من 

اخلدمات،والتي ترتقي مبستوى العمل الشرطي إلى األفضل.
أبوظبي عدداً  العامة لشرطة  القيادة  الذي عقد في مقر  وناقش االجتماع 
من املوضوعات بشأن االرتقاء مبسيرة العمل الشرطي، ومن ضمنها مشروع 
واستراتيجية  واإلصالحية«،  العقابية  املؤسسات  لنزالء  األسري  »الترابط 

»تطوير خدمات اإلسعاف في شرطة أبوظبي«.

واستمع سموه إلى عدد من املقترحات واألفكار اجلديدة التي من شأنها 
ترجمة  تسهيل  في  ستُسهم  التي  والتوصيات  الشرطي،  العمل  تطوير 

االقتراحات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
العام  النعيمي األمني  اللواء ناصر سالم خلريباني  حضر االجتماع سعادة 
اللواء خليل  الداخلية، وسعادة  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  ملكتب سمو 
الُعوضي  بن  اللواء محمد  املالية واخلدمات، وسعادة  عام  بدران مدير  داوود 
املنهالي مدير عام املوارد البشرية، وسعادة اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام 
العمليات املركزية، وسعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي مدير 
عام اإلدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، والعميد علي خلفان الظاهري 
مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعقيد محمد دملوج الظاهري مدير 
رئيس  نائب  ملكتب سمو  العامة  األمانة  في  األداء  وتطوير  االستراتيجية  عام 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير 

مديرية شرطة املناطق اخلارجية في شرطة أبوظبي، وعدد من كبار الضباط.

.. ويترأس اجتماع لجنة »القيادات العليا« في شرطة أبوظبي 

ن اجلهود املرورية والطبية الُعمانية   سيف بن زايد  ُيثمِّ
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توقفنا في العدد املاضي عند بعض عناصر ومكونات النضج املتنوعة والتي ال بد من سبر غورها لتكوين مفهوم 
النضج االداري.

 فبالنسبة للنضج النفسي، فإن سمات وخواص النضج النفسي ال بد وأن تقف على قاعدة أساسية داخلية، أي بداخل 
اإلنسان نفسه، أال وهي وجود عالقة صحية وسليمة مع الذات، أي بني اإلنسان وذاته، وأن يكون اإلنسان في تالمس 
مع نفسه أغلب الوقت، وأنه واٍع ومدرك ماذا يريد، وملا يحدث يعتل بداخله من تفاعالت، مما يجعله مهيئاً ألن يكون في 
حالة تصالح واتساق وانسجام وسالم وتوافق مع ذاته، وهو الهدف املقصود من العالقة الصحية مع الذات، وأن العالقة 
مع النفس حتتوي على قدٍر ما بالشعور بالكفاية )اجلدارة والقيمة( وهي الشعور مبالئمة الفرد للحياة الشخصية التي 
أعطيت له مبا يسمح له باإلحساس بقيمته كإنسان ومبا ال يسمح له بالشعور بالدونية والعجز أو الظلم بالرغم من 
وجود الضعف والقصور البشري الطبيعي فيه كإنسان، يتبعه إحساس باألمان أي إحساس الفرد بالقدر الكافي من 
الطمأنينة التي متكنه من الثبات والتمسك الداخلي والوقوف مبفرده على قدميه بالرغم من وجود عنصر القلق األساسي 
في هذه احلياة، والشعور بالرضا والهدوء وهو قبول الفرد واقتناعه باحلياة الشخصية التي أعطيت له وال يستطيع 
تغييرها، وتكيفه معها بدرجة تكفي للشعور بالرضا وهدوء البال وعدم التذمر، مبا ال يتعارض مع وجود الطموح نحو 

التغيير فيما يستطيع تغييره.
النضج العاطفي: وهو القدرة على توجيه االهتمام بعيداً عن النفس )الذات( بعض الشيء والتركيز على اآلخرين، 
والشخص الناضج عاطفياً لديه القدرة في التأثير في اآلخرين ألنه يصبح أكثر إدراكاً حلقائق احلياة، إذن وجهة نظره 
تصبح أقل انحرافاً من وجهة نظر اآلخرين، وهذه من مميزات القيادة الناجحة، ونظراً ألنه يرى األشياء بوضوح أكثر 
وإدراك أفضل، فأنه يصبح في مركز مالئم إلصدار األحكام الصحيحة والقرارات الصائبة، وعالوة على ذلك فهو يكتسب 

صفات كثيرة ومنها براعته في التأثير في اآلخرين.
النضج السياسي: ونقصد في هذا اجلانب من النضج املعرفة بنظم الدولة وخاصة القوانني واألنظمة احمللية، وكذلك 
االتفاقيات واملواثيق الدولية واخلاصة بحقوق اإلنسان، ومنها على سبيل املثال املبادئ النموذجية للتعامل مع نزالء 
املؤسسات العقابية واإلصالحية، وخاصة للضباط العاملني في املنشآت العقابية واإلصالحية، ومن هذه الناحية ال بد من 
النظر إلى املنشأة العقابية من الناحية القانونية واإلصالحية بتطبيق األنظمة واللوائح اخلاصة في التعامل مع النزالء، 
ومنها على سبيل املثال التعامل مع مندوبي السفارات والقنصليات ملقابلة النزالء من رعاياهم، وكذلك عدم التفرقة بني 
النزالء من حيث اجلنس والعرق واجلنسية واللون، وهؤالء الضباط هم قادة املستقبل، ويتطلب منهم االهتمام بهذه األمور 

ألنها عامل مهم في النضج اإلداري للقادة واملسؤولني.
واستناداً ملا تقدم، نعرض للزمالء الضباط جملة من عالمات النضج نأمل أن يسعى كل منا إلى االلتزام بها لتحقيق 

النضج اإلداري ومنها:
القدرة على مراجعة الواقع والتعامل معه : األشخاص الناضجون يواجهون الواقع كما هو ويعرفون أن أقرب طريق 

حلل املشكالت هو التعامل معها.
القدرة على النظر إلى خبرات احلياة بشكل إيجابي: فكل خبرة وكل موقف في حياتنا هما جزء من تاريخنا الشخصي 

نعتز به ألنه يبني خبراتنا املتراكمة. 
القدرة على التعلم من اخلبرات: وهي القدرة على حتمل املسؤولية والقدرة على النقد الذاتي والتغيير لألفضل حتى 
ال تتكرر األخطاء السابقة نفسها، فالشخص الناضج ال يلقي اللوم على احلظ أو الظروف أو اآلخرين بل يراجع نفسه 

ويتعلم من أخطائه وخبراته. 
القدرة على حتمل اإلحباط : فعندما يواجه الشخص الناضج إحباطاً فإنه ال ييأس وإمنا يحاول التعامل مع املشكلة 

بطرق أخرى ويجرب حلوالً جديدة ومبتكرة ويتحرك في اجتاهات شتى حتى يتغلب على املصاعب التي واجهته.
الدافعية لإلجناز: الدافعية هنا ذاتية وداخلية فالشخص الناضج يعرف ما يجب عليه فعله، وهو مدفوع داخلياً لتحقيق 

أهدافه املشروعة.
التحرر النسبي من أعراض التوتر: فالشخص الناضج يتمتع بحالة سالم داخلي ولديه إحساس باألمن وإحساس 

بالقدرة على احلصول على ما يريده من احلياة.
القدرة على حل الصراعات: فاحلياة ال تخلو من صراعات بني البشر، واإلنسان الناضج يعترف بهذه احلقيقة، وميتلك 

آليات كثيرة حلل الصراعات بشكل آمن من دون مواجهات مدمرة لنفسه ولآلخر. 
قبول االختالف والبعد عن التعصب : فاالختالف من السنن الكونية في هذه احلياة، وبالتالي علينا أن نتعامل معه 

ونستفيد منه في إثراء احلياة من خالل التواصل اجليد والتعايش السلمي البنَّاء مع اآلخر املختلف.
القدرة على العمل اجلماعي: ومبا أن الشخص الناضج يقبل االختالف والتعدد، ولديه مشاعر تقبل اآلخرين ويريد أن 
يبدع ويضيف في هذه احلياة، لذلك نتوقع منه أن ينجح في العمل كفريق، تلك امللكة االجتماعية التي ال ميكن االستغناء 

عنها لتحقيق اإلجنازات الكبيرة.

النضـج اإلداري )3 - 3(
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تحقيق

َنقش على َحجر
قَيم اأ�سا�سية يجب تعليمها الأبنائنا.

حتقيق: نوال �سامل

للوطن..  هي مجموعة  الوالء  األمانة..  الصدق.. 
اإلنسان  بها  اتصف  التي  احلميدة  الصفات  من 
املثالي، وهي صفات ال يخلو منها أي مجتمع، فمنذ 
الكثيرون  وجاهد  الصفات  هذه  ُعرفت  اخلليقة  بدء 
ليتّصفوا بها، وإن اختلف البعض بالفوز ببعض منها 

أو زاد عن الباقني بصفات أخرى حميدة. 
الرئيسة  الصفات  ما  يوماً  تساءلنا  هل  ولكن 
في  نغرس  وكيف  ألبنائنا؟؟،  تعليمها  يجب  التي 
نفوسهم هذه الصفات ونراقب تصرفاتهم؟، وما هي 
الصعوبات التي نواجهها في زرع هذه الصفات فيهم 

وتعالى  سبحانه  الله  وجود  يستشعر  حتى  للطفل، 
األخرى  الصفات  تأتي  وبالتالي  تصرفاته  كل  في 
من  تلقائياً  والقناعة  والتسامح  واالحترام  كالصدق 

دون احلاجة إلى تلقينه«.
منح  يجب  بأنه  )موظفة(  املالكي  عائشة  وترى 
إلى  اللجوء  دون  رأي��ه  عن  للتعبير  فرصة  الطفل 
»اعتدت  تقول:  ذاك،  قول  أو  هذا  فعل  على  اإلرغام 
التعبير، وعلى  الثالثة على احلرية في  أبنائي  تربية 
تفكيرهم  لفهم  اإلن��ص��ات«  »ف��ن  تعل�ّم  الوالدين 
في  األمور  في  والتفّكر  لإلبداع  الفرصة  ومنحهم 
إسكات  عدم  ويجب  بعيد،  من  ولكن  مراقب،  محيط 
الفضول  إلى  يدفعه  يفهمها خطأً  قد  بطريقة  الطفل 
في معرفة أين اخلطأ هنا، ومن الصفات التي أجدها 
جديرة بأن تغرسها في نفوس أبنائنا هي: »العبادات 
عادة  وكل  للوطن  واالنتماء  والوالء  الصدق  وقول 

وقيمة حميدة جتعل منه فرداً ناجحاً في مجتمعه«.
عاصم اجللباوي: »مدّرس« في املرحلة االبتدائية، 
القيَم  فكرة  إيصال  واملدرسة  البيت  على  بأن  يرى 
أوامر،  أنها  على  الطفل  يحسبها  ال  بشكل  احلميدة 
ويجب عليه السمع والطاعة، بل بطريقة يسعى إلى 
وبالتالي  والصفات،  القيَم  هذه  عن  بنفسه  البحث 

تكون عاداته اليومية بشكل تلقائي. 
»حب الله ورسوله الكرمي صلى الله عليه وسلم، 
الصالة، االحترام، الصدق، التسامح، طاعة الوالدين، 
على  احلرص  يجب  وصفات  قيَم  األمانة«،  التعليم، 
تعليمها لألبناء بحسب رأي غامن الظاهري )موظف( 
لنا  بتلقينها  أهلنا  قام  القيَم  قائالً:«هذه  ويضيف   ،
منذ الصغر، وال أعتقد بأنها اختلفت منذ ذلك الوقت 
وحتى يومنا هذا، وإن اختلفت طرق إيصالها لألبناء، 
وكان والدي »رحمه الله« حريص كل احلرص على 
ِصلة الرحم، وكان يوصينا بها على الدوام وهذا ما 
أغرسه اليوم في أبنائي باحملافظة على ِصلة الرحم، 
إضافة إلى ما ذكر أعاله من قيَم وصفات جتعل من 

الفرد ُمنتجاً في مجتمعه«.

�صفات نبيلة

وألهمية ترسيخ هذه القيَم في نفوس أبنائنا، كان 
الدكتورة  فترى  اجلانب،  هذا  في  رأيهم  للتربويني 
التربية  الطنيجي- رئيسة قسم أصول  شيخة عبيد 
لها  القيَم  هذه  أن  اإلم��ارات-  بجامعة  التربية  بكلية 
التفاعل مع اآلخرين، وهي مساهم  الكبير في  األثر 
املجتمع،  مع  االجتماعي  التفاعل  عملية  في  قوي 
واألمانة  كالصدق  احلميدة  الصفات  »ُتعد  تقول: 
الصفات  من  وغيرها  احلميدة  واألخالق  والتسامح 
النبيلة واألساسية التي ارتكزت في النفس البشرية، 
واإلنسان مفطور عليها، غير أن متغيّرات احلياة قد 
فإن  احلال  وبطبيعة  أخرى،  منحنيات  إلى  تأخذه 
اآلخرين،  رضا  إلى  يسعى  اجتماعي  كائن  اإلنسان 
تنشئتهم  في  القيَم  هذه  األبناء  تعليم  أهمية  وتكمن 
على  واألمهات  اآلب��اء  وعلى  أُسرهم،  محيط  داخل 
العادات  تلقينهم  على  احلرص  كل  احلرص  السواء 
نستطيع  ال  املثال  سبيل  وعلى  وتطبيقها،  احلميدة 
ال  أو  بالكذب،  األم  وتقوم  الكذب  عن  الطفل  نهي 
األب  ويقوم  احلديث  في  اللباقة  الطفل  تعليم  ميكن 

- ال�شيخ اإبراهيم الزعابي

- د. �شيخةالطنيجي

الإن�سان مفطور على الِقَيم احلميدة.. ويجب 

على الوالدين اأن يكونا قدوًة لأبنائهما

ُح�سن الرتبية املفتاح الأ�سا�سي لزرع القَيم 

النبيلة يف نفو�س الأبناء

منذ نعومة أظفارهم؟ 
أسئلة تدور في ُمخيّلة كل منا، ولكنها متر مرور 
على  والعمل  التطبيق  بكيفية  التفك�ّر  دومنا  الكرام 
في  األسئلة  تلك  كل  لتختصر  وحصرها،  جمعها 
تعليمها  يجب  التي  القيَم  أهم  هي  ما  واحد:  سؤال 

لألطفال؟!

التن�صئة ال�صليمة  

كل شي زين أعل�ّمهم إياه.. بهذه العبارة افتتحت 
صفات  إليها  لتضيف  حديثها  بيت(  )ربة  عادل  أم 

اآلخرين  ومساعدة  والتعاون  الصدق  مثل:  أخرى 
والنظافة والصالة وقراءة القرآن واحترام اآلخرين، 
وتؤكد بأن التربية تلعب دوراً كبيراً في تعليم الطفل 

الصفات احلسنة والقيَم النبيلة منذ البداية.
أما خولة حسن )موظفة حكومية( فتقول: »برأيي 
في  حصرها  نستطيع  وال  كثيرة  املهمة  النقاط  أن 
عشر فقط، ولكن األهم من كل ذلك تنشئته التنشئة 
الصحيحة وبالتالي سيتعلم القيم احلميدة والصفات 
اإلسالمي احلنيف،  ديننا  عليها  التي حث  األخالقية 
تعليمها  يجب  أهم صفة  بالله هي  الثقة  أن  وبرأيي 

في  الطفل  يضع  فالتناقض  نابية،  بألفاظ  بالتحدث 
دوامة احليرة بني الصواب واخلطأ، ومبا أن الوالدين 
يعتبران مثاالً وُقدوة، فعلى القدوة التحلّي بالصفات 

احلميدة أوالً ليسير الطفل على نهجيهما«.
وتشير الدكتورة الطنيجي إلى أهمية التركيز على 
اجليل احلالي في ظل املتغيرات واملغريات العصرية، 
مؤكدة بأن هناك فرقاً كبيراً بني التربية في السابق 
وفي الوقت احلالي، ألن جيل اليوم اعتمد على وجود 
األشياء وتوفرها دومنا جهد، لذا تطل�ّب وضع خطة 
من األسرة واملدرسة على السواء بكيفية حتديد القيَم 

املطلوبة.
ليكونوا  األبناء  تربية  ُحسن  على  َحّث  اإلسالم 
ثمرة صاحلة في مجتمعهم، وقد أشارت إلى العديد 
من األمور التي تتوّجب على الوالدين القيام بها منذ 
الزعابي  سيف  بن  إبراهيم  ويقول  األولى.  النشأة 
الرعاية  »مبؤسسة  واملتابعة  السجالت  قسم  رئيس 
اإلسالمي  الدين  إن  ر«  الُقصَّ وشؤون  االجتماعية 
اعتنى باملجتمعات وتهذيبها باألخالق العالية النبيلة، 
أُّسسها  التي  األسرة،  ولبنته هي  املجتمع  وأساسها 
الوالدين، ولهذا عظ�ّم  وأساسها األبناء والبنات، مع 
الشرع تربية األبناء والبنات وأمر الوالدين بإعطائهم 
َها الَِّذيَن آَمنُوا  حقوقهم والنجاة بهم، قال تعالى: »َيا أَيُّ
َجاَرُة،  ِ لِيُكمحْ َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلحْ ُقوا أَنُفَسُكمحْ َوأَهحْ
َعلَيحَْها َمالِئَكةٌ ِغالظٌ ِشَدادٌ ال َيعحُْصوَن اللَه َما أََمَرُهمحْ 
َمُروَن«.  )التحرمي 6( . وعن َعبحِْد اللِه  َوَيفحَْعلُوَن َما ُيؤحْ
َرُسوَل  ُت  َسِمعحْ  : عنهما-قال  الله  -رضي  ُعَمَر  بحِْن 
اللِه َصلَّى اللُه َعلَيحِْه َوَسلََّم َيُقوُل : »ُكلُُّكمحْ َراٍع، َوُكلُُّكمحْ 
ؤولٌ َعنحْ َرِعيَّتِِه ،  ؤولٌ َعنحْ َرِعيَّتِِه، اإلَِماُم َراٍع َوَمسحْ َمسحْ
أَُة  ؤولٌ َعنحْ َرِعيَّتِِه، َواملَرحْ لِِه َوُهَو َمسحْ َوالرَُّجُل َراٍع ِفي أَهحْ
ؤولَةٌ َعنحْ َرِعيَّتَِها«. رواه  ِجَها َوَمسحْ َراِعيَةٌ ِفي َبيحِْت َزوحْ

البخاري ومسلم.
الوالدين  على  توجب  املسؤولية  هذه  فإن  وعليه، 
الِقيَم  لزرع  األساسي  املفتاح  وهي  التربية،  حسن 

النشأة األولى،  املُراد غرسها في نفوس األبناء منذ 
لذا وجب من األساس ما يلي: 

األبناء  تربية  تبدأ  والزوجة:  الزوج  اختيار   <
ستكون  التي  الصاحلة  للزوجة  ال��زوج  باختيار 
تربية  وهو  ثقيالً  ِحمالً  وراءها  وألن  ألبنائه،  أماً 
الذي  الصالح  الزوج  الزوجة  واختيار  النشء،  هذا 
سيكون ُقدوة لها وُمعلِّماً ألبنائها، فَعنحْ أَِبي ُهَريحَْرَة 
-َرِضَي اللُه َعنحُْه- َعِن النَّبِيِّ َصلَّى اللُه َعلَيحِْه َوَسلََّم 
َسبَِها، َوَجَمالَِها،  َبٍع: مِلَالَِها، َوحِلَ أَُة أِلَرحْ َقاَل: »ُتنحَْكُح املَرحْ
رواه  َي��َداَك«.  َتِرَبتحْ  الدِّيِن،  ِبذاِت  َفرحْ  َفاظحْ َولِِدينَِها، 
البخاري ومسلم . فحث النبي َصلَّى اللُه َعلَيحِْه َوَسلََّم 
ومربية  أماً  ستكون  التي  الدين  ذات  اختيار  على 
الصالح  أبنائها  في  تزرع  الصاحلة  فاألم  ألبنائه، 

ومراقبة الله تعالى، وهي املدرسة األولى للتربية. 
إلى  ينظرون  دائماً  األبناء  الصاحلة:  القدوة    <
والنموذج  لهم  الصاحلة  القدوة  أنهما  على  الوالدين 
على  لزاماً  كان  ولهذا  به،  وُيقتدى  ُيحتذى  ال��ذي 
اخلصال  واجتناب  الطيبة،  اخِلصال  إظهار  الوالدين 
ي  السيئة، فَعنحْ َعبحِْد اللِه بحِْن َعاِمٍر  أَنَُّه َقاَل: »َدَعتحْنِي أُمِّ
ِفي  َقاِعدٌ  َوَسلََّم  َعلَيحِْه  اللُه  َصلَّى  اللِه  َوَرُسوُل  ًما  َيوحْ
َرُسوُل  لََها  َفَقاَل   ، ِطيَك  أُعحْ َتَعاَل  َها   : َفَقالَتحْ   ، َبيحْتِنَا 
ِطيِه؟  ُتعحْ أَنحْ  أََردحِْت  َوَما   : َوَسلََّم  َعلَيحِْه  اللُه  َصلَّى  اللِه 
ًرا، َفَقاَل لََها َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيحِْه  ِطيِه مَتحْ : أُعحْ َقالَتحْ
ِطِه َشيحْئًا ُكتِبَتحْ َعلَيحِْك ِكذحَْبةٌ((.  َوَسلََّم: أََما إِنَِّك لَوحْ لَمحْ ُتعحْ
رواه أبوداود بسند حسن. فهذا احلوار قد وقع بني 
األم وابنها والرسول صلى الله عليه وسلم حاضر 

وفيه فوائد تربوية مهمة.
صلى  رسوله  وحب  تعالى  الله  حب  غرس   <
الله عليه وسلم: على الوالدين غرس حب الله تعالى 
ومراقبته، وحب النبي صلى الله عليه وسلم واالقتداء 
يجعلهم  وهذا  الشريفة،  سيرته  بتعليمهم  وذلك  به 
يقتدون به- صلى الله عليه وسلم- في أقواله وأفعاله 

وأخالقه، ويجنبهم تقليد أصحاب األخالق الذميمة.
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التنفيذي  الرئيس  احلمادي  محمد  سعادة  أكد 
أن  على  النووية«،  للطاقة  اإلم���ارات  »ملؤسسة 
املؤسسة حترص على تطبيق جميع املعايير املعتمدة 
برنامج  إلقامة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  من 
سلمي نووي ناجح بغرض توليد الطاقة في الدولة، 
على أن تبدأ بتوصيلها إلى الشبكة العامة في العام 

.2017
مجلة  مع  خ��اص  ح��وار  في  سعادته  وكشف 
حالياً  جهودها  ترّكز  املؤسسة  أن  عن   »999«
على تصميم وإنشاء أربع محطات للطاقة النووية 
يتم  أن  املتوقع  ومن   ،»1400 املتقدم  »الطراز  من 

التخطيط إلقامة محطات إضافية في املستقبل.
اإلماراتيني  املواطنني  أن  إلى  سعادته  وأش��ار 
املائة من فريق عمل  يشغلون حالياً نسبة 60 في 
 170 من  أكثر  قّدمت  املؤسسة  وأن  املؤسسة، 
منحة دراسية جامعية، معتبراً أن الطالب املواطنني 
في  النووية  الطاقة  تطوير  في  الطليعة  سيكونون 

الدولة وفيما يلي نص احلوار:
أجلها  من  أُنشئت  التي  األه��داف  أب��رز  ما   <

»مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية«؟
للطاقة  اإلم����ارات  »مؤسسة  تأسيس  مت   -
السمو  صاحب  أصدره  قانون  مبوجب  النووية« 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ 
الله« في عام 2009 لتقود عمليات تطوير  »حفظه 
ومتويلها  وبنائها  املدنية  النووية  الطاقة  محطات 
بغرض توليد الطاقة في دولة اإلمارات، على أن تبدأ 
العامة في  بتوصيل الطاقة الكهربائية إلى الشبكة 

الدولة بحلول عام 2017.

حوار

املؤسسة  حققتها  التي  اإلجن��ازات  أبرز  ما   <
حتى اآلن ؟ 

من  مؤقتة  تراخيص  على  املؤسسة  حصلت   -
موقع  إلعداد  النووية«  للرقابة  االحتادية  »الهيئة 
مارس  في  البناء  رخصة  ُمنحت  كما  )براكة(، 
وتقدمت  اإلضافية.  املدنية  لألعمال  العام  هذا  من 
املؤسسة بطلب رخصة من »الهيئة االحتادية للطاقة 
احملطتني  لبناء   2010 ديسمبر   27 في  النووية« 
األولى والثانية، وما زال الطلب قيد املراجعة لدى 
البيئة  و»هيئة  النووية«  للرقابة  االحتادية  »الهيئة 

في أبوظبي«.
وتقوم املؤسسة حالياً بتكوين فريق عمل كبير 
ومميز للعمل على هذا البرنامج، حيث يعمل حالياً 
ما يزيد عن 400 موظف لدى »مؤسسة اإلمارات 
منهم.   ٪60 اإلماراتيون  ويشغل  النووية«،  للطاقة 
موظف   2000 حوالي  إلى  املؤسسة  وستحتاج 

بحلول العام 2020.
طالباً   170 من  ألكثر  ِمنَحاً  املؤسسة  وقّدمت 
وطالبة لدراسة البكالوريوس واملاجستير والدبلوم 
العالي في مختلف اجلامعات الرائدة في اإلمارات، 
وأخرى حول العالم باعتبار أن هؤالء الطالب هم 
رّواد املستقبل ونتوقع منهم أن يكونوا في الطليعة 
في تطوير مجال الطاقة النووية في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وتعمل »مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية« على 
قدٍم وساق لاللتزام باجلدول الزمني لتسليم أول 
مفاعل في العام 2017، وبحلول عام 2020، ميكن 
للطاقة النووية أن تقّدم ما يصل إلى ربع احتياجات 

الكهرباء في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وتركيب  تصميم  خطوات  وصلت  أين  إلى   <

أول املفاعالت النووية اإلماراتية؟ 
- وفقاً لإلجراءات التنظيمية املتبعة في الدولة، 
النووية«  للطاقة  اإلم���ارات  »مؤسسة  ستباشر 
حال  في  النووية  للمحطات  اإلنشائية  باألعمال 
من  البناء  على  املوافقة  رخصة  على  حصولها 
الهيئة االحتادية للرقابة النووية، ومن جانب آخر، 
تعمل »هيئة البيئة« في أبوظبي على مراجعة طلب 
النووي على  للقيام بدراسة لتقييم األثر  املؤسسة 

البيئة.
التعاون مع كوريا اجلنوبية  مون  تقيِّ > كيف 
في مجال الطاقة النووية وهل من تعاون مع دول 

أخرى؟
النووية«  للطاقة  اإلم��ارات  »مؤسسة  منحت   -
برنامج  في  الرئيسي  املقاول  عقد   2009 عام  في 
السلمية  النووية  للطاقة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
للشركة الكورية للطاقة الكهربائية )كيبكو(، وهي 
احملطات  سالمة  مجاالت  في  عاملياً  رائدة  شركة 
وكفاءتها. وتعّد »كيبكو« ثالث أكبر شركة للطاقة 
النووية في العالم، كما أنها شركة رائدة في التحقق 
وفعالية احملطات  والكفاءة  السالمة  من مستويات 
النووية وفقاً لتقييم االحتاد الدولي ملشغلي الطاقة 
الدرجات  أعلى  أنها حترز  إلى  باإلضافة  النووية. 
على مؤشرات برنامج األداء الذي يعتمده االحتاد. 
ومت اختيار »كيبكو« بعد عملية تقييم صارمة قامت 
اخلبراء،  أبرز  من  75 عضواً  من  مؤلفة  بها جلنة 

والتي استمرت ملدة عام. 

الطالب المواطنون 
سيكونون طليعة تطوير »برنامج 

الطاقة النووية« في اإلمارات

الحمادي لـ »999«:
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حوار: فوزي مو�سى
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حوار

أننا سعداء باختيارنا، نظراً للتعاون احلالي املمتاز 
بني »كيبكو« و»مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية«، 
التعاون على املقاول فحسب، بل على  وال يقتصر 
احلكومة  حترص  حيث  أيضاً،  الكورية  احلكومة 
السلمي  البرنامج  إنشاء  عملية  دعم  على  الكورية 
الرائد عاملياً للطاقة النووية في دولة اإلمارات. وقد 
تبنّي لنا ذلك حني قام عدد من املسؤولني الكوريني 

بزيارتنا في املؤسسة وفي موقع »براكة«. 
ومن ناحية أخرى، يواصل برنامجنا االستفادة 
ونتطلع  الكوريني،  شركائنا  وخبرات  جتارب  من 
مدة  طوال  والتعاون  النجاح  استمرار حتقيق  إلى 
وفّعالة  ونظيفة  آمنة  نووية  طاقة  إلنتاج  البرنامج 

لدولة اإلمارات.
الدولية  »الوكالة  مع  التعاون  عن  م��اذا   <

للطاقة الذرية«؟ 
النووية«  للطاقة  اإلمارات  - حترص »مؤسسة 
»الوكالة  من  املعتمدة  املعايير  جميع  تطبيق  على 
الدولية للطاقة الذرية« إلقامة برنامج سلمي نووي 
ناجح. ومتت اإلشادة بالتزام دولة اإلمارات العربية 
املتحدة في تطوير برنامج نووي سلمي ذي شفافية 
عالية والذي ُسّمي »باملعيار الذهبي« لتطوير صناعة 

نووية مدنية.
وحرصاً من املؤسسة على تطبيق هذه املعايير 
االستشاري  »املجلس  تأسيس  مت  تامة،  بصورة 
انتقاؤهم  مت  أعضاء  تسعة  من  واملكّون  الدولي«، 
في  العامليني  اخلبراء  متميزة من  نخبة  بدقة، وهم 
مجاالت العلوم النووية والسالمة واألمن النووي، 
وتوزيعها  الطاقة  وتوليد  النووي  االنتشار  وحظر 
وعمليات املفاعالت النووية وإدارة النفايات وتطوير 

املوارد البشرية واملجاالت األخرى ذات العالقة.
املفاعالت  ع��دد  ل��زي��ادة  توجه  هناك  ه��ل   <
األرب��ع  من  االنتهاء  بعد  اإلم��ارات��ي��ة  النووية 

محطات احلالية؟ 
النووية«  للطاقة  اإلم��ارات  »مؤسسة  تركز   -
أربع محطات  على تصميم وإنشاء  جهودها حالياً 
املتقدم  النووي  املفاعل  طراز  من  النووية  للطاقة 
حملطات  التخطيط  يتم  أن  املتوقع  وم��ن   .1400
االقتصادي  للنمو  نظراً  املستقبل،  في  إضافية 
واالجتماعي في دولة اإلمارات وزيادة الطلب على 

الكهرباء.
في  النووية  الطاقة  تلعبه  الذي  ال��دور  ما   <
في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  حتفيز 

الدولة من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى؟ 
الطاقة  برنامج  سيعمل   2020 عام  بحلول   -
النووية في اإلمارات على توليد أكثر من 20٪ من 
على  سيساعد  مما  الطاقة،  من  الدولة  احتياجات 
لذلك  الطاقة األخرى.  اعتمادنا على مصادر  تقليل 
لتوفير  األنسب  احلل  السلمية  النووية  الطاقة  تعّد 
في  حصل  كما  طويلة،  ومل��دة  الكهربائية  الطاقة 
احلاجة  ازدادت  حني  األخرى،  البلدان  من  العديد 

للمزيد من مصادر الطاقة الكهربائية.
ليس هذا فحسب، بل إن برنامج الطاقة النووية 
في  وظيفة   2000 من  أكثر  توفير  على  سيعمل 
وسيشغل   ،2020 عام  بحلول  املجاالت  مختلف 

الكلي  املجموع  من   ٪60 نسبة  حوالي  املواطنون 
للموظفني.

النووية  الطاقة  تعّد  البيئية،  حماية  ناحية  ومن 
املصدر الوحيد الذي يستطيع إنتاج كميات كبيرة من 
الطاقة الكهربائية بأقل اآلثار البيئية على األرض أو 
املوارد الطبيعية ومن دون انبعاث الغازات املسببة 
لالحتباس احلراري التي تتسبّب في تغيير املناخ. 
وأكثرها  الطاقة  أرخص مصادر  تعد من  أنها  كما 
جودة من ناحية كميات الطاقة الكهربائية الناجتة 

مقارنة مع مصادر الطاقة األخرى.

اعتمادها  على  املؤسسة  ستحافظ  كيف   <
ألعلى املعايير الدولية للسالمة والتشغيل وعدم 
االنتشار النووي خاصة بعد املشكلة التي حدثت 

في بعض احملطات النووية في اليابان؟ 
النووية«  للطاقة  اإلم��ارات  »مؤسسة  تضع   -
عناصر السالمة واألمان ونشر ثقافتها على رأس 
ُسلّم أولوياتها، وستظل ملتزمة باحلفاظ على أعلى 
معايير الشفافية وعدم االنتشار النووي في تنفيذ 
البرنامج مبا يحقق أعلى درجات السالمة للمجتمع، 
وجميع العاملني في املؤسسة والبيئة احمليطة. كما 
الدولية  املمارسات  أفضل  من  لالستفادة  ونسعى 

في مجال الطاقة النووية وعدم االنتشار النووي.
للسالمة  شامل  اس��ت��ع��راض  إج���راء  مت  لقد 
محطة  في  احل��ادث  وقوع  بعد  أشهر  تسعة  ملدة 
»فوكوشيما« اليابانية للطاقة النووية، ثم ُقّدم إلى 
»الهيئة االحتادية للرقابة النووية« في ديسمبر عام 
2011. وعَكَس االستعراض مستوًى عالياً من متانة 
وفقدان  الطبيعية،  األخطار  من  للحماية  التصنيع 
الطاقة الكهربائية في املوقع وإدارة التأهب للحوادث 
التغييرات  من  عدداً  املؤسسة  واقترحت  اخلطيرة. 
في التصميم ملواصلة حتسني سالمة املصنع كجزء 

من التزامها في تعزيز معايير السالمة.
ونحن على ثقة في مدى حداثة التقنيات املُختارة 

على  أننا  كما  املصنع،  تصميم  وصرامة  وقوتها 
اختيارنا  أن  )براكة(، ومن  املوقع  ثقة من مالءمة 
للمقاول الرئيسي ذي السمعة الراسخة سيساعدنا 

على تشغيل محطة ذات املعيار الذهبي.
والتدريب،  التأهيل  مجال  في  ِخططكم  ما   <
األكادميية  املؤسسات  مع  الشراكات  عن  وماذا 

داخل الدولة وخارجها؟ 
- يعّد التدريب والتطوير املستمران من الركائز 
ولذلك،  النووية.  الطاقة  صناعة  ملجال  األساسية 
فرصاً  النووية«  للطاقة  اإلمارات  »مؤسسة  توفر 
األكادمييني  من  نخبة  يد  على  والتعليم  للتدريب 
وذلك  اإلماراتية،  املواهب  لدعم  واالختصاصيني 
ُتدير  من خالل تقدمي منح دراسية مختلفة، حيث 
مسمى  حتت  الدراسية«  املنح  »برنامج  املؤسسة 
»رّواد الطاقة«، والذي يهدف الستقطاب املوهوبني 
برنامج  في تطوير  ليمضوا قدماً  واالختصاصيني 

الطاقة النووية املدني لدولة اإلمارات.
مختلف  مع  شراكة  في  املؤسسة  دخلت  وقد 
على  ال��رائ��دة  التعليمية  واملؤسسات  اجلامعات 
»خليفة  جامعة  منها:  والدولي  احمللي  الصعيدين 
للعلوم والتكنولوجيا والبحوث«، و»الهيئة االحتادية 
للعلوم  املتقدم  الكوري  و»املعهد  النووية«  للرقابة 
للتكنولوجيا«،  جورجيا  و»معهد  والتكنولوجيا«، 
والية  و»جامعة  كارولينا«،  نورث  والية  و»جامعة 
بنسلفانيا«، و»معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا«.

بكم  خاصة  مرافق  إلنشاء  توجه  لديكم  هل   <
الكفاءات  لتوفير  والتأهيل  والتدريب  للبحوث 

احمللية؟
النووية«  للطاقة  اإلمارات  »مؤسسة  أنشأت   -

جلميع  والتطوير  التدريب  لبرامج  خاصة  مرافق 
املوظفني. كما أنها تعمل مع العديد من املؤسسات 
ذات  متخصصة  تدريب  برامج  لتوفير  العاملية 

مستوى عاملي حول مجال الطاقة النووية.
> حّدثنا بشيء من التفصيل عن برنامج املنح 

الدراسية الشاملة التي خصصتها املؤسسة؟
النووية«  للطاقة  اإلمارات  - وضعت »مؤسسة 
جامعة  مع  بالتعاون  الدراسية  للمنح  برنامجاً 
و»الهيئة  والبحوث«،  والتكنولوجيا  للعلوم  »خليفة 
التعليم  النووية«، وقّدمت فرص  للرقابة  االحتادية 
على يد كبار األكادمييني واالختصاصيني في هذا 
دولة  ملواطني  غير مسبوقة  فرصة  متيحًة  املجال، 
للمشاركة في مجال من  املتحدة  العربية  اإلمارات 
قطاع  في  األساسية  الركيزة  يصبح  أن  املتوقع 
على  املتحدة  العربية  اإلمارات  في  الطاقة  إمدادات 

مدى العقود القادمة.
إع��داد  على  البكالوريوس  برنامج  ويعمل 
النووية  الطاقة  للدخول في مجال صناعة  الطالب 
وعلى  كامالً  تدريباً  ومدربني  مؤهلني  كمهندسني 
استعداد لتلبية املتطلبات املتزايدة من الطاقة للدولة. 
خبرات  تعزيز  على  فيعمل  املاجستير  برنامج  أما 
متقدمة  دراسات  في  والفيزياء  الهندسة  خريجي 
في مجال الهندسة النووية، وتوفر جامعة »خليفة« 
كال البرنامجني في دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
الدولي، فقد دخلت املؤسسة في  أما على الصعيد 
شراكة مع بعض اجلامعات واملؤسسات التعليمية 
الرائدة في العالم، والتي سبقت اإلشارة إليها في 

سياق احلوار.
كما وتوفر املؤسسة أيضاً برنامج منحة دراسية 

التكنولوجيا  في  العالي  الدبلوم  على  للحصول 
في  »البوليتكنيك«  معهد  مع  بالشراكة  النووية 
أبوظبي. ويجمع هذا البرنامج بني التعليم النظري 
شهادة  على  للحصول  العملي  التقني  والتدريب 
في  الوظيفي  التأهيل  عن شهادات  الدبلوم، فضالً 
التخصصات التالية: التشغيل وامليكانيكا والكهرباء 
من  واحلماية  والكيمياء  واملراقبة  القياس  وأجهزة 

اإلشعاع.
الطالب  لفئة  توجهونها  التي  الكلمة  ما   <
واإلسهام  باملؤسسة  االلتحاق  على  لتشجيعهم 

في حتقيق أهدافها؟ 
- ندعو كافة الطالب من مواطني الدولة الذين 
البرنامج  وإدارة  تنمية  في  املشاركة  في  يرغبون 
املنح  لبرنامج  للتقدمي  اإلم��ارات  لدولة  النووي 
تأهيلهم  على  والذي سيعمل  للمؤسسة،  الدراسية 
ملهن  الصحيح  املسار  على  ووضعهم  وتدريبهم 

مميزة وواعدة في مجال الطاقة النووية.

الطاقة الكهربائية 

النووية �سيتم تو�سيلها 

بال�سبكة العامة 

يف العام 2017

ز حاليًا  نركِّ

على اإن�ساء اأربع 

حمطات فقط



كلنا يعرف الهيبة التي نشعر بها حينما مير 

موكب رسمي من أمامنا أو نراه على شاشة 

التلفزيون، حيث يتراكض حول السيارات السوداء 

الالمعة والكبيرة ذات النوافذ املظللة رجال في 

بدالت أنيقة ال نرى أعينهم في الغالب ألنهم يرتدون 

النظارات الشمسية السوداء، بينما تتهادى أمام 

موكب السيارات دراجات نارية متراصفة على 

اليمني وعلى الشمال عليها رجال شرطة بزي 

عسكري يتقدمون املوكب بكل ثقة واقتدار إلفساح 

الطريق ومواجهة أي خطر محتمل. 
ولكن كيف سيكون شعورك حينما ترى شرطية 

على هذه الدراجة.. ليس في أمريكا أو أوروبا.. بل 

هنا في دولة االمارات!، 
نعم.. سوف جتدهن في كل مناسبة حول كبار 

الشخصيات َيُحمن حولهم كالنحالت بال كلل أو 

ملل، ترى فيهن تلك املالمح الناعمة التي ُتخفي أكثر 

مما تظهر، إنهن نساء وظيفتهن احلماية، ميتلكن 

الشغف والقوة و اإلصرار والقدرة على احلراسة 

في كل مكان وفي أي وقت.

الغالف

مواطنات ُيثبنت جدارتُهن يف حتدي املخاطر

حتقيق: الرا الظرا�سي 
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شرطياتفي موكب رسمي 
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القوالب  كسر  اخترن  العادة،  فوق  نساء  انهن 
جديدة  عمل  حقول  فاقتحمن  املرأة،  عن  النمطية 
يكتفني  الشخصية، ولم  وخطرة كمهام احلراسات 
إال بامتطاء صهوة الدراجات النارية ملرافقة مواكب 
وظيفتهن  مهام  وحمايتها،  املهمة  الشخصيات 
تتمحور حول تأمني الفعاليات والشخصيات العامة 

وضيوف الدولة.
عناصر  ثالثة  على  الضوء  ُيسلِّط  التحقيق  وهذا 
نسائية في إدارة أمن وحماية الشخصيات في اإلدارة 
بشرطة  والطوارئ  واملنشآت  الهيئات  ألمن  العامة 
على  مواطن  نسائي  عنصر  بوجود  وتفرده  دبي، 
الدراجات النارية ملصاحبة املواكب الرسمية للحماية. 

 
�صخ�صيتي غري روتينية!

سعيد  فاطمة  الوكيل  التقينا  حتقيقنا  بداية  في 
وحماية  أم��ن  إدارة  ف��ي  س��ن��ة(   28( املعمري 
الشخصيات في شرطة دبي، وهي قائدة دراجات 
في  األولى  »كنت  بفخر:  تقول  القسم،  في  نارية 
الرماية في دفعتي، واخترت هذا القسم ألني أعشق 
وال  روتينية  غير  فشخصيتي  العمل،  في  احلركة 
أكون  عملي  في  املكتبية،  األعمال  حتمل  أستطيع 
في كل مكان من األماكن املفتوحة واخلاصة، ومن 
الدولة كما  األماكن في  خالل عملي زرت مختلف 
مرافقة  بصفتي  األخ��رى  ال��دول  من  ع��دداً  زرت 

لشخصيات مهمة«. 
وعن طبيعة عملها تشرح قائلة: في البداية كان 
باجتاه  تتدافع  التي  اجلماهير  مع  صعباً  التعامل 
الشخصيات التي نحميها، كما أن التصرفات العفوية 
لبعض هذه الشخصيات كانت تثير فينا القلق، ألن 
الوقت  مع  ولكن  عليها،  خطراً  ُيشكل  كان  ذلك 
العمل واستطعت  أكثر هدوءاً وحنكة في  أصبحت 
التي  الشخصية  نفسية  نفسيتي حسب  أبرمج  أن 

احميها.
وتخلل ذلك كما تقول فاطمة التحاقها بعدد من 
الدورات التي تعزز الكفاءة واللياقة في مهامها مثل 

الرماية والقفز واإلنزال من طوابق مرتفعة والدفاع 
عن النفس، إضافة إلى فن التعامل مع اآلخرين.

وعن أول مرة ركبت فيها الدراجة النارية، قالت: 
كان هذا في شهر ديسمبر 2008، والفريق النسائي 
اخلاص باحلماية عادة يتكون من 6 عناصر نسائية.

دراجة  تقود  مواطنة  لفتاة  املجتمع  تقبُّل  وعن 
حراسة  ف��ي  وتعمل  دب��ي  ش���وارع  ف��ي  ن��اري��ة 
الشخصيات، قالت: أهلي في البداية لم يحبذوا فكرة 
أن تقوم ابنتهم بالسير في شوارع الدولة بدراجة 
ذلك،  علّي من خطورة  يخافون  كانوا  نارية ألنهم 
اجلرأة  علّمني  النارية  الدراجات  على  العمل  ولكن 
ونتيجة  العمل،  في  واملرونة  القوة  و  السيطرة  و 
إلصراري وافق أهلي على عملي الذي أقوم به وأنا 

سعيدة جداً بوظيفتي. 

ت�صجيع   

عندما  طيباً  أثراً  فيها  تركت  التي  املواقف  ومن 
كانت تقود دراجتها في موكب الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية وفوجئت بسموه بعد وصول املوكب 
يتجه نحوها ويتحدث معها فسألها إن كانت تدرس؟ 
فقالت نعم وسألها على حساب الشرطة؟ فقالت ال 
على حسابي اخلاص، فأمر سموه أن تدرس على 

حسابه اخلاص.
الالتي  الفتيات  نحن  سعادتنا  فاطمة:  وتقول 
توصف  ال  املواكب  حراسة  في  الدراجات  نقود 
املسؤولني ويشجعوننا على  ثناء من  يأتينا  عندما 
العمل املتميز، عندما يشاهدوننا على دراجاتنا في 

مواكب املرافقة الشخصية.
وحول كيفية أساليب احلماية التي يلجأن إليها 
وال  للعنف  نلجأ  ال  فاطمة:  تقول  احلاجة،  عند 
في  املرن  باألسلوب  نتعامل  بل  السالح،  نستخدم 
احلوار أو من خالل النظرات لنجعل اجلميع يتراجع 
إذا  ولكن  املهمة،  الشخصيات  أمام  التزاحم  عن 
احتجت إلى استخدام القوة أجلأ إلى حركات الدفاع 
عن النفس التي جتعل اآلخر يفقد السيطرة خاصة 

إذا كان الشخص املهاجم يحمل سالحاً أبيض. 
 

مع ال�صيدة الأوىل يف »املول«

التي  الطريفة  املواقف  بعض  فاطمة  وتتذكر 
باجلدية  يتصف  ال��ذي  عملها  خ��الل  صادفتها 

كانت  أنها  ومنها:  احلساسة  واملواقف  والصرامة 
ُمكلفة مبرافقة وحراسة زوجة رئيس دولة أجنبية 
التسوق  وحتب  لطيفة  يافعة،  شابة  وكانت  زائر 
احملال  بني  بخفة  وتتنقل  بسرعة  تسير  وكانت 
ثمان  من  ألكثر  أتابعها  وكنت  أحياناً  وجت��ري 
ساعات، ولكنها كانت كلما رأت أحداً يعدو تعدو هي 
األخرى، وبينما أنا أحاول متابعتها عن قرب وألني 
كنت ارتدي عباءتي كانت النتيجة أني سقطت أرضاً 
فضحك كل من شاهدني في املكان، ومن يومها ال 
العباءة حتى ال تعيق  أي مهمة مرتدية  إلى  أذهب 

حركتي.

مفاهيم مغلوطة

الوكيل أول ناديا يوسف الثويني )42 عاماً(: هي 
سيدة صغيرة احلجم ال توحي أبداً أنها تعمل في 
هذه  أنها متارس  إال  الشخصية،  احلراسات  إدارة 

املهمة منذ 17 عاماً.
ناديا:  تقول  العمل  لهذا  اختيارها  سبب  وعن 
أعشق  ألني  دبي  شرطة  في  املجال  هذا  »دخلت 
مجال  اخترت  لذلك  الروتني  أح��ب  وال  احلركة 

احلراسات الشخصية«. 
عملها،  في  ناديا  تواجهها  التي  التحديات  ومن 
يتم  التي  الشخصيات  نحو  اجلماهير  ان��دف��اع 
حراستها مما يتطلب من الفريق املكلف باملهمة بذل 
جهود مضاعفة من أجل فرض السيطرة األمنية على 
يزداد صعوبة  »األمر  قائلة:  ناديا  وتتابع  املوقف. 
حينما يرى بعض أفراد اجلمهور أن طاقم احلراسة 

فيعتقدون  النسائية  العناصر  من  هن  الشخصية 
أننا جدار سهل االختراق للوصول إلى الشخصية، 
ألننا نساء وصغيرات احلجم وبالتالي ضعيفات في 
نظرهم، ولكننا برغم هذه املعتقدات اخلاطئة جنحنا 
في كل املهمات األمنية ولم يحدث مرة أن جنح أحد 
أننا نلجأ  إال  في اختراق صفوفنا رغم احملاوالت، 
للتفاهم، وإن  الوّدية  للطرق  في مثل هذه احلاالت 
لم ينفع هذا األسلوب نلجأ لردع مخترقي الصفوف 
بحركات الدفاع عن النفس لشل حركة أي معتٍد على 

احلراسة دون إحداث أي ضجيج أو لفت لألنظار«. 
وتشير ناديا إلى أن عمل احلراسات في األماكن 
يكون سهل  واالجتماعات  املؤمترات  مثل  اخلاصة 
يصعب  التي  املفتوحة  األماكن  بعكس  السيطرة 
العمل بها الكتظاظها باجلمهور الذي يندفع بتلقائية 

للقاء الشخصيات املهمة وإلقاء التحية. 
وبالرغم من اإلرهاق والتوتر املصاحب لعملها، 
امليزات  الكثير من  العمل  فإن ناديا متتلك في هذا 
كما تقول: »أنا التقي يومياً بشخصيات مهمة جداً، 

فاطمة سعيد املعمري ناديا يوسف الثوينينعيمة جمال 
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ورؤساء  األمراء  و  امللوك  زوجات  على  وأتعّرف 
الدول، ومن خالل العمل على حمايتهن نتعرف في 
أحيان كثيرة على اجلوانب اإلنسانية لديهن وعلى 
تعلم  دورات  من  بالعديد  التحقنا  كما  ثقافاتهن، 
واألملانية  والروسية  والصينية  االجنليزية  اللغات 
وذلك لكثرة الوفود التي تأتي من هذه الدول إلى 

الدولة«.

عائلة ع�صكرية   

العريف نعيمة جمال لشكري )25عاماً( انتسبت 
 2007 في  الشخصيات  وحماية  أمن  إدارة  إلى 
وبعد عام واحد التحقت بالفريق النسائي اخلاص 
بالدراجات النارية وتقول: »أنا من محبي الرياضة 
مبختلف صنوفها، لذلك عندما جاءت فكرة تكوين 
فريق نسائي على الدراجات حلراسة الشخصيات 
في املواكب شعرت بنشوة التحّدي واملنافسة، كما 
أنني جئت من عائلة عسكرية، فأبي وأخي وأختي 

يعملون في املجال األمني«.  
حتّمل  على  يساعدانها  وعملها  للرياضة  حبها 
املتطلبات الصعبة وخاصة احملافظة على مستوى 
النساء  »نحن  وتقول:  البدنية  اللياقة  من  ع��اٍل 
جميع  على  نتدرب  بل  مدلالت  لسنا  القسم  في 
علينا، حالنا حال زمالئنا  ُتفرض  التي  التدريبات 
فالزمالء  بيننا،  جميل  تنافس  وهناك  الرجال 
منافسة  بيننا  وتكون  ويحمسوننا  يشجعوننا 
اللياقة  على  يّركز  القسم  أن  وتضيف:  رائعة«. 
البدنية بشكل مضاعف، حيث جنري يومياً مسافة 
القيادة ونقوم بتمارين  2400 متر، ونتدرب على 
الضغط 60 مرة يومياً، ونتمرن في كل األوقات في 
الصيف والشتاء أو حتى حتت املطر، ولدينا اختبار 

كل ثالثة أشهر لقياس لياقتنا البدنية.

ح�صد!

التي صادفتها في  الطريفة  املواقف  أكثر  وعن 

عملها، تقول نعيمة ضاحكة: »أنا أكثر واحدة بني 
فعلى سبيل  املضحكة،  للمواقف  أتعرض  زميالتي 
في  النارية   الدراجة  أق��ود  يوم  أول  كان  املثال 
شوارع دبي كنوع من التدريب العملي وبينما أنا 
في اإلشارة رأيت أخي في سيارة بجواري وكان 

وسقطت،  انحرفت  اإلشارة  فتحت  وعندما  يبتسم 
إن أخي  القسم يقولون:  ومن يومها واجلميع في 

حسدني واصابني بالعني!«.
»لغتي  تقول:  األخرى،  املضحكة  املواقف  ومن 
إحدى  وفي  الشمال،  على  كانت صفراً  االجنليزية 
تتحدث  مهمة  حراسة شخصية  في  العمل  نوبات 
اإلجنليزية حاولت هذه السيدة أن تكون لطيفة وأكثر 
ألفة معنا وكانت تتحدث مع كل الزميالت، ولكنها 
فجأة انتبهت أني ال أحتدث، فبادرت وسألتني بلغتها 
الوحيدة  اإلجابة  وقلت  تدرسني؟  هل  اإلجنليزية: 
التي اعرفها باللغة االجنليزية هي: )Yes( )نعم( 
فسعدت السيدة بردي فبادرتني بسؤال آخر: في 
أي سنة أنت؟ فقلت كلمتي املشهورة »Yes«، وهنا 
انفجر جميع احلضور مبن فيهن السيدة ضاحكات، 
فضحكت معهن دون أن أعرف ملاذا، حتى شرحت 
لي زميلتي ما حدث فضحكت من قلبي وقررت تعلم 

االجنليزية، وتعلمت«. 

الق�سم يّركز على اللياقة 

البدنية حيث جنري يوميًا 

م�سافة 2400 مرت، ونقوم 

بتمارين �سغط 60 مرة

عــالـــم الـمــطـابــخ
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> ما أبرز أهداف ونشاطات »جمعية حقوق 
اإلنسان اللبناني« املغترب؟ 

نشاطها  بدأت  والتي  اجلمعية  رئيسة  أنا   -
في 2004 وهي جمعية تركز على تقدمي العون 
أنحاء  كل  في  اللبنانيني  للمغتربني  واملساعدة 
العالم، وهي جمعية صادرة من وزارة الداخلية 
اللبنانية، وتابعة ملؤسسة عاملية هي »فيلوشيب 
مختصة  دولية  مؤسسة  وهي  انترناشونال«، 
بالتعاون  العقابية، وعملنا يكون  املؤسسات  في 
أنحاء  اللبنانية في كل  السفارات  والتنسيق مع 
العالم ومع القيادات الشرطية التي تسهل الكثير 

من أعمالنا اإلنسانية. 
أما الهدف من إنشاء هذه اجلمعية فهو مساعدة 
بالدرجة  إنساني  ودورن��ا  اللبنانيني  املغتربني 
األولى يقوم على تقدمي العون واملساعدة والدعم 
مشكلة،  أي  يواجه  مغترب  لبناني  لكل  املعنوي 

سواء كانت مشاكل مالية أو قانونية. 
النزيل  على  كبير  بشكل  اجلمعية  تركز   <

املغترب، ملاذا املغترب وليس غيره؟
حلقة  في  األضعف  هو  املغترب  النزيل   -
أنه  عملي  بشكل  يشعر  ال��ذي  هو  االغتراب، 
منسي  وأنه  ووطنه  وعائلته  أهله  عن  مقطوع 
العون،  يد  إلى  يحتاج  الذي  وهو  اآلخرين،  من 
يأتي دور  ألنه عاجز عن مساعدة نفسه، وهنا 
اجلمعية في مساعدة كل مغترب لبناني ال يجد 
واألمان  العون  له  نقدم  فيجدنا  يساعده،  من 
يوم  في  يجد  أن  يحب  النزيل  ألن  والسؤال، 
أو  أخته  أو  بأمه  ويذكره  يشبهه  زائراً  زيارته 
ابنته، زائراً يجعله يشعر أن هناك يداً حانية تربت 

على كتفه وتزيح الغربة.
العقابية  للمؤسسات  زي��ارت��ي  وب��داي��ة 
واإلصالحية  عندما كان في املؤسسات العقابية 
ال  سنة   19 عمرة  لبناني  نزيل  واإلصالحية 
اللبناني  القنصل  معي  فتواصل  أحد،  ي��زوره 
في أبو ظبي وطلب مني تقدمي العون من خالل 
زيارة هذا الشاب، في بادئ األمر ترددت، ولكني 

كل  مقابلة  يطلب  أن  النزيل  يستطيع  اإلم��ارات 
عام  مدير  كان  إذا  حتى  مقابلته  في  يرغب  من 
ال  وه��ذا  واإلصالحية«،  العقابية  »املؤسسات 
اإلدارة  إن  األخرى.  الدول  من  كثير  في  يحدث 
في  توجد  التي  القانون  ح��دود  ضمن  املرنة 
دولة  في  واإلصالحية  العقابية  املؤسسات 
اإلمارات ُتعطي منوذجاً مشرفاً، وجتربة فريدة 
من نوعها ومنوذجاً متكامالً حلفظ كرامة النزيل. 
التي كنت شاهدة  الكثير من احلقائق  وهناك 
»للمؤسسات  امل��ش��ّرف  ال��دور  توضح  عليها 
العقابية واإلصالحية« في الدولة وبشكل خاص 
زياراتي عرفت قصة  إحدى  ففي  أبو ظبي،  في 
نزيل لبناني مريض بالقلب نفد منه دواؤه، ولم 
يجدوا له دواء داخل الدولة فاستوردوا دواء هذا 
النزيل اللبناني املغترب من مصر. وهناك نزيل 
عنق  وربطة  بذلة  يرتدي  وهو  أعطاني صورته 
في يوم تخرجه من دورة اللغة االجنليزية التي 
انتسب إليها في املؤسسة العقابية واإلصالحية 
وطلب مني إرسالها ألهله، وهناك أيضاً نزيل آخر 
»املؤسسات  خارج  لوحاته  يرسل  رساماً  كان 
إنها  والبيع،  للعرض  واإلصالحية«  العقابية 
قصص حقيقية توضح مدى جناح »املؤسسات 
العقابية واإلصالحية« في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
جمعيات  مع  وتعاون  تنسيق  هناك  هل   <

أخرى داخل اإلمارات وخارجها؟
األحمر  »الهالل  مع  وتعاون  تنسيق  هناك   -
اإلماراتي«، الذي يساعد النزالء املرحلني بتوفير 

تذاكر سفر إلى لبنان.
> ما هو أغرب طلب طلبه منك نزيل؟

أغرب وأظرف طلب كان من نزيل لبناني طلب 
مني أن أخطب له حبيبته في لبنان، والذي تركها 
وسافر منذ ثمان سنوات، وفعالً عند زيارة لبنان 
التقيت بأخت هذا الشاب وتوجهنا خلطبة الفتاة، 

وهما اآلن متزوجان ويعيشان في لبنان. 
اجلمعية  أسهمت  الذين  النزالء  عدد  كم   <
في اإلفراج عنهم وبكم تقدر القيمة املالية التي 

دفعت لهم؟
- منذ 2004 قدمت اجلمعية املساعدة حلوالي 
ودب��ي،  والعني،  أبوظبي،  ف��ي  شخص   400
والشارقة، وبلغ إجمالي املساعدات املادية حوالي 

»ثالثة ماليني درهم«. 
دولة  مع  الطويلة  عالقتك  تصفني  كيف   <
اإلمارات العربية املتحدة وأنت فيها منذ ثالثني 

عاماً تقريباً؟ 
فيها،  وعشت  أحببتها  دول��ة  اإلم���ارات   -
وتشّربت عاداتها وتقاليدها وتعلمت منها رفعة 
وكرامة اإلنسان، وإذا كان لبنان وطني وأمي فإن 
اإلمارات هي أبي وسندي. وفي دولة اإلمارات 
اإلنسانية  نشاطاتي  بدأت  وفيها  الكثير،  تعلمت 
من  يحتاجها  من  لكل  املساعدة  تقدمي  وحاولت 

أبناء اجلالية اللبنانية.

نوال باز: 
ُحلمي تطبيق التجربة اإلماراتية

 في المؤسسات العقابية واإلصالحية 
في كل العالم

> هاجرت من لبنان إلى اإلمارات منذ ثالثني سنة حتت وطأة ظروف احلرب اللبنانية
> نالت لقب »امرأة العام« عام 2007 في الواليات املتحدة لنشاطها اخليري واإلنساني 
> عضو جمعية »غرين غاردن غروب« التي تهتم باحلفاظ على البيئة من خالل إنشاء

 حدائق عامة لألطفال في مختلف املناطق اللبنانية. 
> عضو في »جمعيّة املعّوقني اللبنانيني«

> متزوجة ولها ابنة واحدة

حوار: الرا الظرا�سي

حوار

مني  يطلب  النزيل  الشاب  هذا  باتصال  فوجئت 
زيارته، فتأثرت لطلبه وزرته وهكذا دخلت مجال 

مساعدة النزالء مادياً ومعنوياً.
تقدمه  الذي  املعنوي  الدعم  جانب  هو  ما   <

اجلمعية للنزيل املغترب؟ 
- النزيل يحتاج إلى أسرته وإلى وطنه، وفي 
أغلب املؤسسات العقابية تواجهنا مشكلة الدعم 
اللوجستي واملعنوي املفقود، مما يزيد من حدة 
ميكن  دولته  في  النزيل  يكون  فعندما  الغربة، 
الغربة  في  أما  عنه،  ويخففوا  يزوروه  أن  ألهله 
الغربة  ضيق  هناك  ألن  املعاناة،  فتتضاعف 

والسجن. 
املؤسسات  في  جتدينها  التي  املميزات  ما   <

العقابية واإلصالحية في اإلمارات؟ 
- هناك مميزات كثيرة يصعب حصرها وعدها، 
فكل من في »املؤسسات العقابية واإلصالحية« 
في دولة اإلمارات يقول: إنها فنادق خمس جنوم، 

واملوضوع يبدأ من االسم الذي تغير من السجن 
إلى  إضافة  وإصالحية،  عقابية  مؤسسة  إلى 
العالج املجاني والتعليم والعمل داخل »املؤسسة 
العقابية«، والذي يكسب من خالله النزيل مردوداً 
اخلاص  ال��ردة«  »مشروع  أيضاً  وهناك  مالياً، 
باملواطنني، والذي يعتبر رسالة إنسانية ترسلها 
اخطأ  إذا  فيها: حتى  تقول  العالم  لكل  اإلمارات 
النزيل، فهذه ليست نهاية وهناك فرصة أخرى 
ليحيى اإلنسان حياة آمنة ضمن حدود القانون، 
وهناك أيضاً توفير الوظائف لهؤالء النزالء حتى 

ال يقعوا مرة أخرى في احملاذير القانونية. 
بعض  سجون  في  يعتبر  الذي  الطعام  حتى 
»املؤسسات  في  يقدم  للتعذيب  وسيلة  ال��دول 
خارج  من  اإلمارات  في  واإلصالحية«  العقابية 
املؤسسة كنوع من احلفاظ على كرامة وصحة 

النزيل.
في  واإلصالحية«  العقابية  »املؤسسات  وفي 

نوال باز يف �سطور

وفد من اجلمعية برئاسة نوال باز يتسلم درعاً من وزارة الداخلية



فالرجال  مايرام،  على  يسير  ش��يء  كل  ك��ان 
القهوة،  ويتناولون  احلديث  أط��راف  يتجاذبون 
والشباب يتابعون فرقة فنون شعبية ويهتفون مع 
أهازيجها الشجية، بينما النساء في اجلانب اآلخر 
الذي  اليوم  بهذا  السعيدة  العروس  حول  حتلقن 
بناء أسرة مع زوجها.  سيغير مجرى حياتها في 
وفي غمرة الفرح والسرور، يسحب أحد احلضور 
مسدسه احلربي من جانبه وينظر في عيون الرجال 
والشباب فخوراً ويرفع زنده نحو األعلى ويضغط 
تشق  مدوية  رصاصات  منه  فتنطلق  الزناد  على 
قريبون  أطفال  بالذعر  يصاب  بينما  السماء،  عنان 
والنساء يقمن بسد آذانهن خوفا، وفي ثوان قليلة 
األرض  على  فجأة  سقط  شاب  إلى  اجلميع  ينظر 

مضرجاً بدمائه.
يخيم الوجوم على وجوه اجلميع بعد أن أدركوا 
ضحية  وأصابت  طاشت  الرصاصات  إحدى  أن 

بريئة لتقلب األفراح إلى أتراح وأحزان.
ورغم أن ظاهرة التعبير عن الفرح بإطالق النار 

قد يُكنَّ قاتالت
ظاهرة اإطالق الر�سا�س احلي يف االأفراح تهدد �سالمة النا�س

حتقيق: اأماين اليافعي

املاضية بفضل  السنوات  في  احلي تراجعت كثيراً 
فئات  وعي  وتزايد  املخالفني  جتاه  األمني  التشدد 
املجتمع بخطورة مثل هذه املظاهر غير احلضارية، 
التي  العادة  بهذه  يتمسك  يزال  ال  البعض  أن  إال 

أصبحت مذمومة لدى نطاق عريض من الناس. 
وفي هذا التحقيق نتعرف على اجلهود املبذولة 
القانونية  والتبعات  العادة  هذه  من  للحد  أمنياً 

والشرعية لها.
 

اأبلغوا عن املخالفني!

يؤكد النقيب أحمد غريب املنصوري من »إدارة 
تلعب  املجتمعية  الشرطة  أن  املجتمعية«  الشرطة 
دوراً هاماً في مكافحة هذه الظاهرة وذلك عن طريق 
حث الناس من خالل برنامج توعوي بالتبليغ عن 
مثل هذه الوقائع حتى لو لم ينجم عنها إصابات، 
فضالً عن تنبيه مختلف شرائح املجتمع بخطورة 
استخدام السالح والتوعية بأن هذه العادة ليست 
االجتماعية،  الوجاهة  عن  للتعبير  املثلى  الطريقة 

وأن هناك طرقاً أخرى كثيرة حتمل اخلير للمجتمع 
وُتعبر عن الفرح والسرور من دون أن تترك آثاراً 
خطيرة، كما ميكن للمجتمع االستعانة بفرق التراث 

الشعبي والعيالة واأللعاب الضوئية وغيرها. 
املجتمعية  الشرطة  أن  إلى  املنصوري  ويشير 
تعمل على احلد والقضاء على هذه الظاهرة، وذلك 
التجمعات  ألماكن  امليدانية  الزيارات  خالل  من 
اجلمهور  وتوعية  الشعبية  واملجالس  واألف��راح 
رسائل  بإرسال  تقوم  كما  الظاهرة،  هذه  لتجنب 
توعوية عن طريق الهاتف املتحرك حتث على جتنب 
إطالق األعيرة النارية في التجمعات العامة واألفراح 

واملناسبات.
بأضرار  تعود  الظاهرة  ه��ذه  أن  إل��ى  ويلفت 
األمن  وعلى  املجتمع  أف��راد  على  سلبياً  تنعكس 
لدى  الناري  السالح  فوجود  الدولة،  في  واألمان 
أفراد ال يحسنون استخدامه قد يسبب ضرراً بالغاً 
لألفراد اآلمنني مما يعّكر صفو األمن واالستقرار 
في املجتمع وأفراده وترويع اآلمنني بسبب أصوات 

قد  التي  األسلحة  هذه  واستخدام  النارية،  األعيرة 
الدماء ووقوع ضحايا ال  تؤدي باخلطأ إلى سفك 

ذنب لهم.
الشرطة  إدارة  أن  على  املنصوري  ويشدد 
أو  السالح  استخدام  بعدم  دائماً  توجه  املجتمعية 
وحث  املناسبات  في  الفرح  عن  للتعبير  املفرقعات 
الناس على التبليغ عن الذين يحملون السالح في 
املعنية،  للجهات  عنهم  واإلب��الغ  املناسبات  هذه 
وكذلك التبليغ الفوري عن كل من يستخدم سالحاً 
وعدم  الشعبية،  والتجمعات  املناسبات  من  أي  في 
تتحول  ال  حتى  املناسبات  هذه  في  السالح  حمل 

املناسبة إلى كارثة ال حتمد عقباها.

احلب�س حلامل ال�صالح 

ومن اجلانب القانوني يشير املستشار القانوني 
عقوبات  هناك  بأن  مخير  عبدالرحمن  واحملامي 
فرضت على من يطلق األعيرة النارية في األعراس، 
األسلحة  من  نوع  أي  اقتناء  ألحد  يجوز  ال  وأنه 
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تحقيق
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طائشات

- النقيب أحمد املنصوري

ال�سرطة املجتمعية

 تلعب دورًا هامًا يف 

مكافحة هذه الظاهرة
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القانون  حسب  خاص  بتصريح  إال  املتفجرات  أو 
االحتادي رقم 3 لسنة 2009 من املادة )2( الذي 
ينص على أنه ال يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو 
حمل سالح أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية أو 
استيرادها أو تصديرها أو االجتار فيها أو صنعها 
من  صورة  بأية  فيها  التصرف  أو  إصالحها  أو 
الصور إال بعد احلصول على ترخيص أو تصريح 
بذلك من سلطة الترخيص أو وحدة الترخيص طبقاً 
القانون واللوائح والقرارات املنفذة له  ألحكام هذا 
الشرطة  وقوة  املسلحة  القوات  ذلك  من  ويستثنى 
والذخائر  لألسلحة  بالنسبة  الدولة  في  واألم��ن 
واملتفجرات الالزمة لها، كما يحدد الوزير الضوابط 
الالزمة ألسلحة الصيد وأماكن استخدامها وحاالت 
أن  التنفيذية  لالئحة  ويجوز  وصورها.  التدريب 
ترخيص  على  احلصول  شرط  من  اإلعفاء  تقرر 

السالح غير الناري وذخيرته.
ويقول مخير بأن حامل السالح يعاقب باحلبس 
كما جاء في املادة )54( في مدة ال تقل عن ستة 
أو  دره��م  آالف  ستة  عن  تقل  ال  وبغرامة  أشهر 
بإحدى هاتني العقوبتني كل من اقتنى أو حمل أو 
حاز أو أحرز بدون ترخيص سالحاً نارياً أو ذخيرة 

أو أي جزء منهما أو متفجرات.
باستخدام  يسمح  ال  القانون  أن  مخير  ويؤكد 
األسلحة في املناسبات، بل إنه شدد على محدودية 
نفوس  في  الرعب  يثير  ال  حتى  السالح  حمل 
وقد  بحمله  لهم  املصرح  لألشخاص  حتى  الناس 
يجوز  ال  أنه   )21( املادة  في  أعاله  بالقانون  جاء 
السالح بشكل ظاهر ولو كان مرخصاً، في  حمل 
واألندية  العامة،  واحملالت  األماكن  اآلتية:  األماكن 
الرياضية فيما عدا األندية املرخص فيها بالرماية، 
اخلاصة،  أو  العامة  أو  الرسمية  واالحتفاالت 
واملؤمترات واالجتماعات العامة، واملناطق الصناعية 

سلطة  حتدده  آخر  مكان  وأي  النفطية،  واملناطق 
الترخيص. ويستثنى من احلظر السابق املوظفون 
للشروط  وفقاً  وظائفهم  ألداء  السالح  لهم  املسلَّم 
لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتددها  التي  والضوابط 

القانون.
ويضيف: أن القانون اعتبر حمل السالح ظرفاً 
قانون  من   )368( املادة  ألحكام  استناداً  مشدداً 
العقوبات وإن العبرة في اعتبار حمل السالح ظرفاً 
مشدداً استناداً للمادة املشار إليها هي بطبيعة هذا 
النفس  السالح وهل هو في األصل لالعتداء على 
هذا  في  الستخدامه  بأنه  حمله  يفسر  ال  وعندئذ 
الغرض أو أنه من األدوات التي تعتبر عرضاً من 

األسلحة لكونه يحدث القتل.
التصاريح  أخ��ذ  ض��رورة  على  مخير  ويحث 
واملتفجرات  النارية  األعيرة  الستخدام  الالزمة 
الضوئية وغيرها التي تستخدم باملناسبات اخلاصة 
الترتيبات  بعمل  تقوم  بدورها  والتي  والعامة 
فرد  كل  سالمة  لضمان  االحترازية  والتدابير 

باملجتمع.

فلياأخذ بن�صالها!

من جهته، يرى الشيخ أحمد محمد املختار واعظ 
واألوقاف،  اإلسالمية  للشؤون  العامة  بالهيئة  ديني 
كاألعراس  املناسبات  في  االحتفال  أن  أبوظبي  في 
واالجتماع فيها من محاسن العادات، ويحقق مقاصد 
اجتماعية حسنة كإعالن النكاح الذي أمرنا به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه 

في املساجد، واضربوا عليه بالدفوف«. 
وإجابة الدعوة لالحتفال مطلوبة وللعرس واجبة 
فقد أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه  شرعاً 
وسلم، ملا لها من فوائد قيمة كتنمية املودة بني أسر 
املجتمع وأفراده مبشاركتهم في أفراحهم، فقد روى 
اإلمام مالك عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله 
إلى  أحدكم  دعي  »إذا  قال:  عليه وسلم  الله  صلى 

وليمة فليأتها«.
ومما يحقق هذه املعاني أن يتم االحتفال ضمن 
الضوابط الشرعية ومن أهمها توفير اجلو املناسب 
املباح،  السرور  ومظاهر  السالمة  توفير  من حيث 
وأن التعبير عن الفرح مبا فيه خطر على احلاضرين 
ومن  الفرح،  شرع  أجلها  من  التي  املعاني  ينافي 
احلي  والرصاص  النار  إطالق  املمارسات  أخطر 
في األفراح، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مما هو أخف من هذا وأقل خطراً، تنبيها على 
أهمية توقي احلذر في محافل الناس، واحلذر على 
الله  رضي  األشعري  موسى  أبي  فعن  سالمتهم، 
الله عليه وسلم:  الله صلى  عنه، قال: قال رسول 
»من مر في شيء من مساجدنا، أو أسواقنا ومعه 
نبل فليمسك، أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب 
»إذا  رواية:  منها بشيء«، وفي  املسلمني  من  أحداً 
مر أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده نبل، فليأخذ 
بنصالها، فليأخذ بنصالها، فليأخذ بنصالها«، وهذا 

تأكيد صريح يجب أخذه منطلقاً.

عبد الرحمن مخير الشيخ أحمد املختار 

تحقيق



كثيرة هي قصص الرجال الذين يشتكون 
من  قصص  هي  وعديدة  زوجاتهم،  عنف 
ضاقوا ذرعاً مبا يدعون أنه عنف يتعرضون 
له من طرف اجلنس اللطيف، حتدوا كل ما 
ميكن أن ُيقال عنهم، وأفصحوا عما يخالج 
صدورهم، ولم يجدوا حرجاً في االستنجاد 
بالشبكة املغربية للدفاع عن حقوق الرجال، 
زوجة  أمام  البيضاء  الراية  رفع  من  منهم 
عنيدة ال تؤمن باحلوار، ومنهم من التمس 
جتاوز  على  واملساعدة  واإلرش��اد  النصح 
استأسدن  زوجات  سببها  نفسية،  معاناة 

على شركاء حياتهن!
التي  واملعنوي،  املادي  العنف  أشكال 
لها  تعرضوا  أنهم  الرجال  مئات  يزعم 
عندها  وقفت  والتي  زوجاتهم،  قبل  من 
حقوق  عن  للدفاع  املغربية«  »الشبكة 
االعتداء،  قصص  ومن  كثيرة.  الرجال، 
قصة زوجة تستعرض عضالتها وتكبل 
زوجها ثالثة أيام، وأخرى تطعنه بسكني 
أخرى،  مع  عالقته  في  شكت  أن  بعد 
مفاجئة  بلكمة  أسنانه  تكسر  وثالثة 
ورابعة  الرجل،  حسابات  جميع  قلبت 
تعربد بأعلى صوتها أمام األبناء واألهل 
من  خرج  املسكني  ألن  فقط،  واجليران 
خارج  ساعات  لبضع  وتأخر  العمل 

املنزل.

»رجل« مع وقف التنفيذ

إلى وقت قريب كان سيد بيته وصاحب 
كلمة الترد، غير أن األقدار شاءت أن يصبح 
املغربية«  »الشبكة  أعضاء  أيدي  بني  ملفه 
عنفته  أن  بعد  الرجال،  حقوق  عن  للدفاع 
زوجته وطردته من منزله، وهو الكهل الذي 
)م.ر(  السابع. حتولت حياة  عقده  جتاوز 
البالغ من العمر 75 سنة املوظف املتقاعد، 
الذي يقطن مبدينة الدار البيضاء إلى جحيم، 
مكرماً  ُمعززاً  بيته  أن كان يعيش في  بعد 

رفقة زوجته وبناته الثالث.
بداية احلكاية كانت حني تقاعد من عمله، 
بيته عله يقضي ما تبقى من  واستقر في 
التي  زوجته،  أحضان  بني  عمره  سنوات 
الكهل  جلوس  تستسغ  ولم  حالها،  تغير 

طيلة اليوم وجهاً لوجه أمامها.
الرجل السبعيني، الذي ال حول وال قوة 
الشبكة  أب��واب  طرق  من  ُب��داً  يجد  لم  له، 
مدلياً  الرجال،  حقوق  عن  للدفاع  املغربية 
الذي طرد  لغرفته ومنزله  بأوراق وصور 
السنني  عشرات  فيه  قضى  أن  بعد  منه، 
ملف  اآلن  الوحيد،  ومعيلها  أس��رة  كرب 
وحالته  الدراسة،  قيد  مازال  الضحية  هذا 
إلى اإلقامة  النفسية متأزمة جداً، ما دفعه 
في فنادق رخيصة، وكأنه رجع إلى نقطة 
الصفر ليبدأ في مصارعة مصاعب احلياة 

من جديد.

حالت مر�صية

رئيس  بهجاجي،  الفتاح  عبد  ويؤكد 
الرجال  للدفاع عن حقوق  املغربية  الشبكة 
بأن »العنف الرمزي هو ما يتعلّق باحلاالت 
والتجريح،  الكرامة  من  باحلط  تتعلق  التي 
والسب والقذف أمام األبناء وأفراد العائلة، 
نعتبره في  وأمام اجليران وبشهود، وهذا 
الرجال  للدفاع عن حقوق  املغربية  الشبكة 
أخطر أنواع العنف املُمارس على الرجال«، 
في  امل���ادي  العنف  بهجاجي  ويحصر 
االستيالء على املمتلكات وكل ما يليها من 
أموال وشيكات ووثائق وغيرها من أوراق 

الهوية.
في حتليل »الشبكة املغربية« للدفاع عن 
اللواتي  النساء  بعض  أن  الرجال  حقوق 
اعتبارهن في األصل  الرجال ميكن  يعنفن 
بيئة  في  تنشئتهن  بسبب  حاالت مرضية، 
يُكنَّ تعرضن له من  أو ما قد  غير سوية، 
أنهن  أو  شبابهن،  أو  طفولتهن  في  قسوة 
أو  الشخصية  ِضعاف  برجال  متزوجات 
مبعنى  أسرهم،  مسؤولية  يتحملون  ال 
وبالتالي،  األسرة،  تعول  من  هي  املرأة  أن 
العنف،  في  الرجال حتى  يقلدن سلوكيات 
فضالً عن حاالت لنساء منحرفات يتعاطني 

املخدرات والدعارة.
اخلالفات  ف��إن  حقوقي،  تقرير  وف��ي 
الرتكاب  ال��دواف��ع  أكثر  تشكل  األسرية 
العنف في حق الزوج، وأن 75 في املائة من 
األزواج املعنفني سبق أن عنفوا زوجاتهم، 
فعل  رد  هو  لهم  يحدث  ما  فإن  وبالتالي، 

ضد أفعال سبق أن مارسوها من قبل.
رصد  ح��اول  ال��ذي  التقرير،  ويشير 
كالرباط  كبرى،  مب��دن  احل���االت  بعض 
أن  إلى  ووجدة،  ومراكش  البيضاء  والدار 
املعنفني  األزواج  حاالت  من  املائة  في   15
شخصيتهم ضعيفة، ويتملصون من حتّمل 
نتيجة  املائة  في  و10  أسرهم،  مسؤولية 

العجز واملرض.
الرجال  بعض  له  يتعرض  الذي  العنف 
الفئات،  جميع  يخترق  الزوجات  قبل  من 
عن  للدفاع  املغربية«  »الشبكة  وحسب 
اللطيف  اجلنس  عنف  فإن  الرجال،  حقوق 
والبائع  واملوظف  اجلامعي  األستاذ  يلحق 
املُتجول واملتقاعد، الذي بلغ من العمر ِعتيا، 
في  جذوره  في  العنف  »الشبكة«  وتفسر 
امللفات،  خالل  من  يبدو  إذ  احلاالت،  أغلب 
التي تنكب عليها الشبكة، أن احلالة النفسية 
للزوجة هي التي تدفعها إلى تعنيف الزوج، 
الذين  الرجال  بعض  سلوك  يبرره  وقد 
ذرعاً  األحيان  بعض  في  زوجاتهم  تضيق 
أن  ميكن  كما  املسؤولة،  غير  بتصرفاتهم 
يجد تفسيره في ضعف شخصيات بعض 

الرجال أمام زوجاتهم.

اأ�صكال العنف 

اجلسدي  العنف  ُيخلف  م��ا  وغ��ال��ب��اً 
األحيان  بعض  في  حادة  آالت  باستعمال 
شهادات  إليها  تشير  ورضوضاً  جروحاً 

طبية يتقدم بها الضحايا إلى الشبكة.
الزوجية  بيت  من  الطرد  أيضاً،  وهناك 
غرباء،  أشخاص  أو  باألقارب  باالستعانة 
األبناء  أمام  الكرامة  من  واحلط  والتجريح 
على  واالستيالء  واجليران،  واألق���ارب 
والوثائق  األجرة  وحجز  الزوج  ممتلكات 
املتعلقة بالعمل والبطاقة الوطنية، أو التهديد 
باللجوء إلى القضاء واستعمال ذريعة عدم 

اإلنفاق.
الشبكة  تعاملت  فقد  لبهجاجي،  ووفقاً 
مع  الرجال  حقوق  عن  للدفاع  املغربية 
سنوات،  ث��الث  من  أق��ل  في  حالة   3500
بعضها  الشبكة  عاجلت  ح��االت  وه��ي 
اآلخر،  للبعض  وتستمع  تتابع  ومازلت 
 26 مابني  أن معدل عمر احلاالت  ُمضيفاً 

و76 سنة.
ويعرف بهجاجي العنف الرمزي على أنه 
كل ما يتعلق باحلاالت، التي تتعلق باحلط 
والقذف  والسب  والتجريح،  الكرامة  من 
اجليران  وأمام  العائلة،  وأفراد  األبناء  أمام 
»الشبكة  تعتبره  وه��ذا  عيان،  وبشهود 
أخطر  الرجال  للدفاع عن حقوق  املغربية« 

أنواع العنف املمارس على الرجال.
في  امل��ادي  العنف  بهجاجي  ويحصر 
االستيالء على املمتلكات وكل ما يليها من 
أوراق  أموال وشيكات ووثائق وغيره من 

الهوية.
ومن حاالت العنف التي رصدتها الشبكة 
الرجال، حاالت  للدفاع عن حقوق  املغربية 
ما  غالباً  الذي  بالرجل  اجلنسي  التحرش 
ينتهي بالطرد من العمل، والعنف النفسي، 
اضطرابات  من  اآلن  يعاني  رجل  كحالة 
وجهة  إلى  زوجته  غادرته  أن  بعد  نفسية 
أطفال،  ثالثة  ذمته  في  تاركة  مجهولة، 
إضافة إلى متابعته في احملاكم وفق ذريعة 

الطالق للشقاق.
وجه  في  أيضاً  مفتوحة  الشبكة  لكن 

النساء، إذ غالباً ما تستقبل نساء معنفات.
العنف  يأتي  اجلسدي  العنف  وبخالف 
املرتبة  املمارس ضد األزواج في  القانوني 
األولى بنسبة 25 في املائة، جتسده أحكام 
قضائية مجحفة صادرة في حق األزواج، 
على  القائمني  حيرت  التي  احلالة  ولعل 
ل��زوٍج  كانت  تعاطفهم،  وأث��ارت  الشبكة 
مبلغ  بأداء  قضائي  بحكم  احملكمة  ألزمته 
نفقة يصل إلى 2500 درهم، رغم أن أجرته 
ال تتجاوز 2200 درهم، إذ يضطر القتراض 
مبلغ 300 درهم شهرياً لتأمني تسديد مبلغ 

النفقة.

حتقيق: حكيم عنكر- الرباط

�سون للعنف اجل�سدي والطرد من بيت الزوجية على يد زوجاتهم  رجال يتعرَّ

تحقيق
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جدل
ال ينتهي 

العالج بالقراآن

 يف فل�سطني بني احلالل 

واحلرام. 

حتقيق: تامر اإبراهيم- غزة 
قد يكون العالج بالقرآن طوق جناة وفق ما يعتقد 
عدداً  أن  إال  الفلسطينية،  األراض��ي  في  الكثيرون 
في  اختلفوا  النفسيني  واملختصني  الدين  علماء  من 

تصنيف هذا العالج بني التحليل والتحرمي. 
وبينما يقول مختصون: إن امتهان العالج بالقرآن 
نوع من أنواع »الدجل والشعوذة«، يرى آخرون أن 
هذا العالج »أمر طيب ومبارك فيه شريطة أن يكون 
وصاحب سمعة  به  وموثوقاً  صاحلاً  رجالً  املعالج 

طيبة بني الناس«. 
مقابالت  سلسلة  خ��الل  اتفقوا  املختلفني  لكن 
أن  على  الفلسطينية  األراض��ي  في   »999« أجرتها 
قراءة القرآن بشكل ذاتي من قبل الشخص املريض 
بالراحة  الشعور  ومتنحها  النفس  تهّدئ  نفسه 

واألمان والطمأنينة.
في  منتشر  الكرمي  بالقرآن  الروحي  والعالج 
في  الهائل  التطور  رغم  بعيد  زمن  منذ  فلسطني 
ودولياً  عربياً  دعماً  يتلقى  الذي  الصحي  القطاع 

بشكل مستمر خصوصاً في العقدين املاضيني.  
ويعزو مختصون نفسيون منتقدون لهذا العالج 
انتشاره في األراضي الفلسطينية إلى اجلهل العلمي 
والبعد عن املنطق والتعلق باخلرافات واخلزعبالت، 
الفهم احلقيقي للدين اإلسالمي  باإلضافة إلى عدم 

ومفهوم شفاء الصدور بالقرآن. 
أما املدافعون عن هذا العالج فيستشهدون بقول 

الله تعالى: »وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
سيدنا  بُسنة  ويقتدون   )82 )اإلسراء  للمؤمنني«- 
يعالج  كان  الذي  وسلم-  عليه  الله  -صلى  محمد 

نفسه وأصحابه بالقرآن.  
بفلسطني  األعلى«  اإلفتاء  »جلنة  عضو  ويقول 
الشيخ العالم د.عبد الكرمي الكحلوت: إن ما يسمى 
الطب  أنواع  من  نوعاً  واعتباره  بالقرآن«  ب�»العالج 
أساليب  من  يعد  اجلسماني  الصحي  للشفاء  وأداة 
الله  رس��ول  عن  تذكر  لم  التي  والشعوذة  الدجل 

»صلى الله عليه وسلم«.
ويضيف: أنها »طريقه فاشلة لعالج الداء«. 

ومصطلح العالج بالقرآن منتشر بني الفلسطينيني، 
بهدف  للكثيرين  بالنسبة  اخليارات  ضمن  ويكون 
واألم��راض  النفسية  االضطرابات  من  االستشفاء 
الشيخ  ويؤكد  األحيان.  بعض  في  والعقم  املعقدة 
الكحلوت أن جلوء الناس إليه هو عن »جهل ودون 
دراية«. ويستخدم املعاجلون بالقرآن أساليب كثيرة 
من  معينة  أن��واع  على  القرآنية  اآلي��ات  كتابة  منها 
املريض  قلب  قرب  بها  واالحتفاظ  العظم  أو  الورق 
قبل  من  ثم شربه  املاء، ومن  على  القرآن  قراءة  أو 

صاحب الداء.
ويقول الكحلوت: »هذه الطرق جميعها ال مرجع 

لها وهي أشبه بالدجل والشعوذة«.
ويشدِّد على أن أصحاب هذه املهنة هم مجموعة 
أموال  كسب  في  يطمعون  الذين  »املستنفعني«  من 
الناس عبر إغرائهم بحصولهم على عالج من خالل 

القرآن الكرمي املقدس.
لكن الشيخ الكحلوت وهو كفيف أوضح أن قراءة 
نفسه،  املريض  الشخص  من  ذاتي  بشكل  القرآن 

تهدئ النفس ومتنحها الشعور بالراحة واألمان.
َها  أَيُّ )َيا  تعالى:  الله  بقول  ذلك  على  واستشهد 
ِفي  مِلَا  َوِشَفاءٌ  َربُِّكمحْ  ِمنحْ  ِعَظةٌ  َموحْ َجاَءتحُْكمحْ  َقدحْ  النَّاُس 

ِمننَِي(- )يونس 57(. حُْمؤحْ َمةٌ لِل ُدوِر َوُهًدى َوَرححْ الصُّ
له  حمتو  عماد  الشيخ  اإلسالمي  الداعية  لكن 
أن  رأي مختلف عن وجهات النظر السابقة، معتبراً 
استخدام القرآن الكرمي في عالج األمراض والهموم 
»أمر مبارك فيه، إال أنه يشترط لنجاح ذلك أن يكون 
وصاحب سمعة  به  وموثوقاً  صاحلاً  رجالً  املعالج 

طيبة بني الناس«.
وتعالى:  الله سبحانه  بقول  الشيخ حمتو  وذّكر 
)وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنني( 
)اإلسراء 82(، مشيراً إلى أن رسول الله »صلى الله 
بالقرآن،  وأصحابه  نفسه  يعالج  كان  وسلم«،  عليه 
تعتبر  الفاحتة  أن سورة  إلى  ذاته  الوقت  في  الفتاً 
م��داواة  في  جيد  مفعول  لها  مباركة  رقية  أفضل 
له  الكرمي  »القرآن   :»999« ل�  ويقول  األم��راض. 
يصابون  الذين  على  ونفسية  روحية  تأثيرات 
الكثيرة  اآليات  من  ففيه  بدنية،  أو  نفسية  بأمراض 

التي حتدثت عن أنه يعد مصدراً للعالج«.
محمد  سيدنا  هدى  الهدى  أكمل  »أن  ويضيف: 
املسألة  تكون  أن  ويجب  وسلم«،  عليه  الله  »صلى 
قائمة على األساس الشرعي )ال إفراط وال تفريط(«.
ويؤكد حمتو أن الطب البشري والعالج القرآني 
الناس  من  فاألفضل  أبداً،  يتعارضان  ال  »علمان 

جهة،  من  أنفسهم  لعالج  األطباء  إلى  يتوجهوا  أن 
ومداواة أنفسهم بالطب القرآني من جهة أخرى، فما 

احلرج في ذلك؟« وفق قوله.
ويوجد في األراضي الفلسطينية أشخاص ورثوا 
أمثال  وأجدادهم  آبائهم  عن  بالقرآن  العالج  مهنة 

أحمد حمدان الذي يقطن في جنوب قطاع غزة.  
ودافع حمدان عن هذا النوع من العالج، إذ يقول: 
عن  ينتج  مرض  أي  عالج  على  القدرة  لديه  »إن 

تعاطي اجلن مع البشر بواسطة القرآن الكرمي«.
األم��راض  ع��الج  أي��ض��اً  »استطيع  ويضيف: 
عن  ناجتة  تكون  أن  شريطة  بالقرآن،  العضوية 
»استطاع  أنه  حمدان  ويدعي  اجل��ن«.  من  تدخل 
عالج مرضى مصابني بالسرطان وأصبحوا أصحاء 

ويعيشون حياة طبيعية«.  
الرجل  ه��ذا  يستخدمها  التي  األساليب  وم��ن 
الزيت،  وحمام  القرآن،  »قراءة  املرضى  عالجه  في 

والتبخير، وقراءة القرآن على املاء«.
الذي  املادي  العائد  عن  احلديث  ويرفض حمدان 
بالقرآن  جلسات عالجهم  مرضاه خالل  من  يتلقاه 
األمر  وه��ذا  ج��داً  قليل  عائد  »هو  بالقول:  مكتفياً 
جائز شرعاً«. ويقول مرضى: إنهم يدفعون ما بني 

خمسني إلى مائة »شيكل«، أي ما يعادل 15 إلى 30 
دوالراً أمريكياً في اجللسة الواحدة.

لكن هذا الرقم رفض حمدان تأكيده أو نفيه. 
من  الكثيرون  الفلسطينية  األراضي  في  ويوجد 
الكرمي  القرآن  من  يتخذ  الذي  الرجل  هذا  مناذج 
في  العلمية  الطرق  تنجح  لم  ملرضى  عالج  وسيلة 

عالج دائهم.   
ويقول أستاذ علم النفس االجتماعي في »اجلامعة 
القرآن  إن  الشاعر:  درداح  د.  غزة  في  اإلسالمية« 
الكرمي يشفي اآلالم النفسية، لكنه ليس أداة »للعالج 

اجلسدي«.
ويوضح األكادميي املرموق في قطاع غزة قائالً: 
لدى  كبير  »لغط  يشوبه  بالقرآن  العالج  مفهوم  إن 
واملُستخفني  املستغلني  بعض  جعل  مما  الناس«، 
لكسب  وأداة  بديل  طب  إلى  حتويله  الناس  بعقول 

األموال.
املتعلمني يصدقون  غير  »الناس  الشاعر:  ويقول 
الذي  اجلراحي  بالطب  ثقتهم  لعدم  اإلدعاءات،  هذه 
تكّون بناًء على آالف التجارب البشرية، حيث يجدون 
في ذلك موضع تشكيك إلمكانية جناحه، ما يعزز من 

إمكانية استغنائهم عن الطب اجلراحي«.
من  ج��زءاً  يعد  بالقرآن  العالج  أن  إل��ى  وينبه 
منظومة اجتماعية خطيرة تنمو وتنتشر في البلدان 
»الفقر  منظومة  وهي  فلسطني،  وبينها  املتأخرة 

واجلهل واملرض«.
حالة  تخلق  الكرمي  القرآن  »ق��راءة  ويقول: 
وعدم  النفسي  والهدوء  والراحة  الرضا  من 
دون  ذاتياً  يكون  أن  واألفضل  االضطراب، 

اللجوء إلى مساعد«.
ويرجع أستاذ علم النفس االجتماعي أسباب جلوء 
الكثير من الفلسطينيني إلى هذه العيادات، إلى سوء 

اإلدراك والوعي في مفهوم العالج بالقرآن.
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كان 
يوم جمعة، ويوم اجلمعة هو يوم املراكز التجارية بال منافس، حيث يؤمها آالف البشر من 
مختلف األجناس والفئات واألعمار. وإذا كانت املراكز التجارية تستوعب أعداد الذين يؤمونها 
أيام اجلمع والسبت من كل أسبوع، فإن مواقف السيارات فيها وحولها ال تستوعب أعداد 
السيارات التي تنقل هؤالء الزوار، فتكون املعركة احلقيقية هي معركة احلصول على موقف 

سيارة في مركز جتاري يوم جمعة أو سبت.
حدث هذا منذ شهور لم أعد أتذكر عددها، لكنه موقف ما زال ماثالً أمام عيني، كلما استعدته أشعر بالذنب 
وشيء من وخز الضمير، حتى لو لم أكن مخطئاً يومها. كان الوقت بني املغرب والعشاء، وكان الزحام ساعتها 
على أشده أمام مركز »اخلالدية« في أبوظبي، بعد أن امتألت املواقف الداخلية، ولم يعد فيها متسع ملزيد من 
السيارات. كان قد مر ما يقارب حوالي العشرين دقيقة، وأنا أدور في محيط املواقف القليلة أمام املركز، على 
أمل رؤية سيارة تغادر املكان الذي تقف فيه الحتالله بأقصى سرعة. وكان أكثر ما يغيظ ساعتها أن ترى في 
املرآة التي أمامك سيارة ترجع إلى اخللف مغادرة موقفها، بعد أن تكون قد جتاوزتها بقليل، ليأتي من هو خلفك 

فيحتل مكانها. 
كانت الهدية التي هبطت علّي من السماء بعد أكثر من عشرين دقيقة أمضيتها باحثاً عن موقف هي رؤية 
أضواء الرجوع إلى اخللف لسيارة على بعد أمتار قليلة أمامي، وفي اللحظة التي توقفت فيها إلفساح املجال 
للسيارة كي تخرج من املوقف وأحتل مكانها، كانت سيارة أخرى تقف على بعد أمتار قليلة أيضاً، ولكن بعدها. 
وألنني كنت في وضع أفضل، فما أن غادرت السيارة املكان حتى أخذت مكانها في جزء من الثانية، وقبل أن 
أهّم بالنزول من سيارتي وجدت سائق السيارة األخرى يترجل منها، ويأتي إلّي معترضاً على أخذي املوقف 
الذي اعتبره من حقه. حاولت إقناعه بأنني أحق منه باملوقف، ألنني كنت أقف خلف السيارة التي غادرت املكان، 
بينما كان هو يقف بعدها، إال أنه أصر على رأيه معتبراً تصرفي بعيداً عن الذوق واألخالق. كان ميكن للموقف 
أن يتطور، لوال أنني كنت في عجلة من أمري، فأغلقت نافذة سيارتي، وترجلت من سيارتي متوجهاً إلى مدخل 

املركز، تاركاً الرجل يواصل احتجاجه بالطريقة التي يراها، غير آبه مبا يقول.
 ال أعرف إلى أي مدى ذهب الرجل في احتجاجه على أخذي املوقف، لكنني عندما عدت إلى سيارتي بعد ما 
يقارب الساعة، كانت هناك عشرات املواقف الشاغرة التي غادرتها السيارات، بعد أن أوشكت أغلب احملالت على 
إغالق أبوابها. ركبت سيارتي وغادرت املكان، بينما لم تغادر صورة السائق الذي احتج على تصرفي مخيلتي. 
تساءلت وأنا آخذ طريقي بعيداً عن املركز: ترى أّينا كان على حق؟ أهو السائق الذي كان ينتظر خروج السيارة 
بعد أن جتاوزها بأمتار، أم أنا الذي كنت خلفها مباشرة وهي تهّم باخلروج؟ وَهبحْ أنني أنا الذي كنت على حق، 

هل كان الكون سيختل لو أنني تنازلت له عن املوقف وانتظرت دقائق أخرى حتى أعثر على موقف آخر؟ّ!
أسئلة ما زالت ترد على ذهني كلما وجدت نفسي أبحث عن موقف في مركز جتاري أو أي مكان آخر، رغم 
كل ما بذلته من محاوالت لتناسي ذلك املوقف وجتاوزه. لذلك، وبعد كل هذه الشهور التي كادت تكون عاماً، 
أجد نفسي مدفوعاً إلى تقدمي اعتذار لذلك الرجل الذي ال أعرفه، فقد كان بإمكاني أن أكون أكثر لطفاً وتسامحاً 
مما كنت وقتها لو أنني تريثت قليالً. وكذلك أنتم أيها األعزاء، بإمكانكم أن تكونوا أكثر لطفاً وتسامحاً إذا وجدمت 

أنفسكم في موقف مشابه، وأظنكم جميعاً معرضون لذلك، إن لم تكونوا قد تعرضتم له فعالً.

اعتذار لرجل ال أعرفه

عل�ي ع�بي�د
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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القومي،  الطريق  عن  املراهقني  بعض  جنوح 
ومتّردهم على واقعهم االجتماعي مبا لُه وما عليه، 
وضعف عوامل التربية الدينية من جانب األبوين 
وحتديداً األم، وانخراطهم في جوقة رفاق الّسوء، 
الوعي والثقافة، وملّوثات املجتمع ومغرياته  وقلّة 
التي تنخر عقول ونفوس بعض املراهقني وتسبّب 

لهم أذًى عالياً.. 
أبنائنا  من  الكثير  تدفع  قد  عوامُل  جميعاً  إنها 
وبناتنا املراهقني الى الوقوع في سياقات االنحراف، 
تكلفهم  وقد  اإلجرام،  وبراثن  الّضياع،  ومهاوي 
مستقبلهم أو حتى حياتهم، وتودي ببعضهم إلى 

التهلكة والغياب.. وإلى تفاصيل احلكاية!
أحد  الشرطة في  املناوب مبركز  الضابط  أمام 
املرأة  عمه  ابنة  أمام  ر«  »م.  قال  املدينة،  أحياء 
بهما  اتصلنا  الضابط،  »سيادة  »ف.ر«:  األرملة 
األرضي  الهاتف  ولكّن  ومرات،  مرات  ليالً  أمس 
في  وقلنا  ترّد،  ال  و»املوبايالت«  مقطوعاً،  كان 
أنفسنا »هناك أمرٌ ما قد حصل«، فتوّجهت مع ابنة 
عمي والدة املراهق »ش. ج 16- عاماً« ووولديها 
اآلخرين صباحاً إلى املنزل الذي يسكن فيه ابنها 
في  عاماً«  ر17-  »ع.  األصغر  وشقيقي  املراهق 
هذه املدينة، والواقع في احلي نفسه الذي يقع فيه 
مركز الشرطة هذا، وكان الباب اخلارجي للمنزل 
مفتوحاً على آخره، وقتها رأينا جثة مرمية هناك 
في غرفة الضيوف، وكانت الطعنة إلى جهة القلب 
متاماً، وبقعة الدم الكبيرة كانت متخثّرة، والرائحة 
تزكم األنف، وكان املشهد صعباً ومّراً .. سيدي، 
خاصة أن صاحب اجلثة هو شقيقي األصغر »ع« 
لدّينا..  ما  كل  هذا  موجود،  غير  »ش«  ابنها  وأن 

سيدي«!!
أفراد  من  فريقاً  املناوب  الضابط  أمر  وفوراً، 
الشرطة  مركز  في  اجلنائية  واملباحث  التحريات 
والقيام  املذكور،  املنزل  إل��ى  التحّرك  بسرعة 
البالغ  حسب  عينه،  احلي  في  الدقيق  بالتحّري 
ومالبساتها،  احلادثة،  على  للوقوف  ال���وارد، 
هذه  ارتكب  الذي  املجرم  عن  والبحث  وظروفها، 

اجلرمية النكراء...
أفراد  التقاهم  مّمن  العيان  شهود  بعض  وأفاد 
املذكور  احلّي  في  اجلنائية  واملباحث  التحريات 
بالتأكيد  هو  القاتل  أّن  املغدور،  عمل  مكان  وفي 

نهاية مراهق!

لقاء  »ش«  قّرر  التفصيلي،  الشرح  هذا  وبعد 
قريبه »ع«، في املنزل الذي كانا يقيمان فيه معاً، 
ولم يترّدد »ش« بقبول العرض، خاصة وأنه وجد 
– حسب ثقافته ومستوى تفكيره – ذلك أمراً مالئماً 
املخّدرات،  سموم  من  جسده  دخل  مما  ليتخلص 

لهذا ذهب »ش« للقاء قريبه »ع« مطمئناً...
املوعد  بحسب  املنزل  إلى  »ش«  ولدى وصول 
املتفق عليه مع »ع«  فوجىء بأّن »ع« يعمل على 

َكماً..  قفل الباب اخلارجي للمنزل قفالً ُمححْ
عندها انتابت »ش« وساوُس شتّى، وبدت النيّة 
الشيطانية واضحة، بأّن قريبه »ع« يبيّت له أمراً ما، 
بة البرّية( أمرٌ ُمفتعل وُمفبرك،  وأّن موضوع )الُعشحْ

وأنه كان ُطعماً الصطياده ليس إالّ!.
به،  يلحق  قد  عقباه  اذى ال حتمد  ألّي  وتفادياً 
»وليتغدى به قبل أن يتعشى به« – كما يقول املثل 
َهَم »ش« قريبه »ع« باملوافقة على طلبه الال  -، أوحْ
أخالقي، بعدما رأى أنه ال محالة واقعٌ بالفّخ، وأّنه 
ال مفّر وال مناص من األمر إال بقتل »ع« والتخلص 
أنه  أمامه  وادعى  األبد،  إلى  ومكائده  من شروره 
استل »ش«  املاء، حيث  ليشرب  املطبخ  إلى  ذاهب 
سكيناً كبيرة وحادة من سكاكني املطبخ، وقام على 
القلب،  في  حاّدة  طعنات  ثالث  »ع«  بطعن  الفور 
َدته قتيالً لتّوه  نابعة من قهٍر دفنٍي ال ُيوصف.. أرحْ

دومنا حراك! 
وقام بعدها »ش« بأخذ مفاتيح الباب من جيب 
القتيل " ع "، وفتح باب املنزل اخلارجي، ونظر 
حوله، وملّا تيّقن أّن الشارع خاٍلٍ من املاّرة متاماً، 
يعرفها  االنظار  عن  بعيدة  جهة  إلى  بالفرار  الَذ 
داخل احلّي نفسه، إذ اختبأ في منزل قيد اإلنشاء 

توقف العمل فيه منذ فترة، واقفل هاتفه املتحرك.
وبعد عملية تفتيش واسعة في احلي، قامت بها 
التحريات واملباحث  أفراد  دوريات الشرطة برفقة 
للقاتل  باملرصاد  الساهرة  العيون  كانت  اجلنائية، 
قيد  املنزل  في  مختبئاً  عليه  القبض  وألقت  »ش«، 

اإلنشاء.
وخالل  الشرطة،  مركز  في  التحقيق  وخ��الل 
املأخوذة  »ش«  بصمات  كانت  احملاكمة،  مجريات 
عن السكني، وعن مقابض األبواب جميعاً، والضغط 
املغدور،  من  يعانيه  »ش«  ك��ان  ال��ذي  النفسي 
إضافة إلفادات بعض معارف املغدور عن سلوكه 

باستمرار  يتعّرض  كان  الذي  16عاماً«،  ج  »ش. 
عم  ابن  عليه  ميارسه  كان  كبير  نفسي  لضغط 
والدته املغدور »ع. ر17 عاماً«، نتيجة تعاطي »ش« 
املدعو »ع« تهديد قريبه  مخّدرة، ومحاولة  حبوباً 
األرملة »ف. ر« بهذا األمر، بعدما  بإخبار والدته 
صنع »ع« من »ش« ُمدمناً حقيقياً، وجّره بأساليب 
أفعوانيّة إلى هذا األمر اخلطير، وذلك أثناء عملهما 
معاً مبخزن لبيع قطع تبديل السيارات في املنطقة 

الصناعية الواقعة في ضواحي املدينة نفسها..
وخالل أشهر سبقت وقوع جرمية القتل - كما 
أفاد بعُض معارف املغدور في مكان سكنه وعمله 
أن املغدور »ع« كان يتحرش ب�»ش« حترشاً ال   –
أخالقياً، ويشتمه ويسخر منه أمام الناس وملّرات 

عدة!
وقد كتَم »ش« عن عائلته تلك املمارسات البذيئة 
ولم  وغضبها،  والدته  عقاب  من  خوفاً  املتكّررة، 
يخبر أيِّ أحد من العائلة واألقارب ما كان يجري له 
من جانب قريبه »ع«، األمر الذي دفع »ش« لترك 
محل  في  والعمل  »ع«،  مع  نهائياً  والسكن  العمل 
كبير لبيع األثاث واملفروشات احلديثة، واستئجار 
غرفة في شقة يقطنها شباب ُعزَّاب من جنسيات 

مختلفة،وتقع في حي بعيد..
لكّن هروب »ش« من قريبه »ع«، لم يكن حالً 
والتي  له،  األخير  تهديدات  أمام  ونهائياً،  شافياً 
كانت تصل مسامعه بني احلني واآلخر، و»اخلوف 
الذي يأكُل اجلوف« -كما ُيقال-، والذي بدأ »ش« 
يعيش حلظاته وضغوطه ساعة بعد ساعة! وزاده 
حدة التهديد اليومي: بأّن »ع« بكّل تأكيد سيتصل 
ولدها  حال  عن  بالتفصيل  ليخبرها  بوالدة »ش«، 

وظروفه ومالبساته، وأنه ُمدمن مخدرات! 
بغيوٍم  ملبّد  كئيب  رم��ادّي  يوم  جاء  أنحْ  إلى 
التفافّي  أسلوب  اتباع  »ع«  قّرر  عندها  سوداء، 
ُعشبة  لديه  بأّن  "ش"  قريبه  أقنع  بعدما  آخر، 
بإزالة  تقوم  التأثير،  بالغة  الشكل،  غريبة  برّية 
آثاره،  وتزيل  كله،  جسده  من  املخدرات  ّسموم 
أذى جاءه  ينقذه من كل  لها مفعوالً سحرياً  وأّن 
إلى إحدى  بها صديق له كان في زيارة سياحية 
الدول اآلسيوية املشهورة بطب االعشاب، وأنه بدأ 
والرغبة  بالتحسن  يشعر  وبدأ  بنفسه،  استعمالها 

بترك املخدرات! 

الالأخالقي مع قريبه، كافية لالدعاء على  املراهق 
»ش« بتهمة القتل أوالً، وتعاطي املخدرات الذاهبة 
بالعقل ثانياً، والتي يبدو أنه كان حتت تأثيرها يوم 

ارتكب جرميته الّشنعاء...
امل��راه��ق«  امل��دم��ن  ال��ق��ات��ل-   – ووض���ع »ش 

اإلصالحية  »املنشآت  إحدى  في  القضبان  وراء 
ويبكي  وتقضُمه،  عذاباِته  يقضُم  والعقابية«، 
مراهقته املُهانة وطفولته الّسوداء وشبابه الضائع، 
بالسجن  عليه  األح��داث«  »محكمة  حكمت  بعدما 
الثامنة  يتجاوز  لم  َحَدثاً  كان  ألنه  عدة،  لسنوات 

القتل  جرميتي  اقترف  عندما  العمر  من  عشرة 
فعندما  وشقيقاه  والدته  أما  املخدرات،  وتعاطي 
يعد  ولم  أيديهم،  في  أسقط  عليه  باحلكم  سمعوا 
أمامهم إال زيارته بني احلني واآلخر ليذرفوا معه 

دمعاً سخيناً كاوياً.

اإعداد: وجيه ح�سن 
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الجريمة و العقاب

القريبة لقي عالم مشهور مصرعه، األمر الذي أثار 
ضجة على مستوى البالد.

السابعة  البالغ  شوارتز  روبرت  العالِم  اشتهر 
في مجالي احلمض  بأبحاثه  العمر  من  واخلمسني 
في  النووي واألحياء على مدى خمسة عشر عاماً 
هيمدون  مدينة  في  اإلبداعية  التكنولوجيا  مركز 

بوالية ڤيرجينيا.
في العاشر من ديسمبر للعام 2001 لم يحضر 
شوارتز إلى مكان عمله كاملعتاد واتصل به زمالؤه 

»ماذا فعلت لك لكي تقتلني؟«
ترجمة: د. ح�سن الغول 

لالطمئنان عليه، إذ يعيش وحده منذ وفاة زوجته، إال 
أنه لم يكن هنالك أي رد مما جعلهم يشعرون بالقلق 
ولم ميض وقت طويل حتى مت العثور على جثته في 
مزرعة ميلكها خارج املدينة، وكان من الواضح أن 
الضحية تعرض للطعن حتى املوت ووضعت عالمة 

»X« على ظهره.
وخالل أيام متّكنت الشرطة من إلقاء القبض على 
ثالثة أشخاص مقربني من أبناء الضحية، حيث مت 
االشتباه بأن أحدهم وُيدعى كيلي هولبرت هو الذي 

حافالً   2001 العام  من  ديسمبر  شهر  ك��ان 
باملصاعب واألحداث في مقاطعة واشنطن األمريكية، 
اجلرائم،  من  العديد  وقوع  العاصمة  شهدت  حيث 
آخرها  وكان  بها،  احمليطة  الضواحي  إلى  إضافة 
داخل  كان جالساً  عندما  بالرصاص  مصرع رجل 

سيارته مع طفليه على يد رجل مسلح.
وفي الوقت ذاته وليس بعيداً عن مكان احلادث 
ُقتل  كما  منزله،  داخل  قاتلة  لطعنات  رجل  تعرض 
ڤيرجينيا  وفي  جتاري،  مركز  خ��ارج  ثالث  رجل 

باعتبارها مختلة عقلياً، كما متت إدانة املتهمني الثالثة 
اآلخرين بتهم القتل والتآمر على ارتكاب اجلرمية، 
بينما جنت إجنليس من احملاكمة إثر إبرامها اتفاقاً 
ووفقاً  شاهدة،  خالله  من  أصبحت  احملكمة،  مع 
أواخر  لصحيفة »واشنطن بوست« فإن كالرا في 
مارس 2002 بدأت البحث ولعدة شهور عن شخص 
يتولى عملية قتل والدها إلى أن قابلت كيلي هولبرت 

في أكتوبر من العام ذاته واقنعته باألمر.
إن كالرا  العام  املدعي  قال  وفي جلسة احملكمة 
إلى شاب يدعى باتريك هاوس لقتل  تعرفت أيضاً 
األمر  بخطورة  شعر  عندما  الشاب  أن  إال  ابيها، 
ذلك  بعد  صرح  حيث  بها،  عالقته  وقطع  اختفى 
بأنها طلبت منه ممارسة لعبة تقمص الشخصيات 
اللورد  شخصية  تقمص  ق��ررت  وأنها  واألدوار 
كايوس. أما الشاب فطلبت منه أن يتقمص شخصية 
القاتل، بينما وصفت أباها بأنه مناسب ل�شخصية 

الرجل العجوز.
وقد حاول محامو الدفاع عن كالرا اإليحاء بأن 
ما كانت  يفهما جيداً  لم  من هولبرت وهاوس  كالً 
من  غضبها  بني  ما  ومزجا  عنه  حتدثهما  ك��الرا 
أيضاً  واستعانوا  منه  التخلص  في  ورغبتها  أبيها 
تلقَّى  التي  املدرسة  في  تعمل  اجتماعية  بأخصائية 
هذا  أن  إلى  أش��ارت  حيث  تعليمه،  هولبرت  فيها 
الشخص يجد صعوبة في تفسير وترجمة كل ما 

يسمعه من اآلخرين.
ورغم احملاوالت املستميتة للدفاع، إال أن احملكمة 
سنة  وأربعني  لثماٍن  كالرا  بسجن  حكماً  أصدرت 
الدفاع  قرر  حيث  األولى،  الدرجة  من  القتل  بتهمة 
بشكل  تستمع  لم  احملكمة  بأن  متذرعاً  االستئناف 
كاٍف للشهود، وفي العشرين من ديسمبر من العام 
فوهل  ميشيل  على  حكماً  احملكمة  أصدرت   2002
تصل  والتي  الثانية،  الدرجة  من  بالقتل  بإدانته 
عقوبتها القصوى إلى السجن لواحد وعشرين عاماً.
الدرجة  بالقتل من  إدانته  أما هولبرت فقد متت 
مارس،  شهر  في  احملكمة  أمام  مثوله  إثر  األولى 
حيث اعترف بأنه قرر أن يحمي كالرا ألنها مرتبطة 
بقضية عادلة، وأنه كان يشعر باحلب جتاهها. إال أنه 
أعرب عن أسفه ملا قام به وأوضح أن الفتاة استغلته 

الرتكاب هذا العمل.
احملكمة  جلسات  خالل  نفسي  خبير  أشار  وقد 
إلى أن هولبرت كان ميأل حياته بأصدقاء وهميني 
مثل اخلفافيش املاصة للدماء واحليوانات العمالقة 
مثل التنني في محاولة منه للشعور بأن هنالك عائلة 
حوله، كما أن معاناته من انفصام الشخصية أحد 
األسباب التي أدت إلى البحث عن أصدقاء وهميني.

حكماً  القاضي  أص��در  اجللسات  نهاية  وف��ي 
بالسجن مدى احلياة على هولبرت وحرمانه من أي 
إعفاء، إضافة إلى عشر سنوات أخرى بتهمة التآمر 

على ارتكاب جرمية القتل.
أما كاترين انغليس التي حتولت إلى شاهدة في 
لعام واحد، وهو  بالسجن  القضية فقد حكم عليها 
كبيراً  جانباً  هزت  قضية  على  الستار  أسدل  حكم 
من الرأي العام في الواليات املتحدة وسلطت الضوء 

على العالقات األسرية وعالقة اآلباء بأبنائهم.

ارتكب جرمية القتل.
كما مت ضبط تسع مديات وجهاز كومبيوتر يعود 
لهولبرت ولم ميض وقت طويل حتى كان احملققون 

يدركون أنهم أمام لعبة قاتلة.
جرمية القتل هذه سلّطت الضوء على سوء احلظ  
الذي الزم الكثير من العلماء وربطت بشكل ما بني 

العنف والعاملني في مجال البحث البيولوجي.
مقتل  من  شهر  حوالي  وبعد  يناير  شهر  في 
ُنشر مقال في صحيفة »صنداي  روبرت شوارتز 
تليغراف« حتدث عن وفاة كاثي جنوين التي تعمل 
ملادة  استنشاقها  إثر  املستشفيات  أحد  في  فنية 
»اإلنثراكس«، كما تعّرض الدكتور بينيتو كوي وهو 
بيولوجي العتداء من قبل أربعة أشخاص ثم اختفى 
املتخصص في مجال  وايلي  امليكروبات دون  عالم 
عدم  على  زوجته  أصرت  حيث  اجلسدية،  املناعة 
إقدامه على االنتحار، ومت بعد فترة اكتشاف جثته 
طافية في مياه النهر، وفي الوقت ذاته توفي عالم 
األسلحة البيولوجية ڤالدميير باشنيك إثر تعرضه 
لقي  وفاته  من  أسبوعني  وبعد  دماغية،  لسكتة 
خبير امليكروبات ڤان جنوين مصرعه إثر تعرضه 

لالختناق بالغاز.
ووفقاً للمقال، فإنه كان من الغريب أن يلقى عدد 
من العلماء مصرعهم خالل شهر واحد، خاصة بعد 
الضحايا، كما أشار  إلى قائمة  أن أضيف شوارتز 
من  الفترة  قتلهم خالل  مت  عاملاً   25 أن  إلى  املقال 

العام 1982 وحتى 1988.
شوارتز  مقتل  أعقبت  التي  املفاجآت  من  كان 
اعتقال ابنته كالرا التي أحملت إلى أن هولبرت الذي 

كان صديقاً لها قام بقتل والدها.
أنها  إل��ى  أش��ارت  فقد  إينغليس  كاترين  أم��ا 
بسيارتها  أوصال هولبرت  فوهل  مايكل  وصديقها 
إلى منزل شوارتز »للقيام بعمل ما«، ووافقت على 

الشهادة ضده إذا تطلب األمر ذلك.
احلادية  البالغة  ش��وارت��ز  ك��الرا  اعتقال  مت 
للعام  فبراير  من  األول  في  العمر  من  والعشرين 
ماديسون  جامعة  حرم  داخل  حجرتها  في   2002
إثر اتهامها باملشاركة مع ثالثة آخرين بقتل روبرت 
العثور  مت  التي  املستندات  أشارت  حيث  شوارتز، 
عليها إلى أن هذه الفتاة أسهمت في التخطيط لقتل 
تربط  أية صلة  وجود  نفى  جدها  أن  ورغم  أبيها. 
قيد  بقيت  الفتاة  أن   إال  املتهمني،  بباقي  حفيدته 

التحفظ حتى بدء محاكمتها.
ووفقاً ملدرسيها ورفاقها فقد اتصفت هذه الفتاة 
إلى  وامليل  اآلخرين  مع  اجليد  والسلوك  بالذكاء 
متمردة  كانت  أنها  إلى  البعض  أشار  بينما  العزلة، 
احلربية،  واملعارك  التاريخ  كتب  ق��راءة  وتعشق 
األلوان  الداكنة  املالبس  ارت��داء  تفضل  كانت  كما 
واالستماع للموسيقى الصاخبة. وقد اعترف جدها 
بأنها انضمت إلى مجموعة من الشبان ذوي اآلراء 
واألفكار املتطرفة، مشيراً إلى أنها شعرت بالصدمة 
إثر وفاة والدتها بالسرطان التي كانت مرتبطة بها 
االضطراب  من  مبرحلة  مّرت  حيث  كبير،  بشكل 

العاطفي.
ووفقاً ملا صرحت به صديقتها إجنليس للصحف 

معاملتها  يسيئ  أباها  بأن  لها  اعترفت  كالرا  فان 
وميارس العنف ضدها، وأنه حاول تسميمها مرات 

عديدة، إال أن أفراد العائلة نفوا هذا القول.
وأشارت إجنليس إلى أن زميلها هوربرت حمل 
املنزل  إلى  واجته  معطفه  حتت  أخفاه  سيفاً  معه 
حتى  العالم  بطعن  قام  وهناك  لشوارتز،  الريفي 

املوت.
ووفقاً للتقارير املتعلقة باملتهم هولبرت، فإن هذا 
الشاب عانى لسنوات طويلة من االضطراب العقلي 
ممن  واالرتياب  الشخصي  باالنفصام  وإصابته 
حوله وبسبب تفاقم حالته أدخلته أسرته إلى عدد 
من املؤسسات املتخصصة باالضطرابات العصبية، 
كما ُعرف عنه ممارسته كثيراً أللعاب تقمص األدوار 

خاصة شخصيات مصاصي الدماء.
إلى  يؤدي  ال  األلعاب  من  النوع  هذا  أن  ورغم 
زيادة حاالت العنف لدى ممارسيها، إال أن البعض 
باضطرابات  املصابني  من  للعديد  جذبها  أن  رأى 
من  يعانون  حيث  اخلطورة،  بعض  ُيشكل  عصبية 

األوهام وهذا ما حدث مع هولبرت.
خالل االعترافات التي أدلى بها ادعى هولبرت أنه 
املسؤول الوحيد عن عملية القتل التي أشار إلى أنها 
إينغليس وفوهل يعرفان  غير متعمدة، وأن زميليه 

مسبقاً عما ينوي القيام به.
بكالرا  باالتصال  قام  القتل  ارتكابه جرمية  بعد 
وأخبرها مبا فعله بأبيها إذ كان على قناعة من أن 

شوارتز يسعى إلى قتل ابنته بالسم.
ثالث  الضحية  قابل  أنه  اعترافاته  في  وأضاف 
الشر  ُيضمر  األب  بأن  مقتنعاً  أصبح  وأنه  مرات، 
لشخصية  تقمصه  عن  هولبرت  وحت��دث  البنته. 
الوقت  بني  يسمع  كان  إنه  وقال  الدماء،  مصاص 

واآلخر ثالثة أصوات تأمره بقتل شوارتز.
في الثامن من ديسمبر ذهب هولبرت إلى منزل 
الضحية وهناك سأله عن ابنته كالرا، وجاءه اجلواب 
بأنها خارج املنزل، ثم فوجئ بوالدها يدعوه بلطف 
للدخول وهنا وجد أن الفرصة مناسبة ملواجهة األب 
يتلقى  أن  ابنته،  وقبل  مبا ميارسه من عنف ضد 
اإلجابة وّجه لشوارتز عدة طعنات من السيف الذي 
دون  من  نفسه  عن  الدفاع  حاول شوارتز  يحمله، 

فائدة وهو يقول "ماذا فعلت لك لكي تقتلني؟".
االعترافات  هذه  على  تعليقه  في  هولبرت  والد 
يعتقد  كان  عقلي  باضطراب  املصاب  ابنه  إن  قال: 
األدوار  تقّمص  لعبة  من  يعدُّ جزءاً  به  يقوم  ما  أن 

والشخصيات وأنه غير واٍع متاماً ما يفعله.
في اخلامس من فبراير للعام 2002 مت استدعاء 
كالرا إلى احملكمة وسط خوف وحزن أخيها واختها، 
حيث طلبت في البداية تعيني محام للدفاع عنها ضد 

تهمة القتل من الدرجة األولى.
وجاء اعتقالها ثمرة شهرين من التحقيقات والتي 
تضمنت فحص رسائلها اإللكترونية والنصية التي 
كانت ترسلها إلى أصدقائها، والتي ذكرت فيها أن 
والدها يهدد حياتها وأنه من األفضل التخلص منه.

هيئة  أدانتها  نفسه  العام  من  مارس  وفي شهر 
والتآمر  األولى  الدرجة  من  القتل  بتهمة  احمللفني 
الرتكاب جرمية، بينما حاول الدفاع إقناع احملكمة 
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الدعوى على حسب ما ورد  تتصل وقائع هذه 
املدعي كان  أن  العليا في  بحكم احملكمة االحتادية 
يعمل موظفاً في إحدى اجلهات احلكومية بوظيفة 
لتعيينه  طلباً  عمله  أثناء  قدم  ثم  رئيس محاسبني، 
في وظيفة كبير محاسبني بإحدى الوزارات، وقام 
مسؤول تنفيذي فيها بالتأشير على هذا الطلب مع 
توصية بتعيني املدعي وحتديد املرتب. بعثت الوزارة 
إلى  التوصية  بهذه  مشفوعاً  الطلب  بهذا  ذلك  بعد 
للسير في إجراءات  دائرة شؤون املوظفني متهيداً 
ال��وزراء  مجلس  من  ق��رار  واستصدار  التعيني، 
ذلك  وأثناء  بالتعيني،  املختصة  السلطة  باعتباره 
من  بطلب تسريحه  دائرته  مدير  إلى  املدعي  تقّدم 
املدعي  ذلك. فأصبح  فوافق على  األصلية  وظيفته 
بعض  بوعود  الوزارة  تفي  أن  منتظراً  عمل  بدون 
مسؤوليها، بيد أن الوزارة املُدعى عليها عمدت إلى 
سحب هذا الترشيح، وإزاء ذلك لم يكن أمام املدعي 

لاللتحاق بأي عمل لديها، واملسألة ال تعدو أن تكون 
طلب استخدام مقدم من املدعي لم يصدر في شأنه 
أي ترشيح وهو أمر ال يرتب للمدعي مركزاً قانونياً 

يخوله احلق في إلزام الوزارة بالتعيني.
وإزاء ذلك قضت احملكمة االحتادية العليا برفض 
الدعوى، وفي حيثيات حكمها أشارت احملكمة إلى 
مجرد  هي  ال��وزارة  اتخذتها  التي  اإلج��راءات  أن 
)وعد بالتعيني( ال يعدو أن يكون عمالً مادياً بقصد 
الوزراء  مجلس  من  التعيني  قرار  إلصدار  اإلعداد 
السلطة املختصة، ومن ثم ال تسمو هذه  باعتباره 
اإلجراءات إلى مرتبة القرار اإلداري وال يتولد عنها 
ومن  اإلدارة،  يقيد  إيجابي  قانوني  مركز  للمدعي 
ثم يكون لإلدارة احلق في سحب هذه اإلجراءات 

والرجوع فيها في أي وقت دون معقب عليها. 
وتعليقاً على هذا احلكم يقول الدكتور رفعت عيد 
أبوظبي: إن  سيد األستاذ املشارك بكلية الشرطة� 

الوعد بالتعيين
عمل مادي ال ينشىء حقوقًا

اإعداد: اأماين اليافعي  

الدكتور رفعت عيد سيد

إال طريق القضاء فرفع دعواه طالباً احلكم بالتنفيذ 
املدعي  بتعيني  اتخذته  الذي  الوزارة  لقرار  العيني 
في وظيفة كبير احملاسبني لديها، وإلغاء كتابها إلى 

دائرة شؤون املوظفني بطلب إلغاء هذا التعيني.
إال أن الوزارة ردت على هذه الطلبات بالقول بأنها 
لم تطلب من املدعي أن يستقيل من عمله األصلي 

ما ذهبت إليه احملكمة االحتادية العليا يدعمه املنطق 
القانوني، ومن املمكن تأكيده من خالل عدة مبررات 

نراها ضرورية في مجال الوعد بالتعيني.
أوالً: ال تنشأ الرابطة الوظيفية إال بقرار التعيني، 
وال  موظفاً  الشخص  يعد  ال  القرار  هذا  فبدون 

ينسحب عليه املركز القانوني لعمال اإلدارة.
هو  الصريح  الكتابي  الشكل  ك��ان  إذا  ثانياً: 
بعض  في  أنه  إال  التعيني،  لقرار  املعتادة  الصورة 
األحيان ميكن القول بوجود قرار ضمني بالتعيني 
الشأن،  صاحب  جتاه  اإلدارة  مسلك  من  مستفاد 
فعلى الرغم من قاعدة أن الترشيح للوظيفة ال يعني 
قد تكشف عن  القرائن  أن بعض  إال  فيها،  التعيني 
انصراف نية اإلدارة وإرادتها ال إلى مجرد ترشيح 
الشخص، وإمنا إلى إحلاقه بخدمتها، ومن البني من 
نية  أن  على  تدل  قرينة  أية  توجد  لم  انه  الدعوى 
الوزارة اجتهت إلى تعيني املدعي، فالتوصية بالقبول 

على طلب التعيني ال تصل إلى مرتبة القرينة القاطعة 
على نية الوزارة في إحلاق املدعي في خدمتها. كما 
أن التوصية لم تأت من السلطة املختصة بالتعيني 

وهي مجلس الوزراء.
ثالثاً: إن من املبادئ املستقرة متتُّع اإلدارة بسلطة 
تقديرية في إصدار قرارات التعيني. فالتعيني يعتبر 
اجلهة  فيها  تترخص  التي  التقديرية  املالئمات  من 
اإلدارية بسلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقاً مع 
الصالح العام. ونزوالً على هذا املبدأ، ميكن القول 
بأن القاضي ال ميلك إصدار أمر إلى اجلهة اإلدارية 
بتعيني موظف في وظيفة معينة بذاتها، إذ أن ذلك 
من إطالقات اإلدارة جتريه بحسب ما يتراءى لها 

ومقتضيات الصالح العام. 
من ناحية أخرى، فإن استيفاء الشخص لشروط 
التعيني ووجود وظيفة خالية ال يفرض على اإلدارة 
التوقيت  تقدر  أن  وحدها  فلإلدارة  بها.  إحلاقه 

املناسب لشغل ما لديها من وظائف شاغرة، بل إن 
أن تعدل عن تعيني من جنح في مسابقة  لإلدارة 

أجرتها لشغل بعض الوظائف.
في  القضائية  األحكام  من  كثير  تفيد  رابعاً: 
ق��راراً  يعد  ال  بالتعيني  الوعد  أن  ومصر  فرنسا 
بل  حقوقاً،  ينشئ  ال  مادياً  عمالً  يعتبر  بل  إدارياً، 
إال  بعد.  القانون  يحمه  لم  مركزاً  أو  مزية  ينشئ 
أن هذه املزية تنقلب إلى حق إذا حتققت الشروط 
في  اإلدارة  شرعت  فإذا  الوعد.  بهذا  ارتبط  التي 
ليس  ذلك  تفعل  فإنها  بالوظيفة،  له  املوعود  تعيني 
لتنفيذ وعد ملزم قطعته على نفسها، وإمنا حلاجتها 
جلهوده والتي يترجمها الوعد الصادر عنها، مقيدة 
في ذلك بالضوابط املنصوص عليها في تشريعات 
الوظيفة العامة. ومن الواضح أن الوزارة املعنية لم 
تكن في حاجة إلى جهود املدعي، ومن ثم لم تشأ أن 

تضع وعدها بالتعيني موضع التطبيق.
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إن أي عمل مادي إمنا هو مجرد واقعة مادية غير مؤثرة في املراكز القانونية 
التي تتصل بها، فإذا كان وجود األثر القانوني هو معيار القرارات اإلدارية، فإن 
غاية هذا األثر تصبح هي معيار األعمال املادية، واألعمال املادية إما أن تكون 
أفعاالً إرادية أرادتها اإلدارة وتدخلت لتحقيقها مثل اإلجراءات التنفيذية التي ال 
لقرار اإلدارة  اآليلة للسقوط تنفيذاً  املنازل  القرار اإلداري كهدم  تسمو ملرتبة 
بالهدم. وقد تكون أفعاالً غير إرادية تقع بطريق اخلطأ واإلهمال مثل حوادث 

السير التي يسببها أحد موظفي اإلدارة. 
وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا في مصر بأن: محل العمل املادي الذي ال 
يختص به القضاء اإلداري يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها من دون 
أن يقصد به حتقيق آثار قانونية إال ما كان منها وليد إرادة املشرع مباشرة 
ال إرادة جهة اإلدارة. وبهذا يتميز محل العمل القانوني عن العمل املادي الذي 
يكون دائماً نتيجة مادية واقعية. وعلى الرغم من ذلك فإن عدم اعتبار العمل 
املادي قراراً إدارياً وإن كان مينع الطعن فيه باإللغاء، فإنه يصح أن يكون محالً 
ملنازعة إدارية متس مصالح األفراد فيكون محالً لطلب التعويض على أساس 

دعوى القضاء الكامل. 
ومن املستقر في القضاء اإلداري أن كل قرار لم يصدر عن إرادة اإلدارة في 
أحداث أثر قانوني سلبياً كان أم إيجابياً ال يعد قراراً أدارياً صاحلاً للطعن فيه 

باإللغاء وال يعدو أن يكون إجراًء تنفيذياً أو عمالً مادياً.
وذلك  اإلدارة،  يد  في  الوسائل  وأخطر  أهم  من  اإلداري��ة  القرارات  تعتبر 
باعتبارها أهم وسائل مباشرة الوظيفة العامة، ففي الواقع العملي ال متر حلظة 
اختصاصاته،  حدود  في  موظف  أو  مسؤول  من  إداري  قرار  إصدار  بدون 
وبالتالي ال تستطيع اإلدارة االستغناء عن هذه الوسيلة احليوية للقيام بأعباء 

واجباتها املوكلة إليها بنص القانون.
فإن اإلدارة عندما تقوم بإصدار رخصة أو مصادرة سلعة أو فصل موظف 
أو سلبياً، ويكون  إدارياً سواء كان إيجابياً  أو تأديبه، فهي بذلك تصدر قراراً 

الغاية،  احملل،  »السبب،  اخلمسة  أركانه  تتوافر  عندما  قائماً  اإلداري  القرار 
االختصاص والشكل«.

إن الغاية في إصدار القرارات اإلدارية من جانب اإلدارة لهو حتقيق الصالح 
العام، أي الغاية املشروعة.

يحدث عيب الشكل عند عدم التزام اإلدارة للشكليات التي نص عليها القانون 
أو من دون اتباع اإلجراءات املقررة قانوناً أو مخالفاً لها مما يصيب القرار بعيب 
الشكل ويستوي في ذلك أن تكون هذه املخالفة كاملة أو جزئية. واألصل، أنه 
ال يشترط بالقرارات اإلدارية شكل خاص لصدورها، ما لم يقرر الدستور أو 
القانون عكس ذلك على سبيل االستثناء، وعندئذ ال تكون القرارات مشروعة إال 
إذا صدرت ممن ميلك إصدارها، باتباع الشكليات احملددة، وباتخاذ اإلجراءات 

املقررة.
فقد يتطلب املشرع ضرورة صدور القرار اإلداري في شكل معني، كأن يكون 
رئاسياً، أو يشترط به أن يكون قراراً مسبباً، كما قد  مكتوباً، أو يكون قراراً 

يستلزم أخذ رأي جهة معينة قبل إصدار القرار.
إن صدور القرار من دون التزام اإلدارة للشكليات التي ينص عليها القانون 
أو من دون اتباع لإلجراءات املقررة قانوناً أو مخالفاً لها، يصيب القرار بعيب 
الشكل، فينص املشرع ببطالن تلك اإلجراءات والقرارات ملخالفتها قواعد الشكل 

واإلجراءات املقررة، وفي هذه احلالة يصدر القرار معيباً وباطالً.
لكن إذا سكت املشرع عن ذكر هذا اجلزاء فاألمر يرجع إلى القضاء اإلداري، 
له.  مخالفاً  القرار  صدر  والذي  املطلوب  الشكل  أهمية  مدى  في  يبحث  الذي 
وإن أهمية قواعد الشكل تنطوي على أهمية كبيرة وهي حماية الصالح العام. 
وحثها على عدم اتخاذ القرارات بعشوائية وبتسرع. ومع ذلك، فإنه من ناحية 
أخرى يكون مجهداً لإلدارة لطول سلسلة اإلجراءات كلما أرادت اإلدارة أن تتخذ 

إجراءات معينة.
يشترط القانون شكالً معيناً في القرار يجب على اإلدارة مراعاة هذا الشكل، 

النشاط  يباشر  أن  ميكن  ال  املعنوي  الشخص  أن  املعروف  من 
العقل  الطبيعيني املكونني له، كونهم  اإلجرامي إال بواسطة األعضاء 
املفكر واليد بالنسبة للشخص املعنوي، ألنه من ناحية أخرى ال ميكن 
مساءلته جنائياً عن كل فعل مؤثم يقترفه أحد أعضائه الطبيعيني حتى 
في حالة ارتكابه بأسمه وحلسابه، وذلك ألنه يشترط إلسناد أي فعل 
وفقاً  لهم  املرخص  الطبيعيني  األشخاص  من  مرتكبه  يكون  أن  إليه 
لنظامه األساسي بالتعبير عن إرادته، والواجب املفروض عليهم هو 

العمل ملصلحه الشخص االفتراضي )املعنوي(. 
وإن استقر الفقه والقضاء على مسؤولية الشخص املعنوي مدنياً 
عن األضرار التي يسببها للغير، فإننا نستغرب ما هو املانع من مساءلة 
هذا الشخص عن األفعال التي ترتكب من ممثليه حلسابه وملصلحته 
جنائياً، خاصة مع السياسة التشريعية والتي بدأت غالبية التشريعات 
في اتباعها في النص على مساءلة الشخص املعنوي جنائياً خوفاً من 
اخلطورة اإلجرامية التي قد يرتكبها هذا الشخص، والتي متس األمن 
واملصلحة العامة هذا وباإلضافة إلى أن األفعال التي ُترتكب من ممثل 
الشخص املعنوي إمنا ترتكب تنفيذاً إلرادة الشخص املعنوي متخذه 
شكل األمر أو رغبة صادرة ممن ميثلون إرادته. كما أن التركيز على 
الشخص الطبيعي دون الشخص املعنوي في املساءلة اجلنائية ينطوي 
على اإلخالل بالعدالة، كون الفائدة التي تنجم عن هذا الفعل اآلثم إمنا 

يستفيد منها الشخص املعنوي.

الدكتورة هالة �سعت

أستاذ مساعد في القانون العام 
جامعة العلوم والتكنولوجيا - العني

س: ما عالقة الشخص المعنوي 

بالمسؤولية الجنائية؟

يجيب عن هذا السؤال:
النقيب/ حممد اأحمد الزيودي

إدارة الشؤون القانونية - ديوان وكيل الوزارة
Email: zeyoudi.ae@hotmail.com
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من أمثلة ذلك اشتراط القانون ضرورة قيام اإلدارة بالتحقيق قبل اتخاذ القرار 
أو استشارة رأي جهة معينة متخصصة أو ضرورة التنبيه قبل اتخاذ القرار. 
ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه املادة 86 من املرسوم بقانون احتادي رقم 11 

لسنة 2008 في حاالت الوقف عن العمل، حيث نصت املادة 68 منه عما يلي:
)يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية من جلنة املخالفات-إيقاف 
املخالف عن العمل احتياطاً وإيقاف صرف نصف الراتب ملدة ال تتجاوز ثالثة 
إنذار  أو  بلفت نظر  أو عوقب  التحقيق معه  املوظف وحفظ  فإذا برئ  شهور 
صرف له ما أوقف من راتبه أما إذا فرضت عليه عقوبة أشد فإن القرار حول 

ما أوقف من رواتبه يرجع بتقدير جلنة املخالفات(.
كما وقد نص املرسوم نفسه بشأن املوارد البشرية في احلكومة االحتادية 
في الفقرة الرابعة من املادة 81 »على عدم جواز فرض أية جزاءات إدارية على 
املوظف إال بعد إجراء حتقيق خطي معه تتاح له الفرصة املناسبة لسماع أقواله 
توقيع  قبل  اإلدارة  على جهة  أوجب  اإلماراتي  املشرع  أن  ودفاعه« ونالحظ 
اجلزاء على املوظف أن تقوم بتحقيق معه وحتقيق دفاعه، وبالتالي قد وضع 
املشرع إطاراً محدداً يجب أن تلتزم به اإلدارة في حالة توقيع اجلزاء وإال اعتبر 

القرار معيباً بعيب الشكل.
وجتدر اإلشارة إنه يترتب على عدم مراعاة الشكل بطالن القرار، غير أن 
من غلو  اإلدارية وتخفيفاً  منه على عدم شل نشاط اجلهات  القضاء حرصاً 
التي تؤثر في  التفرقة بني األشكال اجلوهرية  األشكال وآثارها، استقر على 

حقوق األفراد وبني األشكال غير اجلوهرية.
بالرغم من أن أهمية عنصر الشكل و اإلجراءات كضمانة لألفراد ولتحقيق 
املتخصصني، مما يستوجب  األمور اخلافية على  العامة، ليست من  املصلحة 
أن يكون من شأنه مخالفة عنصر الشكل بطالن القرار اإلداري الصادر على 
خالفه، من دون حاجة إلى نص صريح يقرر هذا اجلزاء، وهو ما يعني عدم 
متتع اإلدارة بأية سلطة تقديرية في اتباع الشكل أو عدم اتباعه. بالرغم من 

أوراق قانونية

عيب الشكل
في القرار اإلداري

التخفيف من  أنه يتعني  ذلك، رأي القضاء اإلداري من دون أي مبرر معقول، 
حاالت البطالن لعيب الشكل في القرار اإلداري، سيما لو تبني له انعدام تأثير 
على  أو  اإلداري  القرار  مضمون  على  تتبع  لم  التي  اإلج��راءات  أو  الشكليات 
الضمانات املقررة لألفراد، حتى ال يكون من شأن إبطال كل قرار معيب شكالً 

عرقلة العمل اإلداري.
بناء على ذلك اجته القضاء اإلداري إلى بحث كل حالة على حدة ليحدد أهمية 
اإلجراء أو الشكل الذي خالفته اإلدارة، حيث قد يبدو اإلجراء أو الشكل جوهرياً 
في حالة و ال يبدو كذلك في حالة أخرى. وتبعاً لذلك بني القضاء الفرق بني 
الشكليات اجلوهرية واإلجراءات غير اجلوهرية، وبني أهمية أن تلتزم السلطة 
باحترام الشكليات اجلوهرية، وأن مخالفتها ينتج عنها بطالن القرار اإلداري، 
وفي الوقت نفسه وضح أن الشكليات غير اجلوهرية ال يترتب على مخالفتها 

أي بطالن بالتصرف.
يقصد بتغطية الشكل، اإلبقاء على القرار اإلداري بالرغم من عدم الشرعية 
الشكلية التي تشوبه، ومسألة تغطيته اآلثار إالّ بالنسبة للشكل اجلوهري الذي 
مت إغفاله أو مت إجراؤه بصورة غير صحيحة، إذ إّن عيب الّشكل اجلوهري هو 
الذي يعتدُّ به القضاء ويلغي القرار بسببه، أّما عيب الّشكل الذي ليس له هذه 

الصفة، فإن القضاء ال يتعرض له.
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 الدكتور حممد علي عمري ال�سرياين 

على الرغم من كثرة التحديات الكثيرة التي تهدد 
الدول وتنذر بعواقب يصعب التنبؤ بها، إال أن خطر 
البطالة هو من أكثر املخاطر بني التحديات، وذلك ملا 
لهذا اخلطر من انعكاسات على الواقع االقتصادي 

واالجتماعي في احلاضر واملستقبل.
ومتر الدول مبراحل عديدة في التنمية، كما أن 
تبعاً  يرتفع وينخفض  النمو في كل مرحلة  معدل 
مشكلة  أن  إال  ودولية،  وإقليمية  محلية  ملتغيرات 
البطالة وتوفر فرص عمل تظل دائماً إحدى القضايا 
البطالة  ملشكلة  حلول  وإيجاد  للتنمية،  األساسية 

عنها  البحث  ميكن  ال  جديدة  عمل  فرص  وتوفير 
احللول  هذه  تنبع  أن  يجب  وإمنا  املجتمع،  خارج 
من داخل البيئة نفسها آخذين في االعتبار األبعاد 

املختلفة للمشكلة.

معنى البطالة

ميكننا التركيز في معنى البطالة من خالل توفر 
العاطل  لتعريف  معاً  يجتمعان  أساسيني  شرطني 

وهما:
1- أن يكون قادراً على العمل.

2- أن يبحث عن فرصة عمل.
وتعّرفه منظمة العمل الدولية بأنه )كل من هو 
ويقبله  عنه  ويبحث  فيه،  وراغب  العمل  على  قادر 
جدوى(،  دون  ولكن  السائد،  األجر  مستوى  عند 
وينطبق هذا التعريف على العاطلني الذين يدخلون 
سوق العمل ألول مرة، وعلى العاطلني الذين سبق 
لهم العمل واضطروا لتركه ألي سبب من األسباب.

اأنواع البطالة

والعمر  اجلنس  حيث  من  تتفاوت  البطالة  إن 

والعرق، وكذلك من حيث مدة البطالة التي تعانيها 
الفئات املتعطلة، وكذلك هناك أيضاً تفاوت في نوع 
البطالة السائدة، وميكن أن نذكر أنواع البطالة وهي 

كما يلي:
االقتصادي  النشاط  إن  الدورية:  البطالة   -1
بجميع متغيراته ال يسير عبر وتيرة واحدة منتظمة 
بل تنتاب هذا النشاط فترات صعود وهبوط دورية، 
وعشر  ثالث  بني  الزمني  مداها  يتراوح  والتي 
سنوات ويطلق عليها مصطلح الدورة االقتصادية 

التي لها خاصية التكرار والدورية.
2- البطالة االحتكارية: هي البطالة التي حتدث 
املناطق  بني  للعاملني  املستمرة  التنقالت  بسبب 
واملهن املختلفة وتنشأ بسبب نقص املعلومات لدى 

الباحثني عن العمل.
3- البطالة الهيكلية: يقصد بها ذلك النوع من 
العمل بسبب  قوة  من  الذي يصيب جانباً  التعطل 
الوطني،  االقتصاد  في  حت��دث  هيكلية  تغيرات 
بني  التوافق  ع��دم  من  حالة  إيجاد  إل��ى  وت��ؤدي 
فرص التوظيف املتاحة ومؤهالت وخبرات العمال 

املتعطلني الراغبني في العمل والباحثني عنه.
البطالة  املقنعة:  والبطالة  املسافرة  البطالة   -4
املسافرة هي حالة التعطل الظاهر التي يعاني منها 
من  عدد  وجود  أي  املتاحة،  العمل  قوة  من  جزء 
األفراد القادرين على العمل والراغبني فيه والباحثني 
عنه عند مستوى األجر السائد دون جدوى، ولهذا 
فهم في حالة تعطل كامل ال ميارسون أي عمل، 
إما البطالة املقنعة، فهي تلك التي يتكدس فيها عدد 
كبير من العمال بشكل يفوق احلاجة الفعلية للعمل 
تنتج  ال  فائضة  أو  زائدة  عمالة  وجود  يعني  مما 

شيئاً تقريباً.
اإلجبارية:  والبطالة  االختيارية  البطالة   -5
العامل  فيها  يتعطل  حالة  هي  االختيارية  البطالة 
مبحض اختياره وإرادته، حينما يقدم استقالة من 
العمل الذي كان يعمل به، إما لعزوفه عن العمل 
أو ألنه يبحث عن عمل أفضل يوفر له أجراً أعلى، 
يتعطل  التي  احلالة  فهي  اإلجبارية  البطالة  أما 
أو  إرادته  العامل بشكل جبري أي من غير  فيها 

اختياره.

اأ�صباب البطالة ب�صكل عام

1- سوء التخطيط التعليمي.

2- عدم تنظيم سوق العمل.
3- عدم وجود توعية اقتصادية بغرض تشجيع 

االدخار.
األمن  على  الدول  لبعض  املرتفعة  النفقات   -4

وخاصة في الدول النامية.
5- انخفاض مستوى التدريب.

6- ندرة رأس املال وقلة االستثمار.
7- فشل املنشآت االقتصادية القائمة في رفع 

مستوى العمالة.
8- قلة األراضي الصاحلة للزراعة.

9- الهجرة من الريف إلى املدن.
كانت  التي  العامة  املشروعات  10- خصخصة 

وما  للقطاع اخلاص،  ملكيتها  ونقل  الدولة  متلكها 
العمال  أعداد هائلة من  إليه ذلك من تسريح  أدى 

واملوظفني العموميني.
في  احلكومي  التوظيف  حجم  تخفيض   -11

الوزارات واإلدارات احلكومية.
12- إعادة هيكلة أو هندسة الوظائف بالوزارات 
واإلدارات احلكومية على النحو الذي أدى إلى إلغاء 

كثير من الوظائف واملهن والدرجات.
طبقتها  التي  االنكماشية  السياسات   -13
احلكومات من أجل خفض عجز املوازنة، والتحكم 
في الدين العام الداخلي من خالل خفض اإلنفاق 

العام اجلاري واالستثمار.

اآثار البطالة

1- اآلثار االقتصادية
اإلنفاق،  نسبة  ارتفاع  إلى  البطالة  ت��ؤدي  أ- 
الدول  في  وخاصة  اإلدخار  فرص  تقل  وبالتالي 
التي يحكمها نظام األسرة املمتد السائد، لذا يرى 
املواطن نفسه ملزماً باإلنفاق على غيره من أقاربه 

برغم أنه عاطل عن العمل.
والعمال  الدولة  في  الوافدة  العمالة  ب- وجود 
البحث  الصعوبة  من  يجعل  عام  بشكل  األجانب 
العاملة  عن عمل، ويكون هذا على حساب األيدي 

املواطنة.
2- اآلثار االجتماعية

أ- إن وجود البطالة في املجتمع يؤدي إلى تأخر 
بالتزامات  اإليفاء  على  املتعطل  قدرة  لعدم  الزواج 

الزواج املالية املتزايدة.
مثل:  للعاطل،  تتولد  أن  التي ميكن  امليول  ب- 
اجلنوح إلى السرقة أو تعاطي املخدرات وانتشار 

اجلرائم مثل التزوير.
ج- احتمال زيادة النشاط في البحث عن العمل 

ولو كان ذلك العمل أقل من مستوى الطموح.
د- أن يكون رب األسرة عاطالً عن العمل، فإن 
تربية األطفال تكون أمراً شاقاً وال تتوفر التربية 

السليمة في كثير من احلاالت.
3- اآلثار النفسية

ال  فهو  دائم،  قلق  حالة  في  يعيش  املتعّطل  أ- 
يشعر باألمن واالستقرار واحترام نفسه في ظل 
فقدان  إلى  القلق يؤدي  يعيشه، هذا  الذي  الوضع 
الفرد مما يحد من درجة  املعنوية وطموح  الروح 

سعيه نحو العمل.
ب- أن التوتر النفسي للمتعطل يقود في كثير 
حياته  على  انعكاسات  وج��ود  إلى  األحيان  من 
زوجته  وبني  بينه  يحدث  كأن  أسرته،  وش��ؤون 
للتفكير  مدعاة  تعطله  يكون  أو  طالق  أو  خالف 
في االنتحار أو أن مييل إلى العنف في التعبير عن 

توتره النفسي.
ج- إن الفرد املتعطل كثيراً ما يكون مفرطاً في 
واحلياة  بالعمل  اخلاصة  األمور  جتاه  حساسيته 

املادية ويتعود البعض على االتكالية والالمباالة.
4- اآلثار السياسية

أ- تفشي العطالة في أي وسط، يؤدي إلى خلق 

في  القائم  السياسي  النظام  على  ضغط  تكتالت 
الدولة.

التعطل، قد يؤدي في  ب- إن استمرار حالة 
بشتى  الدولة  أمن  ضد  للعمل  حافزاً  يكون  أن 

الصور.
بقسط  ُيسهم  العطالة  موجة  ازدي��اد  إن  ج- 
كبير في عدم استقرار األوضاع السياسية في 
البالد، كما يؤدي إلى الفساد السياسي واإلداري.

مقرتحات لعالج م�صكلة البطالة

1- جعل املرأة عنصراً فاعالً في املجتمع وذلك 
من خالل:

املالي  الدعم  توفر  متويل  مؤسسة  إنشاء  أ- 
في  امل��رأة  حتتاجه  ال��ذي  الفني  والدعم  املطلوب 

املجال االقتصادي.
العمل  على  للمرأة  تدريب  مركز  إنشاء  ب- 

اخلاص.
الصناعات  ملنتجات  توزيع  مراكز  إنشاء  ج- 

الصغيرة.
د- إعداد برامج لتسهيل مشاركة املرأة احلاضنة 
في احلياة االقتصادية لتقدمي خدمات العون للمرأة 
ذات مستويات  راقية  في شكل حضانات  العاملة 

عالية مميزة.
من  التعليمية  السياسة  في  النظر  إع��ادة   -2

خالل:
أ- فتح املجال للخريجني للعمل في املؤسسات 

العامة.
العمل  الرتياد  للمتعلمني  احلوافز  إيجاد  ب- 

املهني واحلرفي في احلقل التجاري.
ج- ربط التعليم بخطة التنمية.

وخلق  التعليم  ونشر  اجلهل  على  القضاء  د- 
احلاجة  معرفة  الرئيسية  واجباتها  تكون  هيئة 
عن  ويتم  ومستقبالً،  حالياً  املختلفة  للتخصصات 
كالتربية  املختصة  الوزارات  بني  التنسيق  طريقها 

والتعليم والتعليم العالي.
تكون  تفصيلية  معلومات  قاعدة  توفير   -3
وأماكن  إعدادهم  حيث  من  العاطلني  عن  دقيقة 
إقامتهم واملهن التي يزاولونها وأعمارهم وتعليمهم 

وجنسياتهم وسبب تعطلهم ومدة بطالتهم.
وتشجيع  وحمايتها  الصناعات  تشجيع   -4
املشاريع التعاونية وإلزام األجانب باستثمار جزء 
من دخولهم محلياً ودراسة إمكانية تقدمي حوافز 

لتشجيع االدخار، كرفع سعر الفائدة مثالً.
5- تنمية ورفع كفاءة ومستوى تشغيل املوارد 
البشرية من خالل السياسة السكانية والتعليمية 
وسياسة التعيني واألجور بالقطاع العام وسياسة 

التسعير والسياسة املالية والنقدية.
6- رفع معدالت التشغيل في مختلف القطاعات 
االقتصادية وأولوية القطاع أو القطاعات التي تلعب 

دوراً رائداً في هذا املجال.
7- املوائمة بني الرغبة في التطوير التكنولوجي 
معدالت  رفع  أهداف  وبني  اإلنتاجية  مستوى  في 

التوظيف واحلد من البطالة.

البطالة..
األزمة المتجددة      



الشرطة العالمية

ترجمة: د. ح�سن توفيق

هل تختلف شرطة األرياف في مهامها وأسلوب 
عملها وحجمه عن تلك العاملة في املدن وضواحيها؟ 
أقل  أنها  على  الشرطة  تلك  مع  التعامل  يتم  وهل 

أهمية من نظيراتها في املدن.
إال  األري��اف،  شرطة  حول  ُتثار  كثيرة  أسئلة 
املتحدة  الواليات  بلد مثل  أنه في  الواضح  أنه من 
املدن  في  يعيشون  باملائة من سكانها  ثمانني  فإن 
واملناطق احلضرية والضواحي، بينما بقيت البلدات 
وأربعني  خمسة  لنحو  املفضل  االختيار  الصغيرة 

مليوناً من السكان.
احلياة  وأسلوب  العمل  فرص  توفر  أدى  وقد 
في  والرغبة  السكانية  الكثافة  وانخفاض  العائلي 
االبتعاد عن ضجيج املدن واالهتمام بتربية وحماية 
األطفال من مصادر اخلطر كالعصابات واملخدرات 
ضمن  احلياة  تفضيل  إل��ى  الناس  من  بالكثير 

املجتمعات الريفية الصغيرة.
الشرطة  ضباط  من  العديد  فإن  الواقع،  وفي 
واألفراد الذين يعملون في القرى واملناطق الريفية، 
كذلك رجال الدوريات يعانون أحياناً من أنواع غير 
مناسبة من الثقافة وأسلوب احلياة في تلك املناطق.

املاضية  والعشرين  اخلمس  السنوات  وعبر 
أدى التوسع في أنشطة الشرطة وبناء العديد من 
املؤسسات التابعة لها في املدن واملناطق احلضرية 
إلى التأثير سلبياً على الشرطة في املناطق الريفية، 

حيث انخفضت نسبة التوسعات في أجهزتها.
تصب  التي  السكانية  الضغوط  من  وبالرغم 
في صالح متدد املناطق احلضرية، إال أن الشرطة 
العاملة في املجتمعات الريفية ال تزال حتافظ على 
أهميتها داخل النسيج املجتمعي حالياً، وكذلك في 

املستقبل.
مكتب  نشرها  التي  اإلحصائيات  أش��ارت  وقد 

اإلحصاء العدلي إلى ما يلي:

الشرطة  إدارات  من  باملائة   75 نحو  توفر   <
عشرة  من  أق��ل  تضم  التي  للمجتمعات  اخلدمة 
آالف مواطن، حيث يعمل معهم 14 باملائة من عدد 
ألفاً في جميع مناطق  البالغ عددهم 765  الضباط 

الواليات املتحدة أو نحو مائة ألف ضابط.
باملائة   45 نحو  هناك  كان   2004 العام  في   <
من عشرة ضباط،  أقل  تضم  الشرطة  إدارات  من 
وبحلول العام 2008 ارتفعت النسبة إلى 53 باملائة، 
والتي تعني توظيف ستة باملائة من إجمالي ضباط 

الشرطة على مستوى الواليات املتحدة.
> من بني 12.501 إدارة شرطة في جميع مناطق 
الواليات املتحدة كان هنالك 11.048 إدارة تضم 49 
أو أقل من الضباط البالغ عددهم 123.614 ضابطاً.
»والكبيرة  الصغيرة  املجتمعات  هذه  وقد سعت 
تقدمها  التي  اخلدمات  بعض  خفض  إلى  أيضاً« 
النفقات ومن األمثلة  الشرطة لها كوسيلة خلفض 
على ذلك ما حدث في بلدة هاليفاكس التابعة لوالية 
ڤيرجينيا اجلنوبية، حيث أدى احلد من اإلنفاق في 
املدينة  ميزانية  إلى خفض  الشرطة  مجال خدمات 

بنحو الثلث.
ورمبا يوجد بعض السياسيني في الواليات 
التي تقدمها  الذين ال يعطون اخلدمات  املتحدة 
املجلس  فعضو  حقها،  احمللية  الشرطة  ق��وة 
البلدي جاك دوناڤانث لم يكن وحده الذي عبّر 
عن موقف، حطَّ فيه من قدر شرطة املدينة. وفي 
تصريح أدلى به للصحافة مؤخراً قال إنه يعتقد 
أن عدد أفراد الشرطة في املدينة زائد عن احلد 
وأن اخلدمات التي يقدمونها ال تشكل أية أهمية 

للسكان.
وفي الوقت الذي تسعى فيه املجتمعات الصغيرة 
إلى التقليل من النفقات املتعلقة بقوات إنفاذ القانون، 
بغض  جرائمهم  ارتكاب  يواصلون  املجرمني  فإن 

أو  املجتمع  هذا  عليه  يبدو  الذي  احلجم  النظر عن 
ذاك.

وفي التسعينيات من القرن املاضي كان هنالك 
اعتقاد شائع بأن اجلرمية في املناطق الريفية قليلة 
نسبياً وأقل عنفاً من مثيالتها في املناطق احلضرية، 
األمريكي  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  نشر  وقد 
مؤخراً بيانات تتضمن العديد من الوقائع املختلفة، 
إذ أن اإلحصائيات كانت توحي بأن االنخفاض في 
يشمل  لم  البالد  مستوى  على  اجلرمية  معدالت 
أن  إلى  البيانات  أش��ارت  كما  املجتمعات،  جميع 
شخص«  ألف   25 من  »أقل  الصغيرة  املجتمعات 
شهدت انخفاضاً طفيفاً في معدالت اجلرمية أكثر 

من املجتمعات الكبيرة.
في  متثل  الكثيرين  لدى  للصدمة  املثير  األمر 
الصغيرة  املجتمعات  لدى  اجلرمية  معدل  زي��ادة 
معدل  ارتفع  بينما  باملائة،  التسعة  تتجاوز  بنسبة 
اجلرمية لدى املجتمعات التي يقل عدد سكانها عن 

عشرة آالف شخص إلى أكثر من 18 باملائة.
وحول هذا األمر يقول جوزيف دومناير من 
جامعة »أوهايو احلكومية«: بالرغم من أن معدل 
انخفاضاً  شهد  الريفية  املناطق  في  اجلرمية 
أن  إال  احلضرية،  املناطق  في  مثيله  من  أكبر 
ارتكابها ال  يتم  التي  باجلرائم  املتعلقة  املشاكل 
تزال شديدة اخلطورة. فقد انتشرت العصابات 
حتدياً  يشكل  أصبح  بشكل  املخدرات  وتعاطي 

كبيراً ألجهزة إنفاذ القانون.
كما أن من األمور التي تشكل ناقوس خطر تلك 
الوفيات  معدل  أن  إلى  أشارت  التي  اإلحصائيات 
عدد  يقل  التي  املجتمعات  في  الشرطة  بني ضباط 
بشكل  مرتفع  شخص  آالف  عشرة  عن  سكانها 
ملحوظ، وخالل السنوات 1997-1988 كان معدل 
التي تعرض لها ضباط الشرطة في  القتل  حاالت 

املناطق الريفية أكبر كثيراً من مثيالتها في املناطق 
احلضرية.

ويجب القول، إن العمل الشرطي في املجتمعات 
واملناطق  امل��دن  في  نظيره  عن  يختلف  الريفية 
احلضرية، ولهذا تكون محاوالت الشرطة احلضرية 
إيجاد حلول ألية مشاكل تصادف الشرطة الريفية 
غير فاعلة في الكثير من األحيان، فالتحديات التي 
تواجه الطرفني تكون عادة مختلفة ومتنوعة، ويتم 

التعامل معها بشكل منفصل وبعيد عن التنسيق.
وعادة تتضمن تلك املشاكل والتحديات ما يلي:

احلاالت  في  للمساندة  ضباط  توفر  ضعف   <
الطارئة.

> محدودية التفاعل مع اآلخرين.
في  واجليران  واألصدقاء  األقارب  مواجهة   <
في  ومشكوك  ضحايا  بصفتهم  اجلرمية  مسارح 

أنهم مشتبه بهم وشهود.
مع  باملقارنة  الريفية  الشرطة  رواتب  تدني   <

نظرائهم في شرطة املدن.
من  طويلة  لفترات  اخلضوع  من  املعاناة   <

اخلمود وقلة النشاط في العمل.
ومع ذلك، فإن هنالك بعض املزايا التي يتمتع بها 
ضباط الشرطة في املناطق الريفية، فسبب قلة تلقي 
جنائية،  حوادث  بوقوع  املتعلقة  الهاتفية  املكاملات 
ملراقبة  الكافي  الوقت  يجدون  الضباط  هؤالء  أن 
اجلرائم  بعض  وإحباط  عنهم  والتحري  املجرمني 

قبل وقوعها.
ألية  الريفية  املناطق  فقدان  فإن  عام  وبشكل 
مؤسفاً  أمراً  يبقى  للشرطة  مؤسسات  أو  إدارات 
وبعضها  جيدة  غير  نتائج  وقوع  إلى  وسيؤدي 
سيحمل طابعاً اقتصادياً، كما أن الضباط الذين قد 
يتم االستغناء عنهم يتمتعون بخبرة ال بأس بها في 

العمل الشرطي سواء في األرياف أو املدن.

51العدد 502 أكتوبر 502012 العدد 502 أكتوبر 2012

شرطة األرياف.. تحّديات ال تنتهي 



53 العدد 502 أكتوبر 2012 العدد 502 أكتوبر 522012

آل نهيان »طيّب الله ثراه«، وشاهد عن كثب مآثره 
ومواقفه النبيلة على مختلف األصعدة. وفيما يلي 
نص شهادته وانطباعاته وذكرياته عن الشيخ زايد 

»طيّب الله ثراه«.
تعالى  الله  بإذن  له  باملغفور  لي  لقاء  أول  كان 
أكتوبر  ح��رب  بعد   1974 ع��ام  في  زاي��د  الشيخ 
مصر،  إلى  الرسمية  زيارته  أثناء  أشهر،  بعدة 
سموه،  على  للسالم  اللقاء  ه��ذا  ُخصص  وق��د 

على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �سبق اأن اتفق النا�س  

على حب اإن�سان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �سبق لقائد اأن كانت 

�سمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�سهادات بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين
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دبلوماسي وإعالمي وكاتب، له أكثر من ثالثني 
شؤون  في  األبحاث  من  ومئات  منشوراً،  كتاباً 
املجتمع والعالقات الدولية، ويحمل درجة الدكتوراه 
بالسلك  التحق  السياسية.  العلوم  فلسفة  في 
قيام  من  ثالثة شهور  بعد  اإلماراتي  الدبلوماسي 
الدولة  إعالمياً في سفارة  الدولة، وعني مستشاراً 
الدبلوماسية  املهام  من  عدد  في  وتنقل  بالقاهرة، 
وشغل  »واشنطن«،  بينها  من  الدولية،  والعواصم 
منصب أول مدير عام للمعهد الدبلوماسي وأشرف 
الدبلوماسيني  من  أجيال  وإع���داد  تدريب  على 
إلى  أُحيل  وقد  واقتصاديني.  عسكريني  وملحقني 
التقاعد بعد أن أمضى في خدمة العمل الدبلوماسي 

نحو 38 عاماً.
تأسيس  في  ش��ارك  العملية  حياته  بداية  في 
جريدة »اخلليج« بالشارقة، وكان أول رئيس حترير 
لها، وهو عضو في عدد من منتديات الفكر والثقافة 
العربي  الفريق  في  مؤسس  وعضو  اإلقليمية، 
منصب  يشغل  كما  املسيحي،  اإلسالمي  للحوار 
اجلامعات  من  لعدد  األمناء  مجالس  في  عضو 
وباحث جاد  العربي، وهو محاضر  الفكر  ومراكز 
ودؤوب.. إنه الدكتور يوسف احلسن الذي عاصر 
املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 

زايد من أوائل من رفع شعار
»ال عداوات مع أحد«

وتلقي توجيهاته ووصاياه ملجموعة الدبلوماسيني 
اللقاء معالي وزير  العاملني بالسفارة. وقد حضر 
واملستشار  السويدي،  خليفة  أحمد  اخلارجية 
زكي،  عباس  السابق  املصري  الوزير  االقتصادي 
سعيد  سيف  الدبلوماسيني:  مجموعة  وضّمت 
جاسم  ومحمد  الزعابي،  علي  بن  وعبدالله  ساعد، 
عمران.  ترمي  السفير  املرحوم  وبحضور  النويس، 
وسمعنا من الشيخ زايد حديثاً أبوياً مدهشاً، ورؤية 
قيادية نافذة وتشجيعاً لنا باقتحام الصعاب وإعالء 
شأن الوطن واإلخالص في العمل، واستيالد هوية 
دبلوماسية إماراتية مميزة، وشجاعة ومعطاءوعاملة 

ونافعة للوطن ولإلنسان ولإلنسانية. 
سواء  العام،  بالشأن  زايد  الشيخ  عالقة  كانت 
أم إعالماً، هي عالقة وثيقة  أم ثقافة  كان سياسة 
الواعي  واإلدراك  السليمة  الفطرة  بني  ما  متازج 
العامة  املصلحة  بني  وما  والقائد،  األب  موقع  من 
وخدمة اإلنسان ومحيطه العام. مثالً في السياسة 
هو  البشري  امل��ورد  أو  اإلنسان  يعتبر  الداخلية، 
كافة  تنضب  حينما  والباقي  األساسي  املال  رأس 
املوارد األخرى، وتعليمه وتربيته وإعداده وصحته 
وكرامته لها األولوية، كما اعتبر األرض وتعميرها 
ومتاسك  ووح��دة  وم��الذه،  اإلنسان  حصن  هي 

د. يوسف احلسن

الشيخ زايد مستقبالً امللكة اليزابيث واألمير فيليب في أبوظبي
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امتلك زايد 

ف�ضيلة اخلري 

وف�ضيلة ال�ضراحة 

وحكمة اخلربة

وهو ما ميكن اإجماله 

يف »�ضجاعة احلكيم« 

جنح ال�ضيخ زايد 

بامتياز يف حتا�ضي 

الوقوع يف م�ضيدة 

اال�ضتقطاب الدويل 

اأثناء احلرب الباردة 

فرض  عنه  والدفاع  مقدس  شيء  هما  »االحت��اد« 
أساس  اعتبرها  واألسرة  مواطن،  كل  على  مقدس 
الوطن.  وحب  واألخ��الق  الدين  وقوامها  املجتمع 
فيهما  وك��ان  واإلع��الم  الثقافة  في  األم��ر  وكذلك 

صريحاً وحكيماً وشجاعاً وتلقائياً.

احلاكم الرمز

إدارة  تعالى  الله  بإذن  له  املغفور  أحسن  لقد 
بني  مسبوقة  غير  محبة  ون��ال  احلكم،  وتدبير 
شعبه وشعوب أخرى، في فترة وجيزة، وبوتيرة 
متسارعة وعميقة، وعامله الناس ككبيرهم، وليس 
ولم  الثروة،  وال  السلطة  تغره  لم  مجرد.  كرمز 
لقد  والتواضع.  البساطة  في  تراثه  على  ينقلب 
األصيلة،  العربية  للحكمة  حقيقية  عصارة  شكل 
واحلوار  التسامح  في  األرقى،  اإلنسانية  وللحكمة 
إلعمار  اإلنساني،  والتعاضد  والتعاون  والعقالنية، 
والرفاه.  العدل  وحتقيق  البيئة،  وحماية  األرض، 
متلمساً  للناس،  مباشر  خطاب  صاحب  وك��ان 
حاجاتهم األساسية ومبرجعية أخالقية، في تعامله 
مع نفسه ومع غيره، كان دائماً معياره اخلير العام، 

واإلحساس باملسؤولية.
كانت سطوته،  مهما  احلاكم،  يستطيع  ال  نعم.. 
لم  إذا  محترمة،  هيبة  محبوباً، وصاحب  يكون  أن 
للناس، ويحافظ على حقوقهم، ويوّسع  يكن محباً 
خياراتهم وميكنهم من حتقيق تطلعاتهم اإلنسانية، 
ويؤمنهم من خوف ومن فاقة. لقد جنح، طيب الله 
من  به  واخلروج  في متثل طموحات شعبه،  ثراه، 
حلقات الفقر واحلرمان والتمزق، إلى فضاء الرفاه 
والوحدة واملنعة، ومن الهامش إلى صدارة الفعل، 

ونبل الدور، إن في اإلقليم أو في العالم. أبدع في 
من  مرحلة صعبة،  في  احلكم  تدبير  مجال حسن 
بني  التأليف  وفي  املؤسسات،  وبناء  الدولة  تشكل 
»املتصاحلة«  تسمى  كانت  التي  اإلم��ارات  قلوب 

وتسوية النزاعات احلدودية والقبلية.
»ال  شعار  رفع  من  أوائل  من  الله،  رحمه  كان 
من  »صفر  اآلن  يسمى  ما  أو  أحد«  مع  ع��داوات 
املشاكل« مع اجليران، وجنح بامتياز في حتاشي 
الوقوع في مصيدة االستقطاب الدولي أثناء احلرب 
أزمنة  في  تعاونياً،  خليجياً  مناخاً  وبلور  الباردة، 
وأسهم  واالنقسامات،  واحل��روب  بالتوتر  متيزت 
في خلق مناخ عربي تضامني، مدركاً أهمية املعادلة 
يتباكون  الذين  ولعل  اخلليج،  ألمن  االستراتيجية 
اليوم على انكسار هذه املعادلة، يستمطرون الرحمة 
حساباتهم  ويراجعون  الكبير،  القائد  هذا  على 

الضيقة التي خابت بخسران مبني.

مدر�صة زايد

لقد تعلمت من مدرسة الشيخ زايد »رحمه الله« 
قول  على  حترص  والتي  الصادقة  الدبلوماسية 
»احلقيقة«، وال تعرف الكذب وال التكاذب، صاحبة 
والقريبة  اإلنسانية  والفطرة  النافذة،  البصيرة 
الدبلوماسية  عالم  في  تسمى  ما  أو  الناس  من 
املعاصرة بالدبلوماسية الشعبية أو العامة. ويكفي 
اجلابري  عابد  محمد  الدكتور  بقول  استشهد  أن 
أكثر  بأنه  زايد،  الشيخ  عن  املغربي  الفيلسوف 
وقد  الناس،  برضا  يحظون  الذين  العرب  الرؤساء 
حزنهم  عن  مكان  كل  في  العرب  املواطنون  عبر 
الصادق عند رحيله إلى دار البقاء. ولعل من أبرز ما 
اتسمت به شخصيته القيادية، إدراكه العميق لواقع 
املنطقة وظروفها في مرحلة ما قبل نشوء الدولة. 
بني  التأليف  وضرورة  للتوحيد  حلاجتها  وتلمسه 
حالة  في  كانت  التي  واإلم��ارات  والقبائل  القلوب 
فرقة ونزاعات عبر عقود طويلة من الزمن. فضالً 
ومطامع  واالنغالق  واحلرمان  التخلف  حالة  عن 
اجليران وبخاصة شاه إيران. ولقد جنح هذا القائد 
في حتقيق هذا املنجز األساسي، وتخطى العقبات 
والضغوط كافة وأسس دولة وكياناً مستقراً وآمناً، 
اإلقليمية  لبلده على اخلريطة  وأوجد مكانة رفيعة 

والدولية.
والشك أن للنعمة البترولية التي وهبها الله لهذه 
األرض، كان لها األثر الكبير، لكن اإلرادة السياسية 
واحلكمة االجتماعية واألخالقية، هي األساس في 
دول  في  موجود  النفط  أن  ولنتذكر  املنجز.  هذا 

اإلرادة  غياب  في  لكن  وأفريقية،  عربية  أخ��رى 
واحلكمة والوطنية الصادقة املتجهة نحو املصلحة 
العامة، تعثرت هذه الدول، وبعضها دخل فضاءات 
خرائط  عن  وغابت  العبثية،  واحل���روب  الفشل 

التحديث والتقدم.
الله  بإذن  له  للمغفور  األساسي  االهتمام  كان 
توحيد  واإلنسان،  الوطن  هو  زايد  الشيخ  تعالى 
التحتية  بنيته  وبناء  وتعميره  املجزأ،  الوطن 
ووح��دة  واس��ت��ق��راره  أمنه  وح��راس��ة  والفوقية، 
عن  وتعويضه  اإلنسان  وتنمية  واستقالله،  ترابه 
الثروة  الشقاء والتخلف، واعتبار  عقود طويلة من 
اخلير  وتقدمي  واإلنسان،  املجتمع  خلير  عاماً  ملكاً 
األرض،  أنحاء  شتى  في  للمحتاجني  واملساعدة 
الرؤية في مؤسسات ومواقف  دت هذه  وقد جتسَّ

معروفة ومشهودة.

ق�صايا ومواقف

الشيخ  عناية  التي القت  اخلارجية  القضايا  من 
اخلليج  دول  بني  التعاون  مسألة  واهتمامه  زايد 
مجلس  والدة  قبل  عنها  حتدث  والتي  العربية، 
مسألة  عن  فضالً  بسنوات،  اخلليجي  التعاون 
املشترك،  العربي  والعمل  العربي  التضامن 
واملشاركة الفعلية في حل وتسوية نزاعات عربية 
حرب  بعد  الليبية  املصرية  اخلالفات  مثل  عربية، 
شارك  حيث  لبنان،  في  األهلية  واحلرب  أكتوبر، 
جنود إماراتيون ألول مرة في قوات الردع العربية، 
فضالً عن تدخل إلصالح ذات البني بني اليمنيني، 

وبني املغرب واجلزائر وغيرها الكثير.
ومن القضايا اخلارجية األخرى، تقدمي اإلمارات 

قوالً وعمالً ومساهمة كدولة نافعة لألمن والسالم 
تقدمي  في  اخليَّرة  املشاركة  عن  فضالً  الدوليني، 
لدول  ميسرة،  وقروضاً  منحاً  واملساعدة  العون 

ومجتمعات عديدة في أفريقيا وآسيا.
الذكر،  تستحق  التي  اإلنسانية  اجلوانب  ومن 
املعهد  في  املتدربني  أم��ام  أقدمها  كنت  والتي 
عرباً  وضباط،  دبلوماسيني  من  الدبلوماسي، 
وأجانب، منوذج الشيخ زايد »رحمه الله« في مجال 
احلديث،  القانون  وهو  اإلنساني،  الدولي  القانون 
الذي يشيع في خطب الساسة الدوليني، ولم يتعلمه 
الشيخ زايد في مدرسة أو جامعة، وإمنا استنبطه 
ورؤيته  اإلسالمي  وتراثه  اإلنسانية  فطرته  من 
إحدى  إن  القصة،  وفحوى  واألخالقية،  السياسية 
أسسها  والتي  الدولة،  في  اخليرية  املؤسسات 
وجدت  زايد،  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  املغفور 

أن الضرورة تقتضي التعاون مع منظمة الصليب 
األحمر في توصيل مواد طبية إلى مسلمي البوسنة. 
وجاء من يقول إلى الشيخ زايد، بأنه يخشى أن تقع 
بعض مواد اإلغاثة اإلماراتية في يد الصرب أعداء 
البوسنة، وعندما سمع الشيخ زايد هذا الكالم قال: 
»ال وجه للحرج أو اخلوف، فالتعاون مع الصليب 
أهل  كلهم  األحمر،  الهالل  مع  كالتعاون  األحمر 
تكون  وعندما  للجميع،  اخلير  نقدم  ونحن  خير، 
املعتدي  بني  عندي  فرق  فال  للدواء،  حاجة  هناك 
لإلغاثة«.  حاجة  في  أرواح  كلهم  عليه،  واملعتدى 
عميقاً  الله« درساً  وهكذا قدم الشيخ زايد »رحمه 
الدولي اإلنساني، ومبادئ فعل اخلير  القانون  في 
العام واملسؤولية اإلنسانية. لقد امتلك »رحمه الله« 
اخلبرة،  الصراحة وحكمة  وفضيلة  اخلير،  فضيلة 
وهو ما ميكن إجماله في »شجاعة احلكيم«، والتي 
جاء ذكرها في قول املتنبي: »وكل شجاعة في املرء 

تغني وال مثل الشجاعة في احلكيم«.
اللذين  الكبير  واالحترام  املرموقة،  املكانة  إن 
حتظى بهما  اإلمارات في عيون العالم، هما ثمرة 
مبادئ وقيم وسياسات، وضع نهجها ومرتكزاتها 
وقد  ثراه،  الله  طيّب  اخلير«  »زايد  املؤسس  القائد 
أضفت هذه املبادئ والسياسات على اإلمارات دوراً 
باملعايير  حجمها  من  أكبر  هو  ما  إلى  بها  ارتقى 
الدولية املتداولة، وحينما غادر قائدها دار الفناء إلى 
دار البقاء التقت القوى الشعبية والرسمية في معظم 
الراحل  بحكمة  الصادقة  اإلشادة  على  العالم  دول 
التي  وبالدولة  ومبواقفه،  وبشخصيته  الكبير، 
وأدار  واألمان،  التقدم  مدارج  إلى  قائدها،  أسسها 

سياساتها مع اخلارج على نحو جدير باالحترام.

التعاون بني دول اخلليج لقي عناية كبيرة من الشيخ زايدالشيخ زايد أثناء زيارته ملقر سفارة الدولة في القاهرة عام 1974
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د. فالح حنظل

امليجر هوملز 

اأول �ضخ�ضية اأوروبية 

تبحث عن النفط 

يف اخلليج 

من  أكتوبر  شهر  وفي  البحرين،  إلى  وذهب  عدن 
عام 1920 افتتح مقر الشركة هناك واشتغل معه 
أحد  يطلب  بعث  كما  اليتيم،  وعلي  محمد  األخوان 
اجليولوجي  اخلبير  مان(  )الدكتور  وهو  معارفه 
الذي طمأنه إلى احتمال وجود النفط في األراضي 
العربية الشاسعة املتاخمة ملياه اخلليج، وفي أيامه 
اليتيم  األخوين محمد وعلي  بنصيحة  أخذ  األولى 
وجاء بحفارات حتفر آبار ماء، وبذلك اكتسب ثقة 
اخلطوة  تكون  أن  على  واألهالي  احلاكم  ومحبّة 
والتنقيب اجليولوجي ومحاولة  البحث  الثانية هي 

احلصول على امتياز نفطي. 
الكويت  حاكم  انتقل   1921 عام  حل  وعندما 
الشيخ سالم الصباح إلى رحمة الله تعالى وتولى 
األمر بعده الشيخ أحمد اجلابر الصباح، فوجد هذا 
األحداث  من  خضٍم  وسط  نفسه  اجلديد  احلاكم 
 – األجنلو  شركة  أن  ذل��ك  والنفطية،  السياسية 
عن  للتنقيب  جديد  بطلب  تقدمت   )B.P( فارسية 
السياسي  االتفاقية كتبها  إن مسودة  النفط، وقيل 
احلاكم  إلى  وقّدمها  ولسون(  )ارنولد  البريطاني 

الع. اجلديد لإلطَّ
أما في السعودية فقد شهد عام 1921، استتباب 
األمور بشكل تام لألمير عبد العزيز بن عبد الرحمن 

السعود بحيث نادى بنفسه )سلطان جند(.
وفي العراق تولى احلكم هناك امللك فيصل بن 
امللك حسني وقد اعتلى العرش يوم 1921/6/11 
املقتدر  اإلجنليزي  السياسي  ذل��ك  في  وسانده 
)كرترود  اآلنسة  وكذلك  كوكس(  وليم  )السير 
سياسي  معهما  وكان  بيل(  )مس  املسّماة  بيل( 
التقى  قد  الشاب  هذا  وكان  )فلبي(،  اسمه  شاب 
في عام 1917 باألمير السعودي وساعده على حل 
مشكالته مع قبيلة شمر، كما توسط في اخلالفات 
احلجاز،  ملك  حسني  امللك  وبني  بينه  نشبت  التي 

وكل ما كانوا يسمعونه عنهم هو ما يحصلون عليه 
من معلومات من البعثات التبشيرية األمريكية التي 
البحرين ومناطق أخرى  إلى  غامرت في الوصول 

من اخلليج.
األمريكية  ال��دراس��ات  م��راك��ز  كانت  وبينما 
والبريطانية منشغلة بإعداد الدراسات الالزمة عن 
 1920 املنطقة، ظهر على مسرح األحداث في عام 
واإلرادة  العزمية  قوي  لكنه  اجلسم  ضئيل  رجل 
األصل  نيوزيالندي  هوملز(  فرانك  )امليجر  هو 
اجليش  في  لكنه خدم  مناجم  مهندس  وهو أصالً 
العراق.  في  األت��راك  يقاتل  كان  الذي  البريطاني 
موضوع  على  مركزتني  وأفكاره  عيناه  وكانت 
على  احل��ص��ول  م��ن  متكن  وق��د  اخلليج  ب��ت��رول 
معلومات جيدة عنه من خالل تتبعه أخبار شركة 
فارسية )B.P(. لذلك استقال من  النفط األجنلو – 
إقناع  من  متكن  وهناك  لندن،  إلى  وذهب  اجليش 
من  سيتمكن  أنه  من  واألعمال  املال  رجال  بعض 
احلصول على امتيازات نفطية في اخلليج العربي، 
وملا اقتنعوا بذلك متكن من تأسيس شركة بريطانية 
مى أيضاً )النقابة  اسمها )الشركة الشرقية(. وُتسَّ

الشرقية( وباإلجنليزية )إيسترن سندكيت(.
وعندما أكمل كل شيء غادر بريطانيا ونزل أول 
األمر في عدن حيث افتتح صيدلية هناك، ثم ترك 

بانتصار  األولى  العاملية  احلرب  انتهت  عندما 
امللك في  نائب  )اللورد كيرزن( وهو  احللفاء، قال 
الهند: »إننا انتصرنا ألننا كنا نعوم على بحٍر من 
الوقود  العاملي لهذا  البترول«، وهكذا ارتفع االسم 
عسكرية  استراتيجية  سلعة  أصبح  ألنه  اجلديد 

عالوة على كونه سلعة اقتصادية عاملية.
على  البريطانية  الشركات  أعني  تفتحت  ومثلما 
نفط اخلليج، فإن أساطني السياسة العاملية ورجال 
املصادر  إل��ى  يتطلعون  راح��وا  األميركيني  امل��ال 
وذلك  أمريكا،  املوجودة في خارج  العاملية  النفطية 
األمريكي،  البترول  لهم شبح نضوب  بان  أن  بعد 
والتي  الكبرى  الصناعات  رجال  هاجس  فأصبح 
السيارات  مثل  منتجاتها،  لتشغيل  وق��وداً  تتطلب 
من  تلك  وغير  والطائرات  والبواخر  والقاطرات 
احملركات، أنه البد من احلصول على مصادر طاقة 
األمريكية.  اآلبار  تنتجه  ما  مجرد  من  وأكبر  أكثر 
فقد ذكرت األبحاث اجليولوجية أن أمريكا وإلى عام 
1920 أنتجت ثلثي نفط العالم. لذلك فقد مت حفر 
ألوف اآلبار النفطية في أرضها، فارتفعت األسعار 
بشكل كبير، وصدر تقرير اقتصادي يقول ويؤكد 
من  نفطية  مصادر  على  احلصول  ض��رورة  على 
بلدان أخرى. وهنا راحت الشركات الكبرى تدرس 
الشرق  بلدان  إلى  بالذهاب  تغامر  أن  احتماالت 
من  بكثرة  يستخرج  النفط  ك��ان  حيث  األوس��ط 
إيران والعراق، وأن هناك همساً يدور حول احتمال 

وجوده في منطقة اخلليج العربي.
هي  األمريكيني  تواجه  كانت  التي  املشكلة  لكن 
مجهولة  أراٍض  داخل  في  يتوغلوا  أن  يجب  أنهم 
عبارة  وهي  السنني،  مئات  منذ  حالها  على  بقيت 
معظمهم  وسكانها  األطراف  مترامية  صحراء  عن 
واألمريكيني  األوروبيني  ُيعادون  منهم  وكثير  بدو 
السياسي،  تنظيمهم  أحد  يعرف  وال  شديداً،  عداًء 

لذلك ارتبط بصداقة مع ابن سعود من جهة ومع 
أوالد امللك حسني وهم فيصل وعبد الله وعلي وزيد 
من جهة أُخرى. وفي ذلك العام أيضاً أي في عام 
1921 وقع في إيران حادث سياسي خطير أال وهو 

أطاح  أن  بعد  احلكم  سّدة  إلى  شاه  رضا  صعود 
بالعائلة القاجارية املالكة احلاكمة هناك.

عن  األحداث  يراقب  كان  فقد  هوملز  امليجر  أما 
كثب وهو مشغول مع شركته )إيسترن سندكيت( 

الفرص  ويتحنيَّ  البحرين،  في  املياه  آب��ار  بحفر 
للحصول على امتياز نفطي في الكويت باعتبار أن 
جيولوجييها أكدوا وجود النفط في أراضيها. غير 
أن مشكلة هوملز كانت كيف ميكن أن يقارع شركة 

الميجور هولمز

املغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم 
البحرين في ذلك احلني مع اثنني من أجناله هما املغفور 
لهما الشيخ مبارك »اليمني«، والشيخ دعيج. ويظهر في 
الصورة أيضاً امليجرفرانك هوملز واملترجم أشرف
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قوية مثل )األجنلو – فارسية(.
فتح  على  ساعد  مهماً  حدثاً   1922 عام  شهد 
اخلليج،  منطقة  في  نفطي  امتياز  أول  ملنح  الباب 
َط وثبََّت  ذلك هو انعقاد )مؤمتر العقير( الذي َخطَّ
العراق والسعودية والكويت. فعندما  احلدود بني 
بقيت  البلدان،  تلك  في  نسبياً  األوضاع  استقرت 
وكان  مخططة،  وغير  مجهولة  بينهم  احل��دود 
اجلديدة  فاحلكومات  عندهم.  للقلق  مدعاة  ذلك 
حدودها  تعرف  أن  تريد  كانت  الشابة  والقيادات 
ومناطقها مادامت هناك محاوالت أوروبية للتنقيب 
البدوية  القبائل  أن  على  عالوة  فيها،  النفط  عن 
تثير  مناطق  في  وترعى  تتجاوز  كانت  املرحتلة 
بريطانيا  على  لزاماً  أصبح  لذلك  بينها.  مشكالت 
وعليه  احلدود،  وتثبيت  تخطيط  مبهمة  تقوم  أن 
فقط طلب )السير وليم كوكس( املقيم السياسي 
منطقة  في  اجتماع  عقد  بغداد،  في  البريطاني 
البريطاني  ابن سعود والوكيل  )العقير( يحضره 
نشأت  والسيد صبيح  مور(  )امليجر  الكويت  في 
عدد  املؤمتر  أن يحضر  أيضاً  وأجاز  العراق،  عن 
عدة  عقد  مت  أن  وبعد  املنطقة.  قبائل  شيوخ  من 
على  والعراق  السعودية  بني  االتفاق  مت  جلسات 
شكل  على  حيادية  حدودية  منطقة  تخصيص 
معني لكي تكون أرضاً مشاعة لقبائل البلدين، أما 

االتفاق  مت  فقد  والكويت  السعودية  إلى  بالنسبة 
أيضاً على منطقة حدودية بني الكويت واألحساء، 

وانتهى املؤمتر على تلك الصورة.
وبعد أن عاد كل وفد إلى بلده كان امليجر هوملز 
يراقب األحداث فترك البحرين على عجل وذهب إلى 
الرياض ومتكَّن من أن يلتقي باألمير عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود ليفاوضه ويقنعه باحلصول 
السعودية  بني  احملايدة  املنطقة  في  امتياز  على 

والكويت.
ومناقشات  مداوالت  وبعد  هوملز  متكن  وأخيراً 
امتياز  بالتوقيع على  أن يقنعه  ابن سعود من  مع 
نفطي في املنطقة احملايدة، وذلك يوم 1924/5/17.
سندكيت  )إيسترن  شركة  أصبحت  وبذلك 
الشرقية( صاحبة أول امتياز نفطي في اخلليج، كما 
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نفطياً،  امتيازاً  أول دولة متنح  السعودية  أصبحت 
ميل   )40،000( االمتياز  منطقة  مساحة  وكانت 
مربع، كما حصل ابن سعود على مبلغ ألفي جنيه 

تدفع له سنوياً.
البحرين  إلى  هوملز  عاد  حتى  ذلك  مت  أن  وما 
ولم  احملايدة،  املنطقة  إلى  حفاراته  بشحن  وقام 
يكتف بذلك بل ذهب إلى قطر وأخبر حاكمها الشيخ 
عبد الله بن جاسم آل ثاني باتفاقية املنطقة احملايدة 
الكويت  إلى  ذهب  أنه  كما  لشركته،  امتيازاً  وطلب 

وقابل احلاكم وطلب منه امتيازاً أيضاً. 
أما رد الفعل في شركة النفط األجنلو – فارسية 
فإنها لم تهتم كثيراً مبا حصل، ألنها كانت تعتقد 
بالنسبة  أما  النفط،  من  خالية  احملايدة  املنطقة  أن 
إلى السلطات اإلجنليزية فقد قام )املستر تريفور( 
وهو املقيم السياسي في اخلليج بعقد اتفاقياته مع 
شيوخ املنطقة لكي ال مينحوا امتيازاً ألحد من دون 
علمه، وحصل األمر نفسه مع سلطان عمان سعيد 
بن تيمور الذي وقع على تعهد بأن امتيازات النفط 
في بلده تبقى حكراً إلى الشركات البريطانية، وهكذا 
وإلى عام 1925 لم يبَق في ميدان التنافس على النفط 
فارسية  الشركة األجنلو –  في اخلليج العربي، إالّ 
التي كان مقرها في إيران، والشركة الشرقية التي 

ميثلها امليجر هوملز ومقرها في البحرين.

موؤمتر »العقري« 

عام 1922 

فتح الباب الأول

امتياز نفطي 

مسز سكينر بعد وصولها إلى البحرين في أكتوبر 1931 مع مستر لونفيلز »اليسار« ومستر رسل وهما من العاملني األوائل في »بابكو«، وميجر هوملز.
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قام سمو الشيخ 
مبارك بن محمد آل 
نهيان وزير الداخلية 
بجولة تفقدية في 

اخملتبر اجلنائي بالوزارة
وقد تفقد سمو 

الشيخ مبارك في هذه 
اجلولة األعمال التي مت 

إجنازها حتى اآلن واطلع 
على األجهزة العلمية 

احلديثة املعدة 
لالستعمال في قسم 

فحص املستندات، 
وكشف التزوير وقسم 

األسلحة النارية 
وفحص آثار الطلقات. 

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

تربية اخليول تعد من أهم 
العالمات البارزة لتراثنا 

العربي، وكما كان االعتماد 
عليها في احلروب، فال زال 

للخيول مجاالت استخدام 
عديدة في الشرطة رغم 

تقدم اآلليات. ولكن فرسان 
الشرطة الزالوا بخيولهم 

متواجدين مع استخدام 
السيارات وطائرات 

الهليوكبتر، في هذا العدد 
موضوعات عن فرسان 

الشرطة، وعن استخدام 
اخليول في مجال الشرطة.
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األرشيف
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النقليات  مرتب  من  �سامل  �سعيد  الرقيب  اإىل  اأ�سندت 

م�سوؤولية تكوين فريق متثيل نادي ال�رشطة، وي�سم الفريق: 

�سعيد �سامل، عبد العزيز اجلاراهلل، خالد عبد اللطيف، خليل 

اإبراهيم، مو�سى الرحمي، ب�سري خلفان، عبداهلل املن�سوري، 

علي  اجلوجو،  ناه�ض  خمي�ض،  علي  العزيز،  عبد  اأحمد 

ومن  حممد،  ونا�رش  علي  �سيف  �سالح،  اإبراهيم  عبا�ض، 

امل�رشحي  اإنتاجه  باكورة  التمثيل  فريق  يقدم  اأن  املنتظر 

كاماًل خالل �سهر رم�سان املبارك.

رجل.. ورسالة
و�سعوب  اخلليجية،  الأ�رشة  تابعت 

من  زايد،  رحلة  العربية  الأمة 

دول  ثالث  اإىل  اأبوظبي  العا�سمة 

عربية، هي قطر، البحرين واجلزائر.

ومل تكن الرحلة زيارة ودية فح�سب، 

ومل تكن اأي�سًا لتوطيد العالقات بني 

دولة الإمارات العربية املتحدة وهذه 

الدول الثالث.. بل كانت الرحلة اأعمق 

من ذلك بكثري.

الر�سالة  تنفيذ  حول  الرحلة  كانت 

اأغ�سط�ض  �سهر  يف  زايد  اأعلنها  التي 

حتقيقها،  على  وعمل   ،1966 عام 

و�سار بها اأ�سواطًا كبرية نحو حتقيق 

اأهداف هذه الر�سالة.

لقد حتققت الر�سالة يف البداية يف دائرة �سغرية وعلى 

مدى �سنوات ق�سرية يف كل اأبوظبي.

ثم اجته بالتجربة التي جنحت يف اأبوظبي اإىل الإمارات 

وحتققت دولة الإمارات العربية املتحدة. 

ثم اجته اإىل الدائرة الثالثة.. دائرة ت�سم دول اخلليج، اأو 

دائرة »الأ�رشة اخلليجية« فاإن م�ساغل الداخل، م�ساغل 

عن  رئي�سها  ت�سغل  مل  مفهومها،  وتعميق  الدولة  تقدم 

تكملة الر�سالة، فاإن اأ�رشة اخلليج تعي�ض ظروفًا واحدة، 

تعي�ض  وبالتايل  واحدة،  وتطلعات  واحدة،  وم�ساكل  بل 

الدول-  لهذه  ولبد  واحداً،  وم�ستقباًل  واحداً  م�سرياً 

اإيجابي  حوار  بينها  فيما  يقوم  اأن  م�سرييًا-  املرتبطة 

جاد.

- حوار حول عملة واحدة.

- حوار حول �سيا�سة نفطية واحدة.

- حوار حول �سيا�سة خارجية واحدة.

- حوار حول ق�سايا داخلية واحدة.

بني  احلوار  هذا  اإقامة  اإىل  زايد  مبادرة  كانت  هنا  من 

»الأ�رشة الواحدة«، فاإن احلوار على م�ستوى القمة، حول 

اأهم الق�سايا هو اأعمق واأطول اخلطوات نحو وحدة اأ�رشة 

اخلليج.

موسيقى الشرطة

أخبـــــــــار

زايد في مؤتمر القمة:
جمع الشمل وتوحيد الصف العربي

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رئي�ض 

عاتق  على  امُللقاة  التاريخية  امل�سوؤولية  اأن  على  الدولة 

الإ�رشائيلي  الغزو  نتائج  مواجهة  يف  العربية  الأمة  قادة 

للبنان يتحدد فيها موقف واحد، هو اأن نكون اأو ل نكون.

وقال �سموه يف ت�رشيح اأدىل به لدى و�سوله اإىل مدينة 

فا�ض للم�ساركة يف اأعمال القمة العربية اإنه لن يتاأتى 

لنا حتقيق اآمال اأمتنا فينا ما مل نقف �سفًا واحداً وقلبًا 

واحداً، من اأجل احلفاظ على وجودنا وا�سرتجاع حقوقنا، 

واأن �سعوبنا تنتظر منا خطوات اإيجابية حتى ن�ستطيع 

النق�سامات  نتيجة  املا�سي  يف  فاتنا  ما  تعوي�ض 

يف  الدولة  رئي�ض  ال�سمو  �ساحب  �سارك  وقد  والتمزق.. 

انتهى  الذي  ع�رش  الثاين  العربي  القمة  موؤمتر  اأعمال 

باملوافقة على م�رشوع �سالم عربي موحد حلل الق�سية 

ال�سعب  كيان  على  احلفاظ  ي�سمن  مبا  الفل�سطينية. 

واإقامة  م�سريه  تقرير  يف  حقه  و�سمان  الفل�سطيني، 

دولته امل�ستقلة.

مكثفة  لقاءات  الدولة  رئي�ض  ال�سمو  �ساحب  اأجرى  وقد 

خاللها  مت  العرب،  والروؤ�ساء  امللوك  من  اإخوانه  مع 

على  املطروحة  الق�سايا  حول  الراأي  وتبادل  الت�ساور 

بقرار  املوؤمتر  من  اخلروج  اإىل  اأدى  مما  العربية،  القمة 

العدوانية اخلطرية  التحديات  عربي موحد يف مواجهة 

التي تواجه الأمة العربية.

املواطن  اإىل  والتقدير  الثناء  الداخلية  وزارة  هت  وجَّ

حر�ض  رجال  مع  لتعاونه  �سبوي  بن  را�سد  بن  حممد 

احلدود وال�سواحل يف الك�سف عن حماولة قام بها عدد 

من الأ�سخا�ض للت�سلل اإىل داخل الدولة.

بايهام  اخليمة  براأ�ض  �سياداً  يعمل  الذي  املواطن  قام 

املت�سللني باأنه �سيعاونهم يف الدخول اإىل داخل الدولة، 

وال�سواحل،  احلدود  حر�ض  قوة  اإىل  باقتيادهم  قام  ثم 

حيث مت القب�ض عليهم واإحباط حماولتهم.

قدم العقيد ال�سعفار مدير عام حر�ض احلدود وال�سواحل 

كتاب تقدير با�سم وزارة الداخلية اإىل املواطن حممد بن 

را�سد ي�سيد بالدور الذي قام به انطالقًا من حر�سه على 

م�رشفًا  منوذجًا  وباعتباره  الأمن،  رجال  مع  التعاون 

للمواطن احلري�ض على القيام بدوره حلماية الأمن يف 

ربوع الدولة.. كما ت�سلَّم املواطن هدية تقديرية.

ندوة في اليابان حول إدارة شرطة المرور
قررت وزارة الداخلية اإيفاد الرائد را�سد علي را�سد رئي�ض ق�سم الرتخي�ض بالعا�سمة اإىل اليابان حل�سور الندوة 

الدرا�سية حول اإدارة �رشطة املرور. وقد بداأت هذه الندوة اعتباراً من 30 �سبتمرب املا�سي وت�ستمر حتى نهاية 

اأكتوبر 1982.

المقر الجديد إلدارة االتصاالت بأبوظبي
مت نقل اإدارة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية بوزارة الداخلية من مقرها بال�سارقة اإىل مقرها اجلديد يف اأبوظبي، 

الذي يقع ب�سارع املطار اجلديد بجانب كلية ال�رشطة، وميكن الت�سال باملقر اجلديد لالإدارة على البدالة رقم - 

376688 اأبوظبي.

تقدير مواطن لتعاونه مع حرس الحدود والسواحل

بقلم الرائد: اإ�سحق �سليمان

يف  مو�سيقية  فرقة  اأول  ت�سكيل  مت   ،1963 عام  بداية  يف 

ى اآنذاك دائرة  البالد تابعة لوزارة الداخلية التي كانت ت�سمَّ

لت هذه الفرقة على م�ستوى ب�سيط جداً  ال�رشطة. وقد ت�سكَّ

ل  اأفرادها  عدد  كان  حيث  والزمان،  الو�سع  مع  يتنا�سب 

يتجاوز اخلم�سني �رشطيًا.

اإىل  الأفراد  هوؤلء  تق�سيم  جرى  وقد 

والهواية  املقدرة  ح�سب  اختريوا  ق�سمني 

منهم خم�سة وثالثون للعزف على الآلت 

للعزف  ُن�سبوا  منهم  بقي  وما  النحا�سية 

على الآلت والِقرب والطبول.

بقيت املو�سيقى وب�سكل عام منذ ن�ساأتها 

جمود،  حالة  يف   1966 عام  ولغاية 

لنا من  1967 كان لبد  ومع مطلع عام 

الذي  امل�ستوى  اإىل  باملو�سيقى  النهو�ض 

فعاًل  ا  متكنَّ وقد  البالد.  ونه�سة  يليق 

الداخلية  وزير  �سمو  توجيهات  بف�سل 

لل�سوؤون  الدولة  وزير  ومعايل  حممد،  بن  مبارك  ال�سيخ 

اجتياز  من  وامل�سوؤولني  علي  بن  العقيد حمودة  الداخلية 

مرحلة كبرية من التقدم امللحوظ، حيث ازداد عدد الأفراد 

خا�ض  جناح  بفتح  قمنا  فقد  التعليم،  م�ستوى  وارتفع 

وقد  للم�ستجدين،  املو�سيقية  النوتة  لتعليم  كمدر�سة 

تخرَّجت منها دورتان على مدى خم�ض �سنوات تقريبًا.
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شهدت مدينة العني اللقاء 
األول لقادة الشرطة واألمن 

العرب عام 1972، وها هم 
يعودون إليها بعد خمسة 

وعشرين عاماً ليتابعوا 
مسيرة العمل األمني 

العربي الذي انطلق من 
أرض اإلمارات ليمتد إلى 

آفاق واسعة ومثمرة.. وفي 
هذا عودة إلى اللقاء األول، 
وعرض ألبرز إجنازات العمل، 

وتطلع إلى اللقاء القادم 
في مدينة العني.
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محالت تفتيشية مشرتكة
بني الداخلية والعمل لضبط خمالفي اإلقامة

بحث التنسيق بني الداخلية واجلامرك لتشديد الرقابة عىل هتريب املخدرات

بالتعاون مع »أدنوك« 
افتتاح حمطة برتول الرشطة بأبوظبي

العدد 502 أكتوبر 622012

بدايات
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منت�سب من »مرور اأبوظبي« يوزع ن�سرات توعوية على ال�سائقني.

 من عر�ض ع�سكري اأقيم يف مدر�سة ال�سرطة باأبوظبي.

بني  اجتماع  الداخلية  وزارة  يف  عقد 

وال�سوؤون  والعمل  الداخلية  وزارتي 

الربنامج  ملناق�سة  الجتماعية 

تفتي�سية  حمالت  تنظيم  ببدء  اخلا�ض 

للك�سف  الدولة  م�ستوى  على  م�سرتكة 

واإقامة  دخول  لقانون  املخالفني  عن 

الأجانب، وما ت�سمنته لئحته التنفيذية 

من اإجراءات خا�سة بت�سغيل الوافدين.

اللواء  �سعادة  الجتماع  يف  �سارك  وقد 

الداخلية،  وزارة  وكيل  غبا�ض  �سقر 

و�سعادة الأ�ستاذ حممد عي�سى ال�سويدي 

وكيل وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية، 

الداخلية  وزارة  جانب  من  وح�رشه 

�سعادة اللواء اأحمد �سام�ض وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون 

مدير  الهاجري  الرحمن  عبد  والعقيد  والإقامة،  اجلن�سية 

اإدارة  مدير  ال�سيار  والرائد جنم  القانونية،  ال�سوؤون  اإدارة 

والإقامة،  للجن�سية  العامة  بالإدارة  والتحقيق  املتابعة 

والدكتور �سامي حامد عبده، والأ�ستاذ كارم عبد اللطيف 

امل�ست�ساران القانونيان بوزارة الداخلية.

الأ�ستاذ حممد  العمل  وزارة  جانب  من  الجتماع  وح�رش 

اأحمد  والأ�ستاذ  التفتي�ض«،  »اإدارة  مدير  العبدويل  را�سد 

جالل نائب مدير »اإدارة التفتي�ض«.

عقد �سعادة اللواء �سقر غبا�ض وكيل وزارة 

�سعادة  مع  اجتماعًا  مبكتبه  الداخلية 

جمل�ض  رئي�ض  نائب  الكيت  اأحمد  حممد 

اجلمارك ومدير عام جمارك وموانئ راأ�ض 

العوي�ض  �سلطان  عبداهلل  وال�سيد  اخليمة 

اإطار  يف  وذلك  اجلمارك،  جمل�ض  اأمني 

التن�سيق  لزيادة  امل�سرتكة  الجتماعات 

اجلمارك  وجمل�ض  الداخلية  وزارة  بني 

املبذولة ملكافحة  بالدولة ودعم اجلهود 

تهريب املخدرات والعقاقري املخدرة.

اإبراهيم  ح�سن  العميد  الجتماع  ح�رش 

العي�سى مدير عام الأمن اجلنائي، واملقدم 

بالإدارة  املخدرات  مكافحة  اإدارة  مدير  البديوي  عبداهلل 

العامة لالأمن اجلنائي بوزارة الداخلية.

ومت خالل الجتماع بحث �سبل تدعيم التعاون يف جمال 

اآلية  واإيجاد  التن�سيق  على  والعمل  املخدرات  مكافحة 

لت�سديد الرقابة على املواد ال�سارة وطرق تهريبها واإدخالها 

اأ�ساليب  واكت�ساف  واملوانئ  كاملطارات  الدولة  منافذ  عرب 

اإخفاءها وحماولة احلد من اإدخالها اإىل اأر�ض الدولة.

يف اإطار التعاون بني الإدارة العامة ل�رشطة اأبوظبي 

و�رشكة برتول اأبوظبي الوطنية للتوزيع »اأدنوك« مت 

ق�سم ترخي�ض  ال�رشطة بجانب  افتتاح حمطة برتول 

مبارك  حميد  مطر  العقيد  الفتتاح  و�سهد  املركبات، 

�سباط  من  وعدد  والنقليات  امل�ساغل  ق�سم  رئي�ض 

ال�رشطة، كما ح�رشه ال�سيد نا�رش احلمادي مدير دائرة 

فهد  وال�سيد  باأدنوك،  والتجارية  احلكومية  املبيعات 

عتيق احلو�سني �سابط اأول مبيعات بال�رشكة.

وتقدير  �سكر  عن  مبارك  حميد  مطر  العقيد  واأعرب 

املثمر  لتعاونها  »اأدنوك«  ل�رشكة  اأبوظبي  �رشطة 

القطاعات  لكافة  تقدمها  والتي  الكبرية  وخدماتها 

اخلدمية.
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معركة »هاستينغز«
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

املعركة التي ح�سمت م�سري امللكية يف اإجنلرتا

كانت املهارة العسكرية جوهر القيادة السياسية في القرن احلادي عشر 
ولهذا نقش ويليام صورته كبطل حربي على أحد األختام التي يستخدمها.

أقام هارولد جداراً من الدروع على قمة تل سينالس ليفاجئ النورمانديني خالل 
حتركهم، ولهذا لم يكن هنالك من بديل أمام ويليام سوى شن هجوم على اجلبهة.

ببطء  التحرك  إلى  دفعهم  مما  له،  القوي  بالوالء 
شديد.

انتشرت قوات هارولد على الطريق املؤدية إلى 
املعركة«،  »تل  باسم  اآلن  ُتعرف  منطقة  في  لندن 
تقدم  ويليام  جواسيس  رصد  نفسه  الوقت  وفي 
قوات هارولد وجتمع قوات النورمانديني عند سفح 
إحراز  إلى  يحتاج  النورمانديني  قائد  وكان  التل. 
من  اإلجنليز  متكن  حال  في  أنه  إال  سريع،  نصر 
إبقائه بعيداً عن قواتهم فإن التساؤل سيُثار حول 

مدى حكمة هرولة هارولد للقتال.
لديهما، حيث  النخبة  قوات  الطرفان على  اعتمد 

جرت أح���داث معركة »هاس���تينغز« في الرابع 
عشر من أكتوبر س���نة 1066 ميالدية ُقرب مدينة 
سوسيكس في إجنلترا، وكان طرفاها هارولد ملك 
إجنلترا وويليام دوق نورماندي نتيجة النزاع على 
العرش اإلجنليزي إثر وفاة امللك إدوارد الذي حكم 

إجنلترا من العام 1042 وحتى 1066.
كان ويليام قد إّدعى أن عمه إدوارد الذي قضى 

معظ���م حياته في املنف���ى في نورماندي 
أثن���اء االحت���الل الدمناركي، 

والذي ل���م يكن له أي 
وري���ث يخلفه قد 

نفسه ويليام باعتالء العرش.
وف���ي رٍد على ذلك قام غودوين بش���ن هجمات 
على إجنلترا مستعيناً بتعاطف عدد من الشخصيات 
البارزة ف���ي املجتم���ع اإلجنليزي، مم���ا أدى إلى 

استعادته السلطة خالل عام.
إث���ر وفاته في العام 1053 انتقلت الس���لطة إلى 
ابنه األكبر هارولد الذي كان يعتبر أقوى رجل في 
إجنلترا في ذلك الوقت، كم���ا أن أخته إيديث كانت 
متزوجة من امللك إدوارد. إال أن ش���خصاً آخر كان 
يطالب بالعرش وهو هارالد هاردرادا ملك النرويج 
خالل األع���وام 1047 وحت���ى 1066، والذي كان 
ينحدر من س���اللة امللك كانوط الذي حكم إجنلترا 

واسكندنافيا من 1016-1035 ميالدية.
 هذه املطالبة بالعرش كانت حتتاج إلى موافقة 
إجنلترا،  في  الفاعلة  االرستقراطية  القوى  وتأييد 
تقريباً  هارولد  كان  املعارضة  بعض  ورغم وجود 

املرشح الذي يحظى بتأييد األغلبية.
إال أنه وقبل وفاته في اخلامس من يناير1066 
تتويجه  له ومت  خليفة  هارولد  بتعيني  إدوارد  قام 
على العرش في اليوم التالي، وقد أدت هذه اخلطوة 
إلى قيام كل من ويليام وهارالد هاردرادا بالتحالف 
املنفى  في  ويعيش  هارولد  أخ  وهو  توستيغ  مع 

بالتجهيز لشن احلرب.

احلمالت الع�صكرية يف العام 1066

في  إجنليزيني  وأسطوالً  جيشاً  هارولد  جّهز 
من  القادم  التهديد  ملواجهة  اجلنوبي  الساحل 
يضم سبعة  ويليام جيشاً  بينما حشد  نورماندي، 
موارد  على  معتمداً  سفينة  و776  جندي  آالف 

الشمال الفرنسي كله.
مساندة  تلقى  عندما  محظوظاً  ويليام  وك��ان 
وفي  الدينية،  الزعامات  من  والعديد  البابا  من 
وتوستيغ  النرويج  ملك  هارالد  حطَّ  نفسه  الوقت 
الذي يضم 300 سفينة على الساحل  وأسطولهما 
قرب يورك، ومتكنا من إحراز تقدم على األرض في 

العشرين من سبتمبر في فولفورجيت.

وعده بوالي���ة العرش، وذلك أثناء زي���ارة قام بها 
ويليام إلى إجنلترا في العام 1052، كما ادعى أيضاً 
أن هارولد تعهد بال���والء له عام 1064 عندما أنقذ 
ويليام سفينته هارولد من الغرق وفي العام 1066 

مت تنصيب هارولد ملكاً على إجنلترا.
خالل س���نوات حكمه س���عى امللك إدوارد إلى 
االس���تعانة بالنورمانديني لدع���م حكومته إذ كان 
يخش���ى تصاعد نف���وذ غودوين حاكم 
ويسيكس وهو قائد إجنليزي 
ق���ام إدوارد بط���رده 
الوقت  في  ووعد 

الفرنسيون

تل املعركة 
باتيل أبي

إلى لندن

املشاة اإلجنليز ذوو األسلحة 
اخلفيفة

تقهقر مشاة ويليام بينما فشلت قوات 
النورمان في إبعاد جنود هارولد عن 
مواقعهم احلصينة

البريتانيونالنورمانديونإلى »هاستينغز«

استطاع جدار الدروع الذي أقامه هارولد أن يقف في 
وجه تقدم األعداء، إال أن اجلنود اإلجنليز تعرضوا للقتل 
والتمزق على أيدي الفرسان وُرماة السهام النورمانديني

اجنلترا
لندن

»هاستينغز«

باريس
فرنس��ا

موقع هارولد

التحرك اإلجنليزي من املناطق العليا
 انتشار للفرسان النورمانديني الساعة التاسعة صباحاً
رماة السهام النورمانديون
تقدم وتقهقر للمشاة النورمانديني
هجمات للفرسان ورماة السهام النورمانديني

شمال

100 متر

182 متر

الواضح أنه يسعى إلى خوض املعركة بأسرع وقت 
ممكن.

وفي بداية أكتوبر عاد هارولد إلى لندن، إذ كان 
عليه االنتظار حتى وصول املزيد من التعزيزات، إال 

أنه قرر فجأة االنطالق باجتاه »هاستينغز«.

املعركة

احمللية  املسلحة  العناصر  بعض  هارولد  أمر 
تري«  أبيل  »ه��وري  منطقة  في  إليه  باالنضمام 
الواقعة إلى الشمال من »هاستينغز«، إال أن القليل 
من تلك العناصر استجاب له بسبب عدم شعورهم 

وخالل فترة قصيرة فقد جيش هارولد متاسكه 
خاصة بعد تفاقم معاناته من نقص اإلمدادات، إال 
أنه متكن من إبقاء بعض القوات معه، وحترك إلى 
فائقة، حيث فاجأ جيش منافسيه  الشمال بسرعة 
من  والعشرين  الرابع  وفي  بريدج  في ستامفورد 

سبتمبر، متكن من قتل هارالد وتوستيغ.
في ليلة الثامن والعشرين من سبتمبر عبر جيش 
في  كانت  األولى  له،  قاعدتني  وأقام  القنال  ويليام 
بيڤينسي والثانية في »هاستينغز«، حيث كان من 

ِركاب معدني مثبت بسرج 
احلصان، والذي يساعد راكبه على 
امتطائه بشكل جيد واستخدامه 
للحصان بشكل أفضل خالل القتال.
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متشابهة  دروعاً  وهارولد  ويليام  فرسان  ارتدى 
الكثير  أن  رغم  والرماح،  السيوف  واستخدموا 
الفؤوس  استخدام  يفضلون  كانوا  اإلجنليز  من 
اختالفات مهمة بني  كانت هنالك  املعركة، كما  في 
اجليشني إذ كانت القوات اإلجنليزية تفضل التحرك 
على  السير  اختارت  أنها  إال  اخليل،  ظهور  على 

األقدام بسبب املوقف الدفاعي لهارولد.
محليني  مقاتلني  اإلجنليزية  النخبة  ضمت  كما 
قيمتهم  جعل  ما  وهو  خفيفة،  بأسلحة  مزودين 
العسكرية موضع تساؤل في وقت قام فيه الدوق 
والقراصنة  الفرسان  من  العديد  بتجنيد  ويليام 
لدى  كان  ذلك  إلى  إضافة  جيد،  بشكل  املسلحني 
حشد  بينما  السهام،  ُرم��اة  من  القليل  اإلجنليز 

النورمانديون الكثيرين منهم.
على  ال��دروع  من  ج��دار  بتشكيل  هارولد  قام 
طول التالل وفي الوقت نفسه أرسل ويليام ُرماة 
السهام لضرب قوات هارولد، إال أن فاعليتهم كانت 

محدودة.
كما قام هذا القائد بتنظيم فرسانه للمحاربة على 
األقدام وقّسمهم إلى ثالث فرق: البريتان التابعون 
ملقاطعة بريتاني إلى اليسار والنورمان في الوسط 

والفرنسيون على امليمنة.
التاسعة صباحاً، حيث مت  بدأت احلرب حوالي 
صد الهجوم األول الذي شنه املشاة النورمانديون 

األمر الذي أجبر ويليام على االستعانة بفرسانه.

أعقب ذلك حدوث فوضى في جناح البريتانيني 
أنه  إال  مصرعه،  لقي  ويليام  بأن  إشاعة  وانطالق 
خوذته  وارت��دى  رجاله  جمع  ذلك  على  رد  وفي 
اإلجنليز  اجلنود  وكان  القتال.  جبهة  إلى  وانطلق 
يطاردون مشاة النورمانديني الفارين على األقدام، 
املتحصنني  النورمان  للفرسان  سمح  الذي  األمر 
هؤالء  على  متكررة  هجمات  بشن  املشاة  خلف 

اجلنود وإحلاق اخلسائر بهم.
إلى  بقواته  التقدم  لديه رغبة في  هارولد كانت 

اأرقــــــام ونـتـائج

النورمانديون

خيّال   2000 بينهم  من  جندي   7000-6000  <
ورماة أسهم وجنود مسلحون جيداً.

أطلق   نورماندي  دوق  ويليام  العسكري:  >  القائد 
عليه اسم "ويليام الفاحت«.

> اخلسائر: غير معروفة.

الأجنلو- �صك�صون:

السهام  رماة  من  وقليل  جندي   7000-6000  <
وأسطول لم ُيستخدم.

> القائد العسكري: امللك هارولد غودوينسون
> اخلسائر: غير معروفة.

األمام، إال أن هذا األمر مت إحباطه إثر مقتل أخويه 
اللذين كانا يقودان التحرك العسكري. 

الدروع،  جدار  صمود  وسط  املعركة  تواصلت 
وفي  الضربات،  من  للكثير  تعرض  قد  كان  وإن 
املساء بدأ النورمانديون االستعداد للهجوم النهائي، 
في  قاتلة  إلصابة  تعّرض  قد  هارولد  كان  حيث 

عينيه نتيجة إطالق سهم عليه.
ومع انهيار معنويات اإلجنليز بدأ ويليام يحقق 
النصر نتيجة هذا الهجوم، وفي الوقت الذي لم تكن 
فيه املعارك تستغرق أكثر من ساعة استمرت معركة 
»هاستينغز« طيلة اليوم، مما يدل على إصرار كال 
الطرفني على حسم املعركة، إذ كان من الواضح أن 
قائدي اجلانبني فرضا نوعاً من االنضباط والنظام 
على قواتهما، كما أن ويليام أظهر مهارة تكتيكية في 
حتريك قواته بسهولة، إضافة إلى أن مقتل هارولد 
أدى باإلجنليز إلى فقدان الهدف الذي يقاتلون من 

أجله.

مغزى املعركة

لم يؤد النصر الذي حتقق في »هاستينغز«إلى 
عدم  ومع  أنه  إال  إجنلترا،  على  السيطرة  ضمان 
طبقة  وافقت  فقد  للملكية  واضح  مرشح  وجود 
النبالء بعد تردد على اختيار ويليام ملكاً في العام 
1066، والذي واجه العديد من عمليات التمرد، ولم 
تستقر امللكية في بالده إال في العام 1170 ميالدية.

لوحة فنية ُتظهر جدار الدروع الذي أقامه اجليش األجنلو- سكسوني ملواجهة النورمانديني الذين تكبدوا الكثير من 
اخلسائر، وقد ارتدت قوات النخبة من اجلانبني دروعاً متشابهة كذلك استخدمت أسلحة متشابهة أيضاً.
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الدراسة  مقاعد  على  كانت  منذ  حتلم  كانت 
تقتحم  وأن  املجتمع،  في  ذات شأن  تكون  بأن 
أن  مجاالت جديدة متيزها عن قريناتها، فرأت 
لها،  كبيراً  إجنازاً  سيكون  بالشرطة  االلتحاق 

تعبّر فيه عن ذاتها وطموحها ومستقبلها.  
إنها الرقيب مهرة موسى التي تعمل مدّربة 
مدارس  ب��إدارة  ميدان  ووكيل  وأسلحة  مشاة 
الشرطة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وتقول 
الصعبة  البداية  من  »بالرغم  عملها:  عن  مهرة 
االلتزام  حيث  من  العسكرية  احلياة  في  لي 
باملواعيد الدقيقة واالنضباط وتنفيذ األوامر، إال 
أن كل تلك األمور أث�ّرت على حياتي الشخصية 

والعملية بشكل إيجابي«.
وبعد أن أمضت مهرة ست سنوات في العمل 
الشرطي، مت اختيارها لكفاءتها ومتيُّزها املهني  
إليهن  ُيشار  اللواتي  املدّربات  إح��دى  لتكون 
بالبنان في »إدارة مدارس الشرطة«، فقد حازت 
على ثقة واحترام رؤسائها وزمالئها في العمل. 

مهرة موسى:
الحياة العسكرية

أثَّرت على حياتي إيجابيًا

كأفراد  جميعاً  هنا  نتعاون  »إننا  مهرة:  وتقول 
باملسؤولية  يتحلّون  أفراد  لبناء  واحدة  أسرة 

خلدمة هذا الوطن«.

حنني 

فكأنها  عائلتها،  عن  مهرة  تتحّدث  وعندما 
عمرها،  مراحل  من  رائعة  مرحلة  عن  تتحّدث 
األسبوع  نهاية  عطلة  إلى  احلنني  دائمة  فهي 
الشمالية،  اإلمارات  إلى  املؤدي  الطريق  لتسلك 
لتلتقي  واملسافة  الزمن  مع  سباق  في  وكأنها 
بأحبتها هناك، حيث نشأت وترعرعت. وهناك 
ر  حينما تلتقي مع أفراد أسرتها بعد غياب، تتذكَّ
ما قدموه لها من دعم ومساندة لتصل الى ما 
املجتمع  في  فعال  عضو  من  اليوم  عليه  هي 

يسهم في بناء الوطن ومستقبله. 
  

  جد واجتهاد

القيام  تعني  الوظيفة  بأن  مهرة  تؤمن  ال 

باملهام املوكلة وحسب، وإمنا يجب أن يبذل املرء 
كل ما في وسعه لتطوير قدراته ومهاراته مبا 
يخدم العمل ويطوره. وعن ذلك تقول مهرة: »أنا 
دائماً ما أجلأ إلى تطوير ذاتي من خالل الدورات 
واالرتقاء  التميز  على  يساعدني  التدريبية، مما 
في وظيفتي، رغم كل ما يتطلبه ذلك من حتّمل 
وصبر ومثابرة، فصعود القمم يحتاج للتعب«. 

تايكواندو

وفيما ترى بأن الطموح حلم مشروع وحق 
على  مهرة  تعمل  اإلم���ارات،  ابنة  حقوق  من 
بها وذلك من خالل جّدها  اآلخرين  ثقة  كسب 
جانب  إلى  الوظيفية،  مهامها  في  واجتهادها 
»التايكواندو«،  لعبة  وهي  هوايتها  ممارسة 
كانت موضع  متقدمة  مراكز  بها  والتي حققت 

فخر أسرتها وزميالتها في العمل.
من  هي  »التايكواندو«،  أن  مهرة  وت��رى 
الرياضات اجلديدة املثيرة لالهتمام فيما تعمل 
لهذه  األسود«  »احلزام  على  للحصول  جاهدة 
الرياضة، ومن ثمَّ الدخول في نظام )الدانات(، 

وهو النظام الذي يتجاوز احلزام األسود.
في  عضواً  مهرة  أصبحت  لذلك  وإضافة 
فريق »التايكواندو«، الذي فاز »ببطولة اإلمارات 

املفتوحة لتايكواندو السيدات«.  
حتظى  الرياضة  ه��ذه  إن  م��ه��رة:  وت��ق��ول 
باالهتمام في »مدارس الشرطة«، نظراً لشمولية 
متعددة.  رياضات  تتضمن  التي  الرياضة  هذه 
فريق  يكون  ب��أن  أملها  ع��ن  مهرة  وت��ع��رب 
وأن  أخرى،  لفرق  نواة  النسائي«  »التايكواندو 

ُيسهم في نشر هذه اللعبة على نطاق أوسع.

نساء في الميدان

اإعداد: نوال �سامل 

اأنا دائمًا ما اأجلاأ اإىل تطوير ذاتي من خالل الدورات 

التدريبية، مما ي�ساعدين على التميز والرتقاء
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المتميزون

املسيرة املهنية للرائد املهندس عبداحلكيم سالم 
التميمي مسيرة حافلة بالفعل، فقد توَّجها بحصوله 
على تكرمي الفريق أول سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
حلصوله على رسالة ماجستير حول »املباني الذكية 

احملفزة لإلنتاجية«.
فقد التحق عبد احلكيم بشرطة أبوظبي في مايو 
1996 وهو ال يزال طالباً في اجلامعة، فعمل بداية 
في إدارة املوارد البشرية في مدينة العني ثم ُنقل 
عدة  في  وعمل  أيضاً  العني  في  العامة  للعالقات 
مجاالت من تنظيم الرحالت واملؤمترات والنشرات 
كونه  املباني  لفرع صيانة  ُنقل  ثم  ومن  واإلعالم، 
اجلامعة،  من  تخرج  حتى  وذلك  لتخصصه  أقرب 
الهندسية كمهندس  ُنقل سنة 1999 للمشاريع  ثم 
تصميم مباٍن وأشرف على تنفيذ املشاريع الكبرى 
في إمارة أبوظبي مثل مركز شرطة الرحبة واملنطقة 
الغربية، ثم نقل لفرع صيانة املباني في عام 2000 
حتى سنة 2003، فتولى منصب مدير فرع صيانة 
حتى  الفريق  ب��روح  التطوير  على  وعمل  املباني 
أصبح الفرع يتمتع بأعلى املستويات الفنية واملهنية. 
الهندسية  املشاريع  إلدارة  نقل   2007 عام  وفي 

> االسم: عبد احلكيم سالم علي شحبل التميمي
> تاريخ امليالد: 1972

> احلالة االجتماعية: متزوج ولديه خمسة أبناء.
هندسة  بكالوريوس  ال��دراس��ي:  امل��ؤه��ل   <
ماجستير  اإلم��ارات،1998(،  )جامعة  معمارية 

)جامعة ريدجن، بريطانيا، 2011(.
األولى  الطبقة  من  التقدير  وسام  امليداليات:   <

من سمو وزير الداخلية

بروفايل

وأشرف  التصميم  قسم  رئيس  منصب  وتولى 
واملتوسطة لشرطة  الكبرى  املشاريع  على تصميم 
أبوظبي وشارك في العديد من اللجان املهمة حتى 
سنة 2008 حتى مت انتدابه لوزارة الداخلية وتوليه 
على  ل��إلش��راف  التصميم  قسم  رئيس  منصب 
مستوى  على  ومبانيها  للوزارة  التابعة  املشاريع 

الدولة.
املهندس  العلمية يقول  وحول موضوع رسالته 
عبداحلكيم إن رسالة املاجستير متحورت حول تأثير 
املباني على السلوك البشري وأثرها في اإلنتاجية، 
من  املتطورة  املباني  من  حديث  منط  عن  والبحث 
خالل قدرتها على اجلمع بني التكنولوجيا وهندسة 
املواد وعلوم الطاقة والتي من شأنها حتقيق العديد 

من األهداف البيئية.
وح���ول ال��ت��ك��رمي ال���ذي ت��ش��ّرف ب���ه، يقول 
عبداحلكيم: »اعجز عن وصف الشعور الذي انتابني 
حينما تشّرفت مبصافحة سمو نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، وانبهرت بحضوره وكلماته 

وتوجيهاته السديدة وحكمته«.
نائب  سمو  دع��م  أن  إل��ى  عبداحلكيم  ويشير 
ورؤيته  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  مجلس  رئيس 

اإعداد: اأماين اليافعي

الدقة والتنظيم وتحديد أولوياتي سبب نجاحي 

الثاقبة وتشجيعه لكل منتسب في شرطة أبوظبي 
النجاح  قمة  إل��ى  للوصول  دراس��ت��ه  الستكمال 
والتفوق له الفضل الكبير حيث سهَّل مهمة الطلبة 
مع  والتنسيق  بالدراسة  لهم  وسمح  الدارسني 
جهات عملهم، فكان لهؤالء الطلبة األثر الكبير بعد 
تخرجهم في تطوير العمل في أجهزة الشرطة من 
خالل ما تعلموه في اجلامعات احمللية واجلامعات 

الدولية.
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خارج المهنة

تعلّقه  ولشدة  صغره  منذ  للبحر  حبه  ك��ان 
في  لديه  الفضول  وحب  باستمرار  له  وارتياده 
كي  الدافع  هو  الواسع،  العالم  هذا  مخابئ  معرفة 
دخول  على  فعزم  أسراره  استكشاف  على  يصر 
أكثر  ليتعّمق  الغوص  مجال  في  متخصصة  دورة 

في بديع صنع الله عز وجل. 
مواليد  من  الهنائي  سيف  محمد  امل��الزم  إنه 
حاصل  األبناء،  من  أربعة  ولديه  متزوج   1975
على بكالوريوس في إدارة األعمال التحق بالسلك 
التعليم  إدارة  الشرطي في عام 1996، ويعمل في 
التابعة لإلدارة العامة للموارد البشرية مدير فرع 

التأهيل واالتفاقيات.
دبي  إم��ارة  في  بحرية  رحلة  من  عائداً  ك��ان 
فخطرت في باله فكرة التدرب على الغوص، فعقد 
الهدف  هذا  لتحقيق  والسعي  املثابرة  على  العزم 
شدة  ذلك  على  وساعده  نفسه،  إليه  تصبو  الذي 
حبه للسباحة وقربه من البحر وولعه باستكشاف 
لهذا  املوجودة فيه، فكان  أعماقه وبيئته والكائنات 

أكبر األثر في تعلقه بهذه الهواية.
وبالفعل خاض محمد غمار البحر وتعلم أصول 
الغوص ونزل في أعماق البحر ورأى من عجائب 
في  مجتهداً  هوايته  في  وت��دّرج  الكثير  الله  خلق 
معرفة كل جديد يتعلق بالغوص واملعدات والتقنيات 
من  وص��ار  املجال  ه��ذا  في  ب��رع  حتى  احلديثة، 
بالبنان حيث حصل  إليهم  ُيشار  الذين  الغواصني 
مختلف  من  الغوص  مجال  في  شهادة   28 على 
أفضل  جائزة  كانت  أهمها  وم��ن  التخصصات 
مدرب لعام 2009، وهو حالياً عضو في هيئة إعداد 
وتطوير مدربي الغوص في بريطانيا وفي منظمة 

)بادي العاملية(.
الهنائي:  محمد  يقول  الغوص  مخاطر  وع��ن 
القوانني والقواعد املعمول  باتباع وإتقان  »الغوص 
أبرزها  ومن  الغوص  إصابات  جتنبني  دولياً  بها 
التهتك الرئوي، وإبقاء رهبة القاع في داخلي، فذلك 
يجنبني الشعور بالغرور، فالغرور هو السبب األول 
إلصابة الغواص أو وفاته ال قدَّر الله، فالبحر مهما 

اإعداد: اأماين اليافعي 

»رهبة القاع ُتجنبني الشعور بالغرور«
املالزم حممد �سيف الهنائي ورحلته املثرية يف عامل الغو�س.

بلغت فيه من مهارة وقدرة فال تأمنه وأعطه حقه 
القرار  اتخاذ  في  املبالغة  تخشى  كي  الرهبة  من 

وحتافظ على نفسك«.
إيجابي واضح  أيضاً جانب  الهواية  وكان لهذه 
القدرة على  على عمله، فالغوص كما يقول، منحه 
التحمل والصبر على الشدائد واإلصرار للوصول 
إلى أعلى القمم، وأنه ال يوجد شيء مستحيل ألنه 

ميكن حتويل الفكرة إلى هدف ميكن حتقيقه. 
يعترف الهنائي بأن األسرة لها األثر الكبير في 
استمراره في ممارسة هوايته ودورهم الفعال في 
تشجيعهم له باملثابرة والتحلي بالصبر  باالستمرار 
في ممارستها ووجودهم معه في أماكن تدربه كان 

هذا الداعم األكبر له.
والبيت  العمل  بني  وقته  تقسيم  كيفية  وع��ن 
والهواية يقول محمد: إنه يقوم بتنظيم وقته حسب 
األولوية واألهمية فهو منظم لوقته بحيث ال يكون 

مقصراً في أحد اجلوانب.
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في قلوبنا

العدد 502 أكتوبر 742012

عن  بعيدة  )مستحيل(  كلمة  ت��زال  وال  كانت 
واإلص��رار  العزمية  من  اتخذوا  ممن  قواميس 
تكون  قد  أمور  فثمة  احلياة،  في  لالستمرار  زاداً 
خافية عن كثير ممن ترددوا على بوابة احملاولة 
والتجربة لنيل التميّز في حياتهم، وهكذا هي فئة 
متيّزها  عهدنا  والتي  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
فهد  واملجاالت،  األم��ور  بعض  في  األسوياء  عن 
شقوا  الذين  ه��ؤالء  أح��د  عاماً(   29( املصعبي 
طريقهم نحو التميّز بني أقرانهم، فتسل�ّح بسالح 
ُيطلب  ما  إجناز  على  واإلقدام  العزمية واإلصرار 

منه.
أتاحت له احلياة فرصة تلقي تعليمه االبتدائي 
بها  التحق  والتي  العني  مدينة  مدارس  إحدى  في 
عام 1986، ويعاني املصعبي من إعاقة في القدم 
مما تعيق حتركاته من مكان إلى آخر، الشيء الذي 
ذلك  بعد  ليلتحق  الدراسة،  عن  توقفه  إلى  أدى 
الداخلية  وزارة  مراكز  في  اآللي  للحاسب  بدورة 
إلى  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  وتشغيل  لتأهيل 
جانب ممارسة هواياته احملببة إلى قلبه وهي لعب 

السنوكر، إلى جانب ممارسة األشغال اخلزفية.

مواجهة الإعاقة

خالل فترة الدراسة، واجه املصعبي العديد من 
وأن  خاصة  زمالئه،  مع  التعامل  في  الصعوبات 
مستواهم الفكري واالستيعابي يفوق مستواه، مما 

فهد يحلم بإكمال تعليمه بعد تجاوز عقبات اإلعاقة

وكانت  العاشر،  الصف  اكتفائه مبؤهل  إلى  دعاه 
مراكز وزارة الداخلية مبثابة البيت الثاني له، حيث 
التي  اللحظات  اللحظات هي من أجمل  يعتبر تلك 
تتشابه  الذين  بأقرانه  اللتقائه  حياته  في  مرت 
حاالتهم مع حاالته، إضافة إلى مساندة أساتذته 
باستكمال  والتفكير  الدراسة  على  له مما شّجعه 
ال��دورات  من  العديد  فيها  تلقى  وق��د  دراسته، 
وأهمها دورة في احلاسب اآللي وأخرى في اللغة 

اإلجنليزية.
عن  والبحث  اليأس  بعدم  إعاقته  فهد  واج��ه 
مراكز  إل��ى  ذه��اب��ه  خ��الل  م��ن  وذل���ك  العالج، 
يحرص  التي  الدورية  والفحوصات  متخصصة 
التي يحظى  الشاملة  الرعاية  بفضل  وذلك  عليها، 
واحمليط  اخلصوص،  وجه  على  والديه  من  بها 
إلى درجة نسيانه  به  ينعم  الذي  الدافئ  األسري 

في أحيان كثيرة بأنه شخص معاق.

متّيز واإخال�س

يعمل فهد املصعبي في قسم الترخيص واملرور 
بشرطة العني في مجال تخليص املعامالت، ويرى 
على  وعملت  اخلبرة  له  أضافت  العمل  بيئة  بأن 
زيادة الثقة في نفسه، وينظر إلى احلياة من منظور 
شامل ويرى خاللها إحساس من حوله، وبحسب 
بعض زمالئه في القسم يحظى فهد بسمعة طيبة 
وهو  األولى،  الدرجة  من  فكاهي  حس  ذو  وهو 

محبوب بني زمالئه الذين يتعاملون معه على أنه 
إنسان سوي ال يعاني من أية إعاقة، وأشار أحدهم  
ساهم  أنه  درجة  إلى  عمله  في  مخلص  أنه  إلى 
النشاطات  من  العديد  في  بتطّوعه  فّعال  وبشكل 
إلى  املسؤولني  نظر  لفت  الذي  الشيء  املجتمعية، 
في مختلف  للمشاركة  العمل وحبه  في  إخالصه 

الفعاليات.
   

و�صام �صرف وتقدير

التي مر بها املصعبي هو يوم  اللحظات  أجمل 
تكرميه من جانب الفريق أول سمو الشيخ محمد 
القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ولي عهد  آل  زايد  بن 
األعلى للقوات املسلحة، حلصوله على جائزة في 
اليوم  التي شارك فيها مبناسبة  الفعاليات  إحدى 
الوطني للدولة، وكذلك ترقيته في عمله بأمر من 
رئيس  نائب  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو 
على  وحصوله  الداخلية،  وزير  ال��وزراء  مجلس 
بشرطة  والترخيص  امل��رور  قسم  تقدير  شهادة 
العني، ولفهد حلم كبير وهو إكمال دراسته إلدراكه 
أهمية الدراسة في تطوير الذات خاصة فيما يتعلق 
بالتطوير الوظيفي، وإثبات الذات من خالل إعاقته 
واإلقناع بأنه ال ضير من املساهمة في رفع اسم 
دولة اإلمارات عالياً، بل ويفتخر بتحقيق طموحاته 
بناء  عملية  في  السوي  مع  متساوياً  معاقاً  كونه 

املجتمع.

اإعداد: نوال �سامل - ت�سوير: عائ�سة الكعبي  
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ارتبط اسمه بإيجاد حلول سلمية لألزمات حول 
األوساط  في  ويوصف  النزاعات،  وتفادي  العالم 
السياسية واإلعالمية بأنه ابن ثورتني عريقتني، فهو 
ابن طبيعي لثورة اجلزائر وابن بالتبني لثورة مصر 
في  اكتسب شهرة واسعة من خبرته   ،1952 عام 
السلك الدبلوماسي اجلزائري، ومن سمعته كخبير 
عاملي في تسوية النزاعات الدولية الناجتة عن فنت 
له ذلك إلى أن يحظى  وثورات وحروب أهلية، مما أهَّ

بثقة الكثيرين من رجال الدولة في العالم.
إنه األخضر اإلبراهيمي السياسي والدبلوماسي 
اجلزائري الذي ولد في األول من يناير في العام 
1934 في بلدة عزيزة في جنوب اجلزائر ودرس 

القانون والعلوم السياسية في بلده وفرنسا. 
بالده  في  املناصب  من  العديد  اإلبراهيمي  تقلّد 

اإعداد:  فوزي مو�سى

أهمها تعيينه وزيراً للخارجية اجلزائرية بني عامي 
في  املتحدة  لألمم  مبعوثاً  عني  كما   ،1993-1991
حتى   1993 العام  منذ  وأجنبية  عربية  دول  عدة 
جلامعة  مساعداً  عاماً  أميناً  عني  قد  وكان  اآلن، 
 .1994-1984 بني  ما  الفترة  في  العربية  ال��دول 
العالم«،  حكماء  »مجموعة  في  عضو  واإلبراهيمي 
العالم  الزعماء في  أبرز  وهي مجموعة مكونة من 
أنشئت للمساعدة في إيجاد حلول سلمية لألزمات 

حول العالم.
نال اإلبراهيمي في العام 2010 »جائزة احلكام 
اخلاصة« لتفادي النزاعات من »مؤسسة شيراك« 
التي أسسها الرئيس الفرنسي األسبق جاك شيراك 

لنشر السلم العاملي.
الشخصيات  من  اإلبراهيمي  األخضر  ويعتبر 

اأيام القاهرة

اختير األخضر اإلبراهيمي في العام 1956 مع 
محمد بن يحيى كممثلني لطلبة اجلزائر في مؤمتر 
عقد في أندونيسيا لطلبة أفريقيا وآسيا، وعن هذه 
كانت  الوقت  ذلك  »في  اإلبراهيمي:  يقول  املرحلة 
أفريقيا وآسيا تغليان بالثورة ضد االستعمار وكنا 
لم تكن موجودة قبل »مؤمتر  جديدة  آفاقاً  نعيش 
العودة  ننوي  وأنا،  بن يحيى  باندوجن«، ولم نكن، 
إلى اجلزائر، وكانت خطتنا أن نبقى في القاهرة بعد 
عودتنا من إندونيسيا لنقيم في مكتب جبهة التحرير 
تعليمات  وصلتنا  القاهرة  وفي  هناك.  اجلزائرية 
بأن يتوجه محمد بن يحيى إلى يوغوسالفيا ليدير 
القاهرة ألتعلم  أنا في  وأبقى  مكتب اجلبهة هناك، 
ملكتب اجلبهة  العمل مديراً  اإلجنليزية قبل تسلُّمي 
ما  سرعان  إذ  يتحقق،  لم  ما  وهو  نيودلهي،  في 
الثورة  آخر من شباب  تعيني شاب  اجلبهة  قررت 

واسمه شريف جالل لهذه املهمة.
وعندما مرض محمد بن يحيى سافر اإلبراهيمي 
جلبهة  ممثالً  هناك  العمل  وتسلّم  جاكرتا،  إلى 
شرق  جنوب  منطقة  دول  في  اجلزائرية  التحرير 
آسيا، وكان عمره في ذلك احلني لم يتجاوز الثانية 
والعشرين.ومن إندونيسيا ُنقل إلى القاهرة مبعوثاً 
ال  العمل  كان  حيث  املؤقتة،  اجلزائرية  للحكومة 
تتولى  خارجية  وزارة  إلنشاء  نهار  ليل  يتوقف 
املؤقتة.  واحلكومة  للثورة  الدبلوماسية  الشؤون 
وفي شهر مارس من العام 1963 تقرر أن يشغل 

منصب سفير اجلزائر في القاهرة.
وُعرف عنه أنه لم يرتد ربطة العنق خالل معظم 
السنوات التي أمضاها في القاهرة على الرغم من 
إقامته  وخالل  لبالده.  رسمية  مهمة  في  كان  أنه 
رواد  من  اإلبراهيمي  األخضر  كان  القاهرة  في 
ميس«،  »سميرا  بفندق  داي«  أند  »نايت  مقهى 
والذي كان في ذلك احلني ملتقى لعدد من املثقفني 
واملفكرين، وذلك قبل أن ُيهدم وُيشيّد مكانه فندق 
والرقي،  املعمار  في  مختلف  آخر  »سميراميس« 
على  كان  اإلبراهيمي  إن  الفترة  تلك  عن  وقيل 
عالقة جيدة مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر 
تكثّفت  وقد  إليه،  االستماع  إلى  يرتاح  كان  الذي 
الناصر  عبد  الراحل  الزعيم  جمعت  التي  اللقاءات 
أي   ،1967 يونيو  من  العاشر  بعد  اإلبراهيمي  مع 
ملدة  يلتقيان  كانا  يونيو حزيران، حيث  بعد نكسة 
مختلف  في  يتحدثان  ساعات  ثالث  إلى  ساعتني 
الزعيم  أن  اإلبراهيمي  ملس  وقد  السياسية  األمور 

الراحل كان يشعر بوحدة قاسية.

حياته الأ�صرية

كرواتية  فتاة  من  اإلبراهيمي  األخضر  ت��زّوج 
كرواتيا  عن  رحل  قد  والدها  كان  ميليسا،  اسمها 
يعمل  وكان  الثانية،  العاملية  احلرب  انتهاء  عقب 
على سفينة جتارية متلكها امللكة املصرية دينا عبد 
احلميد. وعندما نشبت ثورة اجلزائر قرر االنغماس 
في أنشطتها والعمل من أجلها بأن وضع سفينته 
أسلحة  نقل  في  واستخدمها  الثوار  مشيئة  حتت 
من مصر للجزائر عبر إسبانيا ثم مات في البحر 

واستمرت زوجته وابنته تعيشان في االسكندرية، 
الراحل  اجلزائري  الرئيس  علم  إلى  منا  أن  وفور 
أحمد بن بيال نبأ وفاة القبطان الذي قّدم خدمات 
األخضر  أوص��ى  حتى  اجلزائرية  للثورة  جليلة 
اإلبراهيمي - الذي وقع في غرام االبنة وتزوجها 
- باألسرة خيراً، وهو الزواج الذي أثمر أحمد ورمي 
زوجة األمير علي بن احلسني شقيق ملك األردن 

عبدالله الثاني.

مهمات �صعبة

يوصف األخضر اإلبراهيمي بأنه رجل املهمات 
الصعبة، فقد حفلت مسيرته السياسية بتولي الكثير 
لهذه  حلول  إليجاد  منها  انطلق  التي  املناصب  من 
العام  األمني  القليبي  الشاذلي  كلفه  وقد  األزمات، 
جامعة  ومجلس  العربية  ال��دول  جلامعة  األسبق 
الدول العربية التوسط في احلرب األهلية اللبنانية، 
بانعقاد مؤمتر  بالنجاح  ُكللت  التي  الوساطة  وهي 
الطائف في عام 1991، والذي أنهى احلرب األهلية 

اللبنانية التي استمرت 17 عاماً. 
وعاش اإلبراهيمي حينها ثالثة أعوام أغلبها في 
أحد فنادق بيروت حتت القصف والتهديد بالقتل. 

وزارة  مسؤولية  تولى  مهمته،  جناح  وبعد 
اختاره  ثم  عامني،  مل��دة  اجلزائرية  اخلارجية 
األمني العام السابق لألمم املتحدة مبعوثاً خاصاً 
أكتوبر  وحتى   1997 يوليو  من  أفغانستان  في 
كابول،  في  املتحدة  األمم  لبعثة  ورئيساً   1999
كما تولى رئاسة املؤمتر الدولي في كابول، وبعد 
إقرار دستور أفغانستان في عام 2004 طلب منه 
العراق ملساعدة احلكومة  العام متثيله في  األمني 
االنتقالية. وخالل فترة توليه مسؤولية أفغانستان 
عرف  السالم  حفظ  مهمة  عن  تقريراً  وض��ع 
تبنّته  الذي  التقرير  وهو  اإلبراهيمي«،  ب�»تقرير 

»قمة األلفية«.
مسؤوليات  اإلبراهيمي  نّفذ  أفغانستان،  وقبل 
في  املتحدة  لألمم  السابق  العام  األمني  بها  كلّفه 
األخيرة  هذه  وفي  أفريقيا،  جنوب  في  ثم  هاييتي 
نظام  تصفية  عملية  على  الواضحة  بصماته  ترك 
التفرقة العنصرية، وكان شاهداً على انتخابات عام 
1994 وتولِّي نيلسون مانديال السلطة، وهي الفترة 
التي يعتبرها اإلبراهيمي أسعد فترات حياته ويفخر 
نيلسون  وبني  بينه  وثيقة  عالقة  قامت  حيث  بها، 
فهماً  وزادت��ه  توجهاته  في  كثيراً  أثَّ��رت  مانديال 

ملشكالت أفريقيا وُقرباً منها.
وخالل العام احلالي تردد اإلبراهيمي كثيراً قبل 
أن ُيعلن قبوله مبهمة املبعوث اخلاص لألمم املتحدة 
وجامعة الدول العربية في سوريا خلفاً لكوفي عنان 

الذي قّدم استقالته من هذه املهمة.
في  والشعبية  السياسية  األوساط  اختلفت  وقد 
الدول التي عمل فيها األخضر اإلبراهيمي وسيطاً 
فيها،  وقعت  التي  النزاعات  حلل  وإقليمياً  دولياً 
فقالت بعض هذه األوساط إن اإلبراهيمي جنح في 
مهمته، بينما أشارت أوساط أخرى إلى أن احللول 
التي أسهم اإلبراهيمي في إيجادها هي حلول مؤقتة 

قد تتسبب في نزاعات جديدة في املستقبل.

السياسية الناجحة التي ميكن أن يستفيد منها جيل 
الشباب، فاألخضر اإلبراهيمي اكتسب شهرته من 
خالل خبرته في السلك الدبلوماسي اجلزائري ومن 
سمعته كخبير عاملي في تسوية النزاعات الدولية، 
وخاصة النزاعات الداخلية الناجتة عن فنت وثورات 
ليتم  اخلبرة  هذه  لته  أهَّ وبالتالي  أهلية،  وحروب 
اختياره مبعوثاً خاصاً لألمم املتحدة وجامعة الدول 
كثيرة  لنزاعات  تسوية  إيجاد  في  ليسهم  العربية 
حدثت في أكثر من دولة عربية وأجنبية، كما طرح 
الدكتور نبيل  للعمل مع  اإلبراهيمي  اسم األخضر 
العربي األمني العام للجامعة العربية ضمن مجموعة 
لتطوير  أفكار  بلورة  العام في  األمني  عمل تساعد 
عدداً  املجموعة  هذه  العربية، وتضم  اجلامعة  عمل 

من الشخصيات املعروفة من دول عربية عدة.

شخصيات

املتحدة  لألمم  > 2012 عني مبعوثاً خاصاً 
وجامعة الدول العربية في سوريا.

املتحدة  لألمم  > 2004 عني مبعوثاً خاصاً 
حكومة  تشكيل  في  للمساعدة  ال��ع��راق  في 
في  تشريعية  انتخابات  إلقامة  انتقالية متهيداً 

البالد.
> 2001-2004: ترأس بعثة األمم املتحدة 
للمساعدة في أفغانستان حيث أوكلت له مهمة 
املتعلقة  املتحدة  األمم  أنشطة  على  اإلش��راف 
وإعادة  واإلغاثة  اإلنسان  وحقوق  بالسياسة 

البناء.
> 1997-1999: عمل مبعوثاً خاصاً لألمم 

املتحدة في أفغانستان.
لألمم  خاصاً  1994-1996: عمل ممثالً   <

املتحدة في هاييتي.
لألمم  خاصاً  ممثالً  عني   :1994-1993  <
بعثة  ترأس  حيث  أفريقيا،  جنوب  في  املتحدة 
نيلسون  انتخاب  حني  إلى  الدوليني  املراقبني 

مانديال رئيساً للبالد.
خلارجية  وزي��راً  عمل   :1993-1991  <

اجلزائر.
> 1989: عني مبعوثاً خاصاً للجنة الثالثية 
للجامعة العربية في لبنان، حيث ساهم بشكل 
الذي  الطائف«  »اتفاق  إلى  التوصل  في  فعال 
أنهى أكثر من 17 عاماً من احلرب األهلية في 

لبنان.
> 1984-1991: عني أميناً عاماً مساعداً في 

جامعة الدول العربية.
> 1982-1984: عمل مستشاراً دبلوماسياً 

للرئيس اجلزائري في مصر والسودان.
في  للجزائر  سفيراً  عني   :1979-1971  <

اململكة املتحدة.
> 1963-1970: عمل ممثالً دائماً للجزائر 

لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة.
> 1954-1961: عني ممثالً جلبهة التحرير 
العاصمة  في  آسيا،  جنوب شرق  في  الوطني 

اإلندونيسية جاكرتا.

رجل
 المهمات الصعبة

م�سرية حافلة
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الكلمة و الظل

أهمية كبيرة في حياة األمم والشعوب،  للكتاب 
التقدم  إلى  تقود  التي  املعرفة  منه  ُتستََمُد  حيث 
والتطور واالبتكار، فكلما قرأ اإلنسان ارتقى، وهو 
احلضارات  كل  إليه  واستندت  تبنّته  الذي  املفهوم 
واحلديثة  القدمية  العصور  مر  على  اإلنسانية 
والراهنة. واملعادلة التي ترتهن إليها البشرية عموماً 
والتي مفادها )كلما تطورت املعرفة تطورت احلياة( 
تطوراته  بكل  عصره  مواكبة  اإلنسان  على  حتتم 
ومستجداته ومتغيراته حتى ال يعيش خارج عصره 
من  بالضرورة  يتأتى  وهذا  التطور،  قطار  ويفوته 
وبه  املعرفة،  مصدر  هو  ال��ذي  والكتاب  املعرفة 
التي  التحديات  على  يتغلب  أن  اإلنسان  يستطيع 

تواجهه في احلياة.
املعايير  على  التعرف  أردن��ا  املنطلق،  هذا  من 
املفيد  الكتاب  التي يتم من خاللها اختيار  السليمة 
من غيره،والذي يضيف إلى عقل ووجدان اإلنسان 
مضمار  خاللها  من  وفنية،يخوض  فكرية  قيمة 
آراء  عدد من  احلياة بكل مستجداتها، فاستطلعنا 
الذين عبروا عن وجهات  العرب  والباحثني  األدباء 

نظرهم كل حسب اهتماماته. 

الأديب خليل عيلبوين  

أمهات الكتب هي املنبع الرئيس لكل العلوم التي 

يفضلها املثقف، وهي اختياري األول من بني الكتب، 
بالتالي اجنّب نفسي اقتناء الكتب التي ليس لها قيمة 

فكرية أو عملية. 
واهتماماتي دائماً تنصب على كتب التراث، فأنا 
من محبي اللغة العربية وأحب أن أقرأ فيها كثيراً 
ودراستها  العربية  اللغة  في  يتعلق   كتاب  وأي 
وتاريخها أقتنيه، وأغلبها بطبيعة احلال من أمهات 
العاملي   األدب  في  كثيراً  ق��رأت  أنني  الكتب.كما 
والعربي أيضاً )رواية وشعر وقصة(، وكذلك كتب 

الفكر والسياسة واالقتصاد والبترول.
وأنا من محبي القراءة في السيرة النبوية خاصة 
محمد  الرسول  من  أتخذ  إنني  حيث  هشام  البن 
صلى الله عليه وسلم مثالً أعلى في الفكر والصبر 
قرأت  وكلما  واحلب،  والتسامح  واإلقناع  والكفاح 

في السيرة النبوية أكتشف صفًة جديدة.
كما لدي نظرية أعمل على إثباتها حالياً، متعلقة 
باللغة العربية، وهي أن هذه اللغة التي جاء القرآن 
الكرمي ليحفظها بقواعدها،وبكل ما وصلت إليه من 
عام   200 أو   150 وليدة  تكون  أن  تطور،ال ميكن 
قبل اإلسالم، بل هي وليدة آالف السنني وتطورت 
لتكون  القدمي  العالم  لغات  مختلف  مع  وتفاعلت 
منطقة  أن  ذلك،  على  والدليل  متطورة،  لغة جديدة 
ولبنان  وفلسطني  وسوريا  )العراق  احلضارات 

واألردن واجلزيرة العربية( كانت تتواصل بسهولة 
فيما بينها،ولم يكن لديهم آنذاك أي مترجمني، فلغة 
التواصل بينهم مفهومة، ومن املؤكد أنها كانت اللغة 
التي سادت  واللغة  مختلفة،  بلهجات  لكن  العربية، 

في نهاية األمر كانت لغة قريش.

الباحث الدكتور حممد الفار�س 

الشخص الذي يحب القراءة ويداوم عليها، يكون 
في االختيار أكثر خبرة من الشخص العادي، وكلما 
ازدادت قراءته أصبح أكثر خبرة في اقتناء الكتاب 
الكتب  عناوين  على  اطلع  لي  وبالنسبة  املناسب. 
ما،  عنوان  أعجبني  وإذا  البداية،  في  عام  بشكل 
عميقاً  كتاباً  كان  إن  ألرى  بشكل سريع  أتصفحه 
ويحوي مادة تستحق القراءة، أم أنه مجرد كتاب 
سطحي بعنوان براق؟، ثم انظر لفهرس احملتويات 
وفهرس املراجع ألرى إن كان كتاباً متعوباً عليه أم 

ال؟، وبعد ذلك أقرر أن اقتنيه أو استبعده.
كان  مهما  اشتريه  يعجبني،  ال��ذي  الكتاب  إن 
مجال  في  مهماً  مرجعاً  ك��ان  إذا  ثمنه،خاصة 
تخصصي، بالتالي أضيفه إلى قائمة مراجعي التي 
أرجع إليها في وقت الكتابة في موضوع ما. وأنا 
أقرأ في مواضيع مختلفة، التاريخ والشعر والرواية 
واملذكرات الشخصية، ولكني أركز دوما على الكتب 

املتعلقة بالتاريخ الذي هو مجال تخصصي.
 

الباحث الدكتور �صيدي ولد اأحمد 

هي  الهواية  ثم  والتخصص  العمل  متطلبات 
للكتاب،  اختياري  في  إليها  استند  التي  املعايير 
فأنا أعمل في مركز للدراسات اإلستراتيجية وهذا 
يستلزم بالنسبة لي متابعة وقراءة مستمرتني لكل 
ما ينتج في هذا امليدان حتى يظل أدائي في العمل 
جيداً، ويكون فهمي ملا أعمل فيه واضحاً وقائماً على 
أُسس علمية. وفيما يخص التخصص، فأنا دكتور 
اآلداب )تخصص حتليل اخلطاب(، ولتمرسي  في 
ولكونه  األدبية،  الدراسات  من  اجلانب  هذا  في 
في  دائماً  أرغب  املقاصد،  التحليل وفهم  في  مفيداً 
متابعة ما ينشر فيه وحوله )بالعربية أو الفرنسية 
أظل على اطالع مبستجدات  أو اإلجنليزية(، حتى 
رغبة  فلدي  الهواية،  عن  أما  الدراسي.  تخصصي 
وتاريخ  عموماً  التاريخية  ال��دراس��ات  في  ذاتية 
خاص،  بشكل  بأفريقيا  العربية  والثقافة  اإلسالم 
اجلانب،  هذا  في  كتب  من  مكتبتي  تخلو  ال  لذلك 
وغالباً ما أقرأ في أوقات الفراغ أو قبل النوم مرجعاً 

في التاريخ تلبية لرغبة ذاتية.
 

ال�صاعر �صامل الزمر 

واجل��اد،  اجلديد  وامل��وض��وع  املتميز  الكاتب 
هي  احل��ر  والفكر  اجل��ذاب،  الرشيق  واألس��ل��وب 
ما شعرت  فمتى  الكتاب،  املطلوبة الختيار  املعايير 

وأحس  معرفة،  يزيدني  يدي  بني  الذي  الكتاب  أن 
اقتنيه  وفيه إضافة فكرية،  أن فيه اختالفاً ومتيزاً 

دون تردد.

ال�صاعر والإعالمي حممد الربيكي 

تختلف  اإلنسان  بها  مير  التي  العمرية  املراحل 
فيها القراءات وتتنوع أو تتباين حسب املوضوعات 

التي يتم اختيارها.
واحلديث عن هذه املراحل سيؤدي إلى كثير من 
يعي  املثقف  فإن  الغالب،  وفي  والتحليل،  التنظير 
هذه املراحل وما يناسبها، فالطالب مثالً في مراحله 
ما  هو  لقراءاته  األكبر  النصيب  سيكون  الدراسية 
يتعلق مبوضوع  ما  ثم  دراسته،  يتعلق مبوضوع 
تخصصه في دراساته العليا، حتى وإن رافق هذه 
القراءات قراءات أخرى من باب الهواية أو امليل إلى 

نسق أو منهج أو مشرب أدبي يفضله عن غيره.
أو  مثالً  كالطبيب  ما  مجال  في  املتخصص  أما 
النصيب  إن  فأعتقد  غيره  أو  احملامي  أو  املهندس 
جتربته  يثري  ال��ذي  الكتاب  في  سيكون  األوف��ر 
العملية ويجعلها أكثر تطوراً ونضجاً، ويقربه إلى 
العلم أو املجال الذي تخصص  الغوص في أعماق 
فيه ليقدم لنفسه ومجتمعه ما يرضيه هو ويرضاه 

لهم.
يريد  ال��ذي  الشاعر  أو  األدي��ب  أو  الكاتب  أما 
تقتصر  فال  والتميز،  النضج  األدبية  لتجربته 
الذي  أو احلقل  الذي ميارسه،  املجال  قراءاته على 

يبذر فيه بذوره، أو املناخ الذي يتنفس فيه، فإبحاره 
في مختلف العلوم يجعل من عرضه للتجربة أقوى 
نوعية  اآلنية  احلاجة  وأرقى، ورمبا حتدد  وأشمل 
القراءة أو الكتاب. فالناقد مثالً سيختار كتاب نقد 
الذي يود عرضه في فعالية ما،  يناسب املوضوع 
وسيمنحه ُجلَّ وقته، وكذلك غيره، لكن في الوقت 
الذي يكون فيه االختيار مطلقاً في حريته، فإن على 
اعتبار  العلوم على  كثير من  يطلع على  أن  املثقف 
أن العلم واملعرفة  هما سالح يجعل حضوره قوياً 

أمام اآلخرين.
 

ال�صاعر والإعالمي اأحمد �صويري

لك�ل منّا م�يول تكون أش��به بالثابت�ة، وبالنسبة 
لي، فأنا أميل دائماً إلى الكتب التي تتناول اإلبداع 
متنحني  ملا  واجلماليّة،  البنيوّية  ودراساته  األدبّي 
التعاطي  على  مقدرة  لي  تضيف  فوائد  من  إّي��اه 
مع املاّدة األدبيّة مبوضوعيّة، وكذلك جتعلني أعيد 
بالطبع ال  أدبيّة، وهذا  كتابات  أنتجه من  ما  تقييم 
على  بأّن  قناعة  لدّي  بل  غيرها،  أقرأ  ال  أّني  يعني 
العلوم  نواحي  كّل  في  نفسه  يثّقف  أن  اإلنسان 
الّذي  السريع  للتطّور  مواكباً  يكون  كي  اإلنسانيّة 

تشهده سيرورة احلياة .
القرآني  »اإلعجاز  اسمه  كتاب  في  اآلن  وأقرأ 
تأليف علي  العرب« من  النقدي عند  التفكير  وآليّة 
التجربة  إلى  »املدخل  كتاب  وكذلك  زيتون،  مهدي 

اجلماليّة« للناقد الدكتور سعد الدين كليب.

مهات الكتب 
ُ
اأ

هي املنبع الرئي�س لكل العلوم 

القراءة منهج حياة لالإن�سان، 

فمتى ما قراأ ارتقى

احلاجة الآنية قد 

حتدد نوعية القراءة اأو الكتاب 

كيف أختار
كتابي؟

حتقيق: خالد الظنحاين

خليل عيلبوني

سيدي ولد أحمد 

 محمد البريكي 
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اإلبداعية  الزمنية لألعمال  التصنيفات  إّن 
اختراع نظري لبعض من يعشقون التوقعات 
املوضوعية  بعني  ينظروا  أن  دون  م��ن 
فالشعر  اإلب��داع.  في  اإلنسانية  للتجارب 
األصناف  من  وسواها  واملسرح  والرواية 
األدبية موجودة اآلن وحاضرة في املاضي، 
إنسان  هناك  طاملا  املستقبل  في  وستبقى 

يعيش على هذه األرض.

�صاحلة غاب�س

شاعرة وأديبة إماراتية

�صعر/ �صامل حممد الكعبي - الإمارات�صعر/ �صامل الزمر - الإمارات

�صعر/ هدى اأ�صكناين - الكويت

هذي الحياة

ُدوار

العمر
ال����ع����م����ر م����ث����ل ال�������س���ف���ي���ن���ة وال�������ع�������زوم ا����س���رع���ه

واأي��������ام��������ن��������ا ك������ّن������ه������ا �������س������ج������رة وم����ت����ف����رع����ه

وان����������ا ري������اح������ي ع����ل����ى ط��������ول امل����������دى م�������س���رع���ه

مب���ن���ف���ع���ه ودي  وارت����������������ب  ارت�������������ب  ع�������ج�������زت 

ال�������س���م���ا وال����ن����ا�����س غ�������س���ت م��ع��ه يل غ�������س ج���ف���ن 

اأ�������س������ج وال�������وج�������ه ي���ح�������س���ن ب�������س���م���ت���ه م���دم���ع���ه

م���ت���ع���ب���ن���ي ال���������س����ربرْ ي����ال����ل����ي ك�����ل ����س���ب���ح اأج���م���ع���ه

ه������ي ك�����ان�����ت ظ����������روف ب�����ع�����ده �����س����ب����ه م���ت���وق���ع���ه

����س���ع���ه ح�����ي�����ات�����ي  يف  ل�����ل�����������س�����ع�����ادة  م��������ا  ك������������اأن 

اأ���������س��������ري  وال��������ذك��������ري��������ات ب�������� ع����ي����ن����ي م�����وزع�����ه

وا���س��ت�����س��ن��ع��ه ج�����و  وا������س�����وي  ب�������س���ح���ك  ج���ي���ت  اإن 

وظ����روف����ن����ا ال�����ري�����ح وال����ف����ك����ر ال�������س���ل���ي���م ال���دل���ي���ل

ع���������ود م�����ام�����ن�����ه ظ����ل����ي����ل وع������������ود م�����ن�����ه ظ���ل���ي���ل

ت����ت����ع����ب ������س�����راع�����ي وع��������ن ن����ي����ل االأم�������������اين مت��ي��ل

ح�����س��ي��ل ب������  ط���ل���ع���ت  م�����ا  ه������ذا  ال�����وق�����ت  اإىل  ل���ك���ن 

ي����������دور ب����ال����ف����ك����ر ف����ل����م ال������ذك������ري������ات اجل���م���ي���ل

م�����س��ت��ح��ي��ل؟! اأو  مي���ك���ن  م��������دري  حم����ت����ار  واظ���������ّل 

م������ن ب����ع����د م������ا م��������وق ع����ي����ن����ي ي�����ن�����ره ك������ل ل��ي��ل

ج��م��ي��ل وراه��������ا  م����ن  ال���ل���ي���ايل  اإن  اأح�������س���ب  وك����ن����ت 

ب���دي���ل ال����ه����واج���������س  دروب  ع������ن  م�������ايل  وك�����������اأن 

ال���ع���ل���ي���ل ال���ن�������س���ي���م  م������ع  امل����ل����ت����ق����ى  يل  ت����ر�����س����م 

ع��ل��ي��ل وق����ل����ب����ي  وج�����ه�����ي  ع����ل����ى  ����س���ح���ك���ي  الق  م�����ا 

اأمالأ فنجاين

على وقع هدوء العامل

اأحّركه ي�سارًا، ميينًا

اأنظُر اإليه :

من اأنا ؟

كم من ال�سماوات اأملك؟

لتبداأ �سمائي يف العبور ؟

يت�سع ال�سوؤال وال اإجابة..

من قاع الفنجان

األتقُط اأنفا�سي

املهملة على حافة طريق

ف� اأختنق..

لل�ساعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�سراف: خالد الظنحاين

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

������الد ي������ا واه���������ب ال����ع����م����ر ل����ل���������س����ك����وى.. دواه�����������ا جرْ

اأك�������ر امل������رج������ل������ه  وت������������ود   .. احل�������ي�������اة  ه���������ذي 

ع����اد ب����ال���������س����ك����اوى  ال��������ت��������داوي  ه��������ذا  ع����ن����ك  دع 

وا���������س��������رب م�����������رار وت���������������داوي ب����ال���������س����رب اأخ���������ري

وا�������س������رف ع����ي����ون����ك ع�����ن ع�����ي�����وٍن ك�������س���اه���ا �����س����واد

��������������وَر وال������ل������ي������ل ف����ي����ه����ا ت������الق������ى ب�����ال�����ن�����ه�����ار اأحرْ

م��������راد ج�����ع�����ل�����ك  م��������ن  اإال  ع�������ي�������ون  ت�������ام�������ن  ال 

وادن�������������اك م������ن ح���������س����رت����ه وا������س�����ف�����اك م������ا ف���ّك���ر

ق ال�������ه�������وى �����س����ّي����اد م�������ا ي����ن����ف����ع����ك ع�������اب�������ٍر ط�����������ررْ

ال�����ه�����وى اأخ�������س���ر ِم����ع����ر�����س يف  ق���ل���ب���ه ع�����ن ال���������س����دق 

ال�����������زاد ح�����������الل  م���������ن  اإال  ذاق  م���������ا  احل�����������ر 

������س�����ي�����ده ح���������الل و�������س������راب������ه ب��������ال��������دالل ا����س���ق���ر

احل����������ر ك������ّف������ه ع�����ل�����ى ج�����م�����ر ال�����غ�����������س�����ا م����ع����ت����اد

������ه������اد.. وع�����ي�����ون�����ه �������س������رار اأح����م����ر وج�����ف�����ون�����ه �������سرْ

ل�����ي�����ل�����ه ظ������������الم وك����������اأن����������ه ي�����ن�����ت�����ظ�����ر م����ي����ع����اد

����س���م�������س ال���������س����ب����اح، ال�����������س�����الم، ال����ه����م وال���ع�������س���ك���ر

م�������ا ب�������ه م������ن������ام امل�������ن�������ام ال������ل������ي رح���������ل م�������ا ع�����اد

���ر �����ه�����د ������س�����وك�����ه ع�����ل�����ى ج����ف����ن����ي����ه ي���ت���ك�������سَّ وال�����������سِّ
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أعالم عربية

حممود �صامي البارودي

أكتوبر   6 في  البارودي  سامي  محمود  الشاعر  ولد 
أن أمت  . وبعد  بالقاهرة  1839 في حي باب اخللق  عام 
التجهيزية  باملرحلة  التحق   1851 االبتدائية عام  دراسته 
فيها يدرس  املفروزة " وانتظم  املدرسة احلربية  من " 
واجلبر،  واحلساب  واللغة  الدين  وعلوم  احلرب  فنون 
وتخّرج منها في عام 1855. لم يستطع استكمال دراسته 

بوزارة  ذلك  بعد  السلطاني، وعمل  باجليش  فالتحق   ، العليا 
اخلارجية وذهب إلى األستانة عام 1857 وأعانته إجادته للغة التركية ومعرفته 
التركية "  بنظارة اخلارجية  السر  كتابة  بقلم  االلتحاق "  الفارسية على  اللغة 
وظل هناك نحو سبع سنوات. وبعد عودته إلى مصر في فبراير عام 1863 عينه 
اخلديوي إسماعيل " معيناً " ألحمد خيري باشا على إدارة املكاتبات بني مصر 

واآلستانة.
جتلت مواهبه الشعرية في سن مبكرة بعد أن استوعب التراث العربي وقرأ 
روائع الشعر العربي والفارسي والتركي، فكان ذلك من عوامل التجديد في شعره 
األصيل. ويعتبر البارودي رائد الشعر العربي احلديث الذي جّدد في القصيدة 

العربية شكالً ومضموناً ، ولقب ب� "فارس السيف والقلم". 
اشترك الفارس الشاعر في إخماد ثورة جزيرة كريت عام 1865،وكان أحد 
أبطال ثورة عام 1881 الشهيرة ضد اخلديوي توفيق باالشتراك مع أحمد عرابي، 

وقد أسندت إليه رئاسة الوزارة الوطنية في فبراير عام 1882، 
وبعد سلسلة من أعمال الكفاح ضد فساد احلكم وضد االحتالل اإلجنليزي 
ملصر، قررت السلطات احلاكمة نفيه مع زعماء الثورة العرابية في ديسمبر عام 

1882 إلى جزيرة سرنديب.
فتقررت  بصره  املرض وضعف  عليه  اشتد  عمره  من  الستني  بلغ  أن  وبعد 
 1899 عام  12 سبتمبر  يوم  إلى مصر  فعاد   ، للعالج  إلى وطنه مصر  عودته 
وكانت فرحته غامرة بعودته إلى الوطن وأنشد »أنشودة العودة« التي قال في 
مستهلها:) أبابُل رأي العني أم هذه مصُر••• فإني أرى فيها عيوناً هي السحر( 

وتوفي البارودي في 12 ديسمبر عام 1904. 

من ق�صيدة )قلدت جيد املعايل(

ََعالِي ِحلحْيََة الحَْغَزِل َقلَّدحُْت ِجيَد املحْ
نَى َعِن الحَْهَزِل  دِّ َما أَغحْ ِ َوُقلحُْت ِفي اجلحْ

يأبى لي َ الغي َّ قلب ال مييُل بِه
ُجِل  نُيِ النُّ ُر األَعحْ ِد ِسححْ َجحْ َعة ٍ املحْ َعنحْ ِشرحْ

َماِد َباِسَمةً  أَِهيُم ِبالحْبِيِض ِفي األَغحْ
عنحْ غرة ِ النصِر ، ال بالبيِض في الكلِل 

ِد َغاِنيَةٌ َجحْ لَمحْ ُتلحِْهنِي َعنحْ ِطالِب املحْ
نِي َعِن الثََّمِل  ِو َما ُيغحْ ححْ ِفي لَذَِّة الصَّ

كمحْ بنَي منتدٍب يدعو ملكرمةٍ 
تَِكٍف َيبحِْكي َعلَى َطلَِل  َ ُمعحْ َوَبنيحْ

لحِْق َما َظَهَرتحْ َ َ اخلحْ لََوال التََّفاُوُت َبنيحْ
لحِْي َوالحَْعَطِل  َ َ احلحْ َمِزيَُّة الحَْفرحِْق َبنيحْ

ً فانهض إلى صهواِت املجِد معتليا
فالباُز لمحْ يأِو إالَّ عالَي القلِل 
ودعحْ مَن األمِر أدناُه ألبعدِه

في جلة ِ البحِر ما يغنى عِن الوشِل 
قدحْ يظفُر الفاتُك األلوى بحاجتِه
ُز ِبالحَْهيَّاَبة ِ الحَْوَكِل  َوَيقحُْعُد الحَْعجحْ

أدب عالمي

ويليام �صك�صبري 

ويليام  اإلجنليزي  واملسرحي  الشاعر  ولد 
شكسبير باجنلترا في ابريل من العام 1564، 
املسرح في  كتاب  أهم  من  واحداً  يعتبر  وهو 
العالم، وأهم كاتٍب باللغة اإلجنليزية. ويوصف 

بشاعر إجنلترا الوطني.
حتتوي أعماله الناجية على ثمانية وثالثني 

سوناتا،  وخمسني  وأرب��ع��ة  م��ائ��ة  مسرحية، 
كافة  إلى  مسرحياته  ُترجمت  حيث  طويلتني،  روائيتني  وقصيدتني 
اللغات احلية الرئيسية في العالم، وُمثلت أكثر مما مثلت مسرحيات 

أي مسرحي آخر.
امللك  التراجيديات: روميو وجولييت، مكبث،  ومن أهم أعماله في 
أنطونيو  يوليوس قيصر،  أندرونيكوس،  تيتوس  لير، هاملت، عطيل، 

وكليوباترا، كريوالنس، ترويلوس وكريسيدا، تيمون األثيني. 
أما الكوميديات فهي: حلم ليلة صيف، األمور بخوامتها، كما حتبها، 
سيمبلني، احلب مجهود ضائع، تدبير بتدبير، تاجر البندقية، زوجات 
ويندسور البهيجات، جعجعة بال طحن، بيرسيليس، أمير تير، ترويض 
النمرة، كوميديا األخطاء، العاصفة، الليلة الثانية عشرة أو كما تشاء، 

السيدان الفيرونيان، القريبان النبيالن، حكاية الشتاء. 
الثاني، هنري  امللك جون، ريتشارد  التاريخ كتب شكسبير:  وفي 
الرابع، اجلزء األول، هنري الرابع، اجلزء الثاني، هنري اخلامس، هنري 
السادس، اجلزء األول، هنري السادس، اجلزء الثاني، هنري السادس، 

اجلزء الثالث، ريتشارد الثالث، هنري الثامن. 
أما األشعار والسوناتات: السوناتات، فينوس وأدونيس، اغتصاب 

لوكيريس، احلاج املغرم، العنقاء والسلحفاة، تذمر حبيب.
توفي وليام شكسبير في الثالث والعشرين من أبريل عام 1616.

�صونيتا

نحن نبغي املزيد من أحلى الكائنات، 
كيال متوت وردة اجلمال أبداً، 

فمثلما يذوي من اكتملت حياته بانقضاء السنوات، 
ال بد خَللَِفِه الرقيق أن يحمل ذكراه. 

أما وأنت مشدود إلى ذات عينيك الوضاءتني، 
ُتَغّذي شعلة ضوئهما بوقود من صميم نفسك، 

متناقصا من الوفرة الكامنة، 
صرت عدواً لنفسك، شديد القسوة على ذاتك العذبة. 

وألنك اآلن زينة الوجود النضرة 
والبشير الرئيسي للربيع املزدان، 

تدفن ما تنطوي عليه في برعمك اخلاص 
فتتلفه، أيها البخيل احلنون، باختزانك إياه. 

فلتأسف لهذا العالم، أو حيثما يكون هذا الفاتك، 
الذي يلتهم حق الدنيا فيما بني حياتك ومماتك

سونيتا

ظله  يف  اجلميع  يحتمي  اعتبار  كل  فوق  القانون  �سيادة  واأن  للجميع  حق  العدالة  اإن 

وينعمون بعدله و�سيادته.

الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة

اأمثال �صعبية

- ال تسرف لو من البحر تغرف..
يضرب املثل باإلنسان الذي مهما ميلك من األموال فعليه أال يسرف فيها 

وال يبذرها ألنه سوف يأتيه يوم ويضيع فيه كل شيء.
- ال تكثر الدوس على اخلالّن ميلّونك..

أي كن عزيز النفس واإلحساس عند زيارتك ألهلك وأصحابك وأحبابك 
وأصدقائك، وال تكثر من التردد حتى ال ميلُّوا منك، ال أنت بولدهم وال طفل 

يربونك.
- ال هشه وال بشه.. وال من املعاني ِطّشه..

الهشة: الهيبة.
البشة: االبتسامة.

طشة: ال شيء.
املعاني: األخالق واألصول.

يضرب املثل باإلنسان الذي ليست له هيبة وال ابتسامة ورغم ذلك يتصنَّع 
الوجاهة في حني أنه ال يحل وال يربط.

كلمة ومعنى

الالّما
� قال محمد بن ثاني بن زنيد:

ع����������ّزوا ل���ق���ل���ب ذك�������ر م���ض���ن���اه
ي��ع��ّزي��ه ال���ل���ه  أن  ع���س���ى  ب���دع���ي 

ص��������اروا س���ب���ب ه���ي���ره وف���رق���اه
ح���س���ب���ي ع���ل���ي���ه���م ع����ات����ب����وا ف��ي��ه

خ�����لّ�����وا خ���ل���ي���ل���ه ع����ق����ب الم�����اه
م�����ت�����وّي�����ٍع م�����غ�����رم ب����ط����اري����ه

ي���ب���ك���ي ودم�����ع�����ه ف������وق وج���ن���اه
ي��غ��ّض��ي��ه وال  س���ه���ي���ر  ط����رف����ه 

وقوله في البيت الثالث )عقب الماه( أي بعد وصاله والقرب منه، فالماه 
القرب والوصال،  تعني  الشعراء خاصة  اإلمارات، وهي عند  أهل  في كالم 
الفصحى، ولقد جاء  الزيارة في  التي من معانيها  وهي منحوتة من اإلملام 

في اللسان:
وألم به: زاره غبّاً. الليث: اإلملاُم الزيارة غبّاً، والفعل أملمت به وأملمت عليه.

اللقاء  اللماُم  بري:  ابن  قال  األحايني.  أي في  ملاماً،  يزورنا  ويقال: فالن 
اليسير، واحدتها ملّة، عن أبي عمرو.

وفي حديث جميلة: أنها كانت حتت أوس بن الصامت وكان رجالً به ملمٌ، 
فإذا اشتد ملُمه ظاهر من امرأته فأنزل الله كفارة الظهار، قال ابن األثير: اللمم 
ههنا اإلملام بالنساء وشدة احلرص عليهن، وليس من اجلنون، فإنه لو ظاهر 

في تلك احلال لم يلزمه شيء.

كنايات مالحية

)عْيب أستاد(
يقال للعيب الدقيق في الصنعة بحيث ال يستطيع أحد االهتداء إليه بسهولة 
ما لم يكن ذا خبرة ودراية، وأصله أن صانع السفينة أو القالف )األستاد( إذا 
اختلف مع أصحاب السفينة يعمد لترك عيب خفي فيها قد يعرضها للتلف أو 
الغرق مبرور الوقت من دون أن يعرف السبب، لذا قيل لكل عيب بالبضاعة 

ويصعب اكتشافه إنه )عيب استاد(.
ورئيسها-  الصناعة،  وأستاذ  املعلم:  األستاذ:  شير:  أديد  السيد  قال 
فارسية، ومنها أستا بالتركية والكردية، ومنه جاءت كلمة أسطا التي يتداولها 
املصريون، وكلمة األستاذ تعني عندنا في اخلليج البناء-سواء باني السفينة- 
أيضاً- أو باني املسكن الذي يسمى )بناي( وهي هنا  والذي يسمى قالفاً 

تعني صانع السفينة، أي القالف.

)العلم بَحر(
ويوردها بعضهم )العلم بحر وينا ووينه( وينا ووينه: أين نحن منه.

باألدلة  له  ويثبت  عالم  أو  يخاطبه شيخ  عندما  األمي  أو  اجلاهل  يقولها 
والبراهني واحلجج مسألة ما، حيث إن اإلنسان علمه محدود مهما أوتي من 
علم فكأنه لم يتعلم شيئاً، والعلم كالبحر مهما شربت منه أو غرفت منه فإنه 
لن ينتهي، ويقصد بها سعة االطالع على العلوم الدينية، وأورده اجلهيمان 

في األمثال الشعبية في قلب جزيرة العرب.

عبارات

تراب نقا
هو نوع من الرمل اخلشن األبيض النظيف الذي يستعمل في البناء، أي هو 

تراب نقي مأخوذ من النقا أي املرتفع الرملي.

هب ريح
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نظراً المتداد تاريخ األدب العربي وسعة املؤلفات فيه، جاء تركيز هذا البحث في أعمال العالمة أبو عبيد 
الله محمد بن عمران بن موسى املرزباني الذي توفي في 384 للهجرة والذي تعّد جهوده من أبرز اجلهود 
وأوضحها في الشعر والشعراء، وقد اتخذت أعماله في هذا املجال الطابع املوسوعي املنظم واملبوب، ومن 
أبرز أعماله الكتب التالية: )معجم الشعراء( و) أشعار النساء( إلى جانب عدد من املؤلفات األخرى مثل 

)املوشح(، و)املقتبس في أخبار العلماء(، و)أخبار السيد احلميري(، و)أخبار عبد الصمد بن املعذل(.
تتخذ هذه الدراسة من مؤلفات املرزباني التي تقارب العشرين مصنَّفاً، في الشعر والشعراء أمنوذجاً. 
وتخلص الدراسة إلى أن مؤلفات املرزباني كانت عمالً تراكمياً منظماً، وأن غاية التأريخ للشعر لديه لم تكن 
مشوبة مبا أذهب معاملها، أو أنها ناجمة عن عمل ثانوي كما هو احلال لدى غيره. األمر الذي يعطي ملشروع 
ُد أهمَّ املشاريع التي هدفت إلى التأريخ  املرزباني قيمته الالفتة باعتباره مدونًة تأليفية شبه متكاملة، جتسِّ

للشعر في تراثنا األدبي إلى نهاية القرن الرابع الهجري.
تأريخ  بتفصيل موضوع  تعن  لم  املعاصرة  الدراسات  املختصة، ألن  الدراسة  بهذه  املؤلف  اهتم  وقد 
القدامى للشعر مستقالً، وإمنا تعرضت له جزئياً، أو ركزت في واحد من جوانبه فقط، وذلك ما يسّد ثغرة 

واضحة في مكتبة األدب العربي في وقتنا احلاضر.
يذكر أن املؤلف شاعر وباحث من السعودية، له العديد من الكتب واملقاالت في النقد، وله ثالث جتارب 
شعرية على أقراص مدمجة هي: غواية املكان، وحدقة تسرد، وبصيرة األمل، وهو يعمل أستاذاً مشاركاً 

لألدب العربي في جامعة جازان.

تأريخ القدامى للشعر إلى نهاية القرن الرابع
تاأليف حممد حبيبي 

الناشر: كتاب مجلة تراث- العدد اخلامس- أبوظبي -2012 الطبعة األولى 396 صفحة.

يتناول الكتاب عدداً كبيراً من الرحالة والسياسيني الذين زاروا اإلمارات ومنطقة اخلليج منذ القرن السادس 
عشر، ومنهم: الرحالة الهولندي جان فان لينخوتن الذي زار اإلمارات واخلليج في القرن السادس عشر، وقد 
كتب مشاهداته حينذاك عن مملكة هرمز في أوج ازدهارها، وقد تأسست هذه اململكة في سنة 1300م، على 
جزيرة صغيرة تدعى جمبرون، وقد كتب لينخوتن عن مهنة الغوص وجتارة اللؤلؤ. والرحالة البريطاني وليم 
الذي زار اإلمارات واخلليج عام 1863 ووصف الشارقة ودبي وبقية اإلمارات، وتضمن وصف  بلجريف 
جتاري،  كمركز  الشارقة  عن  وكتب  اإلمارات،  في  االجتماعية  احلياة  تفاصيل  من  كثيراً  لرحلته  بلجريف 
وعن دبي التي تكثر فيها البساتني حينئذ، وانتقل بعد ذلك إلى عجمان وأم القيوين ورأس اخليمة. ثم زيارة 
بوريخارت  هيرمان  ورحلة  فيها،  االقتصادية  األوضاع  عن  ليتحدث   1875 عام  للبرميي  مايلز  الكولونيل 
لإلمارات واخلليج عام 1903-1904 ولقائه بالشيخ زايد بن خليفة حاكم أبوظبي في تلك الفترة والتقاطه 
صوراً لزايد وأبنائه، وقد روى بوريخارت مشاهداته في أبوظبي ودبي، وزيارة اللورد كيرزون نائب ملك 
بريطانيا في الهند للخليج عام 1903 والتقائه بحكام اإلمارات واخلليج، ويتوقف مع رحلة اثنني من الرحالة 
الذين زاروا اإلمارات في بداية القرن العشرين أحدهما إيراني واآلخر هندي ووصفهما ملا حدث في دبي عام 
1910 ورحلة الرحالة اإليراني أحمد فرامرزي عام 1926 وما كتبه عن الكويت وجزرها ومنطقة اإلحساء 
والقطيف، وزيارته إلى جزيرة دملا ودبي، والشارقةوعجمان، واحلمرية وأم القيوين، ورأس اخليمة وشعم، 

ودبا وخورفكان وكلبا. ووصفه ملدن اإلمارات في عشرينات القرن املاضي..

رحالة وسياسيون زاروا اإلمارات والخليج قبل النفط
تاأليف: الدكتور حممد فار�س الفار�س

الناشر: املؤلف نفسه، دبي 2012، الطبعة األولى 383 صفحة.

تتناول رواية »فيال أماليا« -التي صدرت ضمن سلسلة إبداعات عاملية- قصة السيدة آن هيدن التي 
تقطن في الضاحية الباريسية، وعندما تكتشف خيانة شريكها تقرر التخلي عن كل شيء أجنزته في حياتها، 
من منزل وعمل، ألجل البحث عن حياة جديدة ترتكز على شغفها باملوسيقى، الصديق الوفي الذي ال يخون. 
وحني تذهب إلى جنوبي إيطاليا تلتقي بأحد أصدقاء طفولتها، لكنها سرعان ما تتركه، وتهرب من بيتها 

في اجتاه قدرها، وفي هذا البحث تعثر على جزيرة في إيطاليا، وهي املكان الذي توجد فيه »فيال أماليا«.
ترسم الرواية احلياة املعاصرة، من خالل املشاكل التي حتدث بني األزواج، وفيها رصد لشخوص في 
بورتريهات جميلة وبديعة، وهذه الشخوص تكشف بعضها عبر أساليب الروائي الكتابية، ومن خالل إتقانه 

لفن السرد، والفن الروائي، كما عرفه القراء في رواياته السابقة.
ويذكر أن إبداع املؤلف ال يقتصر على فن الرواية وإمنا يتخطاها إلى فن الشعر واملقالة، وفي نصوص 
تُبِس  جتمع بينها جميعاً. يكتب، من حني إلى آخر، نصوصاً شعبية، من بينها »فيال آماليا« وهي روايةٌ اقحْ

منها فيلم حمل العنوان نفسه.
في رواية فيال اماليا يعود الكاتب الى املواضيع والثيمات العزيزة على قلبه وهي املوسيقى أو اإلبداع 
الى مسقط رأسه منطقة  يعود  أنه  املركزية وهي موسيقية، كما  الشخصية  الفني بشكل عام من خالل 
بروتاني التي تتميز بخصوصياتها اجلغرافية واللغوية والثقافية والرمزية حيث تدور بعض أحداث الرواية.

يعتبر باسكال كينيارد وهو حاصل على جائزة الغونكور الفرنسية العريقة سنة 2002 من روائيي فرنسا 
الكبار ، وقد شعرت األوساط الثقافية بأن ترجمة كينيارد الى اللغة العربية أصبحت أمراً ملحاً حتى يتعرف 

القارئ العربي على جتارب روائية غربية مميزة.

في سياق جهوده الرامية إلى توثيق تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة وتراثها في إطار حفظ ذاكرة الوطن 
لألجيال القادمة أصدر املركز الوطني للوثائق والبحوث حديثاً كتابه اجلديد: )اإلماراتيون: كل أيامنا اخلوالي( ، 
وفيه يقدم أنتوني رندل فيضاً من ذكرياته في أبوظبي أثناء خدمته في العني ضابطاً في قوة ساحل عمان، وواحداً 
من أبرز قادة قوة ساحل عمان )1962-1960(، ويسوق ذكرياته بالكلمة والصورة عن الدور الكبير الذي قامت 
به قوة ساحل عمان في التطور املنظم لإلمارات املتصاحلة قبل وقت طويل من قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

وذلك في بدايات نشوء مدينة أبوظبي التي غدت من أروع املدن.
يبدأ النقيب رندل -حامل وسام اإلمبراطورية البريطانية- ذكرياته من مقّر قوة ساحل ُعمان في قلعة اجلاهلي 
التي كانت تؤوي سرية من اجلنود قوامها حوالي 120 فرداً، ومن شظف العيش، حيث الطقس احلار، وانعدام وسائل 
الرفاهية، والظروف الصعبة، ولكنه يقّر بأنه كان يجد حريته في الصحراء، وينغمس بعدسته بني جنود قوة ساحل 
عمان، فيرصد جوانب من حياتهم اليومية، وتنقالتهم بني الواحة والصحراء، وقربهم من األهالي، وحياتهم في واحة 
العني وفي الصحراء. ويفرد صفحات من الكتاب لصور من: واحات النخيل في العني، والسوق، ثم قرية حماسة، 

والصحراء في املساء والليل، وأدوات إعداد القهوة.
ويصف أبوظبي وما كانت عليه عام1960 بدءاً بحصن املقطع، فاملركز اجلمركي غير البعيد عنه، وكيف يجتاز 
التي كانت حتفل بها  أبوظبي وأهم األعمال  املقطع، ويكمل بالصور وصف واقع  أبو ظبي منطقة  إلى  القادمون 

كالصيد والتجارة والتحطيب.
وملا كانت الرمال سيدة املكان كان السفر من العني إلى أبوظبي يستغرق وقتاً طويالً، وكانت قيادة املركبة حتتاج 
إلى سائق ماهر يفرغ إطارات السيارة من بعض الهواء لتالئم الصحراء، ويقود املركبة برشاقة وبراعة. والصور 
التي يعرضها الكتاب تبرز جبروت الرمال وهيبة الصحراء، وُتطلع القارئ أيضاً على السهول احلصوية في املنطقة 

كالتي حتيط مبنطقة اجلاهلي ومتتد حتى جبل »حفيت«.
ويتحدث عن دوريات الهّجانة ويتطرق إلى أهمية اإلبل في التنقل على رمال الصحراء، فهو احليوان األساسي، 
ووسيلة النقل العملية في حياة البدو، وهو أيضاً وسيلة الترفيه في مضامير »سباق الهجن«. وتناول اخليل التي 
تعّد أيضاً وسيلة للتنقل والسباق، وفي هذا الفصل يحكي مجريات سفره من الشارقة إلى العني على ظهر احلصان، 
ويتسم حديث الكاتب عن اخليل، وسباقها األول بطابع إنساني، وبأسلوب درامي يجذب القارئ الذي يتطلع إلى 

نتيجة األحداث التي يسردها.
وبعد أن يتحدث الكتاب عن النساء وحياتهن األسرية، ودورهن في املجتمع، يتحول إلى املاء الذي كان يعتبر 

األغلى في مطلع ستينيات القرن املاضي، فيسلط الضوء على األفالج وطرائق حفرها، ودورها. 

فيال أماليا )رواية(
تاأليف: با�سكال كينيارد – ترجمة: حممد املزديوي 

الناشر: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب – الكويت 2012 -  300 صفحة.

اإلماراتيون..كل أيامنا الخوالي )اإلمارات المتصالحة 1962-1960(
تاأليف: اأنتوين جيم�س رندل 

الناشر: املركز الوطني للوثائق والبحوث، أبوظبي -2012 الطبعة األولى، 400 صفحة. 

قراءات
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طارق ال�سناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

فجأة 
إنهما  العربي..  عاملنا  في  املوسيقيني  كبار  من  اثنني  تطول  اتهامات  بصدد  أنفسنا  وجدنا 
»محمد عبد الوهاب« و»محمد املوجي«.. االتهام جاء من اثنني من كبار املوزعني والعازفني، 
وكانا داخل الكواليس في احلياة الغنائية.. صاحب االتهام األول هو عازف الكمان وامللحن 
»ميشيل املصري«، ورمبا ال يعرف الكثيرون أن »ميشيل« هو ملحن الثنني من أشهر تترات 
املسلسالت في الدراما العربية وهما »ليالي احللمية« و»مني ما يحبش فاطمة«.. أعلن »ميشيل« أنه وضع حلن املقدمة 
الغنائية لقصيدة »قارئة الفنجان« التي غناها »عبد احلليم حافظ« وكتبها »نزار قباني« وحلنها »محمد املوجي«.. ال 
أحد يستطيع أن يؤكد صدق إدعاءات »ميشيل« فلقد رحل قائد الفرقة املوسيقية »أحمد فؤاد حسن«، وأشهر العازفني 
مثل »أحمد احلفناوي« عازف الكمان و»محمود عفت« عازف الناي، ولهذا ال يبقى سوى تلك االتهامات التي تطول 

واحداً من أكثر املوسيقيني الشرقيني أصالة بل وأغزرهم إبداعاً أيضاً.
االتهام الثاني يعود في احلقيقة إلى أكثر من 60 عاماً مع حلن محمد عبد الوهاب »فني طريقك فني« قال املايسترو 

»كمال هالل« عازف التشيللو أنه هو الذي أعاد صياغة املقدمة املوسيقية!
ليس جديداً بالطبع أن »عبد الوهاب« ُيتهم بالسرقة وهو نفسه اعترف بأنه قد أخذ من املوسيقى الغربية واعتبر 
نفسه مبثابة جسر من التواصل بني املوسيقى الغربية والشرقية، وكثيراً ما الحقت »عبد الوهاب« االتهامات بالسرقة 
ن الكثير من الباطن لعبد الوهاب و»محمد املوجي«  في حياته وكثيراً ما تتردد حكايات عن »رؤوف ذهني« أنه حلَّ
سبق له، وأن أكد أنه حلَّن لعبد الوهاب أغنيتني »حبيبي لعبته الهجر واجلفا« و»أحبك وأنت فاكرني«.. والعديدون 
لهم أيضاً اتهامات مماثلة ضد »عبد الوهاب« مثل: »محمود الشريف« و»كمال الطويل« ولكن كل هذه االتهامات قيلت 

و»عبد الوهاب« على قيد احلياة ويستطيع بالطبع أن يرد.
أتذكر بهذه املناسبة أنني كتبت بعد رحيل »محمد عبد الوهاب« واقعة أنه سرق حلنني من »املوجي« فغضب 
»املوجي«، وقال عندما كان »عبد الوهاب« على قيد احلياة يجوز لي أن أذكر ذلك، وبعد رحيله ليس من حقي ألنه ال 
يستطيع الدفاع عن نفسه.. ملاذا فجأة تذكر »كمال هالل« حكاية تلحينه ملقدمة »فني طريقك فني«، وكانت الفرصة 

سانحة أمامه على مدى 60 عاماً لكي يعلنها و»عبد الوهاب« حي يرزق؟
أما الواقعة األكثر وطأة على النفس فإنها تلك التي طالت »محمد املوجي«، واملعروف أن »املوجي« لم يوّجه له طوال 
تاريخه أحد اتهاماً بالسرقة سواء من بني زمالئه أو اجليل األكبر ولم يعرف عنه حتى أنه استعان مبوسيقى أجنبية 
في أعماله.. أقصى ما فعله »املوجى« أنه في عدد محدود جداً من األغاني كان من املمكن أن يعيد تقدمي موسيقى 
أغنية له في أغنية أخرى، فعل ذلك في موشح »يا مالكاً قلبي« لعبد احلليم حافظ أخذه من موشح قدمي حلنه لنجاح 
سالم »أهلي على الدرب«.. بعض االتهامات ال تستطيع أن تعثر لها على أدلة نفي مثالً »فني طريقك فني« أتصور لم 
يبق حي من الفرقة املوسيقية على قيد احلياة سوى »كمال هالل«، ولهذا لن يجد من ينفي الواقعة ولكن مع اتهام 
سرقة مقدمة »قارئة الفنجان« الذي أعلنه »ميشيل املصري« لدينا أكثر من دليل نفي مثل »هاني مهني« عازف األورغ 
د أن الواقعة لم حتدث، ولدينا أيضاً شريط بروفة للمقدمة واللحن يحتفظ به »املوجي« الصغير – أبن محمد  الذي أكَّ
املوجي – يوضح أن »املوجي« و»عبد احلليم« يقودان الفرقة في توجيه تفاصيل اللحن وليس صحيحاً أن »ميشيل 

املصري« لعب هذا الدور؟!
املؤكد أن »ميشيل« أو »هالل«، وكل منهما لديه رصيد يستحق الفخر كل منهما وقع حتت قيد ضغوط الزمن فمع 
مرور السنوات يتحول شاهد اإلثبات الذي عاش هذه املرحلة إلى البؤرة يستشعر أنه فقط األهم ورمبا يعتقد أيضاً 

أنه صاحب األحلان التي شارك فيها فقط بالعزف!!
   

اتهامات بالسرقة
تطال »عبد الوهاب« و»محمد الموجي«!!

شيء
في
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التركية  املدينة  ه��ذه  عن  تفصيالً  حتدثنا  لو 
بحيرة  في  حجراً  يلقي  كمن  لُكنا  أزمير  العريقة 
تاريخية راكدة عمرها آالف السنني. ونحن ال نريد 
احلاضر  في  حتريكاً  أهله  له  يريد  ال  ما  حتريك 
واملستقبل، لذا وجب علينا التحدث عما ميكن إفادة 
واألمكنة من خالل  الشعوب  بثقافة  املولع  القارئ 
السفر والسياحة، فعملنا يجري هنا وفقاً لنصيحة 
وغطاءك  وس��ادت��ك  »خ��ذ  لولده  القدمي  الهندي 

واكتشف العالم«! 
صاحب  اليوناني«  »هوميروس  إن  قلنا  فلو 
اإللياذة الشهيرة ولد في مدينة أزمير التركية لرمبا 
البعض الصديق، متاما كما لو طلبنا  أثرنا حفيظة 
الصباح  كالم  بنكهتها  لتفتتح  تركية  قهوة  فنجان 
طوال  املضيفات  بغضب  لبئنا  يونانية  طائرة  على 
التاريخ وأنت  الرحلة، فلحكمة ما، عليك أن تنسى 

تتعامل مع البشر واألمكنة.

ح�صناء اإيجة

تركيا،  في  عديدة  مدن  سحر  من  الرغم  على 
أطلقوا  هكذا  »اللؤلؤة«..  ُعدت  أزمير  مدينة  أن  إال 
عليها، وسموها »حسناء إيجه« بني بقية املواقع على 
ساحل هذا البحر اللجي الكبير ملكانتها التاريخية، 
األت��راك  تعلق  في  نصيب  من  عليه  تتوافر  ومل��ا 
القدم  وطأت  فحيث  املزدهرة،  الزمنية  بفتراتهم 
فضالً  االنتظار.  في  التليد  املاضي  عبق  وجدت 
التنزه  يحلو  حيث  املمتدة  اجلميلة  الشواطئ  عن 
ابريل  شهري  في  خصوصاً  السباحة،  وممارسة 

أزمير .. 
بساتين الزيتون والصنوبر 

تعانق البحر
اإعداد : حممد ح�سن احلربي

ومايو من كل عام حيث الطقس املعتدل. يعود تاريخ 
بناء املدينة إلى األلف الثالث قبل امليالد. 

جتارياً  مركزاً  تعتبر  نفسه،  الوقت  في  وهي 
ويرغبه  يريده  مما  الكثير  فيه  مكتظاً،  وصناعياً 
جنب  إلى  جنباً  النفسية  بالضغوط  املثقل  السائح 
بدأ يسمى  ما  أو  املزيج  ينشد  الذي  األعمال  رجل 

»سياحة األعمال«. 
هذا  على  تشبيهها  ميكن  التي  امل��دن  من  فهي 
الصعيد مبدينة دبي أو أبوظبي، تتوافر على عدد من 
لكثير من  الكبيرة احلديثة، لتصبح ملتقى  الفنادق 
معرض  بضمنها  والتجارية  االقتصادية  الفعاليات 
مبكانة  يحظى  الذي  االقتصادي«  الدولي  »أزمير 

لدى االقتصاديني اخلليجيني ورجال األعمال..
األعمال  بني  اجلامعة  املكانة  ه��ذه  على  يدلك 
منظر  الترفيهية،  الثقافية  والسياحة  والطبيعة 
اليخوت على الشاطئ، فبحر إيجه هادئٌ في معظم 
أوقاته مما يجعل عشاق اإلبحار في حالة متحفزة 

ونشطة..ومتفائلة.
أزمير تعد ثالث أكبر وأهم مدينة في تركيا، لكن 
إيجابياً،  رمبا تكون الوحيدة التي ترى فيها غريباً 
البحار،  شواطئ  من  البساتني  تقترب  ما  نادراً  إذ 
أن األشجار  أزمير يحدث هذا، واألدهش  لكن في 
والصنوبر  الزيتون  أشجار  هي  البساتني  تلك  في 
مستشفيات  حتاط  ما  »غالباً  الصحية  برائحته 
معاجلة األمراض اخلطرة في العالم بأشجار أهمها 

الصنوبر«..!
ومعروف أن الزيتون كما أشجار املاجنو، يحتاج 
إلى تربة قوية وصلبة لينمو، وهذا يعني أن شواطئ 
الرمل  بني  والصالبة،  الهشاشة  بني  جتمع  أزمير 

والصخر، وتلك ميزة .. 

رطب ومتر

يغادرها  تدعه  فال  السائح  على  تقبض  وأزمير 
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سياحة

من دون بضاعة، وأكثر من ذلك فهي ألنها واحدة 
من أهم املوانئ التركية العاملية، تتوافر على نصيب 
األسد من الواردات اخلارجية املتنوعة مما يجعلها 

سوقاً غنية وشاملة. 
امليناء  الشاطئية ذات  املدينة  تتوافر  ما  ونادراً 
امتلكت  أزمير  لكن  التلوث،  من  نظيفة  مياه  على 
ذلك، على الرغم من أرصفة صيد األسماك التي 
جرت االستفادة منها سياحياً، فباإلمكان استئجار 
الصيد  املعدات ملمارسة هواية  قارب صيد كامل 
البحري ألنواع من األسماك التي تختلف أشكالها 
عن أسماك اخلليج لكن حلمها لذيذ مشوية أردتها 
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تقدم  املكان  من  قريبة  مطاعم  هنالك  مقلية،  أم 
للسائح وجبات بحرية ال أطعم وال ألذ..

مع  مشتركة  سمات  شوارعها  في  وأزمير، 
شوارع املدينة العربية- اخلليجية ..كيف؟، شوارع 
يعني  مما  النخيل،  أشجار  من  العديد  فيها  املدينة 
أنها تشاركنا شهري أغسطس وسبتمبر في الرطب 
والتمر، ومبا أن هنالك شاطئاً لبحر غني باألسماك، 
في  أنه  ما  بشكل  يشعر  ال  قد  اخلليجي  فالسائح 

بلد غريب..
بحر  في  األسماك  صيد  تهوى  ال  رمبا  لكنك 
فبلدية  تريد،  ما  لك  الطيور،  عليها  وتفضل  إيجه، 
سمتها  ما  على  طويلة  لسنني  عملت  أزمير  مدينة 
تقدر  مساحة  على  وانشأتها  أزمير«  طيور  »جنة 
سالالت   205 ب�  وزودتها  هكتار،   »8000« بنحو 
من الطيور، وتشكل فيها الطيور احمللية 63 نوعاً، 
ومن   .43 شتاء  واملهاجرة   ،54 صيفاً  واملهاجرة 
أجمل الطيور في تلك اجلنة »الفالمنكو« و»البجع« 

وطائر غريب جميل اسمه »الهنكاري«..

اآثار ومعامل

لكن هذه املدينة لم تغفل أهمية املتاحف ودورها 
السائح  فاصطياد  الثقافية،  السياحة  تنمية  في 
يقتضي وضع استراتيجية شاملة لتلبية احتياجاته 
املختلفة، فقد يكون السائح شخص أعمال أو ثقافة 
أو ترفيه أو عاشق طبيعة أو غير ذلك. لذلك، فإن 
عامل  وفيها  الثرية،  املدينة  ذاكرة  تشكل  املتاحف 
عن  ُبعد  من  للحديث  التاريخ  في  وإغ��راق  إبهار 

العراقة ودور الشعوب في احلضارة اإلنسانية..
من  لعل  متاحف  عدة  على  أزمير  مدينة  تتوافر 
وفيه  »كوناك«  ميدان  في  اآلث��ار  متحف  أهمها 
مجموعة رائعة من اآلثار القدمية. ومتحف األعراق 
اليدوية  الصناعات  فيما يعرض  البشرية ويعرض 
الفلكلورية من بينها قطع سجاد في غاية اجلمال 
»برجاما  هما  مشهورين  مكانني  في  صنع  والفن 
وكورداس« إلى جانب أزياء تقليدية جذابة. وهنالك 
السائح  من  تقتضي  احلقيقة  في  متاحف  ع��دة 
أتاتورك،  متحف  منها:  لزيارتها  وقت  تخصيص 
متحف اإلثنوغرافيا، متحف أودمش، ومتحف تيرة..

الفاتنة،  املدينة  هذه  في  األثرية  املواقع  أهم  من 
باب  من  املدينة  خارج  التنزه  أردت  إذا  خصوصاً 
التغيير واإلفادة السياحية الثقافية، مدينة »أفسس«، 
وقد كانت مركزاً جتارياً وثقافياً للعالم القدمي، وهي 
أهميتها،  عن  ينبي  فريد  معماري  بطابع  متميزة 
إحدى  ميثل  والذي  فيها  األثري  املعبد  خصوصاً 
عجائب العالم حقاً، إلى جانب بقايا املسرح وساحة 
التاريخية.  األلعاب واحلمامات ومكتبة »سيلوس« 
إلى  كما أن هنالك موقع »أغورا«، ويرجع تاريخه 
زلزال  عليه  قضى  وقد  املقدوني  االسكندر  عهد 
مدمر فأعيد بناؤه على يد ماركوس اويليوس العام 
إلى موقع »برجاما« األثري  178 ميالدية، إضافة 
وكان في املاضي مركزاً مهماً للثقافة والفن، و»خان 
كيزالراغاسي« ويتوافر على مالمح واضحة ألهم 
فنون العثمانيني املعمارية النادرة في احلقيقة، وهو 
عبارة عن خان مت ترميمه لعدة مرات بدءاً من العام 
الساعة«،  »برج  وكذلك   ،1993 العام  1944حتى 
»ميدان  في  يرتفع  أزمير  مدينة  رموز  أحد  وهو 
العام  تشييده  ومت  النشط،  املدينة  قلب  كوناك«، 
1901 ملناسبة مرور 25 عاماً على اعتالء السلطان 
عبد املجيد العرش، أما الساعة التي فيه فكانت هدية 

من اإلمبراطور األملاني »فيلهيلم« الثاني.

اأ�صواق ومطاعم

بالنسبة  فائقة  متعة  أزمير  في  التسوق  يشكل 
من  الكثير  لهم  ت��ق��دم  حيث  املدينة،  ل��زائ��ري 
يقع  ال��ذي  )كيميرالتي(  سوق  ولعل  اخليارات، 
الشارع  في  كوناك  وساحة  ميزارليكباسي  بني 
جتد  ففيه  أفضلها،  يعد  الرئيسي)أنافارتاالر( 
جميلة  ومجوهرات  رائعة  حتف  من  به  ترغب  ما 
التني  إلى  إضافة  املالبس،  من  كبيرة  وتشكيلة 
والعنب املجفف »الزبيب« اللذين تشتهر بهما هذه 
على  احملالت  وأفضل  أحدث  تصطف  كما  املدينة، 
امتداد الكورنيش والسنجق وقارمشي ياقا وشارع 

اجلمهورية. 
لكن النصيحة التي ستقدرها كثيراً هي أال تغادر 
أزمير من دون زيارة »قصر بيرغي جاكر آغا« في 
قرية قريبة اسمها سلجوق – شيرينجه، ثم حمامات 
ومقبالً  وحيوياً  نشطاً  ستجعلك  التي  »بالتشوفا« 

على أوقاتك بنهم ملحوظ..
وبعيداً عن »الريجيم« الذي عليك أن تنساه في 
بأكالت  تلذذ  والتنزه،  املشي  كثرة  بسبب  السفر 
أزميرية – تركية من أهمها: كباب اودميش، معجنات 
وكفتة  مجفف«،  »حلم  القاورما  من  طبق  بويوز، 

أزمير املشهورة، وحلويات كفره – كردان. 
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من هنا وهناك

عارضة أزياء خالل وضع اللمسات األخيرة على ظهورها في عرض للمصمم مايكل 
فان دير هام في لندن )جيتي(.

رياضية تتنافس في لعبة القفز بالزانة للسيدات خالل ألعاب نورث سيتي في نيوكاسل 
باجنلترا ويبدو خلفها جسر ملينيوم )جيتي(.

دياو يو املتنازع عليها بني البلدين )جيتي(.محتجون يتظاهرون في مدينة شنجن في الصني ضد اليابان حول جزر 

تصميم بالكمبيوتر للبوابة التراثية “مشروع خليفة بلغات العالم” والتي يعتزم مركز 
سلطان بن زايد تنفيذه في العاصمة اإلماراتية )وام(.

زائر إماراتي 
يعاين سالحاً 
للصيد خالل 

معرض الصيد 
والفروسية

 في أبوظبي 
)من املصدر(.

مسلمون في استراليا يتظاهرون امام القنصلية األمريكية في سيدني 
احتجاجاً على الفيلم املسيىء )جيتي(.

عارضة أزياء ترتدي تصميماً غريباً 
ملصممة األزياء يام هوغ خالل أسبوع 

لندن لألزياء )جيتي(.

شرطية صينية تنظم املرور في مدينة 
يليانغ التي ضربها الزلزال مطلع الشهر 

املاضي )جيتي(.
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اأجب عن التحديدات ومعاين الكلمات 

املرتابطة فيما بينها اأفقيًا وعموديًا؟

أفقي عمودي

1- صغير الدجاج
2- شغف
3- متثال

4- خيط معدني

5- قدح
6- قيمه

7- اسم علم مؤنث
8- سهل أمره

حتتوي هذه ال�سبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�سم

اإىل 9 خانات �سغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات باالأرقام الالزم��ة من 

1 اإىل9، �سرط عدم تكرار الرق��م اأك��ث���ر من مرة واحدة يف كل مرب���ع كبري 
ويف كل خط اأفقي وعمودي.

سودكو

تراثيات..
>  خرج أبو علقمة النحوي يوماً يركب حصاناً فارهاً فلقيه أبو عبد الرحمن القرشي، فقال له ساخراً:

- إن حلصانك هذا مظهراً بديعاً فهل له مع هذا احُلسن خبر ترويه لنا؟
قال: يا سبحان الله! أوما بلغك خبره؟

قال:ال، وما خبره؟
قال: خرجت عليه يوماً من مصر فقفز قفزة فحط في فلسطني ثم الثانية فحط في األردن ثم الثالثة 

إلى دمشق.
فقال له أبو عبد الرحمن: ناشدتك بالله أوص أهلك أن يدفنوه معك في قبرك. فلعله يقفز بك قفزة 

إلى الصراط فيصير هو إلى اجلنة وتصير أنت إلى النار! 

ابتسم.. 
> قال األب البنه: نابليون وهو في مثل سنك كان أول واحد في الفصل: 

االبن: ونابليون وهو في مثل سنك يا أبي كان إمبراطوراً!!

> قال الطفل الصغير جلارته:
- ممكن أشوف لسانك؟

 اجلارة: وملاذا يا حبيبي؟
الطفل: ألن أمي قالت إن لسانك مثل العقربة!

لسان الحكمة..
> ُحسن البشر اكتساب محمدة ودفع ضغينة بغير مؤونة..

> كن كاملداوي جرحه بصبره على الدواء ومخافة طول الداء.
> السعيد من نظر إلى الدنيا اعتباراً ال اغتراراً.

عمودي

1- لقب عائلة كاتب مسلم صاحب كتاب 
شهير.

2- من لغات العالم- وحدة مساحة )م(.
3- جمود اقتصادي- لقب كان يطلق على 

هتلر )م(.
عن  ت��اه  بركانية-  قذائف  يشتم-   -4

الطريق.
5- قادم-مضاد السموم.

6- رتبة عسكرية- هدئ من روعه )م(.
7- يندرج - غير سالك )م(.

8- سلسلة أفالم أمريكية- عملة آسيوية.

9- عالم فيزياء أمريكي من أصل صيني.
غرب  دول  م��ن  الطاعة-  خالف   -10

إفريقيا.

الكلمات المتقاطعة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل

5 4 6

2 6 3

8 9 4

9 8 3

7 1 3 9

8 1 2

7 6 4 2

3 7 9

9 3 6
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نزهة

اأفقي

1- علم احلساب.
2- دولة آسيوية- توهج.

3- نعود عن املعصية - من أنواع 
الطيور.

4- ساند- مدينة جزائرية.
5- حرف ناصب- طليق- ينحني.

6- نبات عشبي- لقب مغاربي.
الدخل واخلرج في بالد  7- وكيل 

فارس- بون مبعثرة.
8- مادة إسفلتية- حديث العهد.

أعضاء  الشعر- من  9- من بحور 
اجلسم.

10- فيلسوف يوناني قدمي.
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عزيزي القارئ..اشترك في مسابقة املعلومات العامة عن إمارة أبوظبي
لفرصة ربح قسائم مجانية إلقامة شخصني في أبوظبي بفندق One to One املميز.

 اإلسم:  ................................................................ 
 العنوان:  .............................................................. 
الهاتف: ...............................................................
اجلواب:   ...............................................................

 ترسل اإلجابة الصحيحة إلى العنوان التالي: وزارة الداخلية – مجلة 999 – أبوظبي ص.ب. 38999
اإلجابة الواردة على غير الكوبون األصلي لن يعتد بها / أقصى موعد إلستالم اجلائزة شهر من تاريخ نشر أسماء الفائزين.

 ما اسم اجلزيرة اإلماراتية احلاصلة على
أفضل مشروع سياحي في العالم؟

سؤال المسابقة
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ما هي
مشكلتك؟

هذا الباب هو خدمة تقدمها »999« 

لقرائها الذين لديهم اأ�سئلة اأو 

ت�ساوؤالت عن اجلوانب النف�سية التي 

ميرون فيها وكذلك لتثقيف القارئ 

باجلوانب النف�سية

 للحياة االأُ�سرية والعملية.

القارئة ميثاء علي من أم القيوين تستفسر عن 
يتقبل  لم  الذي  الصغير  طفلها  مع  التعامل  كيفية 
بها  التحاقه  على  أشهر  عدة  مرور  رغم  الروضة 

حيث يسبب لها الكثير من املتاعب نتيجة ذلك.
املتشعب  السؤال  هذا  على  لإلجابة  استشرنا 

والواسع عدداً من اخلبراء فقالوا لنا: 
يواجه األطفال الكثير من التحديات خالل االنتقال 
من بيئة املنزل الى الروضة. وتقول املعلمة نادين 
مخلوف -منسق عام في حضانتي روضتي-  إن 
أبرز التحديات التي تواجهها املعلمات مع األطفال 
في  تكمن  بالروضة  اللتحاقهم  األولى  السنة  في 
بالوالدين  شديد  بشكل  والتصاقه  الطفل  تعلق 
لدرجة أنه يرفض اجللوس على الكرسي ويفضل 
وقد  جانبه،  إلى  والوقوف  أحدهما  بيد  اإلمساك 
رافضاً  املنزل،  إلى  للعودة  الفصل  باب  إلى  يجره 
قدرة  عدم  عن  فضالً  متاماً،  حوله  ومن  الروضة 
الطفل على قضاء حاجته مبفرده، أو األكل مبفرده، 
واالنطواء ورفض االختالط مع باقي األطفال في 
الوالدين  اختفاء  املتواصل مبجرد  والبكاء  الفصل، 

من أمامه.
في  املعلمة  دور  يأتي  هنا  مخلوف:  وتضيف 
تغير تلك الصفات وتهيئة جو مالئم للطفل بداخل 
الفصل، وعليه يجب أن تتحلّى املعلمة بالصبر حيث 
فمنهم  البعض  بعضهم  عن  يختلفون  األطفال  إن 
التأقلم مع أجواء الروضة منذ اليوم  من يستطيع 
يزيد  وال  يقل  ماال  إلى  بحاجة  من  ومنهم  األول 
ويبدأ  الروضة  أج��واء  مع  يتأقلم  حتى  شهر  عن 
أن  وعليها  املعلمة،  ويتقبل  األطفال  مع  باالختالط 
هي  ما  طفل  كل  مع  التعامل  خالل  من  تكتشف 
أو  التي جتذبه وتغير من سلوكه كاللعب  األشياء 
سماع املوسيقى أو سماع قصة أو مشاهدة التلفاز 
وغيرها من املمارسات التي يقوم بها األطفال في 

الروضة.

ن�صائح 

وتنصح مخلوف أولياء األمور وخاصة األمهات 
)حيث أن لهن الدور األكبر في التربية( على تربية 
الطفل منذ نعومة أظفاره على االعتماد على الذات 
مما يكسبه الثقة بنفسه، وذلك من خالل سلوكيات 
بسيطة كترتيب سريره اخلاص، وجتميع ألعابه بعد 
البديل املؤهل في  اللعب، كذلك وجود  االنتهاء من 
املنزل في حالة غياب األم عنه بسبب العمل فيتحاور 
مع الطفل بطريقة لغوية صحيحة، وميارس اللعب 
مع الطفل، ويعّود الطفل على اإلمساك باألقالم أو 

األلوان وجعله يكتب ويرسم.
إضافة إلى تهيئة األم للطفل قبل قرب االلتحاق 
وتعريفه  الروضة،  زي��ارة  طريق  عن  بالروضة 

التعليمية، كلما  الفصول  الروضة وإدخاله  مبرافق 
بإيجابية  وانعكست  أكثر،  مرضية  النتيجة  كانت 
على أداء املعلمة والطفل، حيث يلتزم هؤالء األطفال 
التعلم  في  واحلماس  الرغبة  ويبدون  باحلضور 
اجلديدة، مؤكدة على ضرورة  الصداقات  وتكوين 
التواصل املستمر مع املعلمة وإدارة الروضة ملعرفة 
واكتشاف  والعملية  العلمية  الطفل  تطور  مراحل 
يشكل  قد  تأخر  أي  أو  الطفل  عند  الضعف  نقاط 

عائقاً أمامه مع مرور األيام.
للروضة  الطفل  تقبل  تعيق  التي  األسباب  وعن 
تقول مخلوف: إن كان الطفل وحيد والديه وليس 
لديه أخوة فهنا يكون مدلالً لدرجة التصاقه الشديد 
باآلخرين  األس��رة  تواصل  انقطاع  أو  بالوالدين، 
كاألقارب أو األصدقاء أو اجليران مما يجعل الطفل 
انطوائي يرفض اخلروج عن محيط األسرة، كذلك 
املرحلة  في  بالروضة  التحاقه  أو  الطفل  دخ��ول 
جوهري  وقت  لها  مرحلة  فكل  املناسبة،  العمرية 
في  يتلقاه  ما  استيعاب  الطفل  عقل  فيها  يستطيع 

الفصل من معلومات.

طفل م�صاغب

الطفل  على  والسيطرة  التعامل  كيفية  عن  أما 
إلى  مخلوف  فأشارت  احلركة،  وكثير  املشاغب 
على مدرسات  النفس  علم  دراسة  ضرورة فرض 
إنه من الضروري أن تعي  الروضة، حيث  مرحلة 
تصرفاته،  خالل  من  النفسية  الطفل  حالة  املعلمة 
لعلم  دراستها  طريق  عن  إلى  تدركه  لن  وذل��ك 
الطفل  هو  املشاغب  الطفل  أن  على  مؤكدة  النفس، 
تسيطر  أن  املعلمة  على  يجب  وعليه  الذكاء  شديد 
على ذكاء هذا الطفل وتقلل من حركته الزائدة، وذلك 
عن طريق نزول تفكير املعلمة الذكية إلى مستوى 
الذي يفضله وميكن  النشاط  الطفل، فتدرك  تفكير 
أن يشغله في الوقت املناسب، وعليه أن يدرك أن 
الفصل له نظام معني يتعود عليه خالل بداية العام، 
تنفيذه،  عدم  واجبات وعواقب في حالة  عليه  وأن 
مع ضرورة اتباع أسلوب املكافئة أكثر من أسلوب 
بني  العالقة  يقويان  والتشجيع  فالتحفيز  العقاب، 
الطفل واملعلمة، ويجب عليها أن ال تفرق في املعاملة 
بني األطفال حتى ال تخلق روح العداوة والكراهية 

بينهم.

جتارب

في  األم��ور  أولياء  بعض  جت��ارب  يلي  وفيما 
الروضة  دخول  مرحلة  في  أوالده��م  مع  التعامل 
هذه  مثل  من  تستفيد  أن  الكرمية  القارئة  وعلى 

التجارب. 
راشد  البكر  ابني  التحاق  »قبل  املهيري:  أحمد 

املرحلة  لهذه  نحّضره  ووالدته  كنت  بالروضة 
بأنها  الروضة  له  ونصف  عاملية،  مناسبة  وكأنها 
على  واحلصول  والتسلية  للهو  األطفال  ملتقى 
الهدايا واجلوائز، وبالفعل استطعنا أن نقنعه بتقبّل 
فكرة الدخول إلى هذا املكان بال خوف أو رعب من 
املعلمة أو البقاء مع أشخاص جدد عليه فاستطاع 
عليه  اجلديد  الوسط  هذا  مع  االندماج  احلمد  ولله 
انصرفنا  ثم  ساعة  ملدة  بالفصل  معه  مكوثنا  بعد 

عنه.
األطفال وحبه  بقية  تأقلم طفلي مع  وقد ملست 
للمكان ومن حوله من خالل شغفه في كل صباح 
عودته  يبدأ مبجرد  أنه  كما  الروضة،  إلى  للذهاب 

منها بسرد ما ورد في يومه من أحداث«.
ابني سيف عن تخوفه من  الكندي: يعبّر  هالل 
الروضة،  عن  اليومية  األسئلة  من  بسيل  الروضة 
عن شكلها واسم املعلمة وموعد احلافلة وعن الهدايا 
وغيرها من األسئلة التي قد حتيرني، والتي قد ال 

أجد إجابة مقنعة لها في بعض األحيان.
كنت أشعر أنا وزوجتي في البداية بالقلق بسبب 
لكننا  والدته،  منذ  األول��ى  للمرة  طفلنا  مفارقتنا 
أصبحنا مقتنعني بأن الروضة مرحلة مهمة جداً في 
املعارف اجلديدة  عمر كل طفل، حيث يكتسب بها 
وتبني  أكبر،  بثقة  باملدرسة  لاللتحاق  تؤهله  التي 

شخصية الطفل، ويلتقي بأطفال آخرين.
ضرورية  خطوة  الروضة  املرزوقي:  محمد 
في حياة الطفل، وأنا سأرسل ابنتي ميثاء إلى 
فائدة  ستجني  أنها  من  متأكد  وأن��ا  الروضة 
كبيرة من هذه التجربة، حيث ستكتسب العديد 
على  كاالعتماد  حياتها  في  املفيدة  املهارات  من 
أفراد  من  أحد  إلى  الرجوع  دون  من  نفسها 
البداية  في  سهالً  ليس  األم��ر  طبعاً  األس��رة. 
املنزل  تغادر  ولم  اآلن  حتى  وحيدتي  فابنتي 
من قبل إال برفقتنا، لكنني يجب أن أجعل هذه 

التجربة ذكرى جميلة ومفيدة في حياة طفلتي.
ساهر العفيفي: البد من تأهيل الطفل قبل التحاقه 
بالروضة من خالل إحلاقه باحلضانة، فأنا احلقت 
املهارات  طفلتي دانة بحضانة تكتسب من خاللها 
بعض  في  نفسها  على  باالعتماد  لتبدأ  التعليمية 
وركوب  حاجتها  وقضاء  كاألكل  البسيطة  األمور 
احلافلة، كما أنها تبدأ باكتشاف العالم من حولها من 
خالل اكتساب صداقات جديدة والتعامل مع املعلمة.
وقد الحظت الفرق على طفلتي بعد مرور شهر من 
التحاقها باحلضانة، فبدأت بلفظ بعض اجلمل باللغة 
اإلجنليزية، وبدأت مبعاملة أخيها األصغر بطريقة 
أفضل، وترتيب ألعابها مبجرد االنتهاء من اللعب، 
واخللود إلى النوم مبكراً وفي موعد محدد، وغيرها 

من العادات التي كانت ترفضها قبل ذلك.

اإعداد: اأمرية الرئي�سي
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حصول  دون  األقل  على  سنة  ملدة  الزوجية  احلياة  استمرار  هو  »الُعقم« 
حقيقًة  وهي  العالم،  في  االنتشار  الواسعة  املشاكل  من  العقم  ويعتبر  احلمل، 

ُتواجه الزوجني، حيث تكون األسباب إما من أحد الزوجني أو كليهما.
حياتها  بداية  منذ  املرأة  يصيب  الذي  وهو  األولي،  العقم  نوعان:  والعقم 
اجلنسية أو زواجها، وتعود أسبابه عادة ألمراض غدية أو هرمونية، أو لعدم 
في  األولي  العقم  نسبة  وترتفع  تكوينيه،  ألسباب  التناسلية  األعضاء  نضوج 
البلدان الباردة واملتطورة. والنوع الثاني هو العقم الثانوي الذي يصيب املرأة 
بعد إجناب طفل أو طفلني أو بعد إجراء عملية إجهاض لها، وينجم العقم الثانوي 
عن مضاعفات الوالدة، أو اإلجهاض وجميع االلتهابات التي قد تصيب الرحم 

والنفرين، وترتفع نسبته في البلدان النامية.
وعن أسباب العقم عند النساء، تقول الدكتورة رشيدة عباس، أخصائية النساء 
والتوليد في »إدارة اخلدمات الطبية« في شرطة أبوظبي: إن التجارب أثبتت أنه 

كلما زاد عمر املرأة كلما قلت نسبة حدوث احلمل.
وتورد الدكتورة رشيدة ستة أسباب رئيسية للعقم عند املرأة وهي:

الذكري  العضو  إدخال  املهبل مما مينع  انسداد  بسبب  مهبلية،  أسباب   -1
باملهبل، كما في حاالت عدم فض غشاء البكارة، إذا كان غشاء البكارة سميكاً 
جداً، وكذلك في حاالت ضيق املهبل الشديد، أو بسبب التهابات موجعة في جدار 

املهبل متنع حدوث اجلماع.
2- أسباب تتعلق بعنق الرحم، مثل: استئصال شكل مخروطي من الرحم أو 
عالج عنق الرحم بالليزر أو بالكي الشديد والزائد عن الالزم، أو وجود أجسام 

مضادة تعمل على قتل احليوانات املنوية، حيث إن عنق 
الرحم أكثر األجزاء التناسلية قدرة على إنتاج األجسام 

املضادة، أو في حاالت انسداد عنق الرحم.
3- أسباب تتعلق بالرحم، مثل: التشوهات اخللقية 
وهي مختلفة أغلبها يسبب اإلجهاض، وبعضها يؤثر 
إصالحه  ميكن  وبعضها  اإلجناب،  على  القدرة  على 
الرحم،  داخل  التصاقات  فيها  تتكون  حيث  جراحياً، 
في  شديد  التهاب  أو  تنظيفات  عملية  تكرار  بعد  إما 
الرحم أو جرح ناجت عن استئصال ورم ليفي سابق، 

الرحم  عضلة  في  ورم  وهو  احلميدة،  الليفية  األورام  أو 
قد يسبب نتوءاً في فجوة الرحم حسب موقعه، أو تيبس الرحم الذي يحدث 
بعد إصابة السيدة مبرض التهابات بطانة الرحم، أو وجود زوائد حلمية في 
بطانة الرحم ووجودها قد يشابه وجود لولب في الرحم، والذي يعيق الرحم، 
واستئصالها سهل، أو تضخيم الرحم الُكلي، وهي حالة يتضخم فيها الرحم، 

وتشكو السيدة من ألم في الدورة الشهرية.
4- أسباب تتعلق بقناتي فالوب، كااللتهابات املزمنة، أو تلف نهاية القناتني 
قصر  أو  القناتني،  إلحدى  اجلراحي  العمل  نتيجة  االلتصاقات  أو  )األهداب(، 
القناتني )أقل من 4 سم( أو أورام تصيب القناتني أو املبيض وتؤثر على عملهما.

على  تكيسات  بسبب  املبيض  وظيفة  في  خلل  بوجود  تتعلق  أسباب   -5
املبيض، أو فشل املبيض في عمله الطبيعي، أو خلل في عمل الغدة النخامية، أو 

صحة

اإعداد: اأمرية الرئي�سي

6 أسباب رئيسية
للعقم عند النساء

• ما هو مر�ض »عرق الن�سا«؟

الطرف  عصب  إصابة  على  يطلق  مرض  هو  النسا«  »ع��رق   -
السفلي واملسمى عصب »السياتيك«. 

وهذا يتكون من األعصاب القطنية والعجزية، والتي تبدأ من أسفل 
العمود الفقري، وإذا حدث التهاب في العصب، أو حصل ضغط عليه 
من  يبدأ  شديد  بألم  يشعر  املريض  فإن  أجزائه،  من  جزء  أي  في 
أسفل العمود الفقري في الظهر، ثم ميتد إلى خلف الفخذ والساق 
إلى أصابع القدم، ويزداد هذا األلم باحلركة أو املشي ويقل عند النوم 
على الظهر بدون حركة، خصوصاً على سطح غير قابل للحركة كأن 
يكون فراش النوم على األرض أو على قطعة خشب متينة، ويزداد 

األلم أيضاً عند السعال أو العطاس. 

• وما هي اأ�سبابه؟
- إن من أهم أسبابه هو »االنزالق الغضروفي« في الظهر، وهذا 
ثقيالً  يحدث عند السقوط من علو، أو عندما يرفع الشخص حمالً 
وهو ينحني إلى األمام، فإن »الغضروف« بني الفقرة القطنية الرابعة 
القطنية اخلامسة والعجزية األولى مييل  الفقرة  أو بني  واخلامسة، 

عن موضعه ويضغط على العصب، ويسبب أعراض »عرق النسا«.

• كيف يتم عالج هذا املر�ض؟
- يجب على املريض أن ينام على ظهره مدة تتراوح بني أسبوعني 
إلى ثالثة أسابيع دون حركة كثيرة مع إعطائه بعض العقاقير الطبية، 
فإذا حتسنت احلالة وزال األلم، حترك املريض بحزام للظهر، وفي 

احلاالت املستعصية للمريض جترى عملية إلزالة الغضروف. 

»ِعرق الِنسا«

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com
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خلل في عمل غدة »الهيبوثاالموس« أو أسباب ناجتة عن أمراض الغدد األخرى.
6- مرض يصيب السيدات وُيدعى »داء البطانة الرحمية«، وهو عبارة عن 
املبيض  مثل:  البطن  جتويف  خارج  مناطق  في  الرحم  بطانة  أنسجة  ظهور 

واألمعاء وغيرها.

عالج العقم

ولعالج العقم، تشير الدكتورة رشيدة إلى أنواع متعددة لعالج العقم ومنها: 
عالج  إلى  البعض  يحتاج  فقد  التشخيص،  على  ويعتمد  الطبي:  العالج   -1
هرموني، وقد يحتاج البعض اآلخر إلى عالجات أخرى كحاالت مرض »البطانة 
الرحمية« واألغلبية حتتاج إلى العالج الهرموني، ويتم ذلك بإعطاء أنواع مختلفة 
من الهرمونات لتحفيز البويضات على النمو والنضج لتصبح صاحلة لإلخصاب، 
ويتم ذلك بواسطة حبوب أو حقن أو كليهما حسب احلالة. وبواسطة هذا العالج 
يتم كذلك التحكم في وقت اإلباضة لتكون إمكانية اإلخصاب في الوقت املناسب 
أكبر. وميكن تلخيص هذه الطريقة بإعطاء الدواء بكمية وفترة يقررهما الطبيب 
املعالج، ثم تتم املتابعة بطرق مختلفة منها: فحص حجم البويضة بجهاز األمواج 
فيه  يصبح  الذي  الوقت  وفي  كليهما،  أو  الهرمونات  قياس  أو  الصوتية  فوق 
الطبيب هرمون )اتش سي جي( عن  يعطي  البويضات وحجمها مناسباً  عدد 
طريق حقنة تساعد على إنزال البويضة أو البويضات لتخصب باحليوان املنوي، 
وحتديد مواعيد اجلماع. ويجب التأكيد هنا على أن العالج ال يتسبب في احتمال 
اإلصابة بالتشوهات اخللقية أو اإلجهاض املتكرر كما يفهمها أو يتصورها بعض 
الناس، ولكن يكون احتمال احلمل بأكثر من جنني واحد وارداً، والسيدات الالتي 
يحتجن أكثر من غيرهن إلى عملية حتفيز اإلباضة هن اللواتي لديهن اضطراب 

هرموني، واملصابات بخلل في املبيض.
2- العالج اجلراحي: كما في حالة وجود انسداد في قناتي »فالوب« ألي 
سبب من األسباب آنفة الذكر، فتعالج إما مبحاولة إصالح هذا اخللل، إن أمكن، 
البطانة  مرض  حاالت  في  كذلك  الرحم،  خارج  اإلخصاب  طرق  بواسطة  أو 
الرحمية، ويكون العالج باجلراحة أو الدواء أو كليهما. وكذلك قد يكون العالج 
اجلراحي ضرورياً في حالة تشخيص وجود ألياف تعيق احلمل، وإذا كانت هناك 
التصاقات حيث يتم حتريرها بواسطة عملية خاصة ميكن إجراؤها عن طريق 
منظار البطن. وإذا كان هناك جزء مسدود ُيزال جراحياً، ويتم تقريب اجلهتني 
األنبوب  ينتفخ  مسدودة  األنبوب  نهاية  كانت  وإذا  وخياطتهما،  املفتوحتني 
وتسمي احلالة )موه البوق( وعملية إصالحها تسمى )فغر البوق(. وإذا كان 
االنسداد في منطقة اتصال قناة فالوب بالرحم وامتد االنسداد إلى داخل الرحم، 
في منطقة أخرى قريبة مفتوحة من  األنبوب، وجُترى خياطته جراحياً  يقطع 
الرحم، وتسمى العملية )إعادة الزرع األنبوبي(. وكذلك ميكن فتح االنسداد في 
قناة فالوب باستعمال قسطرة خاصة مُترر عن طريق عنق الرحم عبر الرحم 
للوصول على قناة فالوب وفتحها، وتعتبر طريقة تشخيصية وعالجية في آٍن 
واحد لعالج االنسداد في بداية قناة فالوب، وتستعمل هذه الطريقة لتشخيص 
وعالج حاالت معينة يكون فيها انسداد في بداية قناة فالوب، وهذه الطريقة 
تتم بواسطة أنبوب مطاطي بداخله سلك توجيه يساعد في إدخال األنبوب إلى 
الرحم عن طريق عنق الرحم، ثم يتم سحب السلك ويعمل الطبيب املعالج على 
إدخال األنبوب املطاطي خالل فتحة قناة »فالوب« عند اتصالها بالرحم، ثم يتم 
أنبوب  يتم حتريك  االنسداد  منطقة  إلى  أنبوب قسطرة، وعند وصوله  إدخال 
قد  االنسداد  أن  من  للتأكد  امللونة  املادة  ُتدفع  ثم  االنسداد،  لتجاوز  القسطرة 
مت فتحه، ونتائج هذه العملية جيدة عادة وُتغني املريضة عن عملية فتح البطن 
إلصالح االنسداد، كما أن أعراضها اجلانبية تكاد ال تذكر. وال تستغرق العملية 
فترة طويلة ومعدل جناحها حوالي 75.3٪. ويتم اللجوء للجراحة كذلك في حالة 
وجود ألياف رحمية يعتقد أنها السبب الوحيد املمكن للعقم عن طريق فتح البطن 
أو املنظار، وكذلك في حاالت وجود حاجز أو التصاقات أو ألياف داخل الرحم 
ُيلجأ إلزالتها بواسطة منظار الرحم. وفي حاالت تكيس املبيض ، يتم اللجوء إلى 

عمل ثقوب في املبيض بواسطة املنظار.
وتؤكد الدكتورة رشيدة أن جناح أي من هذه العمليات يعتمد على التشخيص 

الصحيح واجلراحة الناجحة بيد ماهرة.

د. رشيدة عباس
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تغذية

وللحديث عن هذا املوضوع، التقت مجلة »999« 
الدكتورة شيخة املهيري طبيبة في أبوظبي، والتي 
عّرفت التقرحات اجللدية املزمنة بأنها »تقرحات في 
اجلسم ميكن أن تستمر ألشهر أو سنوات من غير 
حتسن يذكر على الرغم من التدخل الطبي، وتعود 

لعدة أسباب منها التغذية«. 
إلى  تهدف  الصحيحة  التغذية  أن  وأوضحت 
مستمرة  والبناء  الهدم  عملية  ألن  األنسجة  بناء 
في اجلسم الذي عليه احلصول على الطاقة الكافية 
خصوصاً  املتجددة  واخلاليا  الداخلية  لألعضاء 
تلك التي تتغير دائماً كخاليا اجللد والدم، ووجود 
يشكل  طويلة  لفترات  املزمنة  اجللدية  التقرحات 
انعكاساً للبيئة الداخلية للعمليات األيضية التي تكون 
غير سليمة بسبب التأثيرات الطويلة األمد لكثير من 
السكري  بكيمياء اجلسم مثل  التي تخل  األمراض 
وأمراض االمتصاص في اجلهاز الهضمي وأمراض 
الكلى والكبد، وبالتالي يصبح بناء األنسجة أصعب 
وأعقد، ومن أكثر أنواع التقرحات اجللدية شيوعاً: 
تقرحات الفراش وتقرحات القدم السكرية، أما أقل 
والعالج  السرطان  تقرحات  فهي:  شيوعاً  األنواع 

اإلشعاعي اخلاص به.
اجللدية  التقرحات  مرضى  أن  إلى  وأش��ارت 
املزمنة يفقدون عناصر من »األلبيومن« من خالل 

من  املزيد  يفقدون  وبالتالي  نفسها،  التقرحات 
في  الهدم  معدل  يزيد  وعندها  الغذائية،  العناصر 
والتقرحات  والترميم،  البناء  معدل  على  اجلسم 
الترميم  عملية  يؤخر  مما  لاللتهابات  عرضة 
مرضى  لدى  االلتهابات  معدل  ويزيد  وااللتئام، 
لتأخر  مركبة  أسباب  من  يعانون  الذين  السكري 
واألنسجة  الدم  في  السكر  ارتفاع  منها:  االلتئام 
والذي يهيئ مناخاً للميكروبات، ونقصاً في عملية 
الفيتامينات،  من  األساسية  للعناصر  االمتصاص 

وعدم قدرة على تناول اجلرعات احملددة لهم. 

اأمور مهمة

البدء  وقبل  أنه  إلى  املهيري  الدكتورة  ولفتت 
املزمنة،  اجللدية  للتقرحات  وغذائي  طبي  بعالج 
يجب االنتباه إلى أمور مهمة منها: أنه على مرضى 
السكري السيطرة على مستويات السكر في الدم، 
التي  الفيتامينات  أخذ  جتنب  الكبد  مرضى  وعلى 
نظام  اتباع  الكلى  مرضى  وعلى  الكبد،  على  تؤثر 
واألمالح  السوائل  كمية  فيه  حتدد  خاص  غذائي 
في  الكرياتينني  على مستويات  املعدنية واحملافظة 

الدم لديهم.
احلالة  إل��ى  االنتباه  من  بد  ال  أن��ه  وأض��اف��ت: 
النفسية لبعض املرضى، فبعض الذين يعانون من 

أمراض مزمنة وبالتالي من تقرحات جلدية مزمنة 
ويقل  التغذية،  وسوء  االكتئاب  من  أيضاً  يعانون 
عندهم التنوع الغذائي، وقد يصاب مرضى آخرون 
االلتئام  عملية  على  سلباً  تؤثر  التي  بالشراهة 
في  املهمة  األخرى  األيضية  العمليات  كافة  وعلى 
الذين  أو  النباتيني  املرضى  أن بعض  الترميم، كما 
لبطء  أكثر عرضة  نباتية يصبحون  يتبعون حمية 
الترميم ويكون الكوالجني عندهم في حالة أضعف 
النفسية  احلالة  حتسني  من  البد  لذلك  يجب،  مما 
وتصحيح العادات الغذائية لينجح عالج التقرحات 

اجللدية املزمنة. 

عنا�صر غذائية 

تركيب  في  ُتسهم  التي  الغذائية  العناصر  وعن 
التقرحات  عالج  وبالتالي  اجللد  في  الكوالجني 
املهيري  الدكتورة شيخة  نصحت  املزمنة،  اجللدية 
فيتامينات  على  حتتوي  التي  األغ��ذي��ة  بتناول 

وأحماض: وهي:
واحلليب،  :البيض،  في  املتوفر  »أ«:  فيتامني 
والسبانخ،  احللوة،  والبطاطا  والشمام،  واجلزر، 

وكبد البقر، والزبدة النباتية، وغيرها.
فيتامني »سي«: املتوفر في : امللفوف، والفليفلة، 
والزهرة، والعنب، والبقدونس، والسبانخ، والسلق، 

اإعداد: با�سل ثريا

نصائح غذائية
حات لمرضى التقرُّ

الجلدية المزمنة
تعترب التغذية غري ال�سحية وغري ال�سليمة اأحد اأ�سباب التقرحات اجللدية املزمنة، فما هي 

الن�سائح الطبية والغذائية التي حتد اأو تعالج هذه التقرحات املزمنة، وبالتايل االأمرا�س 

التي ت�سببها اأو ترافقها؟

الصويا،  وبروتني  والبيض،  األلبان،  ومنتجات 
وغيرها.

كامل  األرز  ف��ي:  املتوفر  »ارج��ن��ني«:  حمض 
القشرة، واملكسرات، واحلبوب الزيتية، والشوفان، 

والزبيب، ومنتجات الدقيق كامل النخالة، وغيرها.
وأشارت في هذا املجال إلى أنه عادة ما يواجه 
حتديد  في  صعوبة  التغذية  وأخصائيو  األطباء 
هذه  من  املريض  جسم  يحتاجها  التي  الكمية 
الفيتامينات واألحماض، وذلك لعدم وجود دراسات 
يسترشدون  فإنهم  عام  وبشكل  متعمقة،  طبية 
العمر واجلنس  بجداول خاصة مدروسة بحسب 
ومستوى  التقرحات  ونوعية  املرضية  واحلالة 
وبالتالي  الغذائية،  وال��ع��ادات  البدني  النشاط 
املزمنة  اجللدية  التقرحات  مرضى  بعض  فإن 
العناصر،  هذه  من  أقل  جرعات  إلى  يحتاجون 
بينما يحتاج مرضى آخرون إلى جرعات أكبر 

وفترات أطول. 
التي حتتوي  األغذية  بتناول  نصحت  كما 
الكوالجني  بناء  التي تسهم في  املعادن  على 
والنسيج األولي ودعم عملية االلتئام، وهي: 
والدجاج،  اللحوم،  في:  املتوفر  الزنك: 
واألسماك خصوصاً السردين، واملكسرات، 
البحرية  واملأكوالت  القمح،  جنني  وزيت 

والفلفل  والقرفة،  واخل���ردل،  احمل��ار،  خصوصا 
األحمر )الشطة(، والزجنبيل، والزعتر، وغيرها ..

احلمراء خصوصا  اللحوم  في:  املتوفر  احلديد: 
القلب والكبدة والكلى، والدجاج، والسمك، وصفار 
واملكسرات،  والعدس،  والفاصولياء،  البيض، 
وامللوخية،  والبقدونس،  والسبانخ،  والبذور، 
بقشرها،  واحلبوب  املجففة،  والفواكه  والزهرة، 
والبطاطا بقشرها، وغيرها، علما أن احلديد ُيسهم 
في بناء »الهيموجلوبني« الذي ينقل »األوكسجني« 

الضروري لعملية البناء اخللوي.
البحرية،  األص����داف  ف��ي  وال��ك��وب��ر:امل��ت��وف��ر 

واملكسرات، وغيرها..
واحلليب،  البيض،  في:  املتوفر  والكالسيوم: 
وامللفوف،  والفجل،  والسمسم،  واألجبان،  األلبان، 
تكوين  في  يسهم  الكالسيوم  أن  علما   ،.. وغيرها 
»الفايبرين« الضروري لألنسجة املصابة لتعود إلى 

ما كانت عليه. 
املاء  بتناول  املهيري  الدكتورة  نصحت  وكذلك 
السوائل  ت��وازن  على  احملافظة  في  ُيسهم  ال��ذي 
املمكن أن تتراوح حاجة  أنه من  في اخلاليا، علماً 
املريض من 40 إلى 60 ملل من املاء لكل كيلو جرام، 
التقرحات  من  وبالتالي  اجلفاف،  من  للحد  وذلك 

اجللدية املزمنة.

ين�سح بتناول الأغذية 

التي حتتوي على 

فيتامينات واأحما�س

والبطاطا، والبرتقال، والكيوي، والفريز )الفراولة(، 
واخلوخ، والدراق، واملشمش، واجلوافا، وغيرها..

والسبانخ،  السلق،  في:  املتوفر  »كي«:  فيتامني 
وزيت  واحلليب،  والكبد،  )الطماطم(،  والبندورة 

السمك، وفول الصويا، وزيت الزيتون، وغيرها.
اللحوم، والسمك،  املتوفر في:  فيتامني »ب12«: 
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وصارماً  يكبو  ال  ج��واداً  الصبر  سبحانه  الله  جعل 
ُيثلم، فهو  ُيهدم وال  ال  ال ُيهزم وحصناً  ال ينبو وجنداً 
والنصر أخوان شقيقان وهو أنصر لصاحبه من الرجال 
من  ال��رأس  محل  الظَفر  من  ومحلُّه  عدد  وال  ُعدة  بال 

اجلسد.
الدنيا  بخير  بها  ظفروا  الله  مع  معية  وللصابرين 
واآلخرة وفازوا بها بنعمه الظاهرة والباطنة وجعل الله 
سبحانه اإلمامة في الدين منوطة بالصبر واليقني،فقال 
صبروا  ملا  بأمرنا  يهدون  أئمة  منهم  »وجعلنا  تعالى: 

وكانوا بآياتنا يوقنون« )السجدة 24(.
بالصبر  الدين  في  اإلمامة  ُتنال  إمنا  تيمية:  ابن  قال 

واليقني.
األم��ر صاروا  ب��رأس  أخ��ذوا  »ملا  عيينة:  ابن  وق��ال 

رؤوساً«.
باليمني  أن الصبر خير ألهله مؤكداً  وأخبر سبحانه 
للصابرين«  خير  لهو  صبرمت  »ولئن  تعالى:  فقال 

)النحل126«.
الصابرين  ر  بشَّ ولقد  للصابرين  محبته  عن  وأخبر 
بثالِث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون فقال 
مصيبة  أصابتهم  إذا  الذين  الصابرين،  »وبشر  تعالى: 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من 

ربهم ورحمة وأولئك هم املهتدون«.
)البقرة 157-156-155(.

على  والصالة  بالصبر  باالستعانة  عباده  وأوصي 
بالصبر  »واستعينوا  تعالى:  فقال  والدين  الدنيا  نوائب 
والصالة وإنها لكبيرة إال على اخلاشعني« )البقرة: 45(.

وجعل الفوز باجلنة والنجاة من النار ال يحظي بهما 
مبا  اليوم  جزيتهم  »إني  تعالى:  فقال  الصابرون،  إال 

صبروا أنهم هم الفائزون« )املؤمنون111(.
جتارة  التي  العزائم  من  واملغفرة  الصبر  أن  وأخبر 
أربابها ال تبور، فقال تعالى: »وملن صبر وغفر إن ذلك 

ملن عزم األمور« )الشوري 43(.
وفي الصحيح عن رسولنا )صلى الله عليه وسلم(: 
»وما أُعطي أحد عطاًء خيراً وأوسع من الصبر«. وأخبر 

)صلى الله عليه وسلم( أن الصبر ضياء.
أدركناه  عيش  »أفضل  عنه(:  الله  )رضي  عمر  قال 

بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال لكان كرمياً«.
وقال علي بن أبي طالب: الصبر مطية ال تكبو.

وقال احلسن: الصبر كنز من كنوز اجلنة، ال ُيعطيه 
الله إال لعبد كرمي عنده.

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة 
فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر، إال كان ما عوضه 

خيراً مما انتزعه.
إال  ثوابه  ُيعرف  القاسم: كل عمل  بن  وقال سليمان 
الصبر، قال تعالى: »إمنا ُيَوفَّى الصابرون أجرهم بغير 

حساب«.

واالختياري  واضطراري،  اختياري  نوعان:  والصبر 
أكمل من االضطراري، أي صبر على ما يتعلق بالكسب 

وصبُرُ على ما يكسب للعبد فيه.
أو بلفظ آخر: هو على ثالثة أنواع: صبر على طاعة 

الله، وصبر عن معصية الله وصبر على امتحان الله.
األمر والنهي أفضل  بالتكليف، وهو  املتعلق  والصبر 
من الصبر على مجرد القدر، فإن هذا الصبر يأتي به البَر 
والفاجر واملؤمن والكافر فال بد لكل أحٍد من الصبر على 

القد اضطراراً أو اختياراً.
عن  والصبر  والنواهي  األوام��ر  على  الصبر  فأما 
الرسل  أتباِع  صبر  فهو  الطاعة  على  والصبر  املعصية 

وأعظمهم اتباعاً أصبرهم في ذلك.
والصبر على االضطراري وهو الصبر على االمتحان 
عن  الصبر  من  رتبة  أقل  فهو  جزائه  ِعظم  مع  والقدر 

املعصية.
قال ابن تيمية: »كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة 
العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له 
في اجلب وبيعه وتفريقهم بينه وبني أبيه، فإن هذه أمور 
جرت عليه بغير اختياره، ال كسب له فيها، ليس للعبد 
فيها حيلة غير الصبر وأما صبره عن املعصية: فصبر 

اختيار ومحاربة للنفس«.
وقيل: »الصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل 
من الصبر على أقداره، فالصبر فيها صبر اختيار وإيثار 
ضرورة،  صبر  الكونية  أحكامه  على  والصبر  ومحبة 
وبينهما من البَون ما قد عرفت، وكذلك كان صبر نوح، 
والسالم،  الصالة  عليهم  وعيسى  وموسى،  وإبراهيم، 
ومقاومتهم  وفعلهم  باختيارهم  الله،  في  نالهم  ما  على 
من  الله  في  ناله  ما  على  أيوب  من صبر  أكمل  قومهم 

ابتالئه وامتحانه مبا ليس ُمَسبباً عن فعله.
وكذلك كان صبر إسماعيل الذبيح وصبر أبيه إبراهيم 
عليهما السالم على تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب 

على فقد يوسف.
لله  وصبر  بالله  صبُر  أن��واع:  ثالثة  على  والصبر 

وصبر مع الله.
فاألول: االستعانة به ورؤيته أنه هو املصبر وأن صبر 
العبد بربه ال بنفسه كما قال تعالى: »واصبر وما صبرك 

إال بالله« )سورة النحل127(.
والصبر بالله بقاء، ألن العبد إذا كان بالله هان عليه 
كل شيء ويتحمل األثقال ولم يجد لها حمالً، كما قال 
ثابت البناني: )عاجلُت قيام الليل عشرين سنة وتنعمت 
به عشرين سنة(، ومن كانت قرة عينه في الصالة لم 

يجد لها مشقة وكلفة.
على  له  الباعث  يكون  أن  وهو  لله:  الصبر  والثاني: 
الصبر محبة الله، وإرادة وجهه والتقرب إليه ال إلظهار 
من  ذل��ك  وغير  اخللق  إل��ى  واالستحماد  النفس  ق��وة 

األعراض.

أهل الصبر

ي�سرنا ا�ستقبال ا�ستف�ساراتكم عن اأي اأمٍر من االأمور ال�سرعية، و�سيتوىل االإجابة عنها الدكتور عمر عبد الكايف.

فتاوى الناس
fatawyalnas@gmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02
ص.ب: 38999 

* هل يجوز اأن ُيقال للم�سلم، �سواء كان من القرون الثالثة املف�سلة اأم من 
غريها: عليه ال�سالم-ر�سي اهلل عنه-�سلى اهلل عليه و�سلم؟

النبي )](، ألنهم كانوا  الترضي عن أصحاب  الفقهاء على استحباب  اتفق   **
يبالغون في طلب الرضا من الله ويجتهدون في فعل ما يرضيه.

وكذلك األمر بالنسبة لغير الصحابة من التابعني وتابعي التابعني من السلف لثبوت 
اخليرية، كما ورد في الصحيحني )خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 

يلونهم..( رواه مسلم.
كما جتوز الصالة والسالم على غير األنبياء إن كانت على سبيل التبعية كما جاء 

في احلديث: اللهم صِل على محمد وعلى آل محمد.
وال يجوز إفراد غير األنبياء بالصالة والسالم، ألن هذا شعار لألنبياء فال يلحق 

بهم غيرهم والله أعلم.

اأ�سماء  على  ت�ستمل  التي  املر�سى  اأ�سماء  كتابة  اإفادتنا حول  يرجى   *
اهلل احل�سنى واأ�سماء الأنبياء عليهم ال�سالم وال�سحابة الكرام )ر�سي اهلل 

عنهم( على علب البال�ستيك لفح�ض البول واخلروج، مع العلم بوجود 

بدائل كت�سجيل ال�سم بالدفرت على ح�سب ت�سل�سل معني، ثم و�سع الرقم 

امل�سل�سل على العلبة.

** إن أسماء األشخاص املضافة إلي لفظ اجلاللة كعبد الله وعبد الرحمن أو أسماء 
األشخاص املوافقة ألسماء األنبياء قد أصبحت بهذا اإلطالق أسماء ألعالم خاصة 
وال يقصد منها عرفا أسماء الله احلسنى أو األنبياء بأعيانهم، وعليه فال بأس من 
ذلك ملا فيه من مصلحة متعينة وهي عدم اختالط العينات وهو أمر يترك تقديره 
لذوي االختصاص واألولى واألحوط االكتفاء بكتابة األرقام التي متيز أصحاب 

العينات، والله أعلم.
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إشراقات إيمانية

ال�ضرب على االأوامر 

والنواهي وال�ضرب 

عن املع�ضية وال�ضرب 

على الطاعة فهو �ضرب 

اأتباِع الر�ضل

الله: وهو دوران العبد مع  والثالث: الصبر مع 
الدينية صابراً  أحكامه  الديني منه، ومع  الله  مراد 

نفسه معها سائراً بسيرها مقيماً بإقامتها.
فإن  الصديقني،  بضاعة  البالء  على  الصبر  أما 
ذلك شديد على النفس ولذلك قال )صلى الله عليه 
وسلم(: »أسألك من اليقني ما تهّون عليَّ به مصائب 

الدنيا«، فهذا صبر مستنده ُحسن اليقني.
ألوليائه  خاصة  بالصبر  الله  وص��ف  ولهذا 
وأحبابه فقال عن حبيبه أيوب: »إنا وجدناه صابراً«، 
ثم أثني عليه فقال: »نعم العبد إنه أواب« )سورة 
ص44(. فصلى الله على نبيه أيوب فكم كان صبره 
حتى ضرب به املثل، وكم كان أدبه في صبره إذ 
قال تعالى: »وأيوب إذ نادي ربه أني مسني الضر 
وأنت أرحم الراحمني« )األنبياء 83(. فقال مسني 

ولم يقل هدَّني.
قال )صلى الله عليه وسلم(: »أشد الناس بالًء 
األنبياء ثم الصاحلون، لقد كان أحدهم ُيبتلى بالفقر 
وُيبتلى  فيلبسها  يجوبها،  العباءة  إال  يجد  ال  حتى 
بالقمل حتى يقتله، وألحُدهم كان أشدَّ فرحاً بالبالء 

من أحدكم بالعطاء«.
عن عطاء: »قال لي ابن عباس: أال أريك إمرأة من 
أهل اجلنة؟ قلت: بلى، قال: هذه املرأة السوداء، أتت 
إلى رسول الله )صلي الله عليه وسلم( فقالت له: يا 
رسول الله إني أُصَرع فادع الله لي فقال: إن شئت 
صبرت ولك اجلنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك 

ف  فقالت أصبر ثم قالت: يا رسول الله إني أتكشَّ
ف فدعا لها. فرضي الله عنها  فادع الله لي أال أتكشَّ
أعقلها وما  فما  الصرع ونالت اجلنة  صبرت على 

أصبرها«.
ولقد قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد امللك 
وجهاً،  الناس  أحسن  من  وكان  محمد،  ابنه  ومعه 
فدخل يوماً على الوليد في ثياِب وشي وله غديرتان 
اللتان  الُذّؤابتان  والَغِديرتان:  والضفيرة،  )الذؤابة، 
فقال  بيده،  يضرب  وهو  الصدر(،  على  تسقطان 
الوليد: هكذا يكون فتيان قريش. فعانه، )أي أصابه 
بعينه(، فخرج من عنده متوسناً )أي غلبه النعاس(، 

تطؤه  الدواب  تزل  فلم   ، الدواِبّ في إصطبل  فوقع 
بأرجلها إلى أن مات.

ثم إَنّ األكلة وقعت في رجل عروة، فبعث عليه 
إلى  َسَرتحْ  ها،  َتقحَْطعحْ لم  إنحْ  فقالوا:  األطباء،  الوليد 
فنشروها  قطعها،  على  فعزم  فتهلك.  اجلسد  باقي 
باملنشار، فلما سار املنشار إلى القصبة وضع رأسه 
على الوسادة ساعة، فُغِشَي عليه، ثم أفاق والعرق 
يتحَدّر على وجهه، وهو ُيَهلِّل وُيَكبِّر، فأخذها وجعل 
ُيَقلِّبُها في يده، ثم قال: أما والذي حملني عليِك، إنه 
ليعلم أِنّي ما َمَشيحُْت بِك إلى حرام، وال إلى معصية، 
لت  فُغِسّ بها،  أمر  ثم  اللَه.  ُيرحِْضي  ال  ما  إلى  وال 
، وُكِفّنت في قطيفة، ثم ُبعث بها إلى مقابر  وُطيِّبَتحْ
املسلمني، فلما َقِدَم من عند الوليد  إلى املدينة، تلَقّاه 
ا  )َفلََمّ يقول:  فجعل  ُيَعُزّوَنه،  وأصدقاؤه  بيته  أهُل 
َجاَوَزا َقاَل لَِفتَاُه آِتنَا َغَداَءَنا لََقدحْ لَِقينَا ِمنحْ َسَفِرَنا َهَذا 

َنَصبًا( )الكهف: 62(، ولم َيِزدحْ عليه.
قال ابن القيم: وملَّا أرادوا قطع رجله، قالوا له: 
لو سقيناك شيئًا، كي ال تشعر بالوجع. فقال: إمنا 

ابتالني ليرى صبري، أفأعارض أمره؟.
وكان اإلمام أحمد يئن في مرضه فلما أخبروه 
أن طاووساً يقول: إن أنني املريض شكوى فما أّن 

حتى مات رحمه الله.
اللطيف ال ينفك عنه  أن لطف  إذا علم  العبد  إن 
أبداً، وأن اللطيف لطيف على الدوام صار املنع عني 

العطاء فاللهم أحشرنا في ذمرة أهل الصبر.
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علوم و تكنولوجيا

في الوقت الذي يتعرض فيه العالم لتهديد احلروب 
وانتشار  والتخلف  األهلية  واحل��روب  ال��دول  بني 
األخرى  اخلطيرة  املشاكل  من  والعديد  األم��راض 
املشكلة  أن  واملسؤولني  اخلبراء  من  الكثيرون  يرى 
العالم أن تواجهها وتضع  التي على دول  الرئيسية 
حداً لها هي املجاعة التي التزال تنتشر بسرعة مخيفة 

في معظم مناطق العالم.
وفي مناطق مثل جنوب آسيا يأمل املزارعون أن 
تؤدي الرياح املوسمية التي صاحبتها أمطار غزيرة 
إلى عودة اخلصوبة لألراضي الزراعية، بحيث تعيد 

هل ُتنقذ
 ثورةالجّينات 

العالم من المجاعات؟
ترجمة: د. ح�سن توفيق

التي تتعرض لها مناطق من العالم مثل جنوب آسيا 
املليار دوالر  تتجاوز  تتعرض سنوياً خلسارة  التي 
األرز ورغم  التي تضرب مزارع  الفيضانات  بسبب 
أن األرز غير املقشور ينمو في املياه الساكنة، إال أنه 

ميوت إذا غمرته املياه لثالثة أو أربعة أيام.
وكان لدى الباحثني معرفة سابقة ببعض أنواع من 
األرز التي ميكنها احلياة والصمود في ظروف الرياح 

الشديدة والفيضانات القوية.
كما أن هنالك نوعاً من األرز الهندي الذي ُيعرف 
باسم »مقاوم الفيضان«، والذي ميكنه البقاء مغموراً 

لثالثة أسابيع حتت املاء من دون أن ميوت.
أن  إال  بها  يتمتع  التي  امليزة  هذه  من  وبالرغم 
املزارعني الهنود كانوا يفضلون زراعة أنواع أخرى، 

والتي ُتعطي ضعف الغلة املطلوبة.
معهد  حاول  املاضي  القرن  من  السبعينات  وفي 
أبحاث األرز الدولي تشجيع زراعة نوع من األرز مت 
تطويره خالل التجارب التي أجراها الباحثون، إال أن 
مذاقه  بسبب  واستخدامه  زراعته  رفضوا  املزارعني 

املختلف قليالً.
وبعد ذلك بنحو عشرين عاماً متكن ديفيد ماكيل 
رئيس قسم زراعة النباتات في املعهد مع زمالء له 
عمر  إطالة  على  القادرة  اجلينات  بعض  حتديد  من 
من  املئات  زراع��ة  مت  حيث  باملياه،  املغمور  النبات 
مقاومة  يستطيع  منها  من  ملعرفة  املختلفة  النباتات 

ظروف غمره في املياه واملدة التي يتحملها.
وبعد سنوات من األبحاث مت التوصل إلى جينة 
تساعد على بقاء نبات األرز لفترة طويلة حتت املاء 
وفي وجود نسبة عالية من امللوحة، والتي تزداد في 

الطقس اجلاف.
ولم تقتصر األبحاث على اختبار مقدرة األنواع 
التي انتجها العلماء من األرز بل امتد األمر الختبار 
مواجهة  في  األرز  مساعدة  على  ق��ادرة  جينات 
التي  األضرار  مع  والتعايش  املختلفة  احلشرات 
الصغيرة  احلشرة  أن  املعروف  ومن  له.  تسببها 
السائل  امتصاص  وبسهولة  ميكنها  ال��واح��دة 
املوجود داخل سيقان نبات األرز، حيث في الغالب 

تتسبب  والتي  بداخلها،  فيروسات  بإفراز  تقوم 
أحياناً في موت النبات. ويقول الباحث دوبرمان: 
اختراع  من  متّكن  الدولي  األرز  أبحاث  معهد  إن 
من  طويلة  عبر سلسلة  الذهبي  باألرز  اسماه  ما 
االختبارات والتجارب في املجال الزراعي، خاصة 
أنه  يرى  والذي  بنغالديش  في  أُجريت  التي  تلك 
خالل عامني فقط ستتم زراعة هذا النوع اجلديد 
أن  يرى  أنه  إال  البلد.  تلك  في  األرز  من  واملُّعدل 
األمر يحتاج إلى عقد من الزمن لكي يستطيع هذا 

األرز التأثير على عجلة اإلنتاج.
العقبات  من  العديد  هنالك  إن  دوبرمان  ويقول 
التي تقلل من حجم التفاؤل باالستخدام السريع لهذا 
ومنها  استهالكه  أو  بزراعته  يتعلق  ما  األرز، سواء 
طبيعة سوق األرز، حيث ال تتوفر أحياناً بذور األرز 
الكافية للزراعة وقيام بعض اجلهات باستخدامها في 
مجاالت أخرى غير الزراعة، إضافة إلى أن العديد من 
الدول املتقدمة تنفق أمواالً طائلة على زيادة منتجاتها 
من الفواكه واخلضراوات في وقت ال تبدي اهتماماً 

كبيراً بقطاع احلبوب.
وميكن القول إن اجلفاف ووجود نسبة من امللوحة 
في املياه ميثالن بيئات مناسبة إلنتاج نحو ربع كمية 
يحتاج  النسبة  هذه  زيادة  أجل  ومن  العاملي.  األرز 
ذلك إلى زيادة االستثمار في العديد من أنواع األرز 

وتوفير البيئة املناسبة لزراعة األرز بشكل كبير.
األرز متكَّن  تطوير  مجال  في  مهمة  وفي خطوة 
في  املتخصص  زهانغ  كيفا  الصيني  اجلينات  عالم 
جينات األرز من اكتشاف جينة أخرى ميكن أن تلعب 
دوراً مهماً في تطوير األرز بشكل عام، حيث وجد 
أن العديد من أنواع هذا احملصول حتمل هذه اجلينة، 
إال أنه يرى أن وسيلة استغالل هذه اجلينة اجلديدة 

بالشكل األمثل لم تتضح بعد.
الصني تشتهر بوجود  أن  إلى  العالم  وأشار هذا 
أنواع من األرز الهجني واستخدامه منذ السبعينات 
في  تستخدمه  أصبحت  حيث  املاضي،  القرن  من 
األرز  محصول  إجمالي  من  باملائة   60 نحو  زراعة 

لديها. 

األمل في حصاد وافر من احملاصيل املتنوعة وخاصة 
األرز والتي ستسهم في احلد من انتشار املجاعة.

وتعتبر الفيضانات عادة العدو الرئيسي للمزارعني 
تدمير  إلى  ت��ؤدي  إذ  العالم،  من  املناطق  تلك  في 
األراضي الزراعية واحملاصيل، كما أن تكرارها بشكل 
إنتاج  على  القدرة  من  األراضي  هذه  يحرم  سنوي 

احملاصيل بالشكل املطلوب.
الواقعة  السهول  تعرضت   2007 العام  وف��ي 
قرب نهري »تيستا« و»جامونا« في شمال ووسط 
سيول  اجتاحتها  عندما  مروعة  ملأساة  بنغالديش 

مليون  من  أكثر  تدمير  إلى  أدت  والتي  الفيضانات 
أسابيع  ثالثة  خالل  الزراعية  األراض��ي  من  هكتار 
الستمائة  جت��اوزت  خسائر  الزراعة  قطاع  وتكبيد 

مليون دوالر.
متكَّن  الفيضانات،  أخطار  ملواجهة  محاولة  وفي 
بعض املزارعني من ذوي اخلبرة العالية من اختبار 
والتجربة،  لالختبار  اخلاضعة  األرز  من  تشكيلة 
والتي ميكنها الصمود واحلياة في املناطق املغمورة 
باملياه لفترة تتجاوز 12 يوماً، وهي فترة تعادل ثالثة 
أضعاف التي يستطيع األرز العادي البقاء حياً حتت 

املاء. وكانت نتائج هذه التجربة مشجعة إلى حد ما 
إذ مت جني نحو أربعة أطنان من هذا النوع من األرز 
لم  الذين  املزارعني  أثار سعادة  هكتار، مما  كل  من 
يتوقعوا احلصول على هذا القدر من احملصول في 
ظروف تعّرض األراضي الزراعية ألخطار الفيضان.

غمره  يتحمل  الذي  األرز  هذا  أن  الواضح  ومن 
باملياه ظهر في الوقت املناسب، إذ شهدت دول عديدة 
في اآلونة األخيرة مظاهرات شعبية بسبب معاناتها 

من أزمة الغذاء ومنها بنغالديش وهاييتي.
كما قررت دول مثل الهند والصني خفض حجم 
األزمة  تفاقم  في  تسبب  مما  األرز،  من  صادراتها 

الغذائية للدول املستوردة له.
في  نقص  أي  ف��إن  اخلبراء  من  للعديد  ووفقاً 
مأساوياً،  أمراً  سيشكل  عاملياً  املطلوبة  األرز  كمية 
إال أنهم يشعرون بالتفاؤل من أن يتمكن املزارعون 
في املستقبل القريب من زيادة إنتاجهم من احلبوب 
مبقدار طن أو طنني للهكتار الواحد، وذلك عن طريق 
زراعتهم لتلك األنواع من األرز الذي ميكنه النمو في 
الوقت نفسه تطوير أسلوب  مائية كبيرة وفي  بيئة 
وذات  فعالة  أسمدة  واستخدام  ملزارعهم  إدارتهم 
جودة عالية. وعادة يتولى معهد أبحاث األرز الدولي 
في مدينة لوس بانوس في الفلبني تنفيذ خطة تدريب 
طويلة املدى إلنتاج ما بني 18 إلى 20 طناً من األرز 
واحلبوب للهكتار الواحد سنوياً بينما يصل اإلنتاج 

احلالي في آسيا إلى نصف هذا احلجم.
ويقول آتشني دوبرمان مدير املعهد إن عدم توفر 
التكنولوجيا الزراعية واستمرار استخدامهم ألنظمة 
ومعدات قدمية، وضعف التمويل لشراء أجهزة حديثة 

أدى إلى بطء تطوير مزارع األرز واحلبوب.
أن  الطويل  املدى  على  يتوقع  دوبرمان  أن  إال 
كميات  في  النقص  سد  في  اجلديد  األرز  يسهم 
األرز التي يحتاجها العالم خاصة مع توقع زيادة 
الختراع  التجارب  واستمرار  منه  املنتجة  الكميات 

أنواع أخرى منه.
جهود  نتيجة  ظهر  األرز  من  اجلديد  النوع  هذا 
املأساة  لوقف  استمرت سنوات طويلة  علمية شاقة 
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مطلع 
من  اخلاصة«  االحتياجات  »ل��ذوي  بعثتنا  عادت  املاضي  الشهر 
لندن بعد مشاركة ناجحة في األلعاب شبه األوملبية، والتي متكَّن 
وفدنا الرياضي خاللها من احلصول على ثالث ميداليات تزّينت 
بها صدور العبينا، وُرفع من خاللها علم اإلمارات وُعزف السالم 

الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وقد جاء هذا اإلجناز الرياضي اجلديد للدولة بعد أيام قليلة من مشاركة ستة منتخبات 
في دورة »األلعاب األوملبية« الصيفية في لندن أي في املكان نفسه، وإن اختلف الزمان، 
ولألسف عادت كل تلك املنتخبات الستة من دون أن حتقق ما تصبو وتتطلع إليه اجلماهير 

الرياضية في دولة اإلمارات.
باملقابل متكَّن »جنوم وأبطال اإلرادة« من حتقيق ما عجز عنه األصحاء، وإن دلَّ ذلك 
على شيء، فإمنا يدل على العمل املمنهج والسليم الذي يقوم به »احتاد املعاقني« في الدولة، 
فهو الذي حقق من خالل العبيه أربع ميداليات في »سيدني«، ومثلها في »أثينا«، وعندما 
تراجعوا في بكني، متت دراسة ذلك التراجع وأسبابه، ووضعت اخلطط والبرامج الكفيلة 
بعودة رياضة اإلمارات للمعاقني إلى الواجهة االوملبية من جديد، واإلبقاء على اسم دولة 

اإلمارات في قائمة امليداليات.
الرياضي اجلديد، فكان إصرار الالعبني على  الثاني املهم في هذا اإلجناز  أما اجلانب 
وكان  أعينهم،  نصب  الدولة  اسم  ووضع  والِصعاب،  املواقف  كل  وحتّدي  الذات  حتقيق 
القاسمي عضو  محمد  بن  الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  بها صاحب  قام  التي  للزيارة 
املجلس األعلى حاكم الشارقة، ولزيارات كبار املسؤولني اإلماراتيني للبعثة في لندن أهمية 
كبيرة، فقد أعطت الالعبني حافزاً كبيراً، ورفعت من روحهم املعنوية، وإن دلَّت تلك الزيارات 
على شيء، فإمنا تدل على مدى حجم االهتمام الذي توليه الدولة وقياداتها ألبطال اإلرادة 

والعزمية واإلصرار.
ومنتسبيها  الرياضية  االحتادات  كل  إلى  ه  توجَّ مهمة  رسالة  مبثابة  هو  اإلجناز  هذا 
لوضع اخلطط والبرامج العلمية املدروسة، واالستفادة من بيوت اخلبرة الرياضية العلمية، 
إن  رياضية أصبحت مرفوضة جملة وتفصيالً  إجنازات  لعدم حتقيق  الواهية  فاملبررات 

كانت إدارية أم فنية.
على العموم، أمامنا أربع سنوات مقبلة ال بد أن يتم فيها العمل على خطني متوازيني، 
األول: إدارة النشاط احمللي، والثاني : وضع التصورات للمنتخبات الوطنية ومشاركاتها 
اخلارجية، وحجم االستفادة من كل ذلك إلعداد فرق وأبطال للدورة األوملبية املقبلة، لكي 
نحقق فيها حلم الرياضة اإلماراتية باحلصول على ميدالية أوملبية، والتي غابت منذ »أوملبياد 

أثينا« عام 2004، واملسجلة باسم البطل الرامي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم.
وإن غداً لناظره قريب.

شكرًا أبطال اإلرادة

ان�صموا اإلينا الآن لت�صجيع منتخبنا الوطني لهوكي اجلليد خالل ت�صفيات 

مبدينة  للتزلج  اأبوظبي  �صالة  يف  واملقامة  اجلليد  لهوكي  العامل  كاأ�س 

17-10-2012 حيث  14-10-2012 وحتى  زايد الريا�صيةخالل الفرتة 

اإىل كاأ�س  للتاأهل  �صعيًا منه  اليونان وجورجيا ومنغوليا  �صيواجه كاًل من 

العامل لهوكي اجلليد 2013 بجنوب اأفريقيا. 

اآملني اأن يختم منتخبنا ت�صفيات عام 2012 بالتاأهل لكاأ�س العامل بعد اأن 

حقق خالله الفوز بكاأ�س اآ�صيا وكاأ�س اخلليج.

uaeiha@gmail.com , 111025 :هاتف: 4446178 2 971+ ، فاك�س: 4446279 2 971+ , �س.ب للتوا�صل:

] انضموا إلينا [

املبــــــــاراة ال�صـــاعة التاريــــخ

منغوليا  X جورجيا 16:00
2012/10/14

الإمارات X اليونان 19:30
اليونان X جورجيا 16:00

2012/10/15
منغوليا X الإمارات 19:30
اليونان X منغوليا 16:00

2012/10/17
جورجيا X الإمارات 19:30
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المدرب المواطن.. 

لم ينجح أي من املدربني املواطنني في نيل ثقة 
أوروبا  نحو  التوجه  فضلت  التي  األندية  إدارات 
على  القادر  الشخص  تكليف  في سبيل  والبرازيل 

تولي مهمة املدير الفني.
البدالء  مقاعد  عن  املواطن  املدرب  غياب  وبات 
عندها،  التوقف  تستحق  »ظاهرة«  احمللية  لفرقنا 
به  يصنع  زمن  مع  تتزامن  مشكلة  وأنها  السيما 
مستوى  على  وجناحات  إجن��ازات  احمللي  امل��درب 

حتقيق: علي حممد

الرد على هذا السؤال ميكن أن يتشعب في أكثر 
من اجتاه، خاصة بعدما أثبت املدرب املواطن كفاءته 
التجارب  من خالل  النجاحات  على صنع  وقدرته 
التي حظي بها مع املنتخبات الوطنية بكافة فئاتها 

ومراحلها.
املواطن  امل��درب  قضية  إلى  التطرق  ميكن  وال 
الكرة  والثناء على خطوة احتاد  اإلشادة  من دون 
 - الرميثي  )السركال-  األخيرة  الثالثة  مبجالسه 
السركال( حني وضع كامل ثقته وإمكاناته بتصرف 

املدرب املواطن.
وتعود قصة النجاح األولى إلى املدرب املواطن 
إلى ما قبل سبع سنوات، حني أوكلت مهمة قيادة 
إلى املدرب املواطن جمعة  الناشئني حينها  منتخب 
كرة  ل�»ربيع  األول��ى  ال��ب��ذرة  زرع  ال��ذي  ربيع 
بلقب  الصغير  األبيض  مع  ُتوَّج  حني  اإلم��ارات«، 
في  حينها  أقيمت  التي  اخلليج«،  كأس  »بطولة 

السعودية.
جناحات ربيع وفشل مرحلة التونسي خالد بن 
خليل،  وأحمد  الرحمن،  عبد  عامر  جيل  مع  يحي 
دفعت  عوانه،  ذياب  والفقيد  هيكل،  العزيز  وعبد 
مهدي  املساعد  املدرب  تكليف  إلى  حينها  باالحتاد 
علي لإلشراف على املنتخب في النهائيات اآلسيوية 
املهندس  ليصنع  أيضاً  اململكة  في  أقيمت  التي 

أعجوبة الفوز باللقب القاري لكرة اإلمارات.
علي  مهدي  بعده  وم��ن  ربيع  جمعة  وش��رع 
األب���واب أم��ام امل���درب امل��واط��ن الس��ت��الم قيادة 
منتخباتنا الوطنية، فتمكن عيد باروت من نيل اللقب 

اخلليجي، كما صنع بدر صالح مجداً جديداً بالتأهل 
إلى النهائيات اآلسيوية لفئة 22 سنة التي ستقام 

العام املقبل في عمان.
جرأة  األكثر  القرار  احلالي  الكرة  احتاد  واتخذ 
املنتخب  قيادة  علي  مهدي  إلى  أوكل  وحكمة حني 
األول بعد األداء الالفت لألبيض في دورة األلعاب 
هدفني  حتقيق  بهدف  لندن،  في  األخيرة  األوملبية 
املنافسة على اللقب القاري اآلسيوي في استراليا 
»روسيا  مونديال  نهائيات  إل��ى  والتأهل   2015

.»2018
وما بني استالم »املواطن« مهمة قيادة املنتخبات، 
الواجهة  يشكل  ال��ذي  األول  املنتخب  السيما 
التام  األساسية واألهم في كرة اإلمارات والغياب 
عن مسرح دوري احملترفني، يبرز دور األندية التي 

تعتبر »املسؤول« األول عن هذه الظاهرة.
يفضل بعض املدربني عدم التطرق إلى هذه النقطة 
أو الظهور في الصورة والتطرق إلى »سلبية« هذه 
تزال  ال  اإلدارات  بعض  أن  تؤكد  التي  الوضعية 
مجرد  تعتبره  أو  املواطن  املدرب  بكفاءة  تؤمن  ال 

»جسر عبور« قبل تكليف األجنبي.
مدرب مواطن، عاش التجارب على كل املستويات 
وأشرف على فرق ومنتخبات يقول: »ال نعلم حتى 
وال  املواطن،  باملدرب  تثق  ال  األندية  ملاذا  الساعة 
من  العديد  هناك  العمل،  فرصة  البلد  البن  متنح 
الدولة،  في  عملوا  الذين  والعرب  األجانب  املدربني 
فرقنا  بعض  إن  بل  تاريخ،  أو  اسم  لهم  يكن  ولم 
هي التي صنعت تاريخ أولئك املدربني، لكنهم ورغم 

ضعف جتاربهم وجدوا الدعم والثقة واملساندة من 
األجنبي  سياسة  وفق  تعمل  رمبا  التي  اإلدارات 

أفضل من املواطن ونقطة على السطر«.

�صيا�صات

الفنية  اللجنة  رئيس  نائب  غ��راب  مطر  محمد 
سابقاً في احتاد الكرة يرى أن املسألة كلها تتعلق 
الكرة أو  التي تتبع، سواء لدى احتاد  بالسياسات 

لدى األندية.
ويقول: »نعم هناك ظاهرة حاليا تتمثل في إسناد 
مهمة تدريب املنتخبات الوطنية إلى املدرب املواطن، 
سواء من قبل االحتاد األسبق خالل فترة يوسف 
خلفان  محمد  احتاد  بعده  ومن  األولى،  السركال 

الرميثي ومن ثم مرة جديدة مع االحتاد احلالي«.
ويتابع قائالً: »سياسة االحتاد كانت في وضع 
الثقة في املدرب املواطن، وهذه الثقة وهذه الفرص 
لم تأت من  املدربني  العديد من  التي حصل عليها 
فراغ، بل أن احتاد الكرة عمل على صقل املواهب 
للعمل  فرصاً  املواطن  للمدرب  ن  أمَّ كما  التدريبية، 
وفرصاً للتعلم أيضا، عبر تخصيص دورات تأهيلية 
 a« على كل املستويات، سواء بالنسبة إلى شهادة
وb وc« من دون أن ننسى الدورات األخيرة التي 
تتعلق باحلصول على شهادة »pro«، أي الشهادة 
من  العديد  لدى  تتوفر  ال  رمبا  التي  االحترافية 

املدربني الذين يحضرون للعمل في الدولة.
الكفاءة  أثبت  املواطن  »امل��درب  يقول:  ومضى 
والقدرة على النجاح مع منتخبات املراحل السنية، 

ظالم أم مظلوم؟

قيادة املنتخبات الوطنية.
إال مجرد مدرب  يوما  املواطن  املدرب  ولم يكن 
السود  واألي��ام  للطوارئ  م��درب  أو  »ترانزيت«، 
التي متر بها أنديتنا حني تتراجع نتائجها ويفشل 
النتائج  أو حتقيق  النجاحات  »األجانب« في صنع 

اإليجابية التي تتناسب والقدرات التي تتوفر لهم.
ويطرح السؤال األبرز هل املدرب املواطن ظالم 

أم مظلوم؟

�سيكون غياب املدرب املواطن احلدث االأبرز مع بداية املو�سم الكروي اجلديد »2012-2013«، رغم 

وجود 14 فريقًا يف امل�سابقات املحلية.

املنتخبات حرمت 

الأندية من ال�ستعانة 

باملواطن املتميز

ل جزءًا من  نتحمَّ

امل�سوؤولية ب�سبب 

ابتعادنا عن الأ�سواء

محمد غرابجمعة مطر عبيد هبيطة

دورينا يزخر بالكفاءات 

التي ميكن اأن ت�سكل 

مك�سبًا لكل مدرب مواطن
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واعتقد أن جتربة جمعة ربيع، ومهدي، وعيد باروت 
املواطنني  املدربني  العديد من  أمام  شرعت األبواب 
لنيل فرصة العمل في املنتخبات الوطنية، وإن كانت 

ال تزال فرصتهم على مستوى األندية محدودة«.
تستبعد  ومل��اذا  األندية  مشكلة  هي  أي��ن  لكن 
قيادة  مواطن  مدرب  مهمة  تولي  فكرة  اإلدارات 

فرقها؟
أنها  األندية  إدارات  »مشكلة  قائالً:  غراب  يرد 
املدرب  يكون  التي  والشماعة  األسماء  عن  تبحث 
األجنبي هو األساس بها، إذ غالباً ما يتم التضحية 
باملدرب عند حصول اإلخفاق، وحتميل »األجنبي« 

مسؤولية سوء النتائج وتراجع األداء«.
وأضاف: »كما ال يجب أن نغفل على أن اإلدارات 
مسؤولة أمام املسؤولني واملراقبني واجلماهير، لذا 
فهي تبحث عن ما ميكن أن يشكل مكسباً لكسب 
ود اجلماهير وتخفيف الضغوط عنها، بينما تواجد 
من  يزيدان  قد  النتائج  وتراجع  مواطن  م��درب 

الصعوبات على تلك اإلدارات«.

مدربو النخبة

لم يغفل محمد مطر غراب العب األهلي السابق 
واحمللل الفني حالياً عن جانب »سلبي« في القضية 
اإلماراتيني  املدربني  »قاعدة  بالقول:  يشير  حني 
األكفاء قد تكون ضئيلة وضيقة إلى أقصى احلدود، 
وتواجد مدربي »النخبة«، إذا جاز القول على رأس 

من  يقلص  الوطنية  للمنتخبات  الفنية  األجهزة 
حظوظ فكرة االستعانة باملدرب املواطن«.

حاليا  لدينا  »نحن  مبوضوعية  غراب  وتساءل 
مع  باروت  وعيد  األول،  املنتخب  مع  علي  مهدي 
منتخب الشباب، وراشد عامر مع الناشئني، وجمعة 
األول،  الفريق  ضغوط  عن  االبتعاد  ق��رر  ربيع 
22 سنة، وخليفة مبارك  وبدر صالح مع منتخب 
املدرب احمللي  الشباب »ب«، فأين هو  مع منتخب 

الناجح الذي ال يجد فرصة للعمل«؟
ويستطرد قائالً: »نحن ال نزال بحاجة إلى املزيد 
والكثير من الوقت حتى نصل إلى مرحلة يتواجد 
فيها لدينا قاعدة واسعة من املدربني املواطنني، وال 
إليها،  اإلش��ارة  يجب  مضيئة  نقطة  هناك  أن  شك 
وهي أن نتائج وجناح املدرب املواطن مع املنتخبات 
باملدرب  إلى االستعانة  باألندية  الوطنية سيدفعان 

املواطن مستقبالً ولو تأخر الوقت قليالً«.

كفاءات كثرية

حالياً،  الشباب  فريق  مدير  هبيطة  عبيد  أم��ا 
األمر  فيرى  الوطني  »اجلوارح«، ومنتخبنا  والعب 
من منظار آخر إذ يشير قائالً: »قرار سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بتواجد مدرب مواطن مساعد مع 
األجهزة الفنية األجنبية، هو القرار الذي منح املدرب 
املواطن فرصة التعلم عن قرب من املدربني األجانب 

أصحاب الكفاءة واخلبرة«.

التدريبية،  بالكفاءات  يزخر  »دوري��ن��ا  وق��ال: 
والعناصر التي ميكن أن تشكل مكسباً لكل مدرب 
خبراتهم  من  واالستفادة  بالتعلم،  يرغب  مواطن 

وقيادتهم للمباريات«.
ويعدد هبيطة ويعطي األمثلة فيقول: »في نادي 
بشخصية  مدرب  كوزمني  الروماني  هناك  العني 
قيادية وحنكة تدريبية، وهو مكسب لكل من يعمل 
معه ومكسب ملن يتابع مباريات العني بعد التطور 
هناك  حالياً  الوصل  وف��ي  حصل،  ال��ذي  الهائل 
الفرنسي برونو ميتسو الذي صنع املجد اآلسيوي 
لفريق العني ومنح اإلمارات لقب خليجي 18، كما 
يتواجد في نادي الشباب البرازيلي باكيتا الذي كان 
والشباب  الناشئني  مونديال  لقب  ينال  أول مدرب 
الفرق  من  العديد  في  عمل  كما  واحد،  عام  في 

واملنتخبات العربية واخلليجية«.
متنوعة  تدريبية  مدارس  »هناك  يقول:  ومضى 
في دورينا، اإليطالي زينغا أعطى النصر شخصية 
القيادة والرغبة في الفوز، واإلسباني كيكي أسهم 
في إخراج األهلي من مأزق املوسم الفائت، وصوالً 
التتويج في كأس اتصاالت إلى جانب  إلى منصة 
في  عمله  فترة  في  كسبها  التي  الكبيرة  اخلبرة 

الليغا«.
التأكيد على أن تواجد املدرب  ولم ينس هبيطة 
املدربني  من  النوعية  هذه  مع  الدكة  على  املواطن 
»الظل«،  في  املواطن  كان  لو  حتى  مكسباً،  يعتبر 
وبعيداً عن الصورة، لكن الفائدة التي يكسبها كبيرة 
في  اللعبة  وعلى  امل��درب  على  بالفائدة  وستعود 

السنوات القادمة«.
إلى أن  ويتوافق غراب مع كالم هبيطة، مشيراً 
املدرب املواطن في مرحلة التأهيل، وصعوبة تكليف 
مدرب باملهمات عائد إلى ارتباط األسماء الناجحة 
بفرصة  سيحظى  »املواطن«  لكن  املنتخبات،  مع 
وأن  املوسم، خاصة  هذا  ولو بشكل مؤقت  للعمل 
حسن  على  القدرة  هي  اإلم��ارات��ي  امل��درب  ميزة 
التعامل مع الالعبني والوصول إليهم نفسياً وذهنياً، 
الالعب  تواجه  التي  املشكالت  عالج  إلى  والسعي 

خارج املستطيل األخضر.
 

م�صوؤولية اإدارات!

مدرب  مساعد  مطر  جمعة  املواطن  املدرب  أما 
فريق الشعب العائد إلى عالم األضواء واحملترفني 
املسألة  إلى  الغياب، فيشير  بعد ثالث سنوات من 
املواطن  املدرب  »نعم  يقول:  عدة حني  من جوانب 
مظلوم، ولكن قد يكون ظاملاً أيضاً بحق نفسه وبحق 

زمالئه في املهنة«، ولكن كيف؟
»لقد  قائالً:  ب�»جورجي«،  امللقب  املدرب  يشرح 
للعمل  املواطنني على فرص  املدربني  حصل بعض 
املركب  ت��رك  فضل  بعضهم  النجاح،  وحتقيق 
مبكراً، وإنهاء املشوار مع نهاية املوسم، لم يتمسك 
يعتذر  اآلخر  والبعض  له،  سنحت  التي  بالفرصة 
حال  في  الفشل  حتمل  أو  املسؤولية  من  خوفاً 

حدوث تراجع في النتائج«.
لسنوات  عمل  الذي  املواطن  املدرب  ينسى  وال 
عدة في قطاع املراحل السنية، وأمضى جتارب مع 

»الكوماندوز«،  مع  العمل  لهم  سبق  كبار  مدربني 
يوسف  والتونسي  هيكسبرغر،  النمساوي  أمثال 
الزواوي، والصربي دراغان أن بعض اإلدارات هي 
فهي  املواطن،  املدرب  وضعية  سوء  عن  املسؤولة 
تفضل دائماً املدرب األجنبي ويقول: »أنا ال أنكر أن 
تواجد األجنبي أسهم في رفع مستوى اللعبة وعاد 
هناك  لكن  والالعبني،  اللعبة  على  الكبيرة  بالفائدة 
االستمتاع  أجل  من  حضرت  التي  األسماء  بعض 

وكسب األموال ومتضية الوقت«.
ويشكر جمعة مطر احتاد الكرة الذي قام بتأمني 
إخضاع  عبر  املواطن،  للمدرب  النجاح  مقومات 
للعمل في  املدربني لدورات تأهيل ومنحهم فرصاً 
بات  حتى  الوطنية،  للمنتخبات  التدريبية  األجهزة 
ومدرب  أول  مدرب  من  متكامل  فني  جهاز  لدينا 
الدولة،  أبناء  من  املرمى  حلراس  ومدرب  مساعد 

وهذا أمر لم يكن يحصل من قبل.
املواطنني  للمدربني  النجاحات  ويرد جمعة مطر 
إلى املدربني القديرين عبد الله صقر، وجمعة ربيع، 
فهما مّهدا الطريق للعديد من أبناء اللعبة من أجل 
اختيار التدريب كمهنة وفرص للعمل، قبل أن يخطو 
منتخب  مهمة  بتولي  األب��رز  اخلطوة  علي  مهدي 
اململكة  من  فعاد  اآلسيوية،  النهائيات  في  الشباب 
على  قادر  البلد  ابن  أن  وأكد  باللقب،  السعودية 

النجاح.
فئات  إلى  املواطنني  املدربني  جورجي  م  ويقسِّ
وتوافق على خوض  املغامرة  ترغب بخوض  »فئة 
التحديات مهما كانت كبيرة، ومهدي علي هو املثال 

األبرز من خالل املوافقة على تولي قيادة املنتخب 
»األهلي«،  على  اإلش��راف  قبل  ومن  حالياً،  األول 
املدرب  وهو  احملترفني،  دوري  في  ياس«  و»بني 
وبدر  باروت،  عيد  أيضاً  نهجه  على  سار  ال��ذي 

صالح، وخليفة مبارك«.
ترغب  التي  النوعية  هي  الثانية،  »الفئة  وتابع: 
في العمل من خلف الستار، أو بعيداً عن األضواء، 
من أجل االبتعاد عن الضغوط وحتمل املسؤولية، 
أن جند  يتوجب  مشكلة  وهي  لالنتقاد،  والتعرض 

احللول الالزمة لها«.
أما النوعية الثالثة فهي ترغب »بالعمل في النادي 
الذي ترعرعت به، وهي مشكلة العديد من املدربني 
الذين يرفضون خوض غمار التدريب خارج أسوار 
النادي، الذي كان سبب شهرتهم كالعبني سابقاً أو 

كمدربني في قطاع املراحل«.
ثقتها  وض��ع  إل��ى  األندية  مطر  جمعة  ويدعو 
للعمل  فرصة  مدرب  كل  ومنح  املواطن،  باملدرب 
وإبراز القدرات التي ميتلكها، إذ ال ميكن احلكم على 

مدرب بالنجاح أو الفشل قبل أن يتولى املهمة«.
وأشار جمعة مطر إلى أن ثقة األندية باألجنبي 
هي التي تساعد املدرب على النجاح، مشيراً إلى أن 
مدرب اجلزيرة حالياً باولو بوناميغو ما كان لينجح 
ويصنع اسماً له في الدولة، وفي اخلليج لوال إدارة 
الشباب التي جددت الثقة به، رغم خسارة الفريق 
السمو  صاحب  كأس  ملسابقة  النهائية  للمباراة 
رئيس الدولة أمام اإلمارات، الذي كان يقوده حينها 
والثقة ساعدا  الصبر  باروت.  عيد  املواطن  املدرب 

بوناميغو على النجاح فقاد الشباب بعدها إلى لقب 
كأس اتصاالت وإلى لقب بطولة األندية اخلليجية، 
واآلن يخوض غمار حتٍد جديد مع اجلزيرة من أجل 

الفوز مع »العنكبوت« بلقب بطولة الدوري.
في  فهي  األبرز،  املشكلة  أما  قائالً:  ويستطرد 
اإلدارات التي ال تثق وال توافق على تولي املدرب 
أزمة،  في  الفريق  يكون  عندما  إال  املهمة  املواطن 
فتضع املدرب املواطن في سدة املدفع وتطلب منه 
املظلم، وعندما ينجح في  النفق  الفريق من  إخراج 
املهمة، تكون شهادة التقدير والشكر االستغناء عن 

اخلدمات والبحث عن األجنبي.
ويختم جمعة مطر الكالم بتوجيه رسالة شكر 
الله  عبد  الدكتور  برئاسة  الشعب  نادي  إدارة  إلى 
ساحوه الذي يدعم املدرب املواطن رغم تواجد املدير 
الفني البرازيلي سيرجيو على رأس اجلهاز الفني 
فرصة  منحي  عن  يتوان  لم  حيث  »للكوماندوز«، 
السفر إلى البرازيل من أجل اخلضوع لدورة تأهيل 
اخلبرات  وكسب  زاغالو  األسطورة  إشراف  حتت 

من بلد اللعبة األول بلد منتخب »السامبا«.
وما بني ارتباط املدرب املواطن صاحب الكفاءة 
وتواجد  الوطنية،  املنتخبات  مع  تدريبية  بعقود 
مجموعة من املدربني الذين يحبون العمل بعيداً عن 
األضواء، وغياب ثقة اإلدارات باملدرب املواطن، يبدو 
أن مشكلة غياب »ابن البلد« عن الساحة التدريبية 
مجرد  احمللي  امل��درب  ليبقى  ستتواصل،  احمللية 
»مدرب طوارئ« بانتظار التحول الكبير في العقلية 

االحترافية التي قد متتد إلى عقد جديد من الزمن.
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أخبار المالعب

لم يجد املدير الفني لفريق خيتافي لويس غارسيا 
سوى أن يكيل عبارات املديح والثناء بحق الالعب 
قيادة  في  جنح  بعدما  برادة  العزيز  عبد  املغربي 
على  تاريخي  فوز  إلى  »الصغير«  العاصمة  فريق 
العمالق  احلارس  شباك  هز  حني  مدريد«،  »ريال 
أيكر كاسياس بالهدف الثاني الذي منح فريقه أغلى 

ثالث نقاط.
هضم  على  ق��درة  ل��ه  »ب���رادة  ق��ال:  غارسيا 
الفطرية  للموهبة  نظراً  القدم بسرعة،  مفاهيم كرة 
القدرات  أن يزيد في تطوير  أتوقع  التي ميتلكها.. 
الفنية مع ازدياد عدد املباريات.. برادة موهبة عالية 
وإمكانات فنية مميزة ستجعله مستقبالً أحد جنوم 

الليغا«.
كلمات الثناء التي حظي بها الالعب في إسبانيا 
العاصمة  في  »سلبية«  أص��داء  تركت  والعالم، 
الفرنسية باريس، حيث تخرج من مدرسة »باريس 
سان جيرمان« من دون أن مينح فرصة اللعب ولو 
فرنسوا  الفني  املدير  إشراف  واحدة حتت  لدقيقة 

كومبواريه املدرب احلالي للهالل السعودي.
ويفتح تألق برادة األنظار على الكرة املغربية من 
التي حفرت  العديد من األسماء  التي قدمت  جديد 
والتألق  الشهرة  ونالت  اللعبة،  في سماء  أسماءها 
تربى  الذي  اجلديد  اجليل  يفلح  أن  دون  أوروبياً، 
القارة العجوز في منح  اللعبة في  على »ألف باء« 

منتخبهم طعم النجاح.
وعمد املدير الفني السابق للمنتخب املغربي ايريك 
جيريتس إلى استبعاد الالعب برادة من القائمة التي 
سيخوض بها مباراة موزمبيق، لكن املدرب البلجيكي 

< برادة هزَّ شباك »كاسياس« وكسب أضواء العالم

< منتخب المغرب نجوم وأسود »ال تزأر«

< هازارد األسطورة الجديد في »البريمير ليغ«

< »تشلسي« اإلنجليزي يدخل عصر »الشباب«  ية
رب

ع

ية
لم

عا

سرعان ما تراجع عن قراره ليطلب ضم الالعب خوفاً 
من سهام اإلعالم املغربي الذي لم يصدق أن املدير 
الفني ألسود األطلس قد استبعد النجم الشاب الذي 

كان حديث أوروبا والعالم أليام عدة.
املنتخبات  بني  من  املغربي  املنتخب  ويعتبر 
في  محترفني  لالعبني  امتالكاً  األكثر  العربية 
املالعب األوروبية، حيث ميتلك »سفراء« في أقوى 
اإلسباني  إلى  اإلجنليزي  من  العاملية  الدوريات 

واإليطالي والفرنسي.
املغربية  األسماء  تطفو  ال��ذي  الوقت  وفي 
تألق  مع  األوروبية،  فرقها  مع  بريقاً  وت��زداد 
مع  عطية  بن  ومهدي  »خيتافي«  مع  ب��رادة 
»مونبيليه«  مع  بلهندة  ويونس  »أودينيزي« 
لبيض  وزكريا  الفائت،  املوسم   »1 »ليغ  بطل 
»سبورتنغ  إلى  املوسم  هذا  بداية  في  املنتقل 
لشبونة« البرتغالي، ويوسف العربي الذي تألق 
مع »الهالل« املوسم الفائت، ليعود إلى أوروبا 
مجدداً من بوابة »غرناطة« اإلسباني، وأسامة 
انفيلد«  »إستاد  إل��ى  حت��ول  ال��ذي  السعيدي 
فان  اإلجنليزي،  »ليفربول«  معقل  الشهير 
دون  »دائماً«  جاءت  املغربي  املنتخب  حصيلة 

مستوى الطموحات.
مع  وفشلهم  »أوروبياً«،  املغاربة  الالعبني  تألق 
»أسود األطلس«، يرسم أكثر من عالمة استفهام، 
التوهج  عن  املغربي  املنتخب  ابتعاد  مع  خاصة 
اإلفريقي، بعدما فشل املنتخب »األخضر« في اعتالء 

عرش القارة السمراء منذ عام 1976.
اجليل  أن  تفاؤالً  األكثر  املغاربة  بعض  يعتقد 

الثالثة  العقود  خالل  »األفضل«  يكون  قد  احلالي 
األخيرة، ورمبا أفضل من جيل »مونديال 1998«، 
نور  الصلد  كاملدافع  كباراً  الذي كان يضم العبني 
الدين  وص��الح  حجى،  ومصطفى  نايبت،  الدين 
لم  »البيدر«  حصاد  أن  إال  وكاماتشو،  بصير، 
تواصلت  بعدما  »احلقل«  حسابات  مع  يتطابق 
مبكراً،  اإلفريقي  اخل��روج  من  اخليبات  م��رارة 
وصوالً إلى وضعية املنتخب في التصفيات املؤهلة 

إلى »املونديال البرازيلي«.
ويرد بعض املراقبني مشكلة املنتخب املغربي إلى 
وجود املدرب البلجيكي السابق جيريتس الذي دخل 
في خالفات شخصية مع عدد من جنوم املنتخب، 
بارك  »كوينز  جنم  تاعرابت  ع��ادل  أبرزهم  كان 
بطولة  بلقب  الفوز  كان  وإن  اإلجنليزي،  رينجرز« 
»كأس العرب« األخيرة بالالعبني احملليني لم يشفع 

لهذا املدرب في كسب عطف الشارع الكروي.
الشارع  في  دائماً  يتردد  ال��ذي  السؤال  أم��ا 
أم  املدرب  في  منتخبنا  مشكلة  »هل  فهو  املغربي 
ويظهرون  شيء،  كل  يقدمون  الذين  الالعبني  في 
بالعطاء  ويبخلون  األوروبية  فرقهم  مع  كالنجوم 
عند االستحقاقات الدولية مع منتخب بالدهم حني 

يظهرون كأسود ال تزأر«؟
حيث  األي��ام،  من  القادم  ره��ن  يبقى  اجل��واب 
رشيد  اجلديد  املغربي  امل��درب  على  سيتوجب 
ق��درات  استغالل  في  ج��دارت��ه  إثبات  الطوسي 
ومهارات الالعبني الذين تقع عليهم مسؤولية إسعاد 
جماهيرهم التي لم تبخل يوماً في مؤازرتهم حتى 

في أصعب الظروف.

»عصراً  اإلجنليزي  »تشلسي«  نادي  دخل 
صفقات  اللندني  النادي  أبرم  بعدما  جديداً« 
من العيار الثقيل بهدف احلفاظ على مكتسبات 
أبطال  دوري  بلقب  توج  حني  الفائت،  املوسم 
أوروبا، وإن كان الهدف األبرز في الوقت الراهن 
ملسابقة  التتويج  منصة  على  موقعه  استرداد 

»البرميير ليغ«.
التي  الصفقات  قيمة  جنيه،  مليون   80
أبرمها نادي »تشلسي« اإلجنليزي خالل فترة 
تدعيم  بهدف  املوسم،  هذا  الصيفية  االنتقاالت 
»البرميير  منافسات  خلوض  »البلوز«  تشكيلة 
ليغ«، والدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا الذي 
توَّج به املوسم املاضي للمرة األولى في تاريخه.
أعلى  ثاني  جنيه  مليون   80 مبلغ  ويعتبر 
مبلغ إنفاق يقوم به امللياردير الروسي رومان 
حني  النادي،  رئاسة  سدة  إلى  ابراموفيتش 
صرف 112 مليوناً لبناء الفريق الذي حتول إلى 

»رقم صعب«، وبطل لبطوالت بالد الضباب.
وال شك أن املبالغ التي صرفت في صيف هذا 
املوسم ستضع املزيد من الضغوط على املدير 
الفني اإليطالي روبرتو دي ماتيو الذي تعّرض 
»أتلتيكو  أمام  باخلسارة  قاسية  لهزمية  فريقه 
مدريد« برباعية ليضيع فرصة الفوز بلقب كأس 

»السوبر األوروبي«.
مع  التعاقد  في  »تشلسي«  ن��ادي  وجن��ح 
البلجيكي هازارد، إلى جانب استقطاب األملاني 
والظهير  أوسكار،  والبرازيلي  مارين  ماركو 
وفيكتور  ازبيكيوتيا،  سيزار  اإلسباني  األمين 

موسيس مهاجم »ويغان« اإلجنليزي .
العناصر  مستوى  على  التغيير  يقتصر  ولم 
بقيادة  الفني  اجلهاز  إن  بل  وحسب،  اجلديدة 
املدرب اإليطالي وبطلب مباشر من رئيس النادي 
في إجراء »نفضة« عبر االستغناء تدريجياً عن 
التي  العناصر  أو  السن  في  الكبار  الالعبني 
أو  الكروية،  »الشيخوخة«  سن  إلى  وصلت 
»العواجيز«، كما كان يطلق على بعض الالعبني 

في الصحف البريطانية.
الفرنسي  الهجومي  الثنائي  رحيل  وبعد 
الصني، ومعهما  إلى  أنيلكا واإليفواري دروغبا 
وجد  بوسينغوا  والبرتغالي  كالو،  اإليفواري 
اشلي  إجنلترا  مالودا وظهير منتخب  الفرنسي 
كول نفسيهما خارج احلسابات، ومت وضعهما 
فرصة جتديد  منحهما  مع  االحتياط  دكة  على 
تسبب  ما  وهو  واحد،  موسم  ملدة  عقودهما 
فريق  إلى  األول  فحول  لألمر،  رفضهما  في 
الثاني يبحث  »الشباب« بالنادي، بينما ال يزال 

عن موطئ قدم له في التشكيلة األساسية.

وجوه �صابة

الفرنسي  جيرمان«  »باريس سان  كان  وإذا 
التي  »العاملية«  بالتعاقدات  األضواء  سرق  قد 
لألموال  األكثر صرفاً  الباريسي  النادي  جعلت 
الفريق  فقد عمد  الصيفية،  االنتقاالت  فترة  في 
وجوه  مع  تعاقدات  إجراء  إلى  األزرق  اللندني 
يدل  مما  الهجومية،  النزعة  أصحاب  من  شابة 
على رغبته في تفعيل الشق الهجومي والتخلي 
القسم  في  بها  متيز  التي  الدفاعية  نزعته  عن 

الثاني من املوسم املاضي.
مع  جاءت  أنها  »البلوز«  تعاقدات  ميز  وما 
التي يتوقع  املوهبة  عناصر شابة من أصحاب 
اللعبة، حيث ميتاز  عالم  باهر في  لها مستقبل 
بالسرعة  وأوسكار  وه��ازارد  مارين  من  كل 

اللعب  القدرة على  إلى جانب  والذكاء،  واملهارة 
أكثر من موقع سواء على األجنحة أو في  في 

وسط امليدان.

املوهبة الفذة

واستطاع البلجيكي هازارد القادم من »ليل« 
الفريق  عشاق  قلوب  خطف  ف��ي  الفرنسي 
اإلجنليزي سريعاً، بعدما سرق األضواء ولفت 
األنظار من خالل املباريات التي لعبها مع الفريق 
من  املباراة«  »رجل  فكان  احمللية،  املسابقة  في 
إلى  والسرعة،  املهارة  استخدام  حسن  خالل 
مواقف  في  زمالئه  وضع  على  القدرة  جانب 
بني  ممرر«  »أفضل  ليكون  للتسجيل  سانحة 

كافة العبي املسابقة.
التمرير  على  ه��ازارد  موهبة  تقتصر  ولم 
والسرعة، بل أن الالعب أجاد في احلصول على 
اخلصوم،  دفاعات  وضرب  الترجيح،  ركالت 
نسبة  البلجيكي«  ب�»الفيروس  يلقب  بات  حتى 
مناطق  في  به  القيام  على  القادر  الكبير  للدور 

اخلصوم الدفاعية.
فرانك  املخضرم  اإلجنليزي  النجم  ويعترف 
المبارد بإعجابه الشديد بزميله البلجيكي ادين 
هازارد وقدرته على االنسجام سريعاً مع أجواء 

»البرميير ليغ« التي متتاز بالسرعة.
ولم تقتصر اإلشادة بهازارد على ذلك بل إن 
المبارد وصف زميله البلجيكي بالقول: »اعتقد 
الدوري  في  اجلديدة  األسطورة  سيكون  أنه 
في  األوروبية  املواهب  أفضل  وهو  اإلجنليزي، 

الوقت احلالي«.
وقد تختصر كلمات المبارد قائد »البلوز« كل 
ما ميكن أن يقال عن الالعب الذي لفت األنظار 
أندية  اهتمام  محط  وكان  موسمني،  منذ  إليه 
كبيرة في العالم من ريال مدريد مروراً بفريقي 
مدينة »مانشستر اليونايتد« و»السيتي«، وصوالً 
إلى ارسنال، لكن الالعب البلجيكي اتخذ القرار 
األفضل له بالوصول إلى »ستامفورد بريدج«.

 40 هازارد  مع  التعاقد  صفقة  قيمة  وبلغت 
مليون يورو ليكون رابع أغلى صفقة في سوق 
2012- الكروي  للموسم  الصيفي  »امليركاتو« 

.2013
الفني  املدير  وبات جمهور »تشلسي« ومعه 
اإليطالي دي ماتيو يضع كل اآلمال على عاتق 
الالعب الصاعد من أجل قيادة الفريق إلى منصة 
التتويج احمللية، بعدما وضع »البلوز« على قمة 
مسابقة  عمر  من  األولى  املراحل  في  الترتيب 

»البرميير ليغ«.

لقطات ل� »هازارد« خالل املباريات 

فريق املغرب



ريدغ دسشار ءاسسيم

لم يكن يتصور أحد في العالم أن يكون لدولة اإلمارات العربية املتحدة، هذه الدولة مبساحتها الصغيرة، أن تدخل مجاالت 
سبق لدول أخرى الدخول وأخذ الريادة فيها، خاصة إذا ما كنّا نتحدَّث عن مجاالت معقدة ودقيقة التخصص كالطيران، لكن 
اإلمارات استطاعت ولوج هذا املجال من خالل عدة مجاالت، أهمها مجال النقل، وصناعة الطيران، واجلانب اإلداري، حتى 

أصبحت تشكل منافساً قوياً لتلك الدول التي سبقتها بسنوات عديدة في تلك املجاالت.
اإلمارات اليوم لديها أكثر من شركة نقل طيران وطنية، أهمها »طيران اإلمارات وفالي دبي، االحتاد، تليها العربية«، وبدأت 
من خالل »مبادلة« التركيز على مجال صناعة الطيران الذي تتطلع فيه لدور الريادة خالل السنوات املقبلة بعد عقد شراكات 
مع كبرى الشركات الرائدة في هذا املجال، عالوة على كليات الطيران والتدريب التي افتتحت في اإلمارات، والتي انضم إليها 
عدد غفير من الطلبة، واستطاعت تخريج عدد من الطيارين والفنيني الذين التحقوا مبختلف الوظائف في الدولة وخارجها، 

ليبرهنوا على جناحهم في هذا القطاع. 
منذ فترة قرأنا تصريحات لكبير املسؤولني عن املوارد البشرية في »طيران اإلمارات« واستوقفتنا األرقام التي أعلن عنها. 
األرقام ترفع سقف التوقعات بالنسبة لهذا القطاع في الدولة إذا ما مت العمل فيه وفق خطط استراتيجية وتنسيقية تكّمل جهود 

اجلهات لبعضها البعض.
قال املسؤول: إن مواطني اإلمارات أصبحوا اليوم يشغلون نحو 35٪ من املناصب اإلدارية العليا في الشركة و10٪ من 
املناصب اإلدارية املتوسطة في املجموعة، وأكد في حديثه لوسائل اإلعالم على أن املجموعة تعمل على توطني الوظائف في 
»طيران اإلمارات«، وإيجاد فرص ملواطني الدولة مبختلف التخصصات، الفتاً إلى أن التوطني يشمل أيضاً، الوظائف املهنية 
يتلقون تدريباتهم في مراحل  360 طياراً، منهم من  املواطنني على  الطيارين  العليا كالطيارين واملهندسني، حيث يزيد عدد 
مختلفة. وأفاد بأن عدد اخلريجني املواطنني من برنامج »طيران اإلمارات« الهندسي، بلغ 375 خريجاً، وتعمل لدى »طيران 

اإلمارات« مواطنات متخصصات في إصالح وصيانة الطائرات.
وأوضح بأنه يعمل لدى »طيران اإلمارات« حالياً، عشرات من املضيفات واملضيفني املواطنني، من أصل 15 ألفاً ينتمون إلى 
أكثر من 120 جنسية، كما تواصل الناقلة العمل على توظيف املزيد من املضيفني خلدمة توسعات شبكتها، املكونة حالياً من 
124 محطة في 74 دولة، وأسطولها املكون من 175 طائرة حديثة، ولفت إلى أن الفرص متاحة مع وجود طلبيات مؤكدة لشراء 
238 طائرة، مؤكداً على أن »طيران اإلمارات« تتصّدر منذ إنشائها في عام 1985 جهود تنمية الكوادر البشرية الوطنية، ولديها 
قسم خاص لتوظيف وتطوير املواطنني من خالل برامج تشمل مختلف األنشطة واألقسام. وذكر أن املوظفني الذين انضموا 
إلى مختلف أقسام املجموعة من خالل البرامج اخلاصة املختلفة، يحققون جناحات متواصلة على الصعيدين املهني واالرتقاء 

الوظيفي، منوهاً إلى أن أكثر من 60 ألف موظف يعملون حالياً ضمن مجموعة اإلمارات.
املسألة كما يبدو مما ذكر سابقاً، لم تكن محصورة في توفير ناقالت وطنية فحسب، بل جتاوزتها إلى برامج تدريبية 
عت  وتوسَّ ت  وغطَّ العالي،  والدبلوم  اجلامعات  خلريجي  اإلداري  التدريب  وبرنامج  اإلمارات،  لطيران  الطائرات  صيانة  في 
لتشمل املوارد البشرية واالتصاالت املشتركة وتطوير األداء وصناعة السفر، والعمليات التجارية، وخدمات املطار، وتكنولوجيا 
املعلومات، واملالية وخدمات السفر، وخدمة العمالء وإدارة العائدات والعمليات اجلوية. ومت التركيز أخيراً على أطقم اخلدمات 
ت مجاالت عديدة نتمنى ونتطلع ألن نراها في مختلف  اجلوية ليكون املواطنون سفراء لبلدهم في األجواء، أي برامج متكاملة غطَّ
الشركات العاملة في الدولة، ألنها ستسهم في تطوير هذا القطاع، وفي توفير اآلف فرص العمل للمواطنني وستضمن الريادة 

لشركاتنا الوطنية بني شركات عاملية بدأت تنسحب من األسواق بسبب املنافسة الشديدة وتفّوق ناقالتنا عليها.
إذا كانت »طيران اإلمارات« وحدها استطاعت في غضون سبعة وعشرين عاماً حتقيق كل ما سبق من إجنازات، فلنا أن 
نتخيل ما ميكن أن تقوم به فيما لو خطت على خطاها وأكثر الناقالت األخرى. األمر ليس بالصعب أو املستحيل ولكنه يتطلب 
تخطيطاً وتنسيقاً وتكامل أدوار وعمالً دؤوباً وهو ما نتمناه، لنحرز قصب السبق في هذا القطاع كي يكون قادراً على استيعاب 

الطاقات البشرية في الدولة، ويكون الذراع االستثمارية التي ُتسهم في زيادة الناجت احمللي للدولة.

اإلمارات ومستقبل الطيران
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