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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

اللحظات  اأجمل  من  واحدة  املا�ضي،  ال�ضهر  من  الأخري  الهزيع  يف  الإم��ارات  �ضهدت 

البالد وعر�ضها  اإىل �ضناديق القرتاع يف طول  الناخبني  اآلف  الدميقراطية بتوجه 

املجل�س  يف  لتمثيلهم  الوطن  وبنات  اأبناء  من  مر�ضحيهم  واختيار  باأ�ضواتهم  ل��الإدلء 

الوطني الحتادي يف جتربة انتخابية هي الثانية بعد انتخابات 2006، وذلك �ضمن 

ف�ضل جديد من ف�ضول امل�ضروع ال�ضيا�ضي الذي ر�ضمه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«.

وكم كان لفتًا ذلك الإقبال الكبري للناخبني ملمار�ضة حقهم الدميقراطي الذي اأر�ضت 

اء الذي ير�ضم  دعائمه القيادة الر�ضيدة بتوفري مثل هذا املناخ ال�ضيا�ضي الإيجابي والبنَّ

ن. اخلطوط العري�ضة لإمارات امل�ضتقبل بكل ثقة واقتدار ومتكُّ

ول �ضك يف اأن هذا الوعي ال�ضيا�ضي الوا�ضح الذي اأبداه امل�ضاركون يف النتخابات من 

املتدرَّجة  الدميقراطية مبراحلها  التجربة  اأن هذه  ينم عن  اإمنا  وناخبني،  مر�ضحني 

الر�ضيدة  القيادة  عزم  عن  بحق  تعبرّ  جتربة  فهي  و�ضدقها،  وعمقها  جدواها  اأثبتت 

والتنمية،  البناء  عملية  يف  اأطيافه  بكل  املجتمع  لأف��راد  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  تفعيل 

الحتادية  امل�ضرية  وتطوير  جتديد  يف  ال�ضعب  مب�ضاركة  ترحب  ال�ضيا�ضية  فالقيادة 

وت�ضعى لتوفري كافة ال�ُضبل والو�ضائل لتفعيل وحتقيق هذه امل�ضاركة، ودولة الإمارات 

يف  اأ�ضا�ضية  ب�ضورة  لة  ممثَّ املتميزة  ال�ضيا�ضية  الإجن��ازات  يف  اقة  �ضبَّ زالت  وما  كانت 

الحتاد.

ويف الف�ضل الت�ضريعي اجلديد للمجل�س الوطني الحتادي باأع�ضائه اجلدد املنتخبني 

واملعينني والذي من املتوقع اأن ينعقد هذا ال�ضهر يتطلع اأبناء الإمارات اإىل جمل�س قوي 

عونًا  ويكون  وغريها،  والقت�ضادية  والجتماعية  ال�ضيا�ضية  واحلياة  امل�ضاركة  ُيرثي 

بناء  يف  وي�ضاهم  رغباته،  وتلبية  طموحاته  حتقيق  على  احلكومة  ويعني  للمواطن 

التي  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  جتربة  ق  يعمِّ جمل�ضًا  يكون  واأن  وازدهارها،  الدولة  م  وتقدُّ

اأر�ضى دعائمها القائد املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان »رحمه اهلل«، والذي كان 

مثاًل للزعيم اجلماهريي الفذ القريب من جميع اأفراد �ضعبه يف كل مكان من هذا الوطن 

العزيز، والذي جعله كله من �ضماله اإىل جنوبه ومن �ضرقه اإىل غربه حتت قبة البملان 

حملته  الذي  القب�س  هو  هذا  زايد  برملان  فكان  نظريها،  عزَّ  دميقراطية  ممار�ضة  يف 

القيادة الر�ضيدة من بعده لتنري لهم طريق امل�ضتقبل.

وحياكم اهلل.   

 

تحت ُقبة البرلمان
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املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

قسيمة اشتراك
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املبلغ: ........................................................

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

الرقم املجاني: 8009009
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ص.ب.: 38999 اإلمارات العربية املتحدة - أبوظبي
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ت�ضدر �ضهريًا عن وزارة الداخلية

الإمارات العربية املتحدة

الهيئة االستشارية

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتيرا التحرير

اإلخراج والتصميم
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ال�ضرتاكات:

الأفراد: 50 درهمًا

ال�ضركات والدوائر الر�ضمية والهيئات 

واملوؤ�ض�ضات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:

8009009

�ضاحي خلفان:
خدمة املجتمع واجب وطني

ولبد للجميع العمل من اأجله 

في هذا العدد حتقيقات ثالثة، تتناول مشكالت 
القرن  مطلع  في  اإلماراتية  األس��رة  تواجهها 
احلالي، وتركز على العالقات الداخلية بني الزوج 
والزوجة. قد تبدو هذه املشكالت صغيرة ومن 
يوميات أي أسرة، وهذا صحيح إلى حٍد كبير، إال 
أنه من ثنايا هذه املشكالت تتفاقم األمور وتكبر 

حتى يصعب التعامل معها.

هاتف: 02/6411440

فاك�س: 02/6424842
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أخبار الوطن

الدولة  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس  السمو  هنأ صاحب 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« شعب اإلمارات بخوض التجربة 
االحتادي،  الوطني  املجلس  النتخابات  الثانية  وهي  اجلديدة  الدميوقراطية 
معتبراً سموه التجربة اختباراً ألبناء وبنات الوطن ملمارسة حقهم في االنتخاب 
والتصويت ملن يتوسمون به اخلير والكفاءة والقدرة على إيصال صوتهم إلى 
احلكومة  بني  الوصل  همزة  يكون  كي   1972 العام  أسس  الذي  املجلس  قبة 
التي  الوطنية  القوانني والقضايا  إلى جانب مسؤولياته في مناقشة  والشعب 
تدخل في صلب حياة املواطن، والتشاور مع احلكومة والتنسيق معها بشأن 

احلفاظ على املصالح الوطنية العليا.
ودعا سموه أبناء وبنات الوطن الذين يحق لهم االقتراع الختيار ممثلي الشعب 
في املجلس الوطني االحتادي إلى أن يتحلّوا في يوم االنتخابات وفي كل املناسبات 
بأسلوب حضاري  التجربة  هذه  وأن ميارسوا  العالية،  الوطنية  بالروح  الوطنية 
دميوقراطي بعيداً عن املواربة واملجاملة الشخصية على حساب املصلحة الوطنية، 
مؤكداً سموه على دعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله« ألبناء وبنات شعبنا كي يشاركوا في عملية التصويت بفاعلية 
وكثافة ألن مشاركتهم الفاعلة والواسعة ترّسخ مفهوم املشاركة والشراكة الوطنية 

واملجتمعية خاصة الشراكة بني القيادة والشعب.
كما طالب سموه املترشحني للمجلس الوطني االحتادي بعدم التقصير في 
أداء واجبهم الوطني جتاه شعبهم ووطنهم في حال مت انتخابهم ووصولهم إلى 

املجلس. وقال سموه: »إن من األهمية مبكان أن تأخذوا األمور على محمل اجلد 
خاصة في القضايا واملوضوعات الوطنية التي ال حتتمل متييعها أو املرور عليها 
مرور الكرام، وإننا كقيادة وحكومة نسخر كل اإلمكانات والفرص ألبناء الوطن 
ل مسؤولياتهم الوطنية  وبناته، ونحن على ثقة تامة بجدارتهم وأهليتهم لتحمُّ
املقدسة، ونعتبر املجلس الوطني االحتادي منبراً وطنياً حراً له حصانته كسلطة 
السديد  والرأي  املشورة  وتقدمي  الوطني  القرار  صنع  في  ُتسهم  تشريعية 
القنوات  إحدى  الداخلية واخلارجية، وهو  الوطنية  القضايا  للحكومة في حل 

الرئيسية للمشاركة في رسم مستقبل الوطن وأجياله الواعدة«.
واختتم سموه رسالته بالقول: »أنتم اليوم تكتبون فصالً جديداً من فصول 
قصة جناح مسيرة دولتنا احلبيبة ومتيزها وريادتها على مختلف املسارات 
وإننا  سواه،  والًء  يحتمل  ال  وللقيادة  للوطن  الوالء  إن  امليادين..  ُجل  وفي 
الذين كانوا  نؤمن مبفهوم الدميوقراطية منذ زمن األجداد واآلباء املؤسسني 
دميوقراطيني على سجيتهم وطبيعتهم وأصالتهم، انطالقاً من تراثهم األصيل 
والواقع االجتماعي الذي عاشوه بني أبناء شعبهم على مر العصور، ونعيشه 
وبنات  ألبناء  وأمتنى  العزيزة،  دولتنا  أرض  امتداد  على  وشعباً  قيادًة  اليوم 
شعبي النجاح في مسيرتهم نحو املستقبل املنشود في ظل قيادة أخي صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وسدد خطاه 
على درب العطاء واخلير والفالح، ووفق الله اجلميع ملا فيه رفعة الوطن وإعالء 

رايته وحتقيق اآلمال والتطلعات لكل منهم«.

ن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة  دشَّ
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، بحضور سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، مرحلة التشغيل الرسمي للخط األخضر 
في مترو دبي الذي يصل طوله إلى حوالي ثالثة وعشرين كيلومتراً، ويتكون 

من »18« محطة افتتح منها ست عشرة محطة.
اجلهود  نتاج  »إنه  املرافقني:  اإلعالميني  مع  دردشة  خالل  سموه  وقال 
والعزمية والرؤية التي رسمها لدبي كي تكون املدينة األولى إقليمياً وعاملياً 
جلهة مشاريع البنية التحتية املتكاملة كونها املركز املالي والتجاري والسياحي 
في املنطقة والشرق األوسط، وطمأن سموه الصحافيني »بأن دولتنا بخير 
في  واالقتصادي  التنموي  الصعيد  على  مفاجآت  وانتظروا  بخير  وشعبها 

اإلمارات«.
حدده  الذي  موعده  في  دبي  ملترو  األخضر  اخلط  إجناز  واعتبر سموه 
بنفسه من أكبر التحديات في خضم األزمة املالية العاملية، وقال سموه: »لم 
يكن باإلمكان تأجيل إجناز هذا املشروع للمستقبل ألنه لو مت تأجيله حلصل 
عندنا أزمة وارتباك في تنفيذ اخلطة املرسومة حتى عام 2015، لهذا قررت 
املضي ُقدماً في بلوغ البنيان متامه حتى نتفرغ للمشاريع القادمة بإذن الله«.

وأضاف سموه: أن التحديات واجهت الكثير من الناس خاصة في هذه 
األزمة املالية التي يعيشها العالم، لكن كثيرين اختفوا أو اضمحلوا أو وقفوا 
مكتوفي األيدي أمام هذه التحديات، بيد أننا في دولة اإلمارات واحلمد لله 
استطعنا جتاوز الصعاب والفترات العصيبة باملزيد من الصبر واإلجنازات 
التحديات  مقارعة  على  قدرتنا  لنا  العالم، ويشهد  التي يشهدها  احلضارية 

في شتي  النجاحات  اإلجنازات، وحتقق  تولد  رحمها  من  والتي  واألزمات 
امليادين.

الصحية  بالقطاعات  اخلاصة  املشاريع  من  أي  تأجيل  عدم  وأكد سموه 
املواطنني  واستقرار  حياة  متس  ألنها  الدولة،  في  واإلسكانية  والتعليمية 

وسعادتهم وهذا ما لم نوافق عليه كقيادة ألن املواطن أوالً.

ن مرحلة التشغيل الرسمي للخط األخضر في مترو دبي .. ويدشِّ

محمد بن راشد:
خ مفهوم ال�ضراكة الوطنية  انتخابات املجل�س الوطني الحتادي ُتر�ضِّ

خليفة بن زايد: 
م الإمارات وتطورها و�ضريك يف �ضياغة م�ضتقبل الأمة املواطن العن�ضر الرئي�س يف تقدرّ

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
العنصر  هو  املواطن  أن  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
يكون  أن  ويجب  وتطورها،  الدولة  تقدم  في  الرئيس 
سياستها  ورسم  األمة  مستقبل  صياغة  في  شريكاً 
برؤية  نسير  أن  وعلينا  مشرق،  بغٍد  أبناؤنا  لينعم 

واضحة جتاه متكني املجلس الوطني االحتادي.
وقال سموه في كلمة مبناس���بة انتخابات املجلس 
الوطني االحت���ادي 2011: »إننا ننظر إلى االنتخابات 
باعتبارها فرصة مثالية وخطوة كبيرة للتقدم نحو هذا 
الهدف الذي سيتحقق بإذن الله بعطائكم وجهودكم.. 
وبهذه املناس���بة الوطنية الكبيرة أدعو أبنائي وبناتي 
أعض���اء الهيئات االنتخابية إلى املش���اركة الواس���عة 
والفاعل���ة في انتخاب���ات املجلس الوطن���ي االحتادي 

لتحقيق املشاركة احلقيقية وتفعيلها«.
وفيما يلي نص كلمة سموه:

بسم الله الرحمن الرحيم.
أخواني وأخواتي املواطنني األعزاء.. السالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته..
في  مجيدة  أياماً  نعيش  ونحن  اليوم  إليكم  أتوجه 

تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة.
إننا نحتفل قريباً بعيد احتادنا األربعني ونعبر إلى 
مكانة  وإع��الء  والتطور  اإلجن��از  من  جديدة  مرحلة 

دولتنا وترسيخها بني دول العالم.
أبنائي وبناتي املواطنني..

وتطور  تقدم  من  اإلم���ارات  إليه  وصلت  ما  إن 
اآلباء  بدأها  التي  االحتاد  مسيرة  ثمار  من  ثمرة  هو 
املؤسسون بقيادة الوالد القائد املغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »رحمه الله« والذي عمل وإخوانه 
نظيره،  عزَّ  بنهج  االحتاد  بداية  منذ  اإلم��ارات  حكام 
في  وإشراكهم  الشعب  أبناء  مع  التشاور  على  يقوم 

صياغة مستقبل بالدهم.
بناء  مراحل  من  مرحلة  كل  في  هناك  كانت  لقد 
الدولة مجالس تشاورية محيطة بقادة االحتاد، وذلك 

إلميان القيادة بأهمية املشاركة، وألن التشاور هو في ُصلب ثقافتنا وتراثنا.
بناء  أن  على  ترتكز  التي  واألجداد  اآلباء  مسيرة  نكمل  اليوم  نحن  وها 

اإلنسان هو الطريق األفضل لبناء األوطان.
أخواني وأخواتي املواطنني..

لقد خطت دولتنا احلبيبة خطوات كبيرة في جميع املجاالت وباتت منوذجاً 
بفضل  و  وبناتها  أبنائها  جهود  بفضل  وذلك  املستدامة  والتنمية  لإلجناز 
منها  الداخلية  العمل  مجاالت  شتى  في  انتهجتها  التي  احلكيمة  سياستها 
خ مكانتها بني الدول املتقدمة.. وذلك ما كان ليتم لوال  واخلارجية مما رسَّ

العمل الدؤوب واجلهد املبذول من مواطنينا كل في موقعه.
أبنائي وبناتي..

منذ إنشاء املجلس الوطني االحتادي في العام 1972، عمل املجلس على 
العربية  اإلمارات  السليمة بني احلكومة والشعب في دولة  العالقة  جتسيد 
املتحدة، فكان وما زال منصًة قويًة للمشاركة السياسية والتأثير اإليجابي 
في عملية صنع القرار في البالد. من هنا كان االهتمام الكبير بتمكني املجلس 

للسلطة  ومرشدة  داعمة  سلطة  ليكون  دوره  وتفعيل  االحت��ادي  الوطني 
بانتخاب  جديدة  بتجربة   2006 العام  منذ  بدأنا  وقد  الدولة.  في  التنفيذية 
نصف أعضاء املجلس، إمياناً منا بأن املشاركة السياسية جزء ال يتجزأ من 

تقدم الدولة والتنمية الشاملة التي نعيشها.
أخواني وأخواتي..

املواطن هو العنصر الرئيس في تقدم الدولة وتطورها ويجب أن يكون 
شريكاً في صياغة مستقبل األمة ورسم سياستها لينعم أبناؤنا بغٍد مشرق، 

وعلينا أن نسير برؤية واضحة جتاه متكني املجلس الوطني االحتادي.
إننا ننظر إلى االنتخابات باعتبارها فرصًة مثاليًة وخطوًة كبيرًة للتقدم 

نحو هذا الهدف الذي سيتحقق بإذن الله بعطائكم وجهودكم.
الهيئات  أعضاء  وبناتي  أبنائي  أدعو  الكبيرة،  الوطنية  املناسبة  وبهذه 
الوطني  املجلس  انتخابات  في  والفاعلة  الواسعة  املشاركة  إلى  االنتخابية 

االحتادي لتحقيق املشاركة احلقيقية وتفعيلها.
والله ولي التوفيق.. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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أخبار الوطن

محمد بن زايد  يلتقي وفد »امللتقى الإماراتي البيطاين«
استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
اإلماراتي  »امللتقى  في  املشارك  الوفد  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
البريطاني« الذي عقد بأبوظبي يتقدمهم اللورد ستيفن جرين وزير التجارة 
واالستثمار باململكة املتحدة، ومعالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس دائرة 
التنمية االقتصادية بأبوظبي، وكبار رجال األعمال واملستثمرين املشاركني في 
امللتقى من اجلانبني. وأكد سموه متانة العالقات الثنائية بني دولة اإلمارات 
واململكة املتحدة الصديقة، واهتمام قيادة دولة اإلمارات برئاسة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« باالرتقاء مبستوى 
عالقات التعاون من خالل تفعيل دور القطاع اخلاص واألعمال في كال البلدين 

الصديقني لتحقيق مايخدم املصالح االقتصادية املشتركة.
ورحب سموه بخطوة تأسيس مجلس األعمال املشترك بني البلدين، معرباً 
سموه عن تطلعه في أن ُيسهم هذا املجلس في إيجاد الفرص لتطوير األعمال 
املشتركة، وجذب شراكات من شأنها خدمة  االستثمارات  التجارية، وتنشيط 

املشاريع التنموية ودعم وتطوير االقتصاد الوطني في كال البلدين.
وأعرب اجلانب البريطاني عن شكره وتقديره للفريق أول سمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان وحلكومة أبوظبي على دعم سموه في تأسيس هذا املجلس، 
إلى تعزيز فرص  الرامية  أهدافه  املناسبة له بهدف حتقيق  وتوفير اإلمكانات 

التعاون االقتصادي والتبادل التجاري بني البلدين.

أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول  الفريق  شهد 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة محاضرة حول املصالح املشتركة في األزمة 
ضمن  وذلك  بوينت،  هيرستبيير  أوف  جرين  اللورد  ألقاها  العاملية  االقتصادية 
سلسلة األمسيات واحملاضرات الفكرية التي درج مجلس سموه على استضافتها.

كما شهد احملاضرة سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور 
بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني، 
وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي 

العلمي، ومعالي  العالي والبحث  التعليم  الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 
الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير األشغال العامة رئيس املجلس الوطني 

لإلعالم، وعدد من الشيوخ والوزراء والشخصيات. 
وأكد اللورد جرين خالل احملاضرة وجود فرص هائلة ميكن استثمارها بني 
التحتية  البنية  تطوير  وفي  التجارة بشكل خاص،  في  املتحدة  واململكة  اإلمارات 
»سكة احلديد« وأشباه املوصالت، نظراً لسعي اإلمارات لتطوير اقتصادها حسب 

خطة دبي 2015 - 2020 وخطة أبوظبي 2030.

نائب رئيس مجلس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  ه  وجَّ
الوزراء وزير الداخلية القيادات الشرطية بضرورة زيادة االهتمام بأساليب 
وأدوات قياس جودة اخلدمات وعلى رأسها مشروع املتعامل السري، مؤكداً 
سموه أهمية هذا املشروع في تطوير وحتسني اخلدمات، واألخذ باملقترحات 

التطويرية لفرص التحسني الواردة وفق تقارير إجناز »املتسوق السري«.
وأكد سموه خالل ترؤسه اجتماع جلنة القيادة العليا بشرطة أبوظبي أن 
التقييم الذاتي يعد أحد أهم أدوات التطوير، واصفاً سموه »املتسوق السري« 
بأنه أداة للتطوير متاحة لقيادات الشرطة لالستفادة منها، وتفعيلها في وضع 

خططهم الداخلية للتطوير.
ن وتطور األداء منذ تطبيق البرنامج على القيادة  وكشف تقرير عن حتسُّ
العامة لشرطة أبوظبي من عام 2010، فيما مت تطبيق البرنامج في شهر يوليو 
املاضي في مختلف قطاعات وزارة الداخلية والقيادات الشرطية في إمارات 
الدولة، وأوضح التقرير املؤشرات اإليجابية لتطبيق ميثاق »خدمة املتعاملني« 

في زيادة حتقيق معدالت اإلجناز بصورة عامة.
العمل  مبسيرة  االرتقاء  بشأن  املوضوعات  من  عدداً  االجتماع  وناقش 

الشرطي، وسبل تطوير اخلدمات املقدمة للجمهور واالرتقاء بها، إلى جانب 
عدد من املوضوعات التي تصب في خدمة املجتمع.

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

االقتراحات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
السري«،  »املتسوق  مشروع  دعم  على  الشرطة  قيادات  سموه  وحث 
ودراسة كل فرص التحسني،ووضع اخلطط املناسبة مبا يحقق أهداف القيادة 
العامة لشرطة أبوظبي ويعزز اخلدمات املقدمة للمجتمع مبا ُيسهم في تعزيز 

أمنه واستقراره.
حضر االجتماع معالي اللواء الركن عبيد احليري سالم الكتبي نائب القائد 
العام لشرطة أبوظبي، وسعادة اللواء ناصرسالم خلريباني النعيمي األمني 
العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة اللواء 
خليل داوود بدران مدير عام املالية واخلدمات، وسعادة اللواء أحمد ناصر 
ونوابهم،  العامني  املديرين  من  املركزية، وعدد  العمليات  عام  مدير  الريسي 

وعدد من مديري اإلدارات والضباط.

اّطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي على »دورية 
أبوظبي،  شرطة  في  والدوريات  املرور  ملديرية  التابعة  اجلديدة  تثقيف« 
املوارد  عام  مدير  املنهالي  الُعوضي  بن  محمد  اللواء  سعادة  بحضور 
أبوظبي، وعدد من  الشرطية باإلنابة في شرطة  العمليات  البشرية مدير 

الضباط.

واستمع سموه إلى شرح من العميد مهندس حسني أحمد احلارثي مدير 
مديرية املرور والدوريات في شرطة أبوظبي عن الدورية اجلديدة، حيث 
أوضح العميد احلارثي أن فكرة إنشاء الدورية تأتي جتسيداً الستراتيجية 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتحقيق أفضل معايير السالمة املرورية في 
أبوظبي، وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح املجتمع تطبيقاً ألولوية جعل 

الطرق أكثر أمناً، ومن خالل منهجية التواصل املجتمعي.

.. ويّطلع على دورية مرور أبوظبي الجديدة »تثقيف« 

سيف بن زايد يرتاأ�س اجتماع جلنة القيادة العليا ل�ضرطة اأبوظبي

.. ويشهد محاضرة حول »األزمة االقتصادية العالمية«
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جماعي  عمل  اإلدارة  أن  يدرك  الناجح  القائد 
تقتضي تشجيع وتعاون اجلميع، وأنه ال يستطيع 
بعمل  يقوم  أن  قدراته  بلغت  مهما  منفرداً  لوحده 
كل شيء ونيابة عن اجلميع، فعلى القائد االهتمام 
في  له  شركاء  واعتبارهم  العاملني  قدرات  بتنمية 
النجاح، وعليه أن يراعي مشاعر اآلخرين وميولهم 
سواء الظاهرة منها أو اخلفية، وأن ُيظهر قدراً كبيراً 
من االهتمام باآلخرين وخاصة رغباتهم بالتقدير 
والثناء على ما مت إجنازه من عمل، من خالل إخبار 
العاملني باستمرار كم هم أكفَّاء ومدى قيمة العمل 
لنمو  خصبة  بيئة  يعتبر  ذلك  كل  يعملونه،  الذي 
والقيادة  العاملني.  الشباب  من  املستقبل  قيادات 
احلقيقية هي التي تسعى لتطوير اآلخرين وحتقيق 

أحالمهم.
أنها  أدعي  لظاهرة ال  املقال  هذا  اخترت عنوان 
الذي مييز املمارسات في املؤسسات  العام  النمط 
اإلدارية، ولكنه منط ال ميكن إنكار وجوده والبد 
التغيير  عن  احلديث  دائمي  دمنا  ما  تناوله  من 
واضح  عزم  هناك  دام  وما  اإلداري،  والتطوير 

وصادق تبديه القيادة العليا إلحداث هذا التطوير.
القيادات  لبعض  واضحة  ممارسة  هنا  نناقش 
اخلطط  مسؤولية  يتحمَّلون  وه��ؤالء  الوسطى، 
التشغيلية وتنفيذ املبادرات االستراتيجية، وهؤالء 
بالعمل بروح  التامة  القناعة  لديهم  تتوفر  أن  البد 
بيئة  على  واحملافظة  اجلماعي  والعمل  الفريق 
والقيادات  األهداف.  بتحقيق  ملتزمة  إيجابية  عمل 
العمل  فريق  قيادة  مسؤولية  تتولى  الوسطى 
وعليها رفع الروح املعنوية والسعي للمحافظة على 
إحساس كل فرد من العاملني بقيمته الذاتية وأهمية 
إجناز العمل وحتقيق األهداف، ومن أولويات ذلك: 
التشجيع واالعتراف باألداء اجليد، وعرض النتائج 
على القيادات بحضور أعضاء فريق العمل وإشراك 
أعضاء الفريق بالرد على األسئلة واالستفسارات. 
تتحلَّى  أن  يجب  التي  الصفات  وأب��رز  أهم  من 
واألقسام:  اإلدارات  في  الوسطى  القيادات  بها 
فال  املعاملة,  صدق  وخاصة  واألمانة  املصداقية 
املصلحة  كانت  مهما  تخادع  وال  تكذب  وال  تغش 

والنفع املتحقق لها.
وأفكار  هنا هو سرقة جهود  النقاش  موضوع 
القيادات  أمرة بعض  والعاملني حتت  العمل  فريق 

املوضوع  يعرض  احلاالت  معظم  في  ال  اجلواب: 
لوحده، فقلت له إن هذا الشخص ال يحترم جهود 
كل جناح  وينسب  معه،  العاملني  وقدرات  وأفكار 
ونتائج إيجابية في العمل لنفسه، إنه سارق األفكار 
وباللهجة العامية )حرامي( ألنه يتسلَّق على أكتاف 
ويحث  والتعليمات  األوام��ر  يصدر  هو  اآلخرين، 
العاملني معه باإلدارة على العطاء واإلجناز، وينتظر 
نفسه  إلى  وينسبها  عليها  يستحوذ  لكي  النتائج 
معه،  العاملني  وإجنازات  وجهود  أفكار  ويتجاهل 
ويفتخر أمام القيادة العليا بقدراته وإمكانياته، وهو 
ال يعترف مبشاركة اآلخرين له ومتيزهم بالعمل، 
خوفاً من فقدان املنصب واالمتيازات، وهو أعرف 
الناس بضعف قدراته العملية وعدم اجلدارة لهذا 

املنصب وسوء السلوك واألخالق.
القيادات  بعض  م��ن  السلوك  ه��ذا  مم��ارس��ة 
الداخلي بالنقص وأنهم  الوسطى، يؤكد شعورهم 
وأفكار  جهود  على  االستحواذ  يريدون  ُكسالى 
هذا  إن  مجهود.  أي  بذل  بدون  اآلخرين  وإب��داع 
عن  نظري  وجهة  من  يعبِّر  السوي  غير  السلوك 
جهود  إظهار  فعدم  واألنانية،  الذات  وحب  الطمع 
بعض  ِقبل  من  العاملني  من  املبدعني  وأف��ك��ار 
أمرهم  ينكشف  أن  من  خلوفهم  يعود  املسؤولني 
غيرهم،  من  وإبداعاً  نشاطاً  أقل  أنهم  ويظهرون 
وهو  ومسؤوليهم  أنفسهم  أمام  ُعراة  ويصبحون 

أمر يعكر صفوهم.
يعلمون  للمؤسسة  العليا  والقيادة  العام  املدير 
أن القيادات الوسطى والعاملني معهم في اإلدارات 
ليسوا خارقي القوة )سوبرمان(، وهي - القيادة 
واملهام،  الواجبات  لتحقيق  العمليات  تنظم  العليا- 
وتكلَّف القيادات الوسطى لتنفيذ اخلطط التشغيلية 
وهنا  االستراتيجية،  األهداف  لتحقيق  واملبادرات 
بتشكيل  الوسطى  القيادات  على  املسؤولية  تقع 
فرق العمل وتشجيع العمل اجلماعي من املوظفني 
قدراتهم  وتنمية  اإلدارات،  في  معهم  العاملني 
وإمكانياتهم للمشاركة في إجناز الواجبات املطلوبة، 
واألمانة تقتضي أن ُينسب كل جهد إلى باذله أياً 
د اإلخالل بذلك دليل إفالس وحب  كان اجلهد، وتعمُّ

الظهور على حساب اآلخرين.
واملهم في هذا الشأن، أن ال تؤدي سرقة األفكار 
أصحاب  من  متميزة  فئة  إحساس  إلى  واجلهد 

سرقة األفكار
الوسطى، وهي ال تقل شناعة وبشاعة عن سرقة 
األموال، فلص األفكار ينسب لنفسه أعمال وجهود 
اآلخرين من دون حياء أو خجل. في أحد اللقاءات 
مع أحد ضباط القيادة العليا، ابتدأ احلديث مبدح أحد 
الضباط العاملني معه، وقال إن هذا الضابط مبدع 
وعندما ُيكلَّف بعمل ينجزه في أقصر وقت ممكن 
وبدرجة عالية من اإلتقان، فقلت له عندما يعرض 
عليك هذا الضابط املوضوع )عرض تقدميي( هل 
يرافقه أحد من العاملني في إدارته والذين ساعدوه 
بأفكارهم وجهودهم في إجناز املهمة املطلوبة، أم 
فكان  منفرداً؟  الشخصية  بصفته  العرض  يقدم 

بإجنازاتهم وتشجيعهم على املزيد منها، باعتبارها 
إجنازات لإلدارة ككل، ويبرزون جهود فريق العمل 
أمام القيادة العليا، ويؤكدون أن النتائج حتققت من 
العمل اجلماعي املشترك. هذا هو األسلوب  خالل 
الصحيح للتعامل مع فريق العمل، وهو ال ينقص 
شيئاً من قدر ومكانة املسؤول، بل يزيد احترامه 
العمل  أجنز  ألنه  العليا،  القيادة  ِقبل  من  وتقديره 
وشارك العاملني معه، وعمل اجلميع بروح الفريق 

ع اآلخرين على تطوير أدائهم. وهو بذلك شجَّ
وعودة إلى سارق األفكار واجلهود، فهو عادة ما 
ينجح لفترة بسيطة ثم يظهر للعيان مدى إفالسه، 
األخالقي  وغير  السلبي  األس��ل��وب  ويكتشف 
العليا،  القيادة  أمام  األيام  يوم من  املدير في  لهذا 
هذا  ويكون  اآلخرين،  وأفكار  جلهود  سارق  إنه 
العاملني معه، وال يوجد له  الشخص مكروهاً من 
أي تقدير ألنه طفيلي يتسلَّق على جهود اآلخرين، 
وإذا جنح مرة واحدة فلن ينجح مرة أخرى، وإذا 
أكثر  أو  سنوات  خمس  أو  لسنة  جناحه  استمر 
فسوف يتم اكتشاف أمره أخيراً، ألن رب العاملني 
عز  يرضى  وال  شيء  كل  يعلم  وتعالى  سبحانه 
اآلخرين، ورب  على حقوق  واالعتداء  الظلم  وجل 
العاملني إذا أمهله لفترة محدودة فإنه ال يهمل هذا 
اإلنسان، والبد أن يقع هذا الشخص في شر أعماله 
الدنيا  في  والعار  اخلزي  وينال  أمره  ويتم فضح 
على هذا السلوك، ويكون العقاب من الله عز وجل 

في اآلخرة.
األعزاء  الزمالء  إلى  بها  أهمس  أخيرة  وكلمة 
مدراء اإلدارات: إن القيادة هي القدرة على حتقيق 
والنتائج  عاديني،  أشخاص  من  متميزة  إجنازات 
ينجز  الذي  فريقه  نتائج  هي  القائد  يحققها  التي 
وجناح  اجلماعي،  والعمل  املشاركة  بروح  العمل 
معكم  العاملني  أخ��ب��روا  للقائد.  جن��اح  الفريق 
النتائج  وحتقيق  بالعمل  أكفاء  هم  كم  باستمرار 
الذي  العمل  قيمة  وق��دروا  واحترموا  اإليجابية، 
يعملونه، وأظهروا للقيادة العليا دورهم وجهودهم 
للمهام  اإليجابية  النتائج  حتقيق  في  وإبداعهم 
والواجبات املناطة بكم، ونؤكد على أن مهمة القائد 
توفير كل مقومات النجاح للعاملني معه واالعتزاز 
منها  املزيد  حتقيق  على  وتشجيعهم  بإجنازاتهم 

باعتبارها إجنازات لإلدارة ككل.  

 األمانة تقتضي أن ُينسب 
كل جهد إلى باذله أيًا 

د  كان الجهد، وتعمُّ
اإلخالل بذلك دليل 

اإلفالس وحب الظهور 
على حساب اآلخرين

الغالبية العظمى 
من القيادات الوسطى 

والمدراء ملتزمون 
بالعمل الجماعي 

وتشكيل فرق العمل 
إلنجاز الواجبات 

والمهام المنوطة 
بإدارتهم

للواجبات  املنفذون  وهم  املبدعة،  واألفكار  اجلهد 
وعدم  بامللل  والشعور  باإلحباط  العمل(،  )فريق 
وجهودهم  أفكارهم  سرقة  نتيجة  بالعمل،  الرغبة 
فئة  وبروز  غيرهم،  إلى  إجنازاتهم  تنسب  عندما 
عن  اآلخرين  وعمل  جهود  سرقة  امتهنت  خاوية 
يكترثون  ال  الطفيليون  ه��ؤالء  استحقاق.  غير 
مبشاعر وأحاسيس العاملني معهم، يسرقون جهود 
العاملني، ويكتفون بقول كلمة »شكراً« من دون أن 
مادي،  أو  معنوي  حتفيز  إلى  الشكر  هذا  يترجم 
وإعطاء فريق العمل فرصة للمشاركة بعرض نتائج 

جهودهم وأفكارهم أمام القيادة العليا.
وإلحقاق احلق، البد من اإلشارة إلى أن الغالبية 
ملتزمون  واملدراء  الوسطى  القيادات  من  العظمى 
إلجناز  العمل  ف��رق  وتشكيل  اجلماعي  بالعمل 
الواجبات واملهام املنوطة بإدارتهم،ويسعون لتوفير 
واالعتزاز  معهم  للعاملني  النجاح  مقومات  كل 



تعتبر املدرسة بداية مرحلة اإلدراك للطفل بعد 
وفيها  األسرة،  وهي  الداخلي  عامله  من  خروجه 
تتسع مداركه متخذاً من املعلم الرمز واملوّجه، وفيها 
به، فتصبح  إلى عامله احمليط  االنتقال  تبدأ مراحل 
املدرسة بيته الثاني ومساحًة إلبراز مواهبه، إال أن 
هذه املدرسة قد تكون بيئة طاردة للطالب، فتصبح 
مبثابة الكابوس الذي ال يصحو منه، والواجب الذي 
عليه عمله طوعاً أم كرهاً. فما األسباب التي تدعو 
أو  املدرسة؟  إلى  الذهاب  عن  العزوف  إلى  الطالب 
الذي يحدث في كواليس املدرسة لتكون  لنقل: ما 

مستدمية، عندما ال تقرع األجراس عاهة  مخلفاً  املبرح  الضرب  إلى  كثيرة 
من  راش��د  مرمي  الطفلة  مع  مؤخراً  حدث  مثلما 
رأسها  بضرب  قامت  التي  األسترالية  مدّرستها 
بالباب، مما أدى إلى نقلها إلى املستشفى إلسعافها 

وتلقي العالج.

الكذب 

وطالب آخر في املرحلة الثانوية يجر سلسلة من 
األعذار ليمتنع عن الذهاب إلى املدرسة، خاصة في 
مادة  بسبب صعوبة  أسبوع  كل  من  محددة  أيام 
حسب  معقدة-  مادة  يجدها  والتي  الرياضيات، 
رأيه- وعدم فهمه للغة املعادالت والرسوم البيانية، 
فلم يكن بيده سوى اللجوء إلى الكذب وخلق مبررات 
ال صحة أو وجود لها. وآخر اتخذ من الكذب سبيالً 
للنجاة من يدي مدّرس التاريخ، الذي ال يفهم وال 
يفقه إال لغة )العصا ملن عصى(، فكانت نتيجة تغيّبه 
املستمر فصله من املدرسة، ولكن السؤال هنا: أين 
كان يقضي الساعات التي يخرج فيها إلى املدرسة، 
اليوم  في  املدّرسني  لكل  املّوحدة  اإلجابة  لتأتي 
أن  أو  املجيء،  أستطع  ولم  متّوعكاً  )كنت  التالي، 
والدتي أو والدي أو أخي الصغير أو أي من أقربائه 
ليس في صحة جيدة(، ليتكرر هذا السيناريو طوال 

العام الدراسي.

م�شكالت وحلول 

اآلداب  العموش عميد كلية  الدكتور أحمد فالح 
الشارقة  بجامعة  واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم 
الطلبة في  العنف بني  انتشار  أن من أسباب  يرى 
األولى، ومن  بالدرجة  األسرة  املدارس غياب دور 
اإلعالم  قبل وسائل  من  التوعوي  الدور  غياب  ثم 
املؤسسات  إشراك  يقترح  ذلك  وملواجهة  املختلفة. 
املجتمعية كافة، على أن يكون هذا اإلشراك والدمج 
ألنه  االنحراف،  من  الطفل  حماية  بدافع  وطنياً 
الركيزة األساسية لبناء املجتمع، وقد مت التجاوب 
استعدادها  أبدت  التي  املؤسسات  من  العديد  مع 
مع  جاٍر  والبحث  املقترحة،  احللول  بعض  لتطبيق 
العديد من املدارس لتطبيق هذه احللول باملشاركة 
والتعليم  التربية  ك���وزارة  املعنية  اجلهات  مع 

والشرطة املجتمعية.
للحد  احللول  بعض  العموش  الدكتور  ويضع 
من العنف املدرسي، وهي حلول نابعة من دراسة 
موسعة حول العنف املدرسي في مجتمع اإلمارات 
عن  الطالب  عزوف  أسباب  أبرز  من  يعتبر  والذي 

املدرسة، وهي:
املدرسة  إدارة  قبل  برامج وقائية من  > وضع 

للحد من العنف ونفور الطالب من املدرسة.
مباشر  بشكل  االجتماعي  األخصائي  تدخل   <

ملساعدة الطالب وحل مشكلته.
وإبراز  صفية  الال  باألنشطة  الطلبة  إشغال   <
علمية  ساعات  تخصيص  طريق  عن  مواهبهم 

وترفيهية.
> اإلشراف األسري املتمثل في الرقابة واملتابعة.
على  للتعرف  واملدرسة  األس��رة  بني  الربط   <
املشكالت والتدخل منذ بدء املشكلة جتنباً لتفاقمها.

تحقيق

ملاذا تتحول املدر�ضة اإىل بيئة طاردة للطالب.. اأحيانًا! 

حتقيق : نوال �سامل

النتيجة الرفض القاطع بعدم الذهاب وتكون ساعاته 
املدرسية من أسوأ ساعات يومه؟

هناك عوامل عديدة ومتداخلة ُتسهم بصورة أو 
بأخرى في تنفير الطالب من الذهاب إلى مدرسته 
طواعية، وفيما يلي صور واقعية تلقي الضوء على 
بعض املمارسات التي تشوه صورة املدرسة لدى 

الطالب.

العنف

اإلعدادي،  الثاني  الصف  في  طالبة  س.  شوق 

تقول: »معلمتي كانت سبب كرهي للمدرسة وعدم 
نابية  بألفاظ  تتلفظ  كانت  ما  فكثيراً  إليها،  ذهابي 
تضعني وزميالتي في إحراج كبير أمام البقية، حتى 
أصبحت أخشى التقصير في واجباتي ومشاركاتي، 
فهي ال تتردد في اقتناص أي خطأ ولو كان بسيطاً 
لتصب جام غضبها علينا بالسب والضرب أحياناً«. 
من  الطالبات  من  الكثير  شوق  مع  وتتشارك 
نفور  وراء  الرئيسي  السبب  بأن  مختلفة،  مدارس 
الطالب من اجلنسني من املدرسة، هو العنف سواًء 
أم جسدياً، وقد يصل األمر في أحيان  كان لفظياً 
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د. جنوى احلوسني
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تحقيق

برامج حتفيز

العملية  في  األس��اس  حجر  يعتبر  املعلم  وألن 
بناء  في  يسهم  الذي  الرئيسي  والعامل  التعليمية 
عالقة الطالب باملدرسة، وجب االهتمام بإعداد املعلم 
إعداداً تربوياً صحيحاً. إال أن هذا ال يكفي متاماً، إذ 
دائماً.  مبادرة  يكون صاحب  أن  املعلم  على  يجب 
وتقول الدكتورة جنوى احلوسني األستاذ املساعد 
بكلية التربية بجامعة اإلمارات، والتي متتلك خبرة 
في كيفية إعداد خريجي الكلية وتهيئتهم للعمل في 
السلك التدريسي، إن مرحلة ما بعد التخرج يجب 
أن ينظر لها من قبل املعلمني اجلدد، على أنها امتداد 
عملي وعلمي ملا سبقها من مراحل دراسية، ومن 
املفترض أن ينظر املعلم إلى امليدان التربوي على أنه 
ساحة غنية باخلبرات والفوائد، لتطبيق وتنفيذ ما 

مت تعلمه من نظريات تربوية حديثة.
وتتابع: أن الطالب اجلامعي ال ميكن أن يتخرج 
من غير أن يكون قد أجنز مواد ومقررات، إضافة 
إلى تدريب عملي كاٍف في كلية التربية، إال أن ذلك 
ال مينعه من مواصلة التطور في أدائه املهني، حيث 
من  الكثير  التعليمية  واملؤسسات  املجالس  توفر 
الدورات واحملاضرات والبرامج التدريبية الساعية 
لتنمية املهارات التدريسية أو احلياتية التي يفتقدها 
تعزيز  في  أساسي  بشكل  تساهم  والتي  املعلم، 
بد  ال  ض��روري  أمر  وهناك  التربوية.  اخلبرات 
بدورات  اجلدد  املدرسني  إحلاق  وجوب  وهو  منه 
الدراسية،  املراحل  كافة طلبة  مع  للتعامل  تأهيلية، 
كونه يسهم في تعريفهم باالستراتيجيات احلديثة 
التعرف عن كثب  الطالب، وكيفية  التعامل مع  في 
على آليات التدريس التي تتوافق مع أمناط تعلمهم 

املختلفة«.
اختيار  في  توافرها  الواجب  الشروط  وع��ن 
والثانوية،  اإلعدادية  للمرحلتني  خاصة  املدرسني 

يتم  اجلدد  املعلمني  اختيار  أن  احلوسني  د.  تؤكد 
واإلع��داد،  التخطيط  مثل  رئيسية  معايير  وف��ق 
وطرائق التدريس، والبيئة الصفية، وآليات القياس 
والتقومي، أضف إلى ذلك جوانب الشخصية املرنة 
واملادة  املعلم  في  الطالب  حُتبب  التي  اإليجابية، 
»ال  وتضيف:  متكامل.  بشكل  التعليمية  والعملية 
تخلو كلية من كليات التربية في العالم، وال برنامج 
من برامج تأهيل املعلمني من مقررات دراسية تتعلق 
املفروض  ومن  الصفية،  البيئة  مع  التعامل  بكيفية 
أن ميتلك املعلم خلفية علمية جيدة في هذا املجال، 
حتفيزية  برامج  توفر  أن  املدارس  لبعض  وميكن 
 ، للتعلم  دافعيتهم  بزيادة  تتعلق  وطالبها  ملعلميها 
وزيادة حماسهم لبناء بيئة دراسية جاذبة للطالب 
يتمتعون فيها بحرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم، 
بأنهم عنصر ومحور مهم من محاور  ويشعرون 

العملية التعليمية ال ميكن االستغناء عنه«.
  

ثالثة اأ�شباب

وحول رأي املعنيني مباشرة باملوضوع والذين 
األخصائي  يقول  مباشرة،  املشكلة  هذه  يواجهون 
االجتماعي نصر الدين عبدالرحيم فرج، من مدرسة 
عزوف  أسباب  إن  للبنني،  النموذجية«  »الصقور 
واملدرسة  األسرة  هي:  ثالثة  املدرسة  عن  الطالب 

والطالب نفسه.
الواعية لن تقوم  ويوضح فرج أن األسرة غير 
تهيئًة  للمدرسة  ابنها  تهيئة  في  الطبيعي  بدورها 
ردة  لديه  يشكل  مما  بها،  االلتحاق  قبل  سليمة 
فعل جتاه توقعات معينة كان قد رسمها في ذهنه، 
بجانب انخفاض مستوى الطموح لدى األسرة مما 
االبن،  لدى  الطموح  مستوى  على  سلباً  ينعكس 
وبالتالي الالمباالة بالدراسة والعزوف عن املدرسة، 
األسرة  متابعة سليمة من  خاصة مع عدم وجود 

لالبن أثناء الدراسة.
بعض  إن  فرج:  يقول  الثاني  للعامل  وبالنسبة 
يتخذون  املعلمني(  بعض  )وأيضاً  املدارس  إدارات 
أساليب تربوية خاطئة كالقسوة واإلهانة والتجريح 
إره��اق  بجانب  الفردية،  الفروق  مراعاة  وع��دم 
من  يحد  مما  كثيرة،  منزلية  بواجبات  الطالب 
فيه  يفّرغ  مناسب  فراغ  وقت  وجود  في  حريته 
طاقاته اجلسدية، بجانب عامل الترفيه واللعب الذي 
يتحصل عليه وهو بعيد عن جو املدرسة وواجباتها 

التي كانت موجودة قبل انضمامه للمدرسة.
ويوضح أن العامل الثالث يتمثل في اتصاف بعض 
الطالب بسلوكيات سلبية غير سليمة نتيجة ألساليب 
السلبي  التأثير  أو  األسرة،  ِقبل  من  خاطئة  تربوية 
من رفقاء السوء وما لهم من دور خطير في التأثير 
على االبن، إلى جانب عدم وجود تواصل مستمر بني 
بعض إدارات املدارس وأولياء األمور، كما أن هناك 
نقطًة مهمًة، وهي وجود اخلوف لدى بعض الطالب 
الذين  الطالب،  بعض  من  أو  املعلم  أو  املدرسة  من 
أو  بالضرب  سواء  زمالئهم  مع  بالقسوة  يتصفون 
االستهزاء وغيرهما من السلوكيات األخرى، وبسببها 

ميتنع الطالب عن احلضور إلى املدرسة.
فرج  يرى  النفور،  ظاهرة  معاجلة  كيفية  وعن 
بيئة  خللق  األس��رة  مع  املدرسة  تعاون  ض��رورة 
دراسية اجتماعية متكاملة، جاذبة للطالب للحصول 
من  »سنبدأ  قائالً:  ويضيف  النتائج،  أفضل  على 
املدرسة، وذلك بجعل املبنى املدرسي بيئة مدرسية 
وبصورته  به  االهتمام  حيث  من  للطالب،  جاذبة 
املتكاملة والتي يجب أن ُتراعى فيه النواحي النفسية 
والفسيولوجية للطالب، مبا يتماشى ومراحل منوه 
وعدم إغفال اجلوانب الترويحية في املبنى املدرسي، 
إلى جانب عمل كل من في املدرسة بروح الفريق 
الواحد وبروح اإلنسانية مع الطالب، مع ضرورة 
وجود هيئة تدريسية قادرة على التعامل مع الطلبة 
تربوية  أساليب  واتباعهم  وراٍق،  حضاري  بشكل 
إثقال  وعدم  الطالب،  مع  معاملتها  في  صحيحة 
كاهل الطالب بالواجبات املنزلية حتى ال ُيخلق لدى 
عنها،  العزوف  وبالتالي  املدرسة  نفور من  الطالب 
كما يجب علينا كمربني أن نغيّر من طبيعة تعاملنا 
املقدرة  الطالب  الطالب، بحيث أصبح لدى هذا  مع 
مدرسته،  خ��ارج  ومهارات  معارف  تكوين  على 
وتقدير  تفكيره  واحترام  مراعاة  علينا  وينبغي 
لم  املدرسة  في  املربي  وتنميتها، ألن  نظره  وجهة 
يعد هو املصدر الوحيد للمعرفة، لذا يجب التعامل 
مع الطالب كإنسان ناضج وواٍع حتى ال يبتعد عن 

املدرسة ويعزف عنها«.

أ. نصر الدين فرجد.أحمد فالح العموش
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حوار

األمنية  القيادات  اهتمام  »اجلرمية«  تسترعى 
حيث  اإلمارات،  دولة  في  الشرطية  واملؤسسات 
تبذل كافة اجلهود للحد من هذه اجلرمية ومنعها، 
أمن  على  اخلطيرة  تأثيراتها  تقويض  بالتالي 
املجتمع وسالمته، وفي اآلونة األخيرة بزغت فكرة 
الدولة من قبل  تأسيس جمعية ملنع اجلرمية في 
في  املجتمع  خلدمة  االستشاري  الشرطة  مجلس 
شرطة دبي. ولتسليط الضوء على هذه اجلمعية، 
التقت مجلة »999« مبعالي الفريق ضاحي خلفان 
متيم القائد العام لشرطة دبي، ليُطلعنا على رؤية 

هذه اجلمعية ورسالتها وأهدافها.
ملنع  جمعية  تأسيس  فكرة  نبعت  أين  من   <
ورسالتها  رؤيتها  هي  وما  الدولة،  في  اجلرمية 

وأهدافها؟
اقتراح  من  اجلمعية  تأسيس  فكرة  جاءت   -
الشرطة  ملجلس  ال��دوري  االجتماع  خالل  قدمه 
الدكتور محمد مراد  االستشاري خلدمة املجتمع، 
بشرطة  القرار  اتخاذ  دعم  مركز  مدير  عبدالله، 

أن  هي  اجلمعية  ورؤي��ة  دب��ي. 
تصبح الرائدة في تقدمي األنشطة 
واخلدمات املجتمعية التي حتقق 
ورسالتها  املجتمع،  وأم��ان  أمن 
اجلهود  تنسيق  على  العمل 
اجلرمية،  من  للحد  املجتمعية 
األم��ن  تعزيز  ف��ي  واملساهمة 
املجتمعي، ونشر ثقافة الالعنف، 
مجتمعية  وبرامج  آليات  وإيجاد 
تساهم في زيادة الشعور باألمن 

واألمان لكافة فئات املجتمع.
فهي  اجلمعية  أه���داف  أم��ا 
املجتمعي  الوعي  مستوى  رفع 
للوقاية من أخطار اجلرمية ودعم 
احلفاظ  في  الشرطية  األجهزة 
تشكيل  خ��الل  من  األم��ن،  على 
فرق عمل مشتركة من اجلمهور 
احلمالت  وإع����داد  وال��ش��رط��ة 
الندوات،  وتنظيم  التوعوية، 
واملعارض  النقاشية  واحللقات 
ورصد  اجلرمية،  مبنع  اخلاصة 
مبنع  اخلاصة  املؤشرات  نتائج 
وحتليل  ومتابعتها،  اجلرمية، 
انتقاء  إلى  باإلضافة  اجتاهاتها، 
والتجارب  املمارسات  أفضل 
اجلرمية  منع  العاملية في مجال 
في  الذاتية  اجلهود  وتشجيع 
اب��ت��ك��ار ب��رام��ج وآل��ي��ات ملنع 
اجلرمية، ودعم ضحايا اجلرمية 
تأهيل  وإع����ادة  ومساندتهم 
ودمجهم  اجل��رمي��ة  مرتكبي 
مع  ب��االش��ت��راك  املجتمع  ف��ي 

املغرضة  للشائعات  والتصدي  املعنية،  اجلهات 
)سواء احمللية أو العاملية( التي متس أمن املجتمع 

وأجهزته األمنية.
من  هم  هل  اجلمعية؟  أعضاء  يتكون  ممن   <
املجتمع؟  شرائح  كل  من  أم  فقط  الشرطة  رجال 

وما األعمال التي ستقوم بها للحد من اجلرمية؟
- ال يقتصر أعضاء اجلمعية على الشخصيات 
من  أعضاًء  تضم  أن  فيمكن  واألمنية،  الشرطية 
تترأسها  أن  على  واحلكومي،  اخلاص  القطاعني 
وخبرة  كفاءة  صاحبة  قيادية  أمنية  شخصية 
بحكمة  والتعاطي  املجتمع  مع  التعامل  كيفية  في 
واإلدارات  املنظمات  مع  واملشاركة  قضاياه،  مع 

احلكومية لتعزيز برامج الوقاية من اجلرمية.
فإن  السؤال،  من  الثاني  الشق  وبخصوص 
اجلمعية سوف تعمل مع الشرطة بشكل وثيق، من 
والدورات  العمل،  وورش  املعارض  تنظيم  خالل 
إشراك  بهدف  وذلك  واحملاضرات،  واملسابقات، 
األفراد واملنظمات في عملية منع اجلرمية وتطوير 
االجتماعي  التواصل  قنوات  بإدخال  األدوار  تلك 
أه��داف  وخدمة  لتحقيق  احلديثة،وتسخيرها 

اجلمعية.

> أليس من مهام مجلس الشرطة االستشاري 
خلدمة املجتمع أيضاً محاربة اجلرمية؟

تختلف عن  أسلفت  كما  أهداف اجلمعية  إن   -
أهداف مجلس الشرطة االستشاري خلدمة املجتمع 
الذي نهدف من خالله إلى إشراك املجتمع في حل 
القضايا األمنية، وتفعيل التواصل ومد اجلسور بني 
الشرطة واجلمهور لتحقيق األهداف اإلستراتيجية 
املنشودة لشرطة دبي في خدمة املجتمع، وتقدمي 
اخلدمات األمنية على أعلى مستوى، ومساهمة أهل 
العام،  األمن  في حتقيق  والرأي  والدراية  اخلبرة 
وحتقيق مضمون )اإلدارة باملشاركة(، وذلك من 
خالل املشاورات واتخاذ القرارات الصائبة، وأؤكد 
البد  ومقدس  وطني  واج��ب  املجتمع  خدمة  أن 
حماية  أجل  من  والعمل  أجله،  من  العمل  للجميع 
ونشر  اإلجنازات  على  واحملافظة  اإلمارات  دولة 
األمن والطمأنينة جلميع القاطنني على هذه األرض 
جميع  من  أقل  يكون  لن  اجلمعية  ودور  الطيبة، 
ألدوار  مكمل  هو  بل  األخرى،  األهلية  اجلمعيات 
واملدارس  األمور  أولياء  املجتمعية ودور  الشرطة 

واملساجد... فاألمن مسؤولية اجلميع. 
امل��ب��ادرات  من  الكثير  دب��ي  شرطة  تقدم   <

األمنية املجتمعية التي تهدف 
إلى خلق شراكة بني الشرطة 
وأفراد املجتمع، فإلى أي مدى 
امل��ب��ادرات  ه��ذه  استطاعت 

تفعيل هذا الدور املهم؟
األم��ن��ي��ة  امل����ب����ادرات   -
جميع  من  كثيرة  واملجتمعية 
مستوى  على  الشرطة  أجهزة 
التقنيات  تطور  ومع  الدولة، 
التواصل  وق��ن��وات  احلديثة 
االتصال  وأجهزة  االجتماعي 
املختلفة  اإلع���الم  ووس��ائ��ل 
استطاعت  واملقروءة،  املرئية 
امل��ب��ادرات ال��وص��ول إل��ى كل 
والتواصل  املجتمع  شرائح 
وحل  مباشر  بشكل  معها 
بناء  في  واملساهمة  قضاياها، 
النشء وتربية أجيال املستقبل 
إلى  باإلضافة  صاحلة،  تربية 
الوقاية من اجلرمية ومكافحة 
حوادث  من  واحلد  املخدرات 
السلوكيات  ومحاربة  السير، 
السلبية  والظواهر  اخلاطئة 

املستجدة على مجتمعاتنا.
ناجحة  جت��ارب  هناك   <
لعمل  الدولي  املستوى  على 
كتجربتي  اجلمعيات  ه��ذه 
فإلى  وسنغافورة،  اليابان 
من  االستفادة  ميكن  مدى  أي 

هاتني التجربتني؟
دبي  شرطة  ف��ي  نحن   -
من  االس��ت��ف��ادة  إل��ى  نسعى 
ونواكب  األصعدة،  كافة  على  جديد  هو  ما  كل 
التجارب العاملية احلديثة، وآخر املستجدات العلمية 
والتقنية، ولدعم فكرة تأسيس اجلمعية من أفراد 
املجتمع مبا يحقق الشراكة املجتمعية التي تهدف 
في  ترسيخها  إلى  دبي  لشرطة  العامة  القيادة 
املجتمع، ألن األمن مسؤولية اجلميع وخاصة في 
الدولة املتقدمة- لدعم ذلك- ميكن االستفادة من 
جتارب هاتني اجلمعيتني في اليابان وسنغافورة، 
حالة  وفي  العام،  النفع  جمعيات  من  باعتبارهما 
إشهار اجلمعية سوف نكون أول املهنئني لقيامها 
ودعمها باخلبرات املطلوبة والدعم املطلوب للمضي 
قدماً لتحقيق أهدافها ورسالتها ورؤيتها وخطتها 
برامجها  تقييم  إلى  باإلضافة  وإستراتيجيتها، 
إلى  باإلضافة  خططها،  ومراجعة  ونتائجها 
مساعدتها في القيام مبقارنات املرجعية جلمعيات 
في  واملساهمة  العالم  دول  مختلف  في  مماثلة 
بيئة  مع  يتوافق  ال��ذي  األساسي  النظام  وضع 

ومجتمع دولة اإلمارات.
على العموم ينبغي على هذه اجلمعية أن تكون 
أي  اإلطالق،  على  رسمية  وليست  أهلية  جمعية 

ليست حكومية.

ينبغي على »جمعية منع اجلرمية« اأن 

تكون اأهلية ولي�ست ر�سمية على الإطالق

خدمة المجتمع 
واجب وطني
 البد للجميع 
العمل من أجله

ضاحي خلفان لـ »999«: 

حوار:خالد الظنحاين
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الغالف

رياح غير مؤاتية 
الأ�ضرة الإماراتية تدفع �ضريبة التطور الجتماعي على ح�ضاب ا�ضتقرارها وا�ضتمرارها

نفرد في هذا العدد حتقيقات ثالثة، تتناول ثالث مشكالت تواجهها األسرة اإلماراتية في مطلع القرن احلادي والعشرين، وتركز على 
مسألة العالقات الداخلية بني قطبي األسرة ونعني بهما الزوج والزوجة.

املشكالت  هذه  ثنايا  من  أنه  إال  كبير،  حٍد  إلى  صحيح  وهذا  أسرة،  أي  يوميات  ومن  صغيرة  نتناولها  التي  املشكالت  هذه  تبدو  قد 
تتفاقم األمور وتكبر حتى يصعب التعامل معها، وتصبح مثل هذه املشكالت الصغيرة ظاهرة اجتماعية عامة تهدد املجتمع واستقراره 

واستمراره، وتفتح الباب أمام نشوء قيم تغريبية جديدة تنسلخ عن القيم األصيلة السائدة واملتوارثة جيالً بعد جيل.
املجتمعات  من  كثيٍر  في  نراها  بل  د،  والتفرُّ باخلصوصية  تتسم  ال  املعاصرة  اإلماراتية  األسرة  تواجه  التي  املشكالت  كانت  ولئن 
العربية، إال أن هذا ال مينع من التحذير من عواقبها الكارثية على مستقبل مجتمع اإلمارات، خاصة وأن معدالت الطالق في الدولة تعتبر 
من املعدالت املرتفعة جداً، إذ تتجاوز نسبة ال�40 باملائة، وإذا نظرنا لعواقب ذلك بالتناسب مع الكتلة السكانية الصغيرة، فسندرك 

حينها أن احلفاظ على متاسك األسرة اإلماراتية هو مهمة وطنية بالدرجة األولى.
والهروب.  التواصل،  انعدام  الثقة،  فقدان  في  تتمثل  اإلماراتية  األسرة  منها  يلي على مشكالت جوهرية تعاني  فيما  الضوء  ونلقي 
ففي حتقيق ألميرة الريسي، نقرأ عن تزايد حاالت الشك بني الزوجني وفقدان الثقة بينهما وهي حاالت غالباً ما تقود إلى تفكك األسرة 
وتشتتها. أما أماني اليافعي فتعالج موضوع التواصل بني الزوجني وما تسببه أسوار اجلليد بينهما من كدٍر وخلٍل في توازن األسرة، 
انعكاسات  له  األمام ستكون  نحو  أمر يعتبره كثيرون هروباً  أجنبيات، وهو  املواطنني من  الظراسي موضوع زواج  فيما يؤرق الرا 

مفصلية على مستقبل املجتمع اإلماراتي.
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التي  املشكالت  من  الزوجية  احلياة  في  الشك 
قد تهدم استقرار أي أسرة، فالشك يسبب التوتر 
العاطفي بني الزوجني، وقد يؤدي إلى إنهاء احلياة 
هذا  في  أحياناً،  بالطالق  واالنفصال  الزوجية 
للجانبني  التحقيق  هذا  في  عرضنا  اخلصوص، 
اندالع  أسباب  على  ووقفنا  والنفسي،  االجتماعي 
بهدف  والزوجات  األزواج  قلوب  في  الشك  نيران 

الوصول إلى احللول املناسبة لها. 
ولكن قبل مناقشة املوضوع مع أهل االختصاص، 
كانت لنا لقاءات مع ضحايا الشك والريبة لتوضيح 

حجم املشكلة وآثارها املدمرة.

خداع وخيانة

ميرة محمد )متزوجة ولديها طفالن( تشكو قائلة: 
»منذ ارتباطنا أنا وزوجي قبل 5 أعوام وفي فترة 
عقد الِقران وأنا أالحظ عليه أنه شخص مييل إلى 
تعدد العالقات، وكنا ندخل في مشاكل كبيرة كانت 
تنتهي في نهاية املطاف باالعتذار والوعود الزائفة 
بعدم تكرار ذلك مرة أخرى. ومضت السنوات، وفي 
كل يوم اكتشف عالقة جديدة وخيانة جديدة، فكم 
من مرٍة اكتشفت استخدامه لهاتف خاص لعالقاته 
في  لفتيات  وجدت صوراً  مرٍة  من  وكم  احملرمة، 
حتى  املنزل  خارج  سهره  إلى  باإلضافة  سيارته، 
طلوع الفجر يومياً، وغيرها من األمور التي زرعت 
الشك في داخلي منذ ارتباطي به، وها نحن اليوم 
أشعر  أنني  رغم  لالنفصال،  احملاكم  أروق��ة  في 
باألسى على أطفالي الذين سيحرمون من والدهم، 
ولكن لم أعد استطيع حتمل أنانيته وتفكيره بنفسه 

وإشباعه لرغباته الدنيئة«.

ثقة �شائعة 

مرمي عبدالله )منفصلة(، تقول: لم أكن أبداً من 
الذين يشّكون باآلخرين وبتصرفاتهم،  األشخاص 
إال أن زوجي السابق زرع ذلك في داخلي بسبب 
كثير  كان  فقد  به،  الشبهة  تلصق  التي  تصرفاته 
اخلروج والسهر خارج املنزل حتى أوقات متأخرة 
من الليل يومياً منذ األسبوع األول من زواجنا. وقد 
كان كثير التحدث بالهاتف املتحرك وكان ال يترك 
الهاتف من يديه مطلقاً، وحاولت جاهدة تغيير تلك 
الصفات به، إال أنه كان يختلق املشاكل معي للخروج 
من املنزل وتركي وحيدة. وفي إحدى املرات التي 
كان يجهِّز فيها نفسه كعادته للخروج، شككت في 
اخلروج  في  أفكر  جعلني  مما  إليه،  وردت  مكاملة 
خلفه ومراقبته، وبالفعل كان شكي في محله، حيث 
كان على موعد غرامي مع إحدى الفتيات التي كان 
منه  طلبت  بعدها  ومن  محرمة،  عالقة  معها  يقيم 
االنفصال، ومنذ ذلك الوقت وأنا أجد صعوبة في 

إعطاء الثقة ألي رجل يصادفني في حياتي«.

مر�ض الغرية 

محمد الشامسي )متزوج ولديه 3 أطفال( يشرح 

الغيرة  عن  الناجمة  وساوسه  على  تغلب  كيف 
ويقول: »زوجتي على قدٍر كبيٍر من اجلمال وهذا 
ما زرع في نفسي الغيرة والشك، فلم أكن أتركها 
تخرج من املنزل مبفردها أبداً، حتى أنني كنت أقوم 
وكانت  بنفسي،  عملها  من  وإرجاعها  بتوصيلها 
غيرتي  أن  أنكر  وال  عليها،  الزائدة  غيرتي  تتقبل 
تلك كانت تصل في بعض األحيان إلى الشك في 
نها وهي ذاهبة إلى منزل ذويها  تصرفاتها كمثل تزيُّ
أو منزل إحدى زميالتها، حتى أنني جعلتها تقطع 
في  وكنا  العمل،  زميالت  مع  عالقاتها  من  العديد 
بعض األحيان ندخل في مشادات كالمية قد تصل 
مطولة  جلسات  بعد  لكن  مني.  الطالق  طلبها  إلى 
بيننا بعد أن رزقنا الله باملولودة األولى، ومحاولة 
زوجتي تغيير أسلوبي في التعامل معها، والتخفيف 
من غيرتي الزائدة والتي ال مبرر لها، خاصة وأن 
مع  وبالفعل  محافظة،  عائلة  ومن  متدينة  زوجتي 
مرور األيام تغلبت على غيرتي املرضية، ولله احلمد 

أصبحت السعادة تعم أسرتنا الصغيرة«.

حذر وم�شارحة

لألمر  ينظر  الزواج(  على  )مقبل  حميد  عبدالله 
بصورة موضوعية وعقالنية فيقول: أنا لست من 
وجهة  فمن  الشك،  مبرض  املصابني  األشخاص 
كلما  اآلخر  للطرف  الثقة  أعطيت  كلما  أنه  نظري 
في  فالشك  قلبه.  في  مكانتك  على  األخير  حافظ 
الطرف  فيشك  فراغ،  من  يأتي  ال  الزوجية  احلياة 
وأدخ��ل  وق��ع  ما  ألم��ر  الثاني  الطرف  في  األول 
هاتف  على  نصية  رسالة  كورود  قلبه،  في  الشك 
أحدهما في وقت متأخر من الليل دون التعليق، أو 
خروج املرأة من منزلها بكامل زينتها، وغيرها من 
يصارح  أن  ومحاولة  احلذر  يجب  وهنا  األسباب، 
كبيرة وصغيرة حتدث  كل  في  بعضهما  الطرفان 
املشاكل  باب  وفتح  الشك  في  للوقوع  تفادياً  لهما 

والتي قد تصل في بعض األحيان إلى الطالق.

حب قاتل واأ�شباب اأخرى

اجتماعي(  )أخصائي  القالف  محمد  الدكتور 
قد تؤدي  التي  األسباب  العديد من  أن هناك  يرى 
للشك بني الطرفني كأن يكون أحد الطرفني مطلقاً 
فينتج  اآلخر  خيانة  بسبب  الطالق  أسباب  وكانت 
عن هذا خوف زائد من الطرف اآلخر نتيجة لتجربة 
فاشلة، كذلك هناك سبب آخر وهو ما يسمى باحلب 
»القاتل« الذي يفوق احلد، كأن يحب طرف الطرف 

ينفر  فيتدخل حتى  احلد  عن  زائدة  بطريقة  اآلخر 
الطرف اآلخر منه، مما يستدعي من الطرف اآلخر 

ملراقبته في جميع األحوال. 
ويشير إلى أن هناك خطأً يقع فيه بعض الشباب  
من حديثي الزواج وكذلك الشابات، فمن باب احلب 
الطرفني  لها داٍع يقوم أحد  التي ليس  واملصارحة 
بعض  مع  وبعالقته  الزواج  قبل  ما  سره  بإفشاء 
قلق  هذا  عن  فينتج  صحيح،  العكس  أو  الفتيات 
للطرف اآلخر مما يتسبب في خلق حالة من الشك.

استشارتي  متت  شخصياً  أنا   « قائالً:  ويتابع 
من إحدى املتزوجات وكان لها عالقة بشخص قبل 
تبوح  أن  تريد  كانت  املصارحة  باب  ومن  الزواج 
من  وبشدة  حذرتها  أنني  إال  السر،  بهذا  لزوجها 

مغبة وخطورة هذا األمر«.
ويضيف قائالً: إن كل ما ذكر يجعل الشخص 
الشكاك في حيرة من أمره ألنه ال يجد جواباً على 
تساؤالته، والعقل ال يطيق األسئلة التي ليست لها 
أجوبة، ولهذا إذا لم يجد أحد الطرفني املعنيني باألمر 
إجابات فستجده يضع إجابات من عنده. وتنعكس 
حالة عدم االستقرار على البيت كله فتتقاعس األم 
ويعيش  نفسها  وتهمل  بها  املنوطة  واجباتها  عن 
تتفاقم.  أو  املشكلة  حتى حتل  قلق  في  كله  البيت 
احلالة  لهذه  حد  وضع  من  »البد  قائالً:  وينصح 
املتعبة إما باملواجهة أو بكتابة رسالة مؤدبة سواء 
اتهامات  نلقي  ال  أن  املهم  الزوجة،  أم  الزوج  كان 
مبجرد سماع كلمة من واٍش أو حاقٍد أو حاسٍد بل 
بالوضوح  االستثمار  يسمى  ما  من ممارسة  البد 
ما بني الزوجني حتى ال نسمح ألي كائن من كان 

بالتدخل أو هدم البيت«.

ت وجت�ش�ض �شُّ َتنَّ

مستشار  احمل���رزي  خليفة  يحذر  جهته  م��ن 
انتشار  من  دبي  محاكم  بدائرة  أُسرية  عالقات 
املجاالت  التي دخلت كل  املتطورة  التنصت  أجهزة 
بل  األسرية،  العالقات  بينها  من  واخلاصة  العامة 
الزوجات،  قبل  من  خاصة  كبيراً،  رواج��اً  وتلقى 
حتى  وتسجيلها،  الهاتفية  املكاملات  مراقبة  كجهاز 
تطورت األمور لتدفع بعض الشركات لطرح أجهزة 
الزوج  قائمة على حتديد موقع  تقنية جديدة  ذات 
خارج املنزل، األمر الذي ينبئ بحدوث موجة جديدة 
من املشكالت بني األزواج، ويفتح باباً من اخلالفات 
التي تدمر من العالقات األسرية والزوجية الناجحة 
احملرزي  ويلفت  سلبية.  آثار  من  التقنية  لهذه  ملا 
إلى أن مثل هذه املمارسات ستؤدي إلى املزيد من 
حاالت الطالق والتفكك األُسرى، ونحن مجتمع ال 
ينقصه املزيد من املشكالت، فيكفي أن لدينا حالة 
طالق واحدة كل 8 دقائق، وأعتقد أنه بعد انتشار 
استعمال هذا اجلهاز للمراقبة ستكون هناك حالة 

طالق كل 8 ثوان!
على  التنصت  تقنية  إن  احمل���رزي:  ويضيف 
الشخصي  الكمبيوتر  على  التجسس  أو  »املوبايل« 
الغيورات  الزوجات  تدفع بعض  كلها طرق حديثة 
إلى مراقبة أزواجهن، فكم تعاملت مع خالفات عدة 
وصلت بعضها إلى حد الطالق في أحيان عدة ومنها 

كيف مننع اندلع نريان ال�ضك يف ع�س الزوجية؟

حتقيق: اأمرية الري�سي 

على حافة الُجرف

عبدالله حميد خليفة احملرزي

الغالف
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الغالف

قيامها  بسبب  زوجته  ليطلق  األزواج  أحد  جلوء 
بزرع أجهزة املراقبة في ثيابه أثناء خروجه اليومي 
التليفونية،  املكاملات  على  تتنصت  لكي  املنزل  من 
أن  تتعمد  كانت  التي  النظارات  بعض  على  عالوة 
الزوج  معرفة  دون  من  اخللفي  املقعد  في  تضعها 
حيث ميكنها التسجيل والتقاط صور فوتوغرافية، 
تتركها  كانت  رقمية  فيديو  بكاميرا  استعانت  كما 
»غير  ع��الق��ات  أي  اكتشاف  لسهولة  مفتوحة 
شرعية« عن طريق حتويل هذه مكاملات اجلواالت 
إلى أجهزة تنصت حتى تتمكن من سماع مكاملات 

زوجها مع العشيقات.
ويشير احملرزي إلى أن هذا السلوك يتناقض مع 
من خالل  التجسس  َحرَّم  الذي  اإلسالم  مضمون 
بعضكم  يغتب  وال  جتسسوا  »وال  تعإلى:  قوله 
وهذا   ،)12 رقم  اآلية  احلجرات  )س��ورة  بعضاً« 
العالقة  في  واض��ح  خلل  على  يدل  فإمنا  دّل  إن 
الزوجات  من  الكثير  بني  تنتشر  حيث  الزوجية، 
من  عدٍد  غياب  نتيجة  العاطفية«  األزواج  »شكوك 

القيم اإلسالمية وتأثير البعض على سلوكهن. 
ويرجع احملرزي سبب اللجوء للتنصت ومراقبة 
الطرف اآلخر إلى انعدام قنوات االتصال واالفتقار 
العالقة  في  الثقة  غياب  وإل��ى  الزوجي،  للحوار 
العاطفية بني الزوجني، ما يدفع أحد طرفي العالقة 
للتشكيك في إخالص الطرف اآلخر، وهذا ناجت عن 
وجود ُعقد تراكمية منذ الطفولة مثل االضطراب في 
العالقة مع األم واخلوف الدائم من فقدانها، أو عدم 
الشعور باألمان بسبب فقدانها، ناهيك عن حاالت 
التي  املرضية  بالغيرة  املصابات  النساء  كثيرة من 
تدفعهن للتنصت على أزواجهن، عوضا عن السلوك 
الصبياني أو حالة من املراهقة يعيشها البعض من 

بر السن. األزواج مع ِكِ

ت�شريح ال�شك

للشك،  والسيكولوجي  العلمي  اجلانب  ولفهم 
الكراني استشاري الطب  الدكتور عادل  جلأنا إلى 
أكد  الذي  دبي  في  راشد  مستشفى  في  النفسي 
الغيرة  ومعنى  الشك  معنى  فهم  ض��رورة  على 
نظراً ألهمية املوضوع وتبعاته من الناحية النفسية 
للشك  »بالنسبة  وقال:  القانونية،  الناحية  وأحياناً 
فهو من املشاعر البشرية التي يتميز بها اإلنسان 
بالشك  اإلنسان  ويشعر  املخلوقات،  من  غيره  عن 
ومبا  والتكذيب  التصديق  بني  أفكاره  تقع  عندما 
فالشك  الزوجية،  باحلياة  يختص  موضوعنا  أن 
الزوجة  أو  الزوج  يبدأ صراع في فكر  يقع عندما 

أن اآلخر غير صادق في  التي ترجح  األفكار  بني 
أن  ترجح  التي  واألفكار  مشاعرها  أو  مشاعره 
الشريك صادق، خصوصاً عند عدم التأكد من أمٍر 
معني وخصوصاً فكرة أن الشريك يخون اآلخر من 
دون وجود أدلة في يده تثبت ذلك، وينتج عنها حالة 
البديلني  أحد  رجحان  لعدم  نفسي  استقرار  عدم 
الفكرة )اخليانة(، وهو حالة  أو كذب  حول صدق 
منطقية ال مهرب منها، وينشغل بها التفكير، حيث 
البيانات ليستقر  ملزيٍد من  يظل الشخص متعطشاً 

على أحد البديلني.
أما الغيرة - يتابع الكراني- فهي أحاسيس تنتج 
عالقته  أن  الشخص  يعتقد  عندما  تصرفات  عنها 
من  ُتهدَّد  الزوجة(  أو  )الزوج  ما  بشخص  القوية 
قد  اآلخر  الطرف  وهذا  منافس،  آخر  طرف  قبل 
لذا  تهديداً،  يشكل  أنه  مدرك  غير  أو  مدركاً  يكون 
نرى أن الشك ناجت عن صراعات بني فكرتني وفي 
معظم احلاالت سلبية ينتج عنها عدم وثوق بالناس 
)الزوج أو الزوجة( وهذه من أخطر األسباب التي 
اجتماعياً.  يصبح  فال  لالنطواء  الشخص  تدفع 
وتكون أحياناً أسباب الشك احلب الزائد أو الغيرة 
إلى  )الريب(  املفرط  الشك  ذلك  فيؤدي  الزائدة 
الكراهية والبغض، أما الغيرة املعتدلة فهي محمودة 

أن يغار الزوج أو الزوجة على اآلخر.

ال�شخ�شية املرتابة

نفسياً  مرضاً  يصبح  الشك  أن  الكراني  ويؤكد 
عندما تصل درجة الشك إلى مرحلة الريبة فيكون 
في حالة تخبُّط وحيرة واضطراب ناجتة عن شك 
غير مبرر منطقياً لعدم قدرة »املرتاب« اختيار أحد 
أو  الترجيح  عوامل  وضوح  عدم  بسبب  العاملني 

صعوبتها.
دون  بالشك  تتسم  مرضية  شخصية  وهناك 
ال  التي  الظنون  الشك سوى  ذلك  يدعم  ما  وجود 
تعتمد على حقيقة تسمى الشخصية املرتابة، وهذا 

استمرار  باحتمال عدم  البال  يكون مشغول  الفرد 
والء ذويه )زوجها أو زوجته( له، كما أنه يتجنب 
قد  لغيره  يقوله  ما  أن  العتقاده  احلميمة  العالقة 
أخطاء  ينسى  ال  أنه  إلى  إضافة  ضده،  يستخدمه 
قراءة  إلى  ويسعى  له  يغفرها  وال  حياته  شريك 
بني  التوتر  تثير  بدرجة  للحوادث  اخلفية  املعاني 
شديد،  بشٍك  ببعضها  األح��داث  ويربط  الزوجني، 
البحث عن ما يريح شكوكه، وميكن أن  فهو دائم 
والتنصت  عملها  أو  عمله  في  اآلخر  مبراقبة  يبدأ 
بالزوج  اخلاصة  األغراض  وتفتيش  املكاملات  على 
واضطرابات  توتر  عنها  ينتج  التي  الزوجة  أو 
جسيمة في العالقة الزوجية، هذه الشخصية رمبا 
سلكت التطرف بسبب الشك املتغلغل فيها ويزداد 
الشك فيها كلما ازداد عدم الوضوح في الظروف 

االجتماعية.
الوهم  لدرجة  الشخص  إذا وصل  أنه  ويضيف: 
وعدم  زوجته  أو  زوجها  في  بالريب  إما  املرضي 
تصديقه للشريك، فيكون هناك احتمالية أن الشخص 
وإذا  الريبة(  )وهم  البارانويا  باضطرابات  مصاب 
الزوجة  أو  الزوج  خيانة  على  منصباً  االعتقاد  كان 
لو  حتى  يتزعزع  ال  خاطئ  ثابت  باعتقاد  واتسم 
له  برزت  أو  ذلك  اآلخرون من حوله خالف  اعتقد 
وهم  أو  »ض��الالت  فيسمى  ذلك  تنفي  دامغة  أدلة 
باألفكار  تام  اعتقاد  لديه  الشخص  أن  أي  اخليانة« 
النفسية  التي لديه، وتصنف هذه احلالة باألمراض 
اجلسيمة ويكون ذلك إما ناجتاً عن مرض الفصام أو 
االضطرابات الضاللية أو ناجتاً عن شرب الكحول، 
ومن الضروري مداواة املرض نظراً إلمكانية حدوث 
اآلخر  الشخص  جتاه  العنف  ومنها  وخيمة  نتائج 
معه  الزوجة  أو  الزوج  خيانة  املرجح  الشخص  أو 
والضرب  الزوجة  أو  بالزوج  والتربص  معها.  أو 

والعصبية وحاالت نادرة وصوالً إلى القتل.
ويشير إلى أن الشك إذا كان مجرد أفكار عابرة 
والتطرق  السلبية  األفكار  بترك  العالج  فيكون 
حياة  لبناء  الطاقة  واستغالل  اإليجابية  لألفكار 
املرتابة،  للشخصية  بالنسبة  أما  سعيدة،  زوجية 
فإنه يتعني التواصل مع املختصني في هذا املجال 
كاملعالج النفسي للسيطرة على األفكار التشكيكية 
ومشاكل  بالعصبية  شعور  من  عنها  ينتج  وما 
لبعض  املرضية  احلاالت  أما  الزوجية،  العالقة  في 
الطبيب  مع  التواصل  عليهم  فيجب  األشخاص 
هذه  ألن  نظراً  العالج،  لبدء  النفسية  الطبيبة  أو 
نظراً  بها،  للتحكم  عالجاً  تستلزم  االضطرابات 
بالنسبة  الوخيمة  العواقب  وجتنُّب  جلسامتها 

للمريض والذين من حوله.
الزوجة  شك  على  املترتبة  النفسية  اآلثار  وعن 
بزوجها يقول الكراني: »كون الزوجة في حالة شك، 
فإنها متر بصراع أفكار لم تستطع ترجيح أي منها 
وينتج عن ذلك تخبط وحيرة واضطراب نفسي يبدأ 
بالتأثير على حياتها الزوجية سلباً ومن ثم وظائفها 
احلياتية في املنزل أو العمل، حيث تكرس ُجّل وقتها 
ملراقبة الزوج والتفكير السلبي الذي ينعكس سلباً 
عليها اجتماعياً ورمبا يصل بها إلى االنعزال التام 

والالمباالة بالوظيفة أو املنزل«.

      القالف: يجب األ ُنلقي التهامات مبجرد �سماع 

كلمٍة من وا�ٍس اأو حاقٍد اأو حا�سٍد ولنمار�س

 ما ي�سمى ال�ستثمار بالو�سوح ما بني الزوجني 

 د. محمد القالف
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أسوار الجليد
ملاذا يحتاج الأزواج اإىل التوا�ضل والتفاعل

وعدم الركون للتجاهل حفاظًا على متا�ضك الأ�ضرة. 

حتقيق: اأماين اليافعي

كثير من البيوت تراها محاطة من داخلها بجدران 
من جليد، ونقصد بها غياب احلوار واحلديث بني 
الزوجني بسبب تراكم املشكالت فيما بينهما دون 
هذا  الطرفني.  من  أي��اً  يرضي  حل  إلى  التوصل 
يشي  األذان  يصم   - للمفارقة   - ال��ذي  الصمت 
بحدوث كارثة ال حتمد عقباها قد تهدم األسرة من 

أساسها وما أكثر ضحاياها عندئذ. 
اجلليد  ج��دران  بناء  إلى  ي��ؤدي  مالذي  ولكن، 
لهدمها وتسويتها  نفعله  أن  الذي ميكن  هذه؟ وما 

باألرض؟

اإنها طبيعة الرجل!

راشد عبيد الدهماني )متزوج �� موظف حكومة( 
يرى أن صمت الزوج يعني اعتمال أشياء في نفسه 
ال يفضل أن يبوح بها لزوجته منعاً الشتعال فتيل 
بأن  الزوجة  راشد  وينصح  األُسرية.  املشكالت 
التفكير،  وفي  التعامل  في  الرجل  طبيعة  »تتفهم« 
ويرجع ذلك لتكوينه املالئم لدوره في احلياة، فاللغة 
عند الرجل بالترتيب: املادة، املنطق، اللغة االنفعالية، 
الروحية، بينما جند اللغة عند املرأة عكس ذلك متام.

ويتابع راشد قائالً: إن االختالف الينحصر فقط 
في منط التفكير وإمنا يشمل نواحي أخرى، فالرجل 
عندما ال يجد كالماً مجدياً يقوله يصمت، بينما املرأة 
تظل تبحث عن موضوع، وإن لم جتد تبدأ في إعادة 

كالمها، وتنتقل من موضوع إلى آخر.
التي  الفروق  ت��درك  أن  امل��رأة  راش��د  ويطالب 
واالنسجام  التعامل  لتستطيع  زوجها  وبني  بينها 
معه وتتفهم طبيعته وجتد له العذر، ومن ثم عليها 
للحوار  املناسب  اجلو  وإيجاد  بالتقارب،  التواصل 
اإليجابي، وأن تتسم بالتفاؤل، فالشخص بطبيعته 
يحب احلوار مع الشخص املتفائل، وإذا كان احلوار 
مثمراً وله نتائج إيجابية، فلتتأكد املرأة أن الرجل هو 
من سيبادر باحلوار في مرات أخرى، فقد يتجنب 
الرجل احلوار مع زوجته إذا كان في كل مرة ينتهي 

احلوار مبشكلة. 

ك�شف الأ�شرار

موظفة   �� )متزوجة  الدرمكي  سهيلة  أن  إال 
حكومية( تنحو نحواً آخر في تفسير حاالت الصمت 
الزوج، فهي تعتقد أن من أهم أسباب صمت  عند 
الزوجية وجود عالقات محرمة  الرجل في احلياة 
وجود  أو  الرجل  حياة  في  امرأة  أو  الهاتف  عبر 
مشاكل نفسية يعاني منها وال يحب اإلفصاح عنها!

الزوج خارج  لباقة  قائلة: »هذا هو سر  وتتابع 
إن يدخل  املنزل في عالقاته مع اآلخرين، فهو ما 
عش الزوجية حتى يلوذ بالصمت هروباً من كشف 
الستار وتهرباً  يخبئها خلف  بداخله من خفايا  ما 
من احلوار مع زوجته وتخليه عن مسؤولياته اجتاه 

بيته وزوجته وأبنائه«.
داخل  املشكلة  هذه  تفاقم  من  سهيلة  وحت��ذر 
املنزل،ألنها تنعكس على احلالة النفسية جلميع من 

فيه خاصة األبناء.
تلقي  يفضلن  زوج��ات  »هناك  قائلة:  وتتابع 
هذا  ألن  الصمت،  على  أزواج��ه��ن  من  اإله��ان��ات 
يشعرهن بوجودهن معهم بدالً من الصمت القاتل 

الذي يقتلهن أكثر في مشاعرهن«. 

م�شوؤولية م�شرتكة

لكن عبدالله صالح الطنيجي )متزوج �� موظف 
الزوجني في مشكلة  بالالئمة على  يلقي  حكومي( 
إن على كل منهما مراعاة حقوق  الصمت ويقول: 
أحد  بتجاهل  تبدأ  املشكلة  ألن  اآلخ��ر،  الطرف 
الطرفني حلقوق اآلخر مما ينعكس في النهاية في 

صورة معاملة غير مرضية. 
ويضيف الطنيجي: أنه يجب على الزوج توفير 
بعض الوقت للتحاور مع زوجته بهدف بناء أرضية 
مشتركة بينهما حتافظ على الثقة وتساعد على حل 

املشكالت في بداياتها. 
ويؤكد عبدالله أن الزوج بطبيعته ال يحب طريقة 
االستجواب في احلوار من طرف زوجته، ألن ذلك 

يشعره بأنه »متهم« ارتكب جرمية ما وأخفاها.
 

اأ�شل ال�شمت

ورغم تباين األسباب فالصمت واحد، والصمت 
رزنة  االجتماعية  لألخصائية  وفقا  الزوجني  بني 
عبارة  هو  االجتماعي  الدعم  مراكز  من  األحبابي 
عن فجوة تنشأ بني الطرفني بفعل عوامل اختالف 
االهتمامات واألولويات وامليول، وقد يكون الصمت 
تعبيراً عن اخلوف أو الضعف أو نوعاً من العصيان، 
أو حالة تؤدي إلى الهدوء والصفاء التي يحتاجها 

الشخص في حياته.
لصمت  املؤدية  األسباب  أن  األحبابي  وت��رى 
الزوج تختلف باختالف األشخاص وطبيعة العالقة 
بني الزوجني، ومنها عدم الصراحة والوضوح بني 
الطرفني، وقد يرجع بعضها إلى الرتابة في العالقة 
الزوجية وكثرة املشاكل بني الزوجني سواء بسبب 
األبناء أو أمور مادية أو غيرها، وقد يصمت الزوج 
مع  ناجح  حوار  وجود  بعدم  ثقته  نتيجة  أحياناً 
زوجته أو هروباً من املشاكل األُسرية واملسؤوليات 
املنزلية، وأحياناً أخرى قد يعود صمت الزوج إلى 
للراحة  املاسة  وحاجته  واإلرهاق  بالتعب  شعوره 

واالستجمام واستعادة طاقته.
هو  الرجل  صمت  أن  إل��ى  األحبابي  وتلفت 
»حالة طبيعية« متيل إلى التركيز في أغلب األمور 
التي  املرأة  بعكس  بعقالنية  عليها  الرد  ومحاولة 
متيل إلى التسرع في إصدار األحكام، لكنها تفضل 
إال يلوذ الزوج بالصمت خاصة فيما يتعلق باملشاكل 
التي ُتبنى عليها أمور مهمة متعلقة باحلياة الزوجية 
ومسؤولياتها حيث يجب في هذه احلالة أن يقوم 
طاولة  على  معها  واجللوس  املرأة  بتهدئة  الزوج 
وتتفاقم  الزوجية  املشاكل  تتراكم  ال  حتى  احلوار 
فيما بعد، ويستحب بدء احلوار بينهما بهدوء حتى 

يتم التوصل إلى حلول مناسبة ُترضي الطرفني.

عبدالله الطنيجي راشد الدهماني
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طالق روحي

لتفاقم  الكارثية  النتائج  من  األحبابي  وحتذر 
منهما  بأي  يؤدي  قد  الذي  الزوجني  بني  الصمت 

للبحث عن احللول خارج املنزل.
وتقول: إن الصمت قد يؤدي إلى اتساع الفجوة 
لسماع  الزوجني  ألح��د  املاسة  واحلاجة  بينهما 
الثناء واملديح وكلمات الغزل من »طرف خارجي« 

والشعور بأنه مرغوب.
كما حتذر من أن ُبعد املسافة بني الزوجني تغذي 
يؤدي  الذي  الوجداني  والتباعد  العاطفي  اجلفاف 
إلى االنفصال املعنوي أوالً، أو ما يسمى ب�»الطالق 
الروحي« قبل حدوث االنفصال الشرعي، حيث قد 
يسعيان للبحث عن شحنات عاطفية خارج املنزل، 
في  كليهما  أو  أحدهما  وقوع  إلى  ذلك  يؤدي  وقد 

احملرمات.
واالحترام  بالتفاهم  الزوجني  األحبابي  وتنصح 
االنخراط  والتعامل بحسن اخللق واألهم من ذلك 
في احلوار الهادف الذي يجعل احلياة بينهما موفقة 

وميسرة.

ال�شمت اأنواع

ولكن ما هو الصمت أصالً؟ هل هو فقط االمتناع 
عن الكالم أم أن أبعاده تتجاوز ذلك؟

مصطفى  محمود  محمد  االجتماعي  الباحث 
يقول: إن الصمت هو غلبة السكوت على الشخص 

وتفضيله عدم الكالم وأن الصمت نوعان وهما:
وجبلته  الشخص  طبع  من  وهو  الطبيعي:   -
األعم  في  جنده  بحيث  فيها،  ترعرع  التي  وبيئته 
في  راغباً  العبارات  قليل  الكالم  مقتضب  األغلب 
السكوت وال يبدي رأيه وال مالحظاته، وهي حالة 
كذلك،  النساء  وبعض  الرجال  بعض  عند  طبيعية 
وأن الشخص الذي يتعامل مع هذا النوع من الناس 
يجب عليه أن يتفهم طبعه، ومن ثم يحسن الظن به 
والتعامل معه، وال يعتقد أو يتخيل أنه صامت ألنه 
طبيعته  فهذه هي  ال..  من شأنه،  يقلل  أو  يحتقره 
الرجال  من  النوع  وهذا  الكالم،  قليل  وشخصيته 
والنساء ليس له منعكسات نفسية إذا ما تفهم أحد 

الزوجني بعضهما:
- االختياري: وهو الشخص القادر على الكالم 
العبارات وإجراء  وإبداء اآلراء واملالحظات وانتقاء 
واختياره  برغبته  ذلك  عن  ميتنع  لكنه  احلوارات، 
الكالم  عن  وامتناعه  صمته  ويرجع  وإرادت���ه. 

ألسباب متعددة ومختلفة.
وال  نفسية  آث��ار  له  الصمت  من  النوع  وه��ذا 
الطرفني اآلخر يتكلم ويضحك  سيما إن رأى أحد 
وُيحسن التعامل مع الناس خارج املنزل، ومن ثم إذا 
انفرد بأهله في بيته صمت صمتاً مطبقاً. في هذه 
احلالة فإن أول ما يتبادر إلى ذهن الزوجة هو هذه 
ليس  يحبني(، وهذا  = ال  يتكلم معي  )ال  املعادلة: 
بالضرورة يكون صواباً ولكنه يؤذي الطرف اآلخر 
من اجلانبني النفسي واإلنساني ويؤثر في طبيعته 

وفي تعامله وفي زيادة املشاكل الزوجية بينهما.
احلياة  عصب  هو  احل��وار  أن  مصطفى  ويرى 

الزوجية السعيدة فهو يساعد على تعزيز وتعميق 
الروابط األسرية. وما يساعد الزوجان على كسر 
حاجز الصمت بينهما، اتباع بعض احللول وُحسن 
على  كالتعرف  الصامت  الشخص  مع  التعامل 
والسلوكيات،  الِطباع  خالل  من  البعض  بعضهما 
ولو  بينهما  مشتركة  وأع��م��ال  أه��داف  ووج��ود 
احلوار  مواضيع  ووقت  طبيعة  وانتقاء  بسيطة، 
بينهما، فاحلوار الهادئ بني الزوجني يعتبر الركيزة 
األساسية لبناء أي أسرة سعيدة قائمة على الوعي 
والثقافة والتفاهم املتبادل، ويجب على كال الطرفني 
مراعاة احلقوق والواجبات الزوجية على أكمل وجه. 

ظاهرة خطرية

بني  الصمت  ملشكلة  النفسي  البعد  وع��ن 
األزواج يقول املستشار واألخصائي في حتليل 
أنه  الرئيسي  الدكتور أحمد جمال  الشخصيات 
ميكن تفسير أسباب الصمت بالتحليل النفسي 
أو  الداخلية  طاقتها  خ��الل  م��ن  للشخصية 
الطاقة  ذات  الشخصية  أن  اخلارجية. ويوضح 
والصمت  اخلارج  في  سعادتها  ترى  الداخلية 
زة  لديها نسبي ودائرة عالقاتها محدودة ومركَّ
تكررت  فإن  املواقف،  حتكمها  بينهما  والعالقة 
الزوجني.  بني  الصمت  تكرر  السلبية  املواقف 
السلوكية  املواقف  أن  بلة،  الطني  يزيد  ومما 
بينهما،  بسبب مشكلة خفية  تكون  القرارية  أو 
قناعات  وإب��داء  املتكررة  املواقف  إلى  وتعود 
الرجل السلبية للمرأة، وهذه ظاهرة خطيرة في 

العالقة الزوجية.
ويؤكد الرئيس���ي بأنه حلل مثل هذه املشكلة 
ينبغي على الزوج���ني أن يرغبا بالتغيير ملا فيه 
مصلحة األس���رة وصحتها النفسية من خالل 

االلت���زام باالبتعاد عن الس���لوكيات الس���لبية 
واس���تبدالها باإليجابي���ة مع إثباته���ا للزوجة 
باملواق���ف اإليجابية املرضية وأن تش���عر بهذا 

التغيير.
عدة  ل��ه  التغيير  أن  إل��ى  الرئيسي  ويشير 
الذكر،  مجالس  بعض  حضور  مثل  ممكنة  ُسبل 
واالستفادة من جتارب اآلخرين، وحضور دورات 
تدريبية، وقراءة الكتب املفيدة، والبحث واالستعداد 
وغيرها  واالجتماعي  األُس��ري  والتالحم  للتغيير، 
العديد من احللول لتصل إلى كسر الصمت الزوجي 

وحتويله إلى حوار هادف..

احلوار،  لبدء  املناسب  الوقت  اختاري   <
فليس من املناسب مثالً أن حتاوري زوجك بعد 

عودته من العمل أو وقت انشغاله بعمله.
حالة  ف��ي  ب��أن��ه  زوج���ك  تشعري  ال   <
أن  احلالة  هذه  في  يرى  ألنه  دائم،  استجواب 

الصمت أفضل له من الشعور بأنه متهم.
> اختاري احلديث املناسب قبل أن تشتكي 
من صمت زوجك، فليس من املعقول أن تكون 
كل مفردات حديثك »ادفع، هات، اشتري، البيت 
يحتاج.... إلخ« من هذه الطلبات، وعندما يكون 
حديثك خالياً من هذه الكلمات سيخترق زوجك 

الصمت، وسيندفع بالكالم.
> حاولي التعرف على القضايا التي يفضلها 
الزوج وحتدثي بها معه وناقشيه فيها بطريقة 

ذكية تخرجه من حالة الصمت.
باستخدام  معه  احل��وار  أسلوب  غيري   <
الصوت الهادئ الدافئ املتزن بدالً من الصوت 
العالي واختيار املكان والزمان املناسبني للبدء 

في احلوار.
والقضايا  األمور  عن  البعد  كل  ابتعدي   <

التي تغضب زوجك.
الزوج من حيث  آداب احلوار مع  اتبعي   <
للطرف  واالستماع  اجللوس  وكيفية  التوقيت 
اآلخر، وعدم املقاطعة، والرد على أسئلة الزوج 

بطريقة لبقة

ن�سائح لزوجات اأزواجهن �سامتون

د. جمال الرئيسيمحمد مصطفى
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إماراتيون
في عام

2061    

مالذي يحمله امل�ضتقبل بعد 

خم�ضني عامًا من تغريات 

على ال�ضكل اخلارجي لأبناء 

امل�ضتقبل نتيجة انفتاح 

املجتمع الإماراتي على العامل 

وتزايد حالت الزواج من 

اأجانب؟ 

حتقيق: الرا الظرا�سي 

اإلمارات  عليه  ما ستكون  تتخيل  أن  هل ميكن 
عام 2061 أي بعد خمسني عاماً؟ بالطبع ستقول 
املاركات  أهم  وأفخمها،  املعمارية  املباني  أجمل 
العاملية وبيوت األزياء واملوضة األوروبية، وأغلى 
السيارات وأفضل اجلامعات واملعاهد واملستشفيات 
كيف  عاماً  خمسني  بعد  ولكن  رقمياً.  ُتدار  التي 
املواطن؟  لإلنسان  اخلارجية  املالمح  ستكون 
محتفظاً  أشقر  وشعر  زرقاء  عيون  ذا  هل سنراه 
شعره  على  سيحافظ  أم  والدشداشة«؟  »بالغترة 
شديد السواد والعيون الكحيلة؟ هل ستتغير نظرته 
لنفسه بعد خمسني عاماً ليكون مواطناً عاملياً يشبه 

أقرانه في لندن وسيدني ونيويورك؟
متخصصني،  أساتذة  على  أطرحه  كبير  سؤال 

كيف سيكون املواطن بعد خمسني عاماً؟

فانتازيا �شعبة!

قسم  في  مساعد  أستاذ  لوتاه  الدكتورة حصة 
تصور  إن  تقول:  اإلم��ارات  جامعة  في  اإلع��الم 
املواطنني بعد خمسني عاماً هو نوع من »الفنتازيا« 
صعوبة  إلى  اإلش��ارة  يجب  البدء  ففي  الصعبة. 
اخلطط  ووضعنا  حاولنا  مهما  باملستقبل  التنبؤ 
والتصورات، فاملستقبل دائماً ما يحمل لنا مفاجآت 
جتعل كل خططنا هباًء منثوراً، لذلك يصعب التنبؤ 

باملستقبل حتى لوكان بعد خمسني سنة.
من  ال��زواج  موضوع  أن  إلى  ذلك  مع  وتشير 
أجنبيات ونتائجه بعد خمسني سنة سيفتح أمامنا 
التي  الكينونة  لنتصور  اخليال  ألشرعة  املجال 
سيكون عليها ابن وبنت البلد، ولكن يجب االعتماد 
هنا على بعض اإلرهاصات التي نعيشها لنجعلها 
بوصلة للحديث عن هذا املوضوع الشائك، فالشكل 
آبائهم  من  قطع  هم  فاألطفال  سيتغير  بالتأكيد 
وأمهاتهم ومزيج من ثقافاتهم وأفكارهم وأحالمهم 
إنكارها،  وأيضا من عيوبهم، هذه حقيقة ال ميكن 
متعددة  أسباب  عن  ناجت  أجنبيات  من  وال��زواج 
منها انفتاح املجتمع اإلماراتي على املجتمع العاملي، 
باإلضافة إلى شكوى ارتفاع تكاليف الزواج احمللي 
والنتيجة واحدة :ثقافات متنوعة في وجوه مواطنة 
وتضيف قائلة: »في الغالب يتزوج الشباب من 
احلياة  أن  إال  بجمالهن،  مبهورون  ألنهم  أجنبيات 
تعتمد  ال  وبناء جيل  تربية  من  فيها  الزوجية مبا 
على اجلمال وإمنا على العقل واملبادئ واالحترام«. 
وتقول الدكتورة حصة، إن املالحظ في الزواج 
من األجنبيات أن األطفال غالباً ما يكونون ضحايا 

لهذه العالقة إذا فشلت.
لهذا  تناولنا  في  عادلني  »لنكن  قائلة:  وتتابع 
على حقيقة وجود  الضوء  تسليط  يجب  إذ  األمر، 
نوعني من الزواج من أجنبيات، فهناك زواج بغرض 
وهروب  الزوجة  من  املالية  واالستفادة  املصلحة 
الغالب  الزواج، وهنا في  ل املسؤولية من  من حتمُّ
ضحية  يقع  طفالً  مخلِّفًة  الزوجية  احلياة  تنتهي 

من  آخ��ر  ن��وع  وهناك  وجنسيتني،  ثقافتني  بني 
الزواج الذي يكون مبنياً على الثقة واحترام اآلخر 
واحلب والسعادة وهؤالء األطفال يكون لديهم ثقة 
مجتمع،  أي  في  النجاح  على  وبقدرتهم  بأنفسهم 
وهؤالء يكونون دعامات وخليطاً رائعاً ومتوازناً بني 

الثقافات يفيدون املجتمع ويساعدون في تقدمه«. 
هناك  أن  ننسى  أال  يجب  أنه  إلى  لوتاه  وتلفت 
آسيويات  أمهات  من  املواطنني  األطفال  مع  جتربة 
يواجهون  والذين  آسيا  من جنوب شرق  وخاصة 
حتمل  مالمحهم  ألن  االجتماعي،  احل��رج  بعض 
خليط ثقافتني، وتتساءل مع هذا قائلة: »هل ميكن 
أن تتغير النظرة االجتماعية إذا كانت العيون زرقاء 
أو خضراء مع شعر أشقر؟ اعتقد أن االحتمال يظل 

مفتوحاً على أكثر من إجابة«. 
خا�ض جداً

مدير  احلوسني  سيار  جنم  للعميد  وبالنسبة 
الدعم االجتماعي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
فإنه يعتبر هذا املوضوع »خاصاً جداً«، فالزواج أمر 
يصعب التنبؤ به أو التحكم فيه، وهو ال يحتاج إال 
إلى موافقة الطرفني لتبدأ احلياة الزوجية. ويتابع 
قائالً: »أما قضية املستقبل سواء كان بعد 50 سنة 
فاملجتمع  يعلمه،  وحده  فالله  سنة،   100 حتى  أو 
كل  على  ومفتوح  ومتطور  النمو  اإلماراتي سريع 
حد  في  والتطور  اآلخر،  ويقبل  واألفكار  الثقافات 
ذاته له جوانب إيجابية وأخرى سلبية - حتى لو 
السلبيات  أما  كبيرة،  واإليجابيات   - كانت ضئيلة 

فيمكن جتاوزها«.
من  االتهامات،  كيل  قبل  أنه  احلوسني  ويرى 
وأهميته  ال��زواج  ثقافة  واستيعاب  فهم  األج��دى 
وبعدها  ومتفتح،  قوي  جيل  إيجاد  في  وفائدته 
يترك االختيار للحريات الشخصية التي نحترمها، 
فاملهم تقدمي الدعم لشبابنا، إضافة إلى أن مجتمعنا 
األخرى  الشعوب  ثقافة  مع  االنسجام  على  قادر 

واستيعاب اآلخر.
ويؤكد احلوسني أن اإلسالم يحترم كل األديان 
ويحترم إرادة اإلنسان، ونحن إذا كان لنا رأي فهو 
قال  ال��زواج.  إلجناح  التوافق  أهمية  على  التركيز 
َها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى  تعالى: }َيا أَيُّ
َوَجَعلْنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَاِئَل لِتََعاَرُفوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَْد 

اللَِّه أَْتَقاُكْم إِنَّ اللََّه َعلِيمٌ َخبِيرٌ«، احُلجرات: 13.
ويرى أنه إذا أراد شاب الزواج من غير إماراتية 
الزواج  ولكنها ذات دين وخلق، فال مانع في هذا 
العالقات  ه��ذه  جن��اح  ألن  التوافق،  املهم  ولكن 
أن  خاصة  املجتمع،  على  نفسه  يفرض  الزوجية 
اجلميع  على  مفتوحة  أصبحت  العاملية  الثقافات 
الشعوب،  ثقافة  تتغير  فقط  سنوات  عشر  وفي 
تقف  وال  وتتحرك  وتتغير  والثقافات  فاملجتمعات 
عند حد، وقد تتغير وجهة نظرنا جتاه اآلخر وتتغير 
وجه نظر اآلخر عنا، وهكذا جند بقعة ضوء جنتمع 

الغالف

يف الغالب يتزوج ال�سباب 

من اأجنبيات لأنهم مبهورون 

بجمالهن، اإل اأن احلياة الزوجية 

مبا فيها من تربية وبناء جيل ل 

تعتمد على اجلمال

د.حصة لوتاه

العميد جنم احلوسني

من الأجدى فهم ثقافة 

الزواج واأهميته يف اإيجاد جيل 

قوي ومتفتح، وبعدها يرتك 

الختيار للحريات ال�سخ�سية 

التي نحرتمها
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بها، والسنوات كفيلة بإذابة الفوارق.

انبهار باملظاهر؟

يرى  احملرزي  محمد  خليفة  األُسري  املستشار 
الرئيسي  املتغير  أصبح  أجنبيات  من  ال��زواج  أن 
التحديثي  باإلعصار  عليه  يطلق  ما  وهو  الثالث 
ففي  األخيرة،  اآلون��ة  في  املنطقة  تشهده  ال��ذي 
اآلونة األخيرة لوحظ تزايد عدد اإلماراتيني الذين 
يختارون الزواج من أجنبيات لتوفير نفقات الزفاف 
دبي  »مركز  عنها  كشف  التي  لإلحصائيات  وفقاً 
2007 وحتى  العام  أنه منذ  الذي وجد  لإلحصاء« 
من  اإلماراتيني  زيجات  عدد  ارتفع   2009 نهاية 
زواج  حالة   539 إلى  ليصل   ٪10 بنسبة  أجنبيات 
إماراتيات  من  اإلماراتيني  زيجات  انخفضت  بينما 
هذه  أن  علماً  زيجة،   1178 إلى  ليصل   ٪2 مبعدل 
األرقام تقتصر على إمارة دبي وتستند إلى التقرير 

السنوي حملاكم دبي.
ومن جانب آخر ارتفعت نسبة طالق املواطنني من 
أجنبيات في إمارة أبوظبي إلى 63٪ مقارنة مع نسبة 
وفق  وذلك   ٪40 بلغت  التي  املواطنني  بني  الطالق 
والدراسات  البحوث  »مركز  أعدها  إحصائية  أحدث 
والتي  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  األمنية« 
كشفت أن 63٪ من املواطنني املتزوجني من أجنبيات 

هم من ذوي الدخل املتوسط واحملدود. 
أسباباً  هناك  أن  إلى  األُس��ري  املستشار  وينّوه 
األسباب  حتليل  عند  جتاهلها  أو  إهمالها  ينبغي  ال 
نحو  يتجهون  الشباب  جعلت  التي  املوضوعية 
مصابون  الشباب  من  البعض  أن  منها  األجنبيات، 
بحمى االنبهار باملظاهر التي كانوا يشاهدونها عبر 
ومدى  الغربية،  املجتمعات  طبيعة  عن  الفضائيات 
االنفتاح التام في السلوكيات واملمارسات احلياتية، 
ويستسهلون  زائفة،  شكلية  مظاهر  وراء  فيلهثون 
األفكار  من  كثير  وج��ود  مع  أجنبية،  من  ال��زواج 
اخلاطئة عن الفتاة اإلماراتية عند مقارنتها باألجنبية، 
ويتوهمون أنها أكثر جاذبية وإغراء نتيجة تبرجها، 
أو املغاالة في إظهار مفاتنها وجمالها، أو الظن في 
أنها تتمتع بثقافة جنسية أفضل، وهناك من يهرب 

من عادات املجتمع وتقاليده، ويبحث عن شريكة له 
يتصورها،  التي  واحلرية  االستهتار،  حياة  تشاركه 
وغالبا ما حتقق له األجنبية هذا اجلانب بسهولة في 
مقابل حلمها وأمانيها بتحقيق مصالح معينة بالزواج 
من مواطن كاحلصول على اإلقامة، أو حتقيق مكسب 
املسؤوليات  من  الشباب  هروب  جانب  إلى  مادي، 

وااللتزامات والقيود التي يفرضها املجتمع.
ويشير احملرزي إلى أن الكثير من األبناء الذين 
الزواج سوف يواجهون خالل  لهذا  ميثلون ناجتاً 
مع  والثقافي  اللغوي  التكيف  مشكلة  القادم  العقد 
االجتماعية  الثقافة  تنوع  جرَّاء  اإلماراتي  املجتمع 
العربية  اللغة  تتقن  ال  التي  األجنبية  األم  وحتول 
لألبناء،  األساسي  املرجع  إلى  اإلماراتية  واللهجة 
عن  األبناء  عزلة  إلى  يؤدي  قد  الذي  األمر  وهذا 

أقرانهم في املجتمع. 
 

تغريب النكاح

الدكتور حسني سالم السرحان مستشار األمن 
اإلنساني وحماية األسرة في »آي كونتاكت ميديا 

برودكشن« - هيئة املنطقة اإلعالمية بأبوظبي، 
ويرى أن اخلوض في املجهول وتصور املجتمع 
اإلماراتي بعد 50 سنة يجعل من املناسب االلتفات 
قليالً، والسؤال: كيف كان هذا املجتمع قبل خمسني 
خارج  من  ال���زواج  ومساهمة  دور  وم��ا  سنة؟ 
املقاربة  ننقل  يجعلنا  وهذا  عليه؟  املجتمع  نطاق 
اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  مجتمعات  إل��ى 
بالعموم والتي كانت تعاني من محدودية السكان 

اإلناث خصوصاً  الوفيات بني  وارتفاع نسبة  أوالً 
لتدني الرعاية الصحية واخلدمات األساسية  نظراً 
في  امل��رأة  حاجات  من  وغيرها  التغذية  ونوعية 
الصحة اإلجنابية مما أوجد خلالً بني أعداد اإلناث 
النتشار  مجتمعة  األسباب  هذه  فدفعت  والذكور، 
ظاهرة الزواج من أجنبيات، يضاف إلى ذلك بعض 
العوامل االقتصادية وفرص العمل والتنقل من بلد 
إلى آخر. ويضيف سرحان أن هناك جانبني لهذه 
الزيجات، أحدهما إيجابي واآلخر سلبي، واحلقيقة 
أن املسألة نسبية وال ميكن وضع قاعدة أو معيار 
إنسانية  كرابطة  ال��زواج  لكن  الفشل،  أو  للنجاح 
ومسؤولية أخالقية يحتم على الزوجني مهما كانت 
ثقافتهما أو بلدهما أن يراعيا أن مجرد االتفاق على 
واملقدرة  دينياً  واملقدسة  املهمة  الرابطة  هذه  إبرام 
املبررات  كانت  بها مهما  العبث  ال يجوز  اجتماعياً 

التي يسوقها البعض.
ويرى الدكتور سرحان أن أطفال هذه الزيجات 
العالقة  كانت  لو  حتى  ال��وزر  أغلب  يتحملون 
الزوجية بني آبائهم وأمهاتهم سعيدة، فالنظرة إليهم 
تبقى في إطار من الطبقية فهم مواطنون من الدرجة 
الثانية باملعيار االجتماعي، مما يضفي على الدولة 

مسؤوليات إضافية حملاولة إدماجهم باملجتمع. 
بأن  التعميم  ميكن  ال  أنه  إلى  ذلك  مع  ويشير 
بل  سلبيات،  لها  دائماً  أجنبيات  من  الزواج  نتيجة 
قد يحمل مثل هذا النوع من  الزيجات العديد من 
الوراثي يجنّب األسرة  اإليجابيات، فعلى املستوى 
قد  النكاح«  »تغريب  ألن  الوراثية  األمراض  بعض 
عليه  الله  )صلى  محمد  اإلس��الم  نبي  به  أوصى 
لثقافات جديدة  األبناء فرصة  وسلم(، وقد يعطي 

ومتيز في الوعي والشخصية. 
ويؤكد سرحان أن جهود دولة اإلمارات العربية 
املتزوجني  املواطنني  أبناء  مع  التعامل  في  املتحدة 
من خالل  كبيرة  إجنازات  قد حققت  أجنبيات  من 
الداخلية  وزارة  في  املتخصصة  اللجان  بذلته  ما 
عبر متابعاتها لألبناء في بلدان تواجدهم وتوثيق 
املقاييس  بكل  رائعة  مبادرة  بحق  وهي  حقوقهم، 
املستقبلي  التصور  بأن  يرتبط  وهذا  واالعتبارات، 
القيادة  تقدمة  ما  على  مبني  اإلماراتي  للمجتمع 
وميكن  جهود.  من  الدولة  ومؤسسات  احلكيمة 
القول: إننا مطمئنون على االستقرار االجتماعي ملا 
املتحدة في مختلف  العربية  اإلمارات  دولة  حققته 
والتنموية  واالقتصادية  االجتماعية  األصعدة 
والبشرية املستدامة، وهذا ما أكدته التقارير وتؤكده 

واملؤشرات الدولية في هذه املجاالت.

الغالف

      ل ميكن التعميم باأن نتيجة الزواج 

من اأجنبيات دائمًا لها �سلبيات، بل قد 

يحمل العديد من الإيجابيات

د.حسني السرحان
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التنفيذي  الرئيس  أحمد  بطي  أحمد  أكد سعادة 
ملؤسسة »املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة« مدير 
على  دبي«  »جمارك  حرص  دبي«  »جمارك  عام 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  توجيهات  تنفيذ 
وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد 
العمل  أهمية  على  باستمرار  يؤكد  الذي  الداخلية، 
مع  في حوار  سعادته  املشترك، مشيراً  احلكومي 
»999« إلى تشكيل فريق إستراتيجي يضم قياديني 
من الوزارة والدائرة لتنفيذ عدة مشاريع مشتركة 

وفيما يلي نص احلوار:
في  دب��ي«  »جمارك  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  ما   <

احلياة االقتصادية والتجارية إلمارة دبي؟
التنمية  تعزيز  ف��ي  دب��ي«  »ج��م��ارك  تسهم 
املشروعة،  التجارة  حركة  وتسهيل  االقتصادية، 
واملقلدة،  املمنوعة  السلع  من  املجتمع  وحماية 
بأمان،  البالد  حدود  عبر  الناس  حركة  وتسهيل 
واالرتقاء  املشروعة  التجارية  املمارسات  وتعزيز 
بها، وهي تدرك األهمية املتزايدة القتصاد اإلمارة 
على املستوى احمللي والعربي واإلقليمي والعاملي، 
والذي يتمتع بكثير من مصادر القوة املستمدة من 
قلب  في  اإلستراتيجي  اجلغرافي  اإلم��ارة  موقع 
للمستثمرين  املقدمة  املميزة  والتسهيالت  العالم، 
اجلمركية،  الرسوم  وتنافسية  األعمال،  وأصحاب 
متطورة  وعالقات  متطورة،  حتتية  بنية  ووجود 
والصديقة.هذه  الشقيقة  العالم  دول  معظم  مع 
قوياً  دبي  اقتصاد  غيرها جتعل  والكثير  األسباب 
وسريع النمو، ويدفع »جمارك دبي« إلى بذل املزيد 
من اجلهد لتوفير أفضل الكوادر البشرية وأحدث 
انسيابية  لضمان  اإلج��راءات  وتسهيل  األجهزة، 
حركة التجارة املشروعة بكل سالسة، باعتبار أن 
اقتصاد دبي يعتمد بشكل كبير على التجارة غير 

النفطية.

فريق ا�سرتاتيجي للتعاون بني وزارة الداخلية و»جمارك دبي« 

أحمد بطي أحمد:
الجودة طريق 

ال بد أن نسير فيه من دون توقف
حوار: با�سل ثريا 

وآخر اإلحصائيات الصادرة عن »جمارك دبي« 
املباشرة  التجارة  حققت  حيث  الدور،  هذا  تعكس 
غير النفطية بني دبي والعالم خالل األشهر األربعة 
األولى من هذا العام منواً قياسياً جتاوز 30 % لتبلغ 
خالل  درهم  مليار   180 مقابل  درهم،  مليار   235
الفترة نفسها من العام املاضي، ونتوقع أن يتواصل 
منو جتارة دبي مع العالم حتى نهاية العام اجلاري.

من  املزيد  تقدمي  على  دبي«  »جمارك  وستعمل 
التسهيالت لقطاع األعمال، وتعزيز التواصل معهم 
لذلك  تواجههم،  التي  العقبات  كافة  إزالة  أجل  من 
ل�»جمارك  االستشاري  املجلس  عامني  قبل  شكلت 
التجارية  القطاعات  ع��ن  ممثلني  ليضم  دب��ي« 
واالستثمارية في دبي ملناقشة جميع املوضوعات 
املتعلقة بالقطاعات االقتصادية. كما أطلقت مبادرة 
»ارتباط« بداية العام اجلاري بهدف عقد لقاءات مع 
مجالس األعمال للدول التي تتمتع بعالقات شراكة 
استراتيجية مع دبي، واستكشاف مزيد من مجاالت 

التعاون والتنسيق في املجال االقتصادي. 

قيم واحدة

الداخلية  وزارة  مع  تعاونكم  تقّيمون  كيف   <
ضمن شعار »قيم واحدة شراكة واحدة«؟

توجيهات  تنفيذ  على  حريصة  دبي«  »جمارك 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

يؤكد  الذي  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
وقمنا  املشترك،  احلكومي  العمل  أهمية  باستمرار 
بتشكيل فريق إستراتيجي مع وزارة الداخلية يضم 
قياديني من الوزارة والدائرة، وعقد هذا الفريق أول 
بعدة  وخرج  املاضي،  يونيو  شهر  في  له  اجتماع 
مذكرة  توقيع  على  االتفاق  أهمها  رئيسية،  نقاط 
ربع  اجتماعات  وعقد  اجلانبني،  بني  تقني  تعاون 
سنوية بني الطرفني ملناقشة السياسة األمنية لدولة 
اإلمارات، وتنظيم العالقة اإلستراتيجية التي تربط 
اجلانبني، وإعداد خطة عمل سنوية لتنفيذ مشاريع 
وزارة  مع  نفذت  مشاريع  عدة  وهناك  مشتركة، 
املتعلّق  اإللكتروني  الربط  مشروع  منها  الداخلية، 
بتبادل املعلومات حول التعامل مع املركبات القادمة 
إلى الدولة واملغادرة منها براً وبحراً وجواً، واالتفاق 
الدولية  بالشرطة  اخلاصة  املعلومات  تبادل  على 
ل� »جمارك دبي« احلصول  إذ ميكن  )االنتربول(، 
املطلوبة  السيارات  بشأن  الالزمة  املعلومات  على 
دولياً، كما نفذ مشروع إنشاء منفذ »حتا« احلدودي 
بني دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان بإشراف وزارة 

الداخلية.
 

اأ�شاليب اإجرامية

في  اإلجرامية  العصابات  أساليب  تتنوع   <
عبرها،  أو  الدولة  داخل  إلى  املمنوعات  تهريب 

5971 �سبطية من املواد املخدرة 
رة خالل عام 2010 واملمنوعة واملزوَّ
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والتقنيات  البشري  ال��ك��ادر  تؤهلون  فكيف 
املوجودة لديكم ملواجهة ذلك؟

االستثمار احلقيقي بالنسبة ل�»جمارك دبي« هم 
كوادرها البشرية، فهم الثروة احلقيقية التي تستند 
عليها في حتقيق اإلجنازات، وهم مصدر التنافسية، 
الكفاءة. وألننا نرغب  الرئيس في حتقيق  والعامل 
في االرتقاء أكثر مبواردنا البشرية ورفع إنتاجيتها 
مبادرة   2011 مارس  في  أطلقنا  والئها،  وتعزيز 
مستندين  املوظفني،  مع  التواصل  لتعزيز  »كادر« 
كفاءة  حتقيق  هي:  محاور  أربعة  على  ذلك  في 
الوظيفية،  والدرجات  الفئات  جميع  في  املوظفني 
البشرية  املوارد  إستراتيجيات  تطبيق  واستمرارية 
للدائرة،  اإلستراتيجية  األهداف  تدعم حتقيق  التي 
ودعم التطوير الوظيفي لكافة الفئات لتحقيق النمو 
النواحي  جميع  من  املوظفني  ورعاية  الوظيفي، 
)الصحة، والترقيات، واملكافآت، واحلوافز، .. إلخ(.

وخ��الل ع��ام 2010 وف��رت »ج��م��ارك دب��ي« 
مبتوسط  تدريبية،  دورة   320 من  أكثر  ملوظفيها 
36 ساعة لكل موظف، وهو من أعلى املعدالت على 
الدورات  على  التركيز  ومت  دبي.  حكومة  مستوى 
التفتيش  لكادر  املوجهة  والتخصصية  النوعية 
الزاوية  وحجر  اجلمركي  العمل  باعتبارهم عصب 
في حفظ أمن وسالمة منافذ الدولة، وشمل التدريب 
التعامل مع األجهزة بشكل مثالي وفعال، ودورات 
لغة اجلسد، وكيفية كشف البضائع املقلدة واملزيفة، 
وطرق  املخدرات  وأن��واع  األمني،  احلس  وتنمية 
تهريبها، وكيفية تفتيش املسافرين، وهذه الدورات 
تهريب  أساليب  لكشف  اجلهود  دعم  في  تسهم 
تهريبهم  محاوالت  وإحباط  اإلجرامية،  العصابات 

للمواد احملظورة واملقلّدة.
كما مت وضع خطة تدريبية خالل العام اجلاري، 

لالرتقاء  وظيفة  كل  ومهمات  طبيعة  مع  تتناسب 
باملستوى الفني واملعرفي اجلمركي، ووضعت آلية 
تنفيذية لتطوير وتأهيل قيادات الصف الثاني ضمن 
برنامج »التخطيط اإلحاللي« منتصف مايو 2011 
القيادات املستقبلية، وتعتزم »جمارك  لبناء قدرات 
دبي« زيادة عدد الدورات التدريبية املقدمة ملوظفيها 

بنسبة 10٪ خالل العام اجلاري.
أما بالنسبة ألهم األجهزة والتقنيات املستخدمة 
املتحرك  املختبر  فهناك  التفتيش،  كفاءة  لزيادة 
عن  للكشف  اإلم��ارات  دولة  في  نوعه  من  األول 
مجهز  وهو  املمنوعة،  املواد  من  وغيرها  املخدرات 
بأحدث األجهزة واملعدات للكشف عن املواد املهربة 
حيث يضم جهازاً لكشف الفراغات، وجهاز املنظار 
لكشف  وج��ه��ازاً  الضيقة،  األماكن  عن  للكشف 
املخدرات واملتفجرات عن ُبعد، وأجهزة الكشف عن 
للرقابة  وكاميرا  قرب،  عن  واملتفجرات  املخدرات 
اخلارجية. ويرتبط املختبر املتحرك مباشرة بغرفة 
العمليات في »جمارك دبي«، ويحتوي على جهاز 
كمبيوتر يقوم بإرسال تقارير مباشرة للغرفة عن 
أجهزة  ولدينا  بأول.  أوالً  ونتائجه  عملياته  سير 
الكشف اإلشعاعي عن ُبعد، وجهاز »IP6500« الذي 

يعتبر من أحدث األنظمة املتكاملة في العالم للمسح 
ومحتوياتها،  واحلاويات  للشاحنات  اإلشعاعي 
وأشعة  »السينية«  باألشعة  الكشف  ويستطيع 
عملية  تستغرق  »نيوترون«، حيث  وأشعة  »جاما« 

املسح فترة وجيزة.
وضمن برنامج التخليص اجلمركي اإللكتروني 
الذي يتم  املخاطر«  2« نستخدم »محرك  »مرسال 
من  اجلمركية  االستخباراتية  باملعلومات  تغذيته 
لدى  ذلك  في  مبا  والداخلية  اخلارجية  مصادرها 
يحدد  وال��ذي  دبي«،  »جمارك  وإدارات  موظفي 
الشحنات التي ميكن أن حتتوي على مخاطر )سلع 

ممنوعة أو مقلدة( بكفاءة عالية.
تقدم  اجلمركية،  للكالب  شعبة  أيضاً  ولدينا 
املخدرات  عن  للكشف  وعاجلة  سريعة  خدمات 
املنافذ اجلمركية بدبي، والتي  املتفجرة في  واملواد 
حتتاج إلى دعم ومساندة فنية خصوصاً في حاالت 
االشتباه بشحنات معينة قد ال يكون من املناسب 
أو  مخدرات  على  احتوائها  من  التأكد  قبل  فتحها 

مواد متفجرة. 

حماولت تهريب

محاوالت  إحباط  عمليات  أبرز  عن  حدثنا   <
تهريب املواد احملظورة واملقلدة إلى داخل الدولة 

أو عبرها التي متت مؤخراً؟
أمن  على  احلفاظ  قضية  دبي«  »جمارك  تضع 
املجتمع وحماية جميع منافذ اإلمارة من دخول أي 
مواد ممنوعة في مقدمة أهدافها اإلستراتيجية. وفي 
عام 2010، بلغ عدد الضبطيات 5971 ضبطية، من 
لعقاقير  قرص  ماليني  سبعة  حوالي  ضبط  بينها 
طبية مختلفة، وضبط 14.6 طن من املواد الكيميائية 
تهريب  وإحباط  املخدرات،  تصنيع  في  املستخدمة 
املخدر،  الكريستال  م��ادة  من  غراماً  كيلو   113
وإحباط تهريب أكثر من 48 ألف لعبة فيديو مقلّدة، 
وضبط حوالي 1000 شيك سياحي مزور. أما هذا 
العام، فحتى الربع األول منه، لدينا 1828 ضبطية 
متنوعة، مقابل 1462 ضبطية في نفس الفترة من 

العام املاضي.
العام  في  متت  التي  الضبطيات  أب��رز  وم��ن 
اجلاري، إحباط محاولة تهريب تسعة كيلو غرامات 
عالية  بحرفية  مخبأة  املخدرة  األفيون  مادة  من 
ألعاب خشبية ضمن ثالث  وبطريقة متشابهة في 
ومتجهة  آسيوية  دولة  من  قادمة  جوية  شحنات 
إلى ثالث دول غربية عبر دبي، وضبط 1.5 مليون 
السوق  إلى  موجهة  مخدر  لعقار  دوائ��ي  قرص 

احمللي، وإحباط مرور شحنة من األدوية اجلنسية 
العقاقير  مليون قرص ألحد  املمنوعة تشتمل على 
والتي  سترات«،  »السلدنافيل  مادة  من  املصنعة 
اإلنسان،  صحة  على  خطيرة  مبضاعفات  تتسبب 
وأطلقنا على هذه العملية اسم »لقاح الزهور« نسبة 
الزهور  قسم  وهو  فيه  ضبطت  الذي  املكان  إلى 
دبي  مطار  في  احلرة  املنطقة  تفتيش  ملركز  التابع 
الدولي، وضبط عمالت نقدية مزيفة من فئة املائة 
دوالر أمريكي تزيد قيمتها اإلجمالية عن 804 آالف 
املسافرين  أحد  حاول  درهم(  مليون   2.9( دوالر 
إدخالها لتصريفها في األسواق احمللية، ومت ضبط 
من  غرامات  كيلو  سبعة  تهريب  حاوال  مسافرّين 
منفصلتني  عمليتني  في  املخدرة  الكريستال  مادة 
أثناء قدومهما من إحدى الدول املجاورة عبر املبنى 

»2« في مطار دبي الدولي.
مكافحة  في  دبي«  »جمارك  جهود  نالت  وقد   
الدولية  املنظمات  من  كبيراً  تقديراً  التهريب 
لتبادل  اإلقليمي  املكتب  أعلن  حيث  واإلقليمية، 
املعلومات في الشرق األوسط )RILO( أن »جمارك 
دبي« حققت في عام 2010 أعلى نسبة في مجال 
اجلرائم  مبكافحة  املرتبطة  اإلخباريات  تبادل 
 62 عددها  بلغ  إذ  األوسط،  الشرق  في  اجلمركية 
أنحاء  في  عديدة  ضبطيات  عنها  نتجت  إخبارية 
تدل  وغيرها  الشهادات  هذه  العالم،  من  متفرقة 
قبل  من  املتبعة  اإلج��راءات  وفاعلية  جناعة  على 
مفتشي »جمارك دبي«، واجلهود التي تبذلها إدارة 
أجل  من  الدائرة  في  اجلمركية«  »االستخبارات 
املواد املمنوعة  إحباط مرور املخدرات وغيرها من 

من دون التسبب في أي خسائر بشرية.

ر�شا العمالء

العاملية  اجل��ودة  معايير  تواكبون  كيف   <
خلدمة العمالء واحملافظة على رضاهم ووالئهم؟

نحن ننتهج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راش��د  بن 
كل  في  الله«  »رع��اه  دبي  حاكم  ال��وزراء  مجلس 
بالنظرة  ملتزمون  فإننا  ولذلك  عملنا،  جوانب 
عنها:  قال  إذ  للجودة،  لسموه  والثاقبة  العصرية 
فاجلودة  حياة«،  أسلوب  بل  غاية  ليست  »اجلودة 
لنا ليست خياراً من اخليارات، وإمنا هي  بالنسبة 
حاجة ملّحة وضرورية وفورّية، وطريق ال بد أن 

نسير فيه من دون توقف.
اجلودة  معايير  أفضل  توفير  في  منا  ورغبة 
معاييرها  تكريس  على  نحرص  لعمالئنا،  العاملية 
وتعزيز تطبيقاتها في جوانب العمل املختلفة متاشياً 
الدائرة،  تنطلق منه  الذي  الهدف اإلستراتيجي  مع 
يتعلق  مبا  املمارسات  أفضل  اعتماد  في  واملتمثل 
بإجراءات ونظم العمل، ولذلك حصلت الدائرة في 
إدارة  شهادات  من  العديد  على  األخيرة  السنوات 
العمالء  خدمة  ميثاق  إدارة  نظام  ومنها  اجلودة، 
- األولى على مستوى العالم - )اآليزو 10001(، 
واملسؤولية االجتماعية - األولى على مستوى دبي 
)SA 8000(، ونظام إدارة البيئة )اآليزو 14001(، 
وإدارة   ،)27001 )اآلي��زو  املعلومات  أمن  وإدارة 

خدمات تقنية املعلومات )اآليزو 20000(.

خدمات اإلكرتونية

> وماذا عن التحول إلى اخلدمات اإللكترونية 
واستخدام التقنيات احلديثة في هذا املجال؟

حاليا نقدم 100٪ من خدماتنا بشكل إلكتروني، 
االستيراد،  مجاالت  في  خدمة   80 عددها  ويبلغ 
واإلدخ��ال  البضاعة،  ونقل  والعبور،  والتصدير، 
نظام  أطلقنا   ،2010 مارس  وفي  وغيرها.  املؤقت، 
»مرسال 2«، وهو نظام جمركي إلكتروني متكامل 
التي  اجلمركية  املعامالت  كافة  وإجناز  لتخليص 
يرغب العميل في احلصول عليها، كما أطلقنا مبادرة 
اخلاص  القطاعني  بني  اإللكترونية  األعمال  »قناة 

واحلكومي«.
»جمارك  حققتها  التي  اإلجن��ازات  أبرز  ما   <

دبي« على صعيد جوائز التميُّز واإلبداع؟
فازت »جمارك دبي« في العام املاضي والعام 
مجاالت  في  التقديرية  اجلوائز  بالعديد  اجلاري 
موقعنا  فاز   2010 عام  ففي  واإلب��داع،  التميز 
فئة  عن  التقني«  »اإلب��داع  بجائزة  اإللكتروني 

جوائز  ضمن  والعسكرية«،  األمنية  »املؤسسات 
الذي  العربية«  اإللكترونية  احلكومة  »درع 
املنطقة  في  اإلنترنت  جوائز  »أكادميية  نظمته 
األول  باملركز  أيضاً  الدائرة  وف��ازت  العربية«، 
العمالء  شكاوى  ومعاجلة  إلدارة  نظام  ألفضل 
اإلمارات  دولة  مستوى  على  احلكومية  بالدوائر 
املركز  وأح��رزت   ،»2010 ستار  »جوائز  ضمن 
األول ل� »اجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات« من مجموعة »اإلمارات للبيئة« عن 
العربي«  املستوى  على  الكبرى  »املؤسسات  فئة 
متقدمة بذلك على أكثر من 62 مؤسسة من 12 
دولة عربية، وحققت إجنازاً عاملياً جديداً ألنظمة 
العمل املطبقة في مجال تعزيز روح املبادرة لدى 
موظفيها بحصول نظام »بادر« لالقتراحات على 
»أفكار  جمعية  من  البالتيني«  »االعتماد  شهادة 
اململكة املتحدة«. وفازت الدائرة في العام احلالي 
ب�»جائزة التميز للتصميم املؤسسي« من مجموعة 
»أوبن غروب« تقديراً جلهودها في مجال تطبيق 
نظام التصميم املؤسسي الذي أسهم في حتسني 

األداء وحقق فوائد مالية جمة للدائرة.
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       حاليًا نقدم 100٪ من خدماتنا ب�سكل اإلكرتوين 

ويبلغ عددها 80 خدمة يف جمالت ال�سترياد 

والت�سدير، والعبور، ونقل الب�ساعة، والإدخال املوؤقت
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 ،1991 يناير  منذ  فعالة  مركزية  بحكومة  الصومال  حتظ  لم 
عندما متت اإلطاحة بالرئيس السابق محمد سياد بري. ومنذ ذلك 
احلني، أدى االقتتال بني أمراء احلرب والقوات احلكومية وحتالفات 
مختلفة من املتمردين اإلسالميني إلى وفاة اآلالف من الصوماليني 

ونزوح مئات اآلالف غيرهم.
ففي الشمال، أعلنت أرض الصومال، التي كانت حتت احلماية 
البريطانية سابقاً، استقاللها عن بقية الصومال في مايو 1991، 
في حني أعلنت منطقة »بونتالند«، الواقعة في شمال شرق البالد، 
استقاللها عام 1998. وظلت كلتا املنطقتني هادئتني إلى حٍد كبير، 
على الرغم من معاناة »بونتالند« من انعدام األمن في السنوات 

األخيرة.
كانت عملية »استعادة األمل« التي قادتها الواليات املتحدة في 
املساعدات  إيصال  حلماية  املتحدة  األمم  من  بتكليف   1992 عام 
أجرأ  واحدة من  الكبرى،  الغذائية  األزمات  إحدى  أثناء  اإلنسانية 

احملاوالت لفتح صفحة جديدة في الصومال.
وفيما يلي التسلسل الزمني لألحداث التي أدت إلى حالة النزاع 
واملجاعة احلالية في أجزاء من جنوب ووسط الصومال وفق ما 

أعدته شبكة األنباء اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة. 
26 يونيو 1960: أرض الصومال، التي كانت محمية بريطانية 

سابقة، تفوز باستقاللها. 
1960: الصومال، املستعمرة اإليطالية السابقة، تفوز  يوليو   1
باستقاللها. وتشكل املستعمرتان السابقتان، البريطانية في الشمال 

الغربي واإليطالية في اجلنوب، وحدة في ما بينهما. 
15 أكتوبر 1969: الرئيس املنتخب عبد الرشيد علي شرماركي 

يتعرض لالغتيال على يد أحد حراسه الشخصيني. 
1969: اجليش، بقيادة اجلنرال محمد سياد بري،  أكتوبر   21
يطيح باحلكومة املدنية بعد فشل محاولة البرملان الختيار رئيس 
جديد، ويوقف العمل بالدستور ويحظر جميع األحزاب السياسية 
املجلس  يرأس  بري  للفساد.  بوضع حد  ويعد   ،86 عددها  البالغ 
من  ضباطاً  ويضم  عضواً   25 من  يتكون  الذي  للثورة  األعلى 

اجليش والشرطة.
يعلن  العسكري  املجلس   :1970 أكتوبر   21
»االشتراكية  ويتبنى  اشتراكية  دول��ة  الصومال 
العلمية«، في ما يبدو على أنه حتول باجتاه االحتاد 
حتصل  واالستخبارات  األمن  أجهزة  السوفييتي. 

على صالحيات أكبر. 
لكتابة  جديدة  طريقة  وضع   :1972 أكتوبر   21
الرومانية  األبجدية  واعتماد  الصومالية،  اللغة 
للغة  رسمية  تهجئة  كحروف  املعدلة  بصيغتها 

الصومالية. 
شمال ووسط الصومال يشهدان واحدة   :1974
)الذيل  دبادير  باسم  املعروفة  املجاعات،  أسوأ  من 
الناس.  من  اآلالف  موت  إلى  أدى  مما  الطويل(، 
إلى  الرعاة  تنقل عشرات اآلالف من  حكومة بري 
جامعة  إلى  ينضم  والصومال  الصومال.  جنوب 

الدول العربية. 
بني  محدودة  استنزاف  حرب   :1977 يوليو 
اإلثيوبي  واجليش  الصومال  تدعمهم  مسلحني 
الصومال  تعلن  عندما  شاملة  حرب  إلى  تتحول 
في  احل��رب  ه��ذه  وتعرف  إثيوبيا.  على  احل��رب 
الباردة  احلرب  معارك  أشرس  أنها  على  التاريخ 
املنطقة  في  رحاها  وت��دور  األفريقية،  القارة  في 

الصومالية اإلثيوبية. 
حوالي  يطرد  الصومال   :1977 نوفمبر   13
6,000 حليف روسي وكوبي وسوفييتي بعد تغير 

موقف االحتاد السوفييتي وحتالفه مع إثيوبيا. 
تعلن  الصومالية  احلكومة   :1978 م��ارس 

انسحاب قواتها. 
اجليش  ضباط  من  مجموعة   :1978 أبريل   8
حتاول إسقاط نظام سياد بري بعد هزمية اجليش 
وبري  تفشل،  االنقالب  محاولة  ولكن  الصومالي. 
يشدد قبضته، ثم يبدأ في عملية وضع السلطة في 
ماريهان.  دارود  املسماة  وعشيرته  أقاربه  أيدي 
السلطة أيضاً عشيرتي دولباهانتي  كما ميكن من 

وأوغاديني القريبتني له. 
تشن  الصومالية  الوطنية  احلركة   :1988 مايو 
هجوماً مسلحاً في شمال البالد، نتيجة لتبني النظام 
سياسات وحشية في أعقاب احلرب اإلثيوبية، ويرد 
مئات  نزوح  يتسبب في  املنطقة مما  بري بقصف 
ويشكل  منهم.  الكثيرين  وقتل  املدنيني  من  اآلالف 
وبداية  بري  سياد  حلكم  حقيقي  حتٍد  أول  هذا 

انتشار املعارضة املسلحة للنظام.
مقديشو  العاصمة  في  بيان  نشر   :1990 مايو 
للمصاحلة  شاملة  إتفاقية  إلى  التوصل  إلى  يدعو 
األمد.  أهلية طويلة  أجل جتنب حرب  من  الوطنية 
144 شخصاً يوقعون على البيان، من بينهم رجال 
جميع  من  أعمال  ورج��ال  دين  وزعماء  سياسة 

القبائل الصومالية. 
في  املسلحة  االنتفاضة  اندالع   :1990 ديسمبر 

مقديشو. 
يناير 1991: بري يهرب من مقديشو، والقوات 
بشكل  املكون  املوحد،  الصومالي  للمؤمتر  املوالية 

كبير من أفراد قبائل الهويا، يستولي على املدينة. 
املوحد  الصومالي  املؤمتر   :1991 يناير   28

يعني علي مهدي محمد رئيساً للبالد، ولكن اجلناح 
فرح  محمد  اجلنرال  بقيادة  للمؤمتر،  العسكري 

عيديد، يحتج على هذا التعيني. 
كانت  التي  الصومال،  أرض   :1991 مايو   18
محمية بريطانية سابقة، تعلن استقاللها من جانب 

واحد عن بقية الصومال في مدينة برعو. 
يوليو 1991: انعقاد مؤمتر في جيبوتي الختيار 
علي مهدي رئيساً مؤقتاً، ولكن عيديد وأتباعه من 

املؤمتر الصومالي املوحد يرفضون التعيني. 
النطاق  وواسع  كامل  قتال   :1991 نوفمبر   17

يبدأ بني فصيلي املؤمتر الصومالي املوحد. 
3 مارس 1992: وقف إطالق النار بني الفصائل 

املتحاربة في مقديشو يدخل حيز التنفيذ. 
1992: اندالع القتال في شمال شرق البالد بني 
جماعة االحتاد اإلسالمية وميليشيا موالية جلبهة 
الكولونيل  بقيادة  الصومالية،  الدميقراطية  اإلنقاذ 

عبد الله يوسف أحمد. 
أبريل 1992: بدء تنفيذ عملية األمم املتحدة في 

الصومال، يونوسوم 1
املتحدة  الدولية  العمل  قوة   :1992 ديسمبر 
)يونيتاف( حتت قيادة القوات األميركية تصل إلى 

مقديشو في إطار عملية »استعادة األمل«. 
على  بوراما  في  مؤمتر  انعقاد   :1993 فبراير 
مدى ثالثة أشهر الختيار زعيم جديد لدولة أرض 
الصومال املعلنة من جانب واحد. وانتخاب محمد 
إبراهيم عقال، رئيس الوزراء الصومالي السابق في 

مايو 1993. 
لعقد  أخ��رى  ج��ادة  محاولة   :1993 م��ارس 
إلى  تتطور  اإلثيوبية  واملبادرة  سالم،  محادثات 
مؤمتر مصاحلة برعاية مشتركة من األمم املتحدة 

وإثيوبيا في أديس أبابا. 
املتحدة  الدولية  العمل  ق��وة   :1993 مايو   4
)يونيتاف( تسلم مهامها لعملية األمم املتحدة الثانية 

يونوسوم 2. 
حفظ  جنود  من  جندياً   23  :  1993 يونيو   5
أيدي  على  حتفهم  يلقون  الباكستانيني  السالم 

مقاتلني موالني لعيديد. 
تقتل  أميركية  مروحيات   :1993 يوليو   12
في منزل خاص في  50 مدنياً صومالياً  أكثر من 
العداء احمللي لقوات  إلى زيادة  مقديشو، مما أدى 

التدخل الدولي. 
أمريكية  بقيادة  قوات  تورط   :1993 أكتوبر   3
تبادل  ف��ي  عيديد  مساعدي  ك��ب��ار  ع��ن  تبحث 
إلطالق النار يتسبب في مقتل 18 أميركياً ومئات 
اجلنود  أح��د  جثة  لسحل  وص��ور  الصوماليني. 
الكاميرات  أمام  مقديشو  شوارع  في  األميركيني 

تثير غضباً دولياً. 
بجروح  متأثراً  ميوت  عيديد   :1996 أغسطس 
أصيب بها في مواجهات ضد نائبه السابق، عثمان 
علي، والعشائر تختار ابنه حسني محمد عيديد، وهو 
جندي سابق في مشاة البحرية األميركية، خلفاً له. 
حتت  مصاحلة  مؤمتر  انعقاد   :1996 نوفمبر 
رعاية احلكومة اإلثيوبية يجمع معظم الفصائل غير 

أن ابن عيديد يقاطعه. 

الصومال..
العد التنازلي 

نحو الكارثة
اإعداد :با�سل ثريا 



نوفمبر 1997: قادة الفصائل يلتقون في القاهرة 
الصومال  واالجتماع يحقق جناحاً محدوداً، تاركاً 

بدون زعيم وطني ومقديشو منقسمة وغير آمنة. 
الوطني  السالم  مؤمتر  انعقاد   :2000 مايو   2
رئيس جمهورية  من  مبادرة  على  بناًء  الصومالي 
جيبوتي. ويجمع املؤمتر أكثر من 2,000 مشارك، 
ويشكل أول مؤمتر ال يسيطر فيه أمراء احلرب على 

جدول األعمال. 
2000: اجلمعية الوطنية االنتقالية  26 أغسطس 
اختيارهم على أساس  245 عضواً، مت  املؤلفة من 
حسن  صالد  القاسم  عبد  تنتخب  القبلي،  التمثيل 
اجلديد  الرئيس  ويقوم  للصومال،  جديداً  رئيساً 

بتشكيل احلكومة الوطنية االنتقالية. 
اليمني  ي��ؤدي  حسن   :2000 أغسطس   27
حضره  ال��ذي  التنصيب  حفل  خالل  الدستورية 
واليمن  وال��س��ودان  وإثيوبيا  إريتريا  رؤس���اء 
وجيبوتي البلد املضيف، جنباً إلى جنب مع ممثلني 
وجامعة  األوروب��ي  واالحت��اد  املتحدة  األمم  عن 
الدول العربية واالحتاد األفريقي وفرنسا وإيطاليا 

والكويت وليبيا. 
املصاحلة  »مجلس  تشكيل   :2001 أبريل 
الذي  إثيوبيا،  في  الصومال«  بناء  وإع��ادة 
يتكون من مجموعة من الفصائل اجلنوبية 
ويعلن  االنتقالية.  للحكومة  املعارضة 
حكومة  تشكيل  على  عزمه  املجلس 
ستة  غضون  في  منافسة  وطنية 

أشهر. 
 :2001 وديسمبر  نوفمبر 
اراب  دان��ي��ال  الكيني  الرئيس 
الوطنية  احلكومة  يجمع  موي 
أعضاء  وب��ع��ض  االنتقالية 
مجلس املصاحلة وإعادة بناء 
الصومال وغيرهم من قادة 
على  للتوقيع  الفصائل 
إلنهاء  »ن��اك��ورو«  اتفاق 

الصراع. 
 :2001 ن��وف��م��ب��ر 
تقوم  املتحدة  الواليات 
هجمات  أع��ق��اب  ف��ي 
بتجميد  سبتمبر   11
بركات،  بنك  أم���وال 
الرئيسي  البنك  وهو 
وأكبر  للتحويالت 
مشغل لليد العاملة 

يهزم  اإلسالمية  احملاكم  احتاد   :2006 يوليو 
يفرون من مقديشو، ويتحرك  الذين  أمراء احلرب 
بسرعة إلى أجزاء أخرى بجنوب ووسط الصومال 

ويفرض سيطرته على إدارة شؤون الدولة. 
أغسطس 2006: إعادة فتح مطار مقديشو للمرة 
1995، واحتاد احملاكم اإلسالمية  األولى منذ عام 

يعيد أيضاً فتح مرفأ مقديشو. 
يوليو إلى ديسمبر 2006: عودة مظاهر السالم 
واالستقرار إلى مقديشو للمرة األولى منذ أكثر من 

15 عاماً. 
احتاد  تطرد  االثيوبية  القوات   :2006 ديسمبر 
مناطق  ومعظم  مقديشو  من  اإلسالمية  احملاكم 
 28 في  مقديشو  على  وتستولي  البالد،  جنوب 
أحمد  ورئيسها  االنتقالية  احلكومة  ديسمبر. 

يدخلون مقديشو للمرة األولى منذ عام 2004. 
وغيره  اإلسالمية  احملاكم  احتاد   :2007 مارس 
من املعارضني للوجود االثيوبي يجمعون صفوفهم 
اإلثيوبية  القوات  مواقع  على  هجمات  ويشنون 
سالم  حفظ  ق��وات  أول  وص��ول  واحلكومية. 
أوغندا  )من  )اميسوم(  األفريقي  لالحتاد  تابعة 

وبوروندي( إلى مقديشو. 
مئات  واضطرار  القتال  تفاقم   :2007 أبريل 
اآلالف من األشخاص إلى الفرار من مقديشو، في 
أكبر نزوح تشهده املدينة خالل 15 عاماً. والتقارير 
تشير إلى مقتل املئات بعد عدة أيام من االشتباكات 

العنيفة. 
اإلسالمية  فلول احتاد احملاكم   :2007 سبتمبر 
واجلماعات املعارضة األخرى جتتمع في العاصمة 
حملاربة  جديد  حتالف  لتشكيل  أسمرة  االريترية 
إعادة حترير  التحالف من أجل  اإلثيوبيني. تكوين 

الصومال بقيادة الشيخ شريف شيخ أحمد. 
مع  خالفه  بعد  جيدي  استقالة   :2007 أكتوبر 

الرئيس. 
حسني،  حسن  نور  يعني  أحمد   :2007 نوفمبر 
جديداً  رئيساً  عدي،  نور  باسم  أيضاً  املعروف 
املصاحلة  عملية  إجراء  في  فوراً  ويشرع  للوزراء 
مع املعارضة. عدد الالجئني الصوماليني يصل إلى 
نزوح  عن  تتحدث  املتحدة  واألمم  مليون شخص، 
في  مقديشو  من  200,000 شخص  من  يقرب  ما 
من  اآلالف  مئات  يفر  في حني  أسبوعني،  غضون 
احلكومية  والقوات  املتمردين  بني  الدائر  القتال 
اإلغاثة  ووك��االت  اإلثيوبية،  القوات  من  املدعومة 

حتذر من أزمة إنسانية. 
عدن  تقتل  أمريكية  جوية  2008: ضربة  أبريل 
هاشي ايرو، أحد زعماء جماعة الشباب اإلسالمية 

املتمردة، في إطار حربها ضد تنظيم القاعدة. 
اتفاق لوقف  يونيو 2008: احلكومة توقع على 
إطالق النار ملدة ثالثة أشهر مع حتالف إعادة حترير 
مقديشو.  في  املواجهات  وقف  أجل  من  الصومال 
القوات  انسحاب  على  الصفقة  من  جزء  وينص 
يوماً،   120 غضون  في  الصومال  من  اإلثيوبية 
ولكن أحد فصائل حتالف إعادة حترير الصومال 
يرفض وقف إطالق النار ويتعهد مبواصلة القتال 
حتى ترحل جميع القوات األجنبية، مبا في ذلك بعثة 

املجاعة يف ال�سومال

هناك اأكثـر من 4 ماليني �شخ�ض مازالوا متاأثرين باجلفاف واملجاعة يف 

ال�شومال، فيما نزح ربع �شكان الدولة ب�شبب الأزمة.

سكان الصومال – أكثر من نصفهم يعانون من األزمة
750,000
 متأثرون
 باملجاعة

3.3 مليون
 يحتاجون ملساعدات فورية

4 ماليني
يعانون من األزمة

7.5 مليون
اإلجمالي

 UNDEP, 2005 :املصدر

وصول املساعدات اإلنسانية
تتفاقم أوضاع انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 
والتهجير الواسع النطاق بانعدام األمن الذي مينع 
إلى  الوصول  من  اإلنسانية  املساعدات  من  كثيراً 

املناطق املتضررة.

غير مقيد مقيد جداً/ممنوع 

مكافىء وصول مساعدات األمم املتحدة، يونيو 2011

الجئون جدد من الصومال في 2011 
تضافر اجلوع وانعدام األمن دفع بأكثر من 250,000 صومالي إلى البحث عن 

مساعدات في دول أخرى منذ بداية 2011. 
كينيا

 152,734
الجئاً جديداً 
في 2011 

أثيوبيا
78,476

اليمن جيبوتي

دولو ادو، أثيوبيا
مع تباطؤ عدد الواصلني 

اجلدد في االسابيع 
األخيرة، مت تسجيل أكثر 
من 79,000 الجىء جديد 

في مخيمات دولو ادو 
في 2011 ليرتفع إجمالي 

مساحة املخيمات إلى 
أكثر من 400 باملئة. 

جنوب الصومال
خمسة وسبعون باملئة 

من املتضررين من 
األزمة يعيشون في هذه 
املنطقة ويواجه السكان 

هنا والذين يصل عددهم 
إلى 3 ماليني نسمة 

حتديات جمة في وصول 
املساعدات اإلنسانية 
بسبب إنعدام األمن. 

داداب، كينيا
أكثر من 146,000 

)بيانات األمم املتحدة، 
25 أغسطس 2011( 

الجىء جديد وصلوا إلى 
مخيمات داداب في 2011 
بينما انخفض الواصلون 

اجلدد في أغسطس. 

ال�سحة

الكولريا واحل�شبة يف ارتفاع. وتتحدث تقارير 

بن�شبة  ارتفاع  عن  العاملية«  ال�شحة  »منظمة 

 .2010 خالل  احل�شبة  حالت  يف  املائة  يف   660
اأو  الكولريا  حالت  ارتفاع  اإىل  الإ�شارة  ومتت 

الإ�شهال املائي احلاد يف مقدي�شو وكي�شمايو.

حاالت احلصبة املشتبه 
بها واملبلَّغ عنها في جنوب 

الصومال ووسطه

الدخول امليداني
يفيد »برنامج الغذاء العاملي« إلى 
دخول جزئي للمنطقة الوسطى 

بينما يظل الدخول للجنوب 
محدوداً إلى مقديشو وبعض 

املناطق احلدودية في بكول وغيدو 
وجوبا السفلى. ومن خالل 

»اليونيسيف« والهالل األحمر 
الصومالي يتم الوصول إلى جميع 

املناطق الصومالية بالتدخالت 
ملعاجلة األطفال الذين يعانون من 

سوء التغذية.

منطقة املجاعة
750,000 شخص يعانون 

من املجاعة حالياً فيما تتدهور 
أوضاع األمن الغذائي، مما 

سيؤدي إلى دخول مناطق أكثر 
في جنوب الصومال ملنطقة 
املجاعة في األشهر املقبلة. 

تصنيف األمن الغذائي 
توقعات للفترة أكتوبر- ديسمبر 2011 

ال يوجد متوتر أزمة طوارئ مجاعة

مقديشو
الصومال

UNOSAT :النازحون في مقديشو - املصدر
يتدفق النازحون إلى مقديشو باطراد منذ مارس 

2011. وفي الفترة من 16 يونيو- 2 سبتمبر، 
وصل 44900 نازح إلى مقديشو. وحددت 

األمم املتحدة ما مجموعه 226 مأوى للنازحني 
في املدينة.

مواقع النازحني

مستشفى بنادر

ميناء مقديشو
مطار مقديشو الدولي

كيسمايو

جوبا السفلى

جوبا العليا شابيال 
السفلى

مقديشو

بايشابيال العليا
غيدو

بكول
هيران

غلغادود

مودوغ

نوغال

بري

بوساسو 

سناغ

سول
تغدير

هرجيسا

واقوي غلبيد
أودال

ال���������������وس���������������ط

ال����������ش����������م����������ال
ال����������ش����������رق����������ي

اجل���������������ن���������������وب

في البالد، لالشتباه في صلته بتنظيم القاعدة. 
رئيس  عقال،  إبراهيم  محمد   :2002 مايو 
جمهورية أرض الصومال املعلنة من جانب واحد، 
ميوت في مستشفى في جنوب أفريقيا، ويحل محله 

نائبه، ضاهر ريالي كاهن. 
للمصاحلة  آخر  اجتماع  انعقاد   :2002 أكتوبر 
بالتنمية  املعنية  احلكومية  الهيئة  رعاية  حتت 

)إيجاد( اإلقليمية في بلدة الدوريت الكينية. 
2004: تأسيس البرملان االنتقالي  أغسطس   22

الذي يضم 275 عضواً بعد مرور عامني تقريباً. 
األعمال،  رج��ل  انتخاب   :2004 سبتمبر   15

شريف حسن شيخ عدن، رئيساً للمجلس. 
10 أكتوبر 2004: انتخاب عبد الله يوسف أحمد 
للحكومة  مؤقتاً  رئيساً  عاماً   71 العمر  من  البالغ 

االحتادية االنتقالية من قبل البرملان االنتقالي. 
14 أكتوبر 2004: أحمد يؤدي اليمني الدستورية 
في  عدة  أفريقية  دول  احتفال حضره رؤساء  في 

نيروبي. 
2004: أحمد يعني علي محمد جيدي  3 نوفمبر 

رئيساً للوزراء. 
مجلس  على  يوافق  البرملان   :2005 يناير   13
وزراء جيدي املعاد تشكيله والذي يضم 90 عضواً. 
الذي  البرملان،  رئيس  عودة   :2005 فبراير   6
يقود نحو 60 مشرعاً، إلى مقديشو، وسط ترحيب 

وهتاف اجلماهير. 
9 فبراير 2005: جيدي يعلن عن خطط لبدء نقل 

عمله من نيروبي إلى مقديشو يوم 21 فبراير. 
24 فبراير 2005: الرئيس أحمد ورئيس الوزراء 
جيدي يبدآن جولة استمرت أسبوعاً في الصومال، 
األراض��ي  أقدامهما  فيها  تطأ  م��رة  أول  وه��ي 

الصومالية منذ انتخاب أحمد في أكتوبر 2004. 
29 أبريل 2005: جيدي يطير إلى مقديشو للقاء 
النواب والوزراء الذين يصرون على أن يكون مقر 
»بيداوا«  وليس  مقديشو،  في  االنتقالية  احلكومة 
احلكومة  قبل  من  املقترح  النحو  على  »جوهر«  أو 

االحتادية االنتقالية. 
احلرب  أمراء  من  مجموعة   :2006 فبراير   18
تتخذ من مقديشو مقراً لها، بقيادة محمد قنياري، 
وَتشّكل التحالف من أجل السالم ومكافحة اإلرهاب 
وهو  اإلسالمية،  احملاكم  احتاد  وتواجه  الدولي، 
ائتالف من الوحدات املسلحة القضائية التي شكلتها 
مختلف العشائر في هاويا، ويلي ذلك عدة أيام من 

االشتباكات الدموية. 
من  يفرون  اآلالف   :2006 فبراير   19-22
مقديشو ال سيما من الضواحي الشمالية واجلنوبية. 
االحت��ادي��ة  احلكومة  ب��رمل��ان   :2006 فبراير 
للمرة  الصومالية  األراضي  في  يجتمع  االنتقالية 

األولى - في بلدة بيداوا بشمال غرب البالد. 
وإصابة  املئات  مقتل   :2006 مايو  إلى  مارس 
بني  ضارية  معارك  خالل  مقديشو  في  الكثيرين 
أعمال  أشد  في  وأمراء احلرب،  اإلسالمية  احملاكم 

العنف شراسة خالل عقد من الزمن تقريباً. 
يونيو 2006: الشيخ شريف شيخ أحمد يتولى 

رئاسة احتاد احملاكم اإلسالمية. 
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االحتاد األفريقي حلفظ السالم. 
سبتمبر 2008: زيادة القرصنة قبالة السواحل 
الصومالية، وقراصنة صوماليون يخطفون سفينة 
من  كبيرة  كميات  متنها  على  حتمل  أوكرانية 
القلق  يسبب  مما  دبابة،   33 بينها  من  األسلحة، 
ويجبر املجتمع الدولي على نشر سفن حربية في 

املياه الصومالية. 
أكتوبر 2008: موجة من التفجيرات االنتحارية 
وبونتالند  الصومال  أنحاء  جميع  جتتاح  املنسقة 
وتتسبب في مقتل 27 شخصاً على األقل، وحركة 

الشباب تعلن مسؤوليتها. 
إقالة  يحاول  يوسف  الرئيس   :2008 ديسمبر 
املعارضة  لضم  محاوالته  بسبب  ال��وزراء  رئيس 
غير  اإلقالة  قرار  أن  يعلن  والبرملان  احلكومة،  إلى 
الثقة فيه. يوسف  دستوري ويصوت على جتديد 
مادوبي  عدن  الشيخ  البرملان  ورئيس  يستقيل 

يصبح رئيساً بالوكالة. 
تكمل  اإلثيوبية  ال��ق��وات  آخ��ر   :2009 يناير 
انسحابها، وميليشيات حركة الشباب تسيطر على 
جنوب غرب مدينة بيداوا، مقر احلكومة االنتقالية 
في  املسؤولني  كبار  على  القبض  وتلقي  السابق، 
وقت  في  أذى  دون  سراحهم  تطلق  ثم  احلكومة، 
الحق. الفصيل التابع للشيخ أحمد من احتاد إعادة 
السلطة  تقاسم  اتفاق  إلى  يصل  الصومال  حترير 
مع احلكومة االنتقالية في جيبوتي. ومع ذلك، يتم 
بقيادة  آخر  فصيل  قبل  من  الصفقة  هذه  رفض 
عويس. افتتاح البرملان اجلديد املوسع الذي يضم 
550 عضواً، من بينهم 275 من نواب احتاد إعادة 
حترير الصومال املعارض، في جيبوتي، وانتخاب 
ليحل  البرملان  قبل  أحمد من  الشيخ شريف شيخ 
ملدة سنتني  االنتقالية  الفترة  محل يوسف ومتديد 

أخريني. 
2009: أحمد يعني عمر عبد الرشيد  فبراير   13
رئيساً  السابق،  الرئيس  جنل  شارماركي،  علي 

للوزراء. 
ويلقى  مقديشو  إلى  يعود  أحمد   :2009 فبراير 

ترحيباً حاراً. 
اإلسالم  وح��زب  الشباب  حركة   :2009 مايو 
ويحققان  احلكومة  على  عنيفاً  هجوماً  يشنان 

مكاسب سريعة في محاولة لإلطاحة باحلكومة. 
 170,000 من  يقرب  ما  نزوح   :2009 يونيو 
اإلنسان  حقوق  وجماعات  مقديشو،  من  شخص 
احمللية تتحدث عن مقتل وإصابة املئات من املدنيني 

منذ بدء االشتباكات في 7 مايو. 
انتحاري  قيام  في  االشتباه   :2009 ديسمبر   3
في  وزراء  ثالثة  بينهم  من  شخصاً،   23 بقتل 
وأس��ات��ذة  وط��الب  وآب���اء  االنتقالية،  احلكومة 
وصحافيني أثناء حفل تخرج. ونفي حركة الشباب 

مسؤوليتها عن احلادث. 
يناير 2010: انسحاب »برنامج األغذية العاملي« 
التابع لألمم املتحدة من املناطق اخلاضعة لسيطرة 
حركة الشباب، وهي معظم مناطق جنوب ووسط 

الصومال، بعد تلقي تهديدات أمنية. 
سبتمبر 2010: استقالة شارماركي بعد ممارسة 

ضغوط عليه للرحيل، وتعيني محمد عبد الله محمد 
فارماجو ليحل محله، ويصبح رابع رئيس وزراء 

في احلكومة االحتادية االنتقالية. 
إن��ذاراً  تطلق  املعونة  وك��االت   :2011 أبريل 
بخطورة احلالة اإلنسانية وسط تقارير عن ارتفاع 
جنوب  من  أج��زاء  في  التغذية  س��وء  مستويات 

ووسط الصومال. 
من  كجزء  فارماجو  استقالة   :2011 يونيو 
يونيو في كمباال،   9 يوم  توقيعه  الذي مت  االتفاق 
عاصمة أوغندا، بني أحمد ورئيس البرملان شريف 
حسن، ومد سلطات املؤسسات االحتادية االنتقالية 
محمد  الولي  عبد   .2012 أغسطس  حتى  عام  ملدة 

علي يحل محله. 
حدوث  عن  تعلن  املتحدة  األمم   :2011 يوليو 
الصومال،  جنوب  من  أج��زاء  بعض  في  املجاعة 
والوكاالت حتذر من مواجهة املاليني خلطر املوت 

جوعاً. 
من  حتذر  املتحدة  األمم   :2011 أغسطس 
جنوب  في  أكثر  مناطق  إلى  املجاعة  انتشار 
الصومال، وترجح استمرارها خالل عام 2012. 
املائي  اإلسهال  الكوليرا/  من  احل��االت  آالف 
احلاد تظهر في مقديشو وسط حتذيرات من أن 
عدد احلاالت قد يصل إلى 100,000 في جميع 

أنحاء البالد.
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الجريمة و العقاب

المخطوفة 
اإعداد: وجيه ح�سن 

لعُب األطفال وصخبُهم ومرُحهم في أحد األزقة، 
الصغيرة  ابنتها  تترك  عاماً،   24 )ح(  األم  جعل 
الوحيدة )ر( 7 أشهر، ضمن عربتها عند عتبة باب 
املعتادة،  احلليب  وجبة  لها  لتجّهز  وتدخل  البيت، 
بعدما اطمأنت لوجود مجموعة من األطفال يلهون 
للحظة  ولو  تدري  تكن  لم  أّنها  إال  وأمامها،  قربها 
واحدة، بأن ذاك الغياب داخل البيت سيفقدها ابنتها 
وفلذة كبدها لثالثة أشهر متتالية، جتّرعت خاللها 
كؤوس املرارة والّسهاد مترعًة، ليبقى القلب مفتوحاً 
تزال  باستمرار، خاصة وأنها ال  نازٍف  على وجع 
تلبس ثوب احِلداد على زوجها الذي مات منذ أشهر.

غاَب فرُح األم، إذ ملّا عادت حاملة وجبة احلليب 
بدأت  الَعَربة، وقتها  لطفلتها )ر(، لم جتدها داخل 
عنها،  األطفال  تسأل  وأخ��ذت  واللطم،  بالصراخ 
التي  الَعَربة  ساقت  امرأة  أّن  إلى  أحدهم  فأشار 
هي  املرأة  هذه  أّن  ظاّناً  بداخلها،  الصغيرة  كانت 
إحدى قريباتها. كان لهذا اخلبر وقع الصاعقة على 
قلب األم، بحيث لم تعد تقوى على الثبات والوقوف، 
احلياة  أض��اءت  التي  )ر(  طفلتها  ص��ورة  أّن  إال 
لتجوب  دفعاها  باستردادها،  واألمل  عينيها،  في 
أّن كل احملاوالت  إال  عنها،  الشوارع واألزقة بحثاً 
سبيل  من  أمامها  يكن  لم  حينها  بالفشل...  باءت 
إلى مركز  سوى التوّجه مع أخيها )س( 45 عاماً 
الشرطة القريب لتنظيم ضبط بالواقعة، وفتح بالغ 

مفّصل حول ما جرى. 
بالتمام  أشهر  ثالثة  )ر(  غياب  على  ومضى 
األم  فيها  وتذكرت  إال  مناسبة  متّر  ولم  والكمال، 
دمعاً  ما ذرفت  املخطوفة، وكثيراً  الضائعة  طفلتها 
غزيراً على فقدانها، دون معرفة مكان وجودها، أو 

حتى أّي بصيص أمل يوصلها إلى احلقيقة.
اجلراح«،  لكّل  مرهمٌ  »الصبر  عربي  مثل  يقول 
هو  وها  الَفَرج«،  إال  الضيق  بعد  »ما  آخر:  ويقول 
الَفَرج قد أتى مبشيئة الله وعنايته، وها هي الصدفة 
املباركة البيضاء وضعها القدر أمام خال )ر(، فبعد 
ابنة  للقاء  غياب باهظ يعود اخلال )س( مصادفة 
ملّا  إذ  الضائعة،  لطفلتها  األم  عطش  ليروي  أخته، 
البعيدة عن شارعهم لشراء  البقاليات  إحدى  دخل 
امرأة حتمل  انتباهه  أثار  العائلية،  األغراض  بعض 
بيديها طفلة صغيرة، وعند اقترابه من معاينة الطفلة 
عن كثب، زاد منسوب يقينه بأّن الصغيرة هي )ر( 

ذاتها ابنة أخته.
والقيام  والتجاهل،  الصمت  التزام  اخلال  حاول 
بأداء دور متثيلي بارع، وكأّن شيئاً لم يكن، وشرع 
بكّل حذر وذكاء في تتبّع خطوات املرأة مع الطفلة، 
إلى أن وصلتا إلى منزل، وملّا تيقن اخلال أّن املرأة 
البصر  كلمح  أسرع  وراءها،  الباب  وأغلقت  دخلت 
إلى بيت شقيقته، شارحاً لها القصة من ألفها إلى 
حلظتها  عينيه،  بأم  )ر(  الطفلة  رأى  وأنه  الياء، 
تالمحت في عيني األم دمعات سخيّات، وبدأ وهج 
حال  فانتفضت  احلزين،  وجهها  في  يتألأل  األمل 

مركز  صوب  أخيها  مع  وذهبت  اخلبر،  سماعها 
الشرطة،ليقّدما بالغاً جديداً مبستجدات الواقعة.

التحريات  املركز عناصر  أمر مدير  الفور   على 
و األمن اجلنائي بالتوّجه إلى العنوان الذي حّدده 
املخطوفة، ورافق )س( وأخته دوريَة  الطفلة  خال 
املنزل بتصّرف ذكّي، حاولت  الشرطة، وبدخولهم 
املرأة اخلاطفة االعتداء على عناصر الشرطة، وكالَْت 
بينما  حاصروها،  لكنهم  الشتائم،  من  كثيراً  لهم 

الطفلة )ر(تصيح وتبكي.
املشهد أثلج قلب أم )ر(، التي ما إْن وقع بصرها 
بشكل  بالضحك  ب��دأت  حتى  كبدها،  فلذة  على 
هستيرّي، لكأنها أصيبت مبّس أو ببعِضه، فكانت 
بل  تراه،  ما  مصّدقة  غير  بأصابعها  عينيها  تفرك 
أخذت تنادي ابنتها بأعلى صوتها : »ماما،أنا أمك 
احلقيقية، حبيبتي تعالْي إلى صدري، أنا أمك يا )ر( 
ال تخافي، تعالي يا ابنتي، جئت آلخذك معي للبيت، 

هناك بيتك حبيبتي«
ِسيقت املرأة اخلاطفة قسراً إلى سيارة الشرطة 
باجتاه مركز الشرطة، بعدما وضع العناصر القيد 
احلقيقية طفلتها  األم  وتلقفت  يديها،  في  احلديدي 
بني يديها، لتغمرها بوابل من الشّم والقبل والّدموع، 
طفلتها  ب��أّن  وقلبها،  عينيها  مصّدقة  غير  وهي 

الضائعة، هي اآلن في حضنها حقيقًة ال حلماً.
بعد التحقيق األّولي مع املرأة اخلاطفة،تبنّي أنها 
بضع  منذ  تزّوجت  وأنها  نفسي،  مبرض  مصابة 
سنني، لكنها اليوم مطلقة وبال أوالد، كل هذا وذاك 
هذه،تعويضاً  اخلطف  عملية  بتنفيذ  للقيام  دفعها 

للوجع الذي تكابده منذ سنوات. 
مبركز  التحقيق  قسم  رئيس  إليها  وّجه  وحني 
هكذا  على  إقدامها  سبب  ع��ن  س���ؤاالً  الشرطة 
تصّرف؟ كان جوابها: أنها حتب األطفال، وتشعر 
باألسى كلما وقع بصرها على أم حتضن طفلتها، 
أو على طفل يلعب في الطريق أو في إحدى احلدائق، 
الصغيرة،  عربته  في  مستلقياً  أو  نائماً  يكون  أو 
)ر(  الطفلة  باختطاف  قامت  بأنها  واعترفت  أو... 
إال  باملرصاد،  لها  كانت  الساهرة«  »العيون  لكّن 
أفعالها  إلى  بأنها لن تعود  التوبة  اليوم تعلن  أنها 
إال  القسم  رئيس  من  كان  فما  أخرى،  مرة  املُدانة 
أن أمر بحبسها على ذّمة التحقيق، متهيداً لتقدميها 
فعلتها  على  العادل  القصاص  لتنال  القضاء،  إلى 
ياسمني،  زه��رة  بعمر  هي  طفلة  بحق  اإلجرامية 
وبحق أّم ملتاعة أرمل، كانت النار مشبوبة في قلبها 
- ليل نهار- على غياب طفلتها لثالثة أشهر، كانت 

مفعمة باحلزن واألسى، وبدمع مدرار لم ينقطع. 
واليوم وقد توّهج الفرح من جديد في قلب األم 
وفي البيت، فهل تعود املرأة اخلاطفة التي حكم عليها 

بالسجن إلى عقلها ورشدها بعد فعلتها النكراء؟.
يقول شاعر عربي: 

ل��ل��ف��ت��ى ع���ق���لٌ ي���ع���ي���ُش ب���ِه
ح���ي���ُث ت���ه���دي س���اَق���ه ق��دُم��ه
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الجريمة و العقاب

لم يجد الشاب إدوارد ُبود البالغ الثامنة عشرة 
الفقر والعوز  العمر وسيلة قد تنقذه من حالة  من 
التي يعاني منها مع أسرته سوى نشر إعالن في 

إحدى الصحف عن رغبته في احلصول على عمل.
وبعد أسبوع من نشر اإلعالن طرق باب منزله 
رجل عجوز قّدم نفسه لوالدة إدوارد على أنه مالك 
مقابلة مع  إجراء  ُيدعى هوارد ويرغب في  مزرعة 
أن  بعد  الستة  بأوالده  يعتني  إنه  وأضاف:  ابنها، 
هجرته زوجته منذ سنوات طويلة، حيث عرض على 
إدوارد أن يدفع له خمسة عشر دوالراً في األسبوع 
مقابل العمل في مزرعته، وهو األمر الذي وافق عليه 
أسبوع  بعد  سيعود  أنه  العجوز  وأخبره  مبتهجاً، 

ليصحبه إلى املزرعة.
في املوعد احملدد جاء الرجل العجوز ومعه بعض 
مزرعته  إنتاج  من  إنها  قال  واحللويات،  الفواكه 
وخالل مأدبة عشاء أقيمت له حتدث الرجل بهدوء 
ولطف عن مزرعته والعاملني فيها، وفوجئ بقدوم 
من  العاشرة  وتبلغ  املنزل  ربة  ابنة  وهي  جريسن 
وقام  كبيرتني،  وحيوية  بجاذبية  وتتمتع  العمر 
يخفي  أن  دون  من  النقدية  القطع  بعض  بإعطائها 
مبوعد  ارتباطه  بسبب  استأذن  ثم  بها،  إعجابه 
حضور حفل عيد ميالد إلحدى قريباته ودعا الطفلة 
للذهاب معه على أن يعيدها إلى املنزل قبل التاسعة 
مساًء، ووافقت األم بعد تردد بعد أن سجلت لديها 
وهو  العجوز،  بنظراتها  تابعت  ثم  قريبته،  عنوان 

يصطحب ابنتها ويختفيان بعيداً في الشارع.
ومع انقضاء ساعات الليل من دون عودة الطفلة 
مت  التالي  اليوم  صباح  وفي  بالقلق،  األم  شعرت 
ما سمعته  أسوأ  كان  اختفائها،  عن  الشرطة  إبالغ 
أُسرة الطفلة املختطفة من ضابط الشرطة صموئيل 
وأن  وهمي،  لها  أُعطي  الذي  العنوان  أن  دريبني 
الرجل العجوز ليس إال محتاالً، كما ال توجد هنالك 

مزرعة باسم فرانك هوارد.
الشرطة  أجرتها  التي  املكثفة  التحقيقات  ورغم 
إلى  تتوصل  لم  أنها  إال  العجوز،  اخلاطف  حول 
أية نتيجة ُتذكر، باستثناء معرفة املنطقة التي بعث 

اخلاطف فيها برسالته إلى أسرة الفتاة وهي شرق 
هارلم في نيويورك.

ح��وادث  عن  بعيدة  نيويورك  شرطة  تكن  لم 
وقوع  سبق  الذي  العام  فخالل  األطفال،  اختطاف 
هذا احلادث تعرض طفالن لالختطاف أحدهما في 
الثالثة من العمر بينما يكبره اآلخر بعام واحد، ومت 
العثور خالل فترة قصيرة على أحدهما الذي قال: 
إن الطفل اآلخر ذهب بعيداً مع رجل عجوز، إال أن 
احملققني جتاهلوا أقواله واعتقدوا أن الطفل املختفي 
عمليات  ورغم  احلي،  في  مياه  قناة  في  سقط  قد 
البحث املكثفة في مياهها، إال أنه لم يتم العثور عليه.

ويبدو أن أحد رجال الشرطة اهتم مبا قاله الطفل 
العجوز،  للرجل  وصفاً  يعطيه  أن  منه  طلب  حيث 
الرأس  شعر  وأشيب  نحيفاً  لذلك  طبقاً  جاء  حيث 
والشارب، إال أن الشرطة لم تربط بني هذا العجوز 

وحوادث االختطاف التي وقعت بعد ذلك.
في يوليو من العام 1924 كان الطفل فرانسيس 
منزله  من  بالقرب  يلعب  العمر  من  الثامنة  البالغ 
جتلس  أمه  وكانت  آيسالند«،  »ستاتني  في  الواقع 
الصغيرة  طفلتها  ُتداعب  منه  قريبة  مسافة  على 
يتابع  الشعر  أشيب  عجوزاً  رجالً  شاهدت  عندما 

بنظراته ابنها، ثم يختفي بعيداً.
وبدأ  ثانية،  العجوز  ظهر  ذاته  اليوم  ظهر  بعد 
يراقب الطفل فرانسيس الذي كان يلعب مع رفاقه 
القريبة  الغابة  إلى  بعيداً  اقترب منه واصطحبه  ثم 

من املكان.
وفي املساء شعرت األسرة بالقلق عندما لم يعد 
الشرطة  مبركز  االتصال  ومت  اخل��ارج  من  الطفل 
وإبالغهم باألمر، الذين بدأوا عملية بحث أدت إلى 
تعرضه  إثر  ميتاً،  فرانسيس  الطفل  على  العثور  
قصير  وقت  وخ��الل  واخلنق،  اجلسدي  لالعتداء 
من  لديها  ما  فحص  في  التحقيق  جهات  شرعت 
بصمات وصور شخصية لألشخاص املشتبه بهم، 
أنها لم تعثر على أي دليل حول حقيقة الرجل  إال 

األشيب.
في نوفمبر من العام 1934 كانت قضية الطفلة 

جريس ُبود التزال مفتوحة عندما قرر التحري وليام 
كنغ متابعة القضية، وخالل وقت قصير متكن من 
احلصول على رسالة بعث بها العجوز إلى السيدة 
ديليا ُبود والدة الطفلة املخطوفة والتي حتدث فيها 
عن صديق له ُيدعى الكابنت جون ديفيس الذي كان 
ُمبحراً على منت سفينة إلى هوجن كوجن في الصني 
ليلي  ناٍد  إلى  1894 وعند وصوله ذهب  العام  في 
مع رفاق له، وعندما عاد إلى السفينة فوجئ بأنها 
املكوث  على  أجبره  الذي  األمر  مبكراً  أبحرت  قد 
في امليناء، وبسبب املجاعة التي كانت منتشرة في 
تناول  إلى  الناس  اضطر  الوقت  ذلك  في  الصني 
عشر  اثني  عن  أعمارهم  تقل  الذين  األطفال  حلوم 
العادة،  هذه  على  جون  الكابنت  َتعّود  حيث  عاماً 
وعندما عاد إلى نيويورك اختطف صبيني وقتلهما 
وتغّذى عليهما، ويبدو أن العجوز كان يتحدث عن 

نفسه بصورة غير مباشرة.
»بالنسبة  رسالته:  في  قائالً  العجوز  ويضيف 
وخنقتها  منزلي  إلى  أخذتها  فقد  جريس  البنتك 
وقطعت جسدها وكانت غذائي لتسعة أيام متتالية«.

لم يكن أحد يرغب في تصديق ما جاء في هذه 
الرسالة، إال أن التحري كينغ رأى أنها دقيقة فيما 
الرسالة  في  اخلط  أن  كما  معلومات،  من  احتوته 
العجوز عندما بعث  الرجل  الذي كتبه  يشبه اخلط 
برسالة قبل ستة أعوام مضت، وعند فحص ُمغلف 
سائقي  نقابة  إلى  يعود  أنه  مالحظة  مت  الرسالة 
السيارات اخلاصة في نيويورك، وهناك مت التحقيق 
وعند  خطوطهم،  وفحص  فيها  العاملني  جميع  مع 
عرض رسم تقريبي للمشتبه به، قال أحد العاملني 
إنه شاهد شخصاً يحمل تلك األوصاف يقطن في 
مكان قريب، وعند الذهاب إلى العنوان قالت مالكة 
املنزل إن شخصاً عجوزاً استأجر شقة في منزلها 
لشهرين، وأضافت أنه كان يدعى البرت فيش وأنه 
الذي  ابنه  من  رسالة  وصول  يتوقع  بأنه  أخبرها 

يعمل في »كاروالينا الشمالية«.
علم   1934 عام  ديسمبر  من  عشر  الثالث  وفي 
احملقق كينغ أن فيش جاء إلى مكتب البريد الستالم 

النيويوركي
آكل لحوم األطفال

ترجمة: د. ح�سن الغول 

رسالة حيث ذهب إلى املكان وألقى القبض عليه.
واألطباء  الشرطة  رج��ال  من  العديد  استمع 
النفسيني العترافات العجوز فيش والتي ُنشرت في 
الغريبة  الوقائع  الكثير من  الصحف وكانت حتمل 

والصادمة للمشاعر.
العام  صيف  إلى  بالعودة  اعترافه  فيش  وبدأ 
1928 عندما شعر بالرغبة في القتل وسفك الدماء 
الشاب  نشره  الذي  اإلعالن  قرأ  عندما  قرر  حيث 
إدوارد أن يكون هذا الشاب ضحيته األولى، إال أنه 
غير رأيه عندما رأى أخته جريس وقرر أن يقتلها 
في  منزل  إلى  رافقته  وبالفعل  إدوارد،  من  بدالً 
منطقة نائية، وهناك قام بخنقها حتى املوت ثم قطع 
جسدها وتغذى على حلمها لعدة أيام مشيراً إلى أن 

تعطشه لرؤية الدماء كان السبب وراء قتلها.
بعد أيام قليلة حضر والد الضحية جريس وابنه 
إلى مكتب التحقيق وتعرفا على العجوز فيش مؤكداً 

أنه الذي قام بزيارة منزلهم.
لم يكن البرت فيش غريباً عن الشرطة إذ سبق 
ما  تراوحت  التي  الصغيرة  التهم  بعدد من  اتهامه 
أنه مت  إلى  السرقة إضافة  أو  إشعال احلريق  بني 

إدخاله إلى املصحات العقلية عدة مرات.
القتل من الدرجة  إليه ُتهمتا  فيش الذي ُوجهت 
بأنه قام بخطف  األولى واالختطاف اعترف أيضاً 
الصبي بيلي جافني وقتله وتقطيع جسده وتناول 

حلمه.
1932 بقتل  العام  بقيامه في  أيضاً  اعترف  كما 
ماري  ُتدعى  العمر  من  عشرة  اخلامسة  في  فتاة 
حيث ُعثر على جثتها في غابة قريبة من املنزل الذي 

كان العجوز يستخدمه.
الواضح  من  أصبح  االعترافات  تواصل  ومع 
هي  البشر  حل��وم  آك��ل  تنتظر  التي  العقوبة  أن 
اإلعدام، ومتثلت فرصته الوحيدة في الهروب من 
حبل املشنقة في اإلعالن عن إصابته بلوثة عقلية، 
حيث قام األطباء بفحص سجل عائلته ووجدوا أن 
في  وعقلية  نفسية  مشاكل  من  عانى  قد  بعضهم 

مراحل من حياتهم.
ووفقاً للطبيب النفسي د. ويرثام فإن فيش كان 
ُمصاباً مبزيج من السادية واملازوخية، وكان يجد 
خاصة  اآلخرين  مبعاناة  التسبب  في  كبيرة  لذة 
أن ضحاياه احلقيقيني جتاوز  إلى  األطفال مشيراً 
األصول  ذوي  من  يختارهم  وكان  املئة،  عددهم 
األفريقية معتقداً أن الشرطة ال تبدي اهتماماً كبيراً 

بهم.
بدأت محاكمة البرت فيش حول تورطه في مقتل 
مارس  من  عشر  احلادي  في  ُبود  جريس  الطفلة 
للعام 1935 في نيويورك، ورغم محاوالت الدفاع 
التأكيد على إصابته باجلنون في محاولة للتخفيف 
احمللفني  هيئة  أن  إال  ضده،  يصدر  حكم  أي  من 
وجدت أنه سليم العقل وُمذنب في التهمة املوجهة 
إليه، وصدر احلكم عليه بعد ذلك باإلعدام بالصدمة 
ُنفذ فيه هذا احلكم في منتصف  الكهربائية، حيث 
السفاح  هذا  حياة  بذلك  لينهي   1936 يناير  شهر 

الذي أثار الرعب في قلوب سكان نيويورك.
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مكان  في  وجودها  بعكس  سرقة،  من  ومتحصلة 
ظاهر. 

ب - معاينة اآلثار وإثبات حالتها، وطبيعتها التي 
ضبطت عليها.

2 �� االستعانة باخلبراء: 
ال  أن��ه  خطأ  الضبط  م��أم��وري  بعض  يظن 
اجلنائي،  املختبر  خبراء  مع  سوى  التعامل  يجوز 
القضائي  الضبط  مأمور  حق  من  أنه  فالصحيح 

ثالثة  ضبط  في  القضية  هذه  وقائع  تتلخص 
الدول،  إح��دى  من  مهربة  آث��اراً  ح��ازوا  أشخاص 
لعدم  املتهمني  ببراءة  درجة  أول  محكمة  وقضت 
أق��وال  أو  للمضبوطات  الالزمة  املعاينة  إج��راء 
أهل  تندب  لم  االستئناف  أن محكمة  الشهود، كما 
أنها  من  للتأكد  املضبوطات  تلك  لفحص  اخلبرة 
آثار مسروقة، وأنها لم تفصل في مصير األشياء 
االستئناف  بقبول  احملكمة  وقد حكمت  املضبوطة، 

شكالً ورفضه موضوعاً. 
وتعليقاً على هذا احلكم يقول األستاذ عبد الواحد 
إمام خبير العلوم الشرطية في »كلية الشرطة« إن 

هذه القضية تثير املبادئ التالية: 
ملا استقر  املعاينة: ويقصد باملعاينة - وفقاً   )1
حلالة  امل��ادي  اإلثبات   - القضائي  التعريف  عليه 
باجلرمية  املتعلقة  واألشياء  واألماكن  األشخاص 
بعد  كشفها  أو  وقوعها  قبل  اجلرمية  منع  بقصد 
احلقيقة.  إلثبات  ض��روري  إج��راء  وهي  حدوثها، 
واملعاينة إجراء وجوبي لتسهيل حتقيق الوقائع، وقد 
القانون االحتادي  املادة )35( من  أكدت على ذلك 
رقم  )35( لسنة 1992 بإصدار قانون اإلجراءات 
ت على أنه »يجب على مأموري  اجلزائية، حيث نصَّ
والشكاوى  البالغات  يقبلوا  أن  القضائي  الضبط 
عليهم  ويجب  اجلرائم،  شأن  في  إليهم  ترد  التي 
اإليضاحات  على  يحصلوا  أن  مرؤوسيهم  وعلى 
وإجراء املعاينة الالزمة لتسهيل حتقيق الوقائع التي 
كانت،  كيفية  بأية  بها  يعملون  التي  أو  إليهم  ُتبلَّغ 
وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية الالزمة 
للمحافظة على أدلة اجلرمية. وفي تلك الواقعة كان 

يجب على مأموري الضبط القضائي معاينة: 
الدقة  املسروقة على وجه  اآلثار  أ-مكان ضبط 
اآلثار  فإخفاء  الواقعة،  إلى حقيقة  يشير  فاملكان   :
حقيقية  آثار  أنها  يؤكد  بالسفينة  خفي  مكان  في 

أن يستعني مبا يراه من خبراء، ففي مجال اآلثار 
على  مبدئياً  للوقوف  آثار  بخبير  االستعانة  يجب 
وهي  مقلدة،  وليست  حقيقية  )آثار(  املضبوط  أن 
نقطة فيصلية في حترير محضر بالواقعة، وثبوت 
بأرض  مخدرات  في ضبط  احلال  كذلك  اجلرمية، 
زراعية أو أدوية مخدرة بصيدليات فمن حق مأمور 
من  يراه  االستعانة مبن  احلاالت  تلك  في  الضبط 
خبراء، وقد نصت على ذلك املادة )36( من القانون 
تثبت  أن  ويجب  اجلزائية،  لإلجراءات  االحت��ادي 
الضبط  مأمورو  بها  يقوم  التي  اإلج��راءات  جميع 
القضائي في محاضر موقع عليها منهم بها وقت 
اتخاذ اإلجراءات ومكان حصولها. ويجب أن تشمل 
املتهمني  توقيع  تقدم  ما  إلى  إضافة  احملاضر  تلك 
والشهود واخلبراء الذين سئلوا، وترسل احملاضر 

إلى النيابة العامة مع األوراق واألشياء املضبوطة.
فكلمة »خبراء« بالنص وردت عامة دون حتديد 
لطبيعة وكنه هؤالء اخلبراء، وقد أكدت ذلك املادة 
القضائي  الضبط  القانون ملأموري  )40( من ذات 
أثناء جمع األدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم 
وأن  ومرتكبيها  اجلنائية  الوقائع  عن  معلومات 
يسألوا املتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا باألطباء 
وغيرهم من أهل اخلبرة ..، فالنص واضح في حق 
أهل  من  يرونه  مبا  باالستعانة  الضبط  مأموري 
اخلبرة، دون حتديد أو تخصيص، حسب كل واقعة 

وظروفها.
3- االنفراد بالشهادة.

من األمور املهمة التي يجب مراعاتها في ضبط 
يشكل  أن  مبعنى  األدلة(،  )تساند  مبدأ  اجلرائم 
مأمور الضبط القضائي بنياناً مرصوصا من األدلة 
التي تقوي االتهام املنسوب للمتهم، إال أنه في ظل 
لضبط  القضائي  الضبط  مأموري  بعض  سعي 
يغفلون  باإلجراءات  القيام  في  والتسرع  اجلرمية، 

أمام  القضية  عرض  عند  ثم  ومن  املهم  املبدأ  هذا 
االتهام  أدلة  أن تسقط  تلبث  ما  القضائية  اجلهات 

التي ارتكز عليها لضعفها .
بكافة  القضائي(  الضبط  مأمور  )انفراد  ميثل 
سلبية  الصور  أهم  من  صورة  الواقعة،  إج��راءات 
اإلثبات  األدلة، فيجب تدعيم  واملخالفة ملبدأ تساند 
بعدٍد كبيٍر من األدلة، وخاصة أن ضبط اآلثار كان 
على سفينة بها عدد كبير من العاملني، اذ كان ينبغي 
شهادتهم  يثبت  أن  القضائي  الضبط  مأمور  على 
في عمليات الضبط، وهو ما أكدته احملكمة من أن 

تفسير الشك لصالح المتهم

محضر الضبط اقتصر على شاهدين فقط أنصبت 
شهادتهما على واقعة ضبط األشياء )اآلثار( على 
في  وليس  املتهمون  يستقلها  التي  السفينة  منت 
شهادتهم ما يدل داللة قاطعة على أن املتهمني هم 
الذين حازوا تلك األشياء وجلبوها معهم، وأنه يوجد 
الذي  األمر  بحاراً،  ثمانية عشر  السفينة  على منت 
يثير الشك في يقني احملكمة، ومن ثم فالشك يفسر 

لصالح املتهم . 
واالستعانة  املعاينة،  فإن  سبق،  ما  ضوء  على 
األمور  من  كلها  األدل��ة  تساند  وكذلك  باخلبراء، 

وفهم  في حتصيل  املوضوع  محكمة  تساعد  التي 
الواقع في الدعوى واستخالص الصورة الصحيحة 
طاملا  بيقني  وجدانها  في  يستقر  ما  وفق  لواقعتها 
صتها، وأحاطت بها عن بصر وبصيرة، كما أنه  محَّ
اجلزم  على  تبنى  اجلنائية  األحكام  أن  املقرر  من 
يفسر  الشك  وأن  والتخمني  الظن  على  ال  واليقني 
ملصلحة املتهم، وأنه يكفي بذاته مسبباً للبراءة بحيث 
إذا تشككت احملكمة في ثبوت اجلرمية أو نسبتها 
إلى املتهم، فإن قضاءها بالبراءة تأسيساً على هذا 

الشك وحده يكون متفقاً وصحيح القانون .

اإعداد: حامد حمجوب 

عبد الواحد إمام

ميثل »انفراد م�أمور 

ال�ضبط الق�ض�ئي« بك�فة 

اإجراءات الواقعة �ضورة 

من اأهم ال�ضور �ضلبية 

واملخ�لفة ملبداأ ت�ض�ند 

الأدلة
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موقف الريبة والشك الذي وضع الشخص نفسه فيه طواعية, والذي ال ينطوي 
عليه تقييد حرية الفرد في التنقل أو احلركة على خالف القبض، وميكن إجمال 

الفروق بني القبض واالستيقاف فيما يلي:
1 �� من حيث طبيعة كل منهما: القبض إجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي ال 
جتريه إال سلطة التحقيق أو مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس باجلرمية 
أو عندما يجيز له القانون ذلك استثناء كما هو احلال في املادة 45 من قانون 
االستدالل  أعمال  من  عمل  فإنه  االستيقاف  أما  االحتادي  اجلزائية  اإلجراءات 
)البحث األولي( يجريه رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي من باب 

أولى.
أمرين:  القبض بأحد  �� من حيث سبب مباشرة كل منهما: يتحدد سبب   2
إما بتوافر إحدى حاالت التلبس باجلرمية أو ما نصت عليه املادة 45 من قانون 
اإلجراءات اجلزائية االحتادي. أما االستيقاف، فإن سببه يتمثل أوال: في قيام 
السلطة  رجل  خيال  أو  ذهن  في  ال  الواقع  في  والظن  الريبة  حاالت  من  حالة 
العامة, فاالستيقاف حالة واقعية تبررها الظروف. وثانياً: أن تكون هذه احلالة 
من الريبة والظن التي كان عليها الشخص موضوع االستيقاف تلقائية بحيث 
أوجدها الشخص محل االستيقاف بنفسه دون أن يكون لرجل السلطة العامة 
دور في خلقها أو اصطناعها. وثالثاً:أن تصل حالة الريبة والظن إلى احلد الذي 

يبرر بل يوجب تدخل رجل السلطة العامة2.
3. من حيث آثار كل منهما: يختلف القبض عن االستيقاف من حيث اآلثار, فبينما 
يرتب املُشرِّع على القبض القانوني على املتهم جواز تفتيشه, فإن االستيقاف ال 
عليه مدة ال  املقبوض  احتجاز  يجيز  القبض  فإن  األثر. كذلك  هذا  عليه  يترتب 
تتجاوز أربعة وعشرين ساعة, أما االستيقاف فال يجيز أكثر من اقتياد املشتبه 
فيه إلى أقرب مركز أمني للتحّري عن شخصيته واستيضاح أمره ووجهته، وهذا 
واضح من املادة 78 فقرة 3 من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي والتي تنص 
على أنه في حال رفض الشخص املعني، أو وجد ما يبرر للتحقق من هويته, 
يجوز وفي حالة الضرورة أن يستوقف في مكانه أو اقتياده إلى املركز األمني 

وذلك للتأكد من هويتة. 

ثانيًا: القب�ض واحلب�ض الحتياطيان

احلبس االحتياطي هو حرمان املتهم من احلرية مدة معينة بقرار من احملقق 
قبل صدور احلكم عليه باإلدانة من احملكمة املختصة. ويعتبر احلبس االحتياطي 
املتهم  إلى سلب حرية  يؤدي  إذ  االبتدائي خطورة،  التحقيق  إجراءات  أشد  من 
وذلك من أجل مصلحة التحقيق, وال يكون إال مبوجب مذكرة صادرة عن السلطة 
املختصة بالتحقيق. ففي قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي، احلبس االحتياطي 
يأتي بعد القبض واالستجواب. فقد اشترط املُشرع االحتادي أن يكون احلبس 
وعلة  باطالً  كان  االستجواب  قبل  فإذا صدر  املتهم،  استجواب  بعد  االحتياطي 
هذا الشرط يسمح للمتهم بتفنيد أدلة االتهام، وبناًء عليه، فقد يرى احملقق عدم 
احلاجة لألمر باحلبس االحتياطي. ولقد أجاز املُشّرع االحتادي األمر باحلبس 
استجواب  بعد  الغرامة  بغير  عليها  املُعاقب  اجلنح  أو  اجلنايات  في  االحتياطي 
املتهم وكانت هناك دالئل كافية وذلك وفقاً لنص املادة 111 من قانون اإلجراءات 
اجلزائية االحتادي. في حني أشارت املادة 110 من ذات القانون إلى أنه وبعد 
استجواب املتهم وإذا كانت هناك دالئل كافية على اتهام املتهم بجناية وجنحة 
معاقب عليها باحلبس تأمر النيابة العامة بحبس املتهم احتياطياً على ذمة التحقيق 
مدة سبعة أيام، يجوز جتديدها ملدة أخرى ال تزيد على أربعة عشر يوماً. فإذا 
املذكورة،  املدد  انقضاء  املتهم بعد  التحقيق استمرار توقيف  استلزمت مصلحة 
وجب على النيابة العامة أن تعرض األوراق  على قاضي احملكمة املختصة ليصدر 
أمره بعد االطالع على األوراق وسماع أقوال املتهم مبد التوقيف االحتياطي ملدة 
ال جتاوز ثالثني يوما قابلة للتجديد، أو اإلفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. وللمتهم 
ان يتظلم إلى رئيس احملكمة من األمر الصادر في غيبته مبد توقيفه، وذلك خالل 

ثالثة أيام من تاريخ إبالغه األمر أو العلم به.
هذا االجراء اخلطير أشار املشرِّع الفرنسي له مبا أسماه »بالتوقيف املؤقت« 
والذي يأتي بعد إجراء القبض واالستجواب. ولقد أجاز املشرع الفرنسي وضع 
الشخص املتهم بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها على األقل بثالث سنوات 
اإلجراءات  قانون  من   143/1 املادة  لنص  املؤقت سندا  بالتوقيف  السجن  في 

ُيعّرف القبض على أنه أحد إجراءات التحقيق االبتدائي السالب للحرية، يجريه 
مأمورو الضبط القضائي على األشخاص بهدف وضعهم حتت تصرفهم وفي 

األماكن املُعدة لذلك قانونا وملدة محددة، وذلك لضرورة التحقيق.
وقد جاء الِفقه اإلماراتي معتبرا القبض بأنه اإلمساك بالشخص إمساكاً مادياً، 
وحجز حريته لفترة قصيرة من قبل السلطات املختصة قانوناً. هذا التعريف جاء 
متوافقاً مع ما أشار إليه فقيه القانون اجلنائي »جاروو« في أن القبض ما هو إال 
حجز املتهم لفترة من الوقت ملنعه من الفرار، وذلك متهيداً لسماع أقواله بواسطة 
اجلهة املختصة. كما عّرفه »جون برادل« على أنه: حجز لشخص على األغلب 
ُمتهم بارتكاب جرمية، وذلك في مراكز الشرطة بهدف سماع أقواله. أما القضاء 
لفترة يسيرة  التجوال ولو  بأنه حرمان الشخص من حرية  القبض  اعتبر  فقد 
ووضعه حتت تصرف موظفي مأمور الضابطة القضائية في األماكن املخصصة 

لذلك من أجل ضرورة التحقيق.
هذا اإلجراء ال يتعارض البتّة مع املعاهدة األوروبية حلماية حقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية والدستور. فلقد أقّرت محكمة النقض الفرنسية وبقرار رقم 
32 تاريخ 28/ 2/ 1992 أن ما جاء باملادة 71 من قانون اإلجراءات اجلنائية 
الفرنسي، والتي متنح احلق ملأموري الضابطة القضائية القبض وحجز األفراد 
الذين يرى حجزهم وسماع أقوالهم أنه ضروري ملسار التحقيق وعلى نحو ال 

يتعارض مع املعاهدة األوروبية حلقوق اإلنسان.
فخطورة هذا اإلجراء املتمثل بالقبض، والذي من شأنه أن يشكل َتعّدياً على 
)القبض( ضمن  اإلجراء  هذا  تأطير  إلى  اإلمارتي  املُشرع  دفع  األفراد  حريات 
ضوابط قانونية ومحددات. فلقد نصت املادة 45 من قانون اإلجراءات اجلزائية 
االحتادي على بيان احلاالت التي يجوز فيها ملأمور الضابطة القضائية أن يأمر 
بالقبض على املتهم احلاضر الذي توجد دالئل كافية على ارتكابه جرمية في أي 

من األحوال التالية:

1 �� اجلنايات.
2 �� في اجلنح املُتلبس بها املعاقب عليها بغير الغرامة.

3 �� في اجلنح املُعاقب عليها بغير الغرامة، إذا كان املتهم موضوعاً حتت املراقبة 
أو ُيخشى هروب املتهم.

4 �� في جنح السرقة واالحتيال وخيانة األمانة، والتعدي الشديد ومقاومة أفراد 
السلطة العامة بالقوة، وانتهاك حرمة اآلداب العامة، واجُلنح املتعلقة باألسلحة 
والذخائر واملسكرات والعقاقير اخلطرة. هذا اإلجراء اخلطير يشبه إلى حٍد بعيد 
األمور  بعض  في  باالستيقاف، ويشبه  املتمثل  األّولي  التحقيق  إجراءات  بعض 
احلبس االحتياطي، وكذلك يتالقى مع التعرض املادي، كون هذا اإلجراء األخير 
أساسه التعرض حلرية الفرد بالتنقل. ولهذا فقد أردنا أن نبني في الفرع الثاني 

اإلجراءات املشابهة للقبض. 

القب�ض والإجراءات امل�شابهة له

إذا كان القبض كما َعّرفه الفقه اإلماراتي والقانون األجنبي على اعتبار أنه 
اإلمساك بالشخص إمساكاً مادياً من قبل مأموري الضابطة القضائية وحجز 
حريته لفترة قصيرة من قبل السلطات املختصة قانونا، فانه يختلف كثيراً عن 
والتعّرض  االحتياطي،  واحلبس  كاالستيقاف  له  املشابهة  اإلجراءات  من  غيره 

املادي.

اأوًل: القب�ض وال�شتيقاف

ُيعّرف االستيقاف بأنه إجراء إداري ال قضائي وليس سلباً للحرية، وإمنا هو 
طلب مأمور الضبط من شخص بيانات عن اسمه وعنوانه واصطحابه إلى مركز 
الشرطة إذا رفض تقدمي هذه البيانات أو قّدم بيانات غير صحيحة، وتوافر مبرر 
استيضاح  إلى  االستيقاف  ويهدف  الشرطة.  مركز  إلى  االصطحاب  لهذا  قّوي 

القبض في قانون 
اإلجراءات الجزائية االتحادي

ما المقصود بالمحل في العقد؟

يجيب عن هذا السؤال:
النقيب/ حممد اأحمد الزيودي

رئيس قسم تدقيق العقود - إدارة »الشؤون القانونية« - وزارة الداخلية

- يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه، واحملل هو ذلك 
العقد  أراد طرفا  التي  النتيجة احلقوقية  أي  عليه،  املعقود  الشيء 
إعطائها للعقد أو كل ما يلتزم به املدين، ويصح أن يكون هذا احملل 
عيناً أو منفعة أو أي حق مالي آخر، كما يصح أن يكون عمالً أو 

امتناعاً عن عمل.
- كما أن لهذا احملل شروطاً ثالثة تكمن في اآلتي:

أ- أن يكون احملل ممكناً:
حسب املادة )201( من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي إذا كان محل 
االلتزام مستحيالً في ذاته كان العقد باطالً بطالناً مطلقاً ويجب أن تكون 
االستحالة مطلقة وقائمة وقت إنشاء العقد، أما االستحالة الالحقة النعقاد 

العقد فجزاؤها الفسخ.
ب - أن يكون احملل معيناً أو قابالً للتعيني:

أو بصفة أخرى يجب أن يحدد محل االلتزام أو على األقل أن يكون قابالً 
للتحديد، أي يجب أن يكون معيناً بذاته ومعيناً بنوعه ومقداره، وإال كان 
العقد باطالً، ويكفي أن يكون احملل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما 

يستطاع به تعيني مقداره.
ج - أن يكون احملل مشروعاً:

أي إذا كان محل االلتزام مخالفاً للنظام العام، أو اآلداب كان العقد باطالً.
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الدكتور طايل العارف

أُستاذ القانون اجلنائي املساعد - جامعة العني

أوراق قانونية

اجلنائية. فبعد أن يقوم قاضي التحقيق باستجواب املتهم يوصي بوضعه في 
احلريات  قاضي  إلى  املتهم  والشخص  التحقيق  ملف  ويرفع  املؤقت،  التوقيف 
والقرار  عدمه  من  التوقيف  ويقرر  امللف  بدراسة  يقوم  بدوره  والذي  واحلجز 

النهائي لقاضي احلريات واحلجز.

�ض املاديان ثالثًا: القب�ض والتعرُّ

يعرف التعرُّض املادي على أنه إجراء يستهدف مجرد احليلولة بني شخص 
في حالة تلبس وبني الفرار، وهدفه ينحصر في مجرد تسليم هذا الشخص إلى 
السلطات املختصة. فهذا اإلجراء ينطوي على تقييد حلرية الفرد في احلركة من 
قبل األفراد العاديني عند مشاهدته متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها احلبس 
االحتياطي. فلقد نصت املادة 48 من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي على أنه 
لكل من شاهد اجلرمية متلبسا بها عليه ان يسلم املتهم إلى أقرب أفراد السلطة 
العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه. والتعرض املادي ليس من إجراءات التحقيق 
االبتدائي بخالف القبض والذي يعد أحد اإلجراءات التحقيقية. فالتعرُّض املادي 
الضرورة  الضرورة اإلجرائية والتي جتعل من حالة  إلى نظرية  إجراء يستند 
سنداً إلعطاء الفرد العادي هذه الصالحية. إضافة إلى أن هذا اإلجراء ال يخول 
منفذه )الفرد العادي( القيام بالتفتيش بخالف القبض الذي يخّول منفذه القيام 

بالتفتيش.  
وبعد أن بيَّنا ماهية القبض باعتباره أحد اإلجراءات التحقيقية املهمة واخلطيرة 
والذي ُيشكل تعّدياً مبرراً وواضحاً على حق اإلنسان بحرية التنقل، فإننا نالحظ 
أن هذا اإلجراء يتقاطع مع كثير من اإلجراءات التحقيقية سواء كانت إجراءات 
حتقيق أّولي كاالستيقاف أو إجراءات حتقيق ابتدائي كاحلبس االحتياطي. وهذا 

التقاطع جنده في مسالة التعرض حلرية الشخص في التنقل.
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احلظ الوافر من اإلبداع والرخاء واحلضارة«.
و»احلضارة« عند ابن خلدون هي طور طبيعي أو 
جيل من أجيال طبيعية في حياة املجتمعات املختلفة، 
وكذلك  احلضارة،  من  أقدم  هي  التي  البداوة  وهكذا 
نظر  في  واحلضارة  احلضر.  أصل  هم  الذين  البدو 
الصنائع  وأحكام  الترف  في  التفنن  هي  ابن خلدون 
املستعملة في وجوهه ومذاهبه من املطابخ واملالبس 
املنزل  عوائد  وسائر  واألبنية  والفرش  واملباني 

وأحواله.
واملراد من كلمة تفنن يعني الفن في معرفة احلياة، 
أدائها،  وط��رق  ومناهجها  أساليبها  في  والترقي 
فاإلنسان املتحضر هو الذي يتفنن في العيش من أجل 
حياة إنسانية راقية كرمية، أما الترف فهو الزيادة عن 
احلاجة في كل نواحي احلياة، ويأتي بعد االكتفاء من 

ترف األكل واللباس والسكن.
»للحضارة«  العام  املفهوم  فإن  القول:  وموجز 
عند العرب كان يدور على النمط من احلياة، املناقض 
بفنون  املتصف  واألمصار،  للمدن  املنشئ  للبداوة، 
والبالغ  العيش،  واإلدارة ومكاسب  امللك  منتظمة من 
الدعة  وسائل  ومن  والعلوم،  الصنائع  من  درج��ة 
والرفاه، وقد استكشف ابن خلدون »طبائع العمران«، 
أي قوانني تطور املجتمعات، فجعل البداوة واحلضارة 
طورين طبيعيني من أطوار املجتمعات البشرية، معتبراً 
وميكن  العمران.  وغاية  األطوار  هذه  آخر  احلضارة 
فهم غاية العمران هنا مبعنيني، على اعتبار أنها أوالً 
متثل خير نتاج املجتمع في الصنائع والفنون والعلوم 
ومظاهر الدعة والترف، كما أنها تعتبر املرحلة األخيرة 

للعمران ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده.
»حضارة«  كلمة  أن  جند  احلديثة  العربية  وفي 
األجنبية  الكلمة  من  املستمدة  »املدينة«  لكلمة  مرادفة 
الالتينية  الكلمة  إلى  يعود  واألصل   ،»Civilization«
أو  كافة،  املدينة  إلى سكان  ينسب  ما  أي   ،»Civilis«
الفالسفة  استعمل  وقد  املجتمعات،  من  مجتمع  إلى 
العرب لفظ مدني مبعنى اجتماعي، وهذا مأخوذ عن 
االجتماع  مظهر  عندهم  املدينة  كانت  الذين  اليونان 
ابن خلدون وغيره  املنتظم املتحضر. وفي هذا يقول 
له من  بالطبع أي البد  من احلكماء: »اإلنسان مدني 
االجتماع الذي هو املدينة في اصطالحهم وهو معنى 
العمران«، كما استعملوا صيغة التمدن مبعنى التحضر، 

فقالوا لهذا جند التمدن غاية للبدوي يجري إليها.
و»املدينة«  »احلضارة«  للفظي  األصلي  املعنى  إن 
واالستعمال  املدن،  أو  احلواضر  ساكنو  هو  إمنا 
تخصيص  دون  مترادفني  يطلقهما  احلديث  العربي 
أو متييز، واحلضارة في ميزان العلم احلديث ظاهرة 
إنسانية عامة، وليس من جنس بشري إال وله نصيب 

من التحضر، وليس من فرق إال في املستوى.
للنشاط  عملي  جتسيد  احلضارة  أن  واخلالصة 
احلياة،  معارج  اجتيازه  عبر  اإلنسان  عند  الفكري 
وتاريخ احلضارة سجل لتطور عطاء هذا الفكر ومدى 
اقتصادية  من  احلياة،  نواحي  مختلف  في  فعاليته 
وعمرانية  وحديثة  وإداري��ة  واجتماعية  وسياسية 
وأدبية، كما تتناول احلضارة إلى جانب ذلك وسائل 
اجلميلة،  وفنونه  معيشته،  ومستوى  اإلنسان  إنتاج 
وطرق  علومه،  حتصيله  وكيفية  الدينية،  ومعتقداته 

صياغة آدابه، ووسائل كفاحه املستمر مع نفسه أوالً، 
ومع الطبيعة ثانياً من أجل البقاء. ولذلك يعد مقياس 
اإلنسان مع  إمكانية صراع  اإلنسانية هو  احلضارة 
املختلفة،  حلاجاته  أدائه  وطرق  الطبيعة  ومع  نفسه 

واختصاره الزمن لبلوغ حياة أبقى وأنقى وأرقى.
من  شعب  أي  حضارة  ف��إن  النحو،  ه��ذا  وعلى 
التي يسعى  القيم  املعنى مجموع  بهذا  الشعوب هي 
مختلف  في  تتمثل  والتي  حتقيقها  إلى  الشعب  ذلك 

أنشطته وإجنازاته.
ففي كل حضارة بذرة بقاء هي اإلرث احلضاري 
لإلنسانية  مشاع  اإلرث  وهذا  وراءها،  تتركه  الذي 
تفيد  أن  أمة  لكل  ميكن  إنسانياً  إبداعاً  كونه  جمعاء، 
تلك  من  واحدة  تعد  العرب  جزيرة  وحضارة  منه. 
احلضارات املنفتحة على العالم، إنها من احلضارات 
األصيلة التي أثرت وتأثرت، وأدلت بدلوها في املسار 

التاريخي للحضارات البشرية.
القدمي  األدنى  الشرق  خريطة  إلى  نظرنا  لو  إننا 
أقدم حضارات  العربية تتوسط  أن اجلزيرة  لوجدنا 
الرافدين  وب��الد  مصر  ح��ض��ارات  وه��ي  العالم، 
حوالي  ففي  باكستان،  في  السند  وادي  وحضارة 
األلف قبل امليالد، أخذ اإلنسان في كل بلد من هذه 
عن  مستقالً  ثابتة  بخطى  املدنية  نحو  يسير  البالد 
اآلخر، ولكن البد لتقدم املدنية من مظاهر ومن أهم 
هذه املظاهر االتصال بالبالد املجاورة، فاتصلت تلك 

احلضارات ببعضها في ذلك العهد البعيد.
التي  املناطق  إحدى  العرب  جزيرة  منطقة  ومتثل 
احلضارات،  نشوء  منطقة  تسميتها  على  اصطلح 
والتي اختصها الباحث بالدراسة للوقوف على مراحل 
تطورها وسماتها احلضارية، وال سيما تلك اجلوانب 
التي تركز على دراسة أشكال وأساليب احلكم ونظمه 
العصور  بداية  منذ  العربية،  اجلزيرة  في  وتطوره 
ظهرت  حيث  ق.م،  ال�ثالث  القرن  حتى  التاريخية 
تكوينات سياسية في مراحلها األولى »البدائية« كأحد 
أهم أشكالها أال وهو التكوين القبلي، والذي كانت فيه 
القبيلة إلى جانب وظيفتها االجتماعية وحدة سياسية، 
تتصرف بوصفها كياناً سياسياً قائماً بذاته، سواء في 
شؤونها الداخلية أو عالقاتها اخلارجية، مبا في ذلك 
ُيعقد من  أوما  السلم واحلرب،  أوقات  ما يجري في 
اتفاقات أو حتالفات، وغير ذلك من عالقات خارجية.

جديد  شكل  يظهر  ب��دأ  الوقت  ومب��رور  أن��ه  إال 
أكثر تعقيداً من النظام القبلي البسيط، أي ما يعرف 
القبائل  من  ع��دداً  ينظم  وال��ذي  القبلي،  بالتكوين 
أو  بصورة  موحدة  كمجموعات  تتكتل  التي  املتحدة 
التوحد  ذلك  ويكون  دائم،  أو  عارض  لسبب  بأخرى 
نستطيع  حتى  لها،  معاصرة  رئاسة  حتت  والتكتل 
أن نستكشف منو القيم أو زعامة واحدة، ومثل هذه 
التكتالت العربية فإننا نستنتج وجودها من املصادر 
املتاحة على وجه العموم أو النصوص اآلشورية على 

وجه اخلصوص.
والتنظيم  التكوين  من  النوع  ه��ذا  جانب  وإل��ى 
أو  املنفردة  القبائل  شكل  اتخذ  س��واء   - القبلي 
اإلم��ارات  وهو  آخر،  نوع  ظهر  القبلية-  التجمعات 
اجلزيرة  شمال  في  قامت  التي  الصغيرة  املمالك  أو 
العربية، معتمدة في قيامها على مجموعة من احملاور 

االقتصادية املهمة التي لعبت دوراً مؤثراً ومتثلت في 
التجارة بخطوطها التجارية، حيث كانت احملور الذي 
استقطب هذه احلضارات الشمالية واعتمدت عليه في 
نشأتها وقيامها، ومن هنا جند أن البعد االقتصادي 

كان مبثابة العامل الرئيسي في تكوين هذه املمالك.
وإذا ألقينا الضوء على القسم اجلنوبي كأحد أهم 
أقسام اجلزيرة العربية من العصور التاريخية القدمية، 
فإننا جند أن األساس الذي قامت عليه ممالك اجلنوب 
يختلف متام االختالف عن األساس الذي قامت عليه 
ممالك الشمال، حيث عرفت املمالك اجلنوبية مساحات 
ومنتظماً  كافياً  وقدراً  األراضي اخلصبة،  ممتدة من 
لها  كفل  الذي  األمر  الغزيرة،  املوسمية  األمطار  من 

الثراء االقتصادي املتمثل في الزراعة.
كما عرفت هذه املنطقة مساحات واسعة من الغابات 
الطبيعية والنباتات التي تنتج الطيوب والتوابل كسلعة 
النشاط  عن  عنها، فضالً  القدمي غنى  للعالم  يكن  لم 
شمال  في  نظيراتها  عن  به  انفردت  الذي  التجاري 
اجلنوب  في  التجارة  كانت  حيث  العربية،  اجلزيرة 
أصيلة مستقرة اعتمدت على موارد املنطقة املوجودة 
فيها بالفعل، أما املمالك الشمالية فقد اعتمدت على ما 

يعرف بالتجارة العبورية في مواسم معينة.
ومن خالل ما سبق، يظهر لنا وجود ثالثة أشكال 
اجلزيرة  في  سائدة  كانت  التي  احلكم،  نظم  من 
العربية، والتي ارتبطت في ظهورها وتطورها بعوامل 
الكيانات  ظهور  إلى  أدت  التي  والتكوين  النشأة 
قيامها  في  االقتصادي  البعد  مثل  والتي  السياسية، 

العامل الرئيسي.
فقد عرفت التكوينات القبلية نظماً سياسية، ميكن 
أن نصفها بأنها نظام رئاسي يقوم على قاعدة شعبية 
في  يتجسد  القبيلة  القبيلة، وحاكم  أفراد  كل  قوامها 
أساس  أن  هنا  وإننا جند  السيد،  أو  الشيخ  منصب 
احلكم هو االختيار الذي قد يكون انتخاباً أو اجتماعاً 
نظاماً  الوراثة  تعتمد  لم  أنها  أي  القبلي،  التجمع  من 
للحكم فيها، وإلى جانب مجلسني يشاركان الشيخ في 
أعيان  أحدهما يسمى مجلس  القبيلة،  أمور  تصريف 

القبيلة، واآلخر يضم كل أفراد القبيلة.
أما النوع الثاني من النظم السياسية فنجده ممثالً 
بلغت شوطاً  ما  التي سرعان  القبلية،  التجمعات  في 
من التنظيم الذي مكنها من تكوين إمارات أو ممالك 
صغيرة، ارتكزت نظم احلكم فيها على قاعدة فردية 
وراثية، ومثل هذه النظم ظهر وجتلَّى في العديد من 
الكيانات السياسية التي عرفتها منطقة شمال احلجاز 

منذ عصورها القدمية.
مراحلها  آخ��ر  السياسية  النظم  شهدت  ولقد 
حيث  العربية،  اجلزيرة  جنوب  ممالك  في  التطورية 
أقرب  نظم  على  بها  املعمول  احلكم  نظم  ارتكزت 
في  الواردة  األدلة  من  هنا  ويبدو  الدميقراطية،  إلى 
النصوص التي تؤكد وجود حكومات يرأسها حاكم 
أعلى »مكرب- ملك«، إلى جانبه مجلس عام يتكون من 
رؤساء الشعوب اخلاضعة له، ومسؤولية هذا املجلس 
إصدار كل القرارات، ويكون احلاكم عادة أحد أفراد 
القوية في الشعب ويتوارث أفراد تلك األُسر  األُسر 
السلطة، ومع ذلك فامللك يتمتع مبكانة عالية وسلطة 

تخول له أن يصبح على رأس الدولة.

الحضارة

د. حممد عبداهلل احلمادي

مركز الدراسات والبحوث األمنية في شرطة أبوظبي

من  مشتقة  كلمة  العربية  اللغة  في  »احلضارة« 
الفعل حضر، ويقال احلضارة هي القرى واألرياف 
والبداوة  البدو  خ��الف  فهي  املسكونة،  وامل��ن��ازل 
والبادية، ويستخدم اللفظ للداللة على املجتمع املعقد 
الذي يعيش أكثر أفراده في املدن وميارسون الزراعة، 
القبلية  البنية  ذات  البدوية  املجتمعات  وذلك بخالف 
تربطها  ال  بأساليب  وتعتاش  بطبيعتها،  تتنقل  التي 
ببقعة جغرافية محددة، كالصيد مثالً، ويعتبر املجتمع 

الصناعي احلديث شكالً من أشكال احلضارة.
وتعتبر لفظة حضارة مثيرة للجدل وقابلة للتأويل، 
وإيجابية،  سلبية  قيماً  يستحضر  واستخدامها 
من  العديد  رأى  وقد  والرفعة،  واإلنسانية  كالتفوق 
أفراد احلضارات املختلفة أنفسهم على أنهم متفوقون 
في حني  األخرى،  احلضارات  أفراد  عن  ومتميزون 
همجيني  األخ��رى  احلضارات  أف��راد  اعتبروا  أنهم 

ودونيني.
أسلوباً  »احلضارة«  اعتبار  إلى  البعض  ويذهب 
هنا  نقصد  وال  الفرد،  عليه  يعتاد  مجتمعياً  معيشياً 
مع  كإنسان  تعامله  بل  الوسائل،  أحدث  استخدامه 
األشياء املادية واملعنوية التي تدور حوله، وشعوره 

اإلنساني جتاهها، ومن املمكن تعريف احلضارة على 
والتاريخي  الثقافي  وامليراث  والتقاليد  الفنون  أنها 
التقدم العلمي والتقني الذي متتع به شعب  ومقدار 

معني في حقبة من التاريخ.
فاحلضارة مبفهوم شامل تعني كل ما مييز أمة 
عن أمة، من حيث العادات والتقاليد وأسلوب املعيشة 
واملالبس والتمسك بالقيم الدينية واألخالقية ومقدرة 
الفنون  في  اإلب��داع  على  حضارة  كل  في  اإلنسان 

واآلداب والعلوم.
إن »احلضارة« تعني اإلقامة في احلضر، أي املدن 
والقرى، وقد ورد في لسان العرب:»احلضر خالف 
اإلقامة  واحلضارة  البادي،  خالف  واحلاضر  البدو 
الذي  االستقرار  هو  إذن  املعنى  فأصل  احلضر  في 
منه تولد احلضارة، ألن االستقرار على أرض معينة 
يدعو إلى التأمل في خواصها والعناية بها وزرعها 
واستثمارها، ومن الزرع واالستثمار يفسح السبيل 
ألبناء املجتمع في جميع مجاالت العطاء والتطور، وإذا 
العيش،  اكتساب  فنون  في  وتقدموا  العمل  أحسنوا 
وبنوا املدن املنظمة، وحصلوا على املعرفة العلمية التي 
منها االنتظام الداخلي، والتنظيم اخلارجي، يكون لهم 
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الشرطة العالمية

في معظم األحيان غير شرعية وذلك وفقاً لتقرير 
في »اميركان كوب« حول احلياة داخل السجون 

األمريكية.
من  الكثير  اآلخ��ر  اجلانب  على  هنالك  أن  إال 
السجناء الذين ال يرغبون في البقاء داخل السجن 
خاصة  قضبانه،  خلف  إلقائهم  منذ  واحدة  حلظة 
وأن  أبرياء،  أنهم  ملل  دون  يكررون  الذين  أولئك 

أيدي شريرة كانت وراء األذى الذي أصابهم.
وهنالك العديد من الذين حالفهم احلظ ومتكنوا 
ما  وأن  داخلهم،  في  تكمن  املشكلة  أن  إدراك  من 
يحتاجون إليه هو اخلضوع للكثير من التغييرات، 
السجن  بحيث يستطيعون مواصلة احلياة خارج 

بدون أية تعقيدات.
من خالل  التغييرات  هذه  تتم  أن  يجب  وعادة 
مراقبة دقيقة لهم وعبر برامج عالجية وتعاون مع 
يثير  ال  بحيث  وجاد،  فعال  بشكل  العاملني  باقي 
سخرية أو عداء باقي زمالئه في السجن، وتتم كل 
هذه اإلجراءات حتت رقابة ضباط السجون الذين 
يكونون جاهزين للتدخل في حال وقوع أي خطأ 

من طرف السجناء.
للتفكير  األساسي  العنصر  أن  الواضح  ومن 
عدم  في  يتمثل  السجناء  من  للعديد  اإلجرامي 
األسرية،  املساندة  أو  الكافي  بالتعليم  متتعهم 
الشخصية  في  باضطراب  إصابتهم  إلى  إضافة 

واحتياجهم للعالج الطبي.
ألية  باالرتياح  السجن  نزالء  يشعر  ال  وعادة 
عملية تغيير يتعرضون لها، فأي واحد منهم يعتقد 
أنه لن يكون قادراً على إحداث أي تغيير، وأنه في 
حال حدوث ذلك فإن شخصاً ما سيكون مسؤوالً 

عن إحلاق الضرر به.
ببذل  السجن  في  العامل  الطاقم  وسيقوم 
تلك  حتدي  في  النزيل  هذا  ملساعدة  اجلهد  كل 
االعتقادات ومن أجل خلق واقع صحي جديد، وقد 
حققت هذه اجلهود جناحاً خاصة بني املجموعات 

التي تعيش منفصلة عن اآلخرين.
وعادة يكون هنالك فصل منطقي بني العاملني 
في السجن والنزالء، إال أنه يتم أحياناً تقسيم القوة 
بينهما  التنافس  يصل  قد  مجموعتني  إلى  العاملة 
التغيير  عملية  يجعل  ما  وهو  العداء،  درجة  إلى 

املتعلقة بهم أمراً يتصف بالصعوبة الشديدة.

في  ضعف  حدوث  إلى  يؤدي  ما  عادة  وهذا 
املعنويات، إذ أن بعض الناس قد يؤدون أعمالهم 
بشكل غير ُمناسب أو منتظم أو قد يساهمون في 
تعطيل العمليات بسبب شعورهم بالضيق أو عدم 

االرتياح.
يشعر  الذي  القسم  يلعب  األحوال،  تلك  وفي 
الكشف  في  دوراً  العاملة  القوة  من  باالرتياح 
على  أيضاً  والعمل  املعنويات  تدهور  أسباب  عن 

تغييرها إلى األفضل.
السجون،  مجتمع  في  السلبية  الظواهر  ومن 
بهم  االهتمام  ع��دم  ح��ول  املتواصلة  الشكاوى 
توجيه  كذلك  لهم،  السجن  مسؤولي  وجتاهل 
التهم للنقابات ذات العالقة بالفساد، واحلديث عن 

التمييز في املعاملة في عنابر املساجني.
السجون  ملسؤولي  االتهامات  توجيه  يتم  كما 
بأن التقارير التي يعدونها ال تتصف باملصداقية 
االنطباعات  تتضمن  وأنها  احلقيقية  تتحرى  أو 

الشخصية للمسؤول ومدى عالقته بالسجني.
وبغض النظر عن البيئة والظروف التي يعيشها 
سواء  الكثيرين،  فإن  السجون،  داخل  السجناء 
منهم أو من املسؤولني يجدون أنفسهم مضطرين 

للتأقلم مع تلك الظروف.
نزالء  أفكار  مناقشة  الضروري  من  ولهذا، 
والعمل  واحليادية  الواقعية  من  بشكل  السجون 
تغييرات جذرية في حياتهم وتوفير  إحداث  على 
اخلدمات التي يحتاجون إليها ضمن لوائح السجن 

وقوانينه، وبعيداً عن أية مؤثرات شخصية.
التي  تعمل ثقافة السجن على تشكيل املشاعر 
وهذه  للنزالء،  بزيارة  قمنا  حال  في  بها  نشعر 
واإلجراءات  بالسياسات  كثيراً  ترتبط  ال  الثقافة 
املُتبعة داخل السجن، ولكن تكون ذات صلة وثيقة 
السجناء،  بأولئك  اخلاصة  واألفكار  باملمارسات 
وعادة يكون السجن حافالً بالعديد من املمارسات 
اخلاطئة التي يرتكبها السجناء واملسؤولون، مثل 
املسؤولية  وانعدام  األخالقية  غير  التصرفات 
وازدواجية املعايير في التعامل واللجوء إلى العنف 
ونشر الشائعات واالعتماد على اآلخرين وانعدام 

الثقة.
ولهذا، فإنه من الضروري التصدي لتلك املظاهر 
منضبطة  إدارة  إيجاد  طريق  عن  وذلك  السلبية، 
قادرة على التعامل الواقعي والعادل مع السجناء، 
عنابر  داخل  واإليجابية  الصحية  الثقافة  ودعم 

السجن ومحاربة الثقافة السلبية.
كانت  سواء  السجن  ثقافة  أن  الواضح،  ومن 

إيجابية أم سلبية تختلف من سجن إلى آخر.
كما أنها ترتكز على عنصرين أساسيني وهما 
التفكير ثم التصرف بالشكل املناسب. إال أن العديد 
الثقافة  لتكاثر  مناسبة  بيئة  تكون  السجون  من 
وانتشار  الثقة  بانعدام  يتعلق  ما  السلبية، خاصة 
العداء والتنافس بني مجموعات السجناء، وهو أمر 
يجعل من الصعوبة على مسؤولي السجن إيجاد 

احللول للتخلص من تلك العادات واملفاهيم.

حقيقة السجون
اإعداد: د. ح�سن توفيق

كيف تكون احلياة احلقيقية في السجون؟، وهل 
الزنزانات والعنابر،  يقضي املساجني حياتهم في 
وهم يخططون للهروب؟ وهل هم كما نراهم على 
بعض  تتصورهم  كما  أو  التليفزيون  شاشات 
تتسم  متوحشة  مخلوقات  اإلعالم مجرد  وسائل 
بالعنف وعدم القدرة على التواصل مع اآلخرين، 
املسؤولني،  والكراهية جتاه  احلقد  وارتفاع حجم 
وراء  إيداعهم  في  تسببوا  أنهم  يعتقدون  ومن 

القضبان؟ 
كذلك هنالك بعض املفاهيم اخلاطئة التي ترى 
في أن جميع مسؤولي السجون بكافة درجاتهم 
في  الشديدة  بالقسوة  ويتصفون  فاسدون، 
التعامل مع السجناء بل وابتزازهم بشتى 

الطرق.
العديد  أن  امل��الح��ظ  وم��ن 
أُطلق  الذين  السجناء  من 
سراحهم والعاملني في 
السجون عندما أتيحت 
لزيارة  لهم  الفرصة 
أمضوا  الذي  السجن 
من حياتهم  فترة  فيه 
غ��م��رت��ه��م م��ش��اع��ر 
إلى  استندت  مختلفة 
احل��ق��ائ��ق وال��ت��ج��ارب 
بحلوها  ب��ه��ا  م���روا  ال��ت��ي 
التليفزيون  شاشات  تعرضه  كما  وليس  ومرها، 
يدور  وما  السجون  حياة  تتناول  مسلسالت  من 
في داخلها من أحداث، والتي تهدف عادة لتزويد 
تلك  مشاهدة  في  واملتعة  بالتسلية  املشاهدين 

احللقات دون التركيز على واقع ما يتم تقدميه.
عادية،  تكون  املشاعر  تلك  إن  القول،  وميكن 
وكذلك ردود األفعال، حيث تكون األحقاد واملرارة 
التي مألت حلق كل سجني قد زالت أو خفت كثيراً.
السجناء  من  العديد  هنالك  أن  املالحظ  ومن 
السجن عن اخلروج  داخل  البقاء  يفضلون  الذين 
إلى احلياة والشارع خاصة عندما يكونون ضمن 
باقي  على  سيطرتها  تفرض  قوية  مجموعات 
السجناء، وتتمتع بامتيازات متنوعة جتعلها ترى 
أن  كما  خارجه،  لها  شبيه  ال  جنة  السجن  في 
بعضهم يدير من داخل السجن أعماله التي تكون 



في  يتجول  كان  بينما  إنه  صالح:  رجل  قال 
أقاصي النيل من جهة النوبة – السودان رأى فيما 
من  جماعة  من  اقتربت  »فقد  عجباً,  اليقظ  يرى 
من  وثاقه  ُشدَّ  ذكر  قرد  على  وقد حتلَّقوا  القرود 
يرجمونه  شجرة ضخمة،  جذع  إلى  وقدميه  يديه 
باحلصى وكل ما التقطته أيديهم من األرض، وكان 
نحبه«.  قضى  حتى  مؤملاً  عالياً  صراخاً  يصرخ 
أن  الظن  »وأغلب  قائالً:  الصالح  الرجل  ويستطرد 

فأردت  املسلمني.  لدى  إال  للرجم  وجود  ال  حيث 
الرجل  إثر  في  السفر  فقررت  باليقني،  الشك  قطع 

الصالح. 

النهر .. النهر 

والكتَّاب  واملثقفني  الناس  ع��وام  ل��دى  مصر، 
والنُخبة االجتماعية وفي الشعر وفنون السرد، هي 
هبة النيل، ولوال النيل ملا كانت مصر. وترى ترجمة 
هذه املقولة واضحة على األرض؛ فمعظم احملافظات 
َزب،  ال�»29« في مصر وما فيها من مدن وجنوٍع وِعِ
ُشيّدت على ضفتي هذا النهر العظيم.. النيل، القادم 
من بحيرة فكتوريا في العمق اإلفريقي. من النيل 
وتنتهي  كلها  والقصص  والروايات  احلكايات  تبدأ 
وأبوالهول  األهرامات  حتى  لشيء  سطوة  ال  إليه، 
يعرف  ال  ومن  النيل،  سطوة  تضاهي  والكرنك، 
»املاء« في مصر ال يعرف كيف يحميها من الغزاة. 
كان  ما  »فدائما  االستراتيجية؛  كتب  قالت  هكذا 
األعداء يأتون من جهة املاء: البحر والنيل«.. وتلك 

قصة أخرى.

م�شافر زاُده التاريخ 

موجودة  الكوكب،  العالم..  آثار  ثلث  أن  ُيحكى 
وهذا  حقاً.  مدهشة  حقيقة  من  يالها  مصر.  في 

سياحة
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أسوان..
تنام على حكايات النيل ورواياته

اإعداد: حممد ح�سن احلربي

ذكر القرود ذاك قد ارتكب فاحشة الزنى مع إحدى 
وقع،  ما  له  فوقع  الوادي،  إلى  الوافدات  القردات 
إقامًة للحد عليه، حيث إن القرود أقرب احليوانات 
الرجل  انتهى كالم  إلى اإلنسان فطرًة وسلوكاً«.. 
ت في رأسي تساؤالت، لكن القناعة  الصالح، فضجَّ
لرواية  وفقاً  القرد  أن  لها،  اطمأنيت  التي  الوحيدة 
مقلداً  إال  يكون  أن  ميكن  ال  الصالح«  »الرجل 
للمسلمني في اجلوار، داللة إقامة حد الرجم عليه، 

للبشر  مروراً  املعمورة  أراضي  أكثر  مصر  يجعل 
اآلثار  من  الكم  هذا  كل  وراءهم  خلَّفوا  حيث  فيها 
املادية وغير املادية، كالثقافة والفن وأمناط مختلفة 
من احلياة.. هو ثراء وغنى يجعل من »احملروسة« 
للسياح، إذ بلغ عدد  واحداً من أكثر األماكن جذباً 
السياح في العام املاضي حوالي 9 ماليني سائح. 
في مصر، وددت أن أحدثك عن شخص من ساللة 
اجلميلة  وزوجته  د  املوحِّ »اخناتون«  هو  الفراعنة 
الشهيرة »نفرتيتي« لكن مساحة املوضوع ضيقة.. 
بيد أن ما يجعل املرء يحس بشيء من الغيرة هو 
 – والرأس  الرقبة   - النصفي  نفرتيتي  متثال  »أن 
وقع في يدي هتلر، رمبا أثناء احلرب العاملية الثانية 
به  فأعجب  الشهيرة،  العلمني  معركة  بعد  أو  قبل 
يعرف  إعادته، وال  به ورفض  احتفظ  أنه  إلى حد 
 1945 أواخر  انتحاره  بعد  استعادته  متت  إذا  ما 

واستسالم أملانيا للحلفاء. 

عوامل جناح

الرفقة أوالً، امليزانية ثانياً.. دائماً هذان العامالن 
كانت  براً  رحلة  أي  فشل  أو  جناح  يحددان  كانا 
تذكرة  جنوباً.  شماالً  أم  غرباً  شرقاً  بحراً،  أم 
الثقيل على  دبي القاهرة دبي، ال تكلف ذلك املبلغ 
الشباب، قد ال تتعدى ال�2000 درهم في أوقات غير 

فتلك  القاهرة،  األقصر  القاهرة  تذكرة  أما  الذروة، 
استخدام  إلى  ستضطر  ألنك  بكثير،  أرخ��ص 

خطوط داخلية وهي في الغالب أرخص بكثير 
فقد  اخلارجية،  التذاكر  من  التوقعات  من 

حجزنا لرحلة القاهرة-األقصر مع غرفة 
على سفينة مائية تقلك من أسوان إلى 

آخر ما يصل املاء في األرض املصرية 
»وهي احلدود املصرية-السودانية« 

 3( جنيه  آالف   4 يتعدى  ال  مبا 
آالف درهم وشوية( للفرد.

 
لخوف على امليزانية

ملاذا أسوان »ومطارها 
األقصر«..؟. ألنها 
احملافظة األقرب 
صوب السودان، 

وإلى الوادي 
الذي زاره 

»الرجل 
الصالح«! 
ولو أننا 

قطعنا 
إليها 
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سياحة

براً أو نهراً لهلكنا، فهي بعيدة جداً عن القاهرة. 
فالقاهرة  دب��ي  من  ننطلق  أن  الرحلة  وكانت 
فاألقصر فالقاهرة فدبي. لكن اجلزء األجمل كان 
من محافظة أسوان باجتاه النوبة، بسبب السفينة 
إليه  يحتاج  ما  كل  على  احتوت  التي  السياحية 
مبا  ومناظر  وش��راب  وطعام  راحة  من  السائح 
فيها املسبح، ما يجعله قادراً أن يأخذ صوراً ألي 
َمْعلم شاء بال إزعاج أو ارتبكاك أو اهتزاز. سفينة 
راسخة من دورين وميكنك الصعود إلى سطحها. 
مصر  في  فاألسعار  هنا،  امليزانية  على  خوف  ال 
مقارنة بغيرها من الدول تعتبر أرخص خصوصاً 

بالد الشام، سوريا ولبنان واألردن.
والراأي ل يف�شد وداً

»سياحياً مصر األولى من حيث خدمة السائح، 
وهذه وجهة نظر، تليها لبنان فتونس فاملغرب ثم 
تكون  أن  تستطيع  ال  الشعوب  بعض  سوريا«.. 
والسياحة، شعوب  السائح  متطلبات  على  صبورة 
حني  لديها  اللهجة  ونبرة  التعبير،  جاز  إن  خشنة 
من  املستوى  بذلك  ليست  السائح،  مع  التعامل 
السائح  نفور  إن  طمأنينة.  تشيع  فال  النعومة 
قد  جتربة  وه��ذه  ك��ه��ذه..  عوامل  سببه  أحياناً 
يكون لآلخرين رأي مختلف فيها، لكن في كليهما 
الشديدة  احلرارة  ارتفاع  من  التأكد  بعد  سالمته. 
»قد تفوق اخلليج.. تتعدى اخلمسني درجة صيفاً« 
في دائرة أسوان كلها، تقرر السفر بداية اخلريف 
»أكتوبر«، أو شتاء »منتصف نوفمبر إلى ديسمبر، 
إذا  ملصر:  بالنسبة  باملناسبة،  وفبراير«..  فيناير 
الشمالي« من  »الشاطئ  اجته شماالً  زرتها صيفاً 
األسكندرية ومرسى مطروح وسيوة وغيرها مما 
وتكون  الليبية،  احلدود  جتاه  الشاطئ  على  تناثر 
بذلك على شاطئ البحر املتوسط حيث املياه باردة. 
أما إذا زرتها شتاء فاجته إلى جنوبها قناة السويس 

وجنوب سيناء: رأس سدر، شرم الشيخ ودهب.. 
إلخ، حيث يكون اجلو دافئاً نوعاً ما واملياه ليست 
الليل  في  رمبا  السباحة..  فتستطيع  البرودة  بتلك 
حتتاج أن حتتاط ب�»جاكيت« لتتقي نسمات باردة 

تهب فجأة.

رهم النيل بدو ح�شَّ

بعض  الرحلة  رف��ق��اء  مشاركتي  م��ن  وب���دالً 
هواياتهم، شدني موضوع قد ال يهم الكثيرين، هو 
موضوع القبائل العربية التي وفدت إلى هذه املنطقة 
النيل. وهنالك عوائل  وانتشرت على طول ضفتي 
لها سلطة وأخرى ال سلطة لها لكنها حتتكر مهنة 
تنتشر  وقبائل  عوائل  ذلك:  على  مثال  جتارة.  أو 

بني قنا وسوهاج وأسوان حتى »»الوادي اجلديد«، 
منها عائلة الهوارة التي ال سلطة لها لكنها حتتكر 
جتارة األقمشة. من العوائل العربية عائلة الهمامية، 
وهذه  والدربي،  السالمنة،  املناصير،  الشريف، 
»الدريبي«  وهي  اليمن  إلى  أصلها  يعود  األخيرة 
أسوان، جنع  مصر،  مناطق  معظم  أفرادها  يسكن 
حمادي، أوالد جنم، جرجا والشيخ جبر، ثم جتدهم 
في املنصورة، رأس البر، وطبعاً اليمن والسعودية 
وبعضهم هاجر من مصر إلى فرنسا، ويبلغ عدد 
ألف   750 حوالي  »الدريبي«  العائلة  هذه  أف��راد 
يؤرخ  كتاب  ويقول  بسيطاً.  ليس  عدد  نسمة.. 
ل�»القبائل العربية في مصر«: ويشغل معظم أفراد 
هذه العائلة مناصب متنفذة، إضافة إلى اشتغالهم 

بالتجارة والزراعة وصناعة األقمشة.

بقي الرجل ال�شالح 

وانتبهت فجأة من تأملي ملا تناثر على الضفتني 
من مدن وجنوع وِعزب وخضرة ساحرة، أنني في 
إثر  »الرجل الصالح« وال بد من التركيز واستحضار 
صورة القرد املرجوم على فعلته. لكن بعد وصولنا 
إلى الوادي، رأيت أُناساً جميلني، تكاد العافية تنطق 
النساء تكسوها حمرة آسرة  من وجوههم، خدود 
وتبدو السعادة على وجوههن، وقدودهم منتصبة، 
وال  الطول  متوسطو  وهم  حادة،  الرجال  وعيون 
سمراء  وبشرتهم  مهنة  متاعب  أيديهم  على  تبدو 
بني  نشيطني  يتقافزون  أصحاء  وأطفالهم  ودودة، 
اليابسة واملاء فتحسبهم وأصواتهم كأنهم ظباء في 

احتدام على عشب.
لكنني ومن أسٍفٍ شديد، لم أر قروداً في بطن 
الوادي وال ما يدل عليها في تلك املنطقة الزراعية 
الهادئة، فحمدت الله أن الواقع على األرض لم يدعم 
تلك الرواية، رغم أن الراوي يبقى في ثقافتنا »رجالً 
نسمع  وال  منوت  أو  العكس  يثبت  حتى  صاحلاً« 

للرواية تفنيداً.!

الناس 
أمام الكراسي صنفان: صنف يعتقد أن الكرسي هو الذي يعطيه قيمته، وصنف 

يعتقد أنه هو الذي يعطي الكرسي قيمته.
والناس أمام املال صنفان: صنف يعتقد أن املال هو الذي يعطيه قيمته، وصنف 

يعتقد أنه هو الذي يعطي املال قيمته.
والناس أمام الناس صنفان: صنف يعتقد أن الناس هم الذين يعطونه قيمته، وصنف يعتقد أنه هو الذي 

يعطي الناس قيمتهم.
أما من يعتقد أن الكرسي هو الذي يعطيه قيمته, فإن قيمته تذهب عند ذهاب الكرسي ونزوله من فوقه. 
وأما من يعتقد أنه هو الذي يعطي الكرسي قيمته فإن قيمته تبقى كما هي عند نفسه وعند اآلخرين عندما 
يذهب الكرسي، ألن الكراسي ال تدوم ألحد، وعلى أولئك الذين يجلسون عليها اليوم أن يدركوا جيداً أن 

كثيرين جلسوا عليها قبلهم، وأن كثيرين سوف يجلسون عليها بعدهم.
وأما من يعتقد أن املال هو الذي يعطيه قيمته, فإن املال عرض زائل، مثلما جاء يذهب. لذلك فإن قيمة 
صاحب املال تذهب بذهاب ماله، وال يبقى منه إال السقط الذي ال قيمة له. أما من يعتقد أنه هو الذي يعطي 

املال قيمته فإن قيمته تبقى عالية، جاء املال أو ذهب، ألنه هو الذي ميلك املال وليس املال هو الذي ميلكه.
وأما من يعتقد أن التفاف الناس حوله ومحبتهم له هما اللتان تعطيانه قيمته, فإن التفاف الناس ومحبتهم 
ال تكون في كثير من األحيان خالصة لوجه من يحبون ويلتفون حوله، فمنهم من يحب اإلنسان للمنصب 
الذي يتقلده، ومنهم من يحب اإلنسان للمال الذي ميلكه، وقليل منهم من يحب اإلنسان لذاته، لذلك فإنه 
عندما يذهب بريق املنصب واملال عن اإلنسان ينفّض عنه أولئك الذين أحبوه ملنصبه أو ماله، وال يبقى حوله 

إال القليل من املخلصني الذين أحبوه لذاته فقط، ال ملصلحة تزول احملبة بزوالها.
لهذا على اإلنسان أن يبحث عن قيمته داخله ال حوله، ألن القيمة احلقيقية لإلنسان تكمن في جوهره الذي 

ال يتغير، بقي الكرسي أم زال، جاء املال أم ذهب، التف الناس حوله أم تفرقوا عنه.
الكراسي ال أمان لها، فهي حتتفي باجلالسني عليها فقط، أما أولئك الذين يغادرونها، بإرادتهم أو رغماً 
عنهم، فال يبقى منهم بعد زوال الكرسي إال ما بنوه أو هدموه. ومن يرجع للتاريخ يجد الكراسي أصنافاً 
متعددة األشكال واأللوان واألحجام. أفقد البعض منها اجلالسني عليها توازنهم فتصوروا أنهم لن يغادروها 
أبداً، التصقوا بها حد االلتحام حتى لم يعودوا يتخيلونها بدونهم، أعمت الكراسي بصيرتهم  فتصوروا 
أنفسهم آلهة والعياذ بالله، أسكرتهم نشوة السلطة فمزقوا كل أوراق التاريخ، ولم يتعظوا مبن سبقهم إلى 

هذه الكراسي وغادرها خالي الوفاض إال من عمله.
لعبة الكراسي رمبا تكون مشوقة ألولئك الذين يتابعون اللعبة عن ُبعد، لكنها مرهقة وقاتلة ألولئك الذين 
يجلسون على الكرسي، وألولئك الذين ترتبط حياتهم باجلالس على الكرسي، يعز من يشاء منهم ويذل 
من يشاء. فلحظة احلقيقة آتية ال ريب فيها، وعندما تأتي حلظة احلقيقة هذه تتغير األشكال واألحجام، 
يتقزم أولئك الذين كنا نحسبهم عمالقة وهم يجلسون على الكراسي منتفخني، نكتشف أنهم ليسوا أكثر 
من طبول فارغة إال من هواء فاسد كان ميلؤها، وعندما يخرج الهواء الفاسد من تلك الطبول يتفرق من 
حولهم كل الدجالني واملنتفعني وأصحاب املصالح. يفرون مثل اجلرذان يبحثون عن جحر يؤويهم وغطاء 
يداري سوءاتهم التي انكشفت، يتحولون إلى مناضلني وهميني ظلمهم التاريخ وظلمتهم اجلغرافيا وظلمتهم 

اجلماهير.
لعبة الكراسي التي يلعبها الكبار غير لعبة الكراسي التي لعبناها صغاراً لم تتفتح مداركنا بعد على ألعاب 
الكبار التي تأخذ من ألعاب الصغار أسماءها فقط، لكنها تفتقد البراءة والطهارة اللتني لو عرف طعمهما 
أولئك املتربعون على الكراسي، املتشبثون بها، املنافحون عنها، ملا متنوا البقاء عليها ساعة واحدة، أو أقل 

من الساعة بكثير.

لعبة الكراسي

عل�ي ع�بي�د
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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شخصيات

ستيفن بول جوبز )56 عاماً( هو مخترع بارز 
ُعرف  املتحدة،  الواليات  في  األعمال  أقطاب  وأحد 
لشركة  السابق  التنفيذي  واملدير  املؤسس  بأنه 
»أبل« ورئيس مجلس إدارتها احلالي. وكان الرئيس 
أفالم  بإنتاج  الشهيرة  التنفيذي لشركة »بيكسار« 
الرسوم املتحركة ثم انتقل إلى مجلس إدارة شركة 
انتقلت  استحواذ  صفقة  إثر  على  ديزني«  »والت 

»بيكسار« مبوجبها إلى ملكية »ديزني«.
شريكيه  مع  جوبز  قام  السبعينيات،  أواخر  في 
بتصميم  وآخرون  ماركيوال  ومايك  وزنياك  ستيف 
إنتاج  خطوط  أوائ��ل  من  واحد  وتسويق  وتطوير 
والتي  الناجحة،  التجارية  الشخصي  احلاسب 
ُتعرف باسم سلسة »أبل 11«. فيما بعد، وفي أوائل 
الثمانينات كان جوبز من أوائل من أدركوا اإلمكانيات 
املستخدم  وواج��ه��ة  احل��اس��وب  لفأرة  التجارية 
الرسومية، األمر الذي أدى إلى قيام »أبل« بصناعة 
على  صراع  خسارة  بعد  »ماكنتوش«.  حواسيب 
السلطة مع مجلس اإلدارة في 1985 استقال جوبز 
من »أبل« وقام بتأسيس »نكست« وهي شركة تعمل 
العالي  التعليم  في  احلواسيب  تطوير منصات  على 
على  باالستحواذ  »أبل«  قامت  التجارية.  واألسواق 
»أبل«  إلى  جوبز  وع��اد   1996 عام  في  »نكست« 

وأصبح املدير التنفيذي لها في 1997.
على جانب آخر، قام جوبز في عام 1986 بشراء 
»لوكاس  شركة  في  احلاسوب  رسوميات  قسم 
»لبيكسار« حتى  تنفيذياً  فيلم« وبقي جوبز مديراً 
صفقة االستحواذ التي متت من قبل شركة »والت 
ديزني« وانتقل على إثرها ليكون عضواً في مجلس 

إدارة األخيرة. 
ولد ستيفن بول جوبز في الرابع والعشرين من 
فبراير 1955 في»غرين باي« في والية كاليفورنيا 
بالواليات املتحدة األمريكية ألب سوري مسلم من 
أمريكية  وأم  الفتاح جندلي  عبد  هو  مدينة حمص 
وهي جوان سيمسون، وكانا ال يزاالن يدرسان في 
للتبني  وعرضه  به  االحتفاظ  عدم  فقررا  اجلامعة 
وكالرا  )بول  اجلديدان  أبواه  يعدهما  أن  شريطة 
يؤهله  جيداً  تعليماً  تعليمه  على  يقفا  بأن  جوبز( 
لدخول اجلامعة. ولديه أخت ُتدعى منى سيمبسون 
وهي روائية مشهورة التقى بها بعد سنوات طويلة 
جوبز  التحق  أخرى.  عائلة  قبل  من  تبنيها  بسبب 
ويذهب  الشتاء  فصل  في  يدرس  فكان  باملدرسة 

للعمل في العطالت الصيفية، وشغف باإللكترونيات 
منذ صغره، فكان مولعاً بالتكنولوجيا وطريقة عمل 
اآلالت، كان أول ابتكاراته وهو في املرحلة الثانوية 
شريحة إلكترونية، ونظراً لولعه بهذا املجال أتيحت 
العطالت  إحدى  في  التدّرب  أجل  من  الفرصة  له 
وهناك    ،»HP« باكرد«  »هوليت  بشركة  الصيفية 
ستيفني  اإللكتروني  املهندس  على  جوبز  تعّرف 
عالم  في  مهمة  خطوات  معاً  وحققا  وزنياك، 

التكنولوجيا بعد ذلك.
والتحق  الثانوية  مدرسته  من  جوبز  تخرج 
لكنه  أوريغون،  بوالية  بورتالند  في  ريد  بجامعة 
لم يحقق النجاح باجلامعة فرسب في عامه األول 
بعد  ساكناً  جوبز  يقف  ولم  الدراسة،  ترك  وقرر 
تركه للدراسة، بل سعى لتنمية مهاراته في مجال 
التكنولوجيا واإللكترونيات، فقدم ورقة بأفكاره في 
في  األولى  »أت��اري«  لشركة  اإللكترونيات  مجال 
على  احلصول  من  ومتكَّن  الفيديو  ألعاب  صناعة 
وظيفة بها كمصمم ألعاب، ثم ترك جوبز عمله لفترة 
أخرى  مرة  عاد  أن  لبث  ما  ثم  للهند،  فيها  سافر 

ملواصلة عمله ب� »أتاري«.

ظهور التفاحة

وزنياك  ستيف  ليلتقي  أخرى  مرة  جوبز  عاد 
عام 1975 وذلك عندما انضم جوبز إلى »هومبرو 
الكمبيوترات  أجهزة  ملطوري  ن��اٍد   - كمبيوتر« 
الشخصية - والذي كان من بني أعضائه وزنياك، 
الذي مثََّل وجوده ولقاءه بجوبز شرارة البدء لثنائي 

إلكتروني سينطلق في عالم التكنولوجيا.
قرر االثنان العمل معاً واقتحام عالم التكنولوجيا، 
فترك وزنياك عمله كمهندس بشركة »HP«  وانضم 
إلى جوبز من أجل جمع رأس مال صغير وتأسيس 
الشخصي،  الكمبيوتر  بتكنولوجيا  تهتم  شركة 
شركة  إطالق  في   1976 عام  في  جنحا  وبالفعل 
»أبل« أو »التفاحة« وكان جوبز حينها في احلادي 
بأربع  يكبره  وزنياك  وكان  عمره  من  والعشرين 
منوذج  أول  تصميم  من  االثنان  ومتكن  سنوات، 
للكمبيوتر الشخصي، وكانت الفكرة املسيطرة على 
جوبز هي دمج لوحة املفاتيح مع جهاز الكمبيوتر، 
وجاء االختراع األول جلوبز ووزنياك حامالً اسم 
الكمبيوتر،  مجال  في  ثورة  شّكل  والذي   »1 »أبل 
بيع  ثمار  كانت  معقولة  ثروة  حتقيق  من  ومتكنا 

600 جهاز كمبيوتر.
لتطوير  طريقهما  في  ووزنياك  جوبز  انطلق 
أجل  من  سعيا   »1 »أب��ل  فبعد  اجلديد  جهازهما 
في  أسهل  ولكن  تعقيداً،  أكثر  آخر  كمبيوتر  إنتاج 
املستثمرين  أعني  جذب جناحهما  وقد  االستخدام، 
السابق  التنفيذي  الرئيس  قرر   1977 عام  ففي 
لشركة »أنتل« مايك ماركوال االستثمار في »أبل« 
باإلضافة  ه��ذا  إدارتها،  مجلس  رئيس  وأصبح 
بعد   »2 »أبل  جاء  اآلخرين،  املستثمرين  من  لعدٍد 
الكمبيوتر  مجال  في  قوية  انطالقة  ليشهد  ذلك 
الشخصي ويكتسح السوق األمريكي مبا يتضمنه 
من تكنولوجيا متقدمة وبرامج عالية اجلودة، متكن 
جوبز بذكائه من تسويق منتجه اجلديد فباع مئات 

األجهزة.
حتقيق  في  االستمرار  من  لوزنياك  يتمكَّن  لم 
منه  خ��رج  طائرة،  حل��ادث  تعرض  حيث  حلمه، 
بسببها،  االستمرار  من  يتمكن  لم  بالغة  بإصابات 
فقرر التفرغ حلياته ومشاريعه االجتماعية وتدريس 

الكمبيوتر في مكتبه بكاليفورنيا.
صعدت أسهم »أبل« سريعاً إلى القمة، ففي عام 
1980 وبعد طرحها ألسهمها في اكتتاب عام أولي 
بسعر 22 دوالراً للسهم، قفزت لتصبح 29 دوالراً 
وأصبحت قيمة »أبل« السوقية تقدر ب� 1.2 مليار 
الشركة  في  رئيسياً  مساهماً  جوبز  وكان  دوالر، 

بحصة تقدر ب� 15٪ من األسهم.
استمر جوبز في سعيه من أجل التطور وابتكار 
لم  ولكن   »3 »أبل  الشركة  فأنتجت  التكنولوجيا، 
يكتب له النجاح فتم استعادة الكمية األولى منه من 

السوق، بسبب بعض العيوب التقنية به.
في عام 1982 سعى جوبز من أجل إقناع جون 
سكولي من شركة »بيبسي« ليكون املدير التنفيذي 
السوق باسم  »أبل« ومت طرح جهاز جديد في  ل� 
»ليزا« وعلى الرغم من التقنية العالية لهذا اجلهاز 
إال أنه عانى من الفشل نظراً لسعره املرتفع، عقب 
ذلك سارع جوبز من أجل تطوير جهاز »ليزا« فتم 
أبسط  بصورة  ولكن  التكنولوجيا  نفس  استخدام 
كمبيوتر  أول  انطالقة  ليشهد   1984 عام  وج��اء 
»ماكنتوش« والذي غزا السوق بقوة وحقق الكثير 

من النجاح.
قرر جوبز عام 1985 أن يترك العمل مبؤسسة 
»أبل« والذي يرجع له الفضل في تأسيسها، وقام 

هذا  عند  جوبز  يقف  ولم  بها،  حصته  كامل  ببيع 
احلد بل سعى من أجل إنشاء شركة أخرى أسماها 
»نكست ستيب« وقد شارك في متويل هذه الشركة 
مثل  والتكنولوجيا  األعمال  رجال  كبار  اجلديدة 

امللياردير روس بيرو وغيره.
كمبيوتر  أول  بإنتاج  قام جوبز   1989 عام  في 
يحمل اسم »نكست« والذي على الرغم من تفوقه 
نظراً  جتارياً  النجاح  له  يكتب  لم  أنه  إال  التقني 

الرتفاع سعره.
»نكست«  املسمى  اجلديد  تعرَّض مصنع جوبز 
للخسائر املتتالية مما جعله يغلقه في فبراير 1993، 

ليتوقف عن تصنيع الكمبيوترات مكتفياً بالبرامج.

املنقذ

 لم تتمكن »أبل« من حتقيق الثبات، فأخذت في 
االنهيار سريعاً وتقلصت حصتها في السوق بشكل 
استقرت  حتى  آخر  إلى  مدير  من  وانتقلت  كبير، 
رئاسة مجلس اإلدارة مع جيلبرت أميليو والذي لم 
يجد طوقاً للنجاة ينقذ به الشركة من االنهيار سوى 
ستيف جوبز، والذي قام أميليو بدعوته لالنضمام 

ملجس إدارة »أبل« كمستشار لها عام 1995.
»نكست«  جوبز  شركة  متكنت  العام  هذا  وفي 
وهبوطاً،  تأرجحها صعوداً  بعد  أرباح  من حتقيق 
التكنولوجيا: »بيل جيتس«   مع قطبي  وبدأ تعاوناً 
جوبز  وستيف  »ملايكروسوفت«  السابق  الرئيس 

لتصميم برنامج »ويندوز إن تي«.
بشراء  »أبل«  شركة  قامت   1995 ديسمبر  في 
شركة »نكست« ب� 400 مليون دوالر، ومت تعيني 
عام  »أبل«  ل�  مؤقتاً  تنفيذياً  رئيساً  جوبز  ستيف 
1997 براتب قدره دوالر واحد سنوياً مما أدخله 
كأقل  القياسية  لألرقام  »جينيس«  مجموعة  في 

الرؤساء التنفيذيني راتباً في العالم.
عادت   »iMac« كمبيوتر  جوبز  أطلق  أن  وبعد 
شركة »أبل« مرة أخرى لتلتقط أنفاسها وتستعيد 
مرة  الشخصية  الكمبيوترات  سوق  في  مكانتها 
رئيساً  جوبز  أصبح   2000 يناير  وفي  أخرى، 

ومالكاً  للشركة،  دائماً  تنفيذياً 
منها،  سهم  مليون   30 ل��� 

فصعدت أرباحها سريعاً.

مبدع متميز

عقلية مثل جوبز ال تتوقف 
تسعى  ب��ل  معني،  ح��ٍد  عند 
عن  البحث  أج��ل  م��ن  دائ��م��اً 
اجلديد في التكنولوجيا، ومن 
االبتكارات التي يرجع الفضل 

جهاز  وهو   2001 عام  قدمه  ما  جلوبز  فيها 
»األي بود« أو جهاز املوسيقى احملمول الذي 
يقوم بتحميل األغاني من نوع MP3، وحقق 
األسواق  في جميع  هائالً  انتشاراً  املنتج  هذا 
العاملية، وبفكر جوبز التسويقي املميز، متكَّن 
من إقناع معظم شركات األغاني مبنحه حقوق 

واستكماالً  اإلنترنت،  على  أغانيها  تسويق 
وهو  تونز«  »أي  برنامج  جوبز  قدم  البتكاراته 

برنامج موسيقي رقمي يبيع األغاني ويحملها على 
»األي بود« عبر اإلنترنت.

األفكار  سر  عن  مرة  ذات  جوبز  ُسئل  عندما 
اخليالية التي تتمتع بها »أبل« قال: »إن من يعملون 
في الشركة ليسوا فقط مبرمجني بل هم رسامون 
زوايا  من  للمنتج  ينظرون  ومصممون  وشعراء 
مختلفة لينتجوا في النهاية ما ترونه أمام أعينكم«.

 
حياته ال�شخ�شية

تزوج ستيف جوبز من لورنس بويل 
أبناء  ثالثة  1991ولديه  مارس  في 

تدعى  أخرى  وابنة  زوجته،  من 
عليها  تعرَّف  سيدة  من  ليزا 
جوبز  تعرَّض  زواج��ه.  قبل 
منها،  ُشفي  صحية  ألزم��ة 
حيث أصيب بورم سرطاني 
 ،2004 عام  البنكرياس  في 
 )INC(  وقد اختارته مجلة
شخصية العقد من 1980 
مجلة  وقامت   ،1989 إلى 
كأكثر  باختياره  »ت��امي« 
مخاطرة  الشخصيات 
لعام 1982، كما اختيرت 
األسرع  »أبل«  شركة 
قائمة  دخ����ول  ف���ي 
في   »500 »فورتشن 

الواليات املتحدة، 

صاحب الـتفاحة

حقائق عن �ستيفن جوبز

حمص  من  مسلم  س��وري  ألب  ولد   <
وأم أمريكية إال أنهما عرضاه للتبني بسبب 
دراستهما اجلامعية، وكذلك فعال مع شقيقته 
وأصبحت  بسنوات  بعده  جاءت  التي  منى 

روائية شهيرة.
> يدين بالبوذية بعد أن أقام في الهند 
لفترة من الزمن في رحلة بحث روحي كما 

اعترف مرة. 
املشاهير  من  مجموعة  إلى  ينتمي   <
وتضم  اجلامعية  ال��دراس��ة  تركوا  الذين 
اليسن  الري  )مايكروسوفت(،  غيتس  بيل 
وريتشارد  )دي��ل(  دي��ل  مايكل  )اراك���ل(، 

برانسون )مجموعة فيرجن(.
> ثروته الشخصية تصل الى 9 مليارات 
أنه في  إال  دوالر )33 مليار درهم( حالياً، 
بداياته كان يعتاش على ما يجنيه من بيع 
زجاجات الكوال وتناول وجبات مجانية في 

معبد هير كريشنا في أوريغون.
ال��ش��رك��ة ف��ي شهر  > اس��ت��ق��ال م��ن 

أغسطس املاضي.
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الكثير من عناصرها.
مونتغومري  ج��ه��ود  إح��ب��اط  األمل���ان  واص���ل 
لالستيالء على كاين، إال أن جزءاً مهماً من املشكلة 
تتكون  إذ كانت  متثَّل في طبيعة أرض نورماندي، 
من العديد من احلقول الصغيرة احمُلاطة بالضفاف 
لتحرك  مناسبة  تعتبر  ال  والتي  امللتوية،  والطرق 

الدبابات أو شن أي هجوم فيها.
إال أن احللفاء استغلوا هذا األمر في الضغط على 
األملان الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على شن 
هجوم مضاد، مما أثار قلق القائد العسكري األملاني 
جيرد فون رونشتيد ونائبه رئيس مجموعة اجليش 
)ب( اللذين أقنعا هتلر بالقدوم إلى اجلبهة والتعرف 
على الظروف احمليطة بالقوات األملانية، كما استجديا 
إرسال تعزيزات من املشاة والسماح لهم باالنسحاب 

بعيداً عن مرمى املدفعية البحرية للحلفاء.
التعزيزات  إرسال  هتلر  أكد  الذي  الوقت  وفي 

املطلوبة، إال أنه رفض حدوث أي انسحاب.
اليوم  الذي صادف  يونيو  من  الثامن عشر  في 
متكَّن  جيوشه،  ق��ادة  مع  هتلر  الجتماع  التالي 
ثم  »كوتينتني«  جزيرة  شبه  شق  من  األميركيون 
اجتهوا إلى الشمال نحو شيربورغ التي أمر هتلر 

قواته بالدفاع عنها حتى آخر قطرة من دمائهم.
في الثامن والعشرين من الشهر نفسه استسلمت 
حتت  ميناء  للحلفاء  أصبح  وهكذا  امليناء،  حامية 
سيطرتهم، رغم أن األملان دمروا العديد من أحواضه.
واصل احللفاء اعتمادهم على املوانئ االصطناعية، 

معركة نورماندي
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

حترير فرن�ضا وتاأكيد انت�ضار احللفاء

في السادس من يونيو للعام 1944 قامت قوات 
احللفاء بعملية إنزال على شواطئ نورماندي الواقعة 
اخلمسني  طولها  يتجاوز  والتي  فرنسا  شمال  في 
ميالً، وقد شارك في هذه العملية نحو 6500 سفينة 
حربية وأكثر من 11500 طائرة عسكرية و150 ألف 
جندي تضاعف عددهم بعد ذلك حيث تكبَّدوا خاللها 

نحو 9000 إصابة.
في  بأكمله  الشاطئ  احتالل  من  احللفاء  متكَّن 
املعركة  بنقل  الهدف  حتقيق  نحو  أول��ى  خطوة 

مباشرة ضد األملان والتوجه صوب برلني.
كان لدى اجلنرال برنارد مونتغومري الذي يقود 
نورماندي خطة شاملة،  للحلفاء في  البرية  القوات 
والتي كانت تهدف إلى جر الكثير من العتاد والقوة 
والكندية  البريطانية  املواقع  باجتاه  األملانية  املدرعة 
إلى الشرق ملساعدة األميركيني للقيام باختراق في 

الغرب.
وفي الوقت ذاته كان على اجليش األول األميركي 
ميناء  على  االستيالء  برادلي  عمر  اجلنرال  بقيادة 
أخذت  الغزو  عملية  أن  الواضح  ومن  شيربورغ، 
األملان على حني غرة وهم الذين كانوا يدركون أن 

احللفاء يتمتعون بالسيطرة اجلوية الهائلة.
كان الفضل في ذلك يعود إلى اخلطط اخلداعية 
للحلفاء، إذ لم يكونوا متأكدين عما إذا كانت عملية 

اإلنزال ستتم في »بادو  كاليه«.
في  العسكرية  الفرق  انتشرت  لذلك،  ونتيجة 
بعض األماكن على ساحل القنال االجنليزي، حيث 
تلك  أما  نورماندي،  إلى  مباشر  بشكل  تتحرك  لم 
الفرق املوجودة في مناطق من فرنسا فقد وجدت 
ميدان  إلى  بسهولة  التقدم  على  قادرة  غير  نفسها 
طائرات  شنتها  التي  الغارات  نتائج  بسب  املعركة 
وأيضاً  املعادية،  االتصاالت  مواقع  على  احللفاء 

بسبب أنشطة املقاومة الفرنسية.

اخلطوات الأوىل على الياب�شة

في الثالث عشر من يونيو، متكَّنت طالئع اجليش 
اخلمسة من إيجاد اتصال فيما بينها في وقت كان 
احللفاء يواصلون التقدم على اليابسة باجتاه »بايو« 

القائد األملاني الفيلد مارشال إيرفن رومل يتفقَّد الدفاعات الساحلية لقواته ُقبيل بدء غزو احللفاء لنورماندي.

ما أن هبطت قوات احللفاء على 
شواطئ نورماندي حتى بدأت على 
الفور في إقامة رؤوس جسور 
والتقدم إلى داخل املنطقة.

بادوكاليس

دعماً  يقدم  كان  الذي  )أ(  مولبيري  امليناء  أن  إال 
للقطاع األميركي أصيب بأضرار فادحة إثر عاصفة 
تعرَّض لها، والتي أجبرت مونتغومري على تأجيل 

هجوم آخر كان يزمع شنه للسيطرة على كاين.
كما أعد احللفاء خطة حملت اسم »عملية إبسوم« 
من  اجلنوبي  اجلزء  على  االستيالء  تتضمن  والتي 
من  فترة  بعد  أنه  إال  الغرب،  من  ممر  عبر  املدينة 
املستنقعات  انتشار  بسبب  العملية  توقفت  التقدم 

واستعداد األملان لشن هجمات مضادة.
االستسالم  عدم  على  مونتغومري  إصرار  ومع 
نتيجة فشل عملية إيبسوم، فقد أعلن في الثالثني من 

يونيو استراتيجيته املتعلقة بالهجوم.
البريطانيون  فيه  واص��ل  ال��ذي  الوقت  وف��ي 
سعى  األملانية،  املدرعة  القوة  ضرب  والكنديون 
األميركيون إلى التقدم باجتاه اجلنوب والشرق من 
أجل فرض حصار على القوات األملانية التي كانت 
قد انسحبت من نورماندي وتزامن ذلك مع استمرار 

الضغط على منطقة كاين.
بعد أن شنَّ الكنديون هجومهم التمهيدي لفرض 
حصار على مهبط الطائرات »كاربيكه« إلى الغرب 
من املدينة، مت شن الهجوم الرئيسي في الثامن من 
القنابل  قاذفات  شنته  هجوم  سبقه  والذي  يوليو 
البريطانية يرافقها قصف مدفعي هائل مما أدى إلى 
وصول القوات البريطانية إلى نهر »أودون« إال أنهم 

فوجئوا بقيام األملان بتفجير جميع اجلسور.
األميركيون من جهتهم بدأوا في االندفاع جنوباً، 

وكان هدفهم مركز االتصاالت في »صانلو« إال أن 
التقدم كان بطيئاً بسبب انتشار املستنقعات، وهو ما 

أّثر سلبياً على معنويات احللفاء بشكل عام.
لكثيٍر  يتعرضون  كانوا  أنفسهم  األمل��ان  أن  إال 
على عدم  من الضغط في وقت كان هتلر مصمماً 
بإقصاء فون روندشتيد من  قام  االنسحاب، حيث 
منصبه في مطلع يوليو وإحالل جونتر فون كلوغ 

محله.
ضئيلة  بقيت  املوقف  ن  بتحسُّ التوقعات  أن  إال 
والذي  الرئيسي  الروسي  الهجوم  بدء  مع  خاصة 
وفي  األملاني،  اجليش  مجموعة  مركز  بتدمير  هّدد 
أنهم  من  باالطمئنان  يشعرون  احللفاء  كان  الواقع 

حققوا فوزاً في سباق التحصينات.
مونتغومري من جهته وجد نفسه يتعرض لضغط 
مزدوج من قبل رئيس الوزراء البريطاني ونستون 
إيزنهاور،  دوايت  للحلفاء  األعلى  والقائد  تشرشل 
التي حتدثت عن قرب  ومع عدم تأثره بالشائعات 
إقالته من منصبه قام بإقرار خطة اقترحها اجلنرال 
مايلز دميبسي قائد اجليش الثاني البريطاني والتي 
تتضمن شن هجوم مدرع باجتاه شرق كاين حيث 
نهائية  محاولة  اخلطة  هذه  في  مونتغومري  رأى 
لضرب القوات املُدرعة األملانية في القطاع البريطاني 

مما سيسمح لألميركيني بالتقدم باجتاه صانلو.
عملية  ش��ن  مت  يوليو  م��ن  عشر  الثامن  ف��ي 
رومل  تعرُّض  من  ي��وم  بعد  وذل��ك  »ج���ودوود« 
اجلو  سالح  قيام  سبقها  والتي  بليغة  إلصابات 

والتي مت حتريرها في السابع من الشهر ذاته، إال أن 
اإلقليمية  العاصمة  إلى »كاين«  الوصول  محاوالت 

اصطدمت باملقاومة األملانية الشرسة.
دفع  أجل  من  يجاهدون  األملان  أن  الواقع،  وفي 
عبر  الشواطئ  عن  بعيداً  والكنديني  البريطانيني 
وصول  بطء  أن  إال  مضاداً،  ُمدرعاً  هجوماً  شنهم 

الناجمة  والفوضى  العسكرية  »البانزر«  مجموعات 
األسطول  ومدفعية  للحلفاء  املدفعي  القصف  عن 

كانت تعني إيقاف تقدم احللفاء بشكل مؤقت.
يونيو  من  العاشر  بحلول  ساءت  األمور  أن  إال 
الغربية  »البانزر«  مجموعات  قيادة  عرضت  عندما 
لهجوم مدفعي من قبل احللفاء والذي أدى إلى قتل 

الهافر

نهر السني

القنال االجنليزي

مايلز 
دميبسى

)بريطانيا(

قوات بريطانية محمولة
6 يونيو

تروفيل

كومونت

ليزيه

أوماها
يوتاه

جولد جونو
سوورد

6 يونيو
6 يونيو

6 يونيو

بيرنارد
مونتغومري
)بريطانيا(

خليج السني

عمر برادلي
)أميركا(

عملية اوفرلورد

اوم
هر 

ن

كاين

كارينتان»بايو«

6 - 12 يونيو

فولونيه

شيرببورغ

شبه جزيرة كوتينا

قوات محمولة
قوات محمولة

6 يونيو

صانلو

12 يونيو

يونيو
 12

7 يونيو
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اأرقــــــام ونـتـائج

احللفـــــــاء

والعشرين  احل��ادي  اجليشني  مجموع   -
األميركي  عشر  وال��ث��ان��ي  البريطاني، 

900.000 رجل )حتى 25 يوليو(
- القائد العسكري: فيلد مارشال بيرنارد 

مونتغومري
- القتلى: 45.000 رجل.

- اجلرحى واملفقودون: 173.000 رجل.

الأملــــــــــــان

- مجموع اجليش األملاني )ب(
500.000 رجل )حتى 25 يوليو(

القائد العسكري: 
فيلد مارشال إيرفن رومل

 17 )من  كلوغ  مارشال: غونتر فون  فيلد 
يوليو(

فيلد مارشال والتر موديل )من 17 أغسطس(
- القتلى: 30.000 

- املفقودون واألسرى: 210.000
- اجلرحى: 80.000

األه��داف  ضد  ضخمة  غ��ارات  بشن  البريطاني 
األملانية.

وقد قادت ثالث كتائب مدرعة بريطانية الهجوم 
األملان  أن  إال  ملموساً،  تقدماً  وأح��رزت  الرئيسي 
بنشر  وقاموا  الهجوم  صدمة  امتصوا  ما  سرعان 
األملان  تكبد  كما  بورغيب،  سهل  باجتاه  دباباتهم 
هبوب  إلى  إضافة  الدبابات،  في  فادحة  خسائر 

عواصف رعدية أدت إلى وضع حٍد لهذه العملية.

اندلع املعركة

انتظر القائد العسكري البريطاني برادلي خمسة 
أيام بسبب الطقس السيىء، ثم بدأ في شن هجومه 
اخلامس  في  »كوبرا«،  عملية  ضمن  »صانلو«  من 
والعشرين من يوليو وخالل أيام قليلة بدأت مقاومة 

األملان تضعف.
فالقائد األملاني فون كلوغ، كان يعتقد أن املعركة 
كان  ولهذا  البريطاني،  القطاع  في  الرئيسية ستبدأ 
متردداً في حتويل مسار فرق »البانزر« العسكرية 
إلى الغرب، عالوة على ذلك، فإن عملية بلوكوت التي 
تضمنت قيام البريطانيون بهجوم في الثالثني من 
يوليو في منطقة ُمتاخمة ملواقع األميركيني أدت إلى 

إغالق الطريق أمام حترك الدبابات األملانية.
»أفرانش«  األميركيون  دخل  ذاته  اليوم  وفي 
قواته  جناح  بأن  لالعتراف  كلوغ  فون  واضطر 
األيسر قد انهار، كما بدأت قوة جديدة من احللفاء 
وهي اجليش الثالث األميركي بقيادة جورج باتون 
والتي كانت قد هبطت إلى اليابسة قبل أسبوعني من 
ذلك التاريخ باملشاركة في املعركة حيث عبرت قوات 
باتون املدرعة »أفرانش« واجتهت غرباً إلى بريتاني، 
ثم جنوباً إلى »نانت« و»أنغار« وشرقاً باجتاه »لو 

مان«.
اللعبة  أن  كلوغ  فون  األملاني  القائد  أدرك  وهنا 
انتهت، حيث طلب االنسحاب إلى السني، إال أن هتلر 
األميركية  القوات  على  يشن هجوماً  أن  على  أصّر 
وأن يستعيد زمام األمور، وعلى الفور قامت أربع 
بشن  األملانية  »البانزر«  قوات  من  عسكرية  فرق 
منطقة  في  األميركية  القوات  على  مباغت  هجوم 
أن  إال  أغسطس،  من  السابع  ليلة  في  »مورتني« 

التدخل احلاسم لقاذفات القنابل التابعة للحلفاء أدى 
إلى وقف الهجوم.

في الليلة التالية، شن اجليش األول الكندي هجوماً 
ضمن عملية »توتااليز« باجتاه »فاليه« بهدف فرض 
حصار على قوات البانزر اخلامسة واجليش السابع 
األملاني حيث شاركت القوات األميركية بقيادة باتون 

في هذا الهجوم.
ورغم أن القوات األملانية املوجودة في نورماندي 
يزال  ال  كان  هتلر  أن  إال  كبير،  بشكل  قد ضعفت 
تقوم  التي  املضادة  الهجمات  مواصلة  على  ُمصراً 

بها قواته.
دخول  في  وجنحوا  تقدمهم  الكنديون  استأنف 
»فاليه« في السابع عشر من أغسطس، وفي الوقت 
ذاته كانت القوات األميركية بقيادة باتون قد وصلت 
عن  بعيداً  ممر  على  أبقت  حيث  »أرجنتان«  إلى 

سيطرتها لينسحب منه األملان.
وفي اليوم ذاته وصل القائد األملاني اجلديد فالتر 

ليحل محل »فون كلوغ« الذي أُقصي عن منصبه، 
االنسحاب  في  شرعت  قد  األملانية  القوات  وكانت 
بعد أن فقدت عشرة آالف قتيل وخمسني ألف أسير 
في اجليب الذي مت إغالقه نهائياً في العشرين من 

أغسطس.
ومع وصول قوات إضافية من احللفاء إلى جنوب 
فرنسا في اخلامس عشر من أغسطس كان حترير 

ما تبقى من فرنسا قد بدأ.

معارك سطرت التاريخ

اجلنراالن إيزنهاور إلى اليسار ومونتغومري إلى اليمني
 يتابعان مناورات عسكرية في بريطانيا في مطلع العام 1944

قوات املشاة األميركية خالل بدء هجومها الذي انطلق من »صانلو« في نهاية يوليو 1944.



69 العدد 490 أكتوبر 2011 العدد 490 أكتوبر 682011

على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �ضبق اأن اتفق النا�س  

على حب اإن�ضان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �ضبق لقائد اأن كانت 

�ضمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�ضهادات بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين

تصريح الشيخ زايد
الذي هزَّ العالم ألربعة أيام

بارز،  سوداني  إعالم  رجل  احللقة  هذه  ضيف 
»رحمه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  رافق 
الله« منذ العام 1973، ونهل من مدرسته العظيمة 
السوداني  البروفيسور  إنه  األثيرة،  وتأثر مبناقبه 
للعمل  اإلم��ارات  دول��ة  إلى  جاء  ال��ذي  شّمو  علي 
وكيالً  العمل  مهمة  له  وأوكلت  إعالمي  كمستشار 
لوزارة اإلعالم في تلك الفترة، وهو من أوائل من 
في  الله«  »رحمه  زايد  الشيخ  موقف  عن  أعلنوا 
»حرب أكتوبر« في وسائل اإلعالم العاملية، كما أنه 
ساهم في تأسيس العديد من املؤسسات اإلعالمية 
اإلمارات«،  أنباء  أبوظبي واإلمارات ك� »وكالة  في 
و»إذاعة أبوظبي« وغيرهما، وفيما يلي نص شهادته 
الله  »طيب  زايد  الشيخ  مع  وذكرياته  ومشاهداته 

ثراه«.

توا�شع الكبار

قبل  السودان  في  اإلعالم  لوزارة  وكيالً  عملت 
السوداني،  للتلفزيون  ومديراً  الدولة،  إلى  مجيئي 
العربية  للدول  اإلذاع��ات  الحتاد  رئيساً  كنت  كما 
مصر  في  اجلامعية  دراس��ت��ي  وتلقيت  سابقاً، 
والواليات املتحدة األمريكية. وبعد انقضاء مهمتي 
في دولة اإلمارات عينت وزيراً للشباب والرياضة 
وأعمل  واإلعالم،  للثقافة  وزيراً  ثم  السودان،  في 
السوداني  القومي  املجلس  رئيس  مبنصب  حالياً 
من  بالكثير  أسهمت  أنني  على  فضالً  للصحافة، 
البحوث والدراسات باملؤمترات واللقاءات العربية، 
ونلت العديد من اجلوائز منها: جائزة أفضل مؤلف 
الوطن  في  االصطناعية  األقمار  مجال  في  لكتاب 
الدولي«  »الكتاب  مهرجان  فعاليات  العربي ضمن 

في القاهرة.

في مارس 1973 قدمت إلى دولة اإلمارات، وأول 
عمل قمت به هو زيارة الشيخ زايد »رحمه الله«، الذي 
احتفى ورحب بي ترحيباً كبيراً، جعلني أشعر من 
الوهلة األولى أنني أعرفه منذ زمن بعيد، فهو إنسان 
بسيط ومتواضع تواضع الكبار. لقد كانت املجالس 
البروتوكوالت،  عن  بعيدة  زمان  أيام  والدواوين 
وكان مجلسه يضم القادة والدبلوماسيني ورجال 
جنب،  إلى  جنباً  متواجدين  الناس  وعامة  األعمال 
وهذا إن دل فإمنا يدل على مدى إميانه باملساواة 
بني الناس، واحلرية والكرم والعطاء في شخصية 

القائد امللهم »زايد اخلير«. 
وقد مت تقدميي له يرحمه الله بصفتي مستشاراً 
واإلعالم،  الثقافة  وزارة  بناء  في  ليساهم  جاء 
شؤون  عن  معي  وحت��دث  جانبه،  إل��ى  وجلست 
اإلعالم، وعن بلدي السودان أيضاً إذ كان الرئيس 
السوداني األسبق جعفر النميري أول رئيس عربي 
بينهما  فتكونت  االحتاد،  إعالن  بعد  اإلمارات  زار 
عالقة صداقة، وأول ما جلست إلى جانبه سألني 

علي شّمو
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عن الرئيس النميري والسودان وأهلها، حيث كان 
السودان  في  ج��داً  دقيقة  تفاصيل  عن  يسألني 
ومناطقها التي زارها في إحدى زياراته للسودان، 
فقد كان الشيخ زايد يتمتع بذاكرة قوية وذكاء حاد.
كلفني الشيخ زايد مبهمة وكيل وزارة اإلعالم، 
وكان يتحدث لنا وللقادمني إلى الدولة، بقوله: »نحن 
اإلماراتيني  للمواطنني  العربية  الدولة  هذه  أنشأنا 
كإخوان  عليكم  نعتمد  ونحن  الوافدين،  وللعرب 
لكم،  مفتوحة  واإلم��ارات  وخبرة،  علم  ذوي  عرب 
وكلنا أمل في أن تساعدونا في البناء«. كان كالمه 
متواضعاً جداً يشعرك بأنك ذو أهمية كبيرة، فهو 
يحترم الناس كثيراً ويعطي كل إنسان ما يستحق 

من تقدير وزيادة. 

نقل الأفكار

كبير،  بذكاء  ميتاز  الله«  »رحمه  زاي��د  الشيخ 
املقروء  يلعبه اإلعالم  أن  الذي ميكن  الدور  يعرف 
تلفزيون  كان  الدولة.  بناء  في  واملرئي  واملسموع 
أبوظبي في ذلك احلني صغيراً جداً، وهو يتخذ من 
شقة صغيرة في شارع حمدان مقراً له، والبث فيه 
محدود لساعات قليلة. لكنه كان يدرك أن التلفزيون 
مناطق  كل  في  للناس  وأفكاره  نشاطه  سينقل 
الدولة،رغم أن اهتمامه باإلذاعة كان أكبر،ذلك ألن 
اإلذاعة كانت أكثر انتشاراً في تلك اآلونة، وكانت 
دائماً تهتم في بث أخبار ونشاطات رئيس الدولة 

على املستوى احمللي والدولي.
أدرك الشيخ زايد أن اإلعالم وسيلة جيدة لنقل 
توجهاته وأفكاره للمواطنني، ولكنه في الوقت ذاته 
أدرك أن احلوار املباشر مع املواطنني أجدى وانفع 
وأقوى في اإلقناع، كما أن الشيخ زايد لديه قدرة 
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كبيرة في احلوار واملجادلة والتوجيه واحلزم في آن 
واحد، ولديه معلومات وثقافة بدوية على السليقة، 
إلى  يذهب  بل  املدينة،  في  اجللوس  وكان ال يحب 
البادية ويعيش بني الناس ويتكلم معهم في شؤون 
مع  عالقته  بدأت  الدولة  تشكلت  وعندما  حياتهم، 

الناس في اإلمارات األخرى.

ال�شينما املتجولة

مختلف  في  زاي��د  الشيخ  ج��والت  خالل  ومن 
املناطق، أدركنا أن احلوار بينه وبني الناس مهم جداً، 
للدولة  الوالء واالنتماء في نفوسهم  لتعزيز  وذلك 
والقائد، لذلك الحظنا أن صوته ال يصل إلى الناس 
جميعاً، وشعرنا أننا بحاجة إلى سينما متجولة تسد 
هذا األمر، وبالفعل قمنا باستجالب سينما متجولة 
والتي هي عبارة عن جهاز متحرك مكون من شاشة 
أي وحدة  عرض ومكبرات صوت وميكروفونات، 
املناطق  إلى جميع  زايد  الشيخ  تذهب مع  متكاملة 
البدوية التي يتجول فيها ويلتقي باملواطنني، فكانت 
تسجل جميع اللقاءات بينه وبني اجلمهور، يتحدث 
ومن  اآللة،  هذه  خالل  من  إليهم  ويستمع  للناس 
ذكاء الشيخ زايد وفراسته أنه كان يجعل املواطن 

املواطنني،ثم  كل  يسمعه  حتى  اجلهاز  عبر  يتكلم 
يرد عليه ليسمعه اجلميع أيضاً. هذه العملية تركت 
أثراً عظيماً في نفوس الناس، وعملت على ترسيخ 
مفهوم وحدة الشعب والوالء واالنتماء للوطن وقائد 

املسيرة.

جريدة الحتاد

كانت جريدة »االحتاد« متواضعة،أغلب العاملني 
جريدة  مدرسة  من  مصر،  من  صحافيني  فيها 
برئاسة مصطفى شردي،  املصرية  اليوم«  »أخبار 
على  املواطنني  الصحفيني  بعض  إليها  انضم  ثم 
ندرتهم في ذلك الوقت. كانت الصحيفة توزَّع في 
أبوظبي فقط، وتطبع  إمارة  بداية األمر في حدود 
التأسيس  منذ  ولكونها  دسمال«،  بن  »مطبعة  في 
من  الغرض  كان  فقد  الدولة،  باسم  تتحدث  كانت 
إصدارها أن توزع في جميع أرجاء الدولة وليس 
في أبوظبي فقط، فرأينا أنه من الضروري إصدارها 
صباحاً في أبوظبي ثم توزيعها في إمارات الدولة 
للغاية  أمر صعب  براً  توصيلها  أن  كافة. ووجدنا 
في ذلك الوقت بسبب وعورة الطرق فتم تخصيص 
طائرة حتمل اجلريدة إلى كل اإلمارات يومياً عند 

الساعة السابعة صباحاً.

التا�شعة م�شاًء

في  جداً،يقع  صغيراً  أبوظبي  تلفزيون  ك��ان 
األخ  وك��ان  حمدان،  ش��ارع  في  البنايات  إح��دى 
كانت  للتلفزيون.  مديراً  األردن  من  جرار  فاروق 
مدة البث فيه ثالث ساعات في اليوم فقط، تتكون 
وأفالم وأخبار، وخصوصاً  أغاٍن ومسلسالت  من 
ثم  لقاءاته  تصور  كانت  حيث  زايد،  الشيخ  أخبار 
يتم حتميض الفيلم ليبث بعدها على أخبار التاسعة 
مساء، حيث يشاهد الناس الشيخ زايد وهو يتكلم 
إلى استقباله  البوادي، باإلضافة  املواطنني في  مع 
وهذه  ديوانه،  في  والسفراء  وال���وزراء  للقادة 
في  التركيز  من  جواً  خلقت  جداً  القليلة  الساعات 

ذهن الناس ورسخت صورة رئيس الدولة فيهم.
اإلم��ارات«  أنباء  و»كالة  تأسست  ذلك  بعد  ثم 
في عام 1976 بتوجيهات من الشيخ زايد، وبدأت 
إرسالها في 1977. وملا شعرنا أن مصادر األخبار 
إقليمية  مكاتب  أنشأنا  اإلمارات،  كل  ومن  متنوعة 
تابعة لها في كل إمارة على حدة، فكان املراسلون 
طريق  عن  باألخبار  يزودوننا  املكاتب  تلك  من 

التليفون، ألنه لم تكن هناك وسائل اتصال حديثة 
كما هو احلال اليوم. 

كانت األمور اإلعالمية تسير على ما يرام، مع 
بعض الصعوبات بطبيعة احلال، فعندما تذهب مع 
وتزور  اإلم��ارات،  حول  جوالته  في  زايد  الشيخ 
تشعر  إليها  يذهب  التي  والوعرة  البعيدة  األماكن 
أن  ما  ألننا  ميتلكها،  التي  الرهيبة  والقوة  بالطاقة 
»انتهينا«  قد  بأننا  نشعر  املناطق  تلك  إلى  نصل 
من شدة اإلرهاق والتعب، إال أننا نظل معه نصور 
نعود  ثم  الناس  بني  يقضيها  طويلة  لساعات 
باألفالم إلى مقر العمل ونقوم بعملية املونتاج التي 
كانت تستغرق وقتاً طويالً بسبب قلة اإلمكانيات، 
الفيلمية  املادة  لتجهيز  الوقت  نسابق  كنا  وبالتالي 

متهيداً لعرضها في نشرة األخبار.
 

حرب اأكتوبر

كانت مجموعة من الصحافيني العرب واألجانب 
في  واإلع��الم  الثقافة  وزارة  في  لنا  زي��ارة  في 
لقاء  لديه  زايد  الشيخ  أن  وعرفنا  املطار،  شارع 
وإذ  هناك،  إل��ى  ذهبنا  البحر،  قصر  في  مفتوح 
مع  زايد  الشيخ  الطلق،تكلم  الهواء  في  باجللسة 
يتكلم  بدأ  ثم  عفوية،  بطريقة  والصحفيني  الناس 
عن حرب 1973، فسأله أحد الصحفيني عن موقفه 
من احلرب، فقال جملته الشهيرة: »البترول العربي 
ليس أغلى من الدم العربي.. نحن من اليوم سنقطع 
البترول عن الواليات املتحدة، ألنها وقفت ودعمت 
إسرائيل«. وما أن أطلق الشيخ زايد هذا التصريح 
حتى جلس جميع الصحفيني املشاركني في اجللسة 
املجلس  ينفض  أن  يريدون  اجلمر  من  أحر  على 
جرائدهم  إلى  الصحفية  اخلبطة  بهذه  لينطلقوا 

توجد  وقتها  تكن  فلم  وتلفزيوناتهم  وإذاعاتهم 
هواتف متحركة أو إنترنت يلجؤون إليها، فقط كان 
املسؤولني  ألحد  فقلت  الثابت،  الهاتف  أو  التلكس 
عند الشيخ زايد، إن الصحفيني يريدون االنصراف 
ليتمكنوا من نشر اخلبر، وبالفعل أُذن لنا وانصرفنا 
واإلعالم  الثقافة  وزارة  إلى  ورجعنا  اجللسة  من 
اخلبر.  ليرسلوا  والتلكسات  الهواتف  لهم  وفتحنا 
وفي اليوم الثاني كان اخلبر في كل وسائل اإلعالم 
العاملية، وظل اخلبر ملدة أربعة أيام يتصدر واجهات 

اإلعالم العاملي.
هذا اخلبر الذي صدر عن رئيس دولة في بداية 
السياسيني  واخلبراء  القادة  بعض  جعل  نشأتها، 
الغربية على هذا  الفعل  يتخوفون عليها من ردود 
القرار  تبنت  األخرى  العربية  الدول  أن  القرار،غير 

نفسه، فزالت املخاوف.
 

�شدر رحب

كان  في مجلسه،  زايد  الشيخ  مع  في جلساتنا 
ال يرفض أحداً أبداً، كل شخص مهما كانت مكانته 
االجتماعية، يقابله الشيخ زايد بصدر رحب وحب 
السن  كبار  خاصة  األشخاص  ومعظم  وترحيب، 
بدون  زاي��د  يا  له  يقولوا  ألقاب،  ب��دون  ينادونه 
مقدمات وهو يستوعبهم ويحنو عليهم، وفي كثير 
مكان  أي  في  هم  حيث  إلى  يذهب  األحيان  من 

ويقضي حاجاتهم.
في  يجلس  زاي��د  الشيخ  أن  الحظته  وال��ذي 
مجلسه ويحرص على حضور أبنائه الشيوخ في 
املجلس، ليعلمهم كيفية التعامل مع الناس وقضاء 
حاجاتهم.كما أنه »رحمه الله« لديه القدرة الكبيرة 
يتبني  وهذا  واحلوار،  واملناقشة  االستيعاب  على 

من خالل ما يعرضه املهندسون له من مخططات 
الصحيحة  آراءه  ويبدي  فيناقشهم  عمرانية، 
املنجزات  معظم  إن  املهندسون،  منها  ويستفيد 
ال  الناس  لكن  إبداعاته  من  أبوظبي  في  العمرانية 

يعلمون.

ر�شالة �شرية

النميري،  جعفر  األس��ب��ق  الرئيس  عهد  ف��ي 
استنت حكومته قانوناً يفضي إلى تطبيق الشريعة 
اإلسالمية في السودان، فابتعثني الرئيس النميري 
على رأس وفد ضم مجموعة من الوزراء وكنت آن 
رسالته  لنقل  وذلك  واإلعالم،  للثقافة  وزيراً  ذلك 
أثناءها  قابلت  اخلليجيني،  والقادة  الزعماء  إلى 
التعاون اخلليجية ونقلت  قادة دول مجلس  معظم 
رسالة النميري التي ترمي إلى تداول أمر القانون 
يتعلق  األمر  ألن  ذلك  معهم،  ومناقشته  القادة  مع 

بقضايا سياسية بني الدول العربية.
الرسالة  وبلغته  زايد  الشيخ  قابلنا  أننا  املهم 
وحتدثنا معه حولها، ثم بعد ذلك أردنا أن ننصرف، 
فناداني الشيخ زايد، وقال لي: أنا أريدك فأمسكني 
من يدي وذهبنا إلى جانب املجلس، وقال أريدك أن 
تبلغ النميري هذا الكالم وعن رأيي في محتوى هذه 
الرسالة. وقال لي الكالم الذي ال يريد أن يقوله أمام 
الناس، وأنا بلغت الرسالة إلى الرئيس النميري، ولم 
زايد  الشيخ  إال  الرسالة  هذه  محتوى  أحد  يعرف 

والرئيس النميري، وأنا فقط إلى يومنا هذا.
والكالم الذي قاله الشيخ زايد كان له وقع كبير 
على السياسة في السودان، وعمل تغييراً كبيراً جداً 
موضوع  في  خصوصاً  السودانية  السياسة  في 

القانون نفسه.
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vv

د. فالح حنظل

اإلمام ناصر بن مرشد اليعربي
موؤ�ض�س دولة »اليعاربة« يف ُعمان 

شاهد   ،1507 عام  من  أغسطس   14 يوم  في 
ثالث  لُعمان  التابعة  موريا(  )كوريا  جزر  سكان 
ذات طراز غريب، تطُل  سفن بحرية هائلة احلجم 
من جوانبها فوهات مدافع عديدة وحتمل  أعالماً 
منها  نزل  وقد  املسيحية،  الصلبان  صور  عليها 
بحرق  وقاموا  احلديدية  ال��دروع  يلبسون  رجال 
ثم  هناك،  راسية  كانت  ُعمانية  سفينة  أربعني 
أبحرت السفن على طول الساحل الُعماني املواجه 
وصلت  أن  إلى  الهندي،  احمليط  في  العرب  لبحر 
إلى بلدة )قلهات( فضربتها باملدافع. وجرى األمر 
عن  الدفاع  حاولت  التي  )قرَيات(  بلدة  في  نفسه 
نفسها بدون جدوى، إذ تعرَّضت إلى قصف شديد 
واحتلتها  إلى )مسقط(  القوة  أن وصلت هذه  إلى 
البرتغالي  القائد  بقيادة  احلملة  تلك  وكانت  أيضاً. 
)أفونسودي البوكيرك( كما كان ذلك التاريخ بدايًة 
لالحتالل البرتغالي لُعمان الذي استمر إلى حوالي 

عام 1650.
أكملوا  قد  البرتغاليون  كان  الفترة  تلك  وفي 
الهند وبنوا عاصمتهم هناك وهي  سيطرتهم على 

ولغرض  الغربي.  الهند  ساحل  في  )ج��وا(  بلدة 
البحرية  املواصالت  طرق  على  سيطرتهم  إحكام 
املؤدية إلى الهند واحتكار جتارتها، أغلقوا الذراعني 
وهما  الهند،  بحر  إلى  املؤديني  العربيني  املائيني 
طريق  وكذلك  املندب،  وباب  األحمر  البحر  طريق 
اخلليج العربي ومضيق هرمز. لذلك احتلوا جزيرة 
سوقطرة ومدينة )عدن( للسيطرة على طريق البحر 
)مسقط(  ومدينة  هرمز  جزيرة  واحتلوا  األحمر، 

لسد باب اخلليج.
العماني  الساحل  طول  على  حامياتهم  وامتدت 
آنذاك في مدن صحار وقرَيات وخورفكان وجلفار 
كانت  هناك،  البرتغالي  الوجود  وخالل  وغيرها. 
ُعمان حتت حكم )آل نبهان( الذين لم يقدروا على 

فعل شيئ إلنقاذ البالد. 
التمزق  من  بائسة  حالة  تشهد  البالد  وكانت 
والتشتت وال يوجد لها زعيم واحد، بل انقسمت إلى 

حوالي أربع عشرة حكومة صغيرة.
وفي عام 1600 كان الوضع السياسي هناك على 

الصورة التالية:
1. مدن مسقط وصحار وصور وقرَيات ومطرح 

وخورفكان ودبا، كانت بيد البرتغاليني.

2. مدينة جلفار حتت النفوذ الفارسي والبرتغالي.
3. مدن وموانئ ساحل مسندم ورؤوس اجلبال 

مثل )خصب( و )قدا( كانت بيد البرتغاليني.
محمد  بن  سيف  حكم  حتت  بهالء  مدينة   .4

الهنائي.
سنان  بن  مانع  حكم  حتت  سمائل  مدينة   .5

العميري.
6. مدن منطقة الظاهرة حتت حكم اجلبور.

7. مدينة سمد الشان حتت حكم علي بن قطن 
الهاللي.

8. مناطق الغبي وعبري وضنك حكم فيها زعماء 
من بني هالل وهم قطن بن قطن الهاللي.

9. مدينة أبرا حتت حكم محمد بن جبر اجلبري.
10. منطقة منح حتت حكم النباهنة.

أهل  يسمونهم  أن��اس  يحكمها  أزك��ى  بلدة   .11
الفكر.

أبي  بن  سلطان  حكم  حتت  النخل  مدينة   .12
العرب اليعربي.

أبي  بن  مالك  حكم  حتت  الرستاق  مدينة   .13
العرب اليعربي.

حتت  وهناك  هنا  متفرقة  وق��الع  حصون   .14
قيادات متفرقة.

وقد وصف أحد املؤرخني البالد قائالً: وخربت 
ُعمان بعد العدل واألمان وعاث فيها اجلبابرة وقل 
بيوتهم  إلى  العلماء  وانضم  واخلير،  العلم  فيها 
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القائد  ليفاوض  بحركة اجليوش حتى أرسل وفداً 
مناطق  إلى  بقواته  تقدم  قد  كان  الذي  الشقصي 
أن  الُعمانية  املصادر  لنا  وتذكر  املدينة،  إلى  أقرب 
الشقصي وافق على عقد صلح مع احلاكم البرتغالي 

وأن شروط الصلح كانت كما يلي:
1. أن يتنازل البرتغاليون عن األراضي واملباني 

العائدة لهم في مدينة صحار.
2. أن يحتفظ البرتغاليون بوجودهم في مدينتي 

مسقط ومطرح.
لإلمام  اجلزية  بدفع  البرتغاليون  يقوم  أن   .3

مقابل ذلك.
البرتغالية  املصادر  في  املعاهدة  هذه  أخبار  أما 
قوات  قامت   1648/8/16 يوم  في  إنه  فتقول: 
بحصار  خليفة(  بن  )سعيد  بقيادة  عمانية  عربية 
استمرت  الطرفني  بني  معارك  ودارت  مسقط 
احلاكم  واف��ق  عندما   ،1648/9/11 ي��وم  إل��ى 
مع  صلح  مفاوضات  في  الدخول  على  البرتغالي 
أن  على  تنص  العمانيني  مطالب  وكانت  العمانيني، 
البرتغالية وأن تهدم حصونها  تستسلم احلاميات 
فإذا  مسقط  سور  بتهدمي  يقوموا  وأن  وقالعها 
اإلمام سيقوم  فإن  الشروط  البرتغاليون هذه  نفذ 
تعويضاً  للبرتغاليني  ب��ارودس   )20،000( بدفع 
لشبونة  حكومة  أن  إال  احل��رب..  أضرار  عن  لهم 
لم توافق على هذه الشروط. وتقول هذه املصادر 
امتألت  إن كافة اجلبال احمليطة مبسقط قد  أيضاً 
احلصار  العرب  إحكام  وإزاء  العمانيني،  باملقاتلني 
على مسقط وانعدام قدرة احلامية البرتغالية على 
العام وافق في يوم  البرتغالي  القتال، فإن احلاكم 
مع  مفاوضات  في  الدخول  على   1648/10/31

العمانيني، فاجتمع الطرفان واتفقا على ما يلي:
1. أن يقوم البرتغاليون بتهدمي قالع مدن قرَيات 

ومطرح وصحار.
2. يقوم العمانيون بتهدمي قالعهم املوجودة في 

مطرح.
3. تبقى مدينة مطرح مستقلة بذاتها ال تخضع 

حلكم اإلمام وال حلكم البرتغاليني.
4. ميكن للسفن الُعمانية اإلبحار بحرية تامة إلى 
كل األماكن ما عدا املناطق التي تسيطر عليها قوات 

ملك البرتغال، إذ ال تدخلها إال بإذن مسبق.
5. يقوم الُعمانيون بتهدمي كافة احلصون والقالع 
التي بنوها حول مسقط خالل فترة حصارهم لها، 
على أال يقوم البرتغاليون بإعادة بنائها واستخدامها.

 1649 عام  في  البرتغاليني  بيد  يبق  لم  وهكذا 
والقاعدة  مسقط  مدينة  إال  الُعمانية  األراضي  من 
البحرية في خصب. وفي ذلك العام انتقل إلى رحمة 
الله اإلمام ناصر بن مرشد اليعربي مؤسس الدولة 
اليعربية الُعمانية، والبطل الذي صارع البرتغاليني 
مات  أنه  إال  منهم،  واخلوف  الرهبة  حاجز  وكسر 
ولم تكتحل عيناه برؤية آخر جندي برتغالي يرحل 

عن بالده.
ُعمان  أهل  عقد   ،1649/4/24 يوم  وبوفاته 
البيعة إلى ابن عمه وقائد جيوشه سلطان بن سيف 

اليعربي.

الرستاق  من  أميراً  إن  قيل  حتى  سربها  وحرموا 
إنهم  وقيل  قاضياً،  يجد  فلم  ق��اٍض  إل��ى  احتاج 
استطولوا ليلة من الليالي فظنوا أن ذلك بدء الساعة. 
اإلمام األرشد  الله  أظهر  ُعمان كذلك حتى  وبقيت 

الهمام األمجد ناصر بن مرشد.

�شاب تقي

الزعيم  خرج  ُعمان  في  الرستاق  مدينة  فمن 
الذي سيوحد األمة املمزقة، وكان شاباً في احلادي 
مرشد  بن  ناصر  واسمه  عمره  من  والعشرين 
املدينة.  في  احلاكمة  العائلة  إلى  وينتسب  اليعربي 
بالتقوى والعلم واحلزم  وكان هذا الشاب معروفاً 
م فيه  ويسكن في ضاحية اسمها )قصر(. وقد توسَّ
زعماء ُعمان اخلير خاصة الشيخ خميس بن ناصر 
الشقصي وهو من كبار ُدعاة الوحدة الوطنية في 
البالد، فاتفق مع العلماء ورجال السياسة والفكر، 
واختيار  األم��ة  أوض��اع  لدراسة  وف��داً  وشكلوا 
القائد املناسب. واتفق رأيهم على ناصر بن مرشد 
ضاحية  في  الشاب  الزعيم  بيت  وفي   , اليعربي 

)قصر( قابلوه وطلبوا منه قيادة األمة وتوحيدها.
طويل«  تردد  بعد  »فأجابهم  املؤرخون:  ويقول 
وشكل  جديدة  راية  اتخذ  البيعة  له  خلصت  فلما 
وحدات عسكرية من أبناء القبائل، عني عليها قادة 
ممن بايعوه من القضاة والوالة والزعماء وأركان 
اليعربي  مرشد  بن  ناصر  اعتالء  ويعتبر  األمة، 
الدولة  ظهور  بداية   1624 عام  ُعمان  في  السلطة 

اليعربية هناك.
الزعيم سهلة ويسيرة،  أمام هذا  املهمة  تكن  لم 
فهو وإن كان قد لَُقب بلقب اإلمام وهو لقب يقابل 
املذهب  حسب  عليه  كان  فقد  السلطان،  أو  امللك 
األباضي أن يقوم بواجبني قبل أن تتحقق له شروط 
اإلمامة، األول يقضي بتوحيد البالد وتخليصها من 
فوضى الزعامات والدويالت، والثاني حترير البالد 
الذين  البرتغاليني  املستعمرين  أي  )النصارى(  من 

كانوا يعشعشون في مسقط وسواحل البالد.
القوم  مفكري  إجماع  من  الرغم  على  ولكن 
وفقهائهم على إمامة ناصر بن مرشد اليعربي، إالَ 
أن الزعامات التي كانت تتحكم في املدن واملناطق 
املختلفة سرعان ما أعلنت الثورة ضده، لذلك، فقد 
راح هذا اإلمام يكثف جهوده ليتغلب على مشكلة 
تعدد الزعامات، فمن عاصمته الرستاق راح يعمل 
اخلصوم  وتأديب  الفنت  وإخماد  الكلمة  جمع  على 
يقاتلهم  ف��راح  لسلطته،  وإخضاعهم  السياسيني 
ويسقطهم الواحد تلو اآلخر، وظهر له الكثير ممن 
ظهر  له  قلب  أن  يلبث  لم  ثم  األمر  أول  في  واالُه 
الست  السنوات  الثورة ضده، فكانت  املجن وأعلن 
الداخلية  اجلبهة  بناء  سنوات  حكمه  من  األول��ى 
وكانت اخلطوة الثانية له أن يقوم بتحرير ُعمان من 

الوجودين البرتغالي والفارسي.

حماربة الربتغاليني

البرتغالي  املؤرخ  عند  وذكراً  لقد وجدنا وصفاً 
اإلمام  هذا  جعل  »لقد  فيه:  قال  بوركا(،  )أنطونيا 

نفسه منذ سبع سنوات أقوى حاكم في جميع أنحاء 
اجلزيرة العربية مبناصرته الشريعة احملمدية، وكان 
مقر حكمه في بلدة )نزوى( وتقع على مسافة أربعة 
حوالي  اإلمام  هذا  إمرة  وحتت  الساحل،  من  أيام 
)15,000( من املقاتلني ذوي املهارة العالية وكلهم 
يحملون سيوفاً عريضة النصال، كما أن فرسانهم 
الصداقة  بالرماح والسهام، وكانت حالة  مزودون 
هي  بالبرتغاليني  اإلمام  هذا  تربط  التي  والسالم 
بالتدهور  وتتصف  للغاية  باملخاطر  محفوفة  حالة 
الذي  هو  أنه  املأل  على  يعلن  ألنه  نظراً  السريع، 
سيرفع راية الشريعة احملمدية، فهو يقول: إنه بناًء 
على معتقداته الدينية فإنه ملزم بحرب املسيحيني 
حرباً دائمة، رغم أنه يعقد في بعض األحيان سالماً 

مع حكومة الهند«.
أما املصادر الُعمانية التاريخية فتقول: إن مدينة 
»حالياً«  اخليمة  رأس  مدن  إحدى  وهي  )جلفار( 
كانت أول املدن التي مت حتريرها وانتزاعها من يد 
برتغالي  واحد  فيها حصنان،  كان  حيث  األجانب، 
والثاني فارسي، ويؤرخ أهل ُعمان للمعركة بأنها 

جرت في عام 1040 ه� املوافق 1630م.
اسم  وهو  الصير  أو  جلفار  حتررت  أن  وبعد 
حيث  دبا  مدينة  العماني  اجليش  احتل  لها،  آخر 

استسلمت احلامية البرتغالية هناك.
من  بقواته  يقترب  أن  اليعربي  اإلم��ام  قرر  ثم 
إحدى  البرتغاليون  يعتبرها  التي  )صحار(  بلدة 
بناء  على  تقوم  خطته  وكانت  القوية،  قواعدهم 
البرتغالية  القلعة  مواجهة  في  لتكون  هناك  قلعة 
وهو  القادة  أحد  إلى  أوامره  فأصدر  الهجوم،  ثم 
حافظ بن سيف كي يقوم باملهمة، وما أن شعرت 
حتى  العماني  اجليش  باقتراب  البرتغالية  القوات 
تهيأت للقتال فاشتبك الطرفان في معركة أجبرت 
فيما  احلصن،  داخل  االنسحاب  على  البرتغاليني 
ثم  عليها،  احلصار  بفرض  الُعمانية  القوات  قامت 
قامت قوات اإلمام مبهاجمة احلامية البرتغالية في 
مدينة )قرَيات( وحررتها إالَ أن قلعة واحدة بقيت 
بيد البرتغاليني، ثم أمر اإلمام بتشكيل جيش بقيادة 
خميس بن سعيد الشقصي حملاربة العدو في مدينة 
مسقط، فتقدم اجليش إلى مسافة سبعة أميال عن 
كما  التنظيم،  إعادة  لغرض  هناك  وتوقف  املدينة 
لتقاتل  إلى مدينة مطرح  الكتائب  أرسل بعض  أنه 
البرتغالي  القائد  شعر  إن  وما  هناك،  البرتغاليني 
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راح الإم�م يكثف جهوده 

ليتغلب على م�ضكلة تعدد 

الزع�م�ت، فمن ع��ضمته 

الر�ضت�ق راح يعمل على جمع 

الكلمة واإخم�د الفنت وت�أديب 

اخل�ضوم ال�ضي��ضيني
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نساء في الميدان

السلك  من  الشامسي  خديجة  انتقال  ك��ان 
التربوي إلى السلك الشرطي انتقاالً مفاجئاً جلميع 
اخلطوة  هذه  فكانت  لها  بالنسبة  أما  عرفها،  من 
اجلديد  عملها  وأن  خاصة  محسوبة«  »مغامرة 

يرفع من سقف طموحاتها.
شهادة  الشامسي  خديجة  أول  املالزم  حتمل 
القاهرة«،  »جامعة  من  التربية  في  املاجستير 
وهي تصف نفسها بأنها شغوفة بالقراءة وتفخر 
كتاب   3000 من  أكثر  حتوي   مكتبة  بامتالكها 
متنّوع، وتقول: إن التحاقها بالقيادة العامة لشرطة 
نحو  كبيرة«  مهنية  »قفزة  مبثابة  كان  أبوظبي 

النجاح والتميّز. 

ل وخربة َتنقُّ

والتعليم  التربية  وزارة  في  خديجة  عملت 
السلك  في  للعمل  انتقلت  ثّم  ومن  عاماً،   12 ملدة 
فاقتحمت  املخدرات،  مكافحة  قسم  في  الشرطي، 
املجتمعية،  بالقضايا  الكبير  الهتمامها  املجال 
الختصاصها في مجالي علم االجتماع والفلسفة، 
ومن  املخدرات،  تعاطي  ظاهرة  حت��ارب  وكانت 
تامة  دراي��ة  على  أصبحت  بالقسم  عملها  خالل 
باحثة  وقتها  وكانت  املخدرات،  وأصناف  بأنواع 
التحقت  أن  إلى  مدني،  مساعد  برتبة  اجتماعية 
مبدرسة الشرطة النسائية كمدّربة، حلصولها على 
احلقائب التدريبية من جلنة اخلبراء بكلية الشرطة، 
وتقوم أحياناً بتدريس مادتي علم النفس اجلنائي، 
وعلم االجتماع اجلنائي لدورات التحقيق اجلنائي، 
إلى سجن الوثبة كمديرة فرع  ثم انتقلت وظيفياً 

لسجن النساء.
ب��دورة  خديجة  التحقت   2007 ع��ام  وف��ي 
للحراسات  العامة  اإلدارة  إلى  لتنتقل  اجلامعيني، 
االستراتيجية،  ف��رع  كمديرة  اخلاصة  واملهام 
وطبيعة عملها األساسي كمفاوض أّهلَها ليكون لها 
بدورة  التحقت  إنها  املجال، حيث  هذا  في  السبق 
بكيفية  األمريكية«  املتحدة  »الواليات  في  تأهيلية 

من التدريس إلى إدارة السجون
قفزة مهنية كبرية للمالزم اأول خديجة ال�ضام�ضي

مديرة فرع ال�ضرتاتيجية بالإدارة العامة للحرا�ضات واملهام اخلا�ضة.

الشامسي  وكانت   ، الرهائن  لتخليص  التفاوض 
العنصر الوحيد الذي مث�ّل القيادة العامة لشرطة 

أبوظبي واحلاصلة على هذه الشهادة.
انتقال املالزم أول خديجة الشامسي إلى السلك 
الشرطي لم يبعدها عن املجال التربوي، بل وجدت 
اختارت  مجال  في  أحياناً  نفسها  جتد  متنفساً 
دراسته منذ البداية، حيث قامت بتأليف أربعة كتب 
في  تدريسها  عملها سيتم  مجال  في  متخصصة 
اإلدارة بعدما مت اعتمادها من إدارة التدريب، إلى 
من  التدريبية  الدورات  من  للعديد  إعدادها  جانب 
العمل واحملاضرات، وكذلك تدريس  خالل ورش 
مادتي علم النفس اجلنائي وعلم االجتماع اجلنائي 
عضويتها  إلى  إضافة  اجلنائي،  التحقيق  لدورات 
املوّجهة  البرامج  وفي  األحداث،  تسيير  في جلنة 
الشرطة، كما شاركت  نادي ضباط  لألحداث في 
كليات  في  الثاني  األمني  التثقيف  معرض  في 

التقنية العليا للطالبات.

من املدنية اإىل الع�شكرية

وعن أبرز الصعوبات التي واجهتها عند انتقالها 
إلى احلياة العسكرية تقول خديجة: »لم استوعب 
في البداية قانون تنفيذ األمر قبل االعتراض عليه 
خاصة  الحقاً  األمر  تفّهمت  لكنني  مناقشته،  أو 
وأنني جئت أصالً من السلك التربوي الذي يشبه 
َتلّقي  ناحية  من  العسكري  السلك  ما  حد  إلى 

التعليمات واألوامر وفرض النظام«.

وت����رى خ��دي��ج��ة م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره��ا ب��أن 
يسهل  العسكري  السلك  ف��ي  االختصاصيني 
التعامل معهم، ويسهل عليهم تلقي املواد التدريبية 

العسكرية.

بني الأ�شرة والعمل

ألية  مواجهتها  عدم  إلى  النظر  خديجة  تلفت 
الشرطي،  املجال  لدخولها  أسرتها  من  معارضة 
كافة  العمل  مجاالت  إلى  املرأة   دخول  إن  قائلة: 
في الدولة أصبح أمراً عادياً ومقبوالً من مختلف 
للقيادة  الالمحدود  الدعم  بفضل  املجتمع  شرائح 

الرشيدة في برامج متكني املرأة اإلماراتية.
وتنّوه إلى أنها جنحت في التوفيق بني أسرتها 
زوجها  أن  كما  حقه،  منهما  كل  وإعطاء  وعملها، 
يدعمها دائماً لتواصل حتقيق النجاح والتميّز في 

وظيفتها.

اآمال وطموحات

الدكتوراه  دراس��ة  إكمال  إلى  خديجة  تسعى 
في اختصاص يخدم عملها، كما تأمل أن تصمم 
برامج توعوية موجهة للجمهور حول طبيعة عمل 
مجرد  ليسوا  أفرادها  إن  تقول  حيث  احلراسات 
املهمة  الشخصيات  حراسة  على  يعملون  حرس 
ومكافحة الشغب وحسب، بل إنهم أفراد يساهمون 
التطوير واجلمع بني األصالة واملعاصرة من  في 

خالل منظومة القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

لقاء: نوال �سامل

         دخول املراأة  اإىل جمالت العمل كافة يف الدولة 

اأ�سبح اأمرًا عاديًا ومقبوًل من خمتلف �سرائح املجتمع 

بف�سل الدعم الالحمدود للقيادة الر�سيدة
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المتميزون

في  وهو   1988 عام  الشرطة  كلية  من  تخرَّج 
العشرين، وباشر العمل امليداني على الفور وتعلم 
من  تعلم  كما  العمل،  في  والكتمان  والدقة  الصبر 
التعامل مع اجلمهور وكيفية  أساليب  به  احمليطني 
جميع  وحت��ت  الصعبة  ال��ظ��روف  في  التصرف 
فيه  الشرطي  العمل  طبيعة  وصقلت  الضغوط. 
احلس األمني والتريث في اتخاذ القرارات والتعاون 
للجميع،  العون  وتقدمي  املجتمع  فئات  مختلف  مع 
وفي الوقت نفسه التحلي باحلزم في املواقف التي 

تتطلب ذلك ليحصل كل ذي حق على حقه. 
إنه العميد سلطان يوسف عبد الرحمن النعيمي، 
مدير عام اإلقامة وشؤون األجانب في رأس اخليمة 
الذي تشرَّف بتكرمي صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راش��د  بن 
الله(، وحصوله  الوزراء حاكم دبي )رعاه  مجلس 
املجال  في  ال���وزراء  مجلس  رئيس  وس��ام  على 
ل��ألداء  خليفة  الشيخ  »جائزة  ضمن  اإلش��راف��ي 

احلكومي املتميز«.

فخر واعتزاز

وعن شعوره بهذا التكرمي الرفيع يقول النعيمي: 
»هذا التكرمي كان مبثابة وسام فخري لي وجلميع 
لي  حافزاً  وميثل  فيها،  شاركت  التي  العمل  فرق 
ملضاعفة اجلهد وااللتزام واملثابرة من أجل االرتقاء 

بالعمل والتميز فيه«.
حٍد  إلى  يتوقف  ال  اإلنسان  »طموح  وأض��اف: 
أعلى فال بد لإلنسان  معني، فإن كانت هناك قمم 

بأن يسعى ليصل إلى أعلى القمم«. 
انتسب العميد سلطان النعيمي لوزارة الداخلية 
عام 1986 وتخّرج بعدها بعامني من كلية الشرطة 
ثم التحق بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في »إدارة 

اإعداد: اأماين اليافعي

> االسم: سلطان يوسف عبد الرحمن النعيمي
> تاريخ امليالد: 1968/10/3 

> احلالة االجتماعية: متزوج ولديه خمسة أبناء
>  املؤهل العلمي: »ماجستير« في العلوم األمنية 
في  »ليستر«  جامعة  من  املعلومات  ونظم 

اململكة املتحدة. 
الشهادات والدورات  العديد من  >  حصل على 
واإلدارية،  الشرطية  املجاالت  في  املختلفة 
حيث اجتاز ما يقارب )60( دورة حتى اآلن. 

> الهوايات: الرحالت البرية والسفر.

بروفايل

»إذا كانت 
هناك ِقمم 
أعلى

فال بد 
لإلنسان أن 
يرتقيها«

التحريات واملباحث اجلنائية« حتى عام 2000، ومن 
ثم إدارة شرطة العاصمة قسم التحقيق ملدة عشر 

سنوات.
ابتعث لدراسة املاجستير عام 1989 إلى بريطانيا، 
االستراتيجية  اإلدارة  قسم  إلى  ُنقل  عودته  وفور 
أول  ضمن  وعمل  للشرطة  العام  القائد  مبكتب 
فريق للجودة. وخالل تلك الفترة قام بالعديد من 
اآلسيوية واألوروبية  الدول  إلى مختلف  الزيارات 
لالطالع على نظم اجلودة والتميز، وكان ذلك في 
عام 2001 وعند إعالن الهيكل اجلديد للقيادة العامة 
املوارد  إلدارة تخطيط  أبوظبي ُعني مديراً  لشرطة 
البشرية عام 2004 وحتى عام 2007، ومن ثم نقل 
مديراً  وعني  واإلقامة  للجنسية  العامة  اإلدارة  إلى 

إلدارة اجلنسية واإلقامة في رأس اخليمة. 
ويقول النعيمي: إنه تعلَّم الكثير من الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، ففي الفترة التي عمل بها في 
مدير  نائب  منصب  سموه  شغل  العاصمة  شرطة 
شرطة العاصمة، وبحكم التواصل شبه اليومي معه 
لعرض القضايا عليه، تعرف عن كثب على شخصيته 
القيادية املتميزة، فلمس حرصه الشديد على متابعة 
أمور املراجعني، والسعي حلل مشاكلهم وقضاياهم 
البسيطة ودياً قبل رفعها للجهات املختصة، واكتسب 
منه االنضباط في العمل، حيث كان سموه موجوداً 
في العمل بصفة مستمرة، ويبقى على اتصال بالعمل 
لتسهيل  الرسمي،  ال��دوام  انتهاء  بعد  حتى  هاتفياً 
شؤون املراجعني والسرعة في تخليص معامالتهم، 
األكفاء  املوظفني  وتشجيع  األعلى،  الرتب  واحترام 
قرار.   أي  اتخاذ  قبل  لآلخرين  االستماع  وُحسن 
بالعمل  احملظوظ  اجليل  من  »أنا  قائالً:  ويضيف 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  قيادة  حتت 

في  متميزة  شخصية  فسموه  الداخلية،  وزي��ر 
القيادة ومخطط استراتيجي ومتابع لتنفيذ األهداف 
واخلطط، ونحن نفتخر بأن وزارة الداخلية هي من 
أولى وزارات الدولة التي سعت إلى احلصول على 
تضع  وزارة  أول  تعتبر  أنها  كما  »اآليزو«،  شهادة 

رؤية ورسالة وأهدافاً وقيماً ملنتسبيها«.
وزارة  ملنتسبي  يوجهها  التي  النصيحة  وعن 
مجال  في  التي خاضها  التجربة  ظل  في  الداخلية 
ال  ميل  األلف  مشوار  النعيمي:»إن  يقول  التميز 
بد أن يبدأ بخطوة، وأنه ال يوجد شيء مستحيل، 
فمتى ما وجدت العزمية لتحقيق أي هدف فال بد 

من حتقيقه«. 

خارج المهنة

بهدوء  ويحاور  الثالثني  بثقة  يتحدث  العمر،  من  والعشرين  الرابعة  في  هو 
فرع  في  يعمل  الذي  اجلابري  سالم  محمد  الله  عبد  العريف  إنه  األربعني.. 

التحريات في قسم أمن املنافذ في مدينة العني.
عبدالله يقرض الشعر ويسبك الكلمات التي تلهب املشاعر وجتعل الروح وثابة 
ووصلت شهرته اآلفاق بعد تأهله إلى شاعر املليون ووصوله إلى املرحلة الثالثة 

وهي مرحلة األربعة والعشرين شاعراً.
التحق عبدالله بالشرطة قبل ثالثة أعوام ويتطلع الى مواصلة دراسته اجلامعية 

في القانون »حتى أكون أكثر تعمقاً ومسؤولية جتاه مهنتي األساسية«.
يقول اجلابري: إنه يعشق القراءة ويقرأ كل ما تقع عليه يداه ، ولكن شغفه 
احلقيقي هو املجال الفلسفي، كما يحب قراءة كل الكتب اخلاصة بالعقل وأسراره، 
أما الروايات والقصص فهي- حسب تعبيره -وجبات خفيفة بني األكل الثقيل 

»الفلسفة«.
وعن موهبته الشعرية يقول: »أنظم الشعر منذ خمس سنوات، ال يوجد دافع 

بحاالت  الكلمات  أمتطي  جعلتني  التي  فطرتي  غير  املجال  هذا  في  في متيزي 
إبداعية متناغمة، فانا اطلق قريحتي الشعرية كلما رأيت أو عايشت موقفاً يتطلب 

مني اختزاله بني جدران القوافي وعبق الكلمات«. 
ويشير عبدالله إلى أنه يحب نظم الشعر املرتبط بالعاطفة والوجدان ويحب أن 
يقرأ لشعراء مختلفني، فهو يبحث عن الكلمة الشعرية اجلميلة في كل كتاب وأي 

مكان، ليس مهماً أسم قائلها ولكن املهم عبقرية شاعريتها. 
ويقول: إنه يحب إلقاء القصائد في األمسيات الشعرية حيث تتجلى الكلمات 
في ألق املشاعر اجليّاشة وتسافر ونحن معها إلى عوالم العشق والشعر واخليال، 
مشيراً إلى أن العقيد فواز خليل بدران مدير إدارة اإلعالم األمني كرمه لتميزه 

في األمسيات الشعرية التي تقيمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي. 
وعن خططه حول إصدار ديوانه الشعري األول يقول: »هذه خطوة مؤجلة 
حتى أكون قادراً على التميز، أريد أن يكون ديواني األول بوتقة حلاالتي اإلبداعية 

املتنوعة، وأنا أمتهل حتى أكون جاهزاً لهذه اخلطوة اإلبداعية املهمة«.

»فطرتي جعلتني أمتطي
 الكلمات بحاالت إبداعية متناغمة« 

اإعداد: الرا الظرا�سي 



العدد 490 أكتوبر 802011

في قلوبنا

ونور  املكان  ظلمة  بني  األماني  تنحصر  عندما 
اإلجناز، ُينظر إلى احلياة من نافذة ال حتجب أشعة 
الشمس املسترسلة منها سوى احملاولة للوصول إلى 
املبتغى، وهذه هي عبلة صوايح الكعبي )39 عاماً(، 
ترى العالم كما لم يره املبصرون، وترى غدها يتكّون 
بتحقيقها  تثق  التي  أمنياتها  في جعبة  فشيئاً  شيئاً 

في يوم ما.
 60/6 بنسبة  البصر  ضعف  من  عبلة  تعاني 
أنها  ومع  األقارب،  زواج  عن  ناجت  وراث��ي  بسبب 
عاشت طفولتها بشكل طبيعي غير أن الرؤية لديها 
أبويها   اقلق  األمر  هذا  الليل.  أثناء  طبيعية  تكن  لم 
وكان أبوها يخطط للسفر معها إلى الهند للعالج إال 
أن املنية وافته قبل أن يتحقق هذا األمل، فترعرعت 
لتربيتها  حياتها  كّرست  التي  والدتها  كنف  في 
املعاملة  الثالثة، ولم تكن تفّرق بينهم في  وأخوتها 
غير أنها كانت تهتم بعبلة وأخيها، الذي جاء أيضا 
إلى هذه الدنيا يعاني من ضعف اإلبصار، حلالتهما 
اخلاصة، ولم تكن تتردد عن الذهاب إلى أي طبيب 

على أمل عالج ولديها.
وعن سنوات دراستها األولى، توضح عبلة أنها 
كانت تعاني كثيرا من مشكلة الظالم واإلنارة، وأنها 
درست في فصول عادية ولم يكن له داع إحلاقها 
املشكلة الزمتها  هذه  أن  إال  آنذاك،  بفصول خاصة 
إلى  أدى  اجلامعية، مما  املرحلة  إلى  حتى وصولها 
ضياع بعض الدرجات عليها بسبب عدم تفّهم بعض 
استخدامها  جانب  إلى  حالتها،  لظروف  املدرسني 

على  أث�ّر  الذي  الشيء  طويلة،  ملدة  اآللي  للحاسب 
بصرها.

البكالوريوس  وبالرغم من حصولها على درجة 
في التربية، إال أن طلبها لاللتحاق بوظيفة تدريسية 
التوّجه  فقررت  لديها،  البصر  ُرفض بسبب ضعف 
الطباعة  في  بدورة  لتلتحق  الكمبيوتر  معاهد  إلى 
لتثبت جدارتها ملدة ثالثة أشهر وكان ذلك عام 2003، 
ولم يكن لديها في ذلك الوقت أي برنامج ناطق أو 
مكبّر مساعد يعينها على قراءة ما تكتب، وبعدها مت 
تعيينها في إحدى الشركات اخلاصة، ولكنها واجهت 
بعض الصعوبات لعدم تفّهم بعض املوظفني لوضعها 
وكيفية تزويدها باملهام املناسبة لقدراتها، إلى جانب 
طول فترة العمل وصعوبة املواصالت من وإلى مقر 

إقامتها البعيد من مقر عملها.
الشركة،  في  عملها  رأس  على  وجودها  وأثناء 
ل��ذوي  الداخلية  وزارة  مب��راك��ز  عبلة  التحقت 
االحتياجات اخلاصة، في دورة في مجال االتصال 
وقد  األول،  املركز  على  وحصلت  فيه  برعت  الذي 
وجدت في نفسها الطاقة التي متك�ّنها من االلتحاق 
بدورة للحاسب اآللي من خالل التدريب على املهام 

اخلاصة باحلاسوب.
هي  حياتها  حلظات  أجمل  أن  عبلة  تخفي  وال 
اللحظة التي تسل�ّمت فيها شهادة التخّرج من مراكز 
وزارة الداخلية لذوي االحتياجات اخلاصة من يدي 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان- نائب 
تشير  حيث  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

إلى أن كلمة »شكراً« ال تفي سموه حقه في دعمه 
الالمحدود لذوي االحتياجات اخلاصة.

وحلظة جميلة أخرى تذكرها عبلة وهي إحساسها 
بالفخر واالعتزاز كونها الفتاة الوحيدة املواطنة من 
بني عدد قليل من املواطنني توكل إليها مهام كبيرة 
العطاء  على  الوطن  ابن  قدرة  مبرهنة  الشركة  في 
واالنخراط في أي مجال، منّوهة إلى أن بيئة العمل 
اآللي،  احلاسب  برامج  بكافة  اإلملام  إليها  أضافت 
ولّد  مما  والعمالء،  املوظفني  مع  التواصل  وكيفية 
ل املسؤولية داخل وخارج  لديها ثقة في النفس وحتمُّ
إدارتها  من  كبيراً  الذي أوجد تعاوناً  العمل، الشيء 

وزمالئها املوظفني.
وتعمل عبلة في وظيفة كاتب خدمة العمالء في 
من  بدبي، وتسعى  اجلودة  بقسم  »كانو«  مجموعة 
خالل عملها إلى إبراز كل نقاط القوة لديها، لذا ترى 
بأنه من الضروري ألية شركة أو مؤسسة حكومية 
االعتبار  بعني  املعاق  تضع  أن  خاصة،  أو  كانت 
تلك  لذا توجب على  في مجتمعه،  فاعالً  كونه فرداً 
الشركات معرفة نقاط ضعفه وقوته من باب التجربة 
قبل االنخراط في العمل، إلى جانب نبذ نظرة الشفقة 
بالكلمات  واستبدالها  بالكلمات   أم  بالنظر  سواء 

التشجيعية لقهر إعاقته.
ومن أبرز هوايات عبلة كتابة املقاالت، وقد نشرت 
إلى جانب حبها  الصحف  منها في عدد من  بعضاً 
في  إخوتها  مع  متارسها  والتي  الشطرجن  للعبة 

املنزل.

اإعداد: نوال �سامل  

»أشعر بالفخر عندما توكل لي مهام كبيرة« 
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الكلمة و الظل

تناقضات  من  اليوم  العالم  به  يتسم  ما  إن 
مثيرة  وثقافية  واجتماعية  سياسية  ومفارقات 
غنية  بيئة  ذاته،لهي  الوقت  في  والبكاء  للضحك 

وخصبة للكتابة الساخرة.
قائم  أدبي  فن  الساخرة  الكتابة  أن  املؤكد  ومن 
من  على  يتوجب  التي  وأدوات��ه  له شروطه  بذاته، 
معها،  والتماهي  بل  بها  اإلملام  فيه،  اخلوض  يريد 
ألن شخصية الكاتب هنا شخصية مطاطية )باملعنى 
اإليجابي( ومرنة، لها »كاريزما« خاصة تتفاعل مع 
واملجتمع،  الناس  بهموم  ممزوجة  حياتية  قضايا 
تتصدى لها وتعاجلها بطريقة ساخرة وهادفة في 

حتقيق: خالد الظنحاين

كتاباته إلى نوع من االبتذال والسفه الكتابي.
األدب��اء  بعض  آراء  استطلعنا  املنطلق  هذا  من 
ومدى  أهميته،  األدبي،  الفن  هذا  حول  واملثقفني 
هو  أين  وسألناهم:  انحساره  وأسباب  فاعليته، 

»األدب الساخر« في املشهد الثقافي العربي؟
 

ال�شخرية فن الأ�شعب

لي  يبدو  يقول:  عزت  حسان  والناقد  األدي��ب 
التي  احلضارات  أقدم  في  وجد  السخرية  فن  أن 
والصور  بالرموز  سواء  األولى،  الكتابات  سجلت 
من  أمة  حضارة  تخلو  تكاد  وال  باحلروف..  أو 

األمم من السخرية ونوادرها.. ولكن في حضارتنا 
واألشوريني  السومريني  منذ  قبلها  وما  العربية 
واألكاديني، وجدت في األمثال والقصائد واملالحم 
حتى  وأكاد،  سومر  ومالحم  جلجامش  كملحمة 
من فنون  راقياً  فناً  العربية  إلى احلضارة  وصلت 
امليالد، عرفت  القول واألدب. ففي عصور ما قبل 
نصوص األوقيانوس السميساطي السوري املليئة 
تثمر نساء  التي  والسخرية، كاألشجار  باملفارقات 
وقد  جذوتها..  على  وجاهزة  فروعها  على  معلقة 
ظهر التحريف والتحوير في املنحوتات السومرية 
والفينيقية والبابلية القدمية.. ولم تخل منها الكتب 

املقدسة.
فإذا قطعنا أشواطاً في احلضارة اإلسالمية حتى 
املرة  السخرية  في  يطالعنا سادة  فسوف  عصرنا 
وأعالم أمثال النواس وابن الرومي وبشار بن برد 
الهمذاني  الزمان  وبديع  التوحيدي،  حيان  أبي  ثم 
واجلاحظ حتى عصور التخلف والتتابع وصوالً إلى 
عصرنا احلديث لنمر بعبد العزيز البشري وأحمد 

شوقي الذي يتبادل السخرية مع حافظ إبراهيم:
وحملت إنساناً وكلباً أمانًة

           فضيعها اإلنسان والكلُب حافظ
فيرد عليه حافظ:

يقولون إن الشوق نارٌ ولوعة
ً             فما بال شوقي أصبح اليوم باردا

ونواصل مع سخرية إبراهيم عبد القادر املازني 
في »صندوق الدنيا« و»خيوط العنكبوت« وغيرهما، 
كذلك اشتهر الشيخ علي الطنطاوي بسخرية مرة 

وخز االبرة
اأين هو الأدب ال�ضاخر يف الثقافة العربية؟

وخزات  الساخرة  للكتابة  إن  حيث  االجتماعية، 
اإلبر ما يجعل إقامتها في مجتمعات مغلقة معاندة، 
مجتمعاتنا  مستحيلة..  وأحياناً  صعبة  وكابتة، 
العربية اعتادت على نثر الورود في دروب الذاهبني 
إلى حقول الشوك، لذا ما يجعل، الوردة عاجزة عن 
إيالم الشوق، وبالتالي صعوبة، املعادلة، واملعاجلة 
مجتمعات  إل��ى  نحتاج  نحن  املضمار..  ه��ذا  في 
يتصالح أفرادها مع أنفسهم ليخرجوا من شرنقة 
الذات املتورمة، وينعتقوا من أصفاد أنا الكبير الذي 

ال يهزم، وبالتالي ال ينتقد.
مثل  تقدمي  عن  عاجزاً  نفسي  أجد  لي  بالنسبة 
هذا النوع من اإلبداع، ألنني ال تتوفر لديَّ مقومات 
عن  أبحث  ال  فأنا  الهدف،  هذا  في حتقيق  النجاح 
االبتسامة لتضميد اجلرح أو تخفيف األلم، بل أنا 
وسيلة  من  االقتراب  حاولت  لكن  األلم  يداهمني 
النفسية  ظروفه  إنسان  ولكل  االبتسامة،  تصنع 
هذا  من  كتابة  في  فكرت  ولو  وملكاته  وقدراته 
النوع، بالقطع سوف أفشل.. لذلك ال أتعب نفسي 
ولم أبحث عن الكلمة الساخرة، خشية أن تخنقني 

من دون أن تفيد اآلخر.

متنف�ض الكاتب

الشاعر أحمد محمد عبيد يقول: الكتابة الساخرة 
تعد لوناً مهماً من ألوان الكتابة األدبية، ُقصد منه 
التعبير عما ال ميكن التصريح به من القول،ولعدة 
أسباب منها أن املناخ السياسي واالجتماعي لم يكن 
ليتقبل ما قيل صراحة كما لو قيل بطريقة ساخرة 

بينما  وخواطر«،  و»ذكريات  وكتابة«  »كتيبة  في 
أبدع يوسف إدريس وجنيب محفوظ وزكريا تامر 
لشدة  الضحك  تثير  التي  السوداء  السخرية  في 

سوادها.
وقد ظهر فن الكاريكاتير وتطور ليصبح كوميديا 
كاملة كما عند صاروخان وصالح جاهني واإلخوة 
العلي  وناجي  ف��رزات،  وعلي  الشام  في  كحالة 
أكبر  الكاريكاتير  فن  تأثير  أصبح  »حنظلة«، حيث 

من الرصاص عند ناجي العلي.
والسخرية أو الكوميديا السوداء تقوم على قلب 
الصور  في  والتحوير  املفارقات،  ورصد  احلقائق 
واألشكال  واللغة  والزمن  واألب��ع��اد  والصفات 
مدارسه  له  واسعاً  فناً  أصبحت  حتى  واألسماء 
الصعب  فن  بأنها  االعتراف  مع  ونقاده،  وإعالمه 

والندرة واخليال اخلالق. 

مقومات اجتماعية

الكتابة الساخرة  أبوالريش يقول:  الروائي علي 
الفكاهة، قابضة على حجرة  ساحرة بجدية بطعم 
موغلة  والرشاقة،  واألناقة  اللباقة  بأنامل  األلم، 
املؤجل،  الفرح  بزهرات  البشرية،  النفس  أتون  في 
مجتهدة في تفتيت املتراكم بخجل االبتسامة، وألن 
مواصفات  اإلنساني،  اإلب��داع  من  الصنف  لهذا 
ما  ومنها  الكاتب  يخص  ما  منها  متميزة،  خاصة 
وقد  الكاتب..  هذا  فيه  يعيش  الذي  املجتمع  يعني 
اإلبداعية  املواصفات  بهذه  كتاب  لدينا  يتوافر 
املقومات  لدينا  تتوافر  ال  لكن  العربي.  الوطن  في 

الوقت ذاته.
الثقافي  املشهد  ترى  وغيرها،  األسباب  لهذه 
من  إال  الساخرين  الكتاب  من  يخلو  يكاد  واألدبي 
البعض القليل جداً منهم،كما أن هذا القليل جداً لم 
»برنارد  كك�تابات  بها،  يعتد  أدبية  ظاهرة  يشكل 
أو  )العاملي(  املثال  سبيل  على  الكوميدية  شو« 
تعتبر  التي  الكاريكاتورية  العلي  ناجي  كرسومات 
ناطقه ومعبرة عن قضية فلسطني أكثر بكثير مما 
يكتبه كثيرون.كما أن هناك خيطاً رفيعاً يفصل ما 
بني الكتابة الساخرة الهادفة وبني التهكم واإلسفاف 
اللغوي،فمتى ما جتاوز الكاتب هذا اخليط حتولت 

جمتمعاتنا العربية اعتادت على نرث الورود

 يف دروب الذاهبني اإىل حقول ال�سوك 

فن ال�سخرية وجد يف اأقدم

احل�سارات التي �سجلت الكتابات الأوىل

ح�سان عزتعلي اأبو الري�س اأحمد حممد عبيد

الكتابة ال�ساخرة تعد لونًا مهمًا 

من األوان الكتابة الأدبية
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الكلمة و الظل

الساخر،  األدب  في  املطروحة  القضايا  وتتباين   ..
التي  واملواضيع  ومداركهم  الُكتّاب  رؤى  بتباين 
يقصدونها، واملناخ الذي يبدعون فيه، واملوضوع 

املراد الكتابة عنه، مع العناية باللغة األدبية 
من  كثير  في  غائبة  املجاز  لغة  ألن 
خاصة  الساخرة،  الكتابة  نصوص 
على  واجلدد  الشباب  للكتاب  بالنسبة 
فتحل  الكتابة،  من  الصعب  الفن  هذا 
مكانها لغة املباشرة أو اللغة التي تقع 

في البرزخ بني املجاز واملباشرة.
في  الساخر  األدب  يحظ  ولم 

وطننا العربي مبا حظي به في 
املثال،  سبيل  على  الغرب  أدب 

ك��ان��ت  وإن 
ال��ظ��روف قد 
وات���ت أدب��اء 
فيه  ب���رع���وا 

ك��زك��ري��ا ت��ام��ر 
العجيلي،  السالم  وعبد 

وق��ب��ل��ه��م ق��ل��ي��ال إس��ح��اق 
وغيرهم  احلسيني،  م��وس��ى 

ممن كانت الكتابة الساخرة تتفاوت 
بينهم من حيث الغزارة والقلة، حسب 

الظروف التي يعيشها الكاتب، خاصة املناخ 
الكاتب  فيه  يجد  ال  الذي  احملتقن  السياسي 

متنفساً سوى الكتابة بسخرية.

الكائن ال�شاحك

يرى  املختار  ول��د  حسن  والصحفي  الكاتب 
املنجز  أرك��ان  من  أصيل  ركن  الساخر  األدب  أن 
ضاحك«  »كائن  اإلنسان  وأن  اإلنساني،  األدب��ي 
بهذه  ينفرد  حيث  الفلسفية،  تعريفاته  أحد  في 
من  غيرها  جانب  إلى  كافة  املخلوقات  بني  الصفة 
الفريدة األخرى كالنطق والعقل وغيرهما.  صفاته 
األدب  في  الَفِكه  البعد  هذا  قيمة  ولعل  ويضيف: 
العربي خاصة،  أدبنا  في  وظهوراً  تزداد وضوحاً 
إذا تذكرنا أن عبارة »األدب« نفسها مشتقة أصالً 
من قولهم »أَِدَب الرجل«، أي إذا صنع مأدبة لغيره، 
مبا يلزم ذلك من سماحة نفس وخفة ظل وحسن 
الساخر،  األدب  كان  ول��ذا  نكتة.  وظ��رف  دعابة 
على  العربي،  الثقافي  منجزنا  في  دائماً  موجوداً 
مر العصور، وهنا ميكن اإلشارة إلى بعض أعمال 
املتعلقة بجحا،  الشعبي  املخيال  اجلاحظ، وقصص 
املستطرف  وكتاب  والهمذاني،  احلريري  ومقامات 
في كل فن مستظرف لألبشيهي، وغيرها من أعمال 
خفيفة الظل، أو كتب ورسائل تؤرخ ألجواء وعوالم 

الظرفاء والعيارين والشطار.
وفي أدبنا العربي احلديث واملعاصر ازدهر أيضاً 
فن الكتابة الساخرة، واشتهر مع كتاب من أبرزهم 
املازني. ولكن هذا الفن عرف خالل العقود األخيرة 
تراجعاً ملحوظاً ألسباب عديدة ميكن اإلشارة إلى 
بعضها: بداية أن ما يضحك عادة -بالتعريف- هو 
وقد  ومفارقاتها.  املرنة،  غير  احلياة  مواقف  كل 

كثرت املواقف غير املرنة واملفارقات في حياة العرب 
ويومياتهم خالل هذه العقود األخيرة، حتى غدا ما 
عادّياً ومألوفاً.  كان رمبا يبعث على الضحك أمراً 
وذابت احلدود تدريجيّاً، في دنيا العرب، بني كثير 
لنا أن نستدعي  من املضحكات واملبكيات، إن كان 

بعض تعبيرات املتنبي. 
من  التاريخي  وانتقامها  الصورة،  ل  تغوُّ ثانيا، 
السمعيات  وث��ورة  التلفزيون  ظهور  منذ  الكلمة، 
الرئيسي من كتابات األدب  البصرية، حول اجلهد 
التلفزيونية،  الكوميديا  فنون  إلى  العربي  الساخر 
وكان ذلك طبعاً خصماً من رصيد األدب التقليدي 
املتعارف عليه ضمن أغراض الثقافة وفنون القول 

التقليدية. 
أيضاً  الكاريكاتور قد استولى هو  إن فن  ثالثا، 
في  الساخر  ل��ألدب  ف��رص  م��ن  تبقى  م��ا  على 
الصحافة الورقية، وهنا انتقمت الصورة من الكلمة 
املنت،  هي  الصورة  أصبحت  حيث  أخ��رى،  م��رة 
قدمياً  الكلمة  كانت  أن  بعد  الهامش.  هي  والكلمة 
هي  والصورة  مثالً(  احلريري  )مقامات  املنت  هي 
الهامش )رسومات الواسطي املصاحبة للمقامات(. 
كاستراتيجية  خاصة،  الكاريكاتور  راج  وق��د 
أن  أقلها  ليس  كثيرة  السخرية، ألسباب  فعالة في 
واحداً ميكن أن يحقق من أغراض  كرتونيّاً  رسماً 
الهجاء، ما قد ال حتققه مجلدات  السخرية، وحتى 

من األدب الساخر التقليدي.

ظهور التلفزيون حّول اجلهد 

الرئي�سي لالأدب العربي ال�ساخر

 اإىل الكوميديا التلفزيونية 

ح�سن ولد املختار

الكاريكاتور ا�ستوىل على ما تبقى

من فر�س لالأدب ال�ساخر يف ال�سحافة
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وإن  عالية،  شعرية  قامات  اإلم��ارات  في  لدينا 
تلك  بعد  منتلك  لم  إبداعية  أو  ثقافية،  كحركة  كنا 
الديناميكية الالزمة، بسبب غياب الدور الترويجي 
أنه  املؤكد  فمن  املعنية،  املؤسسة  قبل  من  ملبدعنا 
ليس لدينا التقانة املوجودة عند اآلخرين في صناعة 

الكتاب واألسماء.

اإبراهيم الها�شمي

شاعر إماراتي

�شعر/ اإبراهيم احلنيطي )الغيهب( - الأردن�شعر /وادرين - »�شاعرة من الإمارات«

�شعر/ الهنوف حممد - الإمارات

من خارج الحدود

وحيد جسدي

صمت المكان
ح��ب��ي��ب��ي ل���و ���ض��األ��ت��ك واجل�������واب اح�����ض��ا���س ت�����ض��خ��اب��ه

ن���رق���اب���ه ب�������ض���ع���ور  ب��ع�����ض��ن��ا  جن��������اوب  اأم�����ك�����ن  اإذا 

ون���ن���ه���ي م�������ض���األ���ة ه����ج����رك ب�������دون اوع��������ود ك���ذاب���ه

ب��ه اوىل  ال����غ����ري  وك��������ان  ����ض���راي���ن���ي  او������ض�����ع  ن������زف 

ب��ه ا����ض���ق���ا  دوم  اين  م����ع  امل�������ض���ن���ي  امل���ا����ض���ي  ط���وي���ت 

ع���ل���ى ط������اري اأن������ني ال����وج����د وال�������ض���ي���ح���ات ت��ت�����ض��اب��ه

ذي��اب��ه اأو  ال����زاح����ف  اأو  اجل������ارح  م���ن  ال�����ض��ي��ح��ه  ل���و 

م����ع ان�����ك ري�������ض���ة الأح���������الم ب���ف���ك���اري وت����زه����ى ب��ه

جت����ي ن���ر����ض���م ع���ل���ى ل���وح���ة ج������دار ال�����ض��م��ت ع��ن��اب��ه

ون���غ���م���د م����ن خ���ن���اج���ر ه��������الأمل يف ق���ل���ب ن���ح���ي���ا ب��ه

غ��ي��اب��ه ل  ط������ورّ ال���ل���ي  ع����ن  ا������ض�����األ  ب���دي���ت  م����ن  لأين 

����ل ا���ض��ب��اب��ه ����مرّ وان������ا ق������ادر ع���ل���ى اين لج�����ل ع����ني حتحْ

اأن�������ا ����ض���م���ت امل����ك����ان ال����ل����ي ج���رح���ن���ي ك�����رثة ع��ت��اب��ه

ان����ا ن��ب�����س ال�����ض��ع��ور ال���ل���ي ع�����ض��ى يف ي����وم ت��ب��ق��ى به

ع��ل��ى ذي ال�����ض��اك��ل��هحْ ال��ع�����ض��اق ا���ض��ج��ار ب��و���ض��ط غ��اب��ه

ل���ب���ى ق���ل���ب امل���ع���ن���ى ك���ي���ف اح�������ض���اب���ه وه�����و م���رت���اب

ون�������ض���ع���ل ل���ل���ف���رح ���ض��م��ع��ه ع���ل���ى ق���م���ه ب������دون ع��ت��اب

ب���ج���روح واك����رثه����ا م���ن الأ����ض���ح���اب م���ع اين اع�����رتف 

م��ن�����ض��اب واآلآم���������ي وان������ا  م����ع اين اح��ت�����ض��ن ج���رح���ي 

ذاب و  ج��ل��ي��د  واحل���ا����ض���ل  ال������ذات  ع�����روق  يف  جت��م��د 

ال���غ���اب ت���ه���ز  وال�������ض���ي���ح���ه  الآه  ت�����ض��ي��ح  ح���ن���اج���رن���ا 

اأق������ول ال���غ���اب م���ا ت���رح���م ���ض��ك��ن ف��ي��ه��ا ع��ظ��ي��م ال��ن��اب

اأح������اول ار���ض��م��ك ب�����ض��م��ه ع��ل��ى ���ض��ف��ح��ة غ����الف ك��ت��اب

اب�������واب ل����ن����ا  ت���ف���ت���ح  ون����ح����ي����ا يف ج�������ض���ده���ا ع���ل���ه���ا 

اب ون�����ض��رخ ���ض��رخ��ة ال��ع��ا���ض��ق ول ه���ي ح��ن��ج��رة ك����ذرّ

ن��ط��ق ���ض��م��ت امل���ك���ان ال���ل���ي ي���ح���اول ي��ظ��ه��ر الأ����ض���ب���اب

اغ�����راب ن��ع��ي�����س  ب���ال���ك  ع���ل���ى  ال���غ���اي���ب  ي����ا خ���ل���ي  األ 

���اب ع���ل���ى الأط��������الل ع��ات��ب��ن��ي وي�������ض���األ���ن���ي ع����ن ال���غ���يرّ

ت��ع��ي�����س ب���داخ���ل���ي ذك������رى وه���ي���م ب��دن��ي��ت��ك م��ن�����ض��اب

��اب ع���ل���ى م���وع���د م����ع امل����وق����د وف����ا�����س امل������وت ل��ل��ح��طرّ

وحيد ج�ضدي 

وذهني مدينة 

كل انفالتي اليوم نحو املاء، ذلك الكائن 

الال خلقي، 

ي�ضتبيح الأج�ضاد ويوؤرق النار التي ترق�س 

الباليه 

مثل ا�ضتعال املرايا..

لل�ضاعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�ضراف: خالد الظنحاين

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

ه���������ذي ظ�����������روف ال�������وق�������ت وال��������وق��������ت غ�����الب

اأح��������ي��������ان ي����رم����ي����ن����ي حت�������ت ف������ا�������س ح����ط����اب

اأق�����������راب يل  وان�������ت�������م  ال�������ل�������وم  ت�������ك�������رثون  ل 

م�����ا ن�������ام ط����ي����ف ال�������ض���ع���د م�����ن حت�����ت اله��������داب

�����اب م��������ر ب���������ض����م����ا غ����������ريي ت�����ب�����ا������ض�����ري ������ض�����حرّ

����ي����اب ي������ا ع����اذل����ي����ن����ي م������ا ل���ب�������ض���ت الأ��������ض�������ى ثحْ

ي�������ض���ب���ح ع�����ل�����يرّ ال�����ل�����وم واب����������دي ل�����ه اأ�����ض����ب����اب

�����ي ع������ن ال����ب����اب ����غ����ي����ب ه�����مرّ ب�����اك�����ر اأق������������ول يحْ

ال�������داب ب���������ض����بي  اأق������ت������ل  اينرّ  م������ن  اأ�����ض����ع����ب 

ب�����������ض�����رداب اأح�������ي�������ا  ام  ل�������������ورّ ي�������ا  ك���������ان  وان 

م�����ا اخ��������رتت اأن��������ا ظ��������روف ال�����زم�����ن ����ض���دق���وين

واح���������ي���������ان ي�������اخ�������ذ م��������ن ع�������ي�������وين ع����ي����وين

ي�����ك�����ف�����ي ب����������������اأينرّ خ��������������ارج ح��������������دود ك������وين

ح�����ت�����ى �����ض����ي����ا ف������رح������ي زع���������ل م�������ن ج����ف����وين

داع�������������ب اأرا��������ض�������ي�������ه�������م وخ��������لرّ��������ى �����ض����ج����وين

��������ون ب����������زواي����������ا ��������ض�������وؤوين ك������������ايف ت��������د���������ضرّ

��������������������دكرّ ل�����ي�����ل�����ه ح���������ض����وين ������ب������ت������ه������ا ويحْ رترّ

ل�����ك�����ن �����ض����ب����ح ب������اك������ر م����ق����ي����م ف�����������حْ ظ����ع����وين

ق����ت����ل ال�����ظ�����ن�����ون ال�����ل�����ي ح����ي����ت م������ن ظ���ن���وين

�����ج�����ن�����وين ك�����ي�����ف�����ي وخ���������لرّ���������وين اأع������ي�������������س بحْ
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أعالم عربية

�شامل اجلمري

العميمي  اجلمري  بن محمد  الشاعر سالم  ولد 
في عام 1910 تقريباً في إمارة دبي وحتديداً في 
منطقة ديرة، التحق »بالكتاتيب« منذ صغره، ثم بدأ 
في قرض الشعر وهو ابن خمسة عشر ربيعاً كما 
يقول، وكان الشاعر مبارك العقيلي هو أول من تنبأ 
له مبستقبله الشعري عندما سمعه يغني ذات مرة 

الشاعر  يذكر  كما  االثنان  استقلها  بحرية  »عبرة«  في 
نفسه أيضا، وقد مارس مهنة الغوص على اللؤلؤ مبكراً حتى أصبح نوخذة.

وبعد انهيار جتارة اللؤلؤ في املنطقة وانتهاء احلرب العاملية الثانية وما 
سببته من أزمة في العيش في منطقة اخلليج العربي، سافر اجلمري في 
منتصف األربعينات للعمل في الكويت، ولكنه لم يبق فيها طويالً إذ لم تطل 
مدة إقامته هناك سوى شهرين ثم اجته إلى السعودية وعمل فيها مصوراً 
خمس  اخلارج  في  بقائه  فترة  واستمرت  والشكاوى  للعرائض  وكاتباً 

سنوات، عاد بعدها إلى دبي في بداية اخلمسينات وفتح محالً للتصوير.
تعرَّف في أواخر اخلمسينات على الفنان حارب حسن الذي كان أول من 
تغنّى بأشعاره وحتديداً في قصيدة )لعى اجلمري على فرقا ضنينه( التي 
نظمها اجلمري رثاًء في زوجته. ثم تعرف على الفنان املعتزل علي بروغة 
في بداية الستينات، وكانت تلك املعرفة بداية االنطالقة لثنائي فني اشتهر 

واستمر ملا يقارب من العشرين عاماً.

)كل ما قلت الهوى(

ب�أت�وب  منّ�ه  اله�وى  قل�ت  م�ا  ك�ل 
ع�ذاب ل�ي  الله  حّط�ه  زول�����ه  شف�ت 

الهب�وب ذاري  عل�ى  عج�ٍل  مّرن�ي 
ش�اب ال�����راس  ومن�ه  ريح�ه  شّمني 

ب�ش�روب تهنّ�ي�ت  م��ا  ليل�ي  ط�ول   
ال�ش�راب ل��ّذات  م�ي�ر  ي��ا  ع�اي�ٍف 

الغ�روب ح�����ّزات  وق�ت  زول��ه  شفت   
للغي�اب تنح�ي  الشم�س  عي�ن  قب�ل 

امحب�وب  ي�ا  وّق�ف  ث�م  رّي�ض  قلت   
اخلض�اب نقش  ال��غ��وى  نقش  بنتظر 

ك��ذوب ذا  بقول�ك  إّن�ك  أخ�اف  ق�ال 
الشباب ت��رف  ه��وى  ف��ي  بتصدق  م��ا 

ب�ت�وب م��ا  عن�ك�م  والله  ل��ه  ق�ل�ت   
ال�رق�اب تل�ع  ه�وى  م�ن  واع��ذاب�����ي 

ال�ق�ل�وب س���الّل  ذّب��اح  أن��ا  ق��ال   
ج�واب ل�ه  م�ا  غيّن�ا  ف��ي  مشى  م��ن 

ع�ذوب ري�ٍج  م�ن  زي�ن  ي�ا  اسقني   
احل�س�اب ي�وم  به�ا  جت�زى  شرب�ٍة 

ب��اي��ذوب م�ع�لّ�ل  ف���واٍد  وارح���م   
م�ص��اب م�غ��رم  مت�ب�اي�ٍع  ض�اي��ٍع 

امغ�ل�وب دوم  باله�وي  تبلّ�ش  م�ن   
ك��م غ���رمٍي ف��ي ه��وى اخل��ف��رات غ�اب

 ي��و ع��ّرض واع��ت��رض وأق��ف��ى جنوب
ال��ص��واب أع��اي��ن وي��ن م��ض��راب  قمت 

ال�ذن�وب  غ�ّف�ار  ال�ع�رش  إل��ه  ي��ا   
ال�ث�واب من�ك  يرجت�ي  اللّ�ي  ترح�م 

أدب عالمي

و. �ض. مريوين 

ولد الشاعر األمريكي و.س. ميروين في مدينة 
جامعة  في  تعليمه  وتلقى   ،1927 عام  نيويورك 
التي  الرومانسية  اللغات  درس  »برنستون«، حيث 
جعلت منه فيما بعد مترجماً بارعاً للشعر الالتيني 
واإلسباني والفرنسي. سافر إلى فرنسا وإسبانيا 
اخلمسينات  خ��الل  لندن  في  ليستقر  وإجنلترا 

وليعمل في الترجمة. عند عودته إلى أميركا أصدر أولى 
مجموعاته الشعرية بعنوان )قناع لإلله جانوس( التي اختارها الشاعر »و. 
ه�. اودن« لتفوز بجائزة جامعة »ييل« للشعراء الشباب عام 1952 مثنياً 
في مقدمته على براعة الشاعر الشاب الفنية واللغوية. في العقد التالي بدأ 
ميروين بنشر مجاميع شعرية بشكل منتظم يظهر فيها تأثير الشاعرين 
»واالس ستيفنز« و»روبرت غريفز« فضالً عن املدرسة الصورية وتتناول 
مجموعة  أصدر   1960 عام  في  متنوعة.  ورمزية  أسطورية  موضوعات 
املوضوعات  في  تغيير  خاللها  من  يظهر  األتون(  في  )السكارى  بعنوان 
الستينات  فتميز شعره خالل  والشخصانية،  الذاتية  نحو  متزايد  ونزوع 
بجرأة التجريب في األوزان والشكل الشعري والسردية غير املباشرة، وقد 
بني ذلك في مقال له بعنوان )الشكل املفتوح( عام 1969. تعد مجموعتاه 
)القمل( 1967 و)حاملو الساللم( 1970 والتي فازت أي األخيرة ب� »جائزة 
مجموعاته  متيل  تأثيراً.  وأبعدها  الشعرية  مجموعاته  أفضل  البوليتزر«، 
األخيرة إلى تناول بعض موضوعاته القدمية بأساليب جديدة وتتميز مبزيد 
من التكثيف الصوري واحللمية ومتجيد العالم الطبيعي. له أعمال عديدة في 

الشعر والنثر والترجمة وفازت أعماله بالعديد من اجلوائز.

قبل الطوفان

لِ�َم وعدني بأننا سنبني لنا
سفينة نبنيها كلها وحدنا

في العراء خلف املنزل
في شارع نيويورك

في يونيون سيتي والية نيوجيرسي 
لغناء عربات الشوارع

على منوال قصة نوح الذي لم يصدقها 
أحد حول املياه

التي ستعلو كل شيء
عندما أخبرت أبي

أنني أردت أن نبني سفينة لنا هناك
في الفناء اخللفي حتت

املطبخ أنستطيع أن نفعل ذلك؟
قال لي بأننا نستطيع

قلت إنني أريد وهل سنفعل؟
وعدني أننا سنفعل

ملاذا وعد بذلك؟
أردت أن نبدأ حينها

ال أحد سيصدقنا
قلت إننا نبني سفينة ألن األمطار

آتية وألن ذلك صحيح
لم يصدق أحد قط

بأننا سنبني سفينة هناك
ما كان أحد ليصدق إن املياه آتية

ما من اأمة ت�ضعى لأن حتتل مكانًا مرموقًا ومتميزًا اإل واأولت العملية التعليمية والرتبوية 

اهتمامًا بالغًا، ت�ضتطيع من خاللها بناء جيل واٍع متم�ضك بثقافته، وقيمه، وتقاليده اأوًل، 

ثم قادر على التكيف مع تطورات الع�ضر، ومعطيات التكنولوجيا احلديثة ثانيًا..

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

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة

اأمثال �شعبية

• مرهون عارف ربعه 
يضرب املثل باإلنسان الذي يقيم صالت مع الناس، وتربطه بهم عالقات 

متبادلة، فهو يعرف طبائعهم.

• مجابل جيش وال مشاهد عيش 
يضرب املثل باإلنسان اجلالس على طاولة الطعام، والطعام أمامه وينتظر 
إكمال العدد الذي سيكون معه، ويطول االنتظار.. فاإلنسان إذا كان أمامه 

طعام نسي التفكير والتركيز في كل ما عداه.

• مطر ما يبلك ما يهمك 
يضرب املثل باملشاكل البعيدة عن اإلنسان، وال ميكن أن تؤثر فيه فيجب 

أن ال تشغل فكره أو يهتم بها.

حرفة قدمية

السفافة
النخيل.  خ��وص  نسج  هي 
اليدوية  األش��غ��ال  م��ن  وتعد 
اخلوص  ينظف  إذ  النسوية، 
منه  كمية  كل  ويشرخ،وتصبغ 
بلون، ثم ينقع بعد ذلك في املاء 
لتليينه وتسهيل جدله، وجتدل 

النسوة من هذا اخلوص جدائل يتم تشبيكها مع بعضها، وتشذب بقص 
كالسلة  األدوات  من  العديد  لتصنيع  لتصبح »سفة« جاهزة  منها  الزوائد 
التمر  )حلة  واجلراب  الكبيرة(  )املهفة  واملشب  اليدوية(  )املروحة  واملهفة 

وكيسه( واحلصير وغيرها.

كنايات مالحية

»هير زلي«
هير: مغاص.

زلي: يشبه »الزولية« السجادة.
سوى  فيها  ينبت  وال  منبسطة  أرضها  تكون  املغاصات  بعض 
الفراش  إلى حٍد كبير  يشبه  املكان جميالً  الطحالب الصغيرة فيكون 

املنبسط.
ويطلق عليه: املغاص الفالني: هير زلي.

»هامور حمسان«
هامور: من أسماك اخلليج العربي سمي بهذا االسم لكثرة اللحم 

فيه وهو من األسماك اللذيذة واملتوفرة على مدار العام.
الهامور يصاب بالزعل فيكون »حمسان« فإذا  البحارة: إن  يقول 
حمس فإنه ميكث دون حراك في املاء أو في املكان الذي يعيش فيه، بل 
إنه ال يغادره أبداً حتى يعتدل مزاجه، وهذا االعتقاد سائد عند معظم 
البحارة، وهذا يعني أنها حقيقة من احلقائق من خالل اخلبرة الطويلة.
يضرب ملن يغضب فيلتزم بالهدوء، وال يقوم من مقامه حتى تعود 

نفسيته إلى طبيعتها.

عبارات

التهويره
يقصد بها وقت الظهيرة، واألصل من الفصيح الهاجرة أي نصف 
إلى آخر  الظهيرة من مكان  القوم وقت  انتقل  القيظ، فإذا  النهار في 
يقال إنهم »هويروا« وهذا الوقت يكون حاراً وال يطير به الطير من 

مكان إلى آخر.

هب ريح
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طارق ال�ضناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

تستطيع أن تضحك على كل الناس كل الوقت، ولكن من املمكن أن تقول إن هناك من يضحك على 
بعض الناس بعض الوقت.. نعم هذه هي احلقيقة التي ميارسها هذه األيام عدد غير قليل من املنابر 

اإلعالمية املقروءة واملسموعة واملرئية!
أن  تكتشف  والفضائيات، وسوف  الصحافة  أُجري في  استفتاء  أكثر من  نظرة سريعة على  ألِق 
عشرات من اجلوائز انهالت عن أفضل جنوم رمضان، وهي في مجملها جوائز دعائية تستطيع أن ترى 
الكذب يطل منها معلناً عن نفسه، وذلك مع كل حفل توزع فيه اجلوائز التي يفرد لها اإلعالم مع األسف 

مساحات ضخمة!
الكل يستند في حتليل أسباب حصوله على جائزة إلى أرقام املشاهدة واملتابعة واملقاالت النقدية التي 

شهدت لصاحله في رمضان، فأصبح من حقه في »شوال« و »ذي القعدة« أن يحصل على املركز األول.
هل تابعتم األخبار التي تتناول ترتيب كثافة مشاهدة املسلسالت؟ لقد تسابقت الصحف واملجالت في 
تغطية هذا احلدث، والكل يؤكد أنه األول، وال تعثر أبداً على الثاني وال أقول الثالث أو الرابع، فكلهم أوائل.. ال 
أحد في »ماراثون« رمضان ارتضى سوى بالقمة ومنفرداً، ومن املؤكد أنك قرأت مثلي هذا اخلبر الذي يؤكد 
أن املسلسل »فالن الفالنى« جاء حتميله على »النت« في املركز األول، وبعد ذلك تقرأ في صحيفة أخرى أن 
»عالن العالنى« هو األول، ثم تكتشف في صحيفة ثالثة أن »ترتان الترتاني« هو األول مستنداً أيضاً إلى 

نفس حتميالت »النت«!
ر ما تقدمه الصحف من استفتاءات وندوات عن جنوم رمضان.. ما هو ثمن مجيء  نِح »النت« جانباً وتذكَّ
النجم إلى بالط صاحبة اجلاللة ملبياً الدعوة التي تلقَّاها من هذه املجلة أو تلك الصحيفة؟ إنه ينتظر منها أن 
تضع فوق رأسه تاج التفوق باعتباره األول، فهو يذهب للتسجيل في البرنامج مقابل مبلغ بآالف الدوالرات 
املثل املصري، ولكنه  يقولون في  الصحيفة ليس لسواد عينيها كما  دعوة  للندوة ملبياً  يأتي مجاناً  بينما 
ينتظر أن يحصل على الثمن األدبي فتمنحه الصحيفة لقب »األول«. تكتشف أن أكثر املسلسالت التي حظيت 
باالهتمام هي التي جنح صنّاعها في الوصول إلى أكثر عدد من الصحف.. إنها لعبة متفق عليها بني اجلميع 

»اكذب حتى تصّدق نفسك«!
نشاطها  أن  املفروض  من  التي  النسائية  اجلمعيات  عشرات  مصر  في  انتشرت  األخيرة  السنوات  في 
االجتماعي هو ملعبها األساسي، إال أنها تتحول بعد رمضان إلى النشاط الفني وحتديداً في إقامة العديد من 

الندوات التي تتناول مسلسالت رمضان!
في بالدنا عشرات منها تقابلها عشرات من الفضائيات التي وصلت في عاملنا العربي عند كتابة هذا املقال 
إلى قرابة 800 فضائية ناطقة بالعربية، وبعد نشر املقال رمبا تتجاوز هذا الرقم. تلك اجلمعيات تبحث عن 
جنوم.. والنجوم يريدون شهادات.. والشهادات عند اجلمعية.. واجلمعية تبحث عن فضائية.. والفضائية 
تعثر على جنمة تصورها مجاناً عندما تنقل هذه احلفالت للمشاهدين من أجل أن يصدقوا أن تلك النجمة 
املطعون في  النجوم من خالل تلك اجلوائز  ما يصدِّر  النجم حصل على جائزة األفضل.. ودائماً  أو هذا 

مصداقيتها للجمهور أخباراً تؤكد تفردهم الفني!
جنوم مثل »غادة عبد الرازق«، »لوسى«، »فيفي عبده«، »سمية اخلشاب«، »تامر حسني« هؤالء يجيدون 
يعلنها  منهم  اجلوائز كل  بعشرات من  الفضائيات، مدججون  في  منتشرون  فهم  ولهذا  اجلائزة،  اقتناص 

صريحة مجلجلة أنه األول واألفضل!
»خامت  شبرا«،  »دوران  إكس«،  »املواطن  مثل  دعاية  عمل  في  ُصنَّاعها  يتخصص  لم  التي  املسلسالت 
سليمان«، » الشوارع اخللفية » تكتشف أنها ضاعت في زحام اجلوائز, ألنها ببساطة ليس لديها وسائل 

دعائية متكنها من فرض نفسها على الصحافة والفضائيات!
ورغم ذلك, فإن القاعدة اإلعالمية تفرض نفسها في نهاية األمر, ال أحد يستطيع أن يضحك على كل الناس 

كل الوقت.. وهم يضحكون اآلن على بعض الناس لبعض الوقت.. وأكرر فقط لبعض الوقت!

الضحك على بعض الناس لبعض الوقت!

شيء
في
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مع وجود آالف األجسام املتحركة بسرعة كبيرة 
الثانية الواحدة، فإن  تتجاوز العشرة آالف ميل في 
إثر  انفجار  وقوع  قبل  وقت  مجرد  يعدو  ال  األمر 
اصطدام بعضها بأحد األقمار الصناعية ذات التكلفة 

العالية.
ومُيثل القمر الصناعي لالتصاالت عادة استثماراً 
مالياً شديد  األهمية حيث تتجاوز كلفته أحياناً نصف 
مليار دوالر لكي ُيصبح جاهزاً لالنطالق إلى املدار 

اخلارجي.
عادة  الصناعي  القمر  إط��الق  عملية  وتتصف 
باخلطورة، ولهذا ترتفع قيمة مبالغ التأمني اخلاصة 
به بشكل كبير، وحتى إذا أخذ القمر مكاناً ُمستقراً له 

في الفضاء، فإنه ال يبقى آمناً بشكل ُمطلق.
في  الطيران  رح��الت  إط��الق  عمليات  أدت  لقد 
تعرُّض  إلى  عاماً  خمسني  خالل  اخلارجي  الفضاء 
لغزو  األرضية  الكرة  من  القريبة  املدارية  املناطق 
املخلفات الفضائية بكافة أنواعها والتي تضم أقماراً 
وأدوات  متنوعة  ومعدات  اخلدمة  خارج  صناعية 
معدنية ومسامير وحتى قفازات أيدي رواد الفضاء، 
ومما يزيد من تفاقم هذه املشكلة، أن تلك املخلفات 
الفضائية تتحرك بسرعة هائلة وفي جميع االجتاهات 
»صامولة«  وجود  داهماً،فمجرد  خطراً  يشكل  مما 
على  ق��ادرة  ستكون  الفضاء  في  تتحرك  معدنية 
إطالق كمية من الطاقة تشبه تلك الصادرة عن إصبع 
ديناميت في حالة اصطدامه بجسم آخر في الفضاء، 
كما أن جزءاً من القرميد سيكون في حلظة ما أشبه 

بصاروخ صغير ينطلق بسرعة ضخمة.
أو ُمخلفات تتحرك  ونتيجة لذلك، فإن أي ُحطام 
بأي  للتعرض لالصطدام  قابلة  الفضاء ستكون  في 
قمر من أقمار االتصاالت ذات التكلفة العالية وهو ما 
مالية  تعويضات  التأمني على دفع  ُيجبر مؤسسات 

فـات  ُمخلَّ
لفــــضاء ا
خطر يهدد المالحة

اإعداد: د. ح�سن توفيق

ُتقدر مباليني الدوالرات.
وخالل السنوات الثالث األخيرة، مت فقدان اثنني 
بسبب  لالتصاالت  الرئيسية  الصناعية  األقمار  من 

ضها ملثل هذه االصطدامات. تعرُّ
إط��الق  منصات  م��ن  كبيٍر  ع��دٍد  وج��ود  وم��ع 
الصواريخ باجتاه الفضاء، فإن هذه املشكلة قد تأخذ 
في التفاقم إذ من الصعب مواجهة املُخلفات الفضائية 
أو التعامل معها بسبب أحجامها الصغيرة وسرعتها 
الكبيرة، األمر الذي يجعلها تواصل حركتها املدارية 

التي بدأتها منذ قرون.
احلجم  ذات  املخلفات  ه��ذه  من  اآلالف  وهناك 
جهاز  قبل  من  للتعقب  هدفاً  تزال  ال  التي  الصغير 
بالدقة  األحيان  معظم  في  يتصف  ال  الذي  ال��رادار 
أجسام  أو  ُمخلفات  أية  أماكن  معرفة  في  املتناهية 

تدور في الفضاء.

مليون  نصف  نحو  أن  ال��دراس��ات  أظهرت  كما 
الفضاء وال يتجاوز طول كل منها  جسم تدور في 
15 سنتيمتراً، ال تزال مُتثل خطورة في طريق املالحة 
الفضائية، خاصة أن تلك املدارات التي تسلكها تبقى 

غير معروفة.
سيستمز«  أوتكس  »الكترو  االسترالية  الشركة 
في  أعلنت  عندما  كبيرة  ضجة  أث��ارت  قد  كانت 
لتعقب ُمخلفات وحطام  العام 2000 عن استعدادها 
الصواريخ واألقمار الصناعية في الفضاء باستخدام 
مُيثل  يزال  ال  كان  األمر  هذا  تنفيذ  أن  رغم  الليزر، 
صعوبة للعديد من شركات الفضاء الدولية في ذلك 

الوقت.
»إن  ريتسي:  إيان  الشركة  عمليات  مدير  ويقول 
تشكل  ال��رادار  باستخدام  والتعقب  الرصد  عملية 
حول  املتواصلة  باملعرفة  تزويدنا  في  مهماً  عنصراً 

من  أنه  إال  الفضاء،  مخلفات  من  الضخمة  األجسام 
الضروري استخدام املوجات الرادارية الطويلة التي 
املداري  املوقع  الدقة في حتديد  بالكثير من  تتصف 

الذي ميكن الوصول إليه.
ويستخدم نظام »الكترو أوبتكس سيستمز« الليزر 
والذي  والضخامة  الدقة  بالغ  ب  تعقُّ تلسكوب  مع 
ب باستخدام الليزر  يكون مزوداً مبعدات توجيه وتعقُّ
معرفة  أجل  من  واح��دة  لدقيقة  األمر  يحتاج  حيث 

موقع الهدف ودقيقة أخرى لتعقبه«.
صغير  ُجسيم  ب  تعقُّ من  النظام  هذا  متكن  وقد 
قدره  ملا  وفقاً  ثمانية سنتيمترات  عن  طوله  يزد  لم 

الرادار.
وبالنسبة للُجسيمات األصغر من ذلك، فإن تعّرض 
املطبات  بسبب  إطالقه  خالل  لالنحراف  اإلشعاع 
واألمواج الهوائية في الغالف اجلوي لألرض يؤدي 
إلى اتساع مدى التركيز، بحيث ال يستطيع احلصول 
على إشارة واضحة تتعلق بالهدف، ولهذا من املمكن 

استخدام أشعة ليزر أكثر قوة في هذه احلالة.
نظامنا  »يقوم  قائالً:  األمر  هذا  ريتشى  ويوضح 
أي  ح��دوث  حالة  وف��ي  نبضات،  بإطالق  للتعقب 
انعكاس قادم من جسم قد يكون طائرة فإن النبضة 
مكان  رصد  يؤدي  ال  وبالطبع  تتوقف،  األساسية 
الطائرة إلى ضربها ولكن في بعض احلاالت ال يتم 

املفضل  من  يكون  ال  وع��ادة  الفرصة  هذه  جتاهل 
قطع  ب  تعقُّ أجل  من  الليزر  أشعة  من  كمية  إطالق 

صغيرة من احلطام واملخلفات.
وفي حال عدم استخدام أشعة ليزر قوية وكثيفة، 
فإنه ميكن حتسني قدرة اإلشعاع على التركيز على 
على  ق��ادرة  عدسات  استخدام  طريق  عن  الهدف 
من  الصادرة  التشتيت  بعناصر  االصطدام  حتاشي 

الغالف اجلوي.
ويقوم قسم األبحاث في علوم الفضاء والفلك في 
اجلامعة الوطنية االسترالية في كانبيرا حالياً بتطوير 
تلسكوب  قبل  من  الستخدامها  متقدمة  عدسات 
التكنولوجيا  العمالق، وبالطبع فإن هذه  »ماجيالن« 

ستعمل بشكل جيد على إرسال أشعة الليزر بعيداً.
التكنولوجيا  هذه  تصل  »عندما  ريتشي:  ويقول 
إلى مرحلة النضج، فإننا سنكون قادرين على تعقب 
حطام ومخلفات األجسام في الفضاء بدقة متناهية، 
أو ساعات من  أيام  أننا سنتمكَّن خالل  يعني  وهذا 
التابع جلهة  الصناعي  القمر  يهدد  خطر  أي  حتديد 
ما مما يعطيه الفرصة للمناورة واالبتعاد عن مصدر 

اخلطر.
توفير  فإنه سيتم  العملية،  هذه  حال جناح  وفي 
صنع  تكلفة  ثمن  وهو  دوالر،  مليار  نصف  نحو 

وإطالق القمر الصناعي الذي كان يتهدده اخلطر.

العاصمة  استضافت  املوضوع،  ه��ذا  وح��ول 
للرقابة  األول  املؤمتر  مؤخراً  مدريد  اإلسبانية 
عاملياً  خبيراً   150 ضم  والذي  األوروبية  الفضائية 
من عشرين دولة، حيث ناقشوا آخر النتائج التي مت 
األقمار  بحطام ومخلفات  يتعلق  فيما  إليها  التوصل 
ومختلف األجسام في الفضاء، إضافة إلى تكنولوجيا 
املراقبة واالستطالع، وكشف مصادر اخلطر املداري 
مدى  ومناقشة  الصناعية  لألقمار  السالمة  وتوفير 
البدء في  التي مت  البرامج  فاعلية اجليل اجلديد من 
استخدامها في اآلونة األخيرة والتي تقوم بإصدار 
األقمار  أح��د  ت��ع��رُّض  ح��ال  ف��ي  إش���ارات حتذير 

الصناعية خلطر االصطدام باملخلفات املدارية.
ت��زال  ال  أوروب���ا  ف��إن  احلاضر،  ال��وق��ت  وف��ي 
في  كبيرة  مسح  بعمليات  القيام  على  ق��ادرة  غير 
املخلفات  التحذير من  في  الفعالة  للمساعدة  الفضاء 
واحلطام للمركبات الفضائية التابعة للقطاعني العام 
واخلاص والتي تقوم بحمل صواريخ صناعية تتعلق 

باالتصاالت السلكية والالسلكية واملناخ والطقس.
اجلديدة  التكنولوجيا  فإن  فليتشر،  يقول  وكما 
املاضي  خبرات  في  واملشاركة  احلديث  واملنهج 
باألنشطة  صلة  لها  التي  ال��دول  جميع  ستساعد 
الفضائية على العمل بسالمة وأمان في الفضاء بعيداً 

عن خطر تلك املخلفات.
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الشرطة العصرية ومواجهة التحدي
يف  ال�رشطة  جهاز  بها  ينه�ض  التي  امل�س�ؤولية  اإن 

�ملجتمع �ملعا�رص �أ�شبحت مت�شبعة ومعقدة،  ويرجع 

�ل�رصطة وتعدد و�جباتها  �ت�شاع نطاق مهام  �إىل  ذلك 

من ناحية، كما يرجع من �لناحية �لأخرى �إىل زيادة 

حجم �جلرمية وتنوع �أ�شاليب �رتكابها.

�لتحدي  هذ�  و�جهت  �ملتقدمة  �لدول  يف  و�ل�رصطة 

با�شتخد�م �لو�شائل �لتقنية �ملتطورة، لتقدمي خدماتها 

�إىل �ملو�طنني ب�رصعة وكفاءة، وبالعتماد على �لعلوم 

�حلديثة يف �لك�شف عن �جلرمية، و�لتو�شل �إىل �لأدلة 

و�لدلئل �لتي تدين مرتكبيها.

ول�شبيل �إىل �ملقارنة بني �لتقدم �لذي حققته �ل�رصطة 

يف �لعديد من دول �لعامل يف �لوقت �لر�هن، وبني ما 

كان عليه �حلال منذ �شنني خلت.. ولقد كان هذ� هو 

يف  د�ئمًا  تبقى  حتى  �ل�رصطة  �أمام  �لوحيد  �ل�شبيل 

وكبح  �لأمن،  على  �حلفاظ  من  ميكنها  متقدم،  موقع 

جماح �جلرمية يف �ملجتمع.

يف  �لد�خلية  وز�رة  من  وفد  ي�شارك 

�جتماعات �ملوؤمتر �حلادي و�لع�رصين 

للمنظمة �لعربية للدفاع �لجتماعي 

�شد �جلرمية �لذي يعقد مبدينة طنجة 

من  �لفرتة  خالل  �ملغربية  باململكة 

19 �إىل 23 �أكتوبر 1981.
ح�شن  �لنقيب  �لوز�رة  وفد  وي�شم 

�إد�رة �لعالقات  �أحمد �حلو�شني مدير 

�إ�شماعيل  خمي�س  و�لنقيب  �لعامة، 

و�ملالزم �أول عبد�هلل �حلديدي ب�شعبة 

ل�شوؤون  �لعامة  بالإد�رة  �لت�شال 

�لأمن.

دور  بالبحث  �ملوؤمتر  ويتناول 

�ملوؤ�ش�شات وو�شائل �لإعالم يف تنمية 

وعي �لنا�شئة و�ل�شباب �شد �جلرمية 

و�لوقاية منها. 

تناول العدد الثالث 
والعشرون لسنة 1972 

عدداً من املواضيع منها: 
سمو الشيخ مبارك 

يحضر احتفاالت اليمن 
بالعيد العاشر، وحديث 
هام لسمو الشيخ زايد 

بن سلطان رئيس الدولة، 
وحديث آخر لسمو الشيخ 

مكتوم بن راشد رئيس 
الوزراء.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

تناول العدد 130 من مجلة 
»الشرطة« لسنة 1981 

موضوع الدفاع املدني في 
موسم احلج.

االفتتاحية
يوم من اأيام �شبتمرب!

كل ما كتب وما قيل حول جتربة �لثورة �ليمنية.. مل 

�إن  ولن يعطي �ل�شورة �حلقيقية لأبعاد هذه �لثورة.. 

وو�جهته..  وحتملته  �لثورة  هذه  له  تعر�شت  ما  كل 

يف  �لعربية  �لتجارب  �أغلى  من  جتربة  متثل  جعلها 

جمال �لثور�ت.

ولكن  �شجون  ذو  �ليمنية طويل  �لثورة  و�حلديث عن 

�لكل يعلم باأن كل �لثور�ت �لتي قامت يف بلد�ن كثرية 

مل ترث �لفر�غ �ل�شيا�شي و�لثقايف و�لجتماعي �لذي 

ورثته �لثورة �ليمنية ومع ذلك فقد بذل �شعب �ليمن 

�لكثري ومع �أول �شيحة للو�شول �إىل حياة �أف�شل.

فالعزلة �لتي كانت تف�شل �ليمن  عن �لعامل �خلارجي.. 

�أنف�شهم  �ليمنيني  بني  تف�شل  كانت  �لتي  �لعزلة  بل 

�أدق بحكم عدم  �أو مبعنى  بحكم �شعوبة �ملو��شالت 

وجود مو��شالت.. جعلت �شعب �ليمن بعاد�ت وتقاليد 

وباأ�شلوب  �لأجيال مبفاهيم خاطئة.  تو�رثتها  خا�شة 

بد�ئي، وو�شط هذ� كله �شارت �ليمن �إىل �إطار �لد�ئرة 

�لذي كان مفرو�شًا عليها من �أعتى حكم ملكي �أمامي، 

هذ�  د�خل  �ليمن  كانت  م�شت  �شنو�ت  ع�رص  وطو�ل 

�لإطار �لذي فر�س عليها ولكن كانت قريبة من حميطه.

رئي�س �لتحرير

أصدقاء المرور عادوا إلى مدارسهم

الدورة األولى من الحرس الوطني بالشارقة

�ن�شمو�  �لذين  �لتالميذ  عدد  بلغ 

بالقاهرة  �ل�رصطة  �أ�شدقاء  جلمعية 

بينهم »35«  من  تلميذ«  �آلف   5«

�لدفاع  مبر�كز:  تدريبهم  مت  تلميذة 

يف  �ملرور  و�أعمال  و�حلريق  �ملدين 

�إعد�د  �لقاهرة.. كما مت  منطقة و�شط 

يف  �لعمل  على  لتدريبهم  برنامج 

��شتقبال  وكيفية  �ل�رصطة  �أق�شام 

�ملو�طنني وفح�س �ل�شكاوى و�ل�شرت�ك 

�لفيوم  حمافظة  �أي�شًا-   - �أقامت  كما  حلها.  يف 

�ل�رصطة..  �أ�شدقاء  من  �لتلميذ�ت  لتوعية  مع�شكر�ً 

د�خلية  به  �لدر��شة  كانت  �لدر��شية  �لجازة  خالل 

من  و�لهدف  �لو�حد  للفوج  �أيام  �أربعة  و��شتمرت 

�إقامة �ملع�شكر تزويد �لتلميذ�ت باملعلومات �لو�فية 

عن �أجهزة �لأمن وتدريبهم على �أ�شاليب �لعمل يف 

جمعية �أ�شدقاء �ل�رصطة.

مت تخريج �لدورة �لأوىل من جمندي حر�س �ل�شارقة 

�لوطني يف �ل�شهر �ملا�شي، ولقد ناب عن �شمو �ل�شيخ 

ز�يد يف ح�شور �حلفل �شمو �ل�شيخ مبارك بن حممد 

�ل�شيخ  �شمو  �حلفل  �لد�خلية وح�رص  وزير  نهيان  �آل 

ومعايل  �ل�شارقة  حاكم  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

�ملقدم حمودة بن علي وزير �لدولة لل�شوؤون �لد�خلية 

قائد  �لقا�شمي  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ  �شمو  و�ملقدم 

�لقا�شمي  في�شل  و�ملقدم  بال�شارقة  �لوطني  �حلر�س 

�ل�شمو  �أ�شحاب  من  كبري  وعدد  �لدفاع  وز�رة  وكيل 

�لوزر�ء و�أعيان �لبالد.

�شاحب  �ملا�شي  �ل�شهر  �أبوظبي  غادر 

نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  رئي�س 

متوجهًا للندن يف زيارة خا�شة للمملكة 

هذه  �أن  بالذكر  جدير  هو  ومما  �ملتحدة.. 

�لزيارة تعترب �لأوىل �لتي يقوم بها �شمو 

رئا�شة  توليه  بعد  للندن  �لدولة  رئي�س 

دولة �لإمار�ت.

ر�شميًا  �لدولة  رئي�س  �شمو  ودع  وقد 

�ملودعني  مقدمة  يف  وكان  و�شعبيًا، 

حكام  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  �ملطار  �أر�س  على 

و�أ�شحاب �ملعايل  �لكر�م  �آل نهيان  �لإمار�ت و�شيوخ 

و�أع�شاء  ورئي�س  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  ورجال  �لوزر�ء 

�ملجل�س �ل�شت�شاري �لوطني.
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أكتوبر
أكتوبر

األرشيف
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العقيد ضاحي خلفان مدير عام شرطة دبي
يكتب عن »سياسة التصدي للجريمة«

دور المؤسسات ووسائل اإلعالم 
في تنمية وعي الناشئة والشباب ضد الجريمة

العلم والتكنولوجيا في خدمة األمن

سمو  الشيخ زايد يسافر إلى لندن

< إرشادات غالية قبل سفر سمو رئيس الدولة إلى سمو وزير الداخلية

به  متر  �لذي  �ل�رصيع  �لتطور 

على  ميلي  �لنامية  �ملجتمعات 

�لتطور  يو�كب  �أن  �ل�رصطة  جهاز 

جنبًا  �لجتماعية  �ملجالت  يف 

�ملادية،  �ملجالت  مع  جنب  �إىل 

�لتطور  عنه  يتمخ�س  ما  فاإن 

�جتماعية  م�شكالت  من  �ل�رصيع 

قبل  من  تام  وعي  �إىل  يحتاج 

�حلركة  �رصعة  ب�رصورة  �ل�رصطة 

�لو�شائل  كافة  ��شتخد�م  مع 

على  ت�شاعد  �لتي  و�لأ�شاليب 

تنظيم �ملجتمع و�ملحافظة على 

�شالمته.

فمهمة رجل �ل�رصطة لي�شت قا�رصة 

على �شبط �جلرمية  و�لبحث عن 

عالج لها بعد وقوعها، و�إمنا غدت 

مهمة وقائية بالبحث عن �أ�شباب 

�جلرمية و�لدو�فع �لكامنة ور�ءها، 

�إ�شهامًا يف حل �مل�شكلة و�لق�شاء 

على تلك �لدو�فع.

ن�رص  �لغر�ء  �ل�رصطة  جملة  �شفحات  على  نو�يل 

�أجهزة  و��شتفادة  �لتكنولوجيا  جمال  يف  �جلديد 

�لأمن من هذ� �لتطور يف كافة �لأن�شطة.

متكن  �شيارة  �لفنلندية  �ل�رصكات  بع�س  تنتج 

بالثلوج  �ملغطاة  �لطرق  يف  �ل�شفر  من  م�شتعملها 

و�لطرق �لرملية �أو �لوعرة وغري �ملمهدة وت�شري هذه 

�ل�شيارة ب�رصعة 65 كيلومرت�ً يف �ل�شاعة وميكن لها 

�لدور�ن يف حدود 8 �أمتار د�ئرية. وهي ذ�ت �شلندرين 

و�شندوق ترو�س كامل لل�شري لالأمام و�خللف وجهاز 

يف  �ل�شيارة  هذه  وت�شتخدم  للفر�مل-  هيدروليكي 

�لع�شكرية  و�لدوريات  �جليولوجي  �لبحث  عمليات 

وبع�س �لأعمال �لأخرى.
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أكتوبر

القانون اجلديد لتنظيم 
وإقامة األجانب، والذي 

يبدأ تنفيذه في نهاية هذا 
الشهر، ميثل بدء مرحلة 

جديدة، تختفي منها 
العديد من املشكالت 

بكل ما تنطوي عليه من 
سلبيات ومخاطر، وفي هذا 

العدد حتقيق شامل عن 
القانون وأبعاده وأهدافه.

ح�شني  �لر�ئد  برئا�شة  �جتماع  عقد 

�للجنة  �رص  �أمني  ح�شني  حممد 

�لريا�شية، وبح�شور م�شوؤويل �لريا�شة 

�لتابعة لالإد�رة  �لإد�ر�ت و�لأق�شام  يف 

مبقر  وذلك  �أبوظبي،  ل�رصطة  �لعامة 

�ل�رصطة  �شباط  نادي  يف  �للجنة 

باأبوظبي.

برنامج  مناق�شة  �لجتماع  يف  ومت 

�لن�شاط �لريا�شي ملو�شم 97/1996 

يف  �لريا�شية  �للجنة  �رص  �أمني  و�أكد 

جميع  م�شاركة  �رصورة  �لجتماع 

�أنو�ع  خمتلف  يف  و�لأق�شام  �لإد�ر�ت 

�لن�شاط �لريا�شي تنفيذ�ً لتوجيهات �لعقيد �شمو �ل�شيخ 

�أبوظبي،  �رصطة  عام  مدير  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �شيف 

م�شوؤويل  من  �ملقدمة  �لقرت�حات  �لجتماع  و��شتعر�س 

�لريا�شة بهدف تطوير �لن�شاط �لريا�شي بالإد�رة �لعامة 

ل�رصطة �أبوظبي.

1
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9
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مغادرة أعداد كبيرة من املخالفني
الفريق البادي يؤكد حرص وزارة الداخلية عىل تطبيق قانون اإلقامة اجلديد

مناقشة برنامج النشاط الريايض برشطة أبوظبي 

�شعيد  بن  حممد  �لدكتور  �لركن  �لفريق  معايل  �أكد 

وكافة  �لد�خلية  وز�رة  حر�س  �لد�خلية  وزير  �لبادي 

على  �لدولة  يف  �لأخرى  �ملعنية  و�جلهات  �لوز�ر�ت 

�لأجانب  و�إقامة  دخول  تنظيم  قانون  �أحكام  تطبيق 

بد�أ  و�لذي  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �أ�شدره �شاحب  �لذي 

تنفيذه مطلع �شهر �أكتوبر �حلايل.

�لكبرية  ثقته  عن  �لد�خلية  وزير  معايل  و�أعرب 

�لوطنية  �لأهد�ف  مع  و�ملقيمني  �ملو�طنني  بتجاوب 

�لعليا �لتي �شدر �لقانون لتحقيقها، كما �أعرب معاليه 

عن تقديره ل�شفار�ت �لدول �لأجنبية وخا�شة تلك �لتي 

توجد جاليات كبرية من مو�طنيها على �أر�س �لدولة، 

على جتاوبها مع �أهد�ف دولة �لإمار�ت من ور�ء �إ�شد�ر 

وتعاونها يف هذ�  وتفهمها ملقا�شده  �جلديد  �لقانون 

�ل�شاأن.
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�ل�شيخ  �شمو  �لعقيد  رعاية  حتت 

عام  مدير  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �شيف 

�لعقيد خمي�س  �شهد  �أبوظبي  �رصطة 

فا�شل �ملحريبي مدير �إد�رة �ل�شوؤون 

�خلتامي  �حلفل  و�ملالية  �لإد�رية 

لربنامج »�أمل �لغد 96« �لذي نظمه 

نادي �شباط �ل�رصطة لأبناء �ل�شباط.

�لإد�ر�ت  مدر�ء  �لحتفال  ح�رص 

�شباط  من  وعدد  �لأق�شام  وروؤ�شاء 

ال�رشطة.

��شتمرت فعاليات �لربنامج �شهرين، 

خمتلف  �لطلبة  خاللها  مار�س 

�لعلمية  و�لن�شاطات  �لهو�يات 

و�لرحالت  و�لرتفيهية  و�لريا�شية 

حتت �إ�رص�ف نخبة من �ملدربني و�مل�رصفني �ملتخ�ش�شني 

لتقدمي �لفائدة و�ملعلومة لأبناء �ل�شباط و�ل�شتفادة من 

�أوقات �لفر�غ.

�سرطي مرور يعطي توجيهات �ل�سالمة لطفل يقود در�جة هو�ئية يف �أبوظبي.

متدربون على �أجهزة حماكاة قيادة �ل�سيار�ت ��ستعد�دً� للح�سول على �لرخ�سة.

منت�سبون من �سرطة �أبوظبي يتلقون تعليمات من �أحد �ل�سباط قبل توجههم �إىل مهماتهم.

بدايات

97 العدد 490 أكتوبر 2011

نادي ضباط الرشطة خيتتم برنامج »أمل الغد 96«
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ال أحد أرحم علينا من رب العباد سبحانه، ألنه حناَّن يعطي 
النوال قبل السؤال و ألنه العليم اخلبير فهو املبتلي و املعافي 
وال يرفع البالء و الكرب إال هو، قال سبحانه ))قل لن يصيبنا 
إال ما كتب الله لنا(( »التوبة 51« و علينا أن ندقق ونتوقف 
)علينا(  يقل  لم  ألنه  ))لنا((  العجيبة  الكلمة  هذه  عند  كثيراً 
لنا،  ال  علينا  ما يصيبنا  يكون  أن  يقتضي  النص  ألن سياق 
لنا أي أن هذه االبتالءات  العجيب أن يكون ما يصيبنا  لكن 
لدرجاتنا فهي  لسيئاتنا ورفعاً  في ميزان حسناتنا، وتكفيراً 
الواقعية  القصص  بعض  سردنا  ولو  علينا  وليست  لنا  إذن 
لبعض من الصاحلني الذين وقعت لهم اختبارات وكيف فرَّجها 
رب العباد لرأينا عجباً، وكيف أن اإلنسان إذا تذلل بالعبودية 

نصره الله بالربوبية.
التنوخي  احلسن  أبو  القاضي  علينا  يقص  رجل  فهذا 
امللك  أنه جني جناية على عهد اخلليفة األموي عبد  حكايته، 
بن مروان فأُهدر دمه و دم من يؤويه، و أمر بطلبه فتحاشاه 
يذكر  وال  البراري  و  اجلبال  في  يسيح  فكان  كلهم،  الناس 
اسمه، فيضاف أي يتم إطعامه ليوم أو يومني فإذا عرف طرد 

ولم يدع أن يستقر.
بشيخ  فإذا  واد،  بطن  في  يوما  أسبح  فكنت  الرجل:  قال 
أبيض الرأس واللحية عليه ثياب بياض وهو قائم يصلي فقمت 
إلى جنبه فلما سلم انتقل إلي وقال لي من أنت؟ قلت رجل 
أخافني السلطان و قد حتاماني الناس فلم يجرني أحد من 
خلق الله تعالي فأنا أسيح في هذه البراري خائفاً على نفسي.

تقول  قال:  سبع؟  وأي  قلت  السبع؟  عن  أنت  فأين  قال 
سبحان الله اإلله الواحد الذي ليس غيره أحد، سبحان الدائم 
الذي ليس يعادله شيء، سبحان الدائم القدمي الذي ال ند له 
وال عديل، اللهم إني أسألك بحق هذه الكلمات وحرمتهن أن 

تفعل في كذا وكذا، وأعادهن علي فحفظتهن.
قلبي  في  األمن  الله  فألقي  صاحبي  وفقدت  الرجل  قال 
ببابه  فوقفت  الله  عبد  إلى  متوجها  ف��وري  من  خرجت  و 
واستأذنت عليه، فلما دخلت قال : أتعلمت السحر، قلت ال يا 
أمير املؤمنني ولكن كان من شأني كذا وكذا وقصصت عليه 

القصة فأمنني وأحسن إلي.
وقد علَّمنا علماؤنا جزاهم الله خيراً كلمات الفرج أن يقول 
املؤمن عند كربه ))اللهم يا شاهد غير غائب ويا قريب غير 
فرجاً  هذا  أمري  من  لي  اجعل  مغلوب  غير  غالب  ويا  بعيد 
ومخرجاً وارزقني من حيث ال أحتسب، اللهم اجعل لي من 
ما أهمني من أمر دنياي و آخرتي فرجاً ومخرجاً واغفر لي 
ذنبي وثبّت رجائك في قلبي واقطعه عمن سواك حتي ال أرجو 

أحدا ًغيرك((
و مما تعلمناه من كتاب الله عز و جل أن بعد العسر يسرا، 

وقال علماؤنا )اشتدي يا أزمة تنفرجي( .
ولقد حدثنا احلارث البصري عن عمرو السرايا  َقاَل: ُكنُْت 
وِم َوْحِدي، َفبَيْنَما أََنا َذاَت َيْوٍم َناِئمٌ، إِْذ َوَرَد  أَْغُزو ِفي ِبالِد الرُّ

، اْختَْر إِْن ِشئَْت  َعلَيَّ ِعلْجٌ، َفَجَذَبنِي، َفاْنتَبَْهُت، َفَقال: »َيا َعَرِبيُّ
ا  أَمَّ َفُقلُْت:  َوإِْن ِشئَْت ُمَصاَرَعًة،  َوإِْن ِشئَْت ُمَساَيَفًة،  ُمَطاَعنًَة، 
امْلَُساَيَفُة َوامْلَُطاَعنَُة َفال َطاَقَة لِي ِبِقتَالِِهَما، َولَِكْن ُمَصاَرَعةٌ َفنََزَل 
َفلَْم ُينُْهنُِهنِي أَْن َصَرَعنِي، َوَجلََس َعلَى َصْدِري، َوَقال: أَيُّ ِقتْلٍَة 
أَنَّ  أَْشَهُد  َفُقلُْت:  َماِء،  إِلَى السَّ َفَرَفْعُت َطْرِفي  ْرُت،  أَْقتُلَُك؟ َفتََذكَّ
ُكلَّ َمْعبُوٍد َما ُدوَن َعْرِشَك إِلَى َقَراِر أَْرِضَك، َباِطلٌ َغيُْر َوْجِهَك 
، ُثمَّ أََفْقُت  الَْكِرمِي، َقْد َتَرى َما أََنا ِفيِه، َفَفرِّْج َعنِّي، َفأُْغِمَي َعلَيَّ

وِميُّ َقتِيلٌ إِلَى َجاِنبِي«. َفإَذا الرُّ
وما قرأنا من عجائب الصاحلني ما روي عن عطاء بن يسار 
حيث خرج و سليمان بن يسار للحج ومعهما أصحاب لهما 
حتى إذا كانوا باألبواء، نزلوا منزالً، فانطلق سليمان وأصحابه 
لبعض حاجتهم، وبقي عطاء بن يسار قائماً في املنزل يصلي، 
فدخلت عليه امرأة من األعراب جميلة، فلما رآها ظن أن لها 
حاجة؟ قالت: نعم،  قال: ألك  ثم  صالته  في  فأوجز  حاجة، 
قال: ما هي؟ قالت: قم فأصب مني فإني قد ودقت وال بعل 
فجعلت  بالنار!  ونفسك  حترقيني  ال  عني،  فقال: إليك  لي! 
يبكي  عطاء  فجعل  تريد!  ما  إال  وتأبي  نفسه،  عن  ت��راوده 

ويقول: ويحك إليك عني، إليك عني..
البكاء  إليه وما دخله من  فلما نظرت  بكاؤه،  قال: واشتد 
واجلزع بكت املرأة لبكائه، فجعل يبكي، واملرأة بني يديه تبكي. 
إلى  فلما نظر  إذ جاء سليمان من حاجته،  فبينما هو كذلك، 

الحّنان المّنان 

 ي�ضرنا ا�ضتقبال ا�ضتف�ضاراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�ضرعية، و�ضيتوىل الإجابة عنها الدكتور عمر عبد الكايف.

فتاوى الناس
fatawyalnas@gmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02
ص.ب: 38999 

ِق �سـر من �أح�سنت �إليه  ـْ �ت

ورد �إلينا �سوؤ�ل عن هذه �جلملة: هل هي حديث نبوي كما ��ستهر 

عند �لعامة �أو لي�ست حديثًا؟

احلافظ  ذكره  كما   )[( الله  رسول  عن  حديثاً  ليست  إنها  )اجل��واب(: 
السخاوي، واألشبه أنها حكمة لبعض السلف ذات معنى صحيح، وهو أن من 
ونكران  املعروف،  وجحود  الطبع،  لؤم  على  ُفطرت  نفوساً  البشرية  النفوس 
اجلميل، ومقابلة اإلحسان باإلساءة، كما يشير إليه قوله تعالى: )َوَما َنَقُموا إاِل 
أَْن أَْغنَاُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه ِمْن َفْضلِِه(. فقابلوا إنعام الله عليهم بسعة الرزق ورغد 

العيش، ونعمة الغنى باجلحود والكفر بدل احلمد والشكر.
فإذا امتحن احملسن بطائفة من هؤالء، وجب أن يتخذ احليطة لشرهم، ويتقي 

وسائل كيدهم، واالحتراُس من الناس من الكياسة والظنة على أن ذلك ال مينعه 
من مواالة اإلحسان وال يصده عن متابعة صنع اجلميل، فلعله عالج وإصالح 
وفيه خير كثير. وناهيك مبا كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع ابن 
خالته ِمْسَطح، فقد كان مسطح مهاجراً معدماً، وكان أبو بكر ينفق عليه من ماله 
براً وإحساناً، فلما افترى املنافقون حديث اإلفك،وخاض مسطح مع اخلائضني، 
أقسم أبو بكر ليمنعن عنه النفقة، فنزل قوله تعالى: )وال يأتل أولوا الفضل منكم 
الله، وليعفوا  والسعة أن يؤتوا أولي القربى واملساكني واملهاجرين في سبيل 
وليصفحوا أال حتبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم(.فقال أبو بكر: أنا 
أحب أن يغفر الله لي، ووصله بالنفقة كما كان، بل ضاعفها طمعاً في الرحمة 
والغفران، وما أجمل العفو عن املسيء والصفح عن املذنب، واإلحسان إليهما ثقة 

بوعد الله تعالى، والله ال يخلف امليعاد. نسأل الله التوفيق. والله أعلم.
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إشراقات إيمانية

عطاء يبكي، واملرأة بني يديه تبكي، جلس في ناحية 
البيت لبكائهما، ال يدري ما أبكاهما !!

وجعل أصحابهما يأتون رجالً رجالً، كلما أتى 
رجل فرآهم يبكون، جلس يبكي لبكائهم، ال يسألون 
عن أمرهم، حتى كثر البكاء وعال الصوت، فلما رأت 
القوم  وقام  قال:  فخرجت.  قامت  ذلك،  األعرابية 
فدخلوا. فلبث سليمان بعد ذلك وهو ال يسأل أخاه 
عن قصة املرأة إجالالً له وهيبة، قال: وكان أسن 
لبعض حاجتهما،  قدما مصراً  إنهما  ثم  قال:  منه. 
فلبثا بها ما شاء الله، فبينما عطاء ذات ليلة نائم، إذ 

استيقظ وهو يبكي!
فقال له سليمان: ما يبكيك أي أخي؟! قال: فاشتد 
بكاؤه. قال: ما يبكيك أي أخي؟! قال: رؤيا رأيتها 
ما  أحداً  بها  تخبر  قال: ال  هي؟  قال: وما  الليلة. 
النبي  يوسف  قال: رأيت  قال  وذلك.  حيا،  دمت 
فلما  ينظر،  فيمن  إليه  أنظر  فجئت  السالم،  عليه 
رأيت ُحسنه بكيت، فنظر إلي في الناس. فقال: ما 
يبكيك أيها الرجل؟ قلت : بأبي أنت وأمي.. ذكرتك 
وامرأة العزيز وما ابتليت به من أرمها وما لقيت من 
السجن وفرقة الشيخ يعقوب عليه السالم، فبكيت 
 : السالم  عليه  فقال  منه،  أتعب  وجعلت  ذلك،  من 
فعرفت  باألبواء؟  املرأة  صاحب  من  تعجبت  فهال 

الذي أراد، فبكيت، واستيقظت باكياً.
قال سليمان: أي أخي! وما كان حال تلك املرأة؟ 

قال: فقص عليه عطاء القصة.
عطاء،  مات  حتى  أح��داً  بها  سليمان  أخبر  فما 

وحدث بها بعده امرأة من أهله.
قال: وما شاع هذا احلديث باملدينة إال بعد موت 

سليمان بن يسار !
من  جماعة  حدثني  التنوخي:  القاضي  وق��ال 
أهل بغداد: أن عطاراً من أهل الكرخ، كان مشهوراً 
بالستر واألمانة، فركبه دين، وقام من دكانه، ولزم 

أن  إلى  والصالة،  الدعاء  على  وأقبل  بيته مستتراً، 
صلى ليلة اجلمعة صالة كثيرة، ودعا، ونام، فرأى 
النبي صلى الله عليه وسلم، في منامه، وهو يقول 
له: اقصد علي بن عيسى، وكان إذ ذاك وزيراً، فقد 
أمرته أن يدفع إليه أربعمائة دينار، فخذها وأصلح 
دينار  : وكان علّي ستمائة  الرجل  قال  أمرك.  بها 
ديناً، فلما كان من الغد، قلت: قد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم، من رآني في منامه فقد رآني، فإن 
فلما  الوزير.  أقصد  ال  فلم  به،  يتمثل  ال  الشيطان 
فجلست  إليه،  الوصول  من  منعت  ببابه،  صرت 
إلى أن ضاق صدري، وهممت باالنصراف، فخرج 
ضعيفة،  معرفة  يعرفني  وكان  صاحبه،  الشافعي 
فأخبرته اخلبر . فقال: يا هذا، الوزير واللّه في طلبك 
فأنسيتك،  عنك  وقد سألني  اآلن،  إلى  السحر  منذ 
فكن  طلبك،  في  مبثوبة  والرسل  أحد،  عرفك  وما 
أن  من  بأسرع  يكن  فلم  فدخل،  رجع  ثم  مبكانك، 

دعي بي، فدخلت إلى علّي بن عيسى. فقال لي: ما 
اسمك؟ قلت: فالن بن فالن العطار. قال: من أهل 
الكرخ قلت: نعم.  قال: أحسن اللّه إليه في قصدك 
فإن  البارحة،  منذ  بعيش  تهنأت  ما  فواللّه  إياي، 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءني البارحة 
من  العطار  فالن  بن  فالن  أعط  فقال:  منامي،  في 
أهل الكرخ أربعمائة دينار يصلح بها شأنه، فكنت 
اليوم في طلبك، وما عرفك أحد. فقلت: إن رسول 
فقال  البارحة،  جاءني  وسلم،  عليه  الله  الله صلى 
لي كيت وكيت. قال : فبكى علي بن عيسى، وقال: 
أرجو أن تكون هذه عناية من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بي . ثم قال: هاتوا ألف دينار، فجاءوه 
بها عينا. فقال: خذ منها أربعمائة دينار، امتثاال ألمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستمائة دينار 
أزداد  أن  الوزير ما أحب  أيها  هبة مني لك فقلت: 
على عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، 
فإني أرجو البركة فيه، ال فيما عداه. فبكى علي بن 
عيسى، وقال: هذا هو اليقني، خذ ما بدا لك. فأخذت 
أربعمائة دينار، وانصرفت، فقصصت قصتي على 
يقصد  أن  وسألته  الدنانير،  وأريته  لي،  صديق 
وقالوا:   . ففعل  وبينهم،  بيني  ويتوسط  غرمائي، 
منهله باملال ثالث سنني. فقلت: ال، ولكن يأخذون 
مني الثلث عاجال، والثلثني في سنتني، في كل سنة 
ثلثاً، فرضوا بذلك، وأعطيتهم مائتي دينار، وفتحت 
إال  احلول  حال  فما  الباقية.  دينار  باملائتي  دكاني 
مالي  زال  وما  ديني،  فقضيت  دينار،  ألف  ومعي 

يزيد، وحالي يصلح، واحلمد لله.
ببابه  فلتقف  املنَّان  إن ربنا بكرمه وهو احلنَّان 
واآلصال  بالغدو  بالدعاء  له  لتتضرع  و  نهار  ليل 
بابه سبحانه ال يغلق وأنه من فضله سبحانه  إن 
ألنه  خائباً  دعائه  من  يرده  أن  عبده  من  يستحيي 

احلنَّان املنَّان.
ق�ل ف�أين اأنت عن ال�ضبع؟ 

قلت واأي �ضبع؟ 

ق�ل: تقول �ضبح�ن اهلل 

الإله الواحد الذي لي�س 

غريه اأحد، �ضبح�ن الدائم 

الذي لي�س يع�دله �ضيء، 

�ضبح�ن الدائم القدمي 

الذي ل ند له ول عديل، 

اللهم اإين اأ�ض�ألك بحق هذه 

الكلم�ت وحرمتهن اأن تفعل 

يف كذا وكذا، واأع�دهن 

علي فحفظتهن

فجل�ضت اإىل اأن �ض�ق 

�ضدري، وهممت 

ب�لن�ضراف، فخرج 

ال�ض�فعي �ض�حبه، 

وك�ن يعرفني معرفة 

�ضعيفة، ف�أخربته اخلرب.

فق�ل: ي� هذا، الوزير 

 يف طلبك منذ 
هّ

واهلل

ال�ضحر اإىل الآن
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في  أوروبا  في  الرعب  أثارت  التي  كوالي«،  »اي  ال�  أو  اخلضار  بكتيريا 
التي يشيع  البكتيريا  العشرات هي نوع من  املاضي وراح ضحيتها  الصيف 

وجودها في القناة الهضمية لإلنسان واحليوانات ذات الدم احلار.
ولهذه البكتيريا أمناط عديدة أغلبها غير ضار، إال أن بعضها مثل منط »اي 
اتش اي سي« ميكن أن تسبب أمراضاً خطيرة تنتقل عبر الغذاء، وتنتقل هذه 
البكتيريا إلى البشر من خالل تناول األطعمة امللوثة مثل: منتجات اللحوم النيئة 

أو التي لم يتم طبخها جيداً، وكذلك األلبان. وميكن لهذا النمط من بكتيريا »اي 
كوالي« أن ينمو في درجة حرارة تتراوح ما بني 17 إلى 50 درجة مئوية، أما 

درجة احلرارة املثالية فهي 37 درجة مئوية.
وتوضح الدكتورة متاضر محمد علي– طبيب عام بإدارة »اخلدمات الطبية« 
في شرطة أبوظبي أن األنواع اخلطيرة واملعروفة من بكتيريا )اي كوالي( أربعة 
أنواع، تنتج في الغالب جّراء تلّوث اخلضار من الفضالت اآلدمية واحليوانية 

ما هو �ن�سد�د �لقناة �لدمعية؟

> يعتبر انسداد القناة الدمعية من املشاكل املنتشرة في األطفال حديثي 

الوالدة، و تبلغ نسبة اإلصابة بانسداد القناة الدمعية 30%، و أكثر من 
90% من احلاالت يتم شفاؤها تلقائيا خالل السنة األولى من عمر الطفل. 

وكلما كان اكتشاف وجود انسداد في القناة الدمعية مبكراً كلما كانت 
نسبة حدوث التهاب بكتيري أو االحتياج للعالج اجلراحي أقل.

ما �أ�سباب �ن�سد�د �لقناة �لدمعية؟

> أسباب خلقية: يولد الطفل دون اكتمال منو القناة الدمعية األنفية، 

حيث يكون هناك ضيق بها أو هناك غشاء يغطي القناة )انسداد النقطة 
الدمعية بغشاء يغطيها(، وبالتالي مينع تصريف الدموع ويحدث انسداد 

بالقناة سريعاً.
> وجود بعض األمراض باألنف مثل الزوائد األنفية 

> التعرض لكسور أو جروح في منطقة العني واألنف.

وما �أعر��ض �ن�سد�د �لقناة �لدمعية؟

انسداد  الوالدة في حالة  الطفل حديث  على  األعراض  تظهر  عادة   -
القناة الدمعية اخللقي خالل ال� 12 أسبوعاً األولى من عمر الطفل، حيث 

يظهر على الطفل:
> التدميع املستمر للعني بالرغم من عدم بكاء الطفل. ويعتبر انسداد 

القناة الدمعية اخللقي السبب الرئيسي لتدميع عني األطفال حديثي الوالدة.
> التهاب العني فتظهر إفرازات بالعني.

> وجود إفرازات صديدية عند جانب العني.

> التصاق جفون العني ببعضها عند استيقاظ الطفل من النوم.

اجلانب  وانتفاخ في  ألم  احمرار مع  فيظهر  الدمعي  الكيس  التهاب   <

الداخلي للعني عند جانب األنف العلوي.

• وكيف يتم عالج �ن�سد�د �لقناة �لدمعية يف �ملنزل؟
> تدليك املجرى الدمعي: تقوم األم بغسل يديها جيداً، ثم تضع أصبع 

أسفل  إلى  أصبعها  بتحريك  وتقوم  الداخلية،  العني  زاوية  على  السبابة 
في اجتاه جانب األنف، وميكنها استخدام الكمادات الدافئة أثناء التدليك 

للتسهيل، وتستمر األم في التدليك ملدة شهرين.
> املضادات احليوية املوضعية للعني: في حالة وجود إفرازات مخاطية 

بالعني تشير إلى وجود التهاب بكتيري بالعني يتم إعطاء الطفل قطرة أو 

انسداد القناة الدمعية

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com

اإعداد :اأمرية الري�سي

صحة

من  كثيراً  أن  مؤكدة  الصحي،  الصرف  ومياه 
باعتبارها  العالم  في  تنتشر  البكتيريا  أن��واع 
ماعدا  اإلنسان  في جسد  توجد  طبيعية  بكتيريا 

األنواع اخلطيرة منها. 
وتشير الدكتورة متاضر إلى أن هناك أنواعاً 
مناطق  في  تنتشر  البكتيريا  هذه  من  خطيرة 
في  اخلضار  لتلوث  نتيجة  العالم  من  معينة 
مراحل زراعتها، وعدم خضوعها ملراحل التنظيف 
اخلضار  بيع  محالت  في  املعروفة  والتعقيم 
مراحل  املنافذ  تلك  تستخدم  ال  حيث  واملطاعم، 
تنظيف دقيقة أو عملية تعقيم مبادة »الكلورين« 

أو باملواد الطبيعية كاخلل.
أحد  هي  املتعددة  بسالالتها  البكتيريا  وهذه 
الفجائية.  الوفاة  حاالت  وبعض  الكلوي،  الفشل  ألمراض  الرئيسية  األسباب 
وتتمثل أعراض اإلصابة بهذا النمط في تقلصات في البطن وإسهال قد يتفاقم 
في بعض احلاالت إلى إسهال مزمن كما تظهر أعراض القيء واحلمى، وتتراوح 
مدة احلضانة لهذا النمط من البكتيريا بني ثالثة إلى ثمانية أيام ويشفى املريض 
عادة في حوالي عشرة أيام، إال أن نسبة قليلة من املرضى والسيما األطفال 
الصغار وكبار السن قد تتسبب العدوى في مرٍض مهدٍد للحياة مثل متالزمة 
الصفيحات  ونقص  واألنيميا  احلاد  الكلوي  للفشل  املسببة  اس(  يو  )اتش 

الدموية.
وعن طبيعة »اي كوالي« وكيفية التعامل معها تقول الدكتورة متاضر: إن 
في  ال� »اي كوالي« بكتيريا موجودة بصورة طبيعية في أجسامنا وحتديداً 
القولون بأعداد محدودة، وإذا زادت كميتها تسبب بعض االضطرابات املعوية 
املعامل  في  الكشف  يتم  الصحي  بالصرف  املاء  تلوث  حالة  وفي  كاإلسهال، 
البكتيرية عن وجود »اي كوالي« خالل االختبارات املعملية، وبصفة عامة هذه 

البكتيريا غير مميتة.
وحول الذعر الذي أصاب العالم الصيف املاضي نتيجة ظهور هذه البكتيريا، 
جديدة  طفرة  ظه�����ور  كان  ذلك  س���بب  أن  متاضر  الدك���تورة  توض���ح 
نظام  في  حدثت  التي  املتغيرات  بس���بب  األصلية  كوالي«  »اي  ال�  لبكتيريا 
استخدام  أيضاً  ذلك  في  وساعد  ال����زراعية،  احملاصيل  وهندس���ة  الزراعة 
أصبحت  وبالتالي  عالية،  تركيز  بنسب  الفطرية  املب��يدات  من  كبيرة  كميات 

بكتيريا حتمل سموماً مجهولة.
وتنصح الدكتورة متاضر بضرورة اتخاذ بعض االحتياطات الوقائية لتفادي 
اإلصابة ببكتيريا ال�»اي كوالي«، وذلك بغسل اخلضراوات الطازجة بالنقع في 
املاء في وسط حمضي بإضافة ملعقة كبيرة من ملح الليمون أو ملعقتي خل، أو 
التسخني أو الطهي، وهي من أكثر الطرق التي تقضي على البكتيريا نهائياً من 

خالل احلرارة املرتفعة أو الوسط احلامضي.
وتلفت أيضاً إلى أن األبحاث مازالت جارية ملعرفة سر البكتيريا الغامضة، 
وما توصل إليه العلماء حتى اآلن هو أن هذه البكتيريا ذات تركيب مزدوج، 
الفيروس  السطح تركيبة  تتكون من جزئني مختلفني متاماً، فهي حتمل على 
تتكون من مزيج من  الداخلية  والتركيبة   ،)H2:0104( باسم  املعروف  النادر 
نوعني من البكتيريا معاً، تلك املعروفة باسم )ايكرشيا –كولي-بكتيريومز( وهو 

ما يفسر شراستها وعدم استجابتها للعالج باملضادات احليوية.
وحول اإلجراءات الوقائية التي قامت بها إدارة »اخلدمات الطبية« ملواجهة 
خطر هذه البكتيريا، قالت الدكتورة متاضر: مت إصدار نشرات تثقيفية ووضعها 
على لوحات التثقيف الصحي املنتشرة بأقسام القيادة املختلفة، ومت التعريف 
فيها بهذه البكتيريا وأماكن وجودها، وكيفية انتقال العدوى وأعراض املرض 
الذي تسببه، وكيفية الوقاية منه حتى يستفيد أكبر عدد من منتسبي وزارة 
املراجعني  من  مباشرة  أسئلة  إلينا  ترد  كانت  كما  أبوظبي،  وشرطة  الداخلية 
حول تلك البكتيريا، وكانوا يبدون تخوفهم الشديد من أكل اخلضراوات، وقام 
األطباء بتقدمي شرح تفصيلي مبسط عن طبيعة البكتيريا وطرق انتقال العدوى 
وكيفية الوقاية وبعض اإلرشادات الصحية وباألخص للذين يرغبون في السفر 

خارج الدولة.

التعامل مع بـكتيريا الخـضار

الدكتورة متاضر محمد علي

ب
وا

ج
و
ل 

وؤا
�ض
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نصائح غذائية لمرضى الكلى

اإعداد: با�سل ثريا

تغذية

التقليل من تناول 
بعض الفواكه 

والخضراوات 
واللحوم الحمراء 

يساعد عمل 
الكلى

الكلى،  مبرضى  اخل��اص  التغذية  نظام  وعن 
أكدت  التي  املهيري  شيخة  الدكتورة  إلى  حتدثنا 
أن أمراض الكلى جتبر املريض على تغيير نظامه 
الغذائي بشكل كامل, ألن الكلى جهاز حيوي يقوم 
اجلسم  دقيق يضمن ألجهزة  الدم مبعدل  بتنقية 

األخرى العمل بشكل سليم.
وعن أهمية النظام الغذائي لدى مرضى الكلى، 
مستشفى  في  )طبيبة  املهيري  الدكتورة  تشير 
بأبوظبي( إلى أن مرضى الكلى يتعرضون لفقدان 
وتصبح  اجلسم,  في  أخ��رى  واحتباس  عناصر 
عملية تنقية الدم لديهم غير قادرة على احملافظة 
وبالتالي  السامة،  املواد  والتخلص من  املفيد  على 
يصبح النظام الغذائي يوازي العالج الدوائي في 

األهمية.
التعرف على  بداية  النظام, يجب  ولتحديد هذا 
نوع املرض الكلوي, فاملرض الكلوي املزمن يختلف 
كل  متطلبات  االعتبار  بعني  األخذ  مع  احلاد,  عن 
مريض لتخفيف حدة البرنامج الغذائي عليه ليتأقلم 
معه, باإلضافة إلى متابعة األعراض املصاحبة مثل 
الغثيان وقلة الشهية، والتي قد تعرضه ألمراض 

سوء التغذية.

تاأثريات �شلبية  

الكلى  مرضى  أن  املهيري  الدكتورة  وتوضح 
الكلوي,  الغسيل  قبل  ما  مرحلة  إلى  يقسمون 
ومرحلة الغسيل الكلوي, وهذا تقسيم مهم لتحديد 
القواعد العامة للبرنامج الغذائي بهدف التحكم في 
املواد التي تزداد معدالتها في الدم بشكل يؤثر 
والفسفور,  والصوديوم,  كالبوتاسيوم،  سلباً, 
ما  إذا  فالبوتاسيوم  والكرياتينني.  واليوريا، 
زاد يؤثر على النظام الكهربائي لدقات القلب 
مما يعرض املريض للموت، ويسبب الفسفور 
في  دور  وله  الزمن,  مبرور  العظام  ضعف 
الدرقية،  جارات  الغدة  نشاط  درجة  تغيير 
احتباس  إلى  فيؤدي  الصوديوم  تراكم  أما 
السوائل في اجلسم, ومن ثم يشعر املريض 
بتورم في القدمني ثم تظهر تقرحات مؤملة 
املتراكمة  السوائل  منها  تخرج  اجللد  في 

في األنسجة التي حتت اجللد، ولتجنب ذلك على 
لكمية  املريض أن يعي بأن هناك معدالً محسوباً 
يصرفها  التي  والكمية  يستهلكها  التي  السوائل 
باجلفاف,  يصاب  ال  حتى  التنقية  عملية  عبر 
وتستخدم التحاليل الطبية لتحديد نسبة السوائل 
املريض  يحتاجها  التي  الكيميائية  واالحتياجات 
للبوتاسيوم  السليمة  املعدالت  إلى  يصل  لكي 

والصوديوم والفسفور وغيرها. 

ن�شائح عملية 

الكلى  مرضى  تنصح  التي  األغ��ذي��ة  وع��ن 
املهيري:  شيخة  الدكتورة  جتيب  منها،  بالتقليل 
تزيد  التي  األغذية  تناول  من  بالتقليل  أنصحهم 
والبرتقال,  املوز،  مثل:  البوتاسيوم  نسبة  فيها 
وامللفوف,  والبقدونس,  والبامية,  والسبانخ, 
والبازالء، والفاصولياء، وأيضاً تلك التي يزيد فيها 

توؤثر نوعية وكمية الغذاء واملياه التي يتناولها الإن�ضان على �ضحته، ويزداد التاأثري لدى املر�ضى 

وخ�ضو�ضًا منهم مر�ضى الكلى الذين يحتاجون اإىل نظام غذائي خا�س بهم لبد اأن يحر�ضوا ومن 

يرعاهم عليه لتجنب اأي م�ضاعفات ل حتمد عقباها.

املعلبة،  واألطعمة  الطعام,  ملح  مثل:  الصوديوم 
واملخلل، واألجبان املاحلة, والسمك املدخن، وكذلك 
احلمراء،  اللحوم  مثل  الفسفور  فيها  يزيد  التي 
يتابعوا  بأن  أنصحهم  كما  واألسماك.  والدجاج, 
كمية  مع  األغذية  هذه  لدمج  تغذية  أخصائي  مع 
درجة  بحسب  املستهلك  والبروتني  السكريات 
لتأخير  وذلك  الطبية،  والتحاليل  الكلوي  القصور 

االنتقال من مرحلة القصور إلى الغسيل. 
من  التقليل  املهمة  النصائح  من  أن  وتضيف: 
الدهون وملح الطعام والبروتني للحد من تدهور 
بحسب  البروتني  كمية  تتغير  إذ  الكلى  وظائف 
أنه ال ميكن  إلى  الكلوي. وتشير  القصور  درجة 
عرض وصفة واحدة فقط لكل املرضى، إمنا املتابعة 
الطبية هي التي حتدد تلك احلاجات املتغيرة، أما 
أثناء مرحلة الغسيل الكلوي, فعدد مرات الغسيل 
ونوع الفلتر هما من العوامل التي تشكل أساسيات 
التغذية الطبية، إذ تصبح املواد عرضة للصرف مع 
عملية الفلترة الصناعية مما يستدعي حتديداً أدق 

لكمية السوائل التي يستهلكها املريض.
 

دور مزدوج 

النظام  على  املصاحبة  األم��راض  تأثير  وعن 
الغذائي ملرضى الكلى، تلفت الدكتورة املهيري إلى 
مزدوجاً  دوراً  تلعب  املصاحبة  األمراض  هذه  أن 
أن  السكري  مريض  فيالحظ  التغذية,  عملية  في 
في  القصور  بزيادة  يقل  األنسولني  من  احتياجه 
الكلى تصبح غير قادرة على  الكلى، ألن  وظائف 
تصريف األنسولني فيتراكم مبستوى أعلى فيظن 
االلتهابات  أما  السكري،  من  شفي  أنه  املريض 
مريض  لدى  وتكراراّ  قوة  أكثر  فتكون  البكتيرية 
الكلى مما يؤدي إلى تأثره سلباً , وكذلك األمراض 
األخرى كالقلق واالكتئاب جتعل املريض غير قادر 
على االلتزام بالبرنامج الغذائي لتعويض العناصر 
التي يفقدها اجلسم خالل عملية الغسيل, وتشكل 
لذا  السريرية،  التغذية  وأخصائي  للطبيب  حتدياً 
أنصح مرضى الكلى الذين يعانون من أي من هذه 
األمراض املصاحبة أن يلتزموا بتوجيهات الطبيب 

املعالج وأخصائي التغذية املتابع حلالتهم.
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تعرف اإىل الأماكن ال�ضحيحة للكلمات واكت�ضف 

مع احلل ال�ضحيح الكلمة املفقودة.

متاهة الكلمات

كالم - قول - رقم - آسيا - كرب - هوالكو - ربوع - مطار 
- عطالت - مهران - علماء - أسوان - جل - طرابلس.

> عاصمة عربية

حتتوي هذه ال�ضبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�ضم

اإىل 9 خانات �ضغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزم��ة من 

1 اإىل9، �ضرط عدم تكرار الرق��م اأك��ث���ر من مرة واحدة يف كل مرب���ع كبري 
ويف كل خط اأفقي وعمودي.

سودكو

تراثيات..
قالت بنت إبراهيم احلربي احمُلدث املشهور: مير علينا الشهر والدهر ما لنا من طعام إال كسر يابسة 
وملح، ورمبا عدمنا امللح. وقد وجه إليه اخلليفة املعتضد مرة ألف دينار فلم يأخذها. ووجه إليه فالن 
وفالن فلم يأخذ منهما شيئاً وكان عليالً, فالتفت إلّي أبي وقد رآني مكّدرة. وقال: يا بنية انظري إلى تلك 
الزاوية فيها إثنا عشر ألف جزء في علوم اللغة والغريب. فإذا أنامت فبيعي كل يوم جزءاً بدرهم. ومن 

كان عنده إثنا عشر ألف درهم فليس هو بفقير.

ابتسم.. 
> الزوج اللص لزوجته: ملاذا تضربني ابننا الوحيد؟

الزوجة: يقول إنه سيصبح شرطياً!!

> األم الغاضبة جلارتها:
إن ابنك اجلاهل ينقل من ابني واجب احلساب وهذا أمر مقبول: ولكنني لن أرضى أن يضربه بحجة أن 

احلل كان خطأً!

> الولد ألبيه:
أتعرف يا أبي: لوال أديسون لكنا اليوم نشاهد التلفزيون على ضوء الشموع!!

   

أقوال وِحكم..
>   وصية حكيم

ال يغرنك بشاشة امرئ حتى تعلم ما وراءها.. فإن دفائن الناس في صدورهم، ولتكن شكايتك من 
الدهر إلى رب الدهر، وإذا أراد الله بعبٍد خيراً أو شراً أمضاه فيه على ما أحب العباد أو كرهوا.

بالشكل  عنهما  أجب  سؤالني  يديك  بني  نضع  القارئ..  عزيزي 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

ال�شوؤال الأول وجائزته : قلم فاخر

٭ متى اأ�ضدر املجل�س الأعلى لالحتاد قرارًا بتوحيد ال�ضرطة، وباأن 

يكون لوزارة الداخلية �ضلطة الإ�ضراف الكامل واملبا�ضر على جميع 

ال�ضوؤون املتعلقة بالأمن والهجرة والإقامة؟

1 - ديسمبر 1975   2 - ديسمبر 1976   3 - ديسمبر 1977

ال�شوؤال الثاين وجائزته : قلم فاخر

٭ ما معنى كلمة »كريخانة« يف اللهجة املحلية الإماراتية؟

الفائز بالسؤال األول العدد »489«
�ضعيد مهري الكتبي 

الفائز بالسؤال الثاني العدد »489«
عبيد الكتبي

حل مسابقة العدد »489«
حل السؤال األول: سبتمبر 1985

حل السؤال الثاني: اجلمل 

كوبون ال�شوؤال الأول العدد )490(

كوبون ال�شوؤال الثاين العدد )490(

عمودي

1- قائد وفاحت إسالمي.
2-  إمارة خليجية - حرف موسيقي.

3- أحد أصغري املرء - نصف.
4- مدينة عربية مقدسة.

5- حب - لف - منطقة في دبي )م(.
6- وحدة مساحة - لقب عائلة رئيس 

لبناني سابق.
7- خاصتي )م( - للتمني - والدة.

 - بحرية  ظاهرة   - ناصب  حرف   -8
مواد غذائية.

9- عاصمة أوروبية - حرف موسيقي.

10- من سور القرآن الكرمي - مثل أعلى.
11- قابل - اسم مؤنث.

12- مادة مقوية للعظم - مدينة شمال 
لبنان.

الكلمات المتقاطعة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل

9 6 2 7 4

3 5 2

8 9 3 6

1 3 9 8

2 3 4 5 1

4 1 3

2 3 8 7

1 3 2

6 2 3
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نزهة

مسابقة

اأفقي

1- مخترع - والية أميركية.
2- دولة أوروبية.

3- أضاع - مبعوث خاص.
4- حبنا - يفقد األمل.

5- متشابهان - سارق - عسكر )م(.
6- طازج - لون مذاق - من سور القرآن 

الكرمي )م(.
7- ريبة - ناٍد رياضي إماراتي.

8- مطار فلسطيني - أداة إعالمية - اسم 
موصول.

9- منطقة أثرية في سوريا - من أنواع 
الطائر.

10- أحضر - نفاق.
11- مدينة فلسطينية - قناة مائية عربية.

12- من إدارات وزارة الداخلية.
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من هنا وهناك

النجمة التلفزيونية اإلسبانية سارة كاربونيرو خالل مشاركتها في أحد األنشطة 
الدعائية بالعاصمة مدريد.

فريق إخالء ينقل أثاث منزل مصادر في مدينة لونغمونت بوالية كولورادو األمريكية بعد 
عجز أصحابه عن سداد أقساط الرهن. 

مشاركتها في حفل سنوي يدعو الستقالل شمالي إيطاليا.إحدى أنصار حزب »ليغا نورد« االنفصالي اإليطالي خالل 

عنصر من عناصر مكافحة شغب السجون الفرنسية خالل زيارة 
للرئيس ساركوزي ألحد السجون اجلديدة في رو غرب باريس.

 إماراتي 
يعاين بندقية 
صيد خالل 

»معرض 
الصيد 

والفروسية 
الدولي السابع 

عشر«، الذي 
أُقيم في 

أبوظبي الشهر 
املاضي. 

 مشاة ومتسوقون يعبرون أحد شوارع نيويورك بالواليات املتحدة، حيث سجلت مبيعات 
التجزئة ركوداً بسبب نقص الوظائف والنمو احملدود للدخل.

عروض 
ضوئية متثل 

برجي التجارة 
العامليني خالل 
إحياء الذكرى 

العاشرة 
العتداءات 

احلادي عشر 
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في   2014 العالم  كأس  نهائيات  إلى  املؤهلة  اآلسيوية  للتصفيات  األولى  اجلولة 
بلد »السامبا«، تلقى منتخب اإلمارات الوطني لكرة القدم ضربة قاضية في ملعب 
»القطارة« من منتخب الكويت، وترّنح على أثرها حتى خارت قواه، حيث لم يصمد 
سوى سبع دقائق حتى تلقى مرماه الهدف األول الذي فتح الباب على مصراعيه 
ليتلقى بعد ذلك الهدف الثاني والثالث في مباراة شهدت تفوق األشقاء الكويتيني في األداء والروح 
التي افتقدها منتخبنا، ثم أتت طلقة الرحمة من املنتخب اللبناني هناك في بيروت، فلم يكن العبونا 
في تلك املباراة سوى »أشباح« أو مبعنى أصح »قمصان« تتحرك في امللعب ال حول لها وال قوة 
سوى التفكير في سوق االنتقاالت وماليني األندية في )املركاتو( الذي أصبح املسيطر األكبر على 
عقول وتفكير الالعبني، ناهيك عن وجود مدرب كنا قد طالبنا بعد نهاية أمم آسيا األخيرة في قطر 
بعدم التجديد له وإذ بنا نفاجأ بقرار عجيب غريب مت من خالله التجديد للمدرب »كاتانتش«. وال 
أعرف شخصياً )وأنا من تتبع مشوار املنتخب منذ فترة( على ماذا استند احتاد كرة القدم في 
التجديد للمذكور أعاله، وعلمت بعد ذلك أنه استند على تقرير اإلدارة الفنية التي أوصت بذلك، 

متسائالً عن املعايير التي أخذتها اإلدارة بعني االعتبار.
على كل حال، قد يلوم البعض الالعبني وطرف آخر املدرب وطرف ثالث االحتاد، ولكني شخصياً 
أرى أن الكل يتحّمل املسؤولية، خصوصاً اللجنة الفنية واإلدارة الفنية في احتاد كرة القدم، وكالهما 
يعتبر املسؤول األول واألخير عن املنتخبات الوطنية. وبخبرتي املتواضعة التي اكتسبتها من السنني 
التي تعتبر  الفنية  في اإلدارة  الرياضي، أؤكد أن هناك قصوراً  العمل  التي تالمس 37 سنة في 

»مطبخ التوصيات« حتى تصل إلى حد القرارات بعد اعتمادها من مجلس إدارة االحتاد.
وضع  من  تتمكن  لكي  املجال  هذا  في  كبيرة  بخبرات  اإلدارة  هذه  تتسلَّح  أن  يفترض  كان 
االستراتيجية، وإيجاد اخلطط للمنتخبات، ومتابعة عمل املدربني فنياً وإدارياً. أما أن يقوم شخص 
واحد بهذه املهمة- فمع احترامي الشديد - فإنه قد يجتهد ويصيب مرة، ولكنه سيفشل مرات، وهنا 
تكون الكارثة، وها هي قد حصلت وقضت على حلم اإلماراتيني، وعلينا أن ننتظر حتى عام 2018.

غمار  يستعد خلوض  الذي  األوملبي  اإلمارات  منتخب  اإلخفاقات«  »أنفلونزا  تصيب  أال  أمتنى 
تصفيات »لندن األوملبية«، ألنه من الواضح أن اجلانب النفسي سوف يلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في 

النجاح والفشل.
وفي النهاية، أمتنى كل التوفيق لألخ العزيز الكابنت عبدالله مسفر في قيادة منتخب اإلمارات 
األول في املرحلة املقبلة من التصفيات، وإن كنا قد خسرنا التأهل، ولكن علينا أن نستعيد الثقة في 

النفس وثقة اجلماهير باملنتخب.

بالضربة القاضية

عل�ي ح��مي�د

Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معل��ق ريا�ض���ي
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هذا  صدور  من  والكمال  بالتمام  يوماً   15 بعد 
العدد، تنطلق النسخة الرابعة من دوري احملترفني 
فيما  يتنافسون  فريقاً   12 يضم  الذي  اإلماراتي 
هدفاً  أصبح  الذي  اللقب  اقتناص  أجل  من  بينهم 
لكافة األندية، األمر الذي جعلهم جميعا يعدون العدة 
من أجل االستعداد لهذا »املاراثون« الكروي، سواء 
باستقدام مدربني أو بإحداث تغييرات في تشكيالت 

الفرق وإدخال العبني جدد أجانب ومحليني.
مباراة  إقامة  احملترفني،  دوري  انطالق  وسبق 
كأس »السوبر« اإلماراتي الذي تفّوق فيها الوحدة 
على منافسه اجلزيرة بعد االحتكام لركالت اجلزاء 
الترجيحية، وأيضاً مباريات كأس »اتصاالت«، الذي 
اعتبرتها الفرق فرصة إيجابية لدخول حلبة التنافس 
مبسابقة »تنشيطية«، ومنح الفرصة أمام األجهزة 
على مستويات  والوقوف  السلبيات  ملعاجلة  الفنية 

الالعبني في اختبارات رسمية.
ولعل ما مييز املوسم املقبل، هو حجم االنتقاالت 
املشاركة،  ال��ف��رق  ب��ني  الالعبني  مستوى  على 
باإلضافة إلى أسماء املدربني الذين جذبوا األنظار 
إلى »دورينا« ولعل أهمهم األسطورة مارادونا بعد 

أن تولّى تدريب الوصل.
الغفار  عبد  سعيد  ق��ال  احل��دث،  ه��ذا  وح��ول 
دوري  رئيس جلنة  القدم  كرة  احتاد  رئيس  نائب 
احملترفني ل� »999«، إن املسابقة هذا املوسم تختلف 
دوري  »جلنة  تكوين  بعد  السابقة  املواسم  عن 
املسابقة  يعطي  ما  اجلديدة،  ُحلتها  في  احملترفني« 

ملسة جديدة لم تكن موجودة من قبل.
املسابقة،  في  طويلة  توقفات  وجود  عدم  وأكد 
كل  راع��ى  اجلديد  املوسم  دوري  برنامج  وأن 
طويلة،  توقفات  دون  الوطنية  املنتخبات  التزامات 

قراراً  هناك  أن  كما  األندية،  كل  رضا  على  وحاز 
مهماً، وهو أن الدوري لن يتوقف بسبب مشاركات 

املنتخب األوملبي. 
فعليا  انطلقت  املسابقة  أن  الغفار:  عبد  وأضاف 
مبباراة كأس السوبر بني فريقي اجلزيرة والوحدة 
على ستاد نادي بني ياس بالشامخة،والتي فاز بها 
د روح  العنابي للمرة األولى في تاريخه،في لقاء جسَّ

التنافس الشريف. 
ه رئيس اللجنة الشكر  وقبل انطالق الدوري، وجَّ
إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الرئيس 
أبوظبي  رئيس مجلس  القدم  كرة  الفخري الحتاد 
الرياضي على دعمه املتواصل لكرة القدم اإلماراتية، 
وثقته الكبيرة في مجلس إدارة احتاد الكرة وجلنة 
دوري احملترفني، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت 
به رابطة كرة القدم اإلماراتية في األعوام السابقة 

واجلهود الطيبة التي قدموها برئاسة حمد بن بروك 
والدكتور طارق الطاير. 

تأثيره  وم��دى  احملترفني  دوري  معنى  وع��ن 
الغفار  عبد  به،أكد  احمليطني  وكافة  الالعبني  على 
وليس  انضباطي  وسلوك  مهنة  هو  االحتراف  أن 
ونظام  وثقافة  فكر  ه��و  ب��ل  مصطلح،   مجرد 
فلم  عليه،  نحن  عما  متاماً  مختلف  حياة  وأسلوب 
هناك  بل  وليلة،  يوم  بني  االحترافي  النظام  يولد 
خطوات كثيرة يجب أن مير عليها قبل أن يصل إلى 
االكتمال، وإذا نظرنا إلى أنديتنا فاجلميع بدأ بالفعل 
وال  وعلمي  ممنهج  بشكل  االحتراف  مسيرة  في 
ميكن بأي حال من األحوال أن ندعي أننا وصلنا 
إلى االحتراف املنشود فمازال أمامنا الكثير ويجب 
علينا أن نستفيد من أخطائنا في املاضي، وأن نعزز 
العمل  وكذلك  االحترافية  التجربة  إيجابيات  من 

يتعلق  اإلداري والفني، وكل ما  األداء  على تطوير 
باملنظومة االحترافية. 

وأضاف: أن جلنة دوري احملترفني مستعدة ملد 
يد العون لكل األندية لتطوير املمارسة االحترافية 
لديها، وأمتنى من العبينا أن يستفيدوا ويتعلموا من 
هذه املعطيات اجلديدة وأن يكيفوا أسلوب حياتهم 
االحتراف  يتطلبه  ما  وف��ق  اليومية  وبرامجهم 
في  في كل شيء، حتى  بالنظام  وتقيد  التزام  من 
في  ونحن  ال  وملا  النوم،  ومواعيد  األك��ل  نوعية 
أكبر  يشاهدون  العبونا  وأصبح  العوملة،  عصر 
االحتراف  حيث  العاملية  الرياضية  األحداث  وأهم 
احلقيقي في الدوريات األوروبية، فيجب أن نستفيد 
املستحيل  السلبيات،ومن  ونتجنََّب  اإليجابيات  من 
نعمل  وأن  الفكر،  بتغيير  إال  العاملية  إلى  نصل  أن 
أجل  من  ذات  ونكران  وجترد  وإخالص  جد  بكل 

الوصول للهدف.
املسابقات  في  عام  بشكل  احلكَّام  أداء  وعن 
احملترفني  دوري  جلنة  رئيس  أق��ر   ، اإلماراتية 
بوقوع أخطاء من بعض احلكام في بعض املباريات 
يتمتعون  فهم  حكامنا،  في  نشكك  ال  قائالً:»حن 
بالنزاهة واملستوى اجليد الذي يؤهلهم إلدارة أهم 
املباريات حتى على املستوى القاري، ولكن يجب أن 
القدم، ونحن  نقر بأن األخطاء جزء من لعبة كرة 
تكون  والتي  اجلسيمة  األخطاء  بعض  عن  نتحدث 
واضحة، و تضررت منها بعض األندية، وأمتنى أن 
يستمتع احلكم بإدارة املباراة وأن يساعده الالعبون 
اجلمهور  وكذلك  قراراته،  على  االعتراض  بعدم 
النريده أن يكون قاسياً في حكمه على احلكم إذا 

أخطأ«.
باجلمهور  خاصاً  شائكاً  ملفاً  الغفار  عبد  وفتح 

من المالعب

آمال كبيرة على دوري المحترفين
في نسخته الرابعة

التوقفات الطويلة ممنوعة..

..والأوملبي »خارج احل�سابات«

حتقيق: اأحمد حافظ 

عبد الوهاب عبد القادر. فرحة اجلزيرة بالفوز في إحدى املباريات.

زينجا.

مارادونا املدرب كوزمني. من إحدى مباريات النصر والشارقة.

سعيد عبد الغفور
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من المالعب

مقارنة  امللعب  في  املباريات  حضور  عن  وعزوفه 
مبشاهدتها في املقاهي قائالً: »اجلمهور هو الالعب 
لن  وبدونه   ،12 رق��م  وليس  املالعب  في  األول 
تكون هناك كرة قدم، كما نحرص على عمل خطط 
مدروسة في اإلعالم جلذب اجلمهور وتوعيته على 
أو  الدوري،  مباريات  في  للمالعب،سواء  احلضور 
خالل مباريات املنتخبات،رغم نتائجنا غير املرضية 
في التصفيات اآلسيوية املؤهلة لبطولة كأس العالم 

بالبرازيل 2014«.
وفيما يلي نبذة عن الفرق املشاركة في الدوري 

وأبرز جنومها:

اجلزيرة

بضرورة  مثقل  وهو  املسابقة  اجلزيرة  يدخل 
الدفاع عن لقبه والذي أضاف إليه لقب الكأس في 
في  مسبوقة  غير  ثنائية  ليحقق  املنقضي  املوسم 

تاريخه حتت قيادة املدرب البرازيلي ابل براجا.
ورحل براجا ليترك املهمة ملدرب بلجيكا السابق 
األرجنتيني  انسحاب  بعد  فركوتيرن  فرانكي 

اليخاندرو سابيا لتدريب منتخب بالده.
فلديه  األجانب  العبيه  على  اجلزيرة  وسيعتمد 
في  اوليفيرا  وريكاردو  باري  البرازيلي  الثنائي 
الهجوم باإلضافة إلى األرجنتيني ماتياس ديلجادو 
سيخوض  الذي  نيل  لوكاس  االسترالي  واملدافع 

موسمه األول مع بطل اإلمارات.

الوحدة

يبدو أن فريق الوحدة سيرتدى هذا املوسم ثوب 
اإلجادة بعد أن تربع على كأس السوبر االماراتى 
بفوزه على اجلزيرة  بركالت الترجيح بنتيجة 6-7، 
بالتعادل  انتهي  قد  للمباراة  األصلي  الوقت  وكان 

االيجابي 2-2.
إلى  جدداً  العبني  يضم  لم  الوحدة  أن  الغريب 
الفريق سواء مواطنني أو أجانب معتمداً على وجود 

البرازيليني بيانو وماغراو وهوغو.

بني يا�ض 

فريق  م��درب  فييرا  جورفان  البرازيلي  ش��دد 

بني ياس على أن النجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه 
أن  يستطيع  ال  الفريق  صفوف  إلى  حديثاً  املنضم 
يلعب مبفرده ويجب أن يتعاون كافة الالعبني،خاصة 
الفريق  في  م��ازاال  بشير  وف��وزي  سنجاهور  وان 
من  انضم  الذي  مبارك  نواف  املواطنني  جانب  إلى 
الشارقة وعدنان حسني من اإلمارات وعلي محمود 

من الوصل.

دبي 

أكد السويسري باربيريس أمبرتو مدرب الفريق، 
انطالق  قبل  قوي  فريق  تكوين  إلى  يسعى  أنه 
الالعبني  من  جيدة  مجموعة  ميتلك  وأنه  الدوري، 

احملليني واحملترفني أيضا.
عبدالله  ضم  فقد  الفريق،  صفوف  تدعيم  وعن 
الغيني  إل��ى  باإلضافة  اجلزيرة  من  الصيعرى 
والبحريني  كمارا  ومواطنه  االحتاد  من  سيمون 

فوزي عايش واملغربي نبيل الداوودى.

ال�شباب 

فريق  مدرب  بوناميجو  باولو  البرازيلي  دعم 
الوحدة  من  عثمان  محمد  بضم  الشباب،فريقه، 
وسامي عنبر من دبي وإسماعيل ربيع من العني، 
بريشيانو  الفريق،االوزبكستانى  يضم  بينما 
والبرازيلي  بنغورا  والغيني  تينيرو  واالك��وادورى 

ليما.
»بطولة  بلقب  ت��وج  ق��د  الشباب  فريق  ك��ان 
الرياض« الكروية الودية التي شارك فيها مع ثالث 
فرق سعودية هي الهالل والتعاون واالتفاق، وجنح 

في اعتالء صدارتها.

العني

مع  تعاقده  عن  اإلم��ارات��ي  العني  ن��ادي  أعلن 
قادماً  سنة(   25( جيان  أسامواه  الغاني  املهاجم 
من سندرالند اإلجنليزي،أحد أندية الدوري املمتاز، 
ليكمل بذلك تعاقداته مع الالعبني األجانب استعداداً 
الروماني  إلى  باإلضافة  اجلديد،  الكروي  للموسم 
ياسر  والسعودي  سيكوكو  واالرجنتيني  رادوي 

القحطاني.
من  ناصر  محمد  فهم  املواطنون  الالعبون  أما 
الشباب ومحمد مال الله من االحتاد ومحمود املاس 
ومحمد  اجلزيرة  من  سعيد  وهالل  الشارقة  من 

سالم من الظفرة.

الأهلي 

اعترف التشيكي إيفان هيشك مدرب فريق األهلي 
اإلماراتي أن العبيه استعادوا معنوياتهم بعد البداية 
»اتصاالت«  كأس  في  عجمان  أم��ام  املوفقة  غير 
وخسارتهم 1/3 ، رغم ضمه العبني مواطنني هم 
غامن بشير من الشارقة وجمعة صنقور من االحتاد 
وعامر مبارك من النصر،بينما ضم العبني أجانب 
هما البرازيليان غاغا وغرافيتى والتشيلي خيمينيز 

واللبناني يوسف محمد.

الن�شر

جنح فريق النصر في ضم املواطنني حسن أمني 
إلى  باإلضافة  دبي،  من  علي  ومحمد  الوحدة  من 
احتفاظه  مع  بريشيانو،  االسترالي  الالعب  ضم 
بنغورا  والغيني  تينيريو  اإلك��وادوري  بالالعبني 

والبرازيلي ليما. 

الو�شل

اختار األرجنتيني دييجو مارادونا مدرب فريق 
رغم  الفريق،  إلى  لينضم  دون��دا  مواطنه  الوصل 
بوتش  أديسون  التشيلي  ضمت  النادي  إدارة  أن 
واالرغواني خوان مانويل اوليفيرا في الوقت الذي 

احتفظت إدارة النادي بالعماني محمد الشيبة.
وعلى مستوى الالعبني املواطنني فقد ضم النادي 
على ربيع من اإلمارات ومبارك حسن من الفجيرة 
األهلي وحمد احلوسني  إبراهيم من  علي  وحسن 
من الظفرة وفهد مسعود من الوحدة وأحمد محمود 

من الشباب.

ال�شارقة 

مدربه  الشارقة  نادي  أقال  املوسم،  انطالق  قبل 
لم  الذي  تيتا  الروماني  مع  وتعاقد  ازينها  كارلوس 
يتدخل في صفقة للنادي، إال أن الفريق ضم سالم 
جاسم من االحتاد وياسر عبد الله وعلى سعيد من 
الظفرة وعمران عبد الرحمن من الوصل بينما ضم 
األجانب اإليراني إميان موب علي والبرازيليني ادينهو 
وفادينهو،بينما مازال مواطنهما مارسيلو في الفريق.

الإمارات

دوري  إلى  حديثاً  العائد  اإلم��ارات  فريق  أكمل 
وهيثم  سعيد  خالد  بضم  العبيه  قائمة  احملترفني، 
عمر  علي  ومحمد  العروبة  من  علي  وخالد  محمد 
من  خلفان  وخيري  النصر  من  زراع  وعبدالله 
اجلناحي  وأحمد  األهلي  من  ساملني  وعلي  الظفرة 
ومحمد  اجلزيرة  من  فرج  وعبدالله  الشارقة  من 
فقد  األجانب،  الالعبني  وع��ن  عجمان  احلمادي 
انضم الغيني احلسن كيتا واإليراني باجمان نوري 

واملغربي جواد وادشو واملغربي محسن متولي.

عجمان

بعدما  احملترفني  دوري  إلى  عجمان  فريق  عاد 
حقق الفوز في اجلولة قبل األخيرة لدوري الهواة 

على الذيد 3-1، بعد غياب موسم واحد.
املدير  القادر  عبد  الوهاب  عبد  العراقي  وجنح 
خلف  املواطنني  الالعبني  ضم  في  للفريق  الفني 
الذيد  من  حسن  وعبدالله  الوصل  من  إسماعيل 
وعبد العزيز إسماعيل وسالم الكعبي من العروبة 
من  الرحمن  عبد  وراشد  الوحدة  من  ربيع  وعلي 
اجلزيرة وصالح عباس من األهلى ومحمد حسني 

من الظفرة.
كما ضم الالعبني األجانب اجلزائري كرمي كركار 

والسنغالي ابراهيما توريه وااليفوارى أوليفيه.
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من إحدى مباريات الوصل واجلزيرة.

 كلمات رياضية

تلعب 
تؤثر  فهي  املجاالت  كافة  في  وحساساً  حيوياً  دوراً  الرياضة 
وتتأثر بتلك املجاالت، نظراً ألنها الساحة وامليدان األكثر واألعم 
واألشمل واألكبر مساحة وتنوعاً وفهماً ووضوحاً. . لذا  جند 
الكثير  األيام تتناقل وتستخدم  السياسية أصبحت هذه  األلسن 
والعديد من الكلمات واملرادفات واجلمل الرياضية مثال:  »املرحلة االنتقالية . . التجربة 
النموذجية. . سياسة شد احلبل.. النقلة النوعية. .  الكرة في ملعب. . األداء اجلماعي.. 

إلخ«.
الرياضية ومن دهاليز وأروقة وأزقة  السياسية من املالعب  الساحة  اقتبستها  كلمات 
الرياضية، ألنها علمت وتعلم بأنها حينما تتعامل مع األحداث بروح رياضية  اإلدارة 
فإنها تستطيع السيطرة وحسم املوقف واحلصول على املنال واملراد بكل يسر وسهولة 

دون احلاجة إلى استخدام العنف وإبراز الكارت األحمر.  
فالساحة السياسية حينما تستخدم هذه الكلمات فألن جمالية الكلمات تفرض نفسها 
لالستخدام مثل كافة القطاعات واالجتاهات نظراً لسهولة استعمالها وبساطة معانيها 
وعذوبة صياغتها وعموميتها بني الشعوب.. فهكذا هي الرياضة عالم واسع تقتبس منه 

كافة القطاعات واحملافل.  
> تشهد ساحة كرة القدم في الدولة هذه األيام طفرة رياضية جيدة من خالل اتفاق 
وتعاقد وجلب أملع النجوم بهدف االرتقاء والتميز، وعليه فالبد لنا من تهيئة اجلو الالئق 
واملالئم لالحتراف الرياضي عبر تعديل البنود وإصالح اخللل وتوضيح اللوائح ووضع 
القوانني حتى يعرف اجلميع بأن االحتراف ال يعني رزمة من األوراق النقدية فقط وإمنا 
هو رزمة من التعليمات التي يجب أن يعرف الالعب ما له وما عليه وكذلك اإلداري، 
للعمل وفق آلية االحتراف وبصيغة الفهم والعلم والدراية وليس مجرد اقتناء السيارات 
الفارهة واتباع آخر التقليعات في اللبس والشكل واللعب حسب املزاج واألداء مبقدار من 

دون حساب أو عقاب. 
طاملا  تعديل  أو  تغيير  دون  هكذا  القدم  كرة  غير  األخرى  الرياضية  األلعاب  تبقى   <
مجالس االحتادات تعمل بفكر تسيير األمور وإدارة األنشطة دون اخلوض في غمار 
الفكري عبر اإلتيان باألفكار اجلديدة، وأما ما  االجتهادات واإلبداع الرياضي والتميز 
في  التغيير  مع  نفسها  اجلداول  فهو مجرد طباعة  االحتادات  في  األيام  هذه  نشاهده 
التاريخ ورقم البطولة واملواعيد احملددة فقط، وباقي األشياء كما هي منذ أن كانت هي.

فأمتنى أن التكون املوارد املالية من العوائق التي حتول دون التطوير والتجديد، ألنه لو 
كان هذا هو السبب فأرجو اإلقالة اجلماعية وترك املناصب لآلخرين.



ريدغ دسشار ءاسسيم
ع�ضو �ضابق يف املجل�س الوطني الحتادي

MaysaGhadeer@twitter

انتهت انتخابات املجلس الوطني االحتادي في الرابع والعشرين من سبتمبر 2011 وأُسدل الستار عل�ى خطوات سبقت 
هذه اخلطوات، أهمها اإلعالن عن الهيئات االنتخابية التي ضمت أسماء الناخبني الذين يحق لهم الترشح واالنتخاب، مروراً 
بتسجيل املرشحني، واحلمالت االنتخابية إلى يوم التصويت الذي أعلن فيه فوز عشرين عضواً على مستوى الدولة مبقاعد 
في املجلس البرملاني الذي يضم أربعني عضواً نصفهم معني، ونصفهم اآلخر منتخب حسب برنامج التمكني السياسي الذي 

وضعه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« عام 2005.
أياً كانت نتائج االنتخابات وما أفرزته من أسماء، فإن ذلك يبقى خارج التساؤالت، ذلك أن من اُنتخبوا جاءوا برغبة ناخبني 
وصل إليهم املرشحون، واستطاعوا إقناعهم كل حسب طريقته، لكن مايهمنا في املرحلة الثانية من برنامج التمكني واالنتخابات 
الثانية التي جتريها الدولة بعد عام 2006 هي اإلحصاءات والدالالت التي نخرج بها من تلك األرقام. فاإلحصاءات تعطي 
مؤشرات في غاية األهمية، وميكن البناء عليها ملرحلة مقبلة السيما وأن دائرة الهيئات االنتخابية قد اتسعت وأصبحت تشمل 
أكثر من مائة وتسعة وعشرين ألف مواطن على مستوى الدولة، وهو رقم يفوق العدد الذي كان موجوداً في عام 2006، 

والذي لم يصل إلى السبعة آالف شخص.
إحصاءات اللجنة املنظمة تقول: إن ثمانية وعشرين في املائة عل�ى مستوى الدولة صوتوا ألكثر من أربعمائة وخمسني 
مرشحاً في كل اإلمارات، وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت بأعداد من ضمتهم الهيئات االنتخابية، وإذا ما قورنت بسقف 
التوقعات، السيما بعد خطابات أصحاب السمو رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي التي حثت على املشاركة في هذه 
التمكني  برنامج  في  مرحلة  ثاني  في  الطموح  دون  وكانت  املطلوب،  باملستوى  تكن  لم  الناخبني  أعداد  أن  إال  االنتخابات، 

السياسي.  
تدني نسبة الناخبني ووصولهم إلى مراكز التصويت على مستوى الدولة، البد وأن يطرحا تساؤالت مهمة عن أسباب 
انخفاض تلك النِسب، هل يعود ذلك إلى الفئات التي ضمتها تلك الهيئات، أم إلى قلة االهتمام العام بالعملية االنتخابية، أو عدم 
استيعاب املسؤوليات املُناطة باملجلس الوطني االحتادي كمؤسسة تشريعية ورقابية في الدولة، وأياً كانت األسباب فالبد 
من الوقوف عندها ومواجهتها، ألننا في مرحلة بناء ملستقبل نتطلع فيه إلى انتخابات أوسع، وصالحيات أوسع لهذه السلطة 

الرابعة في الدولة، والتي يفترض أن ميارس اجليل القادم األدوار املطلوبة فيها. 
الينكر أحدنا أن املرحلة الثانية في االنتخابات البرملانية قد صاحبتها جوانب قصور، السيما في مسألة التهيئة للعامة، 
والتي كان يفترض بوزارة شؤون املجلس الوطني أن حترص عليها احلرص كله منذ عام 2005 وحتى اآلن، تهيئة تتكامل 
فيها األدوار مع مختلف املؤسسات قبل اإلعالن عن أعداد األفراد في الهيئات االنتخابية، السيما وقد كانت األربع سنوات 
املاضية أرضاً خصبة لتهيئة ميدانية بوجود نصف أعضاء مجلس منتخبني، كان ميكن تسليط األضواء على جتربتهم وإتاحة 
الفرصة ملن انتخبوهم واملساهمة في تقييم أدائهم وممارستهم أدوراهم كناخبني تأهيالً ملرحلة انقضت اليوم، دون أن يكون 
للمرحلة املاضية أثر يذكر فيها، بدليل قلة أعداد الذين شاركوا في التصويت، وضعف البرامج االنتخابية، وغياب الثقافة 
السياسية بني العامة بخصوص املجلس الوطني االحتادي، حتى أنه بدا وكأنه مؤسسة جللب اخليرات للمواطنني، ال مؤسسة 
تشريعية ورقابية تقوم بأدوار أكبر تتجاوز املطالبة للشعب بتوفير اخلدمات، فكثر القيل والقال عما فعله األعضاء السابقون 
مقابل ما حصلوا عليه من امتيازات يحصل عليها أي موظف يؤدي أي مهام مطلوبة منه في أي عمل حكومي أو غير حكومي، 

ما أخرجنا عن سياق املوضوع وأهدافه وأبعدنا عن البرنامج الذي نتطلع جميعاً إلى جناحه.  
قانون االنتخابات هو ما نتطلع إليه مستقبالً لينظم كل ما مرت به اإلمارات في مرحلة انتخابات املجلس الوطني في عام 
2006 وعام 2011، فعلى الرغم من وجود قواعد وضوابط تنفيذية، إال أن ذلك كله بحاجة إلى قانون وإطار عام يوضع فيه، 
ولوائح تنظيمية تنص على مواد تكون خريطة طريق جليل جديد، وهو األمر الذي ميكن الشروع فيه باالعتماد على تاريخ 
أربعني عاماً وهو عمر الدولة، وعلى خبرات مواطنني كّرسوا أعمارهم في دراسة العلوم السياسية واالطالع على جتارب 
الدول األخرى التي كوَّنت لديهم رصيداً من اخلبرات التي جتعلهم قادرين على املشاركة في صياغة هذا القانون بعد حتليل 
نتائج املرحلة التي توقفنا عندها اليوم بكثيٍر من املكاشفة والصراحة التي جتعلنا نتقبَّل النقد بروح ُمحبة للتصحيح، وراغبة 
في إكمال املسيرة والبناء للمستقبل بخطى ثابتة جليٍل جديد، له سماته وطبيعته التي البد وأن ُتراعى والبد من وضعها في 

عني االعتبار عند التخطيط له بدءاً من شروط العضوية!

انتخابات المجلس االتحادي بعيون إماراتية


