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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

ي�ضهد الع�مل هذه االأي�م جمموعة من اال�ضطراب�ت املتت�لية واملتوازية تلقي بظالله� الغ�م�ضة الت�أثري  على 

معظم الن��س يف اأنح�ء املعمورة. ففي الع�مل العربي هن�ك ا�ضطراب�ت يف غري موقع م�ضتمرة منذ عدة اأ�ضهر 

وال يبدو اأن هن�ك اأفقً� حللول فورية اأو �ضحرية، وهذه اال�ضطراب�ت تالم�س حي�ة كثرٍي من الن��س ب�ضورة 

يومية ب�ضبب عمق ت�أثريه� على م�ضتقبلهم وم�ضتقبل اأوالدهم اأواًل، وب�ضبب التغطية االإعالمية املكثفة لهذه 

االأحداث التي تنقل احلدث اأواًل ب�أول موثقً� ب�ل�ضوت وال�ضورة. 

ولئن ك�نت اأحداث م� اأ�ضطلح على ت�ضميته »ب�لربيع العربي« تطغى على اأح�ديث الن��س واملج�ل�س، ف�إن 

االأزمة االقت�ض�دية الع�ملية الث�نية التي ت�أتي خالل اأقل من ثالث �ضنوات، والتي اأ�ضعلت الديون االأمريكية 

�ضرارته� واأر�ضلت موج�ت مدية ع�تية ط�لت معظم البور�ض�ت الع�ملية، �ضيكون ت�أثريه� ب�لغ العمق اأي�ضً� على 

حي�ة الن��س وم�ضتقبل اأوالدهم يف كثرٍي من بق�ع الع�مل. وم� يزيد الطني بلة اأي�ضً� ترافق هذه االأزم�ت مع 

تن�مي اأمرا�س االقت�ض�دي�ت االأوروبية املُثقلة ب�لديون وعجوزات املوازنة والتي راأين� اآث�ره� الفورية على 

�ضكل ا�ضطراب�ت واأحداث �ضغب ك�ن اأعنفه� يف بريط�ني�، حيث �ض�دت اأعم�ل ال�ضلب والنهب وتدمري املمتلك�ت 

الع�مة واخل��ضة.

ولقد بلغ من ي�أ�س البع�س يف تقدمي تف�ضري منطقي وواقعي لهذه اال�ضطراب�ت واالأحداث اإىل توجيه اللوم 

لل�ضم�س وم� ت�ضهده هي اأي�ضً� من ا�ضطراب�ت على �ضكل عوا�ضف �ضم�ضية حيث ق�ل بع�س االأك�دمييني: اإن مثل 

هذه العوا�ضف اجليومغن�طي�ضية ميكن اأن توؤثر على الب�ضر وتغريرّ اأمزجتهم وتدفع الن��س اإىل �ضلوك �ضلبي 

عن طريق الت�أثري على الكيمي�ء احليوية الأج�ض�دهم وتوجههم اإىل التمرد والعنف!

ولكن يبدو اأن االأمور اأب�ضط من ذلك بكثري، اإذ اأن غي�ب العدالة وال�ضعور ب�لغنب والظلم هم� اللذان يدفع�ن 

املقهورين اإىل التمرد والعنف، وال يحت�ج االأمر اإىل القفز عن املنطق االإن�ض�ين ملفهوم العدالة حتى ينظر اإىل 

م�ضبب�ت فلكية هي اأقرب م� تكون م�دة ُم�ضلية لفيلم من اخلي�ل العلمي. 

وقدميً� ق�لت العرب: »العدل اأ�ض��س امللك«، ف�لعدالة اإن �ض�دت �ض�د االأمن واالطمئن�ن وتك�تف جميع اأبن�ء 

املجتمع يف بوتقة واحدة من التع�ون والبن�ء والتطلع اإىل م�ضتقبٍل واعد، واإن غ�بت اأو اأ�ض�به� الق�ضور ب�ضبب 

م وال�ضكوى واندلعت نريان الفنت. طمع الط�معني وج�ضع اجل�ضعني وظلم الظ�ملني ظهر التربُّ

وقد اأمر اهلل تع�إىل ب�لعدل يف اأكرث من مو�ضع من كت�به الكــرمي فق�ل جـــل جالله اآمرًا ب�حلــكم ب�لعـــدل: 

ُكُموا ِب�ْلَعْدِل} )الن�ض�ء 58(، وقد  ��ِس اأَن َتْ ْهِلَه� َواإَذا َحَكْمُتم َبنْيَ الَنرّ وا االأََم�َن�ِت اإىَل اأَ ُدرّ  َي�أُْمُرُكْم اأَن ُتوؤَ
َ {اإَنرّ اهللَرّ

اأثنى الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم على احل�كمني ب�لعدل فق�ل: »املق�ضطون عند اهلل يوم القي�مة على من�بٍر 

من نور، عن ميني الرحمن عز وجل - وكلت� يديه ميني -الذين يعدلون يف حكمهم، واأهليهم وم� ولُّوا« 

وقد بنَيرّ ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم ف�ضيلة احل�كم الع�دل فق�ل: »�ضبعة يظلهم اهلل يوم القي�مة يف 

ظله، يوم ال ظل اإال ظله: اإم�م ع�دل...« احلديث. 

لقد حب�ن� اهلل يف اإم�رات العز والفخ�ر بقي�دة ر�ضيدة تهتدي بهدي كت�ب اهلل و�ُضنة ر�ضوله الكرمي �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم، فك�ن منهجه� العدل والق�ضط��س الذي ال تيد عنه قيد اأمنلة حتى اأ�ضبحت دولتن� الفتية 

مث�اًل ُيحتذى يف منهج احلكم والتنمية امل�ضتدامة ورف�ه املواطن و�ضع�دته وم�ضتقبله، فعم اخلري اجلميع و�ض�د 

االأمن واالطمئن�ن والتطلع اإىل امل�ضتقبل بخطى ث�بتة وب�ضرية م�ضتنرية.

لقد ق�مت االإم�رات على هذا االأ�ض��س املتني والث�بت بف�ضل حكمة وب�ضرية الق�ئد املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد بن 

�ضلط�ن اآل نهي�ن »رحمه اهلل« الذي اأُُحييت ذكرى رحيله يف الت��ضع ع�ضر من رم�ض�ن امل��ضي، فقد ك�ن »رحمه 

اهلل« مث�ل الق�ئد الع�دل املق�ضط الذي ك�ن همه االأول واالأخري خري الوطن ورفعته ومن�ئه، وج�ء من بعده 

�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد خري خلف خلري �ضلف يكمل م�ضرية العدل والتنمية واالزده�ر، لتبقى 

االإم�رات يف �ضدارة االأمم عداًل واأمنً� وا�ضتقرارًا ورخ�ًء. 

حفظ اهلل ق�ئدن� ودولتن�.

وحي�كم اهلل.

العدل أساس الملك
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أخبار الوطن

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
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 رئيس مؤسسة »دبي لالعالم«، اإلعالميني 
العرب واألجانب ممثلي وكاالت األنباء العاملية ووسائل اإلعالم املختلفة العاملني 

في الدولة إلى جانب القيادات اإلعالمية والصحافية الوطنية.
حضر اللقاء سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة 
»دبي للثقافة والفنون«، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

املجلس  رئيس  األشغال  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  حمدان  الشيخ  ومعالي 
اإلعالمي  املكتب  عام  مدير  الشيخ  عبدالله  أحمد  وسعادة  لإلعالم،  الوطني 

حلكومة دبي،إلى جانب عدد من القيادات اإلعالمية والصحافية احمللية.
الله«  »رع��اه  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ورحب 
للحرية  أيقونة  ستظل  اإلم��ارات  دول��ة  أن  لهم  سموه  مؤكداً  باإلعالميني، 
واالستقرار والسالم تفتح أبوابها وفضاءها ملختلف وسائل اإلعالم والصحافة 
العالم  شعوب  بني  وتواصل  سالم  رسالة  تمل  والتي  والواقعية،  اجلادة 

وثقافاته.

حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
الله« على تناول طعام اإلفطار في  رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
املبارك وأداء صالة املغرب جماعة مع أطباء  اليوم األول من شهر رمضان 

وطبيبات وممرضي وممرضات مستشفى الفجيرة التابع لوزارة الصحة.
وزير  القرقاوي  عبدالله  محمد  معالي  ورافقه  الفجيرة  زار  سموه  وكان 
مكتب  مدير  الفتان  راشد  مصبح  الفريق  وسعادة  الوزراء،  مجلس  شؤون 
صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسعادة 
خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، حيث كان 
في استقبال سموه ومرافقيه سعادة ناصر خليفة البدور الوكيل املساعد في 
وزارة الصحة، ومدير منطقة الفجيرة الطبية الدكتور محمد عبدالله الشرقي، 

ومدير وأعضاء الكادر الطبي والتمريضي في مستشفى الفجيرة.

مخ����تلف  مع  اللقاء  على  احل����رص  كل  يحرص  أنه  سم����وه  وأك��د 
اخلدمي  الطابع  ذات  احلكومية  واجلهات  املؤس����سات  شتى  في  العاملني 
للجمهور خصوصاً الكوادر الطبية والتمريضية التي تسهر على سالمة الناس 
اإلنسان خصوص��اً  أج����ل خدمة  من  بالنهار  الل��يل  املجتمع وتص���ل  من 
أيضاً الكادر الطبي املواطن الذي بدأ يتواجد بكف����اءة عالية في مستشفياتنا 

احلكومية واخلاصة.
بأنهم فرسان في  واملمرضات  واملمرضني  األطباء  ووصف سموه هؤالء 
امليدان، مبدياً سموه تقديره جلهودهم ومثابرتهم وتضحياتهم في سبيل صحة 
املجتمع وأفراده، مؤكداً سموه أن القيادة واحلكومة تشجعان الشباب، وتهيئان 
بل املتاحة ليواصلوا مسيرتهم على طريق العلم واملعرفة واكتساب  لهم كل السحُ

اخلبرة العملية التي تصقل أفكارهم وتحُثري معارفهم وعلومهم.

.. ويزور مستشفى الفجيرة

محمد بن راشد يلتقي االإعالميني العرب واالأج�نب
 وممثلي و�ض�ئل االإعالم املحلية يف الدولة 

خليفة بن زايد يت�ضلَّم ج�ئزة �ضخ�ضية الع�م االإ�ضالمية 
جل�ئزة »دبي الدولية للقراآن الكرمي«

تسلَّم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
بقصر  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
صاحب  أخيه  من  العني  مدينة  في  الروضة 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله« جائزة شخصية العام اإلسالمية 
للقرآن  الدولية  »دب��ي  جائزة  تنظمها  التي 
الكرمي« في دورتها اخلامسة عشرة هذا العام، 
وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم 

في املنطقة الغربية.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه 
هذه  على  للقائمني  وتقديره  شكره  عن  الله« 
اجلائزة الكبيرة الختيار سموه شخصية العام 
التي تسعى  األهداف  مثمناً سموه  اإلسالمية، 
القرآن  إلى تقيقها من خالل صون  اجلائزة 
ر أحكامه. الكرمي دستور املسلمني وحفظه وتدبُّ

وقال سموه: »إنه يقدر منحه هذه اجلائزة 
مدى  تعكس  ومعاني  دالالت  تمل  التي 
حرصنا واهتمامنا كأمة إسالمية واحدة على 
صون ديننا اإلسالمي احلنيف دين الوسطية 

واالعتدال والسالم والتآخي بني الشعوب«.
بن  الشيخ محمد  السمو  أعرب صاحب  كما 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راش��د 
عن  الله«  »رع��اه  دبي  حاكم  ال��وزراء  مجلس 
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  بتكرمي  اعتزازه 
التي  اإلسالمية  العام  كشخصية  الله«  »حفظه 
الكرمي«  للقرآن  الدولية  »دبي  جائزة  تنظمها 

باعتبار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان »حفظه الله« رائداً من رواد العمل اخليري واإلنساني ليس بالنسبة لشعبه 
وحسب، بل تعدَّت عطاياه وأياديه البيضاء حدود الوطن الصغير والوطن العربي 

الكبير لتصل بلسماً إلى كل بقاع الدنيا، تخفف آالم املعوزين واملنكوبني .
آل نهيان  الشيخ خليفة بن زايد  السمو  وقال سموه: »إن أخي صاحب 
)حفظه الله( يستحق منا جميعا كل التقدير واإلعزاز والوالء ليس ألنه قائد 
فذ حكيم فقط، بل ألنه إنسان كرمي معطاء تتجسد في شخصيته كل معاني 
للعطايا  يرتاح  كإنسان  به سموه  يتميز  ما  واألريحية، وهو  والكرم  اخلير 
واخلصال احلميدة«، مؤكداً سموه أن اجلائزة ذهبت ألهلها، فصاحب السمو 

رئيس الدولة »حفظه الله« أهل لكل شأن وطني وإنساني عظيم.
املنظمة  اللجنة  رئيس  بوملحة  محمد  إبراهيم  املستشار  سعادة  وأشار 
للجائزة إلى أنه وبأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
يسمى  مصحف  إصدار  عن  أعلن  املباركة  املناسبة  هذه  في  الله«  »رعاه 
الدولية  »مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان«، وتكليف »جائزة دبي 
بطباعة  اإلج��راءات  كافة  واتخاذ  املسؤولية،  بهذه  بالقيام  الكرمي«  للقرآن 
وتوزيع مليون نسخة من هذا املصحف ابتغاء األجر والثواب لصاحب السمو 

رئيس الدولة »حفظه الله«.

آل نهيان ممثل احلاكم  الشيخ طحنون بن محمد  حضر االحتفال سمو 
في املنطقة الشرقية، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن 
الوطني، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، والفريق 
وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  سمو 
الداخلية، و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
»زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخليرية واإلنسانية«، وسمو الشيخ عمر 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة »زايد بن سلطان آل 
نهيان لألعمال اخليرية واإلنسانية«، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة 
بن  محمد  الشيخ  الدولة،وسمو  رئيس  السمو  مستشار صاحب  نهيان  آل 
خليفة آل نهيان عضو املجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن 
راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة »محمد بن راشد آل مكتوم«، ومعالي الشيخ 
ومعالي  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان 
الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير األشغال العامة، ومعالي أحمد جمعة 
الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وسعادة الفريق مصبح راشد الفتان 
مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، وعدد من الشيوخ وأعضاء اللجنة املنظمة للجائزة.
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أخبار الوطن

محمد بن زايد ي�ضهد حم��ضرة حول »حب الوطن يف ع�مل متحرك« 
شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، وسمو 
الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل احلاكم في املنطقة 
الشرقية، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن راشد املعال نائب 
حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
الرمضاني  املجلس  في  الغربية،  املنطقة  في  احلاكم  ممثل 
لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان محاضرة حول »حب 

الوطن في عالم متحرك« للدكتور فاروق حمادة.
آل  محمد  بن  الشيخ سيف  احملاضرة سمو  كما شهد 
نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ نهيان 
بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة »زايد بن 
وسمو  واإلنسانية«،  اخليرية  لألعمال  نهيان  آل  سلطان 
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية، وسمو 
املجلس  نهيان عضو  آل  الشيخ محمد بن خليفة بن زايد 
التنفيذي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الشيخ حمدان بن 
الشيخ  ومعالي  العامة،  األشغال  وزير  نهيان  آل  مبارك 

والشيخ هزاع  للسياحة«،  »أبوظبي  نهيان رئيس هيئة  آل  سلطان بن طحنون 
بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم في املنطقة الشرقية، 
والشيخ مروان بن راشد املعال رئيس دائرة »األراضي واألمالك في أم القيوين«، 
وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار املسؤولني، وعدد من سفراء الدول العربية 

واألجنبية، ونخبة من رجاالت الفكر والثقافة .
احملاضرة  محاور  أبرز  إظهار  على  حمادة  فاروق  الدكتور  احملاضر  ز  وركَّ

وهي »دولة اإلمارات العربية املتحدة واملستقبل« الفتاً إلى أن شباب اإلمارات ال 
ينقصهم حب الوطن وال الوالء أو اإلخالص له ولقيادته الرشيدة، ولكنهم مع 
ذلك يحتاجون إلى زيادة الهمة كي يسيروا ببلدهم نحو التقدم والرقي إلى أبعد 
مدى، خصوصاً أن قيادتهم احلكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
بل وظروف العيش  زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«وفرت لهم كل السحُ

الهنيء.

زايد  بن  الشيخ محمد  أول سمو  الفريق  استقبل 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
معالي  بحضور  البطني،  في  سموه  بقصر  املسلحة 
للشؤون  الدولة  وزير  قرقاش  محمد  أنور  الدكتور 
للدولة  التمثيلية  البعثات  ورؤساء  سفراء  اخلارجية 
في اخلارج ، وقيادات وزارة اخلارجية الذين قِدموا 
للسالم على سموه وتهنئته مبناسبة شهر رمضان 

املبارك.
وأكد سموه حرص دولة اإلمارات بقيادة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
كافة  مع  الثنائية  عالقاتها  تعزيز  على  الله«  »حفظه 
دول العالم، وتطوير هذه العالقات مبا يخدم الدولة 
ومكانتها العاملية إلى جانب املصالح املشتركة مع تلك 

الدول. 
الدبلوماسية في  البعثات  وشدَّد سموه على دور 
سفرهم  خالل  شؤونهم  ورعاية  املواطنني  مساعدة 

وإقامتهم في مختلف دول العالم، وإرشادهم وتوجيههم 
في كافة املسائل التي تهمهم ليكونوا خير ضيوف ميثلون أوطانهم أفضل متثيل 

خالل تواجدهم في اخلارج.
العالم في نقل الصورة  الذي تلعبه سفاراتنا في  املتميز  بالدور  ونوه سموه 
احلضارية عن دولة اإلمارات، مما ينعكس إيجاباً على تطور عالقات دولتنا مع تلك 

الدول،  مشيداً سموه بدور السفراء في اخلارج واجلهود التي يبذلونها على كافة 
األصعدة لرفع راية دولة اإلمارات خفاقة في كافة بلدان العالم ومختلف احملافل. 
التوفيق في عملهم من أجل تعزيز  الدولة في اخلارج  ومتنَّى سموه لسفراء 
وتطوير العالقات بني دولة اإلمارات والدول التي ميثلون الدولة فيها، مؤكداً سموه 

أنهم سيلقون كل دعم ومساندة من أجل إجناح مهامهم.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« في قصر سموه، 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، الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو 
الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان اللذين تبادال وسموه التهاني بشهر 

رمضان املبارك.
دبي  هيئة  رئيس  مكتوم  آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  اللقاء  حضر 
أحمد بن  الشيخ  اإلمارات، وسمو  األعلى ملجموعة طيران  الرئيس  للطيران 
مكتوم«،  آل  راشد  بن  »محمد  مؤسسة  رئيس  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
»الثقافة  هيئة  رئيس  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  ماجد  الشيخ  وسمو 
آل مكتوم،  بن راشد  الشيخ منصور بن محمد  والفنون في دبي«، وسمو 
والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وسعادة الفريق مصبح راشد 
الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي.
والتقى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله« رئيس أركان القوات املسلحة وقادة فروعها والقيادات الشرطية 
واألمنية ومديري إدارات اإلقامة وشؤون األجانب وإدارات الدفاع املدني في 
الدولة وكبار ضباط القوات املسلحة والشرطة الذين هنأوا سموه بالشهر 
الكرمي،متمنني أن يدمي الله على سموه موفور الصحة والسعادة، ومعربني 
عن اعتزازهم بهذا اللقاء العزيز خصوصاً أنه يأتي في مناسبة دينية عظيمة.
حضر اللقاء سعادة الفريق الركن عبيد محمد الكعبي وكيل وزارة الدفاع، 
وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة، 

ومعالي الفريق ضاحي خلفان متيم القائد العام لشرطة دبي.
شهر  لهم  سموه  وبارك  والضباط،  العسكريني  بالقادة  سموه  ورحب 
رمضان، متمنياً سموه لهم السداد والتقدم على طريق تطوير قواتنا املسلحة 
على  الساهرة  والعني  املنيع  السياج  تظل  كي  واألمنية  الشرطية  وأجهزتنا 

حماية أمن واستقرار الوطن واملواطن.

قّدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، وس���مو الشيخ ح���امد بن زاي��د 
أبوظبي  عهد  ولي  ديوان  رئيس  نهيان  آل 
واجب العزاء إلى سعادة اللواء الركن جمعة 
أحمد البواردي الفالسي قائد القوات البرية 
في وفاة جنله راشد، وذلك مبنزل العائلة 

في منطقة »بني اجلسرين« في أبوظبي.
التعازي  عن خالص  عبَّر سموهما  وقد 
أن  عزَّ وجل  املولى  الفقيد، سائلني  ألسرة 
يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد 

فسيح جناته.

سيف وحامد بن زايد يعزي�ن جمعة البواردي يف وف�ة جنله

نائب رئيس الدولة يستقبل سيف بن زايد 
وخ�لد بن حممد بن زايدوكب�ر �ضب�ط القوات امل�ضلحة وال�ضرطة

.. ويستقبل سفراء  ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج
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البوح بالضغوطات واملشاكل التي تواجه الزوجني 
عن  الوطأة  يخفف  طريق  املحُقّربني،  األصدقاء  إلى 
الزوج والزوجة حيال بعض املشاكل اليومية التي 
التأثير  أن  غير  الزوجية،  احلياة  تواجههما، ضمن 
قد يكون سلبياً إذا ما تدخل اآلخرون بطريقة غير 
صحيحة بني الطرفني، وقد يكون إيجابياً إذا تدخل 

أصحاب اخلبرة وبطريقة صحيحة.
رئيس  امل��ن��ص��وري  راش��د  املستشار  وي��رى 
أن  دبي  في  األس��رة«  لعلوم  الفرحة  »أكادميية 
الزوجية،  احلياة  على  مباشراً  تأثيراً  لألصدقاء 

 نظارة �سوداء

ناصح،  عادة  الصديق  أن  املنصوري:  ويضيف 
وعليك أن متيز الصديق الذي تستشيره في مسألة 
أحُسرية على حسب نوعيتها، فال تستشير من لديه 
بطريقة  وانتهت  ملشكلتك  مشابهة  أحُسرية  مشكلة 
سلبية، فبدون قصد منه سينقل لك خبرته بالنظارة 
الصفات  أهم  أذكر  وهنا  يرتديها،  التي  السوداء 
التي يجب أن تتوفر في املستشار وهي: أن يكون 
صاحب دين وتقياً وأن يكون ناصحاً ودوداً، فإن 
النصح واملودة يصدقان الفكرة، وميحصان الرأي، 
الهموم، فلو استشرت  الفكر من  وأن يكون سليم 
إنساناً مغموماً وفكره مشغول بأشياء، فهل تتوقع 
أن يعطيك إشارة واستشارة صحيحة؟، وأالَّ يكون 
صاحب هوى أو غرض شخصي يتابعه، حتى لو 
كان هذا الشخص ذكياً وخبيراً، لكنه صاحب هوى 
وهذا  هو،  يهواه  الذي  بالرأي  عليك  سيشير  فإنه 
شيء خطير جداً، فلو أن شخصاً مييل إلى شيء، 
مبا  عليك  يشير  سوف  فإنه  واستشرته  وجئت 
يهواه، ال ألنه صواب ولكن ألنه يهواه، وأن يشعر 
بِعظم أمانة مشورته، ويجب أن يشعر باملسؤولية، 
بأنه اآلن استؤمن على شيء، ولذلك قيل: »املشاورة 

راحة لك وتعب على غيرك«، ومن أمانة املستشار أال 
يسرِّب هذه القضية إلى أناس آخرين.

ويشدد املنصوري على ضرورة أن يكون الزوج 
نصتاً ومستمعاً جيداً لزوجته عندما تشعر  ذكياً ومحُ
في  يجول  عما  »تفضفض«  أن  إلى  بحاجة  أنها 
خاطرها من هموم وآالم وأحزان ترهقها، فإن لم 
زميالت  أو  من صديقات  غيره  إلى  ستلجأ  جتده 
عمل، حيث إنها على حسب الفطرة هي أكثر تدثاً 
عن  البحث  بهدف  حديثها  يكون  وال  الرجل،  عن 
عما  الفضفضة  بهدف  ولكن  غيرها،  أو  النصيحة 
يجول في خاطرها، أما الرجل الشرقي بطبيعته فإنه 
ال يتحدث عن عالقاته اخلاصة أمام اآلخرين، إال أنه 
ليس من اخلطأ أن يستشير ذوي اخلبرة واملعرفة 

واإلطالع في مشكلة أسرية خاصة.
وينصح املنصوري األزواج بضرورة أخذ موافقة 
الطرف الثاني عندما يلجأ إلى شخص ما كصديق 
أو زميل أو قريب لطلب املشورة في مسألة زوجية، 
عليه  الله  »صلى  الرسول  بني  خالف  وقع  فحني 
وسلم« )والسيدة عائشة )رضي الله عنها( سألها 
عليه الصالة والسالم أن يستشير عمر بن اخلطاب 
الصالة  عليه  فسألها  فرفضت،  عنه(  الله  )رضي 
والسالم أن يستشير والدها أبابكر الصديق )رضي 
الله عنه( فوافقت. فعادة ما يكون الطرف املخطىء 
متعنتاً ومتسلطاً، فإذا حاول الطرف األول البحث 
املشكلة،  تتفاقم  رضاه  بدون  مستشار  عن 
موافقة  أخذ  ضرورة  على  أشدد  لذا 
تكون  أن  على  اآلخ���ر،  ال��ط��رف 
محدود  أم��ٍر  في  االستشارة 
العالقة  إلى  التطرق  يتم  وال 
ملا  )الفراش(،  في  الزوجية 
لكل  حرج  من  ذلك  سيسببه 
ستره  م��ا  وفضح  األط���راف 
فيستشار  وج���ل-  ال��ل��ه-ع��ز 
أصحاب  األم���ور  ه��ذه  مثل  ف��ي 

التخصص كاألطباء مثالً.

الزوج العربي

ومن جانبه يرى الدكتور 
الرفاعي األخصائي  سعد 
إدارة  ف���ي  ال��ن��ف��س��ي 
»اخلدمات الطبية« في 
أن  أبوظبي،  شرطة 
قد  الزوجني  أحد 
لألصدقاء  يلجأ 
ب��ع��د ال���زواج 
إما هرباً من 

ل االأ�ضدق�ء يف م�ض�كل االأزواج؟ م� احلد امل�ضموح به لتدخُّ

وطبيعة اإلنسان أنه يتفاعل مع َمْن حوله بصورة 
إيجابية أو سلبية وذلك حسب الصحبة أو الصداقة، 
حيث تعود الصحبة اجليدة بالنفع على نفسه وعلى 
عالقته بأفراد أسرته، وعكس ذلك الصحبة السيئة. 
والصديق حسب املنصوري: هو »الشخص الذي 
َيْصدحَُقك«، فكما يقال: »الصديق هو الذي جتده وقت 
الضيق«، ففي السعة كل من حولك أصدقاء، أما في 
الصديق  هو  بجوارك  ويقف  يساندك  فمن  الشدة 
الذي  الشخص  وه��و  الزميل  وهناك  احلقيقي، 
تربطك به عالقة جبرية، مثل عالقة العمل. وكلمة 

الصديق تأتي من الصدق ومن اخللق، 
وهذه الصفات ال تكون متوفرة في 
منا  »البعض  قائالً:  اجلميع. ويحذر 
يجعل من الزميل صديقاً له، وأنوه 
إلى أن ذلك من أكبر األخطاء التي 

نقع فيها، فاألصدقاء ِقلة وعادًة 
واحداً  الصديق شخصاً  يكون 
وجتمعك  ثالثة  أو  اثنني  أو 
الطفولة  أيام  منذ  عالقة  بهم 

وتستمر مدى احلياة«.

املشاكل الزوجية داخل املنزل أو تأقلماً مع احلياة 
الروتينية بني الزوجني، بقصد أن الزوجة تتواصل 
مع صديقاتها سواء بالهاتف أو بالزيارات في أغلب 
دائم  ال��زوج  وأن  خاصة  الوقت  لقضاء  األحيان 

اخلروج من املنزل.
أما الزوج خاصة »العربي« فيرى أن الزواج ال 
يلزمه البقاء واملكوث في املنزل، فهو يرى أنه من 
الطبيعي أن يكون الرجل خارج املنزل أغلب الوقت.

ويضيف الرفاعي: قد ال يكون هؤالء األصدقاء 
كل  يلجأ  ولكن  الزوجة،  أو  للزوج  مفضلني سواء 
املألوف،  والوضع  الروتني  من  هروباً  لهم  منهما 
الزوجني  بني  التواصل  عدم  بسبب  يحدث  وهذا 
يحدث  أن  الطبيعي  من  بينما  الطبيعية،  بالطريقة 

تواصل وترابط بينهما فكل منهما سكن لآلخر.
الصداقات  من  احلد  ميكن  »ال  قائالً:  ويتابع 
بني  العالقة  تسني  طريق  ع��ن  إال  اخلارجية 
الزوجني، وهنا أنصح كل زوج وزوجة أن يعرف ما 
يعجب ويسعد الطرف اآلخر ويفعله، وأن يحترم كال 
الطرفني بعضهما، وتقدمي التنازالت من الطرفني في 
بعض األحيان، والتأكد من أن املنزل أهم من أي أمر 
الساحرة  والكلمات  اللطيفة  العبارات  وتبادل  آخر، 
بني الزوجني، والشعور بأهمية وجود الطرف اآلخر 

في احلياة وأنه ال غنى عنه«. 

البيت كفندق للنوم!

ّراء للحديث عن مشاكل  وكانت لنا لقاءات مع قحُ
للبيت  الداخلية  الشؤون  في  والتدخل  األصدقاء 
حيث تؤمن مرمي الزعابي )زوجة( بأن األصدقاء 
أو  بشكل  الزوجية  العالقات  على  فعالً  يؤثرون 
بآخر، فالصحبة الصاحلة تؤثر بصورة إيجابية على 
الزوج أو الزوجة في عالقتهم الزوجية، والصحبة 
في  ولكن  عليهما،  سلبية  بصورة  تؤثر  الفاسدة 
نهاية املطاف فإن الزوجني هما من يسمحان ألي 
ال  أو  يخصهما  أمر  أي  في  يتدخل  بأن  شخص 
يتدخل ومتى يكون ذلك وإلى أي حٍد يكون التدخل.
األصدقاء  ل  تدخُّ في  الشخصية  جتربتها  وعن 
من  »زوج��ي  مرمي:  تقول  الزوجية  العالقات  في 
النوع الذي يتأثر سريعاً بحديث من حوله، ومعظم 
الوقت  أغلب  ويقضون  متزوجني  غير  أصدقائه 
البر،  أو  املقاهي  أو  باألسواق  سواء  املنزل  خارج 
وهو رغم ارتباطه بأسرة مكونة من زوجة وطفلني 
إال أنه يرافقهم في جميع جوالتهم، ضارباً بواجباته 
البيت  زوجي  يدخل  أن  فبمجرد  احلائط،  عرض 
الراحة  يجد  وأنه ال  والشكوى،  بالتذمر  يبدأ  حتى 
والسعادة في البيت، وذلك كي يجد عذراً خلروجه 
أو  أصدقائه  مع  وقته  معظم  قاضياً  املنزل  خارج 

شؤون عائلية!
حتقيق: اأمرية الري�سي

راشد املنصوري

       يجب اأن يكون الزوج م�ستمعًا جيدًا 

لزوجته عندما ت�شعر �أنها بحاجة �إىل �أن 

»تف�شف�ض« عما يجول يف خاطرها
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تحقيق

فندق  إلى  البيت  حول  لقد  هواياته!  في  منشغالً 
للنوم ال يبدي أي احترام لوجودي في البيت وال 

يعتني حتى بأطفاله«.

االأولويات اأواًل

أما سعود بستو )مقبل على الزواج(، فيرى أن 
الزواج ال مينع التواصل مع األصدقاء القدامى أو 
األولوية  أن  »إال  التعرف على أصدقاء جدد،  حتى 
الثاني في احلياة ولألبناء  للنصف  بالتأكيد  تكون 

حيث إنهم األحق بوقتي من غيرهم كاألصدقاء«.
ويؤكد على أن هناك أسباباً قد تضطر الزوج أو 
الزوجة إلى اللجوء إلى الغير كاألصدقاء - وإن لم 
يكونوا مقربني- فقط لقتل الفراغ، خاصة بالنسبة 
خارج  وقته  أغلب  ميكث  ال��زوج  كان  إذا  للزوجة 
املنزل، أو من النوع الصامت أو غيرها من األسباب.
أصدقائه  إلى  يلجأ  فهو  الزوج  يخص  فيما  أما 
كثيرة  الزوجة  تكون  ك��أن  أيضاً،  أسباب  لعدة 
التحدث في الهاتف، أو تغرق في نوم عميق أثناء 
وجود الزوج في املنزل، أو زيارة الصديقات الدائم 

إليها، وغيرها من األسباب. 
 

ال�صديق احلقيقي

ان  على  )أع���زب(  احلوسني  ط��ارق  ويتفق 
لألصدقاء تأثيراً على العالقة الزوجية بكل تأكيد، 
فالصديق احلقيقي هو من يحث على اخلير ويدل 

على طريق الهداية. 
ويضيف قائالً: »هؤالء هم األصدقاء الذين يكون 
لهم تأثير إيجابي على األسرة، ومن وجهة نظري، 
صديق  زوج��ة  الزوجة  تصادق  أن  من  املانع  ما 
الزوج  بني  الصداقة  روابط  تزداد  وبهذا  زوجها، 
من  بدالً  أحُسرية  هنا  الصداقة  وتصبح  وصديقه، 

الصداقة الفردية«.

ح�صن عظيم

على  ينبغي  أنه  )أع��زب(:  حميد  عبدالله  ويرى 
املقربني  من  خاصة  األصدقاء  يخبرا  أن  الزوجني 
لهما،  الضيق  ويسبب  الزوجية،  العالقة  يفسد  مبا 
من هو  يحددا سوياً  أن  عليهما  أنه  إلى  باإلضافة 
الصديق املرحب به ومن هو الصديق غير املرغوب 
أي  سوياً  يقررا  أن  للزوجني  األج��دى  ومن  به، 
األصدقاء يجب أن يكون على مقربة منهما مبا ال 

يؤثر على طبيعة خصوصية حياتهما.
ويقول عبدالله: العالقة الزوجية ذات خصوصية 
أهل  م��ن  س��واء  شخص  ألي  يحق  وال  عالية، 
على  اإلطالع  األصدقاء  أو  الزوجة  أهل  أو  الزوج 

ما  فكثيراً  العظيم،  احلصن  لهذا  خصوصية  أي 
بها، سواء  التحدُّث  ويتم  تصل خالفات زوجيه، 
من الزوج أو الزوجة خارج دائرة البيت مثل األهل 
يتجاوز  قد  فتره  وبعد  اجليران،  أو  األصدقاء  أو 
الزوجان  يصبح  ولألسف  املشكلة،  هذه  الزوجان 
ماده للحديث بني اآلخرين وقصة لالستشهاد بها 

في بعض املواقف فقط.

زوجي على حق

الشامسي )زوجة( احلذر في  وتتوخى عائشة 
أمورها  في  لتدخلهن  منعاً  مع صديقاتها،  حديثها 
الزوجية وتقول: إن زوجها يفضل مناقشة أمورهما 
اخلاصة ومشاكلهما بني بعضهما دون تدخل من 
أحد، وال مانع من اللجوء إلى األهل الذين في الغالب 
قد يسترون على ذلك، أما األصدقاء فقد ينقلبون في 

أي وقت ويكشفون أمراً ال تمد عقباه فيما بعد.
ما  كثيراً  البداية  في  أنها  الشامسي:  وتضيف 
كانت تصارح صديقاتها حول األمور والضغوطات 
كانت ردات  األغلب  تواجهها، وعلى  التي  الزوجية 
إبدائهن  إلى  إضافة  مقنعة،  غير  صديقاتها  فعل 
جعلها  ما  حقيقية  جتربة  عن  منبثقة  غير  حللول 
تتأكد من أن زوجها على حق في إبعاد األصدقاء 
عن األمور الزوجية احلساسة، وخصوصاً املشاكل.

�صديقتي �صبب طالقي!

وتعترف مها النعيمي أن االصدقاء كانوا السبب 
تدخالت  من  »عانيت  وتقول:  بيتها  خ��راب  في 
الصديقات التي قادت حياتي الزوجية إلى االنهيار 
التام، حني أخبرت صديقتي املقربة عن مشكلة كانت 
بيني وبني زوجي، فقالت إنها لو كانت مكاني ألنهت 

هذا الزواج، ألنه لن يدوم«.
وتتابع : » قررت األخذ برأي صديقتي وطلبت 
بأنها  وأخبرني  بطلبي،  زوجي  وواجهت  الطالق، 
مرحلة وسيتم جتاوزها، ولم اقتنع وأصررت على 

القرار اخلاطئ، ما أنهى حياتي الزوجية«. 

الأهل فقط

ويشير محمد املرزوقي إلى أن أي بيت زوجية 
تبقى  أن  من  البد  ولكن  املشاكل،  لوقوع  معرض 
اخلالفات العائلية ضمن نطاق املنزل وال تخرج عن 
نطاقه، على أن تل باحلب واالحترام والتفاهم، وإن 
لزم التنازل من أحدهما فال عيب في ذلك، فالبد أن 

تبحر السفينة إلى بر األمان.
األسرار  إفشاء  خطورة  على  املرزوقي  ويؤكد 
لألصدقاء، ملا في ذلك من تضخيم حلجم املشكلة 
وهدم للبيت، وإن لزم األمر لتدخل خارجي، فيجب 

أن يكون من األهل فقط. 

طارق احلوسنيعبد الله حميد



19 العدد 489 سبتمبر 2011

العودة اإىل حياتي  

سامح  قالهما  كلمتان  بالسرطان«..  »مصاب 
قالهما  أع��وام.  بثالثة  الثالثني  تعدى  الذي  حافظ، 
بهدوء يشبه مالمحه الهادئة بفعل املرض.. كلمتان 

هما حصيلة شهور من املرض وأنواع من العالج 
وآالف األحالم التي أجلت بفعل املرض. نطق 
آخر  مرض شخص  عن  يتحدث  وكأنه  بهما 
فقط  كلمتان  يعرفه،  ال  آخر  وعن حياة رجل 
وابتسامة باهتة خجلى، كانت كافية الختصار 

رحلة املرض وأحالم الشفاء.
أخذ  ولكنه  تأمني،  في شركة  يعمل  سامح 

إجازة نتيجة املرض.
الذي أصاب  وعن بداية تعرفه على املرض 
جسمه، قال سامح بكلمات متزنة تشبه مالمحه 
إلى  وذهبت  البطن  في  بوجع  شعرت  املتعبة: 
الطوارئ وبعد عمل العديد من الفحوصات، جاء 
الطبيب وحدثني بنوع من التردد بأنني مصاب 
الكلمة،  باملرض اخلبيث، وكانت مفاجئة مبعنى 
من  أعان  لم  ألنني  وثانياً  رياضي،  ألني  أوالً: 
أي مرض طوال حياتي، إضافة إلى أنه ال يوجد 
في عائلتي أي تاريخ لهذا املرض، لذلك توقعت 
أن الدكتور مخطئ خاصة أنه طبيب عام وليس 
متخصصاً، فذهبت إلى مستشفى آخر متخصص 
ولكني  مطابقة  وكانت  التحليل  بإعادة  وقمت 
أشكو  ال  معافى،  شخص  بأنني  برأيي  متسكت 

من أي مرض فذهبت إلى مستشفى ثالث بحثاً عن 
أمل في تكذيب الفحوص - ولكنه القدر- فقد جاءت 
كل التحاليل مطابقة لوجود املرض، وهكذا خضعت 
للعالج  اخضع  واآلن  للورم،  استئصال  لعملية 

الكيميائي.
يتابع سامح قائالً: إنه يتناول اجلرعات الكيميائية 
سبع مرات كل ثالثة أسابيع، ويقول: أشعر باإلرهاق 
والتعب، ودائماً أريد أن ارتاح وأشعر باإلجهاد عند 
الصغيرة  ابنتي  إذا العبت  أي مجهود بسيط حتى 
»كارما« أشعر بالوهن وهي تبلغ اآلن سنة وأربعة 
للعب  للعودة  مقاومتي  وقود  »كارما« هي  أشهر.. 
معها واحلياة بها، كما أني أشتهي إجناب الكثير من 

األطفال حتى تأنس بهم. 
وزوجته  أمه  من  واملساندة  الدعم  سامح  يجد 
من  كثيراً  ينزعج  أنه  إال  يقول،  كما  طفلته  وعيون 
تتعبه  كما  مجهود،  أقل  عند  به  يشعر  الذي  التعب 
الروائح  مختلف  من  ويتحسس  الشمس  أشعة 

كالعطور حتى من عطر احلالقة ورائحة الطعام.  
ابتسامه  يرسم  وهو  سامح  يقول  أمنيته،  وعن 
متعبة: »أريد العودة إلى كارما.. أريد قضاء أجازتي 

مع أصدقائي.. أريد السفر.. أريد العودة للحياة«.

عزمية رجل 

الرابعة  يبلغ  فهو  إبراهيم  أحمد  املهندس  أما 
والستني من العمر مصاب باملرض اخلبيث، ويقول 
املرض  ينتظر  ال  املوت  أن  أعرف  أنا  املؤمن:  بثقة 
أسباب،  هي  وإمنا  احلياة،  باب  يدق  حتى  اخلبيث 
واملرض قدر ويجب أن نرضى بالقدر خيره وشره.
 ويروي املهندس أحمد قصته مع املرض قائالً: 

السابعة عشرة وذهبت  في  وأنا  قريتي  تركت  منذ 
حتى  معها  وأتعارك  احلياة  أعارك  وأنا  املدينة  إلى 
استطعت أن أكون مهندساً وتزوجت وأجنبت ثمانية 
أوالد  الباقي  النصف  و  بنات  نصفهم  األبناء،  من 
هم  حفيداً  عشر  ثمانية  أهدوني  بدورهم  والذين 
قحُرة عيني، لذلك لم اعتد االستسالم أو الهروب من 
متوقعة،  أو غير  قاسية  كانت  احلياة مهما  مواجهة 
أكون قادراً على الفوز طاملا أنا مؤمن أن كل  دائماً 

شي قدر يصيب به اخلالق عباده املؤمنني.
وأضاف املهندس أحمد وهو يشرح طبيعة مرضه: 
وأنا  »توام«  مستشفى  في  لي  يوم  أول  هو  اليوم 
متعباً، فحالوة  أو  كان صعباً  مهما  للعالج  مستعد 

احلياة تخرج من رحم األلم وليس من العدم.
أن إصابته باملرض اخلبيث  ويعتقد احلاج أحمد 
كانت نتيجة خطأ طبي، شارحاً: شعرت ببعض األلم 
التجمع من  باملعاينة ووجد ما يشبه  الدكتور  وقام 
فتدفق  الدمامل وبطريقة اخلطأ المسه  و  االحتقان 
أحتاج  أنني  الطبيب  أخبرني  وهكذا  والدم،  الصديد 

وهكذا  اخل���راج«  »كيس  الستخراج  منظار  إل��ى 
خضعت إلى عملية وكانت النتيجة أنني بعد العملية 
وعندما  احملتملة،  غير  اآلالم  من  بالكثير  شعرت 
إنه  قال  الكيس  فحص  نتيجة  عن  الدكتور  سألت 
لم يرسله للمختبر ليحلله -كما يفعل األطباء عامة 
عملية  كانت  فإذا  هناك مشكلة  أن  -وهكذا شعرت 
املنظار ناجحة فلماذا هذا األلم الذي حدث فجاء بعد 

املنظار، فهل ارتكب الطبيب خطأًً طبياً ما؟
في  ت��دور  األسئلة  كانت  قائالً:  قصته  ويتابع 
رأسي، وهكذا قمت بعمل تليل خاص وكانت نسبة 
وبعد  الطبيعي،  من  بقليل  أعلى  وهي   ٪40 التحليل 
ستة أيام قمت بالتحليل الثاني وكانت النتيجة ارتفاع 
هذا الرقم وهو ما ظهر بشكل واضح بداية في ظهور 
اخلاليا املتحولة، الذي تطورت نتيجة خلطأ طبي.. قد 
الطبيب  ولكن  قبل  تكون هذه اخلاليا موجودة من 

حفزها، ألن األلم بعد العملية كان موجعاً. 
وصفت  التي  فاطمة  زوجته  جلست  جانبه  إلى 
بالعمرة  ذلك  على  وتدلل  القوي«  »بالرجل  زوجها 
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حياة
على حافة الموت 

م�ض�بون ب�ملر�س اخلبيث يروون اأحالمهم املوؤجلة وت�ضبثهم ب�حلي�ة. 

حتقيق: الرا الظرا�سي - ت�سوير: حممد علي

الكثير  الكثير من احلزن، فقابلت  توقعت 
من  تخل  لم  التي  واألح���الم  التفاؤل  من 
األهل  بصحبة  البحر  وارتياد  »املنسف« 
واألطفال، وتوقعت أن أرى الدموع على حياة 
مرهونة في حلظة قد تشارف على االنتهاء، 
فهالني أن أجد خططاً لإلجازة وطموحاً في 

العمل واشتهاء ألطفال لم يولدوا بعد.
بالصبر  ممزوجة  آه��ات  إل��ى  استمعت 
تساند  أسر  على  وتعرفت  باألمل،  ومتقدة 
تأثرت  باملرض،  البالء  محنة  بصبر  وتدعم 
بهم ومعهم وضحكت على نوادرهم ودعوت 
عمن  عنهم،  أكتب  أن  فضلت  ولكني  لهم، 
يعانون بصمت املرض ويحاولون االنتصار 
عليه ليعودوا إلى أحُسرهم وأحبائهم وحياتهم، 
أكتب عن أناس عاشوا »املرض اخلبيث« ولم 

يستسلموا. 
إنهم يشكلون قصصاً واقعية عن احلياة 

واألمل على حافة املوت. 

سامح حافظ

رقية

محمد غياث هشام
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بل  عالية،  بهمة  املاضي  رمضان  في  قضاها  التي 
إنه كان يحث ابنه الكبير على إكمال الطواف بعد أن 
تعب األخير ومتدد في احلرم شاكياً احلر والصيام. 
امتلك  وأنا  العزمية  ميتلك  »زوجي  فاطمة  وتقول 

رجالً َقلَّ مثيله«. 
 

عندما نحب نحيا 

الثالثة فهي في الرابعة والعشرين   أما املريضة 
على  نائمة  كانت  جميلة،  بعد  تزال  وال  العمر  من 
سريرها، بابتسامتها العذبة استقبلتنا بحب. هي من 
جنوب شرق آسيا، ال تتحدث إال بلغتها األم، لذلك 
كانت أخت زوجها واسمها آسيا تترجم لنا اإلجابات. 
مريضة  أنها  تعرف  ال  أخ��ي  زوج��ة  آسيا:  قالت 
بالسرطان، فقد أخفينا عنها األمر حفاظاً على حالتها 
ظهر  الذي  الكيميائي  للعالج  وبالنسبة  النفسية. 
واضحاً في تساقط شعرها، قالت آسيا: شعرها كان 
جميالً وطويالً يالمس ركبتيها، واآلن لم يتبق منه 
غير ذكرى. وعن حالتها الصحية قالت آسيا: كانت 
منذ شهور تشعر بالصداع واإلرهاق والوهن وكنا 
نذهب إلى العيادات إليجاد حل للصداع ولكن حالتها 
حتى  للدم  تليالً  فعملنا  فأكثر،  أكثر  تسوء  كانت 
نعرف سبب اخللل فجاءت النتيجة دالة على اصابتها 
بسرطان الدم »اللوكيميا« فدخلت مستشفى »توام« 
وهي تخضع للعالج الكيميائي منذ ثالثة أشهر وقد 

أثر هذا عليها نفسياً وجسديا.
لديها  قائلة: زوجة أخي  بالغ  بأٍس  آسيا  وتتابع 
من  السادسة  في  الكبيرة  هما سارة ولني،  طفلتان 
أنها  تعتقد  وهي  اخلامسة،  في  واألخ��رى  العمر 
ال  ولكنها  األدوي��ة  وتأخذ  ع��ادي  مبرض  مصابة 
تعرف أنه املرض اخلبيث، ومع ذلك حالتها النفسية 
تسوء مع مرور الوقت، خاصة أن األطباء نصحونا 
بعمل عملية زراعة نخاع وهي عملية مكلفة، وحالتنا 

املادية ال تسمح.
وتختم آسيا قائلة: نحاول دائماً دعم زوجة أخي، 
أن  األمل، كما  باملرارة وخيبات  املرض مليء  ولكن 
الضئيل، ومع ذلك  الكيميائي أرهق جسدها  العالج 

مازلنا نتمسك باألمل. 

منا�صف 

متزوج  هشام،  غياث  محمد  هو  الرابع  املريض 
عشرة  الثالثة  في  أكبرهم  أطفال  أربعة  ولديه 
وأصغرهم في الثالثة من العمر، تّدث عن مرضه 
باستمرار  الظهر  في  اآلم  من  أشكو  كنت  قائالً: 
من  الفحوصات مت تويلي  من  العديد  عمل  وبعد 
مستشفى  إلى  العالج  فيه  أتلقى  التي  املستشفى 
أخبرني  فالطبيب  السبب،  معرفة  دون  »ت��وام« 
في  ذلك  عمل  ويجب  بعد  تستكمل  لم  التحاليل  أن 
»توام«، ولكن بيني وبني نفسي كنت أعرف أن هناك 
أني مصاب  بسرطان  ما حتى عرفت الحقاً  خطباً 

الدم، وبدأت أخضع للعالج منذ أربعة أشهر.
علمه  لدى  الصدمة  بهول  شعوره  كيفية  وعن 
من  مفاجأة  ك��ان  املوضوع  محمد:  يقول  باألمر 
على صحتك  آمناً  تكون  ففي حلظة  الثقيل..  العيار 
حياتك  كل  يهدد  زل��زال  يأتي  أخ��رى  حلظة  وفي 

ويجعلك تعيد ترتيب األمور مرة أخرى. وفي بداية 
وأطفالي حتى  أصارح زوجتي  لم  باخلبر  معرفتي 
تأكدت من املرض وبعد تأكيد التحاليل لكل املخاوف 
التي أصبحت أمراً واقعاً. تدثت مع زوجتي التي 
اخلالق،  برحمة  وطمأنتني  بإميان  األمر  أستوعبت 
ولكني أخفيت املوضوع عن أطفالي واكتفيت بالقول 
للمرة  البيت  عن  غبت  وهكذا  تعبان شوية«..  »بابا 
في  وكنت  عالجي  بداية  في  كامالً  شهراً  األول��ى 
امللل  وسط  الذكريات  تتقاسمني  وح��دي  غرفتي 
والفراغ، وتزورني صور أطفالي لتخفف عني آالم 

املرض. 
وعن أحالمه عند اخلروج قال ضاحكاً: »املنسف« 
شيء  كل  يشتهي  فاملريض  »املنسف«  ثم   ومن 
وخاصة األطعمة التي يجب أال يأكلها، ويشعر بقيمة 
احلياة والصحة التي كان يتمتع بها، أريد الذهاب في 

رحالت مع أطفالي لتعويض األيام املاضية.
يقول  بالشفاء  تفاؤله  وم��دى  ال��ع��الج  وع��ن 
محمد:بعد اجلرعات الكيميائية أشعر بالوهن والتعب 
حالتي  لله،  واحلمد  األط��راف،  وتنميل  والصداع 
سأغادر  أيام  وبعد  جيد  بشكل  تتحسن  الصحية 

املستشفى إلى حياتي الطبيعية.

طفولة موؤجلة  

يكون  فكيف  الكبار،  على  وقاٍس  صعب  املرض 
احلال مع األطفال وذويهم وهم يرون املرض اخلبيث 

يعيش في أجساد أطفالهم الغضة.
تتشعبها  أعوام،  الثالثة  تتجاوز  لم  طفلة  رقية.. 
الطفلة  فهذه  واملغذيات،  الكيميائي  العالج  أنابيب 
باملرض  إصابتها  منذ  والشرب  األكل  عن  توقفت 
الطبيعية لتستطيع احلياة. كانت  باملغذيات  وتكتفي 
تكن  لم  والدتها،  أكلم  وأنا  مستكينة  هادئة  رقية 
كبقية األطفال، فاملرض والعالج الكيميائي سلبا منها 

شقاوة الطفولة.
املرض  اكتشاف  كيفية  رقية  والدة  منال  تصف 
فتقول: في شهر مايو املاضي كانت رقية تلعب فوق 
السرير وفجأة سقطت منه وبعدها بدأت بالترجيع 
وأصابها اإلسهال، فنقلناها إلى الطوارئ الذي حولها 
ملستشفى »توام« لنكتشف أن طفلتي بها ورم كبير 
في الدماغ حتى أن األطباء تفاجئوا من كبر الورم 
في  كان  ألنه  به  تنبئ  ع��وارض  أي  وع��دم وج��ود 
منطقة خطيرة في املخ وبعد استئصال الورم بدأنا 
مرحلة العالج الكيميائي وبقي لها اآلن أربع جرعات.

ابنتي  على وجهها:  بادية  األم واحلسرة  وتتابع 
أصبحت مرهقة وقابعة ال تتكلم كثيراً وال تلعب أبداً، 
وتكتفي بنقل نظراتها املكسورة بفعل املرض إلينا، ال 
تطلب شيئاً وال تشتكي من شيء، فقط توزع نظرات 
أني  وتشعرني  مشاعري  وترهق  تؤرقني  حزينة 
توقفت  التي  املرض عن صغيرتي  دفع  عاجزة عن 
عن املشي منذ العملية، وأصبحت ال تعيش إال على 

السوائل واملغذيات. 
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الرقابة اإلزامية 

في إحدى اجللسات النسائية، توجهنا إلى أحُمهات 
استخدام  عند  يتخذنها  التي  االحتياطات  ملعرفة 
قنوات  يخص  فيما  خاصة  »لإلنترنت«،  أطفالهن 
 33 محمد-  أم  تعمل  حيث  االجتماعي،  االتصال 
عاماًً على وضع بنود أساسية قبل استخدام أطفالها 
»لإلنترنت«، تقول: »عملت على وضع بعض النقاط 
األساسية لالستخدام األمثل لالنترنت، خاصة وأن 
يسهل  عشرة، مما  اخلامسة  يتجاوزوا  لم  أطفالي 
وقوعهم في براثن هؤالء املتربصني، وأمر طبيعي 
العقالني،  لالستخدام  بالنصح  إليهم  أتوجه  بأن 
خاصة مع من يسمون ب� )أصدقاء اإلنترنت(، وهنا 
تكمن اخلطورة عندما يتم التخاطب مع أناس شبه 
وهميني، لذا ال بد من معرفتنا بأصدقائهم وتقّدير 

البالء قبل وقوعه«. 

في العالم االفتراضي ألغام

رتنت«
مرتب�ضون ي�ضتهدفون االأطف�ل عن طريق »االإن

الغالف

حتقيق: نوال �سامل

فتحت قنوات التواصل االجتماعي 
أبوابها على مصراعيها الستقبال جميع 
فتح  على  فعملت  ثقافاتها،  بكل  العمرية  الفئات 
باب احلوار والتواصل بطرق سهلة، تتيح ملستخدميها 
يدفع  من  هناك  ولكن  النظر،  ووجهات  األفكار  التقاء  فرصة 
ضارباً  استخدامه  يسيىء  من  بسبب  التكنولوجي،  التقّدم  هذا  ضريبة 

بعرض احلائط كل القوانني األخالقية, متناسياً النتائج والعواقب.
ولعل من أبرز مستخدمي قنوات التواصل االجتماعي، هم من فئة املراهقني واألطفال، 
االكتشاف  إلى  دائماً  الطفل متيل  اللعاب متاحة، وطبيعة  لها  ُيسال  التي  اإلغرائية  فاألساليب 
بوجود األشكال واأللوان احملببة إلى قلبه، إضافة إلى تعلقه باأللعاب والشخصيات الكرتونية, فيجد 
ضالته في اإلبحار في عالم »اإلنترنت« دومنا توجيه أو رقابة، ليجد نفسه فريسة سهلة لهؤالء املتصّيدين أو 
املتربصني بهم، فيقع ضحية دخوله عالم الغموض، جنده في حوار مطّول مع أحدهم متقمصاً شخصية )مالئكية( غير 

الشخصية )املفترسة( احلقيقية، إلى أن يحدث ما ال ُتمد عقباه. 
أين الرقابة واحلظر واملنع؟ أسئلة نتوجه بها إلى أولياء األمور.

»لم  متوجسة:  فتقول  عاماًً   29 أم سعود-  أما 
يدخل »اإلنترنت« إلى منزلنا بسهولة، فلوال املناهج 
التي تطلبت وجوده ملا تعرفت عليه عن  الدراسية 
أهلي  منزل  عندما كنت في  ما حصل  قرب، وهذا 
ضرورياً  »اإلنترنت«  وجود  فكان  زواجي،  قبل 
لقضاء متطلبات البحوث الدراسية اجلامعية، وكان 
دخوله مصاحباً لسلسلة من اإلرشادات واملمنوعات 
من ِقِبل والدي وأخوتي األكبر سناً، ولم يكن األمر 
بأبناء،  الله  رزقني  عندما  إال  تصّورته  كما  سهالً 
فكان إحلاح ابنتي الكبرى على تركيب »اإلنترنت« 
عند  توقفت  التي  األجوبة  من  الكثير  ألجد  باباً 
تفكيري بالسؤال آنذاك، ففهمت مدى حرص األهل 
على الرقابة عند استخدام »اإلنترنت« فنظرة األهل 
دائماً ما تكون بعيدة وثاقبة في بعض األمور في 
الوقوع في  الثقة بل للحرص من  حياتنا، ال لعدم 

اخلطأ أو ضحايا ملجرمي »اإلنترنت«.
وإدراكهم  األطفال  وعي  مدى  على  وللتعرف 
العنكبوتية  الشبكة  دهاليز  في  الكامنة  للمخاطر 
توجهنا بالسؤال إلى عدد من األطفال الذين يلجأون 
إلى اإلنترنت بصورة روتينية فكانت هذه اإلجابات:
تقول شذى )10 سنوات(: »أستخدم »اإلنترنت« 
باختيار  والدتي  تقوم  حيث  والدّي،  موافقة  بعد 
للرجوع  بتخزينها  فتقوم  لسني  املالئمة  املواقع 
إليها، وقد علمتني أن أبلغها فور وصول أي رسالة 
سنوات(   8( عمر  أما  االلكتروني«.  بريدي  إلى 
أقوم  وال  باأللعاب،  اخلاصة  املواقع  فيقول:»أحب 
من  انتهائي  بعد  إال  »اإلنترنت«  إل��ى  بالدخول 
من  ومراقبة  بإشراف  وذلك  املدرسية،  واجباتي 

والدتي التي تختار لي اللعبة املناسبة لسني«.
أن  إال  بها،  يقتدى  مثالية  هذه مناذج  تكون  قد 
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عما  يغفل  البيوت  من  الكثير  أن  إلى  يشير  الواقع 
إما جلهل  »اإلنترنت«  شبكة  على  األبناء  به  يقوم 
بأوالدهم  ال��زائ��دة  ثقتهم  أو  اآلب��اء  لتقاعس  أو 
واضحة  مخالفة  وه��ذه  النوايا  سن  ححُ وافتراض 
ألبسط مسؤوليات األبوين املتمثلة في توفير بيئة 
آمنة ألوالدهم من خالل النصح والتوجيه والرقابة 
املسؤولة واحملاسبة. ولكن ما دور الدولة في نشر 
املتربصني به في  الطفل من  مظلة أساسية تمي 

العالم االفتراضي؟

جلنة عليا دائمة حلماية الطفل

العام  األمني  النعيمي  خلريباني  ناصر  اللواء 
وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب 
قال  الطفل  حلماية  العليا  اللجنة  رئيس  الداخلية، 
اهتمامها  املوضوع  هذا  أولت  الرشيدة  القيادة  إن 
االحترازية  والقواعد  األسس  وضع  على  فعملت 
حلماية الطفل من استغالله عبر »اإلنترنت« حيث 
مت تأسيس اللجنة العليا الدائمة حلماية الطفل عام 
2010 بهدف تطوير مشروع متكامل حلماية الطفل 
من جميع األخطار وليست أخطار »اإلنترنت« فقط.

عضوية  إلى  انضمت  االم��ارات  أن  إلى  وأشار 
أساليب  تطوير  بهدف  االفتراضية  العاملية  القوة 
وممكنات حماية الطفل بشكل عام . وعن اجلهات 
إن  ق��ال:  الطفل،  حماية  جلنة  إلى  انضمت  التي 
اجلهات تشمل إضافة إلى وزارة الداخلية كالً من 
وزارة العدل، التنمية األحُسرية بأبوظبي والشارقة، 
هيئة  االتصاالت،  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة 
لالتصاالت  اإلم��ارات  مؤسسة  للهوية،  اإلم��ارات 
)اتصاالت(، وهناك شراكة قيد التطوير مع شركة 

»مايكروسوفت« العاملية. 
الطفل  حماية  مجال  في  »عضويتنا  وأض��اف: 
مع القوة العاملية االفتراضية أدت إلى التركيز على 
مخاطر  من  األطفال  حماية  في  اإلعالمي  اجلانب 
خاللها،  من  به  واملتربصني  »اإلنترنت«  شبكة 
واحداً  أن  إلى  تشير  الدولية  اإلحصائيات  فبعض 
تتم  العالم،  مستوى  على  أطفال  خمسة  كل  من 
محاولة استدراجه وتهيئته الستغالله جنسياً على 
»اإلنترنت« وقد قمنا بأخذ هذا املؤشر- بالرغم من 
التشكيك في دقته- من باب النهج الوقائي بناًء على 
آل  زايد  بن  الشيخ سيف  سمو  الفريق  توجيهات 
نهيان- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية- 
في ميدان حماية الطفل، فارتأينا أخذ هذه األرقام 
أن  باعتبار  دراسة،  وضع  في  مرجعاً  واعتبارها 
اجلهات التي قامت بتقدمي هذه األرقام هي جهات 
أمنية، باإلضافة إلى وجود دراسة استشرافية مت 
نشرها في إحدى صحفنا احمللية عام 2005، حيث 
بيّنت بأن 52 من األطفال في مدارس أبوظبي في 
املرحلة االبتدائية معرضون لالستغالل لقلة الوعي 

وضعف الرقابة، ولكن إن قمنا بربط هذا املؤشر مع 
املؤشر الذي وصلنا من اخلارج مقروناً مع ترتيب 
مجال  في  عربياً  واألول  عاملياً،   24 ال�  اإلم��ارات 
بشكل  التهديد  هذا  نأخذ  جعلنا  املعلومات،  تقنية 
جدّي، مطالبني كافة املؤسسات احلكومية األخرى 

باملشاركة معنا«.

م�صاءلة

وأشار اللواء النعيمي إلى »أن »املجلس الوطني 
االتادي« استفسر من الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
االتصاالت عن مشاريع الهيئة ودورها في حماية 
املجلس  أشاد  وقد  »اإلنترنت«  مخاطر  من  الطفل 
حماية  في  تبذلها  التي  واجلهود  اللجنة  ب��دور 
الطفل، كما أشاد بدور جميع املؤسسات في متابعة 
الهيئة  أن  ومبا  حلها،  إلى  للوصول  الطفل  قضايا 
على  قبلها  من  التأكيد  مت  فقد  اللجنة،  في  شريك 
التي  املحُنِظمة،  الضوابط  تطوير  في  املأمول  الدور 
أبنائهم  سلوكيات  مراقبة  من  األمور  أولياء  مَتّكن 
في استخدام التقنيات احلديثة، والتي نرى ضرورة 
امل��زّودة  الشركات  على  إلزامية  ضوابط  جعلها 
»فلترة«  عمل  إمكانية  منها:  »اإلنترنت«  خلدمات 
طرح  أو  »اإلنترنت«  استخدامات  لبعض  خاصة 
السلبية  اإلمكانيات  عن  توعوية تخصصية  برامج 

الستخدامات هذه التقنية«.

اأجهزة ذكية

وعن بعض األجهزة املزّودة بخدمة »اإلنترنت« 
هواتف  أجهزة  هناك  أن  إلى  النعيمي  اللواء  أشار 
قبل شهر  احملظورة  املواقع  عنها  جب  لم تحُ ذكية 
األجهزة  بأن هذه  2009، وقال: »الحظنا  ديسمبر 
قد انتشرت بني فئة وشريحة املراهقني، وهذا أدى 
إلى تواصلنا املباشر مع هيئة تنظيم االتصاالت في 
حينه، التي قامت مشكورة بإلزام مزّودي اخلدمات 
عن  احمل��ظ��ورة  امل��واق��ع  حجب  خاصية  بتوفير 
مستخدمي أجهزة »البالك بيري« على سبيل املثال 
ونأمل تطوير هذا التعاون مستقبالً ليتطّور، بحيث 
كامنة  وسلبيات  مخاطر  أية  وتليل  دراسة  تتم 
ملثل هذه األجهزة قبل طرحها في األسواق، حتى 
يتم تدارك هذه املخاطر ومعاجلتها قبل أن تصبح 
مصدر تهديد للمستخدمني، كما أن نشر اإلشاعات 
املغرضة واإلساءة لسمعة مؤسسات أو أشخاص، 
آخر، مقرونة  ابتزاز يعد تعدياً  واستخدامها كأداة 
بصعوبة ومحدودية التعّرف على األشخاص الذين 
يقومون بأعمال غير قانونية، ولألسف فإن العديد 
من أولياء األمور ال يدركون األبعاد السلبية لبعض 
التاسعة،  دون  أبناءهم  بها  يزّودون  التي  األجهزة 
فما احلاجة لطفل في مثل هذا العمر إلى جهاز به 
عمره  تفوق  التي  املتعددة  اخلصائص  من  العديد 

اصطحابه  إلى  األمر  وصل  فقد  العقلي؟  وإدراكه 
اجلهاز إلى املدرسة، ونتمنى من السادة التربويني 
وما  وافية  دراسة  ودراسته  املوضوع  هذا  إثارة 
مدى تأثيره على اجلانب التعليمي، ووضع ضوابط 
منظمة الستخدام الهواتف واألجهزة الذكية من هذا 
وباإلضافة  احلاجة،  لزمت  إذا  املدارس  في  النوع 
إلى كونه مصدر تهديد في إساءة استخدامه، فإنه 
أيضاً يكون أحد مسببات إلهاء الطالب عن العملية 

التعليمية وضعف التحصيل الدراسي«.
إلى جانب التوعية املطلوبة من جهة أولياء األمور، 
األجهزة  هذه  توفير  حالة  في  النعيمي  اللواء  أكد 
هذه  نوعية  مراجعة  عليهم  يتوجب  فإنه  ألبنائهم، 
التقنيات واألجهزة، التي يقومون بتزويد أبنائهم بها 
»إنترنت«  خطوط  أو  كمبيوتر  ألعاب  أكانت  سواء 
عالية السرعة في غرف النوم، متسائالً: »ما حاجة 
الطفل إلى كاميرا انترنت؟ هل للتواصل مع قريب 
خارج  من  أصدقاء  مع  للتواصل  هل  لألسرة؟ 
الدولة؟ وإن كان هذا الشيء واقعاً، فما احلاجة إلى 
تركيبها في غرف نوم أطفال أو مراهقني؟«. وأّكد 
سعادته قائالً: إن وجود شبكة السلكية في املنزل 
ذكي،  هاتف  جهاز  أو  محمول  كمبيوتر  جهاز  مع 

كِّن  لديه خاصية الربط على الشبكات الالسلكية ميحُ
الطفل من التواصل مع أي شخص في العالم، وهنا 
اخلدمات  هذه  في  النظر  إعادة  إلى  احلاجة  تظهر 
إليها  بحاجة  هم  هل  ألبنائهم،  املتوفرة  والتقنيات 
ولكن  »اإلنترنت«  منعهم من  ذلك  يعني  فعالً، وال 
أبسط توصية وهي أن تكون هناك مراقبة، وحبذا 
اآللي في مكان عام في  لو وحُضع جهاز احلاسب 
مرأى  على  الطفل  ليكون  اجللوس  كغرفة  املنزل 

ومسمع من أسرته«.

مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل

وزارة  تواكبها  التي  التطويرية  اخلطط  وعن 
الفريق  إصدار  إلى  النعيمي  اللواء  أشار  الداخلية، 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 
)347( لعام 2011 باستحداث وحدة تنظيمية تت 
الطفل«،  حلماية  الداخلية  وزارة  »مركز  مسمى: 
ووضع  العامة  السياسات  إعداد  سيتولى  والذي 
واإلشراف  الطفل،  حلماية  االستراتيجية  اخلطط 
الواقعة  التحقيق في اجلرائم  أعمال  ومتابعة سير 
على الطفل، وتطبيق وتطوير القوانني والنظم ذات 

الصلة باجلرائم الواقعة عليه، بالتنسيق مع اجلهات 
املعنية واملتخصصة ومتابعة تنفيذها.

كذلك  املركز  سيقوم  النعيمي  اللواء  وبحسب 
وإدارات  واحملاكم  العامة  النيابة  مع  بالتنسيق 
فيما  العالقة  ذات  واجلهات  املتخصصة،  الشرطة 
تسجيل  متابعة  عن  فضالً  الطفل،  بقضايا  يتعلق 
املجرمني املدانني بارتكاب جرائم جنسية ضد الطفل، 
اجلرائم  مبرتكبي  اخل��اص  اجلنائي  السجل  في 
اجلنسية ضد الطفل، واملشاركة في عملية التسجيل 

وتديث البيانات متى ما استدعت احلاجة.
على  املركز  احتواء  إلى  النعيمي  اللواء  ون��ّوه 
التحقيق  متابعة  التالية:  التنظيمية  ال��وح��دات 
الوقاية  االجتماعي،  الدعم  تنسيق  والتنسيق، 
أن  النعيمي  اللواء  وذك��ر  واإلرش���اد.  والتوعية 
التي  وال��ن��دوات  املؤمترات  في  سيشارك  املركز 
إضافة  توصياتها،  ومتابعة  الطفل،  بحماية  تحُعنى 
إلى إعداد التقارير الدورية عن عمل املركز ورفعها 
الدراسات والبحوث  إلى اجلهات املختصة، وإعداد 

املتعلقة بحماية الطفل.

ل تدخُّ

عضو  الشمري  محمد  فيصل  املقدم  ويذكر 
حادثة حقيقية  الطفل  العليا حلماية  اللجنة  ومقرر 
ابنه  أن  األب  اكتشف  األمور حيث  أولياء  أحد  مع 
الذي لم يتجاوز العاشرة وميتلك هاتفاً ذكياً أضاف 
في  األصدقاء  قائمة  إلى  سناً  منه  أكبر  أشخاصاً 
الهاتف وكان هؤالء الذين يعلمون متاماً أنه صغير 
له وفي  إرسال ملفات ال أخالقية  يتعمدون  السن 

أوقات متأخرة من الليل.
األمور  أولياء  على  يجب  أنه  الشمري  ويقول 
التدخل وأن يكون على هذه األجهزة ضوابط بوقت 

ن طفلك �أال يخطط الجتماع وجهًا لوجه  لقِّ

مع �شخ�ض �لتقى به عرب »�الإنرتنت«.

بلِّغ عن �أي حمتوى �أو ن�شاط ت�شتبه يف �أنه خمالف 

للقانون �أو �إجر�مي للجهات �ملخت�شة يف �لدولة

�للجنة �لعليا �لد�ئمة حلماية 

�لطفل هدفها تطوير م�شروع 

متكامل حلماية �لطفل من 

جميع �الأخطار ومنها �أخطار 

»�الإنرتنت« 

نعمل على تطوير م�شتويات 

�لتعاون و�ل�شر�كة مع �لعديد 

من �الأجهزة يف �لدول 

�الأخرى

- �للو�ء �لنعيمي

 - �ملقدم �ل�شمري
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الغالف

ما  ومتى  استخدامها،  وأسباب  استخدامها  ومكان 
أحُسيىء استخدامها لزم الثواب والعقاب، وأنه يترتب 
ليسوا  أصدقاء  هناك  بأن  تعي  أن  األس��رة  على 
تهديد  مصدر  يشكلوا  أن  وباإلمكان  ثقة،  مصدر 
رئيسي  فدورهم  أبنائهم،  وسالمة  سالمتهم  على 
الطفل  وعي  وبناء  الطفل،  وسالمة  أمن  في  هنا 

لتتشكل لديه رقابة ذاتية.
وعن دور جلنة حماية الطفل في التصدي لهؤالء 
املتربصني، أشار املقدم الشمري إلى تطوير أفضل 
البرامج حلماية الطفل، ليضيف قائالً: »نعمل على 
تطوير مستويات التعاون والشراكة مع العديد من 
أجهزة التعاون في الدول األخرى، سواء عبر القوة 
العاملية االفتراضية أو »اإلنتربول«- العضو املوازي 
في القوة لالطالع على أفضل املمارسات في هذا 

املجال وتطبيقها«.

اإجراءات احرتازية

هما  والوعي  التوعية  أن  إلى  الشمري  ويشير 
أفضل إجراء احترازي، وبناء الوعي الذاتي للطفل 
نعتبره خط الدفاع األول قائالً: إن هناك العديد من 
املخاطر التي تهدد الطفل من ابتزاز وتشهير والعديد 
من املخاطر، فالطفل إذا ما وحُضع في مأزق ولم يكن 
هناك تواصل فّعال بينه وبني ولي أمره، فهذا يحُعتبر 
مصدر تهديد بحد ذاته، لذا وجب علينا بداية معرفة 
سلوكياته،  ومراقبة  بالطفل  األس��رة  عالقة  مدى 

واألسرة  الطفل  يشمل  أن  يجب  الوعي  بأن  وأجد 
والتربويني ورجال القانون كذلك، فمن الضروري 
وعي اجلميع بهذه القضايا وأبعادها، وهذا ما نعمل 
به وعليه كجهاز شرطة بالدرجة األولى، من خالل 
ورش العمل وامللتقيات واملؤمترات التخصصية في 
رحت فيها العديد من املواضيع  هذا املجال، والتي طحُ
اإلعالم  وسائل  بدور  الشمري  ونوه  ومناقشتها. 
من خالل  املخاطر،  هذه  على  التركيز  في  املختلفة 
أن  القضية بشكل مدروس، مؤكداً  التوعية وطرح 
لإلعالم دوراً كبيراً في حل قضايا املجتمع وهمومه، 

كونه مرآة املجتمع والصوت املوصل للمسؤولني.

ل لأ�صلوب املنع

التربية  أستاذ  السويدي  خليفة  الدكتور  يرى 
اختيار  املتحدة ضرورة  العربية  اإلمارات  بجامعة 
على  التركيز  مع  ألبنائهم،  املناسبة  للمواقع  اآلباء 
الطفل ضحية  يقع  املنع كي ال  أسلوب  اتباع  عدم 
التفكير السلبي، وفي ِشراك الفضول الذي قد يدفعه 
اإلجراءات  إلى  يعود  وهذا  الفخ،  في  الوقوع  إلى 
االحترازية التي يجب على اآلباء واألمهات اتباعها.

املنع  أسلوب  يستبعد  »بداية،  قائالً:  ويتابع 
من قاموس حياتنا خاصة فيما يتعلق باألطفال، 
وبالنسبة لي أرى بأن هناك جانبني مهمني يجب 
فاجلانب  تقني،  وآخر  تربوي  جانب  اتباعهما، 
التربوي أن يأتي األب على سبيل املثال ويقوم 

بإخبار طفله بأن هناك تقنية اسمها »اإلنترنت« 
وهي متاحة للجميع، والهدف من وجودها هو 
فت�حُغرس  معني،  هدف  ولتحقيق  والفائدة  املتعة 
في الطفل املعرفة واالستطالع واليقني بأن هناك 
آالت نتعامل معها في حياتنا اليومية منها للفائدة 
لديه  للتسلية واملعلومات، عندها تكون  وأخرى 
ويكون  اخلطأ،  ارتكاب  من  تقيه  دفاعية  قاعدة 
قد اعتاد منذ طفولته على معرفة الصواب من 
اخلطأ وأنه خط دفاع رقم )1(، أما خط الدفاع 
رقم )2( فهو خط إمياني، وذلك بإميانه بوجود 
الله سبحانه وتعالى واستشعار مراقبته، ويكون 
مراقبة  قبل  ذاتية  مراقبة  على وجود  اعتاد  قد 
فيمكن  التكتيكي،  أو  التقني  اجلانب  أما  األهل. 
لألب تنزيل برامج حماية متنع دخوله للمواقع 
في  »اإلنترنت«  ووضع  دخولها،  من  املمنوعة 
واحد  مكان  في  ويفضل  املفتوحة  األم��اك��ن 
فوجود  مراقبتها،  تسهل  كبيرة  وبشاشات 
من  الكثير  يحقق  واحد،  مكان  في  »اإلنترنت« 
يجمع  االجتماعي حيث  اجلانب  منها  اجلوانب، 
فيتشاركون  واحد  مكان  في  وذويهم  األطفال 
في األلعاب أو املشاهدة، وجانب رقابي من قبل 
األهل مبعرفة ما يتصفحون، وجانب تقني هو 
وضع كاميرا ملراقبة ما يدور مع التركيز على 
إعالم الطفل بوجود الكاميراً ال لترهيبه بل ليعلم 
بأن تصرفاته مراقبة بطريقة احلب واالهتمام«.

يقرأه قو�عد و�أدو�ت ما  محتوى  يراجعون  ال  اآلباء  من   ٪42  <
أبناؤهم املراهقني أو ما يطبعونه في غرف الدردشة 

أو عبر التراسل الفوري. 
> 95٪من اآلباء ال يعرفون املصطلحات املستخدمة 
اآلب��اء  أن  إل��ى  تشير  التي  ال��دردش��ة  غ��رف  في 
هي  العبارات  هذه  يراقبونهم.  معهم  موجودون 
)تذير    )P911( كتفي(،  فوق  )الوالد   )POS(
 )LOL( ،)ًسأع�ود حاال( )BRB( ،)من وجود آباء
)السن/اجلنس/  )A/S/L(و مضحك(  )شيء 

املوقع(. 
> نصف املراهقني الذين تتراوح أعمارهم بني

 13-18 عاماًً غالبا ًما يتواصلون عبر »اإلنترنت« 
مع أشخاص لم يلتقوا بهم شخصياً. 

> ثلث الشباب بني 8-18 عاماًً تدثوا عن خطط 
لالجتماع بشخص التقوا به فقط عبر »اإلنترنت«.

> واحد من كل ثمانية تقريباً من الشباب بني 8-8 
الذي كانوا يتواصلون  اكتشفوا أن الشخص  عاماًً 
معه عبر »اإلنترنت« كان بالغاً َيّدعي أنه أصغر سناً 

بكثير. 

ضع الكمبيوتر في منطقة من املنزل ميكنك بسهولة 
وإذا  »اإلنترنت«.  على  الطفل  نشاط  مراقبة  فيها 
سمحت لطفلك باستخدام كاميرا الويب ضعها في 

منطقة عامة من املنزل.

باستخدام  ألبنائهم  يسمحون  اآلباء  من   ٪30  <

لتحّرش  الذين تعّرضوا  األطفال  25٪ من  > فقط 
جنسي عبر »اإلنترنت« أخبروا آباءهم باألمر.

راقب كم الوقت الذي ميضيه طفلك على »اإلنترنت« 
وفي أي وقت من اليوم. الوقت املفرط على »اإلنترنت« 
وخاصة في الليل قد يدل على مشكلة. ذّكر طفلك أن 

استخدام »اإلنترنت« هو امتياز وليس حقاً.

> راقب حدوث تغيرات سلوكية لدى طفلك )ذكر 
السرية،  تعمد  تعرفهم،  ال  بالغني  أشخاص  أسماء 
اجلنسية، مشكالت  بالشؤون  املالئمة  غير  املعرفة 

النوم.. إلخ(.
أو  > %23 من الشباب قالوا إنهم منزعجون جداً 

بصورة كبيرة من التعرض ملواد جنسية.

ال تسمح لطفلك أن تكون لديه معلومات شخصية 
تتوي على بيانات تدل على هويته أو صور له.

راجع مدرسة طفلك ملعرفة إن مت وضع مشاريع 
أو أعمال فنية أو صور لطفلك على املوقع الشبكي 
املدارس مبخاطر مثل هذه  تذكير  للمدرسة. يجب 
هذه  ملثل  الدخول  على حصر  وتشجيعها  األعمال 

البيانات على موقعها بكلمة سر فقط.

البرامج  وأدوات  السالمة  قواعد  أهم  يلي  فيما 
اإللكترونية التي تساعد اآلباء على حماية أطفالهم 
يجب  أنه  العلم  مع  »لإلنترنت«،  استخدامهم  في 
األخذ  أما  واألدوات،  القواعد  هذه  جميع  تطبيق 
بواحدة دون األخرى فلن يكون مجدياً. واملعلومات 
بأرقام  مدعمة   )protectkids( موقع  من  مستقاة 
وإحصائيات خاصة بالواليات املتحدة خالل العقد 

املاضي. 
 

معلومات شخصية  إعطاء  عدم  الطفل  تعليم  يجب 
عبر »اإلنترنت« مثل: االسم والعنوان ورقم الهاتف 
وكلمة السر وأسماء األبوين واسم أي ناٍد أو فريق 
يلعب فيه أو اسم مدرسته وغير ذلك من املعلومات.

> في دراسة شملت 4 ماليني طفل أعمارهم بني 
 ٪29 أشار  »اإلنترنت«  يستخدمون  عاماًً   17 و   7
منهم إلى انهم يفصحون عن عناوين منازلهم وأن 
14٪ سيعطون عناوين البريد االلكتروني إذا طلب 

منهم ذلك. 
> 81٪ من آباء املراهقني من مستخدمي »اإلنترنت« 
يقولون: إن املراهقني ال يحرصون مبا يكفي حينما 
يعطون معلومات عن انفسهم على »اإلنترنت« وأن 
79٪ من مراهقي »اإلنترنت« يتفقون مع هذا األمر. 

تراقب املواقع التي يتصفحها أبناؤهم من املراهقني 
واألشخاص الذين يتواصلون معهم.

مواقع  على  مصادفة  مروا  املراهقني  70٪من   <
إباحية.

> تسعة من 10 أطفال أعمارهم بني 8 و16 عاماً 
معظم  في  »اإلنترنت«.  على  إباحية  مواد  شاهدوا 
احلاالت مت الدخول للمواقع اجلنسية بدون قصد 
حينما يكون الطفل وهو يحل واجباته املنزلية يقوم 
باستخدام كلمة تبدو بريئة للبحث عن معلومات أو 

صور. 
اإلباحية  امل��واد  مشاهدي  من  مجموعة  أكبر   <

اجلنسية هي األطفال بني 12 و17 عاماًً.
يشاهدون محتوى  مراهق  مليون   11 من  أكثر   <

إباحياً على »اإلنترنت« بصورة منتظمة.

حول  أطفالك  مع  واتفاقاً  »لإلنترنت«  قواعد  ضع 
استخدام »اإلنترنت« في املنزل وخارج املنزل )مثال: 

في منزل صديق،  في املكتبة،.. إلخ(.

ماذا  قواعد حول  لديهم  ليست  اآلباء  من   ٪77  <
ميكن ألطفالهم القيام به على الكمبيوتر، مثل تديد 

الوقت الذي ميضيه أطفالهم على الكمبيوتر.

امض وقتاً على »اإلنترنت« مع طفلك، واخلق جواً 
من الثقة حول استخدام الكمبيوتر والنشاطات على 

»اإلنترنت«.

الكمبيوتر في مناطق منعزلة من البيت مثل غرفة 
النوم أو املكتب. يقول اآلباء إنهم أكثر يقظة حول 
نشاطات أبنائهم املراهقني على »اإلنترنت« إذا كان 

الكمبيوتر موجوداً في مكان عام من املنزل. 

وأصدقائه  »اإلنترنت«  عبر  طفلك  نشاطات  اعرف 
)اسأل طفلك بانتظام عن أصدقائه على »اإلنترنت« 
والنشاطات التي ميارسونها. ِصف لطفلك املخاطر 

الكثيرة التي قد يتعرض لها عبر »اإلنترنت«.
 

> تقريباً ثالثة من 10 )28٪( من اآلباء ال يعرفون 
أو غير متأكدين إن كان اوالدهم املراهقون يتحدثون 

مع الغرباء عبر »اإلنترنت«.
يقولون  املراهقني  من  و٪64  اآلب��اء  من   ٪65  <
ال  »اإلنترنت«  على  بأشياء  يقومون  املراهقني  إن 

يريدون ان يعرف بها آباؤهم. 
عبر  للبالغني  االباحية  احملتويات  صناعة  تقدِّر   <
هي  مواقعها  على  احلركة  بعض  أن  »اإلنترنت« 

ألطفال بنسبة بني %30-20. 

العائلي/الفلترة  اإلشراف  قواعد  استخدم  أدوات: 
مواقع  إلى  الدخول  متنع  التي  املراقبة  تقنية  أو 

ونشاطات خطيرة.

أو ال  اآلباء ال ميلكون  أكثر من نصف )٪51(   <
كمبيوتراتهم  على  برامج  لديهم  كانت  إن  يعرفون 

ال تسمح بغرف »الدردشة« مع التأكيد بأن غرف 
الدردشة هي ملعب صيادي اجلنس حالياً.

شات اجلنسية بالشباب  > 89٪ تقريباً من التحرُّ
مواقع  عبر  أو  »الدردشة«  غرف  في  إما  جرت 

التراسل الفوري. 
> تلّقى 1 من كل 5 شباب في الفئة العمرية بني 

10 و 17 عاماًً إشارات ترُّش جنسي.
> 30٪ من الفتيات املراهقات قلن في استطالع 
غرف  في  اجلنسي  للتحرش  تعرضن  إنهن 
الدردشة، و7٪ فقط أخبرن أولياء أمورهن خوفاً 

من منعهن من استخدام »اإلنترنت«. 
> 86٪ قلن إنهن يقمن بالدردشة عبر »اإلنترنت« 
قادرات على  إنهن  قلن  آبائهن، و٪57  دون علم 
قراءة رسائل البريد اإللكتروني آلبائهن وأن ٪54 
منهن قادرات على إقامة عالقة عبر »اإلنترنت«.  
> يقدر مسؤولو سلطات تطبيق القانون وجود 
»اإلنترنت«  على  جنسي  متصيد   50,000 حتى 

في أي وقت من األوقات. 

قائمة  في  لطفلك  الفوري  التراسل  قائمة  حدد 
بصورة  افحص  األبوين.  من  معتمدة  أصدقاء 
لم  أنها  لضمان  طفلك  أصدقاء  قائمة  منتظمة 

تحُعّدل.
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حوار

طالب ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس مجلس 
إدارة اجلمعيات التعاونية في الدولة بتعديل قانون 
عاماً  ثالثني  من  أكثر  عليه  مضى  الذي  التعاون 
العاملية  املتغيرات  مع  يتوافق  ال  بات  إنه  قائالً: 
والظروف االقتصادية احمليطة بنا ويجب أن يكون 
واالجتماعية  االقتصادية  للظروف  مواكباً  القانون 
مع  حوار  في  الشامسي  ونفى  اإلم��ارات.  لدولة 
»999« متتع اجلمعيات التعاونية بأي دعم حكومي 
باستثناء احلصول على أراٍض من حكومات محلية 
في بعض احلاالت. وذكر أن اجلمعيات ساهمت في 
يلي  وفيما  األزمات،  أيام  خاصة  السوق  استقرار 

نص احلوار: 
> انطلقت مسيرة التعاونيات االستهالكية في 
الدولة قبل 32 عاماً، فما هي اخلدمات التي قدمتها 

خالل مشوارها الطويل؟ 
مشوارها  خالل  التعاونيات  قدمته  ما  أهم   ��
الطويل هو استقرار السوق، فوجود التعاونيات في 
السوق ساعد كثيراً على التقليل من حدة االرتفاع 
في األسعار، فالتعاونيات تقاوم االجتاهات املتزايدة 

ماجد الشامسي:
الكل في السوق 

يرصد أسعار 
التعاونيات 

ويحاول أن يكون 
أقل منها

حوار: الرا الظرا�سي 

لرفع األسعار وذلك بشهادة املوردين أنفسهم. 
للحفاظ على  جيداً  التعاونيات أسلوباً  تتبع  كما 
حركة األسعار وخاصة في األزمات. وعلى سبيل 
العديد  أسعار  اخلليج  ح��رب  أي��ام  زادت  املثال، 
تبيع  التعاونيات  وظلت  السوق  في  السلع  من 
التراجع  على  السوق  أجبر  العادية مما  بأسعارها 
والبيع بأسعار التعاونيات، كما ارتفع سعر السكر 
التعاونيات  أن  إال  السوق،  في  األخيرة  الفترة  في 

استمرت في البيع بالسعر العادي. 
هذا باإلضافة إلى أن التعاونيات تعرض العديد 
التعاون  شعار  التي تمل  السلع  من  البدائل  من 
)CO-OP( حتى توفر على املستهلك عناء البحث، 
رغباته  حسب  ليختار  للمستهلك  اخليار  تاركة 

وإمكانياته. 
مع  تتعامل  ال  اإلستهالكيه  التعاونيات  أن  كما 
السلع املقلدة بل تتعامل مع السلع األصلية، حيث 
حجم  من   ٪5 حوالي  املحُقلّدة  السلع  جتارة  متثل 
التجارة العاملية أي أكثر من مائة مليار دوالر سنوياً، 
وهذه التجارة تؤثر تأثيراً بليغاً على املستهلك وفى 

اقتصاديات الدول. 
> كيف ميكن أن يقاس جناح التعاونيات؟ 

�� ميكن أن نترجم جناح التعاونيات االستهالكية 
باألرقام؛ ففي عام 1993 بلغت مبيعات التعاونيات 
في  التعاونيات  عدد  كان  وقد  درهم  مليون   661
حينها 65 صالة عرض، أما في عام 2010 فقد بلغ 
التعاونيات 5.2 مليار درهم وبلغ  إجمالي مبيعات 
لها، أي أنها  عددها 16 جمعية رئيسية و76 فرعاً 
بلغت 98 سوقاً تعاونية، وعدد املساهمني ارتفع من 

9100 مساهم عام 93 ووصل إلى 48274 حالياً. 
األس���واق  اختيار  إستراتيجية  ه��ي  م��ا   <

ومواقعها اجلغرافية؟ 
إجراء  بعد  تتم  األسواق  اختيار  استراتيجية   ��
وقد  املنطقة،  حاجة  ومعرفة  دميوغرافية  دراسة 
نضطر إلى أقامة األسواق التعاونية في مناطق نائية 
خلدمة املواطنني واملقيمني في هذه املناطق وهدفنا 
هو الوصول إلى املستهلك في املناطق كافة، وتلبية 

احتياجاته وتغطية أكبر مساحة من اإلمارات. 
النجاح  األس����واق  ه��ذه  تستطيع  كيف   <

واحلفاظ عليه في ظل تقلبات األسواق املالية؟ 
�� هامش الربح البسيط مع سرعة دوران السلعة 
في  التعاونية  تستخدمها  مناسبة  أرباحاً  يحقق 
االستمرار في تقدمي اخلدمة وهذه نظرية اقتصادية 

معروفة. 
من  دعماً  االستهالكية  التعاونيات  جتد   <
بأسعار  للمستهلكني  البضائع  لتقدمي  الدولة 
خلدمة  األس���اس  ف��ي  ال��دع��م  وه���ذا  مخفضة، 
أن هناك  املستهلكني، فلماذا ال يشعر املستهلكون 
فرقاً بني أسعار البضائع في األسواق التعاونية 
الغرض  ت��ؤدى  التي  األس��واق  من  غيرها  وبني 

نفسه وال تتمتع بنفس الدعم؟
�� ال تتمتع التعاونيات االستهالكية بأي دعم بل 
إنها تحُعامل مثل القطاع اخلاص، حيث ندفع الرسوم 
للبلدية واجلمارك وغرف التجارة والصناعة والعمل 
بعض  في  الدعم  يكمن  ولكن  واإلقامة،  والعمال 
احلكومات  من  أراٍض  على  احلصول  في  احلاالت 
احمللية، وبالرغم من ذلك تقوم التعاونيات باستخدام 
جزء من أرباحها في دعم أسعار السلع للمستهلك. 

تافظ  التي  هى  التعاونيات  فإن  ذكرت  وكما 
على مستوى األسعار في السوق، الكل في السوق 
أقل  يكون  أن  ويحاول  التعاونيات،  أسعار  يرصد 
بعض  أن  إلى  باإلضافة  فلوس،   10 ب��  ولو  منها 
انتهاء  على  أوشكت  سلع  لديها  تكون  احمل��الت 
بأقل  فتبيعها  منها  تتخلص  أن  وتريد  صالحيتها 
األسعار بدالً من إتالفها. عموماً املستهلك ال يشعر 
يستطيعون  ال  املنافسني  ألن  األسعار،  في  بفرق 
زيادة السعر عن اجلمعية والبد أن يبيعوا بأسعار 
أن  املستهلك  لدى  االنطباع  يستمر  حتى  اجلمعية 
األخرى  القطاعات  من  غيرها  مثل  مثلها  اجلمعية 

في السوق.
> أين أنتم من جانب التوطني؟ 

�� يشغل املواطنون في أغلب التعاونيات املناصب 
التنفيذية العليا ولدينا أكثر من 485 مواطناً في كافة 

التعاونيات. 
> هل لديكم جوانب اجتماعية إنسانية خلدمة 

املجتمع؟ 
�� نعم وهذا ما مييز التعاونيات عن غيرها من 
القطاعات األخرى في السوق، فالتعاونيات تخصص 
نسبة من األرباح لألنشطة االجتماعية، واملساعدات 
التي تقدم من التعاونيات ملراكز التنمية االجتماعية 

�لتعاونيات ال حت�شل على �أي دعم حكومي وُتعامل 

معاملة �لقطاع �خلا�ض, ونحن نتبع �أ�شلوبًا جيدً� 

للحفاظ على حركة �الأ�شعار وخا�شة يف �الأزمات
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وتيسير الزواج وجمعية أصدقاء مرضى السكري 
نوادي  إلى  باإلضافة  والطفولة،  األمومة  ورعاية 
املنشآت  دعم  املدارس،  من  مجموعة  في  املعاقني 
من  وغيرها  واالجتماعية..  والتعليمية  الصحية 
األنشطة املتنوعة، كل هذا اجلهد اخليري تقوم به 
التعاونيات من منطلق مسؤوليتها االجتماعية والتي 
إلى  باإلضافة  بالدولة  اخليرية  للجمعيات  توجه 

زكاة املال. 
> اشتهرت اجلمعيات مبنتجات »التعاون« منذ 
25 عاماً، كم عدد السلع التي تمل هذا الشعار؟

التعاون  �� وصل عدد السلع التي تمل شعار 
عالية  منتجات  وهي  سلعة،   265 إلى   )CO-OP(
املتوفرة  املشهورة  أفضل األصناف  اجلودة متاثل 
لها  املنافسة  السلع  عن  تقل  وأسعارها  بالسوق 
العالية  اجلودة  فيها  وتراعي   ٪30  ��  ٪10 بني  ما 

والسعر املناسب.
تواجه  التي  املع���وق��ات  أب��رز  ه��ي  م��ا   <

اجلمعيات التعاونية؟
قانون  تعديل  ض��رورة  هو  املعوقات  أه��م   ��
عليه  مضى  والذي   1976 لسنة   13 رقم  التعاون 
املتغيرات  مع  يتوافق  وال  عاماً  ثالثني  من  أكثر 
فمنذ  بنا،  احمليطة  االقتصادية  والظروف  العاملية 
العربية  اإلم��ارات  دول��ة  انضمت  املاضي  القرن 
املتحدة إلى النادي العاملي للدول املتقدمة واعتمدت 
الدولة مبدأ التجارة والتبادل التجاري احلر واستمر 
العهود  ومتيزت  املمارسات.  أفضل  عن  البحث 
للمستقبل  ثاقبة  ورؤية  نظر  ببعد  املاضية  الثالثة 
زاي��د  الش��يخ  املؤسس��ون  اآلباء  أرس�ى دعائمها 
آل  نهيان والشيخ راشد بن سعيد  آل  بن سلطان 
التحوالت  شعلة  وحمل  الله«  »رحمهما  مكتوم 
واإلصالحات بعدهما صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد رئيس الدولة وأخوه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
وعليه  الله«،  »حفظهما  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
البد أن يكون القانون مواكباً للظروف االقتصادية 
الثانية  العقبة  أما  اإلم��ارات.  لدولة  واالجتماعية 
فتتمثل في غياب اجلهة الراعية والنافذة والقادرة 

على املتابعة واالرتقاء بهذا القطاع. 
اجلمعيات  م��ن  ع��دد  ح��ول  تعليقكم  م��ا   <

داخل  العرض  رف��وف  تؤجر  التي  التعاونية 
اجلمعية للموردين وجتار اجلملة وتفرض عليهم 
نسبة من املبيعات، األمر الذي يعود على التجار 
بكلفه إضافية يحملونها بدورهم على املستهلك؟

�� موضوع إيجار األرفف في األصل جاء بطلب 
في  بهم  خاصة  أماكن  لتخصيص  املوردين  من 
األرفف، وتستخدم اجلمعية حصيلة هذه اإليجارات 
في دعم السلع للمستهلك وتخفيض أسعارها، أما 
املورد  بني  بالتراضي  تتم  فهي  للمبيعات  بالنسبة 
املبيعات  من  معيناً  حداً  حققت  ما  إذا  واجلمعية 
بني  عليها  االتفاق  يتم  معينة  نسبة  على  لتحصل 
عليه  ومتعارف  به  معمول  وهذا  واملورد  اجلمعية 

عاملياً. 
خلفض  حديثة  توجهات  أي  هناك  ه��ل   <

األسعار؟ 

�� هناك توجه لتثبيت األسعار للعديد من السلع 
التي تمل  السلع  من  157 سلعة  عدد  ثبتنا  وقد 
تخفيضها  وسنحاول   )CO-OP( التعاون  شعار 
بقدر اإلمكان وحسب متغيرات السوق. وباإلضافة 
تثبيت  في  التعاونيات  من  األخرى  املبادرات  إلى 
لها  اإلجمالي  العدد  يصل  والتي  السلع  أسعار 

حوالي 400 سلعة. 
في  ل�لتع�اونيات  املستقبلية  اخلطط  ما   <  

الدولة؟
أكبر  إلى  للوصول  الفروع  من  املزيد  تشييد   ��
هي  التعاونيات  تكون  وأن  املجتمع  من  شريحة 
احلبيبة،  دولتنا  في  للمستهلك  املفضلة  الوجهة 
املزيد  وتقدمي  السوق  استقرار  على  واحملافظة 
وحماية  »التعاون«  شعار  تمل  التي  السلع  من 

املستهلك واالقتصاد الوطني. 

البد من تعديل قانون �لتعاون رقم »13 ل�شنة 

1976« و�لذي م�شى عليه �أكرث من ثالثني عامًا 
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ينقض لصوص محترفون على فرائسهم من 
النساء في شوارع غزة الراقية وسط حالة من 
الذهول تسيطر على الكثير من السيدات اللواتي 
احل��وادث  هذه  مثل  تهديد  من  بالفزع  يصنب 

حلياتهن وأموالهن. 
فقد بدأت حوادث »النشل« تغزو قطاع غزة 
ضعف  استمرار  مع  املاضيني  العامني  خالل 
لألفراد  اليومي  الدخل  وتراجع  العمل  فرص 
الطعام  أسعار  على  طرأ  الذي  االرتفاع  بسبب 

واملاء والكساء. 
عشرات  محلية  حقوقية  مراكز  ورص��دت 
هذا  من  األول  النصف  خالل  »النشل«  حاالت 
العام في مدن القطاع الساحلي الذي يقطنه نحو 

مليون ونصف املليون فلسطيني.
املمارسة  بفعل  اليقظة  من  تخلو  ال  بحركة 
عمره،  من  الثالثينات  في  ف��ؤاد  كان  اليومية 
ينقض على فرائسه مبساعدة اثنني من زمالئه 
بضعة  قبل  عليهم  القبض  إلقاء  يتم  أن  قبل 

أسابيع متلبسني.
األول  اسمه  ذكر  على  أصر  الذي  فؤاد  كان 
فقط يحاول سحب »شنطة« من على كتف سيدة 
فور تلقيها راتبها من أحد البنوك احمللية، إال أن 
باملصادفة  املكان  في  الشرطة  من  قوة  وجود 

قادت هذا الشاب وزمالءه للسجن.
أجريت   »999« ل���  خ��اص��ة  مقابلة  وف��ي 
للحكومة  التابع  »أن��ص��ار«  سجن  داخ��ل  من 
املقالة زعم فؤاد أن ما أجبره على  الفلسطينية 
والكساء  الطعام  توفير  هو  »النشل«  امتهان 

ألطفاله.
وقال وقد بدت على مالمحه عالمات الندم: 
كمساعد  نشل  عملية  في  شاركت  البداية  »في 

بعد فشلي في احلصول على فرصة عمل«.
عام  في  النشل  »ب��دأت مبمارسة  وأض��اف: 
2008 وكانت النساء هنَّ الصيد الثمني بالنسبة 
لي وفريقي و كنا نراقب املكان جيداً ونحسب 
خطواتنا وننفذ العملية ونفر من املكان بأقصى 

سرعة«. 
وكل ما كان يحتاجه فؤاد في خططه للسرقة 
هو مقص ودراجة نارية بقوة حصان وسائق 

إلى »ناظرجي فتك« )مراقب ذو خبرة(.
ويعد وقت تسلم املوظفني لرواتبهم من أفضل 
األوقات لعمل فؤاد وأمثاله من »النشالني« الذين 
تزايد أعدادهم وفق تقديرات رسمية فلسطينية. 
حرفة  امتهان  على  ه��ؤالء  ساعد  ما  ولعل 
النارية  ال��دراج��ات  آالف  تدفق  هو  »النشل« 
أنفاق  من  غ��زة  قطاع  إل��ى  الصنع  الصينية 
املواصالت  أزمة  ملواجهة  مصر  مع  التهريب 
توريد  نظراً حلظر  القطاع،  التي حلقت بسكان 
السيارات من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية 

خالل سنوات احلصار األولى. 
وخضع قطاع غزة الذي تكمه حركة حماس 
 2007 يونيو  حزيران/  من  عشر  الرابع  منذ 
حلصار إسرائيلي مشدد استمر لثالث سنوات.

اضرب..
واهرب!   
�لون يح��ضرون الن�ض�ء الن�ضَّ

 يف �ضوارع غزة.  

غزة-حتقيق: تامر اإبراهيم 
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األوض��اع  تدهورت  السنوات  تلك  وخ��الل 
السلطة  استمرار  رغ��م  غ��زة،  ف��ي  املعيشية 
هناك،  املوظفني  روات��ب  دفع  في  الفلسطينية 
الذين  املقالة رواتب موظفيها  ودفعت احلكومة 

غطوا العجز في إدارة شؤون القطاع.
التدهور جرَّاء  التي أصابها  القطاعات  وأبرز 
احلصار هم العمال واحلرفيون والطلبة حديثو 

التخرج من اجلامعات احمللية. 
لكنه  اإلنشاءات  قطاع  في  يعمل  كان  وفؤاد 

فقد عمله في صيف عام 2007. 
حكومية  موظفة  وهي  عودة  زينب  وتقول 
تعرَّضت حلادث سرقة إنه »مهما كانت ظروف 
هؤالء النشالني فال مبرر لهم بأن يقوموا بهذا 

العمل الشنيع«.
شيقل  آالف   5 نحو  السيدة  ه��ذه  وفقدت 
كانت  ثبوتية  وأوراقاً  أمريكياً(  دوالراً   1350(
أحد  أثناء خروجها من  اليد  تملها في حقيبة 
حزيران/يونيو  شهر  مطلع  غزة  في  البنوك 

املاضي.
لكن دون  وتقول عودة: »صرخت واستغث 
نارية  دراجة  على  بسرعة  هربوا  فقد  جدوى، 

لونها فضي«.
غرب  شرطة  مركز  إلى  »توجهت  وتابعت: 
في  أملس جدية  لم  لكني  بدعوى  وتقدمت  غزة 
البحث عن هؤالء اللصوص، األمر الذي زاد من 

وجعي«. 

املقالة  احلكومة  شرطة  باسم  الناطق  وأقر 
من  العديد  بوجود  البطنيجي  أمي��ن  ال��رائ��د 
الشكاوى التي وصلت إلى مراكز الشرطة تفيد 
النشل  لعمليات  السيدات  من  العديد  بتعرض 

والسرقة في اآلونة األخيرة. 
الشرطة وضعت خطة  إن  البطنيجي  ويقول 
حكمة ملتابعة قضية السرقة في الطرقات  أمنية محُ
في  منها  احلد  على  للعمل  العامة  والساحات 

املجتمع وإنهائها. 
إلى  ستعمد  حكومته  بأن  املتحدث  وتوعد 
تلك  املتورطني في  إنزال عقوبات صارمة ضد 

اجلرائم »حتى يكونوا عبرًة لغيرهم«.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن معظم قضايا 

النشل تسجل ضد مجهول من قبل الشرطة. 
وقال صاحب متجر في شارع »عمر املختار« 
قدمية  مهنة  »النشل  غزة  مدينة  وسط  الراقي 

وانتشار  الناس  تزايد  مع  بقوة  انتشرت  لكنها 
الدراجات النارية«.

ونبه أبو محمد احللو وهو في عقده السادس 
من العمر إلى أن معظم عمليات النشل تستهدف 

النساء وتتم مطلع أول كل شهر. 
وحث احلقوقي خليل أبو شمالة مدير مركز 
احلكومة  غزة  في  اإلنسان«  حلقوق  »الضمير 
ووضع  الظاهرة  هذه  محاصرة  ضرورة  على 
اخلطط الالزمة للحد من وقوعها، خصوصاً في 
ظل ما يعانيه املجتمع الفلسطيني من صعوبات 

اقتصادية. 
عشر  من  أكثر  »رصدنا  شمالة:  أبو  وقال 
للنشل  تعّرضن  النساء  من  ومعظمها  حاالت 

خالل األشهر الثالثة املاضية«. 
كانت  شابة  وه��ي  حمدان  ابتسام  وقالت 
»أح��رص على  غ��زة:  أس��واق  أحد  تتسوق في 
أن يكون معي أحد من أشقائي عندما أنزل إلى 

السوق وال أضع النقود في حقيبة اليد«.
وال  السابق  الدرس  من  »تعلَّمت  وأضافت: 
ميكن أن أفقد كل بضعة أشهر نقوداً أنا بحاجة 

إليها«.
االضطرابات  زادت من حدة  احلوادث  وتلك 
التي تعاني منها النساء الغزيات اللواتي تعّرضن 
التي  االستثنائية  األوض��اع  بفعل  للصدمات 
يعشنها في القطاع بفعل الهجمات اإلسرائيلية 

وبعض التجاوزات الفلسطينية.

خليل أبوشمالةالرائد أمين البطنيجي

صورة متثيلية لعملية القبض على اثنني من النشالني
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دائ��م  ص��داع  امل��درس��ة  ف��ي  املشاغب  الطالب 
املدرسة، سواء  مفردات  من  مفردة  فهو  للمدارس 
الذين  أو كرهناه. هو موجود بني زمالئه  أحببناه 
أفراد في جماعته  إلى  حولهم بشقاوته وسيطرته 
يخشونه ويستمعون إلى كلماته وأوامره ونواهيه 
وأمهاتهم  آبائهم  لكالم  استماعهم  م��ن  أكثر 
ومعلميهم، إنه حالة خاصة ومركب مختلف يوجد 
مشروع  منها  ليتخرج  املدرسية  املراحل  كل  في 
تكملة  استطاع  إذا  هذا   – إلى مجرم  للتحول  قابل 
فأغلب أفراد هذه النماذج يتوجهون إلى  دراسته – 
الشارع الذي دائماً ما يستقبلهم بأذرع مفتوحة في 

كل املجتمعات، إلفراغ رغباتهم السادية. 
الطفل....  العصابة  زعيم  لتركيبة  قراءة  وهذه 
إلى زعيم؟ وكيف ميكن  يحوله من طفل  الذي  ما 
زعيم  مشروع  بناء  عن  املسؤول  ومن  احتواؤه؟ 

طالبي مبواصفات سلبية؟ 

من م�صاغب اإىل زعيم 

عدنان عيسى عباس مدير مدارس النهضة في 
فالطالب  شائك،  املوضوع  هذا  إن  يقول:  أبوظبي 
يختلفون في أمناطهم، فمنهم املجّد الذي يأتي إلى 
أهله  ويشجعه  املدرسة  أهمية  مدرك  ألنه  املدرسة 
ذاته  إيجاد  يحاول  الذي  ومنهم  الطريق،  هذا  على 
ليتالحم مع نسيجها، ومنهم  املدرسة  بني جدران 
يفرد  املدرسة  هذه  في  يجد طريقاً  أن  يحاول  من 
له  ليجد  نفسية  أو  كانت  فيها عضالته جسمانية 
مكاناً بني ضعاف الطالب، وهكذا يكون هناك نسيج 
متفاوت بني الطلبة كل حسب مقدراته الشخصية. 

يحأولون  ما  دائماً  عباس،  يتابع  املدرسون، 
من  زمالئه  حلماية  الفصل  زعيم  على  السيطرة 
سيطرته، ومع ذلك يظل هؤالء األطفال خائفني من 
انتقام الطالب املشاغب إما بالضرب أو التهديد، لذلك 
هؤالء  على  التامة  السيطرة  يشبه  ما  هناك  يكون 
مشاغب  طالب  ظل  في  ميشون  وكأنهم  األطفال، 

معتقدين أنهم إذا جاملوه وأحسنوا إليه سيكفيهم 
شره، وباملقابل لن يتجرأ عليهم أحد ألنهم بحماية 
الزعيم، وهكذا يستطيع هؤالء الطالب املشاغبون أن 

يجدوا لهم مكاناً في ضعف اآلخرين.
ويحاول املدرسون والقواعد املدرسية السيطرة 
ومع  املدرسية،  الثياب  يرتدي  زعيم  على مشروع 
هذا  يخاف  من  هناك  طاملا  أنه  عباس  يعتقد  ذلك 
وإن  حتى  موجودة  الظاهرة  هذه  ستظل  الزعيم 

كانت ال تظهر على السطح املدرسي. 

جينات

ويقول األخصائي االجتماعي سامي عبد السالم 
من مدرسة »البوادي النموذجية« في أبوظبي: إن 
الزعامة عبارة عن قدرات خاصة تتوفر لدى بعض 
قدرات  عن  عبارة  وهي  غيرهم،  دون  من  األفراد 
شخصية تكون موجودة في شخصية الطالب حتى 

قبل دخوله املدرسة،
أنه على الرغم من تأثير املدرسة على  موضحاً 
من  يأتون  طالباً  هناك  أن  إال  الطالب،  شخصية 

بيوتهم وفيهم »جينات« الزعامة. 
ويوضح عبد السالم أن استغالل هذه الصفات 
إلى  ويتحول  إيجابياً  إما  يكون  بالزعامة  اخلاصة 
مشرف على الطالب ومصدر لتنظيم الفصل وقائد 

تحت اإلنشاء
زعيم عصابة

م� الذي يدفع بع�س الطالب يف املدار�س

 اإىل اإره�ب زمالئهم وفر�س �ضيطرتهم عليهم 

وكيف ميكن احتواوؤهم وت�ضحيح م�ض�رهم؟

حتقيق: الرا الظرا�سي

سامي عبد السالمعدنان عيسى عباس
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ناجح، أو سلبياً، حيث يتم استغالل هذه الصفات 
بشكل سلبي ليتحول إلى رئيس عصابة في »كي 
حسب  الطالب  إدارة  على  قادراً  ويكون   ،»2 جي 

إرادته غير السوية. 
ويقول األخصائي االجتماعي: من خالل جتاربي 
عدة  هناك  املجال  هذا  في  والطويلة  الشخصية 
الفصل،  في  »فتوة«  إلى  الطالب  لتحول  تفسيرات 
قدرته  وعدم  التعليمي  اجلانب  في  الفشل  ومنها 
الدراسي مقارنة بزمالئه، لذلك يبحث  التميز  على 
عن بقعة ضوء ليجذب إليه األنظار التي زاغت عنه 
نحو املجتهدين واألذكياء، فيستخدم عضالته ويهدد 
التعويض  من  كنوع  بوجوده  ليشعروا  اآلخرين 
النفسي عن أدائه السلبي في التحصيل الدراسي. 

في  عصابي  زعيم  لوجود  آخر  سبب  وهناك 
كرسي طالب، وهو املشاكل التي قد يعاني منها في 
البيت ويحاول ترجمتها إلى أفعال سلبية ميارسها 
على طالب في الغالب يكونون اضعف منه إما من 
فهو  البدنية،  القوة  أو  الشخصية  القدرات  ناحية 
قوة  على  وبقدرته  بذاته  ليشعر  السيطرة  يحاول 

السيطرة على اآلخرين. 

رفقاء ال�صوء

ويقول طارق عيسوي أخصائي خدمة اجتماعية 

إن املوضوع يتطور  التعليمية:  أبوظبي  في منطقة 
املكانة  بهذه  الزعيم  يكتفي  األحيان وال  في بعض 
السوء  رفقاء  من  عصابة  تكوين  إلى  يسعى  بل 
اإلعدادية  املرحلة  طالب  عن  هنا  نتكلم  )ونحن 
والثانوية(، حيث يشعر الزعيم بأهمية وجود تنظيم 
يدعم قراراته وتوجهاته فيبدأ بتقسيم الفصل بني 
يكون  الذين  لزعامته وهم  له وبني معارض  مؤيد 
من نصيبهم كل فنون املشاكل التي يبتدعها الزعيم 
الرافض  ملوقفهم  نتيجة  لهم  خصيصاً  املشاغب 

الدخول إلى حظيرة الزعامة الطالبية. 
الشخصية  الصفات  من  إن  العيسوي:  ويقول 
الغالب ميتلك  وفي  بالنفس  الثقة  هي  الزعيم  لهذا 
يستثمر  أن  واملربي  امل��درس  وعلى  كبيرة،  طاقة 
في  الطاقة  ه��ذه  توظيف  ليستطيع  الطاقة  ه��ذه 
حتى  أو  الثقافي  أو  الرياضي  واإلب��داع  الدراسة 
إلى املسار  في جذب اآلخرين من جماعته للعودة 
في  وإدماجهم  تفيزهم  خ��الل  من  ال��دراس��ي 
املجموعات  خالل  من  الطالبية  األنشطة  مشاريع 
لالستفادة من طاقاتهم ولتوجيهها حسب ميولهم 
لذلك  يضخونها،  أين  يعرفون  ال  الغالب  في  التي 
فإن احلل هو في السيطرة على االندفاع وتوجيه 
الطاقات وليس بعزل هؤالء املشاغبني عن احلصص 
بعض  يعتقد  كما  الطالبية  األنشطة  أو  املدرسية 

 – الذي  العقاب  من  نوعاً  ذلك  معتبرين  املدرسني، 
برأيي – يضخم املشكلة وال يساعد في حلها. 

ال�صارع اخللفي للمجتمع 

ويقول يوسف سعد سالم مدير »مركز الرعاية 
التربوية« في سجن »األحداث« بأبوظبي: إن هؤالء 
الزعماء ليسوا في مستوى اجتماعي أو ثقافي أو 
تعليمي موحد، فقد جند الزعيم املهتم في دراسته 
الذي رغم ذكائه في التحصيل إال أنه ال يتوانى عن 
إحلاق الضرر باآلخرين، وهناك الطالب الفقير الذي 
يبحث عن فرصة ليراه اآلخر، وهناك الطالب الغني 
اآلخرين  في خضوع  رغباته  إشباع  يحاول  الذي 
عن  يبحث  الذي  الفاشل  الطالب  وهناك  جلبروته، 
مكان في الصورة املدرسية، والذي يرسخ صورة 
الفتي املشاغب األول في املدرسة، وهكذا فالظروف 
ال تعتبر طرفاً في هذه املعادلة كما يعتقد البعض، 
بل املوضوع من وجهة نظري يتمركز في بيت هذا 

الطالب واستيعاب املدرسة له. 
كان  إذا  إنه  سالم:  يقول  العالج  طريقة  وعن 
نوعاً  أسهل  تكليفه مبهمات  فيجب  دراسياً  فاشالً 
ليشعر  فيها  النجاح  يستطيع  ما عن زمالئه حتى 
عقول  على  السحري  ومفعوله  اإلط��راء  بأهمية 
ما  الذي دائماً  وقلوب الطالب املجتهدين، والطالب 
يشعر باالضطهاد يجب بذل محاوالت للتعرف على 
بيته وتقدمي النصح واإلرشاد لهذه العائلة لضمان 

صالح هذا الطفل. 
ويضيف سالم: إن املدرس هو املستشعر األول 
للطالب الذي يبحر عكس املنهاج التعليمي محاوالً 

الوصول إلى الشارع اخللفي للمجتمع.

جمرد م�صاغب! 

ويوضح مدير مركز الرعاية التربوية في سجن 
يتطور  املوضوع  أن  إل��ى  بأبوظبي  »األح���داث« 
الطالب  كبر  كلما  خطورة  أكثر  ويصبح  ويتعقد 
سنة دراسية، ألنه يتحول من طفل إلى مراهق،أي 
يتحول من زعيم عصابة لألطفال إلى زعيم عصابة 
للشباب، واجلميع يعلم احلالة النزقة للمراهقني مما 
قد يجعل بعض الطالب املراهقني يرتكبون حماقات 
ال ميكن تخطيها في مستقبلهم وال ميكن شطبها 
من ذاكرة املجتمع وقد تؤدي في النهاية إلى خلف 
القضبان العالية لتدمر مستقبل طفل كان في بدايته 

مجرد مشاغب. 

يوسف سعد سالمطارق عيسوي
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إنسانة  وهي  ل(،  ع،  )ش،  العجوز  الثالثة  املجرمون  ذبح  السرقة،  بقصد 
مساملة، طيبة القلب، حلوة الروح، بحالها وحلالها، و كانت غنيمتهم زوج حلق من 

الذهب و 4000 درهم فقط ال غير، وفي التفاصيل:
بينما كان »ج، ع، ل« شقيق املغدورة في زيارة مع زوجته إلى بيت أهلها، تلقى 
اتصاالً على )املوبايل( من أحد جيران شقيقته )ش(، يخبره فيه، بأن منزل أخته 

مضاء بشكٍل الفت، كما أّن الباب اخلارجي مفتوح على غير العادة.
هذا االتصال املفاجئ، جعل »ج« في حالة من االرتباك واخلوف،  فقام من 
فوره، للوقوف على حقيقة األمر، واالطمئنان على حياة أخته العانس التي تسكن 

وحيدة في بيتها. 
الباب  كان  )ش(،  شقيقته  منزل  إلى  أقربائه  من  ثلة  مع  »ج«  وصل  حني 
اخلارجي مشرعاً، لم يجد شقيقته بادئ األمر، مع أنه ناداها بصوت عاٍل مرات 
ومرات، حينها وقعت عيناه وعيونهم، على وضع نشاز، فأغراض البيت مقلوبة 
شاهدوا سجادة  غرفة،  غرفة  البيت  معاينة  في  بدأوا  وحني  عقب،  على  رأساً 
حمراء اللون مفرودة على طولها، مشّكلة شبه تلّة فوق شيء مجّسم، حني رفعوا 
السجادة، صدمتهم املفاجأة، وتالمحت العيون بدمٍع على وشك الهطول، إذ كانت 
املغدورة )ش( تقبع تتها ساكنة، مضّرجة بدمها، في نوٍم أبدّي أسود حزين، 

كسواد وجوه القتلة وجبروتهم وِخزيهم.
سبب  بأن  الشرعي،  الطبيب  تقرير  جاء  املستشفى،  إلى  املغدورة  نقل  بعد 

الوفاة: )صدمة نزفيّة، ناجمة عن قطع األوعية الّدموية، باستخدام أداٍة حاّدة(.
من القيادة العامة للشرطة جاءت التعليمات واضحة، بضرورة إلقاء القبض 
العادل، على  لينالوا جزاءهم  للعدالة،  على اجلناة، بأسرع ما ميكن، وتقدميهم 

ارتكابهم هذه اجلرمية النكراء.
تّركت مجموعة من عناصر )التحريات واألمن اجلنائي(، وباالستعانة باثنني 
من شهود العيان، وهما من جيران املغدورة، كانا الحظا تّركات مريبة لعدد من 
األشخاص، قرب بيت املغدورة، في يوم االغتيال نفسه، ولكنهما كانا يعتقدان 
بحسن نيّة، أن اجلارة )ش( رمبا هي التي استدعتهم إلصالحات في بيتها، وكان 
ِذكرهما ألوصاف املشتبه بهم رأس اخليط لكشف الفاعلني، بعدها متكَّن عناصر 
)التحريات واألمن اجلنائي( من إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة ويدعى )ع، 
م، ل - 35 عاماً(، وهو من سكان احلّي ذاته، يعمل في ورشة صبغ السيارات، 
وبنتيجة التحقيق معه، وإغرائه بتخفيف احلكم عنه، بشرط أن يدّل احملققني على 
أماكن اجلناة اآلخرين الذين اشتركوا معه باجلرمية، حينها أدلى بأّن املدعو )خ، 
العمل ويعتاش على السلب والنهب - هو زعيم  م، ج 32 عاماً( - عاطل عن 

العصابة، وقد فّر إلى مدينة أخرى، وأنه سيغادر البالد قريباً جداً. 
وعلى الفور مت إبالغ القيادة العامة للشرطة بهذه املعلومة اخلطيرة، لتقوم 
باالتصال ب� )اإلدارة العامة للجوازات( ملنع رئيس العصابة من مغادرة  حاالً 

البالد، وتضييق اخلناق عليه، ليقع فريسة سهلة في قبضة العدالة.
وحني ألقي القبض على زعيم العصابة )خ م، ج(، اعترف على املجرم الثالث، 
الذي يسكن في أطراف املدينة، حيث مت إلقاء القبض عليه، وكان يدعى)و. ح 

.ال(- 29 عاماً، وكان يعمل قصابا في )املقصب البلدي(.

قال )ع، م، ل( للمحقق، وهو يرجتف من اخلوف، مثل عصفور بلّله املطر: 
»خططنا بداية األمر لسرقة املغدورة )ش(، فأنا أسكن في احلّي ذاته، وأعرف 
أنها متلك مصاغاً من الذهب ال بأس به، كنا ننوي سرقة الذهب فقط، ولم نضع 
في احلسبان قتل املغدورة، لكنها حني فاجأتنا بصياحها: )حرامي، حرامي(، كنا 
مضطرين إلسكات هذا الصوت إلى األبد، خوفاً من نخوة اجليران، والفضيحة، 

ورجال األمن«!
واعترف املدعو) و. ح .ال(  قائالً بكل وقاحة ونذالة: »أما أنا فكان دوري ذبح 

املرأة إذا بدر منها أّي اعتراض أو مقاومة«، وكان ما كان!
وأدلى )خ م، ج( بإفادته، وكانت أسنانه تصتّك خوفاً وهلعاً: »أما أنا فكان 
دوري مراقبة حركات اآلخرين وسكناتهم، كنتحُ أراقب الشارع من زاوية على 

سطح املنزل، بحيث ال يراني أحد، أما أنا فأرى كّل شيء«!
وأضاف)ع، م، ل( انتظرنا أنا و) و. ح .ال( خلف باب الغرفة اخلشبي، حيث 
تنام )ش(، لكنّها فاجأتنا وهي خارجة من الغرفة، فهاجمناها، وعلى الرغم من 
مقاومتها، قام )و. ح .ال( بذبحها فوراً، وقد ساعدته في اإلمساك بأطرافها، 
بواسطة  بإخفائها  قمنا  موتها،  من  تأكدنا  وملا  الصق،  بشريط  فمها  وإغالق 
أيدينا  غسلنا  كما  ثيابنا،  على  املتناثر  الدم  مسحنا  أن  بعد  احلمراء،  السجادة 
ف�  البحر،  في  كلّه كان حرثاً  لكّن عملنا  أثر،  أّي  وأداة اجلرمية من  ووجوهنا 
)ش(، كلما أرادت اخللود إلى النوم، كانت �� على ما يبدو �� تخبّئ مصوغاتها في 
مكاٍن خفّي، فلم نعثر بعد تفتيش املنزل وأغراضه وأثاثه إال على زوج من احَللَق 
الذهبي، كانت العجوز تعلقهما في أذنيها،  كما عثرنا على 4000 درهم فقط في 

حقيبة يد صغيرة كان تت وسادتها، فأخذناها جميعاً وانطلقنا«.
على  وينكبّون  آالمهم،  يجتّرون  وهم  السجن،  الثالثة  املجرمون  وأودع 
وجوههم السوداء، ويكتوون بنار جرميتهم ورعونتهم وطمعهم، بعد أن )ذهبت 
الّسْكرة وجاءت الفكرة( كما يحُقال، و)الندم بعد الفوت أصعب من املوت(، وفي 
حالة هؤالء املجرمني اآلثمني وأمثالهم، فان القانون لهم باملرصاد، ويقولحُ شاعر 

عربي:
)ن���دَم البغاة والَت س���اعَة من��دم          والب��غيحُ مرت�����عحُ مبتغي��ِه وخ���يمحُ( 
إلى مصير مجهول أسود، تّدد  ولكن ماذا ينفع الندم وقد صاروا جميعاً 
مالمحه قاعة احملكمة، وينطق فيه القضاة النزيهون باحلكم العادل »اإلعدام« 

للقاتل والسجن املؤبد للمشتركني في جرمية القتل والسرقة!

العجوز
المغدورة

اإعداد: وجيه ح�سن 
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يحُعتبر السفاح لوسيان ستايناك من أشهر القتلة 
الذين ظهروا في »بولندا« خالل املئة عام األخيرة، 
من  ومتكَّن   ،1964 عام  جرائمه  مسلسل  بدأ  حيث 
قتل أكثر من عشرين إمرأة واالعتداء عليهن وتشويه 

جثثهن.
»العنكبوت  بلقب  اشتهر  ال��ذي  لوسيان  يقول 
وتعذيبهن  النساء  قتل  على  أق��دم  إن��ه  األح��م��ر«: 

بغرض االنتقام ملقتل والديه على يد إمرأة دهستهما 
بسيارتها املحُسرعة، حيث اختار ضحيته األولى عندما 
لسوء  وكانت  الصحف،  إحدى  في  شاهد صورتها 
حظها تشبه املرأة التي تسببت في قتل والديه، وكان 
يحُزهق  أن  قبل  يعتدي على ضحيته  في كل جرمية 

روحها وميثل بجثتها.
باألعياد  االحتفاالت  يختار  السفاح  هذا  كان 

الوطنية ليرتكب جرائمه حيث كانت الضحية األولى 
تقود مسيرة من النساء خالل أحد هذه االحتفاالت 
كتب  ورقة  ترك خلفه  األولى  ارتكابه جلرميته  إثر 
فيها »لقد قمت بقطف زهرة وسأقطف زهرة أخرى 

في أماكن عديدة إذ ال توجد عطلة بدون جنازة«.
الفنية  اللوحات  رسم  في  السفاح  هذا  برع  وقد 
نساء  جلثث  رس��وم  بوضوح  فيها  ظهرت  التي 

انتقام
العنكبوت األحمر

ترجمة: د. ح�سن الغول 

مشوهة وهو ما أثار شكوك رجال الشرطة بعد أن 
الحظوا أن هذه األعمال تمل شبهاً كبيراً لعمليات 

القتل التي ارتكبها العنكبوت األحمر.
وبسبب طبيعة جرائمه واستخدامه احلبر األحمر 
عنكبوتية  خطوطها  كانت  التي  رسائله  كتابة  في 
الشكل األمر الذي جعله يحُعرف بالعنكبوت األحمر، 
عقد رجال الشرطة مقارنة بينه وبني جاك السفاح 
الضباب  عاصمة  عرفته  سفاح  أشهر  يعتبر  الذي 
من  ضحاياهما  يختاران  االثنان  كان  حيث  لندن، 
ارتكبا  االثنني  أن  كما  السن،  صغيرات  النساء 
جرائمهما خالل فترة ثالث سنوات، إضافة إلى أن 
كالً منهما كان يحُطلق عليه لقب اشتهر به في وسائل 
من خالل  بقتل ضحاياهما  يقومان  وكانا  اإلعالم، 

خنقهن أو طعنهن حتى املوت.
في الرابع من شهر يوليو، وبينما كان البولنديون 
لتحرير  العشرين  بالذكرى  لالحتفال  يستعدون 

العاملية  احلرب  في  النازي  االحتالل  من  وارس��و 
الثانية، وصلت رسالة تهديد إلى الصحفية ماريان 
وبخط  األحمر  باحلبر  مكتوبة  ستارزينسكي 
بإخبار  الفور  على  قامت  حيث  الشكل  عنكبوتي 
رجال الشرطة باألمر، حيث لم يحدث خالل األيام 
التي تلت ذلك أي مكروه لها، ولكن على مسافة 120 
ثر على الفتاة دانكا ماسيفيتش  إلى الشمال عحُ ميالً 
أن  بعد  مقتولة  العمر  من  عشرة  السابعة  البالغة 

تعرضت لالعتداء اجلنسي والتشويه.
وفي الرابع والعشرين من الشهر ذاته استلمت 
األحمر  باحلبر  مكتوبة  رسالة  الصحف  إح��دى 
مرسلة من القاتل حيث أدى تليل الشرطة للحبر 
إلى التأكد من أن الكاتب له عالقة برسم اللوحات 

الفنية.
نشرت   1965 للعام  يناير  شهر  منتصف  وفي 
إحدى الصحف صورة للفتاة أنيتا كالينياك التي كان 
للطالبات  االستعراضي  الفريق  تقود  أن  املقرر  من 
في »وارسو«، وكانت هذه الفتاة تعيش في ضاحية 
»براجا« شرقي العاصمة، وقبل يوم واحد من بدء 
جسر  على  سيرها  خالل  الفتاة  اختفت  االحتفال 
ثر بعد ذلك على جثتها وقد طالها التشويه. قريب وعحُ

وّجه  ذاته  العام  من  نوفمبر  شهر  مطلع  وفي 
املرة  هذه  الضحية  وكانت  جديدة،  ضربة  القاتل 
الفنادق حيث  أحد  في  استقبال  موظفة  تعمل  فتاة 
اختفت خالل محاولتها إيجاد سيارة أجرة لتحملها 
ثر على  إلى صديقة تقطن في قرية مجاورة، وقد عحُ
جثتها بعد ذلك، وقد تعرضت للطعن، ورغم إجراءات 
الشرطة املكثفة للبحث عن القاتل، إال أن الفشل كان 

حليفها.
بولندا  كانت   1966 للعام  مايو  من  األول  وفي 
تتفل بعيد العمال، وفي ذلك املساء خرجت الفتاة 
للبحث  العمر  من  عشرة  السابعة  البالغة  ماريسيا 
أنها لم تعد،  عن قطتها في مدينة »زوليبورز«، إال 
ثر والدها على جثتها بالقرب من  وفي اليوم التالي عحُ

منزله، وقد تعرضت للتشويه.
الرائد سيزنيك الذي مت تعيينه على رأس فريق 
للتحقيق توصل إلى نتيجة أولية مفادها أن معظم 
عمليات القتل وقعت جنوبي العاصمة وارسو، وفي 
مباشرة،  بخطوط سكك حديدية  ترتبط  التي  املدن 
القبض  أو  القاتل  هوية  تديد  يستطع  لم  أنه  إال 
عليه عشية االحتفال بأعياد امليالد عام 1966، كان 
ثالثة جنود يعتلون سطح أحد القطارات املتجهة إلى 
وارسو حيث قام أحدهم بفتح باب الكابينة، وفوجئ 
بوجود جثة امرأة مشوهة، وعلى الفور قام اجلنود 
باستدعاء أحد مسؤولي القطار الذي أجرى اتصاالً 
هاتفياً بالشرطة التي طلبت منه عدم إيقاف القطار 
في احملطة  انتظاره  في  كانوا  أية محطة حيث  في 
النهائية في وارسو، وقاموا بتفتيش املسافرين إال 
القاتل وكتب  تركها  إال على ورقة  يعثروا  لم  أنهم 

فيها باخلط األحمر: »ها أنا أضرب ثانية«.
ضحية هذه املرة كانت فتاة في السابعة عشرة 
من العمر تحُدعى جانينا، وقد أشارت التحريات التي 
أحُجريت إلى أن الفتاة كانت بصحبة رجل في الكابينة 
ذاتها، وأنها حجزت تذكرتي القطار بصفتها زوجته، 

الذي  الرجل  جيداً  تعرف  أنها  على  يدل  ما  وهو 
اعتدى عليها وقتلها.

كما أشارت التحريات إلى أن أخت القتيلة، وهي 
العمر، وتدعى  الرابعة عشرة من  فتاة صغيرة في 
احل��ادث  ه��ذا  قبل  وارس��و  في  قحُتلت  كوزيلسكا 
بعامني، كما حصل رجال التحريات على معلومات 
في  تعمالن  كانتا  بأنهما  تفيد  القتيلتني  والدي  من 
ناٍد للفنون كعارضتني ومنوذجني للرسم والنحت، 
ومع استعراض أسماء أعضاء النادي الذين جتاوز 
عددهم املئة حاول رئيس فريق التحقيق البحث عن 
أي عضو في النادي ال يقيم في املدينة ويضطر إلى 
استخدام القطار في الوصول إلى النادي حيث عثر 
يحُدعى لوسيان ستانياك في  على ضالته في شاب 
السادسة والعشرين من العمر، والذي يعمل مترجماً 

في مؤسسة حكومية للطباعة.
وعندما طلب احملقق من مدير النادي فتح خزانة 
ستانياك وجد بداخلها أنواعاً مختلفة من السكاكني 
للرسم  املحُعد  القماش  على  الطالء  في  املستخدمة 
يفضل  ام  الرسَّ هذا  أن  الواضح  من  وكان  الزيتي، 
استخدام اللون األحمر في عمله، وكانت هذه األدلة 
كافية إلقناع رئيس فريق التحقيق بأنه توصل أخيراً 
ملعرفة هوية العنكبوت األحمر، إال أن رجال الشرطة 
عندما اقتحموا شقة ستانياك لم يجدوه بداخلها فقد 

كان مشغوالً بالبحث بعيداً عن ضحية جديدة.
كان العنكبوت األحمر في ذلك اليوم قد استقل 
القطار حيث وقعت عيناه على الفتاة بوزينا البالغة 
معهد  في  طالبة  وهي  العمر  من  عشرة  الثامنة 
الفنون السينمائية حيث كانت تقف وحيدة بالقرب 
وضربها  منها  اقترب  عندما  القطارات  محطة  من 
واعتدى  بعيداً  ثم جرها  معه  بزجاجة  رأسها  على 
عليها ثم طعنها حتى املوت، وفي وقت متأخر من 
الليل مت إلقاء القبض عليه، وكان على ما يبدو جاهزاً 
لالعتراف حيث أخبر احملققني أنه ارتكب أكثر من 
عشرين جرمية قتل، وأشار إلى أن أول جرمية قتل 
ارتكبها جاءت بدافع االنتقام إثر وفاة والديه وأخته 
بعد أن دهستهم سيارة محُسرعة تقودها امرأة تعمل 
في سالح اجلو البولندي، حيث مت تبرئتها من تهمة 
قيادة السيارة بطيش وتهور، وهو ما جعل ستانياك 
يقرر االنتقام ليس من تلك السيدة ولكن من جميع 

النساء.
وفي العام 1967 أصدرت احملكمة حكماً بإدانته 
في ست جرائم قتل والتي كانت عقوبتها اإلعدام، إال 
أنه مت تخفيف هذه العقوبة بعد التأكد من إصابته 
بلوثة عقلية حيث مت إيداعه إحدى املصحات العقلية 
التي اليزال يعيش فيها حتى اآلن حيث بلغ السبعني 

من العمر وميضي وقته في ممارسة الرسم.
ونشرت  بقضيته،  اإلعالم  وسائل  اهتمت  وقد 
املقاالت التي تدثت عن إدانته فقط بست جرائم، 
بينما لم تتم إدانته باجلرائم األخرى وهو ما حمل 
فشل  بعد  يرتكبها  لم  رمبا  إنه  القول  إلى  البعض 
احملققني في التعرف على ضحاياها، إال أنه يحُحسب 
لهم الفضل في تخليص بلدهم من شرور العنكبوت 
األحمر أشهر قاتل عرفته بولندا والذي تسبب في 

ترويع أهلها لثالث سنوات كاملة.
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كاذب فيما رماها به من الزنا وتقول في اخلامسة 
أن عليها غضب الله إن كان زوجها من الصادقني، 
فان مت اللعان سقط عنها حد الزنا وعنه حد القذف.

واألصل في اللعان قوله تعالى في سورة النور 
في اآليتني )7 و8 و9( »واخلامسة أّن لعنت الله عليه 
إن كان من الكاذبني ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات بالله إنه ملن الكاذبني واخلامسة أن 

تقدمت الزوجة بدعوى ضد زوجها متهمة إياه 
عن  جنائياً  الزوج  وأدين  وإشانة سمعتها،  بقذفها 

ذلك في احملكمة االبتدائية.
الزوجة  تقدمت  حيث  احلكم،  الطرفان  استأنف 
وبنفقة  بنفقتها  وطالبت  للضرر،  الطالق  بطلب 
سفرها  جواز  وتسليمها  صداقها  ومبؤخر  الطفل 
للطفل  سفر  وج��واز  ميالد  شهادة  وباستخراج 
وتسجيله في خالصة القيد، في حني تقدم الزوج 
بدعوى »مالعنة« من الزوجة طالباً فيها »مالعنتها« 

ونفي نسب الطفل.
قضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما بطلقة 
العدة  عليها  بأن  الزوجة  وأفهمت  للضرر،  بائنة 
النهائية،  الصفة  احلكم  اكتساب  بعد  حالها  حسب 
مؤخر  »الزوجة«  املدعية  بتسليم  الزوج  وبإلزام 

صداقها وجواز سفرها، ورفضت باقي الطلبات.
أيدت محكمة االستئناف احلكم وقضت برفض 

دعوى اللعان املرفوعة من الزوج،
محكمة  حكم  النقض  محكمة  أي��دت  وك��ذل��ك 

االستئناف.
الدكتور مصطفى  قال  احلكم  هذا  على  وتعليقاً 
»كلية  في  الشرعية  امل��واد  أستاذ  جنيب  أحمد 
وحكمت  الزوجة  ضرر  احملكمة  أثبتت  الشرطة«: 
بالتفريق بينهما، وأن يدفع لها مؤخر صداقها، فما 
الزوج إال أن يتقدم ضدها باللعان ونفي  كان من 
نسب الطفل. واملالعنة تعني أن يحلف الزوج بالله 
أربع مرات أنه من الصادقني فيما رمى به زوجته 
الله  لعنة  أن  يقول:  اخلامسة  املرة  الزنا، وفي  من 
الزوجة  صدقته  فان  الكاذبني،  من  كان  إن  عليه 
القاضي  طالبها  كذبته  وإن  الزنا،  عليها حد  وجب 
زوجها  أن  بالله  مرات  أربع  فتحلف  تالعن،  بأن 

فشرع  الصادقني«،  من  كان  إن  عليها  الله  غضب 
اللعان بني الزوجني ألن الزوج يبتلى بقذف امرأته 
البينة  عليه  وتتعذر  الفاسد  والنسب  العار  لينفي 
فجعل اللعان بينة له، ولهذا ملا نزلت هذه اآليات قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لهالل ملا قذف زوجته 
بشريك بن كماء »أبشر يا هالل فقد جعل الله لك 
اللعان  بواسطة  الزوج  فيستطيع  ومخرجاً«،  فرجاً 
أن يبعد عن نفسه نسب الولد ليقينه أنه ليس منه، 
أن  دون  بالزنا  ويتهم زوجته  القضاء  أمام  ويقف 
يأتي بالشهود أو يخشى اجللد لقذفه إياها، فكان 
الزوج  يعجز  التي  الزانية  للزوجة  عقوبة  اللعان 
عن إثبات زناها لصعوبة ذلك وتعذره، ودفعا حلد 
وبه  الزوجة،  عن  الرجم  وحد  ال��زوج  عن  القذف 
يستطيع الزوج أن ينفي الولد الذي ليس من صلبه، 
على  ومحافظة  الزوجني  لعرض  هذا صيانة  وفي 
كرامتهما، فهو ال يرضى أن يعيش مع زانية، وهي 
التقبل أن تعيش مع رجل يتهمها بالزنا، فجاء اللعان 
فرجاً ومخرجاً للزوج بألفاظ مغلظة ملا يترتب عليه 
الزوجني  كانفصال  واآلخرة  الدنيا  في  أحكام  من 
الولد  وعدم إحلاق نسب  أبداً  يلتقيا بعده  أن  دون 

للزوج وعذاب شديد يوم القيامة.
واللعان شهادات مؤكدات باإلميان بالله مقرونة 
باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد 
الزنا في حقها.وقد نظم قانون األحوال الشخصية 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة أحكام اللعان في 
ينفي  أن  »للرجل  بقوله:  القانون  من   )97( املادة 
عنه نسب الولد باللعان خالل سبعة أيام من تاريخ 
العلم بالوالدة شريطة أال يكون قد اعترف بأبوته 
صراحة أو ضمناً، وتقدم دعوى اللعان خالل ثالثني 

يوماً من تاريخ العلم بالوالدة».

الشريعة  في  اللعان  ألحكام  العرض  هذا  وبعد 
الثبوتية  واألدلة  األوراق  على  واالطالع  والقانون 
يدع  ال  مبا  لنا  يتبني  للمحكمة  الزوج  قدمها  التي 
مجاالً للشك أن قضاء احملكمة برفض اللعان وإثبات 
النسب للولد جاء موافقاً ألحكام الشريعة والقانون، 

وذلك لألسباب التالية:
- إن رفض اللعان من قبل احملكمة يعني بالتأكيد 

إثبات النسب وإحلاق الولد بأبيه.
يتهمها  أن  الزوجة  على  الضرر  أشد  من  إن   -
زوجها بعرضها وشرفها ويرميها بالزنا كما فعل 
إليه، وهذا  الزوج وأثبتت احملكمة كذبه فيما ذهب 

كاف إلحلاق الضرر بها املوجب للتفريق بينهما.
- إن حملكمة املوضوع سلطة تقديرية في تقدير 
األدلة والنظر فيها واملوازنة بينها، كما أن للقاضي 
من اخلبرة والِفطنة واحليادية وبحُعد النظر استخدام 
واجلينات  الدم  نوع  كفحص  املخبرية  الفحوصات 

نفي نسب طفل

الوراثية وكل ما من شانه إثبات احلق واالطمئنان 
إلى حكم احملكمة.

باللعان  الطفل  نسب  لنفي  يتقدم  أن  للزوج   -
خالل سبعة أيام من تاريخ علمه بالوالدة، شريطة 
أال يكون قد اعترف بأبوته للطفل صراحة أو ضمناً، 
كأن يتقبل التهاني ويوزع احللوى وتنفرج أسارير 
اجلديد  املولود  ق��دوم  نبأ  عن  واإلع��الن  وجهه، 
بالصحف احمللية وذبح العقيقة...إلى غير ذلك من 

األمور املتعارف عليها.
- إن الزوج في هذه القضية علم بحمل زوجته 
الزوجة  وول��دت  احلمل  فترة  طيلة  معها  وع��اش 
كسائر النساء في تسعة أشهر ولم يتقدم بالطعن 
إال بعد خمسة أشهر وبالتحديد قبل مولدها بشهر 
واحد، كما أنه لم يتقدم باالستئناف إال بعد خمسة 
أشهر وبالتحديد قبل مولدها بشهر واحد، كما أنه 
لم يتقدم بنفي النسب إال بعد خمسة أشهر بدون 

عذر أو مانع شرعي إال أنه كما يدعي يريد الستر 
عليها، ثم قام بالتشهير بها باللعان ونفي النسب، 

فأي ستر هذا!
- إن الزوج لم يلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية 
والقانون املعمول به، ففي هذه القضية أقرَّ الزوج 
أمام القضاء أنه كان يعلم بحمل زوجته ولم يتقدم 
أنه  كما  والدتها،  من  واحد  شهر  قبل  إال  بدعواه 
بقي ساكتاً، على املولود اجلديد بعد الوالدة حوالي 
خمسة أشهر، ثم رفع الدعوى باللعان ونفي النسب 
من  شرعي  مانع  أي  دون  ب��ال��والدة  علمه  رغ��م 
السكوت على النفي وهذا مخالف مخالفة صريحة 
تثبت  حيث  والقانون،  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام 
أنه إذا كان احلمل بيناً ظاهراً بالزوجة وسكت عنه 
الزوج مدة بعد علمه ثم أراد أن ينفيه بلعان فإنه 
ال ميكن من اللعان ويحد مطلقاً طال سكوته أو لم 

يطل وال يلتعن.

اإعداد: حامد حمجوب 

د. مصطفى أحمد جنيب

اإن من اأ�ضد ال�ضرر 

على الزوجة 

اأن يتهمها زوجها

بعر�ضها و�ضرفها

ويرميها بالزنا

تزوجه� على �ُضنة اهلل ور�ضوله، وع��ضره� مع��ضرة االأزواج، وحملت منه، لكنه 

فتح �ضده� بالغً� جن�ئيً� قبل �ضهر من والدته� متهمً� اإي�ه� ب�لزن�.
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سواء مت ذلك مبعرفة مأمور الضبط أو عن طريق استعانتهم برجال السلطة العامة 
واملرشدين السريني. وملأمور الضبط القضائي أن يستعني بكافة الوسائل والطرق 
املشروعة إلجراءات ترياته، طاملا أنها ال تنطوي على مساس بحرية األفراد أو 
حرمة مساكنهم، ومادام مأمور الضبط لم يتدخل في خلق اجلرمية بطريق الغش 
أو اخلداع أو التحريض على ارتكابها، فيجوز له أن يتخفى ويصطنع من الوسائل 

ما يعينه على ضبط مرتكبي اجلرائم.
فالغاية ال تبرر الوسيلة فال يجوز ملأمور الضبط القضائي في سبيل الكشف 
عن جرمية القيام بجرمية أخرى مثل استراق السمع أو التحريض على ارتكابها، 
وكذلك إذا كانت غاية مأمور الضبط مخالفة ملا حددها القانون في جمع االستدالالت 
تعد غير مشروعة مثل االنتقام من شخص ما أو التشهير به عن طريق وضعه 

موضع اتهام.
وهذا ما قضت به احملكمة العليا مبصر من أنه »إذا كان الظاهر أن املتهم كان 
متصالً باملخدرات التي اتهم باالجتار بها وضالعاً في إحرازها مع زمالئه من قبل 
أن يتحدث معه في شأنها مرشد البوليس فإنه ال يكون ثمة وجه ملا يدعيه من 
أن هذا املرشد هو الذي حرضه على ارتكاب اجلرمية إذا تظاهر بأنه يريد شراء 
املخدرات من املتهم وتوصله بهذه الطريقة إلى كشف اجلرمية ذلك ال ميكن عده 
مادام  التحقيق  إجراءات  لبطالن  اتخاذه سبباً  ارتكابها وال يصح  على  تريضاً 
قبول املتهم بيع املخدرات لم يكن ملحوظاً فيه صفة املرشد وكان يحصل لو أن من 

عرض الشراء من غير رجال البوليس«.
عن  معلومات  لديه  شخص  أي  أق��وال  يسمع  أن  القضائي  الضبط  وملأمور 
اجلرمية ومرتكبيها، فله أن يسمع أقوال الشهود واملشتبه فيهم في هذه املرحلة 
على احلضور أمامه لإلدالء بأقوالهم، وعليه فإذا رفض أي منهم احلضور لطلب 
بإحضارهم باإلكراه، ألن هذا  أمراً  مأمور الضبط احلضور فليس له أن يصدر 
اإلجراء يدخل من ضمن إجراءات التحقيق، كما ال يجوز ملأمور الضبط القضائي 
تليف الشهود أو املشتبه فيهم اليمني القانونية إال إذا خاف من أنه لن يستطيع 
الشاهد  كمرض  تعاصره  قاهرة  ظروف  نتيجة  وذلك  بعد  فيما  أقوالهم  سماع 

مبرض عضال أو إصابته بجروح بليغة وإشرافه على املوت.
وإذا كان القانون قد أجاز ملأمور الضبط القضائي سؤال املشتبه فيه فإن ذلك 
عن  تفصيلياً  مناقشته  أقواله بشأنها من دون  وإثبات  إليه،  التهمة  توجيه  يعني 
والقائمة ضده، ألن  اجلرمية  املتحصلة من مسرح  باألدلة  مواجهته  أو  اجلرمية 

ذلك يعتبر من قبيل االستجواب وهو أمر محظور على مأمور الضبط القضائي.
الالتيني ومنها  النظام  التي تتبع  التشريعات  القانون االجنليزي مع  ويختلف 
القانون  في  العامة  فالقاعدة  املسألة،  هذه  في  واملصري  اإلماراتي  القانونان 
االجنليزي جواز استجواب املتهم من قبل رجال الشرطة إذا ما تبني لهذا األخير 
أن الشخص الذي يوجه إليه األسئلة تدور حوله شبهة ارتكاب اجلرمية، وأن هناك 
إدانته، فهنا يتوقف رجل الشرطة عن طرح األسئلة، ويقوم بتحذير  قرائن على 
املشتبه فيه بأنه غير ملزم بأن يقول شيئاً وأن ما قد يصرح به من أقوال قد يؤخذ 
ضده كدليل ويقوم مأمور الضبط بتبصير املتهم بحقوقه إيذاناً ببدء مرحلة جديدة 

وهي مرحلة التحقيق االبتدائي.
إج��راءات  مجموعة  املادية  باالستدالالت  يقصد  املادية:  االستدالالت   �� ب 

االستدالل التي تتعلق بنوع معني من الدالئل احملسوسة.
ومن أكثر هذه اإلجراءات شيوعاً املعاينة واخلبرة كوسيلة جلمع االستدالالت 
املادية. فاملعاينة يقصد بها إثبات حالة األشخاص واألمكنة واألشياء ذات الصلة 
باجلرمية قبل أن تنالها يد العبث والتخريب، وللقيام بذلك البد ملأمور الضبط من 
إلى مكان وقوع اجلرمية إذا كان لذلك مقتضى، ذلك أن ليس كل  االنتقال فوراً 

حدث إجرامي ينشأ عنه بالضرورة مسرح جرمية.
لذلك أوجبت التشريعات اإلجرائية على مأمور الضبط عند االنتقال إلى مسرح 
اجلرمية أال يقف مكتوف اليدين منتظراً قدوم سلطة التحقيق األصلية لتقوم بدورها 
وعليه فور وصوله أن يعاين كافة اآلثار املادية للجرمية كافة ويحافظ عليها وأن 
يثبت حالة األماكن واألشياء واألشخاص، ولذلك ملا ملعاينة مسرح اجلرمية من 

أهمية بالغة في تسهيل مهمة التحقيق وكشف اجلرمية.
مكان  في  أو  عام  مكان  في  بني حصولها  نفرق  أن  البد  إجرائها  عند  أنه  إال 
خاص كاملنزل أو مكتب احملامي مثالً، ففي احلالة األولى تعتبر املعاينة من أعمال 
انتهاك حلرمة  أنها ال تنطوي على  إلى  االستدالل وهي تعتبر صحيحة استناداً 

غالباً ما يكون مأمورو الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة العامة هم أول 
من يتلقى نبأ اجلرمية فيتاح لهم بذلك جمع املعلومات املتعلقة بها، ويطلق قانون 
اإلجراءات اجلزائية االتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وقانون اإلجراءات 
اجلنائية املصري اصطالح »جمع االستدالالت« على الدور الذي يقوم به مأمورو 
الضبط القضائي في هذا الصدد، ومع ذلك يالحظ أن مصطلح »جمع التحريات«، 
الضبط  الوظيفة من وظائف مأمور  للداللة على هذه  السائد في االستعمال  هو 

القضائي. ومن أهم أعمال االستدالل: 
أي  بها  يدلي  التي  املعلومات  مجموعة  بها  يقصد  القولية:  االستدالالت  أ- 

شخص بخصوص اجلرمية ومرتكبيها.
فاإلبالغ عن اجلرمية هو اخلبر الذي يصل إلى علم مأمور الضبط القضائي 
بوقوع جرمية أو أن هناك جرمية سوف تقع بناء على أسباب معقولة، سواء مت 
هذا اإلخبار عن طريق املجني عليه أو من العامة، بينما الشكوى إخطار باجلرمية 
أيضاً، ولكن مييزها عن البالغ أنها تصدر من املجني عليه أو املتضرر من اجلرمية، 

وإذا لم تتضمن مطالبة بتعويض الضرر تعد من قبيل البالغات.
ويستوي أن يكون البالغ كتابة أو شفاهة، فالقانون اإلماراتي وكذلك املصري 
التشريعات  بعض  في  جاء  ما  عكس  وذلك  معيناً  شكالً  البالغ  في  يشترطا  لم 

العربية التي نصت على اشتراط كتابة البالغ والتوقيع عليه من قبل املحُبلغ.
واإلبالغ عن اجلرائم في التشريع اإلجرائي اإلماراتي إلزامي، ويقع على عاتق 
كل من علم بوقوع اجلرمية، ويستند في ذلك إلى مبدأ التضامن االجتماعي الذي 
يقوم عليه كل مجتمع بالعالم، ويقتضي من أفراده التعاون في حماية أرواحهم 
وأعراضهم وأموالهم، كما يستند إلى الواجبات الوظيفية امللقاة على عاتق املوظف 
العام، لذلك رتب القانون اإلماراتي املساءلة اجلنائية على كل من ميتنع عن اإلبالغ 

أياً كان نوع اجلرمية.
القانون املصري عدم املسؤولية اجلنائية للممتنع عن  وعلى عكس ذلك يقرر 
التبليغ إال بالنسبة لطوائف محددة من اجلرائم، وهي تلك اجلرائم املاسة بأمن 

الدولة من جهة اخلارج والداخل دون سواها.

والقاعدة العامة في القانون االجنليزي أن اإلبالغ عن اجلرائم أمر متروك للفرد، 
وهو واجب خلقي وليس واجباً قانونياً، ولم يقرر مسؤولية املمتنع عن البالغ إال 
بالنسبة لقضايا اإلرهاب دون باقي اجلرائم، كما أن التجرمي مشروط بعدم وجود 

عذر مقبول لدى املمتنع عن اإلبالغ عن تلك الطوائف من اجلرائم.
وإذا قدم البالغ أو الشكوى إلى مأمور الضبط القضائي وجب عليه أن يقبلها، 
وال يجوز له أن يرفض قبولها بأي حجة وإال عرض نفسه للمسؤولية اإلدارية، 
وهذا ما أكدته محكمة النقض املصرية بأنه »من الواجبات املفروضة قانوناً على 
التبليغات والشكاوى  القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا  مأمور الضبط 
مرؤوسيهم  بواسطة  أو  بأنفسهم  يقوموا  وأن  اجلرائم،  بشأن  إليهم  ترد  التي 
وأن  كانت،  كيفية  بأي  بها  يعملون  التي  الوقائع  عن  الالزمة  التحريات  بإجراء 
يتحصلوا على جميع اإليضاحات واالستدالالت املؤدية لثبوت أو نفي الوقائع املحُبلغ 

بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم«.
كما أوجب القانون على مأمور الضبط القضائي ضرورة إرسال تلك البالغات 
والشكاوى فوراً إلى النيابة، ولم يقصد القانون املصري بذلك سوى تنظيم العمل 
واحملافظة على الدليل لعدم ضياع قوته في اإلثبات، ولم يرتب على مجرد اإلهمال 
في ذلك أي بطالن، إذ العبرة مبا تقتنع به احملكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها 
إلى املتهم وإن تأخر التبليغ عنها، غير أن هذا اإلهمال قد يعرض مأمور الضبط 

القضائي للمساءلة التأديبية عن إهماله.
اإلجراءات  إثبات جميع  القضائي  الضبط  مأمور  على  القانون  أوجب  وأخيراً 
التي يقومون بها في محاضر يوقعون عليها، يبني فيها وقت اتخاذ اإلجراء ومكان 

حدوثه وهذا ما أكدته املادة )36( من قانون اإلجراءات اإلماراتي.
ومتى ما تلقى مأمور الضبط القضائي بالغاً أو شكوى بشأن جرمية ما، وجب 
التحري عن  بها، وذلك عن طريق  املتعلقة  واإليضاحات  االستدالالت  عليه جمع 

اجلرمية ومرتكبيها وسماع الشهود وسؤال املشتبه في أمرهم.
ويشمل التحري الكشف عن اجلرائم التي ارتكبت في اخلفاء، كما يشمل جمع 
كل ما ميكن جمعه من معلومات وقرائن تفيد إثبات حدوث الواقعة أو نفي وقوعها، 

أهمية
أعمال االستدالل

ماهي العقوبة وخصائصها؟

يجيب عن هذا السؤال:
النقيب/ حممد اأحمد الزيودي

إدارة الشؤون القانونية - ديوان وكيل الوزارة

- باختصار شديد، تعرف العقوبة بأنها جزاء مقرر بنص في 
القانون ينزله القاضي على من يثبت ارتكابه جرمية ويتناسب مع 
درجة اجلرم، ويتضح من هذا التعريف أن معنى العقوبة يشتمل 

على العناصر اآلتية:
العنصر األول وهو اجلزاء:

مقصود  إيالم  على  تنطوي  أنها  م��ؤداه  ج��زاًء  العقوبة  كون 
ينزل باجلاني نظير اجلرم الذي صنعه، ويتمثل هذا اإليالم في 
أشد صورة في حرمان املتهم من أحد أو بعض حقوقه املقررة 
رم  التي تحُ السجن  املثال عقوبة  له بحسب األصل )على سبيل 

الشخص من احلرية بصفة مؤبدة أو مؤقتة وعقوبة اجللد(.
العنصر الثاني: احلكم بها من القاضي:

ملا كانت العقوبة جزاًء يقرره الشارع بنص في القانون، وكان القاضي 
هو املنوط به تطبيق القوانني، وليس بوصفه ممثالً ملصلحته اخلاصة.

ب العقوبة مع اجلرم: العنصر الثالث: تناسحُ
تناسب العقوبة مع درجة جسامة اجلرمية املقررة جزاًء لها هو أمر 
يستوجبه ضمان جناح العقوبة في إدراك الغاية املرجوة منها، فال أمل 
ردع  في  �� سواء متثل  تنشده  الذي  للهدف  العقوبة  من تقيق  يرجى 
خاص أو عام أو تقيق العدالة أو حتى إصالح املجرم وتأهيله إذا جاءت 

غاية في القسوة أو متناهية في البساطة واليسر.
�� أما فيما يتعلق بخصائص العقوبة فتكمن في أنها:

أ( تخضع ملبدأ الشرعية اجلنائية.
ب( متثل انتقاصاً من حقوق املتهم وتقييداً حلريته الشخصية.

ج( ال توقع إال بحكم قضائي وبعد محاكمة قانونية عادلة.
د( تتسم بطابع الشخصية فال تصيب سوى شخص اجلاني.
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النقيب �سهيل م�سبح الكتبي

رئيس قسم القضايا
إدارة الشؤون القانونية �� ديوان وكيل الوزارة

أوراق قانونية

الضبط  لرجل  إباحته  أولى  باب  ومن  أي شخص  يرتاده  أن  الذي ميكن  املكان 
القضائي وهو يؤدي واجبه في البحث عن أدلة اجلرمية.

أما في احلالة الثانية فإن املعاينة تعتبر من أعمال التحقيق ال االستدالل، وبالتالي 
البد من إجرائها إما عن طريق احلصول على رضاء صاحب املكان وأن تكون بناء 

على ندب من النيابة العامة أو في حالة التلبس باجلرمية.
أما اخلبرة كوسيلة جلمع االستدالالت املادية، فيقصد بها الوسيلة التي يستعني 
بها القاضي أو احملقق في مجال اإلثبات ملساعدته في تقدير املسائل الفنية التي 
الشرعي  كالطب  القضائية،  السلطة  عضو  لدى  تتوافر  ال  خاصة  دراية  تتطلب 

واملختبرات واملعامل الفنية اجلنائية.
ونظراً ألهمية اخلبرة في اإلثبات، فاألصل أال يتم االستعانة باخلبراء إال مبعرفة 
سلطة التحقيق أو القاضي، إال أن قانون اإلجراءات اإلماراتي أجاز ملأمور الضبط 
القضائي في املادة )40( أن يستعني باألطباء وغيرهم من أهل اخلبرة وأن يطلب 
رأيهم شفاهة أو كتابة في املسألة التي يريد االستفسار عنها وتسري على اخلبراء 
نفس القواعد اخلاصة بالشهود من حيث عدم جواز تليفهم اليمني إال إذا خيف أال 

يستطاع فيما بعد سماع أقوالهم.
أما فيما يتعلق بحجية تقارير اخلبراء فإنها ترفق مبحاضر جمع االستدالالت 
الصادر  احلكم  أن يؤسس  للقضاء  وليس  املكتوبة،  الشهادة  قبيل  باعتبارها من 
باإلدانة على ما جاء في هذه التقارير فقط، إال أنه ال يوجد ما مينع القاضي من أن 

يعزز بها ما بني يديه من أدلة.
وقضت محكمة النقض املصرية بأنه ليس ثمة ما مينع من األخذ مبا جاء بتقرير 
اخلبير املقدم في الدعوى ولو لم يحلف مقدماً مييناً قبل مباشرته املأمورية على 
أنه ورقة من أوراق االستدالل في الدعوى املقدمة للمحكمة وعنصر من عناصرها 

مادام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد واملناقشة.
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بعض األحيان وقاية في بعض املهام، مثل الوقاية من األعمال اإلرهابية. 
واملراقبة يقصد بها وضع شخص أو مكان تت املالحظة لتسجيل كل ما 
يحدث من التصرف في شكل من السرية، بقصد منع وقوع جرمية أي بهدف 
الوقاية من اجلرمية أو الضبط بتقدمي الدليل على شخص يشتبه في أن يكون 

هو اجلاني. 
عن  الكشف  بغرض  للمعلومات  الوصول  هي  اإللكترونية:  املراقبة  بينما 
اجلرائم ومرتكبيها، ولكن بشكل أسرع وحديث، يعتمد على التكنولوجيا، نظراً 
للتطور في األساليب اإلجرامية، كما أن نظام املراقبة اإللكترونية يحقق درجة 
بها  يقوم  التي  اجلرائم  من  عديدة  أشكال  منع  في  ويسهم  األمن  من  كبيرة 
اخلارجون عن القانون، إضافة إلى أن هذا النظام سيساعد في كشف املجرمني 

من خالل العودة إلى تسجيالت النظام إذا ما اقتضت احلاجة لذلك. 
بالوسائل  االستعانة  مشروعية  مدى  عن  التساؤل  برز  املنطلق،  هذا  ومن 

العلمية احلديثة )املراقبة اإللكترونية( للتحري واملراقبة للوصول للمعلومات:
حيث يشترط للمراقبة اإللكترونية أن تتوافر بها الشروط التالية:

> ال تنطوي على مساس بحرية األفراد.

> ال تنطوي على مساس بحرية مساكنهم.

> ال تتدخل في خلق اجلرمية بالغش واخلداع والتحريض على ارتكابها.

> ال تخل باألخالق واآلداب العامة.

وقد َسنَّ املشرع في املادة املعدلة رقم )75( من قانون اإلجراءات اجلزائية 
في  التكنولوجية  الطرق  استخدام  إمكانية  املشرع  فيها  ذكر  التي  االتادي 

التقصي، وهي مراقبة االتصاالت الالسلكية والسلكية ونصت املادة على:
استوجبت  متى  والالسلكية  السلكية  ذلك  في  مبا  احملادثات  ويسجل   ..«

مقتضيات التحقيق ذلك«.
املطارات،  في  املراقبة  امليداني:  الواقع  في  اإللكترونية  املراقبة  أمثلة  ومن 
اإللكترونية  للمنافذ احلدودية، واملراقبة  الصناعية  األقمار  واملراقبة عن طريق 
للعديد من األماكن املهمة، وهذا ما برز بشكل كبير في كشف غموض بعض 
مثل:  اإللكترونية  املراقبة  على  التحريات  فيها  اعتمدت  التي  الكبرى  القضايا 
قضية سوزان متيم، وقضية قتل املبحوح في إمارة دبي، حيث سهلت املراقبة 
في  اإللكترونية  املراقبة  أهمية  تبرز  ما  وغالباً  للجاني،  الوصول  اإللكترونية 
العابر للحدود واملسمى باجلرائم املنظمة ويقصد بتعبير  الطابع  اجلرائم ذات 
»جماعة إجرامية منظمة« جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثالثة أشخاص 
ارتكاب  بهدف  متضافرة  بصورة  وتعمل  الزمن  من  لفترة  موجودة  أكثر،  أو 
واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطيرة أو األفعال املجرمة ومنها على سبيل املثال: 

)جرائم االجتار بالبشر، وجرائم غسل األموال، وجرائم املخدرات(.
واملسافة  والوقت  اجلهد  وفرَّ  الهائل  التكنولوجي  التطور  أن  نستشهد  لذا 
في  والفضل  األث��ر  له  كان  مما  واملتخصصني،  األم��ن  رج��ال  على  والتكلفة 
ضبطيات خطيرة وكبيرة وخاصة في اجلرائم املنظمة، ومن جهة أخرى حرصت 
أو  األسلحة  تهريب  في  اإلجرامي  أسلوبها  تطوير  على  املنظمة  العصابات 

املخدرات أو ارتكاب اجلرائم عن بحُعد، وخاصة في جرائم غسل األموال والتالعب 
في اقتصاديات العالم عن طريق التأثير على املشاريع الكبرى الرأسمالية، علماً 
بأن األموال املتداولة في غسل األموال تسمَّى باألموال )امللتهبة( واملقصود بها 
أنها تنتقل من مكان إلى آخر في وقت قصير، علماً أنها تدخل في القوى املالية 
للبنوك واملشكلة الكبرى أن يتم متويل املشاريع الكبرى بها وفجأة يتم سحبها 
من البنوك وانتقالها ملكان آخر أو رمبا لدولة أخرى مما يكون له األثر البالغ 
على اقتصاد تلك الدولة. ومن جانب آخر، يقع على عاتق الدولة االهتمام بتطوير 

التشريعات التي تدُّ من تلك اجلرائم. 
ومن جانب آخر ونظراً ملشروعية استخدام الوسائل احلديثة في مراقبة كافة 
أنشطة اإلنسان داخل املجتمع، برز لدى القائمني على حقوق اإلنسان االهتمام 
بحماية احلياة اخلاصة والتي تعتبر محور اهتمام اإلنسان دائماً، وتستهدف هذه 
احلماية صون كرامة اإلنسان واحترام آدميته وحقوقه اخلاصة من خالل عدم 
التطفل عليه، وعدم انتهاك أسراره ومحادثاته واختراق ممتلكاته وسائر جوانب 

حياته اخلاصة.
أفراد  املراقبة اإللكترونية تعتمد على تصوير كافة أنشطة  أنظمة  بأن  علماً 
املجتمع بشكل عام، لالعتماد عليها بعد ذلك في التقصي للوصول للجاني. ومن 
جانب آخر، هناك شكل غير مباشر في املراقبة اإللكترونية من جانب املدنيني عن 
طريق أجهزة احملمول ورفع امللفات املصورة على االنترنت ونشرها للعالم كله، 

وهذا ما حدث بالفعل في قضية »مركز وافي« والسطو املسلح عليه.
ال  مراقبة  بأنظمة  إلكترونياً  مرصودة  بأكملها  أصبحت  اإلنسان  حياة  إذاً، 
كاميرات ترصد  بواسطة  تلقائياً  تحُسجل  ولكنها  البشري،  العنصر  على  تعتمد 
املواقع واألوقات التي تشهد نشاطاً دائماً، وفي ظل التطور التقني الرهيب الذي 
والتقصي واالستدالل حماية احلياة  بالتحري  القائمني  فيه، يجب على  نعيش 
ذلك  في  كبيرة  صعوبة  يوجب  مما  التشريعات،  واحترام  لإلنسان  اخلاصة 

الشأن.
وإذا ما ذكرنا أولى املدن عاملياً في املراقبة اإللكترونية وهي: »لندن« التي تعتمد 
على مراقبة كل ما يدور داخل املدينة بالكاميرات، فنجد »إمارة دبي« باملرتبة 
الثانية عاملياً في مجال االعتماد على املراقبة اإللكترونية، حيث تعتبر مسرحاً 
كبيراً لتصوير القضايا وضبطها، وذلك مبراقبة جميع األماكن التي يتردد عليها 
مرتادو اإلمارة مما كان له األثر الكبير والواضح في تصوير األحداث على مدار 
اليوم، ومما يسهَّل ضبط القضايا بعد حدوثها بطريقة سريعة وسهلة، وهذه هي 
الغاية من االعتماد على الوسائل التكنولوجية احلديثة  في املجتمع األمنى، والذي 
كان في مقابلة من جانب العصابات اإلجرامية، تطوير األسلوب اإلجرامي في 
ارتكاب جرائمهم، ذلك األمر الذي يدعو دائماً املتخصصني الشرطيني إلى تطوير 

أدائهم األمني املرتبط بالتقنية بشكل خاص.
وخالّصة القول: إن املراقبة تعني املشاهدة الطبيعية املباشرة للتأكد من حدث 
مجهول لم تستكمل صورته بعد، لكي يصبح كامالً واضحاً لدى رجال األمن 
للوقوف على احلقيقة، بالقدر الذي ميكن االعتماد عليه كدليل مادي يدين اجلاني.

في ِظل السعي نحو التدشني الكامل للحكومة اإللكترونية بالدولة في جميع 
الهيئات واملؤسسات املدنية واألمنية، تبرز دائماً أهمية التقنية في ميكنة العمل، 
من  بداية  األمن  أجهزة  عمل  وتطور  احلديثة  واألجهزة  التقنيات  خالل  ومن 
عليها  لالعتماد  اإللكترونية  للمراقبة  وصوالً  للقضايا،  اإللكتروني  التسجيل 
كمصدر من مصادر التحريات، والتي عن طريقها تتجمع لنا املعلومات األولية 
التي يتم بها ميالد محضر االستدالالت، أي تعد العنصر األساسي الالزم للبدء 
املرتكبة،  اجلرمية  عن  احلقيقة  فكشف  الضيق.  االبتدائي مبعناه  التحقيق  في 
والوصول إلى فاعليها، تقيقاً للعدالة االجتماعية، ال يأتي باملصادفة، بل بالعمل 
وهذه  الفكري،  واإلبداع  واالستقراء  والتحليل  املنطق  على  يعتمد  الذي  اجلاد 
العمليات جميعاً تعتمد على املعلومات، أي التحّريات التي يقوم باحلصول عليها 
مأمور الضبط القضائي بوسائله املشروعة، كما أن عبارات »البحث عن اجلرائم 
ومرتكبيها« و»تقصي اجلرائم والبحث عن مرتكبيها« و»تقيق الشرطة«، هي 

مرادفات ملصطلح التحريات مبعناه الشامل.
واملفهوم االصطالحي للتحّري ال يبعد وال يختلف كثيراً عن املعنى اللغوي، إذ 

يقصد به اصطالحاً: جمع املعلومات واحلقائق واألخبار واألدلة. 
وقد ورد لفظ التحّري مبعنى التقصي في املادة )30( من قانون اإلجراءات 

اجلزائية االتادي:
مرتكبيها   عن  والبحث  اجلرائم  بتقصي  القضائي  الضبط  مأمورو  »يقوم 

وجمع املعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام«.
التحريات  اإللكترونية( من مصادر   �� )التقليدية  بأنواعها  املراقبة  فإن  لذا، 
املختلفة جلمع املعلومات والهدف الرئيسي منها هو جتميع القرائن واألدلة بشأن 
اجلرائم ومرتكبيها، وجتميع املعلومات الضرورية الستجالء جوانبها، وهي في 

المراقبة اإللكترونية
وأساليب جمع المعلومات

املقـدم/ د. �سرحان ح�سن املعيني
نائب مدير أكادميية العلوم الشرطية بالشارقة
 للشؤون األكادميية والطالبية
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للوقاية  الدولية  اللجنة  تقارير  تداعيات  أدت 
اجلرمية  معدالت  أن  تؤكد  بإفادات،  اجلرمية  من 
إن  بل  املاضي،  العقد  في  عليه  كانت  عما  ارتقعت 
أمناطاً وأشكاالً جديدة لم تكن معروفة، أخذت تتل 
موقعاً ضمن قوائم اإلحصاءات اجلنائية.. لعل من 
أهمها: جرائم »األنفوميديا« و»املعلوماتية الرقمية«. 
واحلدود«  للقارات  العابرة  املنظمة..  و»اجلرمية 
املواد  وتعاطي  تهريب  جلرائم  الواسع  واالنتشار 
االجتار  جرائم  إلى  إش��ارات  عن  فضالً  املخدرة، 

بالبشر والعنف ضد املرأة.

مراكز  بعض  عكفت  تقدم،  ما  على  تأسيساً 
تنظيم  على  واجلنائية  األمنية  والدراسات  البحوث 
لوقاية  بل  السحُ أفضل  للتداول بشأن  علمية  حلقات 
املجتمع من مخاطر تفاقم األفعال اإلجرامية، وذلك 
قبل وقوعها، عندئذ برزت عدة اجتاهات، لعل من 
أهمها ما قّدمه غولد ستني داعياً أجهزة الشرطة إلى 
ضرورة التعامل مع اجلرائم بشكل أدق ومختلف.. 
أي بتجاوز األسلوب التقليدي املعمول به في كافة 
إدارات وأقسام ووحدات مراكز الشرطة. واملعروف 
من  الكثير  على  ينطوي  ألن��ه  اجلمهور،  ل��دى 

ز على  التعقيدات واإلجراءات الروتينية والذي يحُركِّ
اجلرمية بطرق سطحية، بينما األسلوب األمثل أن 
يتم التعامل مع الشكل اخلارجي للفعل اإلجرامي، 
ملعرفة  أكبر  بذل جهوٍد  على  التركيز  مع ضرورة 
العوامل التي أّدت إلى اجلرمية.. أي دراسة وقائع 

اجلرمية ومالبساتها واملتغيرات املرتبطة بها.
اجلرمية  مكافحة  استراتيجيات  تطورت  لقد 

بسبب تزايد نتائج األبحاث
ّل اهتمامها   والدراسات األمنية، والتي صبت جحُ
وقاية  على  تساعد  جديدة  وسائل  عن  بالبحث 

وميكن  أشكالها،  بجميع  اجل��رائ��م  من  املجتمع 
طبقتها  التي  التجارب  إل��ى  باختصار  اإلش��ارة 
اململكة  وأخيرا  وكندا،  األميركية  املتحدة  الواليات 
املتحدة وهي جتارب جتاوزت األساليب التقليدية، 
قبل  احملاكم  إل��ى  بإرسالهم  تنتهي  كانت  حتى 
اإلصالحية  املؤسسات  أو  السجون  في  إيداعهم 

بإطالق سراحهم.

طرق ت�صميم املباين

مت  حيث  املتحدة  اململكة  في  االجت��اه  هذا  برز 
تأسيس وحدة شرطية خاصة بالعمران احلضري 
تهتم بالوقاية من اجلرمية عبر وسائل عديدة لعل 

من أهمها: ضمان تشييد املباني السكنية أو التجارية 
احتماالً  أقل  مبتكرة جتعلها  بأساليب  اخلدمية  أو 
جلذب املجرمني واملنحرفني، إذ تبني أن معظم املباني 
السكنية واملراكز التجارية ال تخلو من نقاط ضعف 
يتسلل منها املجرمون مبخططاتهم اإلجرامية. لقد 
كانت لدراسات األستاذ الباحث جني جاكوبس دور 
بالوقاية  املباني  تصاميم  عالقة  ربط  في  أساسي 
جفري  رى  الباحث  الفكرة  تبنَّى  ثم  اجلرمية،  من 
واسكار نيومان الذي ابتدع نظرية »املكان احملمي« 
مثال:  أساسية  مرتكزات  أربعة  على  بحُنيت  والتي 
فيها  تتاح  ال  سكنية(  )مجمعات  بناء  إلى  االجتاه 
فرص دخول الغرباء.. من غير السكان، وعادة تتم 
قبل  من  السكني  املجمع  ومخارج  مداخل  حراسة 
بها  تتكفل  أصبحت  مهمة  وهي  أمنيني،  مسؤولني 
أن يعمل مسؤولو احلماية  الشركات األمنية، على 
األمنية اخلارجية في تعاون تام مع سكان املجمع 
رقابي حلماية مساكنهم وحتى  دور  عليهم  الذين 
للحيلولة دون اختراقها،  تصبح املساكن أكثر أمناً 
األساسية  العناصر  توفر  من  البد  الدراسة  ترى 

التالية في جميع املجمعات واألحياء السكنية:
الليلية خصوصاً  اخلارجية  اإلضاءة  توفر   ��  1

على طول الشوارع الرئيسية واجلانبية وامليادين.
2 �� التأكد من إغالق املساجد، وأي مباٍن مجاورة 

ميكن أن يختبئ فيها املجرمون.
ليلي داخل نطاق  القيام بدوريات وِح��راك   ��  3

املنطقة السكنية.
4 �� أن يشكل سكان املنطقة »جلنة أمنية« تتولى 

احلراسة بالتناوب خصوصاً في الشتاء.
وعمال  ال��زوار  هوية  التأكد من  �� ض��رورة   5

النظافة واخلدمات املساندة.
6 �� مراعاة االحتياطات األمنية باملنازل والتأكد 
من سالمة األقفال ومتانة األبواب والنوافذ واإلبقاء 

عليها مغلقة ليالً.
7 �� اإلبقاء على إضاءة داخلية في حالة خروج 

جميع سكان املنزل، وذلك للتمويه ليالً.
ترك  ع��دم  وال���زوار  السكان  نظر  يلفت   ��  8
سياراتهم في أماكن مظلمة، والتأكد من قفل أبوابها.

من جهة أخرى، كشفت دراسة صدرت بعنوان: 
من  كثيراً  أن  ميهو  لألستاذ  كفرصة«  »اجلرمية 
اجلرائم وقعت داخل املساكن بسبب إهمال أنابيب 
الغاز، كأن تترك مفتوحة، أو يتم وضعها في مكان 
من  اللصوص  أحد  مَتكَّن  بريطانيا  ففي  مكشوف، 
َشّل حركة سكان املنزل باستخدام الغاز املسال من 

داخل املطبخ.
هنالك دول عديدة توسعت في بناء نقاط لبسط 
بني  مشترك  تعاون  إطار  في  األحياء  داخل  األمن 
سكان احلي وشرطة املجتمع.. حيث يتكفل السكان 
احملليون ببناء نقاط )مراكز( للشرطة داخل احلي، 
وفي  وأمنياً،  فنياً  جتهيزها  الشرطة  تتولى  بينما 
بريطانيا تتم مراقبة املدارس، ورصد الطالب الذين 
في  ويتجولون  الدراسة  فصول  من  يتسربون 
الوحدة  هذه  وتعمل  التجارية،  احملال  أو  الشوارع 
بالتعاون مع إدارات املدارس في املنطقة التعليمية، 
وذكر ستورمان أن نسبة جرائم األحداث انخفضت 

بعض  أوضحت  كما  النظام،  هذا  اتباع  عند  كثيراً 
الدراسات أن االعتماد على نظم الرقابة اإللكترونية 
عن  يغني  أو  ينفي  ال  الرقمية،  التصوير  ك��آالت 
الرقابة عبر الدوريات الشرطية، ألن عيون الشرطة 
تتسع لترى أشياًء قد ال تطالها الكاميرات واآلالت 
املغلقة  التلفزيون  دوائر  أن  ذلك  املصورة،  الرقمية 
املصارف  سرقات  من  احلد  في  كثيراً  ساعدت 
مما  اآللي،  الصرَّاف  أجهزة  اختراق  محاوالت  أو 
القدم  الدوائر احلكومية ومالعب كرة  جعل معظم 
النظام  هذا  من  تستفيد  املهمة  العامة  واألماكن 
للوقاية من ارتكاب اجلرمية، كما استفاد العديد من 
مراكز التسوق وأصحاب املتاجر من نظام الدوائر 
أمكن  حيث  املتسوقني،  حركة  متابعة  في  املغلقة 
ضبط العديد من حاالت السرقات أو الشروع فيها، 
وقد لوحظ أن استخدام هذه التقنية في مراقبة هذه 
احمل���ال خفَّض ج���رائم الس����رقة بنسبة تتراوح 

بني 53 % إلى 60 %.
ولعل من الوسائل احلديثة في الوقاية والكشف 
املبكر عن اجلرائم أو الشروع فيها هي االستفادة 
رسل  القصوى من إظهار ومعرفة رقم املتصل أو محُ
النّقال وذلك لسهولة معرفة  الهاتف  الرسائل عبر 
على  تتوي  التي  الرسالة  رسل  محُ أو  املتصل 
كِّن رجال الشرطة من سرعة الوصول  معلومات، متحُ

إلى الفاعل.
لعل من التجارب الناجحة، تشجيع أفراد املجتمع 
على استخدام تسديد ما عليهم من التزامات مالية 
عبر الشيكات وبطاقات الصراف اآللي، األمر الذي 

قلل كثيراً من ظاهرة حمل أو نقل األموال.
اجلرمية  من  للوقاية  احلديثة  االجتاهات  متيل 
الذاتية  املراقبة  نظام  على  االعتماد  ضرورة  إلى 
التي يحُكلف بها أفراد عاديون، ينتشرون في املالعب 
والعيادات  البنات  م��دارس  وبجوار  الرياضية 
العامة  واألماكن  الركاب  نقل  وحافالت  اخلارجية 
التي يرتادها اجلمهور خصوصاً في عطالت نهاية 

األسبوع أو األعياد واملناسبات الوطنية.
من  اجلرمية  من  الوقاية  أن  سبق  مما  يتأكد 
تتحملها  أن  ينبغي  ال  والتي  الضرورية  املهام 
املجتمعات  أصبحت  املعاصر  العالم  ففي  الشرطة، 
جديدة  مجتمعية  مفاهيم  بتبني  مطالبة  اإلنسانية 
قوامها بناء الشراكات االستراتيجية بني مؤسسات 
الدول الرسمية وأجهزتها وبني جمعيات ومنظمات 
املجتمع املدني، حتى يدخل أفراد املجتمع ضمن هذه 
الشراكة وبذلك يتعني على كل فرد في املجتمع أن 
ميارس دوراً مجتمعياً من أجل احملافظة على األمن 
واالهتمام بالبيئة وحماية ممتلكات الدولة، هذا يعني 
إال عبر  أن تفعل  الوقاية من اجلرمية ال ميكن  أن 
الشرطة  تتواله  األول:  املستوى  ثالثة:  مستويات 
بكافة إداراتها وأقسامها واملستوى الثاني: يقع على 
ذات  واجلمعيات  اخلاص  القطاع  مؤسسات  عاتق 
النفع العام كشركاء استراتيجيني، واملستوى الثالث: 
يقع على عاتق كل فرد من أفراد املجتمع بذلك ميكن 
على  املجرمني  تساعد  التي  الفرص  تقليص جميع 
تنفيذ مخططاتهم اإلجرامية وبذلك فقط ميكن وقاية 

وحماية املجتمع من مخاطر اجلرمية.

نحو اتجاهات جديدة
للوقاية من الجريمة

الدكتور ح�سن اإ�سماعيل عبيد
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في الوقت الذي يجذب مجال العمل في دوريات 
الشرطة التي جتوب الشوارع اهتمام الكثيرين من 
رجال الشرطة خاصة الشبان منهم، إال أن احلوادث 
املرورية الناجمة عن السرعة الفائقة التي يقود بها 
أفراد الشرطة سيارات الدورية أصبحت تتزايد يوماً 
بعد يوم وتدق ناقوس اإلنذار حول هذا اخلطر الذي 

يهدد حياة من يعمل في هذا املجال.
ويقول العديد من رجال الشرطة والدوريات إنهم 
حني يتلقون مكاملة استغاثة أو نداء باملساعدة فإن 
أول ما يفكرون به هوالوصول إلى الهدف املطلوب 
خالل وقت قصير، ولهذا يجدون أنفسهم مجبرين 
في  تؤدي  قد  كبيرة  بسرعة  مركباتهم  قيادة  على 
تصيبهم  قد  ح��وادث  وق��وع  إل��ى  األحيان  بعض 

بجروح أو تعّرضهم للوفاة.
إال أن هذه احلوادث ال تقع فقط نتيجة االستجابة 
للمكاملات التي تطلب املساعدة، فنائب مدير أحد مراكز 

المطاِردون
رجل ال�ضرطة واأخط�ر القي�دة املتهورة على الطريق.   

اإعداد: د. ح�سن توفيق

الشرطة في إحدى املدن األميركية كان يقود سيارته 
ليالً على أحد الطرق السريعة عندما فوجئ بوجود 
الطريق  وسط  في  لقى  محُ صغير  كرتوني  صندوق 
التي كان يقود بها عربته  الكبيرة  السرعة  وبسبب 
كان من الصعب أن يتفادى االصطدام بالصندوق، 
بحاجز  السيارة  ارتطمت  ذلك  في  جنح  وعندما 
حدوث  إلى  أدى  مما  الطريق  جانب  على  معدني 
الوقود،  وخزان  السيارة  مقود  في  أضرار جسيمة 
إضافة إلى أضرار متنوعة في جانب السيارة، بينما 

أصيب مسؤول الشرطة ببعض الرضوض.
وقوع  في  الرئيسي  السبب  أن  الواضح  ومن 
قاد  التي  الزائدة  السرعة  في  يتمثل  احلادث  هذا 
معقولة  السرعة  كانت  ولو  سيارته،  املسؤول  بها 
الستطاع قائد السيارة عندئذ تفادي وقوع احلادث 
يز الصندوق الكرتوني امللقى على  ولتمكَّن من أن ميحُ
الطريق والذي ال يسبب عادة وقوع أية أضرار في 

حال اصطدام السيارة به.
قيادتهم  خالل  الشرطة  رج��ال  يفاجأ  وع��ادة 
لسياراتهم بوجود أجسام يصعب رؤيتها من على 
بحُعد، بل أحياناً يعجزون عن رؤية أشياء موجودة 
على الطريق وبشكل مباشر أمامهم، وعندما يحدث 
الذي  الشرطة  رجل  يقول  الشيء،  بهذا  اصطدام 
يقود السيارة إنه فوجئ بوجود سيارة واقفة في 
الطريق أمامه أو تتحرك ببطء شديد، لهذا اصطدم 
بعيدة  مسافة  من  رؤيتها  يستطع  لم  عندما  بها 
وقد  كبيرة،  بسرعة  يقود سيارته  كان  إذا  خاصة 
كبيرة  عربة  أو  بجرار  يصطدم  أحياناً  نفسه  يجد 
الرؤية  انعدام  بسبب  الطريق  جانب  على  واقفة 

الواضحة وعدم سيطرته على السيارة.
وبالطبع يحتاج قائد السيارة إلى تريك رأسه 
أي  جيداً  يرى  بحيث  مريح  بشكل  ويساراً  مييناً 
أجسام أو سيارات قد تظهر أمامه أو على جانبيه، 

من  مينعه  الرقبة  في  ألم  من  معاناته  حالة  وفي 
املرآة  على  االعتماد  عليه  فإن  بسهولة،  تريكها 
اخللفية كذلك املرآة اجلانبية، ويجب عدم جتاهل أن 
قائد السيارة قد يعاني أحياناً من بعض قصور أو 
عدم وضوح في الرؤية بحيث ال يستطيع متييز ما 

يراه على الطريق أمامه.
أن  أن يدرك جيداً  الدورية  ويجب على شرطي 
للسيارة  قيادته  تخليه عن احلذر واحلرص خالل 
قد  الطريق  على  مشاكل  في  وقوعه  إلى  سيؤدي 

تسبب له الكثير من املعاناة.
السيارة  قيادة  يعني  ال  االستغاثة  نداء  تلبية  إن 
بسرعة جنونية وبتهور كبير حيث يجد قائد السيارة 
نفسه غير قادر على جتنب االصطدام بسيارة أخرى 
أو االحتكاك اجلانبي بها، وقد يستطيع اجتياز سيارة 
أو اثنتني خالل قيادته لسيارته إال أنه قد يجد نفسه 

يصطدم بالسيارة الثالثة.
ولهذا سيكون من احلكمة على قائد السيارة أن 
يتصف بالصبر وعدم فقدان األعصاب، وأالّ يكون 
ثمن وصوله إلى مكان االستغاثة التسبب في وقوع 
أية  أو  بسيارته  تلحق  أضرار  أو  بشرية  إصابات 

ممتلكات لآلخرين.
على  رسالة  السيارة  قائد  تلّقي  يؤدي  وأحياناً 
من  التقليل  إلى  هاتفياً  اتصاالً  أو  احملمول  هاتفه 
بالشكل  الطريق  ومتابعة  القيادة  خالل  تركيزه 

األفضل، وإذا كان مجبراً على الرد على الهاتف فإنه 
يجب أن يكون حريصاً، وأال يؤثر ذلك على انتباهه، 
فرجل الشرطة يتصف بالقدرة على القيام باملهام 
واحد،  آٍن  في  تتم  قد  والتي  املتعددة  والواجبات 
سيارته  قيادة  حيث  من  بواجبه  قيامه  فإن  ولهذا 
بشكل عادي ووصوله إلى الهدف املنشود، واتخاذ 
اإلجراء الالزم بشأنه والعودة بسالمة وأمان يعتبر 
أمراً جيداً، فعودته اآلمنة بعد أدائه لواجبه ستمنحه 

الشعور بالرضا واالرتياح النفسي.
ويجب على رجل الشرطة خالل قيادته لسيارته 
أن يتصف بالهدوء، وأن يتمتع بأعصاب باردة وأالّ 
يتصرف بشكل غير مسؤول بدعوى أنه على عجلة 
من أمره، كما أن عدم أدائه لعمله بهدوء وروية قد 
يؤدي إلى نسيانه للعديد من األمور التي قد يكون 
دراجته  أو  لسيارته  قيادته  إليها خالل  في حاجة 

النارية منطلقاً ألداء الواجب املطلوب منه.
وعلى ضابط الشرطة أن يهتم بفحص سيارته أو 
دراجته وأن يتأكد من أنها ال تعاني من أي قصور 
أصابتها  لها  قيادته  خالل  يتجنب  وأن  ميكانيكي، 
بأي أضرار قد تحُعيق حركتها حيث عليه أن يدرك 
إلى  يؤدي  قد  له  م��روري  حادث  وقوع  أن  جيداً 
توقف سيارته عن العمل، ومن املمكن في أي حلظة 
أن تتضرر مكابح السيارة، ولهذا فلدى شعوره بأن 
عمل املكابح لم يعد فاعالً عما كان عليه في السابق 

فإن عليه إصالح اخللل الناجم.
وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  األسباب  من  كذلك 
حوادث السيارات لرجال الشرطة أن يقوموا بقيادة 
سياراتهم بسرعة كبيرة في جو ضبابي، وعليهم 
القيادة بحذر شديد لتجنب السقوط في حفرة أو 
االصطدام بسيارة أمامهم وأال يستسلموا لشعور 
الوصول  بهدف  السيارة  سرعة  لزيادة  يدفعهم 
إلى مكان االستغاثة حتى ال يقعوا ضحية حوادث 

الضباب.
قيادته  خ��الل  الشرطة  ضابط  على  أن  كما 
انتشار  القيادة خالل  من  أن يكون حذراً  للسيارة 
اجلليد والذي يحُسهل انزالق السيارة املسرعة عليه 

والتسبب في وقوع حوادث.
وهناك دروس قد تكون صعبة يجب على ضابط 
السرعة  تفادي  وأهمها  جيداً،  استيعابها  الشرطة 
وأن  بالصبر  يتحلّى  وأن  السيارة،  قيادته  خالل 
السيارة  قيادته  الطريق خالل  على  اهتمامه  يركز 

وأالّ تتشتت رؤيته خالل القيادة.
إن االلتزام بتلك العناصر يضمن له أالّ يتعرض 
فالقيادة  احلياة،  فقدان  ومنها  األخطار  من  للعديد 
عمله  من  ج��زءاً  تكون  أن  يجب  للسيارة  اآلمنة 
اليومي، وعليه أن يدرك جيداً أن أي تصرف أحمق 
وطائش مبا فيه القيادة بسرعة كبيرة قد يؤدي في 

معظم األحيان إلى عواقب مأساوية.
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اإعداد: حممد ح�سن احلربي

القهوة التركية، عشاقها باملليارات حول العالم، وما 
فضلك  »من  جملة  تكون  أن  يوماً  يتخيل  املرء  كان 
فنجان قهوة تركية حلوة أو على الريحة« محظورة 
على بعض اخلطوط اجلوية أو محرجة على األقل. لكن 
هذا ما حدث على اخلطوط اليونانية ذات املضيفات 
الفارعات الطول اجلاذبات العيون الساحرات البشرة، 
ألنها  »تركية«  بكلمة  تردفها  ال  قهوة  تطلب  فعندما 
ستقول لك »عندنا قهوة يونانية«، لتجد نفسك داخالً 
أما هنا  فيها وال فرس.  لك  ثقافية ال حصان  حرباً 
على اخلطوط اجلوية التركية فحني تؤشر للمضيفة 
»من فضلك قهوة تركية«، جتدها تبتسم وتدفع عنقها 
إلى اخللف اعتزازاً »كيف تريدها..؟« ..طبعاً تطلبها 
باإلجنليزي وليس اللغة التركية والتي رغم سهولتها 
وبقية  كاألوردوية  عليها  يقبلون  خليجيني  جتد  ال 

اللغات املوجودة في سوق العمل احمللية.
لم تستغرق الرحلة من دبي إلى اسطنبول سوى 
خمس ساعات، وبتذكرة سعرها معقول جداً مقارنة 
 –  2500 بني  تتراوح  فهي  والبلدان،  اخلطوط  ببقية 
3000 درهم إماراتي، ولو حسبتها إضافة إلى الفندق 
آالف  العشرة  إلى  املبلغ  مثالً، الرتفع  يوماً   12 ملدة 
احلكماء«..  »السياح  فئة  من  الواحد  للفرد  درهم 

فالسياح فئات وشرائح أيضاً.
التجوال واألسفار، يقف اإلنسان على  من خالل 
العالم  في  لالتراك  أن  هي  وملموسة،  قائمة  حقيقة 
العربي مودة خاصة وال تدري ملاذا. رمبا العودة إلى 
التاريخ قد تساعد في التقاط اإلجابة، رمبا الدين، أو 
»والله  تكون  وقد  يوماً،  كان مشتركاً  الذي  التاريخ 
السياسيون  يعرفها  ومصائر  مصالح  توافق  أعلم« 
لهم  تركها  هنا  احلكمة  تقتضي  لذلك  واملفكرون 
أو  أكل نصفه«  ولو  اخلباز خبزه  »عط  من  انطالقاً 

كلهحُ ال فرق.
 

مدينة التاريخ 

القرن  منتصف  في  اسطنبول  مدينة  تأسست 
السابع قبل امليالد. ويقال إن مكتشفها يوناني كان 
عليها حني  واطلق  »البوسفور«،  مياه  أبحر فوق  قد 

اكتشف مكانها مدينة »ايزانتيم«.
تولت  حتى  إنشائها  على  عام  األلف  تنته  ولم 
الرابع  القرن  في  ذلك  كان  مهم.  مركز جتاري  إلى 
امليالدي، عندها جعلها اإلمبراطور قسطنطني عاصمة 
ما  فيه  القدمي  اسمها  ولعل  الشرق.  في  الرومانيني 
يشير إلى اإلمبراطور، حيث كان االسم املتداول هو 
»قسطنطينبول«.. إنه همس التاريخ وتأويالته التي 

ال تنتهي.

سياحة

اسطنبول..
مدينة تسبح في بحرين
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سياحة

بعد تطور اإلمبراطورية العثمانية )1299 – 1923( 
بضمها أراضي واسعة في الشرق األوسط وشمال 
اسطنبول  تطورت  البلقان،  دول  ومعظم  أفريقيا 
مدينة  لتصبح  العالم  جنسيات  مختلف  لتضم 
بأسواقها وقصورها  اجلمال  فائقة  كوزموبوليتانية 

ومساجدها.
ومبرور ذاك الزمن، جاء من أسقط اإلمبراطورية 
اجلمهورية  وتأسست   1922 العام  في  العثمانية 
التركية. قام الزعيم التركي مصطفى أتاتورك بنقل 
العاصمة إلى مدينة أخرى سميت أنقرة، لكن بقيت 
رغم ذلك اسطنبول مركز تركيا الثقافي والتجاري. 

حسب إحصائية العام 2006، بلغ مجموع السكان 
املقيمني في اسطنبول 10 ماليني نسمة، لكن إذا ما 
إليها فقد يصل  املتالصقة  أضيف سكان ضواحيها 
يجعلها  ما  هذا  لعل   .. نسمة  مليون   12 إلى  العدد 
ولندن  باريس  من  أكبر  األوروب��ي��ة.  امل��دن  أضخم 

وبرلني. وهي أقرب بهذا إلى القاهرة املصرية. 
 

بروفايل »ا�صطنبويل«

 - »امل��اض��ي  عبق  فيها  د  يتجسَّ مدينة  من  ما 
املتوثبة  العصر  روح  مع  إلى جنب،  جنباً  التاريخ«، 
الثقافات  من  مزيج  اسطنبول،  من  أكثر  املتطورة، 
واحلضارات عبر آالف السنني، تلمحها في كل زاوية 

وساحة عامة، وتشم رائحتها في كل واد ومرتفع.
أوروب��ا  قارتني،  إليها  تشد  مدينة  اسطنبول، 
وآسيا، وتسبح في بحرين، األسود ومرمرة.. يا لها 
الشعراء  له من موقع. قال فيه أحد  من مدينة، ويا 
الفرنسيني ممن أسرته بجمالها حد اجلنون »عرفت 

أن  إنها ملهمة بحق وتستحق  اإلله والطبيعة..  فيها 
كلمات  في  الواردة  »اإلله«  كلمة  واحسب  تحُ��رى..«. 
الشاعر، قصد بها التدين لكثرة ما فيها من مساجد 
املرء  يجعل  ما  هذا  ولعل  قدمية.  وكنائس  وِقباب 
احلكمة  أن  أساس  على  حكيمة،  مدينة  أنها  يشعر 

درجة تأتي بعد درجة املعرفة.
وهي مبعنى آخر، مدينة إنسانية أكثر مما ينبغي، 
وال  جتوالك،  من  تنتهي  أن  بعد  بها  تشعر  هكذا 
معها  طوعية  عالقة  وتقيم  تبها  أن  إال  تستطيع 
وتقبل َميالن الكفة فيها لصاحلها، فهل هنالك أجمل 
من رؤية املساجد إلى جانب الكنائس، والقصور إلى 
جانب املتاحف، واألسواق القدمية املسقوفة إلى جانب 
والوديان  واملرتفعات اخلضراء  العصرية،  »املوالت« 
املعمورة بالسكان وفنون العمارة. وكل هذا يؤهل لك 
إطاللة ساحرة على مضيق اسطنبول البحري بزرقته 
اآلسرة املائلة كلما أبتعدت عن الشاطئ إلى الكحلي 

الغامق، الغامض.
هي ليست مدينة التاريخ واألمجاد فقط، بل هي 
مدينة فاتنة تنبض باحليوية واخلصب، وال تتوقف 
للناس  ال��دؤوب��ة  املستمرة  احلركة  عن  شوارعها 
والسيارات والباعة والسفن في امليناء القريب. هنا إن 
أردت الصخب املمتع فهو على مرمى »رمش« منك، 
والنقاهة  والطبيعة  والتأمل  االسترخاء  أردت  وإن 

الفطرية فهي بني يديك على مرمى »عصا«.

 �صاألتك.. حتب الرحالت؟ 
دعني أحدثك عن املتاحف واألرشيفات التاريخية. 
التي  التاريخية  األرشيفات  زيارة  عليك  أفرض  ال 
ستجد فيها تاريخ املنطقة منذ مئات بل آالف السنني، 
لكن زيارة املتاحف العلمية والثقافية البد منها، فإذا 
في  اإلسالمية  العربية  املخترعات  رؤية  تريد  كنت 
بزيارة  عليك  والعثمانية،  واألموية  العباسية  العهود 
تلك املتاحف في أكثر من مدينة، لكن في اسطنبول 

أكبرها وأغناها رمبا.
إلى اسطنبول من دون رحلة   وال زيارة تكتمل 
أي  في  طعامك  تتناول  املركب  ظهر  وعلى  بحرية. 
الزمن،  مع  اسطنبول  في  مشكلة  ال  األوقات شئت، 
فهي ال تعترف بالوقت من أجلك، تؤجله أو »تذفه« 
الطريق  أمامك  تفسح  لكي  قريب  جبل  سفح  على 
وتكمل استمتاعك ممتلئاً باملكان وحضوره البهيج في 
النفس والقلب. هل تريد رحلة ليلية ترى فيها مجرات 
النجوم وقد سقطت سهواً على املكان لتلمسها؟.. كله 
موجود، عليك فقط تديد ماذا تريد والفترة الزمنية 
وعدد األفراد معك، واترك البقية عليهم »أتراك اليوم 
بجودة أتراك األمس« مع اختالف الرؤى والوسائل.

اجلو جميل .. الطعام لذيذ

 25 القصوى  احلرارة  ويوليو  يونيو  في شهري 
درجة، والليل له حرارته األقل 16 درجة، أية شهية 

عالية للطعام ستنتابك من دون أن تدري، أية حيوية 
ستنعكس على تصرفاتك مع مرافقيك، وأية سعادة 

نوعية ستمتلئ بها لفترة مديدة.
أشهى  لك  ستوفر  األسواق«  »البازار-  ومقاهي 
األطعمة التركية من اللحوم املشوية وأبرزها بالنسبة 
في  هي  »الشاورما«  وباملناسبة  »الشاورما«..  لنا 
األصل تركية قبل أن تنتشر كالنار في الهشيم في 
بقية البلدان العربية واألجنبة. أما األسماك، فعليك أن 
تسأل سياحاً خليجيني عن مطاعم الشاطئ/مضيق 
طعم  عن  اليقني  باخلبر  يخبروك  لكي  البوسفور 
األسماك البحرية التي تقدمها تلك املطاعم، على وقع 
والبالية  املسرحية  والعروض  شئت،  إن  املوسيقى 
الفولكلورية  العروض  وبقية  يهواها  ملن  واألوب��را 
في  أحياناً  تختصر  الغنية  تركيا  اجلذابة..  الراقصة 
هذه املنطقة تلبية لرغبات السياح ممن يريد كل شيء 
أمامه وفي مكان واحد.. ال يريد التنقل الكثير بسبب 

ِقصر اإلجازة.
وفي  اسطنبول،  في  فاليوم  تقلق،  ال  األم���ان، 
مع  سيارة  على  بسهولة  تصل  املدن،  من  غيرها 
سائق يتحدث العربية املفهومة، ويساعدك في كثير 
تواصل مع سفارتك،  التسوق،  املهام ومشاوير  من 
لكن اطمئن، فاألمان واحد من أولويات تركيا اليوم، 
املتوثبة الصاعدة إلى آفاق لم تعهدها دولة آسيوية 
ضخمة في العقد الثاني من القرن احلادي والعشرين.  
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شخصيات

األصل  املغربي  والشاعر  والروائي  الكاتب  يعتبر 
الفرنسي اللغة الفرانكوفوني الثقافة الطاهر بن جلون 
أحد رموز األدب العربي املكتوب بالفرنسية والعابر 
املرتبطة  والرسالة  املدوية  الكلمة  وصاحب  للقارات 
االجتماعية  العدالة  إلقامة  تدعو  التي  باجلذور 
التعاون  وتنمية  الشعوب  بني  والتقارب  واملساواة 
في  ترسخت  التي  الكبيرة  األسماء  أحد  وهو  بينها، 
التاريخ األدبي املعاصر وامتدت في جذوره وأرست 
هذا األدب وكرسته في الثقافة العربية، حتى أصبح 
العربي  اإلب��داع  من  يتجزأ  ال  وج��زءاً  ماثلة  حقيقة 

والعاملي.
ولد الطاهر بن جلون في مدينة »فاس« املغربية 
شقة  في  أطفال  أربعة  من  مكونة  أسرة  بني  ونشأ 
صغيرة في املدينة القدمية فكّحل عينيه بأكثر أجزاء 
انتقل  ثم  األولي،  تعليمه  فيها  وتلقى  املغرب جماالً. 
مع أسرته إلى مدينة طنجة عام 1955 حيث التحق 

مبدرسة فرنسية.
بالبساطة  تتسم  تربية  والديه  أيدي  على  تربى 
التامة كان لها األثر في حياته وفي تكوينه الفكري 
والده صاحب  فقد كان  والثقافي وسلوكه احلياتي، 
متجر متواضع يبيع فيه التوابل في السوق، ثم عمل 
لعبت  جلون:»لقد  بن  يقول  خياطاً.  الحق  وقت  في 
نشأتي األولى في املغرب دوراً كبيراً في تنظيم وقتي 
إلى اآلن، بسبب التربية التي تلقيتها على يد والدي 
والتي تث على االستيقاظ املبكر، عمالً باملثل الشعبي 
املغربي الشائع الذي يقول بأن:»الفياق بكري بالذهب 
مشري« في إشارة بليغة إلى القيمة الذهبية ملباشرة 

 1944 ولد في مدينة فاس املغربية.
 1971 هاجر إلى باريس ليقيم فيها.

 1973 نشر روايته األولى »حرودة«.
على  القدر(  )ليلة  روايته  حصلت   1987  

جائزة الغونكور الفرنسية.
 1988 نال وسام الشرف الفرنسي )درجة 

فارس(.
األدبية  إمباك  جائزة  على  حصل   2001  

بدبلن عن روايته )تلك العتمة 
الباهرة(.

 2008 نال وسام الشرف 
الفرنسي )رتبة ضابط(.

ب��ج��ائ��زة  ف���از   2010  
األركانة العاملية للشعر.

عن الهجرة والعن�صرية

من  العديد  اإلبداعية  جلون  بن  مؤلفات  تناولت 
والهجرة  العنصرية  كمناهضته  الكبرى  القضايا 
اإلقصاء  قضايا  من  والعديد  الفلسطينية،  والقضية 
الواقع وسطوة احلضارة  والهروب من  واالحتجاج 
التي تلغي اآلخر وتلقي به خارج مجتمعه، واجلانب 
اجلنسي والتعقيدات االجتماعية والدينية في املجتمع 
التي  واملشاكل  املغاربة  املهاجرين  ومعاناة  املغربي 
واقع  من  يستلهمها  والتي  فرنسا  في  تواجههم 
وكذلك  وكمهاجر  املغرب  في  الشخصية  جتربته 
من اهتمامه بعلم النفس. ف�»الرحيل« إحدى رواياته 
أوروب��ا  إل��ى  السرية  الهجرة  ظاهرة  عن  تتحدث 
ومعاناة جيل املهاجرين ومأزق التأرجح بني ثقافتني. 
أما »عودة« فيكشف بطلها العائد إلى موطنه املغرب 
عن إحباطه وجنونه حيث واجه واقعاً جديداً وصعباً 

لم يكن ينتظره.
جلون  بن  ينادي  الرمال«  »طفل  روايته  وفي 
بضرورة ترر املرأة من عالم الذكورة والعنف على 
واقع  من  مهماً  جانباً  فيها  تناول  حيث  الرجل،  يد 
املجتمع املغربي خالل فترة معينة طبعتها سلوكيات 
فيها عن فتاة  متيزت بالقساوة واإلجحاف، متحدثاً 
كتب عليها أن تعيش في جلباب ولد تلبية لرغبة األب 
الذي  املولود  من  ويجعل  القدر  يعاند  أن  قرر  الذي 

ينتظر قدومه ذكراً.
أما »تلك العتمة الباهرة« التي صدرت عام 2001 
فيطرح فيها بتقنية أدبية واقعية إحدى قضايا حقوق 
اإلنسان في املغرب واملتمثلة واملستلهمة من شهادة 
أحد معتقلي سجن »تزمامارت« من الضباط الذين 

اتهموا بالتورط في عملية انقالبية.
باريس  شوارع  في  للتظاهر  البنته  مرافقته  إن 
له بتأليف كتابه »العنصرية كما  عام 1997 أوحت 
على  اإلجابة  فيه  ح��اول  ال��ذي  البنتي«  شرحتها 
واألجنبي،  التظاهر  معنى  وزميالتها عن  تساؤالتها 
وماذا تعني العنصرية، وهل العنصرية هي احلرب. 

ال شك بأن الطاهر بن جلون كاتب وروائي متفرد 
في طرحه لقضايا املجتمع العربي متيز بثرائه اللغوي 
وخياله الالمنتهي وجرأته النادرة في فضح وكشف 
خاصة  واملغربي  العربي  املجتمع  وإشكاالت  خفايا 
برؤية تكشف عن تعدد املناهل التي استقى منها لغته 

والدالالت العميقة التي ترك فعل الكتابة عنده.

أن هناك تقبالً للقراء، ردة فعل اجلمهور ألول عمل 
للمؤلف مهم جداً«. ورغم أن شعره متيز بلغة متميزة 
ومتفردة، إال أن فوزه بجائزة األركانة للشعر أعادت 
نصه الشعري للعربية، ولفتت االنتباه أكثر لتجربته 
جتربته  طغت  أن  بعد  والعميقة  اخلالقة  الشعرية 

الروائية على ما سواها في مساره األدبي.

�صراع هوية؟

بن  مؤلفات  حققته  الذي  الواسع  االنتشار  رغم 
للعربية،  واملترجمة  الفرنسية  باللغة  املكتوبة  جلون 
إال أن ذلك لم مينع عنه انتقادات الكثير من املثقفني 
البعض  يتهمه  حيث  والهوية،  باالنتماء  عالقته  في 
املغرب  األم  وطنه  من  أكثر  الفرنسي  بارتباطه 

ويوجهون له اللوم والنقد.
فعن اختياره الكتابة بالفرنسية يبرر بقوله: »أنا 
صاحب لسانني وإن كانت العربية هي لغتي األولى، 
إال أنني ذهبت إلى مدرسة فرنسية مغربية بلغتني، 
دون  من  شاباً  الكتابة  ب��دأت  عندما  شعرت  فيها 
في  واعياً  خياراً  أملك  أكن  ولم  أدبي،  طموح  أدنى 
ذلك الوقت«. وثمة تفسير آخر لتوجهه إلى التعبير 
بالفرنسية حني يقول: »إنه رمبا أخذ العربية بالفطرة، 
وبالتالي لم يكن من الضروري أن يبذل جهداً فيها 
ففكرت دون وعي أن أكرس طاقتي في لغة أجنبية«. 
من  شكل  لكل  كتابة  أدوات  له  جلون  بن  أن  إال 
أشكال األدب بل لكل موضوع، فالرواية عنده تكتب 
بالفرنسية التي يجيدها ويستطيع تطويعها ألفكاره 
يقول: »أستطيع أن أكتب بالعربية محاضرة أو مقاالً 
ولكن ليس رواية، ذلك احتراماً للغة العربية حتى ال 

أجتنى عليها فهي لغة مقدسة«.
بل ال  بالعربية،  العبث  أو  التالعب  يتردد في  إنه 
ال  أشياء  »هناك  ضدها:  العنف  استخدام  يستطيع 
ميكن التعامل معها بالعربية على سبيل املثال، احلياة 
للبعض، سيكون  الديني  السلوك  انتقاد  أو  اجلنسية 

من املستحيل أن أكتب بها أي شيء«.
أنواع  كل  يقول  أن  له  أتاحت  بالفرنسية  الكتابة 
األشياء التي لم يكن يستطيع أن يقولها بالضرورة 
واح��دة  كلمة  يحسنان  ال  »ف��وال��داي  بالعربية. 
فهمها،  من  يتمكنا  لم  بلغة  أكتب  فكنت  بالفرنسية، 
وخصوصاً  يسمعاها  أن  يحبان  ال  أشياء  وتناولت 

فيما يتعلق بحالة املرأة«.

العربية  نفسه  عن  جلون  بن  يبوح  ذلك  ورغ��م 
نوع  من  فرنسي  كاتب  »أن��ا  املعاني  من  بالكثير 
خاص، فرنسي لغته األم العربية، تعبر عن مشاعر 
وأحاسيس جياشة لدّي، وأنا مغربي متحرر من أزمة 
الهوية، أتغذى من مخيلة املغرب البلد الذي لن أنساه 

أبداً«.

شؤون احلياة في الساعات األولى من الصباح.
قائالً: »كان والديَّ بسيطني ومتواضعني  ويتابع 
للغاية، كانا يتميزان بتسامح كبير، لم يجبراني على 
أمر وفق تصوراتهم. لقد كان لهم الفضل األكبر، فقد 
قاما بتربيتي على االستقامة في السلوك واألناقة في 
املظهر، وبدون رضاهما ال ميكن للمرء أن يتقدم أبداً 

في حياته العملية واالجتماعية«.
دخل بن جلون املدارس القرآنية، حيث تدرب على 
سنتني  بعد  دخل  ثم  الكرمي،  القرآن  وت��الوة  حفظ 
املدرسة الفرنسية العربية، فعكف على دراسة اللغة 
الظهيرة،  فترة  في  والعربية  الصباح  في  الفرنسية 
في  الفلسفة  علوم  جلون  بن  تلقى  اجلامعة  وفي 

الرباط. 

الهروب

تعريب  عزمها  املغربية  احلكومة  أعلنت  وحينما 
في  ك��ان   ،1971 ع��ام  امل��دارس  في  الفلسفة  م��ادة 
هذا  على  فاعترض  عمره  من  والعشرين  السادسة 
في  دراسته  الستكمال  فرنسا  إلى  وغادر  التوجه 
جامعة »السوربون«، ومن أجل إعداد أطروحته في 
علم النفس، وعن ذلك يقول:»لم أتلق تكويناً يؤهلني 
وتدريس  الثانوية  باملعاهد  الفلسفة  تعريب  ملواكبة 
الفكر اإلسالمي عوضاً عن الفكر العاملي، لذلك تركت 
أجل  من  السوربون  جامعة  إلى  وارتلت  التعليم 
إعداد الدكتوراة بفضل منحة كما هو األمر الشائع.. 
يكن  لم  آنذاك،  بيئة مضيافة  هنا وجدت نفسي في 
الناس خائفني من شبح الهجرة كما هو اآلن، حتى 

ما  يتقدم شخص  عندما  بالتوتر  أشعر  كنت  عندما 
نحوي فجأة في الشارع، كثيراً ما كان يود أن يقول 
لي شيئاً لطيفاً، ولكن في بعض األوقات يتم إطالق 

اإلهانات العنصرية من حني آلخر«.
في فرنسا حصل بن جلون على درجة الدكتوراة 
وبدأت مسيرته في  فيها  استقر  ثم  النفس  علم  في 
العمل كمحرر مستقل ومتعاون  في  الكتابة وشرع 
بصحيفة  اليومي(  ال��واق��ع  ف��ي  )كتب  رك��ن  ف��ي 
)اللوموند( الفرنسية. ثم بدأ ينشر الشعر والرواية، 
فكتب ثماني روايات، فضالً عن عدة مجموعات من 

القصص القصيرة والشعر واملقاالت.
 

العتقال

في  يتكلم  الذي  هو  الشاعر  أن  جلون  بن  يعتبر 
الزمن مختبئ كالقناص في  الزمن، »إنه في  حضن 
غابة غامضة«. وعن جتربته الشعرية األولى يقول: 
»في الوقت الذي أصبحت فيه الكتابة أمراً جدياً كان 
مع  اعتقلت  قد  وكنت  والعشرين  الثانية  في  عمري 
مجموعة من الطالب ملمارسة نشاط سياسي، كنت 
مع تيار اليسار فاضطرت احلكومة بدالً من وضعنا 
في السجن فتوصف بالقمعية، أن تولنا للجيش ألداء 
عسكرية،  ثكنة  في  نفسي  فوجدت  الوطنية  اخلدمة 
ولكن كان علينا أن نفهم أنه جزء من العقاب، وكرد 
فعل لتلك الصدمة قمت بكتابة قصيدة طويلة سراً. 
ما  فنشرت  عنا  اإلفراج  مت  عشر شهراً  ثمانية  بعد 
كنت كتبته في السجن في مجلة »الصيحة«، عندها 
تلقيت استجابات جيدة للغاية لهذه القصيدة وشعرت 

شخصيات

بروفايل

المغربي الطائر

اإعداد:عمر حمزة
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اجنلترا،  في  بارك«  »بليتشلي  قاعدة  هنالك  كانت 
املجال  هذا  في  جناحاً  البريطانيون  أحرز  حيث 
ومتكنوا من اختراق االتصاالت العسكرية األملانية 

خاصة ذات الصلة بغواصاتهم.
في  شاركت  التي  األملانية  الغواصات  كانت 
قابلة  طوربيد  زوارق  إلى  أقرب  األطلسي  معركة 
احلقيقية،  الغواصات  إلى  منها  املاء  تت  للعمل 
حيث تتميز فقط باحلركة السريعة تت سطح املاء 
للبقاء على  الوقت  الكثير من  يتطلب منها  وهو ما 
السطح من أجل إعادة شحن بطاريات الديزل لديها 
الغواصات  من  النوع  هذا  أن  كما  الهواء،  وجتديد 
مكانه،  اكتشاف  تاشي  أجل  من  بالغوص  يقوم 
وفي حالة إجبارها على البقاء تت سطح املاء فإن 
سرعتها تنخفض من حوالي 17 عقدة في الساعة 
قدرتها  انخفاض  إلى  إضافة  عقد،  عشر  نحو  إلى 
في تنفيذ هجمات ضد السفن التجارية بشكل كبير.
السفن  مبرافقة  احلربية  السفن  قيام  وم��ع 

معركة »األطلسي«
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

ن�ضر للحلف�ء فتح الطريق لتحرير اأوروب� من الن�زيني

العمليات  أطول  من  »األطلسي«  معركة  تحُعتبر 
الثانية،  العاملية  احلرب  شهدتها  التي  العسكرية 
والتي قامت خاللها أملانيا النازية بشن هجوم على 

بريطانيا بهدف قطع اإلمدادات عنها.
قطع  على  مصمماً  الوقت  ذلك  في  هتلر  وكان 
الشريان احليوي الذي يتمثل في احمليط األطلسي 
بريطانيا  تكن  ولم  مياهه،  في  املعارك  دارت  حيث 
تستطيع االستمرار في احلرب في حال قحُطعت عنها 

اإلمدادات العسكرية.
وفي شتاء العام 1940 - 1941 حاولت السفن 
عن  بريطانيا  على  حصار  فرض  األملانية  احلربية 

لوحة للرسام جورج شرايبر والتي تحُظهر كيفية قيام غواصة بتحديد الهدف الذي ستقوم مبهاجمته.

تعرضت السفن التجارية للحلفاء 
للغرق خالل الفترة من ديسمبر 
1941 ومايو 1943 حيث تركزت 

املعركة في اجلزء األوسط 
لشمال احمليط األطلسي. وكانت 

خسائر احللفاء جسيمة، إال أن 
عودة فعالية سالحهم اجلوي 

وقدرته على السيطرة على 
سماء احمليط األطلسي أدتا إلى 

انتصارهم على األملان.

نيويورك
واشنطن

نيو أورليانزموبايل

الواليات املتحدة

الكشف  أجهزة  وتطور  رحالتها  خالل  التجارية 
تت املاء تضاءل خطر الغواصات األملانية خاصة 
ورغم  املاضي،  القرن  من  الثالثينيات  نهاية  في 
بعض النجاح الذي حققته الغواصات األملانية لدى 
اندالع احلرب العاملية الثانية في العام 1939، إال أن 

خطرها بقي خاضعاً للسيطرة.

احلملة الع�صكرية 1940 ــ 1941

 اأوىل الب�صائر  

يجب القول إن هنالك العديد من العناصر التي 
أدت ببريطانيا إلى التورط في أزمة دفاعية جتارية 
ما  العناصر  هذه  وأول  العام  ذلك  خريف  بحلول 
حيث  يونيو،  شهر  في  فرنسا  سقوط  بعد  حدث 
املوانئ  في  العمل  في  األملانية  الغواصات  بدأت 
وامتدت  األطلسي،  احمليط  على  الواقعة  الفرنسية 
إلى  إضافة  البريطانية  اجلزر  إلى  لتصل  جوالتها 
أن مصادر الدعم اخلاصة باحللفاء كانت منتشرة 

خالل  بريطانيا  معاناة  إلى  أدى  مما  كبير  بشكل 
العام 1940 من نقص في السفن احلربية املرافقة 
الفنية  واملعدات  الطائرات  كذلك  التجارية،  للسفن 

مثل أجهزة الرادار وغيرها.
األملاني  الغواصات  أسطول  جلأ  النهاية  وفي 
عملياتية  وسائل  إلى  دونتيز  ك��ارل  قيادة  تت 

وتكتيكات جديدة.
أجهزة  قبل  من  كشفها  لتجنب  محاولة  وفي 
الرادار التابعة للحلفاء بدأت الغواصات األملانية في 
شن الهجمات ليالً تت جنح الظالم، حيث كان من 
بدأت  إلى ذلك  اكتشافها، إضافة  الواضح صعوبة 
احللفاء  سفن  قوافل  مهاجمة  في  الغواصات  هذه 
بحلول خريف وشتاء العام 1940/ 1941 ازدادت 
خسائر السفن التجارية التابعة للحلفاء حيث حقق 
األملان الكثير من النجاحات، ومع ذلك فإن سلسلة 
من اإلجراءات املضادة مت اتخاذها من قبل احللفاء 
السفن  ع��دد  ازداد  حيث  التحدي،  ه��ذا  ملواجهة 

طريق إغراق السفن التجارية التابعة للحلفاء بهدف 
إبعاد بريطانيا عن احلرب من دون احلاجة للقيام 

بغزو مباشر.

حرب دفاعية جتارية

عبارة  جوهرها  في  »األطلسي«  معركة  كانت 
لتحريك  احللفاء  تتعلق بجهود  عن حملة عسكرية 
البريطانية  اجلزر  وخ��ارج  داخل  إلى  مصادرهم 
عبر خطوط املالحة األطلسية اعتماداً في ذلك على 
ثالثة آالف سفينة جتوب احمليط وتابعة لألسطول 
من  جهوداً  األملان  بذل  وقد  البريطاني،  التجاري 

أجل منع هذه التحركات مستخدمني وحدات تابعة 
أسطول  إلى  إضافة  »بسمارك«  مثل  لألسطول 

الغواصات الذي متتلكه.
احللفاء  ق��ام  األم��ر   لهذا  التصدي  أج��ل  وم��ن 
تواصل  لضمان  الدفاعية  قواتهم  من  جزء  بنشر 
اخلارجي  العالم  مع  البريطانية  املالحية  اخلطوط 
والتي ضمت األسطول امللكي البريطاني واألسطول 
إلى  إضافة  الكندي  امللكي  واألسطول  األميركي 

القيادة الساحلية لسالح اجلو امللكي البريطاني.
من  بعضاً  العسكرية  احلملة  هذه  تضمنت  كما 
احلرب االستخباراتية املعقدة، فعلى جانب احللفاء 

طرق القوافل
قواعد أميركية مستأجرة من بريطانيا
قواعد بحرية للحلفاء
قاعدة للغواصات األملانية
حدود التغطية اجلوية للحلفاء
سفن جتارية للحلفاء غارقة بعد تعرضها لهجوم الغواصات األملانية
غواصات املانية غارقة

منطقة محايدة
مناطق خاضعة للحلفاء
مناطق خاضعة لألملان
مناطق خاضعة للفرنسيني

جالفستون

كوبا

جامايكا

بنما
ترينيداد

فنزويال
جورجتاون

احمليط 
األطلسي

غينيا 
الفرنسية

دكار
غامبيا

سيراليون

املغرب

غرب أفريقيا 
اإلسباني

منطقة املسؤولية 
البريطانية

منطقة املسؤولية 
األميركية

طرق مالحية 
عبر احمليط

خط املالحة الصيفي 
لالتاد السوفييتي

غرينالند

نقطة االلتقاء
 في وسط احمليط

أيرلندا لندن
بريطانيا

خط املالحة الشتوي 
لالتاد السوفييتي

لشبونةإسبانيا
جبل طارق

الدار البيضاء

لورين
بريست

سانت سنازير
الباليس

بوردو

آيسلندا
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اأرقــــــام ونـتـائج

احللفـــــــاء

- األسطول التجاري البريطاني )3000(
- األسطول امللكي، األسطول الكندي امللكي، 
الساحلية  القيادة  األميركي.  األسطول 
خسارة   البريطاني  امللكي  اجلوي  لسالح 
املشحونة،  املعدات  من  طن   11.905.000
من  ألفاً   25 مقتل  طائرة،   2000 فقدان 

بحارة السفن التجارية.

الأملــــــــــــان

- أسطول الغواصات األملانية
- القائد العسكري: كارل دونيتز

- فقدان 783 غواصة
- مقتل وفقدان 28.000 ألف رجل.

استخدام  كما مت  بطيء،  بشكل  كان  وإن  املرافقة، 
إلى  إضافة  املتطورة،  ال��رادار  أجهزة  من  الكثير 
عن  السفن بعيداً  لقوافل  إيجاد خط مالحي جديد 
الغواصات األملانية، وتزامن هذا األمر مع التعقيدات 
التي أصبحت تواجه األملان الذين بدؤوا في إعادة 
األبيض  البحر  إلى  لإلبحار  غواصاتهم  توجيه 
املتوسط بهدف تقدمي املساعدة لإليطاليني، وبحلول 
اخلسائر  من  وبالرغم   1941 العام  صيف  نهاية 
البريطانية،  التجارية  التي حلقت بالسفن  الضخمة 
إال أنها كانت قادرة على أداء األعمال املطلوبة منها.

العملية »درام رول«

مع دخول الواليات املتحدة احلرب في ديسمبر 
فالقائد  العسكرية،  احلملة  مجريات  تغيرت   1941
لن  األميركيني  أن  جيداً  أدرك  األملاني  العسكري 
وحديثة  متطورة  معارك  لدخول  جاهزين  يكونوا 
ضد الغواصات، ولهذا أمر بعض غواصاته بالقيام 
بحثاً  األميركية  الشرقية  السواحل  قرب  بدوريات 

عن أهداف تضربها.
إذ أصبح  النجاح األملاني لم يستمر طويالً  هذا 
األميركيون قادرين على استخدام القوافل البحرية 
الكثيرون  وكان  أخرى،  بإجراءات مضادة  والقيام 
لنصائح  يستمعوا  ل��م  األميركيني  أن  ي���رون 
البريطانيني بضرورة التأقلم مع ظروف احلرب، إال 
أن اإلجراءات اجلديدة والتكتيكات واملعدات التي مت 

استخدامها أدت إلى التقليل من اخلسائر.

احلملة الع�صكرية 1942 - 1943

اعتقاد  يسود  بدأ   1942 العام  صيف  بحلول 
أنهم  إال  املعركة،  سيربحون  بأنهم  احللفاء  بني 
فخالل  أخرى،  أزمة  في  يغرقون  أنفسهم  وجدوا 
تواصل احلملة العسكرية »درام رول« بدأ احللفاء 
يتكبدون بعض اخلسائر، كما أن الغواصات األملانية 
وسط  في  تعمل  ب��دأت  دونيتز  لقيادة  اخلاضعة 
القوة اجلوية  تهديدات  عن  بعيداً  األطلسي  احمليط 
من  متزايدة  أعداد  دونيتز  لدى  كان  كما  للحلفاء، 
الغواصات املتوفرة حيث كان مساعدوه يرون أن 
البريطانيني  ضد  ناجحة  عسكرية  ضربة  توجيه 

ستؤدي إلى خروجهم من احلرب.
تزايدت خسائر احللفاء بشكل مأساوي خاصة 
أنه مع حلول  إال   ،1943  - 1942 العام  في شتاء 
حاسماً  توالً  املعركة  شهدت   1943 العام  ربيع 
في  املبادرة  استعادة  من  متكنوا  فقد  لصاحلهم 

عدد  نشر  من  متكنوا  كما  االستخباراتية،  احلرب 
كبير من الطائرات احلربية القادرة بقدرتها القتالية 
العالية على السيطرة على منطقة وسط األطلسي، 
ومن الواضح أن احللفاء استفادوا من األزمة التي 

مرت بهم في الشتاء السابق.
النوعي والكمي للسفن احلربية  التطور  أن  كما 
املرافقة أدى إلى تكبيد الغواصات األملانية خسائر 
فادحة مما أجبر القائد األملاني دونيتز على سحب 

قواته وإسدال الستار على معركة »األطلسي«.

النتائج

أدى النصر الذي حققه احللفاء في »األطلسي« 
إلى حشد املزيد من قواتهم ومعداتهم في بريطانيا 
من أجل ترير أوروبا في العامني 1944 - 1945، 
ومن الواضح أنه بدون إحلاق الهزمية بالغواصات 
األملانية كان من الصعب على احللفاء إحراز النصر. 
مختلف  في  فادحة  خسائر  بسفنهم  حلقت  وقد 
شتاء  في  أكثرها  ك�ان  ولكن  املعركة،  من  املراحل 
العام 1940�1941 حيث كانت أملانيا في ذلك الوقت 

على وشك االنتصار في املعركة.
وحتى في العامني 1942 �� 1943 عندما تصاعد 
حجم اخلسائر بشكل دراماتيكي لدى احللفاء فإنهم 
كانوا قادرين على مواجهة ذلك خاصة بعد دخول 
الواليات املتحدة احلرب، كما أن التصنيع املتواصل 
والضخم للسفن التجارية للحلفاء أدى إلى التقليل 

من فاعلية خطر الغواصات األملانية.
وقد كانت خسائر اجلانبني فادحة خالل معركة 
»األطلسي«، إال أن معدل القتلى في اجلانب األملاني 
كان عالياً إذ قتل نحو 28 ألفاً من أطقم الغواصات 
األملانية وهو ما تصل نسبته إلى 75 باملئة من عدد 
 800 نحو  أملانيا  خسرت  كذلك  اإلجمالي،  األطقم 

غواصة في هذه املعركة.

معارك سطرت التاريخ

رجال من حرس السواحل على منت سفينة حربية أميركية خالل مراقبتهم النفجار في األعماق 
ناجم عن إصابة غواصة أملانية وغرقها بعد ذلك في أبريل 1943.

لوحة للرسام األميركي جورج شرايبر والتي تصف 
طاقم غواصة قبل قيامها بإطالق طوربيد على اجلانب 
املعادي في العام 1943.
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �ضبق اأن اتفق الن��س  

على حب اإن�ض�ن مثلم� 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �ضبق لق�ئد اأن ك�نت 

�ضمعته الطيبة خ�رج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجه� مثلم� هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبن�ئه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عن� جميعً� كل اخلري، وهن� 

�ضه�دات بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين

زايد جمع الناس والقبائل 
وألَّف بين قلوبهم فقامت الدولة الموحدة

ضيف هذا العدد رجل من رجاالت »زايد اخلير« 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  رافق  املقربني، 
إمارة  في  احلكم  مقاليد  توليه  منذ  الله«  »رحمه 
العظيمة  مدرسته  من  ونهل   ،1966 عام  أبوظبي 
وتأثر بصفاته األثيرة.. إنه السيد راشد بن سبت 
العني،  ملدينة  التابعة  »رماح«  منطقة  من  اخلييلي 
له،  الله« مرافقاً خاصاً  الشيخ زايد »رحمه  اتخذه 
وبقي يعمل لديه على مدى 38 عاماً بكل إخالص 
وحكايته  شهادته  نص  يلي  وفيما  ومحبة،  وتفاٍن 

وذكرياته مع الشيخ زايد »طيَّب الله ثراه«.
بدأت حياتي االجتماعية والعملية مبسيرة عدلة 
وطيبة، نفتخر بها أمام أقراننا في أوساط القبائل 
اإلسالمية  العربية  األخ��الق  تولي  التي  العربية 
األصيلة كثير اهتمام، وتث أبناءها على التحلّي بها 
والعمل..  والفعل  القول  في  ترجمتها  على  والعمل 
أبوظبي،  إمارة  الشيخ زايد احلكم في  وبعد تولي 
احلميدة  والعادات  القيم  بهذه  وتشبثاً  حباً  ازددنا 
»رحمه  زاي��د  الشيخ  شخصية  في  تتجسد  التي 
الله«..الذي عمل على نشرها بني الناس وترسيخها 
متعاضدين  واح��دة  أم��ة  ليكونوا  نفوسهم  في 
قيام  على  ساعد  ما  وهذا  ومتعاونني،  متراحمني 
اتاد دولة اإلمارات العربية املتحدة وبشكل قوي 
ال  استثنائي  رجل  زايد  نعم  لله..  واحلمد  ومتني 
بدوري  وأنا  ذات��ه.  بزايد  إال  نقارنه  أن  نستطيع 
عملت بداية في القوات املسلحة ملدة عشرين عاماً 
ثم تقاعدت، وواصلت العمل مع الشيخ زايد كمرافق 
خاص، وبقيت في خدمته 38 سنة، اعتبرها مسيرة 

اعتزاز وفخر لي ولكل أبنائي.

زايد الأب

إنني أرى الشيخ زايد مبثابة أب لي وأكثر، رجل 
كنا  منّة،  دون  ورفق  وحنان  بحب  للجميع  معطاء 
نخاف عليه من أي سوء، نفكر فيه أكثر من أنفسنا، 
الكثير  منه  َتعلّمت  وبشر..  بلد  مسيرة  قائد  فهو 
األثيرة، رجل سخي  من صفاته وأخالقه ومناقبه 
متواضع، صاحب عفو عن مقدرة، ورجل متسامح 
عن  ويصفح  بسرعة  يتراجع  ولكنه  يغضب  قد 
الناس.. عندما نخرج معه كان دائماً ما يسأل عن 
الناس وحاجاتهم، ومتطلباتهم، حتى يعطيهم فهو ال 
يحب أن يرى أحداً من املواطنني وحتى املقيمني في 
حاجة أو معسرة.. الشيخ زايد جمع الناس والقبائل 
وألَّف بني قلوبهم، فقامت الدولة املوحدة، التي ولدنا 
وأبداً  دائماً  خدمتها  في  ونحن  وإليها  ومنها  فيها 
وفي ظل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«. 

راشد بن سبت اخلييلي
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رجل من رج�الت زايد اخلري املميزين ، عمل مع ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن »رحمه اهلل« 

كمرافق خ��س الأكرث من ثالثة عقود، يروي لن� حك�يته مع ق�ئد ووالد واإن�ض�ن.

تهنئة احلاكم

تولى  عندما  كان  زايد  بالشيخ  التقيت  ما  أول 
مقاليد احلكم في إمارة أبوظبي، إذ قمنا كمجموعة 
وتهنئته  عليه  والسالم  بزيارته  األشخاص  من 
وأذهب  مجلسه  على  أتردد  احلكم..وبقيت  بتولي 
معه في رحالت القنص، وفي إحدى الرحالت الحظ 
بالصقور،  ومعرفتي  بالصيد  نشاطي  زايد  الشيخ 
بن  راشد  أنا  قلت  الرّيال«؟  »من  وقال:  فناداني 
يا  الله  سبت، قال: »والنعم راشد بن سبت حياك 
راشد«..وتوالت األيام وأصبح الشيخ زايد يسألني 
عن بعض األمور العامة ويكلفني في قضائها، إلى 
أن تقّربت منه كثيراً حيث اعتبرني أحد أوالده، وهو 
محل فخر واعتزاز أن يحمل لك رجل مبقام زايد 

هذا احلب والتقدير.

رحالت املقنا�ص

عالقة الشيخ زايد باملقناص )الصيد بالصقور( 
عالقة وثيقة، وتربطه عالقة حميمة مع الصحراء، 
حيث كنا نذهب مع الشيخ زايد إلى رحالت املقناص 
مبجموعة كبيرة من الناس، وكلٍّ يقوم بدوره، وكنت 
أنا أحمل طيور الشيخ زايد.ولم تكن رحلة املقناص 
هناك جلسات  كانت  ولكن  بالصقور،  للصيد  فقط 
فضالً  واخليل،  الركض  وسباقات  والشعر  السمر 
الصيد  ألصحاب  زايد  يقدمها  التي  اجلوائز  عن 
الركض  بسباقات  والفائزين  احلبارى،  من  الوفير 
واخليل، ومن هذه اجلوائز على سبيل املثال، ساعات 
يد وشاالت، وأحياناً جوائز نقدية، وكنت قد فزت 

بالكثير من هذه اجلوائز اخلاصة بصيد احلبارى.
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عديدة  دول  إلى  للمقناص  رحالتنا  في  ذهبنا 
تتميز بطبيعة جميلة وبيئة خصبة تكثر فيها طيور 
احلبارى، كباكستان واملغرب وغيرهما من البلدان. 
وكان الشيخ زايد عندما يذهب إلى رحالت املقناص 
ال يكون هدفه الصيد فقط وإمنا يذهب وفي رأسه 
أشياء كثيرة ينجزها ملختلف املناطق التي يزورها، 
والشوارع  واملساجد  واملساكن  امل��دارس  كبناء 
هذه  عليهم  ويوزع  الناس  يعطي  وكان  واملزارع، 
العطايا بيده، وعندما تسأله عن شيء ما يخص هذه 
األمور، يشعرك أنه لم يفعل شيئاً.. وهذا يدل على 
سعة قلبه وحبه للناس، وهو دائما يردد »أن املال 
ر خلدمة الناس ومنفعتهم وقضاء حوائجهم..  يحُسخَّ

فهل هناك كرم يشابه كرم زايد »رحمه الله«. 
األيام  من  يوم  في  كنا  »املقناص«،  ذكر  وعلى 
سارحني في إحدى رحالت املقناص في باكستان، 
ورأينا ِقطة صغيرة تعجب الشيوخ، فطاردناها إلى 
اجلماعة  فأخرجوها  صغير،  جحر  في  دخلت  أن 
فطلب  زايد،  للشيخ  املرافقني  أحد  بغترة  وربطوها 
ويحضر  يذهب  أن  األخ��وة  أحد  من  زايد  الشيخ 
صندوقاً لنضع القطة داخله، فذهب إلى مكان بعيد 
إلحضار الصندوق.. وحتى ال يتوه عن املكان الذي 
نحن فيه، ترك غترته في مكان قريب منا ليستدل 
به على موقعنا أثناء رجوعه، إال أن أحد املارة أخذ 
الغترة من مكانها ، فعندما رجع أخونا لم يستدل 
على مكاننا، وتاه في الصحراء إلى أن وجدناه بعد 
أين  زايد  الشيخ  له  فقال  بالقصيرة،  ليست  فترة 

أنت يا رجل قال: أنا تهت يا طويل العمر، وضعت 
غترتي كعالمة، وال أعرف من أخذها، وتهت بعدها، 

فضحك الشيخ زايد. 

اهتمامه بالإبل

أيضاً كان زايد مهتماً جداً باجلمل الذي يعتبره 
رمز الصبر والتحّمل، فضالً عن أنه ميثل األصالة 
والتراث اللذين يعشقهما الشيخ زايد ويدعو للحفاظ 
عليهما.. كان زايد يدعم تربية اإلبل مادياً ومعنوياً، 
ويهتم مبربي اإلبل ويتابعهم ويلبي حوائجهم في 
إطار احلفاظ على اإلبل وموروثاتها األثيرة، حيث 
منحهم الِعزب واملزارع لتربيتها واالعتناء بها على 
وميادين  السباقات  لها  أقام  أنه  كما  وجه.  أكمل 
السباق التي كان يواظب على حضورها، وأقّر لها 
أنه  عن  فضالً   ، الكبيرة  واملادية  النقدية  اجلوائز 
شدد على تغطيتها مبختلف وسائل اإلعالم املقروءة 
وعاملياً  محلياً  بها  للتعريف  واملرئية،  واملسموعة 
لألجيال  ونقلها  مميزة،  إماراتية  تراثية  كرياضة 
اجلديدة ليتعرفوا عن كثب على تراثهم وأصالتهم، 
أخذاً ب�عبارة زايد »رحمه الله« »من ليس له ماٍض 
ليس له حاضر وال مستقبل«، وقد صدق فيما قاله 
وفعله، وكانت النتيجة إيجابية على شباب اإلمارات 
في املاضي واحلاضر واملستقبل إن شاء الله تعالى.

وعلى ذك��ر اإلب��ل، ك��ان أح��د األش��خ��اص من 
املعروفني في اهتمامه باإلبل، يشتري رأس اجلمل 
عند  ويأتي  درهم،  ألف   200 ب�  اإلبل  مربي  من 

الشيخ زايد ويبيعها له ب� 400 ألف درهم، ويرجع 
ألف   400 ب�  الرأس  بعت  أنا  لهم،  يقول  أهله  إلى 
تشتري  كيف  له:  ويقولون  فيستغربون  درهم، 
ب�200 ألف وتبيع ب� 400، فيقول هذا الشيخ زايد 
فعلّق  أخذها،  ما منتنع عن  الفلوس ونحن  يعطينا 
عليه الشيخ زايد في أحد األيام، قائالً »ها يا فالن 
ألف،   400 ب�  لي  وتبيع   200 ب�  تشتري  يقولون 
شو السالفة يالس اتغشنا؟« ثم ضحك الشيخ زايد 

وضحك الناس من احلاضرين في املجلس.

جولت املناطق

مناطق  كل  في  التجوال  يحب  كان  زايد  الشيخ 
الناس  إلى  ويذهب  عموماً،  واإلم���ارات  أبوظبي 
كان  أنه  وأذكر  إليهم ويقضي حاجاتهم،  ويستمع 
إلى منطقة الوثبة، على اعتبار  يحب الذهاب كثيراً 
الزيارات  بهذه  أنها منطقة صحراوية هادئة، وهو 
واملرافق  السكنية  املشاريع  عمل  سير  يتابع  كان 
اخلدمية وميادين سباقات اجلمال التي أمر ببنائها، 
كان  املناطق،  كل  في  وإمنا  فقط  الوثبة  في  ليس 
سير  على  ويطمئن  بنفسه  املستجدات  كل  يتابع 
يعتبر  ألن��ه  املواطن،  خدمة  بهدف  فيها،  العمل 
اإلنسان املواطن هو الثروة احلقيقية لهذا البلد، وبه 
يزدهر الوطن ويتطور. وخالل هذه اجلوالت كان 
يجلس مع الناس يأكل، ويتناقش ويضحك معهم، 
وكل الناس كانوا مستمتعني ومنسجمني معه، وهو 

ال يرفض لهم أي طلب.

جل�صات �صعرية

من  تخلو  ال  زايد  الشيخ  جلسات  كانت  أيضاً 
الشعر، إذ كان يستمع للقصائد التي يلقيها الشعراء 
على مسامعه أثناء زياراته للمناطق وجلساته بني 
من  بعضاً  عليهم  يلقي  املقابل  في  وهو  املواطنني، 
مع  دوماً  يجلس  للشعر،  جداً  محب  فهو  أشعاره، 
املؤسسات  لهم  وأنشأ  أمورهم،  ويناقش  الشعراء 
الثقافية التي تحُعنى بشؤونهم، فضالً عن أن تكرميه 
تضم  التي  اإلم��ارات  شعراء  مجالس  بإنشاء  لهم 
مئات الشعراء من مختلف إمارات الدولة وخصص 
ذهبنا  كلما  أنه  وأذكر  مالية شهرية.  مكافآت  لهم 
ويسمعونه  عليه  يلتفون  الناس  كان  منطقة  إلى 
التي كان في بعض األحيان  بعضاً من أشعارهم، 
يصححها لهم خلطأ في العبارة أو الوزن وينتقدهم 

أدبياً، ثم يقوم بتكرميهم.

ال�صباب والعلم

كان الشيخ زايد دائماً يتابع أمور شباب الوطن، 
يزور  كان  والعمل،  العلم  على  ويحثهم  ويدعمهم 
والتحسني  بالتطوير  ويأمر  واجلامعات  امل��دارس 
املستمر. في مرة ذهبنا إلى مدرسة العني، مبنطقة 
آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  كان  حيث  »املعترض« 
يدرس في تلك املدرسة، فسأل  آنذاك طالباً  نهيان 
وعن  حمدان  الشيخ  ولده  عن  املدرسة  مدير  زايد 

على  ووق��ف  األم��ور،  وأولياء  واملعلمني،  زمالئه 
مع  ذلك  يفعل  وكعادته  بتنفيذها،  وأمر  طلباتهم 
كل مدرسة أو جامعة يزورها..كما أنه كان يبتعث 
الطالب املواطنني إلى خارج الدولة ليكملوا دراستهم، 
ويتعلموا اجليد واملفيد والذي سيعود بالتالي على 
الدولة واملجتمع باخلير والتطور واالزدهار، حيث 
لقد  نعم   .. عليهم  ويوصي  مسيرتهم،  يتابع  كان 
كان الشيخ زايد مندمجاً متاماً في املسيرة الوطنية 

ويطمئن على كل صغيرة وكبيرة. 

الأر�ص املاحلة

يزرع  أن  زايد  الشيخ  أراد  املرات،  من  مرٍة  في 
بعض  فاستشار  أبوظبي،  ف��ي  املناطق  بعض 
املهندسني العرب واألجانب وسألهم كيف نستطيع 
واالختبار  الفحص  وبعد  األراضي،  هذه  نزرع  أن 
قالوا للشيخ زايد، إن األرض ماحلة وغير صاحلة 
إن  »خير  قائالً:  زايد  الشيخ  عليهم  فرد  للزراعة، 
في  املسؤولني  استدعى  وأن  لبث  ما  الله«،  شاء 
الدائرة اخلاصة، وقال لهم »نريدكم تشتغلون على 
من  أحد  يدري  ما  بدون  وتزرعونها  األرض  هذه 
العدة، وزرعوا  وأعدوا  قاموا  وبالفعل  املهندسني«، 
األرض، وعندما جاء موسم احلصاد، جاءت النتائج 
وقال  املهندسني  فاستدعى  أيضاً  وكبيرة  إيجابية 
لهم: »هذا زرعنا وهذا حصاد األرض املاحلة غير 
الصاحلة للزراعة كما قلتم« فتعجبوا وخجلوا من 
وعزمه  زايد  الشيخ  عبقرية  إلى  فانظر  أنفسهم، 
النجاح، هذا ما متثل بكل مسيرته  وإصراره على 
على  يعمل  زاي��د  الشيخ  كان  لقد  الله«.  »رحمه 
ثالثني  أو  سنة  عشرين  إلى  أي  للبعيد،  التخطيط 
سنة لألمام، فهو ال يعمل فقط ليومني أو شهر أو 

سنة أبداً، ألن لديه فكراً وبحُعد نظٍر كبيرين.

ق�صايا دولية

لها  مشهود  كثيرة  دولية  مواقف  زايد  للشيخ 
حلل  احلميدة  املساعي  من  الكثير  له  كانت  حيث 
من  أناساً  لها  يرّشح  فكان  الدول،  بني  اخلالفات 
رجاله ويرسلهم على رأس وفد حلل هذه القضية 
أو تلك، وإن لم يفلح الوفد في حل املشكلة، يرسل 
ويتابعهم  ويتعهدهم  الدولة  خارج  من  أناساً  لها 
حتى ينجزوا املهمة، وال يهدأ إلى أن تل املشكلة، 
وإيران  البحرين  كثيرة كقضية  ذلك  على  واألمثلة 
الكثير من  والعراق وإيران، وغيرهما. وكان هناك 
زايد  الشيخ  إلى  يلجأون  الذين  والرؤساء  الدول 
زايد  الشيخ  وك��ان  ومشكالتهم،  قضاياهم  حلل 
تأتيني  كيف  مريض  جاري  »إذا  دائماً:  لنا  يقول 
الصحة.. وإذا كان في واحد من هناك يؤذيه وأنا 
هنا جالس براحة، كيف سيكون التعاون والتعاضد، 
مادام صديقي مريض أنا بعد سوف أمرض، لكن 
وّياه صاحيني،  أنا  املرض سأكون  عنه  أبعدت  إذا 
فالزم أن أسعفه ولن يعارضني أحد أو يؤذيني.. 
فالبد أن نكون على يٍد واحدة ونحل مشاكل بعضنا 

البعض«.

اجتماع القاهرة

رأس  على  زايد  الشيخ  حضر   1980 سنة  في 
املنعقد  اإلسالمي  املؤمتر  اجتماع  الدولة  من  وفد 
يلقي كلمة  أن  املقرر  القاهرة، وكان من  آنذاك في 
في ذلك االجتماع، واإلخوة من  املرافقني له أرادوا 
أن يكتبوا له الكلمة التي سيلقيها في املؤمتر، فقلنا 
لهم إن الشيخ زايد ال يعتمد على مثل هذه اخلطابات 
املكتوبة، فهو يقول ما في جعبته من كالم.. إال أنهم 
 ، املؤمتر  وقت  وجاء  الكلمة،  كتابة  على  أص��روا 
زايد،  الشيخ  كان  املؤمترين  من  تدث  من  وأول 

املكتوبة فقال لهم  الكلمة  أن يتحدث سلموه  وقبل 
احتفظوا بها فإذا احتجتها سأقول لكم. تكلم الشيخ 
زايد وعبر عما يجول في رأسه دون االعتماد على 
ورقة مكتوبة، وبعد انتهائه من إلقاء الكلمة صفق 
له جميع احلاضرين، وأخذ املؤمترون يهنئونه على 
أنه احلل األمثل لكل  ما جاء في خطابه، معتبرين 
للنقاش.وهذا مثال على حكمته  املطروحة  القضايا 
وثقافته وبحُعد نظره وفراسته التي كان يتحلّى بها 

»رحمه الله«.

يهودي لندن

في يوم من األيام كنا في لندن مع الشيخ زايد ، 
وأمر »رحمه الله« بأن يحُصرف للمرضى املواطنني 
الذين يعاجلون في مستشفيات لندن مبلغ من املال 
السفر  ومصاريف  العالج  تكاليف  على  يعينهم 
الناس  وأعطينا  األم��ر  نفذنا  وبالفعل  واإلقامة، 
جميعاً، ثم رجعنا إلى مقر اإلقامة في لندن وكان 
الشيخ زايد جالساً لتناول وجبة الغداء ومعه بعض 
الشيوخ وجمهور من الناس، فسألني: »ما األخبار 
يا راشد إن شاء الله األمور كلها زينة؟« فقلت له 
األمور كلها زينة يا طويل العمر، لكننا التقينا في 
للعالج  فلوساً  ويطلب  يهودي  برجل  املستشفى 
وبصراحة لم نعطه، فقال الشيخ زايد: »يهودي وال 
أوروبي وال عربي، أعطوا كل احملتاجني إلى العالج، 
وبعد ما تنتهوا من تناول الغداء أذهبوا وأعطوا هذا 
اليهودي«، وبعد ما انتهينا من وجبة الغداء ذهبنا 
إلى املستشفى وأعطينا اليهودي »الفلوس« فشكرنا 
على  يدل  نبيل  موقف  إنه  فرحاً.  يتألأل  ووجهه 
عظمة فكر الشيخ زايد وعلى كرمه وتسامحه وحبه 
ودياناتهم  أجناسهم  اختالف  على  جميعاً  للناس 

وأعراقهم.
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د. فالح حنظل

أحـمد بن ماجد
ــ�ن اخلليــــــج  َـّ ُربـ

هو البحار العربي شهاب الدين أح�مد بن ماجد 
بن ع�مرو بن فضل بن دويك بن يوسف بن حسن 
النجدي.  الركائب  أبي  بن  السعدي  املعلق  أبي  بن 
يقول بعض من أرَّخ حياته إنه ولد في بلدة )جلفار( 
اإلم��ارات  بدولة  اخليمة  رأس  إم��ارة  في  الواقعة 
النصف  أنه ولد في  املتح�دة، ومن املرجح  العربية 
 1400 لعام  املوافق  الهجري   800 ع�ام  من  األول 
التي  قصائده  إحدى  ًإلى  استنادا  وذلك  امليالدي 
كتبها عام 900ه�� ويحدد عمره بستني حجة فيقول:

شبابي برأسي أع�جب الناس من أم�ري 
العمر  آخ��ر  في  الشيب  عقيب  أتاني 

ح�ج��ة س��ت��ني  ب��ع��د  ش��ب��اب  وأي 
والنس���ر  ال��س��م��اك��ني  ف���وق  س��م��ا 

)الكوش(  منطقة  في  معروفة  ماجد  ابن  ودار 
النجدي(  )دار  الناس  ويسميها  اخليمة،  رأس  في 
وما تبقى منها عبارة عن كوم من التراب املتحجر 
على شكل مكعب طول ضلعه حوالي أربعة أمتار. 
وقد نشأ ابن ماجد في بيت قوامه الورع والتقوى، 
وفنونه  وعلومه  البحر  عالم  في  ب��رع  وكذلك 
التي  البحرية  املقالة  أدب  على  عالوة  ومغامراته، 
ألف  وأديباً  وعاملاً  بحاراً  أبوه  وكان  بها.  اشتهر 
)األرجوزة احلجازية( في أكثر من ألف بيت وصف 

فيها طرق املالحة في البحر األح�مر.
أما ظروف نشأة ابن ماجد األولى وأيام شبابه 
وصباه فال توجد لدينا مصادر كافية ملعرفتها، كما 
أنه  إال  وأراجيزه.  مخطوطاته  في  يذكرها  لم  أنه 

وكما يبدو من بعض كالمه أنه أخذ علومه البحرية 
وربابنته  البحر  أعالم  من  علماء  ثالثة  كتابات  من 
بن  محمد  وهم  الثالثة(،  )الليوث  أسماهم  الذين 
شاذان وسهيل بن أبان والليث بن كهالن. وتشكل 
ًمن الكتابات  كبيراً  حصيلة ابن ماجد العلمية عدداًً 
واملخطوطات التي تبحث في علوم املالحة البحرية 
البحرية  واملسالك  والطرق  اجلوية  واألنواء  والفلك 
وأسماء املدن واملوانئ التي تقع على السواحل التي 
أبح�رت قربها سفنه وعاش فيها ردحا ًمن الزمن، 
على  وعلومه  وكتاباته  دراساته  معظم  جاءت  وقد 
شكل أشعار وهي إما أشعار ذات قافية واحدة أو 
أشعار على شكل أراجيز ال تتبع قافية معينة، وكان 
يستهل أشعاره مبقدمة يذكر فيها اسمه والغاية من 

تأليفها، كما كان يدخل في متنها أبوابا ًومواضيع 
إلى  بعدها  ليعود  الغزل  وبعض  وأخالقية  دينية 

موضوعه العلمي. 
نسخه  وما  األصلية  مخطوطاته  توزعت  وقد 
ودمشق  وباريس  بطرسبورغ  في  منها  اآلخرون 
والقاهرة واسطنبول واملوصل، وتوجد في البحرين 
مخطوطة له أسماها الناس )املخطوطة التاجرية ( 

نسبة إلى مالكها محمد علي التاجر.
احلديث  من  بد  ال  مؤلفاته  عن  احلديث  وقبل 
التاسع  القرن  أوائ��ل  ففي  اكتشافها،  كيفية  عن 
احلصول  من  املستشرقني  من  عدد  متكَّن  عشر 
ألمير  )احمل��ي��ط(  اسمها  تركية  مخطوطة  على 
البحر التركي علي شلبي القائد الشهير الذي قاتل 
البرتغاليني في مسقط وافريقيا، وقد ذكر في هذه 
الهندي  املخطوطة وصفا ًلطرق بحرية في احمليط 
وفي  األح�مر،  والبحر  واخلليج  العربي  والبحر 
فيران(  )جبريل  الفرنسي  العالم  قام   1913 عام 

بدراسة هذه املخطوطة فاكتشف أن أكثر ما كتبه 
القائد التركي قد استقى معلوماته عن مخطوطتني 
الفوايد( و)أرجوزة حاوية  عربيتني هما )أرجوزة 
االختصار( وكلتاهما من تأليف بحار عربي اسمه 
أحمد بن ماجد من أهالي بلدة جلفار، وقد فتح ذلك 
االكتشاف أمام الفرنسي مجال البحث والتنقيب عن 
الكثير منها في أروقة  هوية ابن ماجد، فعثر على 
خاصة  دراستها  على  فانكب  الفرنسي،  املتحف 
البحر  أصول  علم  في  )الفوايد  املسماة  األرجوزة 

والقواعد( التي اعتبرها أعظم أعماله البحرية. 
روسي  عالم  عثر  األولى  العاملية  احلرب  وبعد 
على  )كراتشكوفسكي(  اسمه  أيضاً،  مستشرق 
ال��دراس��ات  معهد  قسم  في  عربية  مخطوطات 
في  السوفييتي  العلمي  للمجمع  التابع  الشرقية 
مدينة )ليننغراد( موضوعة في غالف جلدي أحمر 
اللون شرقي الطابع، وعندما فتحها لم يدر كنهها 
على  التعرف  فرصة  له  اتيحت  أن  إلى  وماهيتها 
كتابات الفرنسي )فيران(، فعلم أن ما عثر عليه هو 
بعض أراجيز ومخطوطات ابن ماجد، ثم ألف كتابا 
فيه فصل  العرب(  والرحالة  )اجلغرافيون  ًبعنوان 

عن مخطوطات ابن ماجد.
مخطوطة   )24( فتبلغ  ماجد  ابن  مؤلفات  أما 
أوالها )حاوية االختصار في علوم البحار( كتبها 

عام 866ه� /1462م وآخرها )القصيدة املخمسة( 
كتبها عام 906ه�/ 1500م، وهناك عدد من األعمال 
األخرى له وهي مفقودة، إمنا ذكرها ونوَّه عنها في 

قصائده وأراجيزه.
احتوت املخطوطات على علوم البحر وما يتعلق 
به فيقول في مقدمة أرجوزة )حاوية االختصار(: 
والصالة  لله  واحلمد  الرحيم  الرحمن  الله  )بسم 
والسالم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، 
وبعد فيا طاملا قد أتينا باملراكب من الهند والشام 
والزجن والفرس واحلجاز واليمن وغيرهم، بقصد 
ال مييل عن جهة البلد املطلوبة بأموال وأرواح، وهذا 
دليل مؤكد على أن هذا العلم يدل على القبلة فيحتاج 
إليه أهل الفرائض، وكذلك علم نصب الديرة وركز 
العود فيها ومعرفة طول مكة وعرضها، فإن أمكنة 
املعرفة بعلم الديرة واألحوال والعرض والرياح، قد 

قيل فيها بيتان:
مايل الشمس  مطلع  من  الصبا  مه�ب 

مغيبها  حتى  والشمال  اجل��دي  إل��ى 
تققت  وامل��غ��ي��ب  س��ه��ي��ل  وب����ني 

ج�نوبه��ا إل��ي��ه  ومطلعها  دب���ور 
معرفة  ًغير  شيئا  يفعل  أن  اإلنسان  قدر  فإن 
واجلزر  املدن  قبلة  عن  عجز  وإذا  فليفعل  البحار 
وليجتهد  بعلمنا  فليفعل  احمليط  البحر  في  الالتي 

فيه، فإنه علم نفيس وال يتم إال بتمام العمر(.
ابن ماجد استخدم في  أن  بالذكر  ومن اجلدير 
خاصة  وعبارات  مالحية  ألفاظاً  وأشعاره  مقاالته 
بأهل اخلليج العربي مازالت مستعملة إلى يومنا هذا، 
مما يعطينا دليالً ثابتاً على أصله ونشأته اخلليجية 
فيسمي  اخلليج،  مدن  من  وغيرها  )جلفار(  في 
و)الفرمن(  )ناخوذة(  والربان  )خشب(  السفينة 
أي  )الدقل(  أعلى  في  املصلبة وتكون  أي اخلشبة 
سارية السفينة مهمتها تثبيت الشراع و)الدستور( 
خشبة توضع بشكل أفقي تستعمل لضبط الشراع 
وتريكه و)الكلب( عبارة عن خشبة غليظة تثبت 
بشكل عرضي في صدر السفينة تربط بها حبال 
املرساة و)اجلاه( أي الشمال اجلغرافي و)النتخة( 

أي ظهور البر.
وهي  )السفالية(  أرجوزة  املهمة  أراجيزه  ومن 
تؤرخ  أنها  في  أهميتها  وتكمن  بيت   700 في  تقع 
العربية  اجلزيرة  جنوب  إلى  البرتغاليني  لوصول 
واخلليج العربي ثم إلى ميناء )كاليكوت( في الهند 
وهي رحلة )فاسكو دي غاما( الشهيرة التي فتحت 
الطريق البحري أمام البرتغاليني للوصول إلى الهند 
الهند وجنوبي  أوروبي في  أول وجود  ذلك  فكان 
اجلزيرة العربية، وتبدأ األرجوزة باألبيات التالية: 

احل���م���د ل��ل��ه ال�����ذي أن���ش���أ امل��ال
م����ن ع�����دم ج����ل ت���ع���ال���ى وع���ال

ق���د ك��ل��ت األل���س���ن ع���ن أوص��اف��ه
ألطافه م��ن  البحر  ف��ي  ن��رى  وك��م 

إلى أن يقول:
الفايده  ذي  خذ  ك��وت  لكالي  وج��اء 

ل���ع���ام ت��س��ع��م��اي��ه وس����ت زاي����ده 
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يستهلها بقوله: 
من  عليه  زليت  وما  العرب  بحر  أرجوزة  )هذه 
البر إلى سالمة وبناتها وتسمى هذه الثالثة عوير 

وزوير والثالث ليس فيه خير(
ملدخل  تسمية  وبناتها  سالمة  أن  املعلوم  ومن 
جنية  أن  يعتقدون  األقدمون  كان  العربي،  اخلليج 
اسمها سالمة تسكن في قعره ومعها بناتها، فإذا 
السفن  وهاجمت  املاء  سطح  إلى  خرجت  جاعت 
املبحرة، أما )عوير وزوير والذي مافيه خير(، فهذا 
بقوم  ويضرب  واخلليج  اإلم��ارات  أهل  أمثال  من 
ذكرٌ  األرج��وزة  هذه  وفي  التعاسة.  إال  الجتمعهم 
ألسماء أمكنة عديدة في اخلليج على طرفيه العربي 

والفارسي مازالت كما هي عليه ومنها:
ي���ا ط���ال���ق���اً م���ن آخ����ر ال���ف���رات 

حياتي خ�����ذ  ال��ف��ي��ح��اء  وال��ب��ص��رة 
بالترتيب  ال��ل��ه  اس��م  على  واخ���رج 

للج�نوب اخل���ي���ران  ج��م��ل��ة  ع���ن 
أزوام س��ت�����ة  ل��ل��ب��ح��ري��ن  وم��ن��ه 

بالتم�ام ال��ع��ق�����رب  م��غ�����رب  ف��ي 
وم���غ���رب ال��ت��ي��ر ع��ل��ى ت���اروت���ا

منع�وتا  ً ع��ام��را  ال��ق��ط��ي��ف  ت���رى 
ف��اإلك��ل��ي��ل ال���غ���وص  ت���ري���د  وإن 

بالتع�ديل ت��أت��ي��ك  ق��ط�����ر  ج���زر 
الش��ارقة لنح�و  طنب  م��ن  ك��ذاك 

ه���ذي امل��ط��ال��ق ي��اه��م��ام ص��ادق��ه
اخليم��ة  ل��رأس  أي��ض��اً  وم��ن ج��رى 

بالع�زمي�ه  اإلك��ل��ي��ل  ف��ي  وال��ص��ي��ر 
هن�جام  من  القطب  في  ج��رى  وم��ن 

ي���أت���ي ع��ل��ى ج���رف���ار ب��ال��س��الم
ل��ك��ن خ���ذ ح�����ذرك م���ن س��الم��ه 

وبناته�����ا فتح����ظ��ى بالس������الم��ة

وب����اع ف��ي��ه��ا واش���ت���رى وح��ك��م��ا
وال���س���ام���ري ب��رط��ل��ه وظ��ل��م��������ا

وس�����ار ف��ي��ه��ا م��ب��غ��ض اإلس����الم
اهتمام  وف��ي  خ��وف  ف��ي  وال��ن��اس 

وه���و ال����ذي ق���د ق��ه�����ر امل��غ��ارب��ه 
مناسبه  ح�����ك��م��ه  ف���ي  وأن���دل���س 

أق����وام����ه����ا م���ح���م���رة األل������وان 
م���ن ش����دة ال���ب���رد ي���ا إخ�����وان��ي 

ج���ازت���ه���ا ف���ي ع�������ام ت��س��ع��م��اي��ه
م����راك����ب اإلف��������رجن ي����ا خ��اي��ه

ت��س��ع��م��اي��ه  ع����ام  ف���ي  ذا  وب���ع���د 
ياخايه ال��ه��ن��د  م��ن  ج����اءوا  وس���ت 

الظنونا فيهم  ت��ض��رب  وال���ن���اس 
مج�نونا أو  وس����ارق  ح��اك��م  ذا 

جه�دي  وه�����ذا   ً ح��ق��ا  وص��ف��ت��ه��م 
بع��دي  مايك��ون  أدري  ول��س��ت 

وأهم حادث في قصة حياة ابن ماجد هو ما قيل 
دي  بفاسكو  باألحرى  أو  بالبرتغاليني  عالقته  عن 
الطريق  على  دله  الذي  الربان  هو  كان  فهل  غاما، 

إلى اله�ند؟ 
املصادر البرتغالية ال تقول هذا، بل تذكر أنه عندما 
وصل فاسكو دي غاما إلى شرقي إفريقيا ورست 
سفنه في ميناء )كيلوا( وكان حاكمها مسلما ًفإن 
دي غاما طلب من احلاكم أن يزوده بدليل بحري 
وأرسل  ذلك  عن  احلاكم  فامتنع  الهند،  إلى  يأخذه 
وفداً إلى سفينة دي غاما يبلغه بالرفض، فما كان 
من دي غاما إال أن ألقى القبض على رئيس الوفد 
مدفع  قنبلة  إلى  مربوطة  حديدية  بسلسلة  وربطه 

وأطلق سراح جماعته ليخبروا احلاكم بأنه سيرسل 
احلاكم  فرضخ  مدفع،  ًبقنبلة  مربوطا  موفده  له 
لألمر وأرسل له هنديا ًمن أهالي )املاالبار( اسمه 
ماذكرته  هذا  الهند،  إلى  دليله  فكان  )ماليموكانا( 
فتقول  العربية  املصادر  أما  البرتغالية.  الكتب  كل 
إن أح�مد بن ماجد هو الذي أوصل دي غاما إلى 
الهند، وقد جاء ذلك في كتاب اسمه )البرق اليماني 
في الفتح العثماني(، إال أن الباحثني الذين تصدوا 
لهذا املوضوع ينفون أن يكون ابن ماجد هو الدليل 
وذلك ملا حدث بعد وصول البرتغاليني إلى الهند من 
املدقق  ان  غير  واملسلمني،  بالعرب  وتنكيل  حروب 
إلى  الدليل  بأنه كان  اعترف  أنه  أراجيزه يجد  في 

اله�ند، فيقول:
امل���ل���وك )ك�����ل�����وة(  ت�����رد  وإن 

م���ن مم��ب��اس��ة ف��ع��ن��دك ال��س��ل��وك
أه���ل���ه���ا إس������الم ت����ت ال��ك��ف��را 

وح���ول���ه���ا ش��ع��ب ط���وي���ل ب���ررا
بالسفر ال��ب��الد  وال����ي  وخ��ص��ن��ي 

م���ن غ���ي���ري ب���ال���ه���دى وال��ظ��ف��ر
ع��رف��ت��ه��ا ح���ت���ى ب���ق���ي رب��ان��ه��ا

شع�بانه��ا وع���ن  عنها  يسألنى 
وق����ال����ت اإلف�������رجن ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق

إن����ا ك��ش��ف��ن��اه��ا ع��ل��ى ال��ط��ري��ق
وس����وف ت�����زداد ب��ه�����ذي ال��ط��رق 

م���ن ال���ف���رجن م��ع��رف��ة وح�����ذق 
السمو  صاحب  درسها  القصيدة  ه��ذه  لكن 
الشيخ سلطان بن مح�مد القاسمي عضو املجلس 
األعلى حاكم الشارقة ونفى أن تكون منسوبة إلبن 
ماجد، وبرأه من ته�مة أنه أوصل البرتغ�اليني إلى 

اله���ن��د. 
العرب(  أرجوزة )بحر  املشهورة  أراجيزه  ومن 
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بقايا دار النجدي في رأس اخليمة

من مخطوطات بن ماجد
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نساء في الميدان

السلك  في  العمل  إلى  يوماً  تتطل�ّع  تكن  لم 
جها من »جامعة اإلمارات«  الشرطي، فبعد تخرُّ
اخلدمة  ف��ي  البكالوريوس  ش��ه��ادة  حاملة 
االجتماعية، عملت على دق باب الوظيفة شأنها 
شأن أي خريج يطمح إلى احلصول على عمل، 
يحُسهم في بناء املجتمع، ولكن شاء القدر لها بأن 
العسكري،  الزي  قبل  العسكرية  الروح  ترتدي 
فكان العمل الشرطي أحد األبواب التي فحُتحت لها 
لتنتظر االستجابة كسائر الوظائف التي تقّدمت 
إليها، فكان القبول من قبل الشرطة، والذي جاء 
كان  الشرطي  العمل  وأن  خاصة  متوقع،  غير 
وبني  بينها  املشاورات  فبدأت  تتوقعه،  ما  آخر 
العائلة التي ارتأت بأنه عمل وطني شأنه شأن 
الوظائف األخرى، وال ضير من التحاق ابنتهن 

بالسلك الشرطي أسوة بأخيها الرجل.

النتقال من عامٍل اإىل عامل

مدير  الظاهري  سهيل  مرمي  النقيب  تعترف 
فرع سجن النساء بإدارة »املنشآت اإلصالحية 
والعقابية« في العني بصعوبة االنتقال املفاجئ 
التي  العسكرية  احلياة  إلى  املدنية  احلياة  من 
التعّود  مع  ولكن  واالنضباط،  النظام  تتطلب 
هذا  في  سبقنها  الالتي  زميالتها  وبفضل 
في  العامة  األجواء  مع  وتآلفت  تأقلمت  املجال، 
بالعني،  امل��رور  قسم  في  بداية  فعملت  العمل، 
لتها لتولي  ولكن شهادتها اجلامعية وقدراتها أهَّ
السجون،  في  للعمل  فاختيرت  أكبر،  مسؤولية 
»الوثبة«  الثمانية أشهر في سجن  وكانت مدة 
كافية إلعدادها وتدريبها لتصبح بعد ذلك مديرة 

لفرع سجن النساء بالعني.

بدايات 

يسبقه  الذي  اليوم  عن  جديد  يوم  كل  يختلف 
أول  إلى  بالذاكرة  وتعود  النقيب مرمي،  في حياة 
أيام مهامها الوظيفية في القسم اخلاص بالنساء 

النقيب مريم.. 
من الخدمة االجتماعية إلى الشرطة

العمل،  إلى  الواصلني  أوائل  من  فكانت  باملنشأة، 
لتتعرف على طبيعة املكان وزميالتها والسجينات. 
ولم تخبئ النقيب مرمي إحساسها في اليوم األول 
املمزوج باخلوف والقلق، كونها في مكان ترتاده 
للمرة األولى، وتتعامل مع السجينات وجهاً لوجه، 
ولكنها تأقلمت وتغلبت على هذا القلق مع األيام، 
إليهن،  والتحدث  بالسجينات  التقائها  بعد  خاصة 
في  إليها  يلجأن  السجينات  بعض  أصبحت  حتى 

حل مشكالتهن واالستماع إليها. 
أما بعد العمل الرسمي، فتعود مرمي إلى بيتها 
العمل،  وضغوطات  مسؤولياتها  خلفها  تاركًة 
لتؤدي واجبها األسري نحو والدتها وأخواتها 
الرحالت  تب  ام��رأة  وكأي  وجه.  أكمل  على 
االستمتاع  من  نفسها  فهي ال متنع  والتسّوق، 
بصحبة  تشاء  مكان  أي  إلى  والذهاب  بوقتها 
لم  التي  هواياتها  إلى ممارسة  إضافة  عائلتها، 
متنعها مهامها اإلدارية عنها، فتجد وقتاً ملمارسة 
للسفر  إلى حبها  إضافة  الرياضة متى شاءت، 
إجازاتها  قضاء  على  وت��رص  تعشقه  ال��ذي 
بالتنقل بني دولة وأخرى واكتشاف ما مييّزها 
عن بعضها، وهناك جانب آخر فاجأتنا به النقيب 
وأطلعتنا  الصحفية،  للكتابة  بها  ححُ وهو  مرمي 
تتوي  شهرية  مجلة  ملشروع  من��اذج  على 
املنشأة،  أقامتها  التي  والفعاليات  األخبار  على 
والتي تأمل التفات اجلهات املعنية إليها لتبنيها 

اخلاصة  اإلص��دارات  ضمن  لتكون  وطباعتها، 
باملنشأة، خاصة بعدما حصلت على رسالة شكر 
من مدير املنشأة، الشيء الذي أوجد حافزاً لديها 

لم. للعمل على تقيق احلحُ

روؤية م�صتقبلية

النقيب مرمي إلى النهوض مبستقبلها  تطمح 
مناقشة  على  حالياً  وتعمل  واخلاص،  املهني 
للحصول  العليا مع مسؤوليها  إكمال دراستها 
على درجة املاجستير، وهذا احللم ليس بجديد 
كما نّوهت، ألن هذا الطموح هو ما جعلها تتبوأ 
هذا املنصب اإلداري في املنشأة، وعليه، ستعمل 

على االستمرار في تطوير ذاتها وقدراتها.

�صكر وثناء

عبارة  الله(  يشكر  ال  الناس  يشكر  ال  )من 
عملت بها النقيب مرمي ذاكرة كل من وقف إلى 
أسرتها  إلى  اجلزيل  شكرها  فوّجهت  جانبها، 
التي نّوهت بأنها سر سعادتها، والتي لم تبخل 
عملها  يخص  فيما  واإلرش��اد  بالنصح  عليها 
الوظيفي بدءاً بالتحاقها بالعمل الشرطي، مؤكدة 
على حرص حكومتنا الرشيدة على توفير املكان 
املالئم لعمل املرأة، الفتة النظر إلى تولي املرأة 
ملناصب عليا في الدولة، وهذا يعود إلى مساحة 

احلرية التي منحتها لها قيادتنا الرشيدة.

لقاء: نوال �سامل

�النتقال �ملفاجئ من �حلياة �ملدنية �إىل 

�لع�شكرية يتطلب �لنظام و�الن�شباط ومع �لوقت

 تاأقلمت وتعّودت على �الأجو�ء �جلديدة
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المتميزون

»العمل ال يخلو من وجود الصعوبات والتحديات 
التي ال بد على اإلنسان أن يجتازها بذكاء وِفطنة 
ت��زول  يجعلها  مسار  ف��ي  وتطويعها  وصبر، 
عند  العمل  فلسفة  الكلمات جتسد  هذه  تدريجياً«. 
»مركز  رئيس  النعيمي  عبدالله  محمد  خالد  املقدم 
حاز  وال��ذي  عجمان  إم��ارة  في  النعيمية«  شرطة 
على تكرمي العميد علي علوان القائد العام لشرطة 
أداء  في  وكفاءته  عمله  في  لتميزه  نظراً  عجمان 
الواجب وجهوده املبذولة في املركز والتميز امللحوظ 

في تقدمي أفضل اخلدمات للجمهور. 
أبوظبي«  في  الشرطة  »كلية  من  َتخّرجه  ومنذ 
َت��ّدرج  عجمان،  لشرطة  وانتسابه   1992 ع��ام 
املرور  إدارة  في  فعمل  املناصب  في  خالد  املقدم 
إدارة  إلى  انتقل  ثم  الدوريات  بفرع  والترخيص 
مراكز الشرطة كمدير فرع ومن ثم انتقل إلى إدارة 
املنشآت اإلصالحية والعقابية كرئيس قسم، وعمل 
شرطة  مركز  رئيس  حالياً  وهو  أيضاً،  املالية  في 

النعيمية.
الصعوبات  مواجهة  إن  خالد:  املقدم  يقول 
واالستعداد  كبيراً،  مجهوداً  تتطلب  والتحديات 
بالعلم  التسلح  خالل  من  التحديات  لهذه  املستمر 
واملعرفة ومواكبة التطورات العاملية في مجال العمل 
الشرطي، األمر الذي ينعكس في نهاية املطاف على 
الوطن، وهو  أنحاء  في  واألمان  األمن  مظلة  بسط 
األمر الذي يلمسه كل من يعيش على هذه األرض 

الطيبة.
ويرى املقدم خالد أن التكرمي الذي ناله بجدارة 
لبذل املزيد من اجلهد والتقدم  ميثل له دافعاً قوياً 
أفضل  لتحقيق  األم���ام  نحو  والسير  وال��رق��ي 
وسام  هو  »التكرمي  القول:  متابعاً  النجاحات، 
الشرف على صدري وإن دل على شيء فإنه يدل 
على حكمة قيادتنا الرشيدة وحرصها على تشجيع 
ومكافأة املجدين في العمل وهذا يعزز ثقافة البذل 

والعطاء لدى اجلميع خدمة للوطن الغالي«.
التخصصية  ال��دورات  إن  خالد:  املقدم  ويقول 
لدى  املهارات  وتنمية  بناء  في  فّعال  بشكل  تسهم 
على  تبخل  لم  التي  الداخلية  وزارة  في  املنتسبني 
ما  وأنها  التخصصية  ال��دورات  بهذه  منتسبيها 
العاملني  مهارات  لصقل  التعلم  على  تشجع  زالت 
استراتيجيات  اخلدمات ضمن  أفضل  لتقدمي  فيها 
السياسية  ال��ت��ط��ورات  م��ع  تتماشى  م��دروس��ة 

واالقتصادية واالجتماعية.
وشارك املقدم خالد في العديد من الدورات التي 
أولى،  قيادات  دورة  مثل:  وأغنتها  مهاراته  صقلت 
ودورة  املعاصرة،  األمنية  الظواهر  تليل  ودورة 
فحص آثار الزجاج ومعاينة السيارات، وفن إدارة 

لقاء: اأماين اليافعي

> االسم خالد محمد عبدالله النعيمي 
> مواليد 1971

> متزوج ولديه خمسة أطفال.
>  حاصل على اإلجازة في العلوم القانونية 
والشرطية من كلية الشرطة في أبوظبي.

السمو  صاحب  من  تقدير  شهادة  >  نال 
حاكم  النعيمي  راشد  بن  حميد  الشيخ 

عجمان.
>  شارك في وفود رسمية لفعاليات أسبوع 

املرور في قطر والبحرين كرئيس وفد.
>  نال شهادة تقدير من القائد العام لشرطة 

عجمان العميد علي عبدالله علوان.

بروفايل

»عملي في الشرطة أغنى حياتي«

غسل  مجال  في  التحريات  ودورة  االجتماعات، 
العالقات  ودورة  اإلنسان،  حقوق  ودورة  األموال، 
املتقدم  اجلنائي  التحقيق  ودورة  املتقدمة،  العامة 

وغيرها. 
الشرطة  في  وظيفته  إن  خالد:  املقدم  ويضيف 
أغنت حياته وشخصيته كثيراً وكان لها الدور البارز 
عد الشخصية واألحُسرية  في جناحه على كافة الصحُ
والعلمية والعملية. ويقول موضحاً: »نحن نتحمل 
أن نتحلَّى دائماً  مسؤوليات كبيرة، وبالتالي علينا 
بالصفات واملهارات التي تخدم عملنا وتساعدنا في 
إجنازه على أكمل وجه ويأتي هذا من خالل صقلها 

املستمر باخلبرات واملعرفة«. 
إلى  منتسب  فرد  كل  النعيمي  املقدم  وينصح 
وزارة الداخلية بالبذل والعطاء لهذا الوطن الغالي، 
ونكران الذات في تقيق الرسالة األمنية املرجوة 

في جعل املجتمع يسوده األمان والسالم.
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خارج المهنة

هل تعرفون قائد الدراجة »صقر«، دراجة الشرطة األشهر؟ 
واالتصاالت  املعلومات  تقنية  إدارة  من  هادي  بن  محمد  أحمد  النقيب  إنه 
في  املتميزين  من  أحمد  النقيب  يعتبر  حيث  أبوظبي،  لشرطة  العامة  بالقيادة 
اجلرائم  في  املاجستير  شهادة  على  حصل  فقد  والرياضي،  العلمي  املجالني 
اإللكترونية، ومع ذلك فهو رياضي من الدرجة األولى وهاٍو لرياضة الدراجات 

النارية بكل أنواعها. 
يقول بن هادي: »عندما تسير دراجتي النارية نحو السرعة أشعر باملتعة.. 

وعندما تقفز بالهواء وتسابق الريح أشعر بقيمة املغامرة وروح التحدي«.
ويتابع قائالً: »منذ الصغر وأنا أهوى الدراجات النارية وعندما كبرت جعلتها 
رياضتي األثيره، فأنا أقود دراجتي النارية بشكل يومي، وأحياناً أتوجه بها إلى 
العمل، فأنا مفتون بقيادة الدراجات النارية في كل األوقات ومختلف املهمات«. 
وعلى الرغم من أن ركوب الدراجات النارية رياضة مصحوبة باخلطر، فهي 
من الرياضات املقترنة بالسرعة، إال أن صمام األمان بالنسبة ألحمد كما يقول 
هم أطفاله الصغار »فكلما حاولت أن أزيد سرعتي ألشعر باملغامرة أثناء وجودي 
في مضمار السباق استحضر صور أطفالي فأتزن في سرعتي، فأطفالي صمام 

األمان التزاني في قيادة الدراجة النارية« . 
ويضيف النقيب بن هادي: أن للطريق آدابه وللسرعة مضمارها ومن هذا 
املنطلق أعطي للطريق حقه من حيث احترام قوانينه وقدسيته وأعطي للمضمار 

مغامرة سباق الدراجات .
وعن عالم الدراجات النارية، يقول أحمد: إن هناك أنواعاً مختلفة من الدراجات 

خمس  أمتلك  شخصياً  »فأنا  السرعات،  ومن 
أنواع من الدراجات النارية، اثنتان منها رياضية 
كما  بالتجوال،  خاصة  وأخ��رى  برية  وواح��دة 

امتلك واحدة بحرية«. 
وميارس أحمد رياضة سباق الدراجات في 
»حلبة دبي« باستمرار وقد حصل على املركز 

الثالث في آخر مسابقة.
وعن الفوائد التي يحصل عليها من رياضة 
املهتمني  من  الكثير  هناك  إن  يقول:  الدراجات، 
مجموعات  وهناك  النارية  الدراجات  بقيادة 
 500 حوالي  وه��م  أبوظبي«  »مجموعة  مثل 
مجموعات  وهناك  دب��ي«  و»مجموعة  دراج، 

عربية مثل:»عمان« و»البحرين« تأتي للتسابق ويكون هناك نوع من التعارف 
واملنافسة بني اجلميع، وكل هذه املسابقات تكون بجهود ذاتية وتخضع ألعراف 
رياضة الدراجات النارية، وهناك مسيرات للدراجات النارية التي تتكون من خط 
أو خطني وتكون سرعتها محددة ولكل مسيرة قائد يوجه ويحدد االلتزامات 
اتباع  اجلميع  وعلى  املسيرة  مقدمة  في  ويكون  القيادة  وطريقة  والسرعات 
أشخاص  عشرة  من  تتألف  فأحياناً  املسيرات،  هذه  أعداد  وتختلف  تعليماته، 
االستعانة  تتم  كبيراً  العدد  يكون  وعندما  شخص،   300 من  أخرى  وأحياناً 

بالشرطة ملرافقة املسيرات وتنظيم احلركة. 

قائد الدراجة »صقر«
لقاء: الرا الظرا�سي 

النقيب أحمد محمد بن هادي
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في قلوبنا

القصة التي يرويها عبيد تعيب الدهماني )39 عاماً( 
جديرة بأن تكون مضرباً للمثل في التحدي واملثابرة 
وقدرة اإلنسان في التغلب على أقسى الظروف وعدم 

االستسالم لها. 
اآللي  احلاسب  صيانة  كفني  حالياً  عبيد  يعمل 
بفرع الدعم الفني في العني، بإدارة تقنية املعلومات 
منطقة  من  جاء  وهو  أبوظبي،  بشرطة  واالتصاالت 
رحلته  خطوات  أولى  وكانت  اخليمة،  برأس  جبلية 
باإلرادة  وجتاوزها  تخطاها  أنه  إال  كاجلبال،  وعرة 

الصلبة والعزمية. 
مع  وقصته  األولى  عمره  سنوات  عبيد  يسترجع 
اإلعاقة، حيث إنه يعاني من إعاقة حركية ألزمته كرسيه 
املتحرك الذي كان سبباً في حرمانه من الدراسة، كانت 
خطوات عبيد تفرح والديه في أول عامني من عمره، 
وبعدها وبسبب خطأ طبي بسيط اقت�حُلعت هذه الفرحة 
هنا  العالج  عن  البحث  جاهدين  فحاوال  قلبيهما،  من 

وهناك، ولكن قّدر الله وما شاء فعل.
لدى  التميّز  طريق  في  عائقاً  الصعوبات  تكن  لم 
وقهر  للتقّدم  الدافع  مبثابة  كانت  فقد  الدهماني، 
في  ومحصورة  محدودة  كانت  ولكنها  املستحيل، 
الثالث  السنوات  كانت  فقد  األولى،  دراسته  سنوات 
األولى في املرحلة االبتدائية من أصعب السنوات التي 
مّر بها عبيد، حيث لم يتوف�ّر له كرسي متحّرك آنذاك 
فكان يزحف إلى الفصل الدراسي زحفاً ملسافة 300 
متر تقريباً بشكل يومي حتى توف�ّر له الكرسي وهو 
في الصف الرابع. ولكن أمله مبواصلة الدراسة بات 
على مقربة من التالشي، حيث تهالك الكرسي لوعورة 

كبقية  دراسته  ليواصل  بديل  توفير  وعدم  األرض 
زمالئه، واكتفائه بالدراسة حتى الصف اخلامس.

الداخلية  وزارة  مراكز  جهود  الدهماني  ويثّمن 
في  أسهمت  التي  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  لتأهيل 
تغيير حياته بصورة جذرية أوصلته إلى ما هو عليه 
اآلن، فهو من الدفعة األولى التي التحقت باملراكز التي 
اخلاصة  واملمرات  الطرق  لتجربة  بحالته  استعانت 
بالكراسي املتحركة فيها. وهناك التحق بدورة صيانة 
قلبه  إلى  احملببة  املجاالت  من  ألنه  اآللي،  احلاسب 
انتهائه  وفور  اجلرافيكي،  للتصميم  إلى حبه  إضافة 
من الدورة مت إحلاقه وتعيينه في فرع الدعم الفني - 
مقر عمله احلالي- حيث أمت ثماني سنوات فيها حتى 

اآلن كلها عطاء وإجناز ومتيز.
ينعم الدهماني بحياة أحُسرية سعيدة، فقد رزقه الله 
بزوجة ترافق رحلته بحلوها ومّرها كما يقول، ويأخذ 
كل منهما بيد اآلخر ليثبتا بأن للمعاق حقاً في تكوين 
أسرة واملساهمة في بناء املجتمع مع أن زوجته تعاني 

من اإلعاقة ذاتها.
ويزّين حياة الدهماني وزوجته أربعة أبناء هم ثمار 
قصة مواجهة احلياة، ليحمدا الله ويشكرانه على أنهم 

أصحاء وينعمون بنعمة العافية.
من  مضيئة  مشرقة  صفحات  الدهماني  ولعبيد 
اإلجنازات التي عجز البعض عن تقيقها، ففي مجال 

الرماية حقق املركز الثاني على مستوى قارة آسيا في 
الثالث  املركز  حقق  وأيضاً  كوريا،  في  أقيمت  بطولة 
على مستوى قارة أفريقيا والعرب في بطولة شارك 
لة والقرص، وكذلك حقق مع  بها في مصر لرمي اجلحُ
الثاني  املركز  السلة  لكرة  للمعاقني  اإلمارات  منتخب 
في بطولة أقيمت في الكويت، وهو أيضاً عضو في 

نادي العني للمعاقني.
النقيب  يقول  عمله،  على  وإقباله  شخصيته  وعن 
في  الفني  الدعم  فرع  مدير  اخلييلي  سالم  عبدالله 
بشرطة  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  بإدارة  العني، 
أبوظبي إن عبيد يتميّز عن سائر زمالئه املعاقني في 
ومقبالً  متاماً  إعاقته  متناسياً  املرحة،  بالروح  الفرع 
على العمل بكل همة ونشاط، وال يتوانى عن املبادرة 
في إصالح أي عطل في احلاسب اآللي أو الطابعات. 
طلب  عبيد  إن  اخلييلي  يقول  العمل  في  تفانيه  وعن 
منزله حيث  قريب من  إلى عمل  ينتقل  أن  مرة  ذات 
مقر  عن  البعيدة جداً  غافة  أم  منطقة  إنه من سكان 
عمله احلالي، فكان وأن مت نقله بوظيفة مكتبية يقوم 
بإصدار ملكيات خاصة بالسيارات، ولكن لم ينقِض 
مجال  في  القدمي  عمله  إلى  عبيد  عاد  حتى  أسبوع 
الصيانة، وهذا دليل على حبه للعمل أينما كان، إضافة 
إلى إحساس الفرع بأهميته إلى درجة أن غيابه أثناء 

مشاركته في البطوالت مؤثر في العمل واملكان.

لقاء: نوال �سامل  

عبيد الدهم�ين مل ي�ضت�ضلم لالإع�قة والظروف ال�ضعبة

رحلة وعرة إلى القمة



81 العدد 489 سبتمبر 2011 العدد 489 سبتمبر 802011

سماء  في  سطعت  متألقة،  ومخرجة  إعالمية 
حولها.  من  األنظار  مستقطبة  الفلسطينى  اإلعالم 
ذلك  املتناهية،  وعفويتها  البسيط  بأسلوها  متيزت 
بني  جتمع  جديدة  روحاً  فيها  بث  الذي  األسلوب 
األصالة واملعاصرة بطريقة فريدة. سافرت للخارج 
اإلخ��راج  مجال  في  وخاضت  اجلديد،  عن  بحثا 
ونالت جائزة أفضل مخرجة عن فيلم )فاطمة(... 
إنها اإلعالمية الفلسطينية املتميزة ريتا اسحق التي 

كان لنا معها هذا احلوار. 
> بداية، من هي ريتا اسحق؟ 

- ِعشقي للصورة هو ما كان يرسم لي الطريق 
أمامي، فتعريفي األساسي لشخصيتي هي صورة 
وجوه  في  احلب  تزرع  أن  تب  إلنسانة  جميلة 
العالم  إلى  وصورها  فكرتها  توصل  وأن  الناس، 

ريتا اسحق:اإلعالمية والُمخرجة
شةالمرأة  الُمهمَّ

عنصر 
أساسي

في أفالمي
حوار: عبد اهلل عمر

لكي تعبِّر عن ما بداخلها ملن يجهلون تلك القضايا 
على أمل التغيير وإجناحها.

> رغم أنك أنهيت دراسة الصحافة واإلعالم إال 
أنك توجهت لإلخراج، هل تعتبرين ذلك توالً في 
خط حياتك املهني؟ وهل تعتزمني أن جتعلي من 

اإلخراج مهنتك اجلديدة بديلة عن اإلعالم؟
عنها  ق��ال  التي  املهنة  من  أستقيل  لن  ال،   -
الفيلسوف الفرنسي فولتير إنها »صاحبة اجلاللة«، 
من  الوثائقية  األفالم  وبني  بينها  سأوازن  ولكني 
واألفالم  الصحافة  ألن  وإخراجها،  إعدادها  حيث 
الوثائقية وجهان لعملة واحدة، ويكمالن بعضهما 
بعضا. صحيح أنني درست الصحافة، وأعمل اآلن 
الفيلم  أن  إال  دبى،  في  )اآلن(  لفضائية  مراسلة 
الوثائقي الذي أعددته يكمل عملي الصحفي، فليس 

غريباً أن يقوم صحفي بإعداد وإخراج فيلم وثائقي.     
أما اإلخراج، فهو قمة في جبل اإلعالم الشاهق، 
وهو ما يرتب ويهيئ مجاالت اإلعالم ككل فاعتبره 
عليه  تدرب  ومن  إعالمي،  حقل  أي  في  أساسياً 
لماً بشتى مجاالته. ولكن ما مييز اإلخراج  سيكون محُ
على  واالطالع  الثقافة  إلى  باإلضافة  اإلبداع،  هو 

أمور األخبار والقصص االنسانية.
> ما هو املميز في فيلم »فاطمة«؟

- يحكي الفيلم عن شخصية فاطمة في رسومات 
رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، وهو من 
إنتاج »مركز شؤون املرأة« وإخراجي. وشخصية 
في  الفلسطينية  امل��رأة  ثل  متحُ الفيلم  في  »فاطمة« 
املرأة  معاناة  د  يجسِّ والفيلم  احلياة،  مناحي  كافة 

الفلسطينية، سواء في الداخل أم في اخلارج.

للمرة  الفيلم مميزة وجديدة، ألنه  وتعتبر فكرة 
في  صامتة  شخصية  عن  التحدث  يتم  األول��ى 

األفالم.
وفكرة الفيلم داعبت مخيلتي منذ الصغر وكنت 
ناجي  دها  جسَّ التي  »فاطمة«  شخصية  في  أرى 
العلي كرمز للمرأة الفلسطينية. وقد ارتكزت معاجلة 
الفلسطينية(  )امل��رأة  »فاطمة«  رؤية  على  الفيلم 
ملختلف األحداث، وكيف أنها كانت تبدي رأيها في 
مختلف األحداث واملواضيع السياسية برؤية ثاقبة 

تنطلق من إميانها بحقها الفلسطيني. 
واختيار »فاطمة« كشخصية محورية في الفيلم، 
جاء ألن املرأة الفلسطينية كانت وما زالت متثل قمة 
الضعف والقوة في آٍن واحد، بوصفها أحُنثى تطير 
ذراعني  إلى  يتحوالن  لكنهما  ضعيفني،  بجناحني 

قويتني عندما يتعلق األمر مبقاومة احملتل. 
جوانب  تناولت  فقد  »فاطمة«،  عن  بعيداً  وليس 
أخرى في حياة »فاطمة« تتعلق بباقي أفراد العائلة 
كالشخصية املعروفة »حنظلة« وهو ابنها، وكيف أن 
يديه  يعقد  املرات طفال  إحدى  في  فاطمة صادفت 

خلف ظهره وكأنه حنظلة اجلديد. 
> كيف ترين واقع السينما فى قطاع غزة؟

- واقع السينما في قطاع غزة محزن لألسف، 
ولكن ثورة الفن في صدور الشباب الغّزي هو من 
أغلقت  التي  العرض  دور  أيضاً  ويعيد  سيعيدها، 

الكلمة و الظل

�لفيلم �لوثائقي �لذي �أعددته يكمل عملي 

�ل�شحفي, فلي�ض غريبًا �أن يقوم �شحفي 

باإعد�د و�إخر�ج فيلم وثائقي.     
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الكلمة و الظل

من  وغيري  أنا  أواص��ل  وأن  سنني،  منذ  أبوابها 
املبدعني عملنا السينمائي رغم شح اإلمكانيات من 

دعم وأجهزة. 
> ما هو عملك القادم؟ 

األول  فيلمي  إلخ���راج  ��ر  اح��ضِّ اآلن  أن��ا   -
تالقي  وكيف  املرأة  عن  يتحدث  وهو  السينمائي، 
بنظرة  يرونها  وكيف  العربي  مجتمعنا  في  الظلم 
دونية جسداً للتفريغ والتفريخ. والهدف من الفيلم 
محاولة التأثير على املجتمعات العربية حتى ترى أن 
املرأة كائناً يستحق احلياة السعيدة واجلميلة ألنها 
الفيلم  اسم  وسيكون  واألساسي،  اآلخر  نصفنا 

)جسد(. 
في  وأنت  األول  الوثائقي  فيلمك  أخرجِت   <
سن صغيرة هل ميكن أن نعتبرك أصغر مخرجة 

فلسطينية؟
- ميكن تصنيفي كأول مخرجه فلسطينية في 
 21 سن  في  وأنا  إخراجي  بدأت  ألني  غزة  قطاع 

سنة. 
في  اجلمهور  إعجاب  ُيسهم  أن  ميكن  كيف   <

دعم خطواتك نحو اإلخراج؟
- عندما يشير إليَّ أحدهم بقوله: ها هي مخرجة 
فلسطينية ناجحة، يجعلني ذلك أشعر بأن اإلخراج 

هو جزء من جناحي.
> ُيالحظ بأن هناك موجة جديدة من الشباب 

الذين يتجهون إلى اإلخراج؟
- ليس كل من يتوجه لإلخراج ميكن أن يكون 
مخرجاً ناجحاً، ألن مقومات املخرج يجب أن تتمثل 
في أشياء كثيرة، باإلضافة إلى الدراسة والتدريب.

> ماذا مُيكنك أن تقولي عن هذه الظاهرة وأنت 

مخرجة شابة؟
- أدعم هذه الظاهرة ولكن ليس حلشد مخرجني 
املسؤولية  من  بقدر  يكونوا  أن  يجب  بل  فقط 
باب  الشَّ أن نستثمر طاقات  اإلخراجية، ألننا يجب 

ملا يبدعون به.
جتربتك  في  تواجهك  التي  التحديات  ما   <

السينمائية؟
- أبرز التحديات صناعة اسم في عالم اإلخراج 
التحدي  مبثابة  ستكون  التجربة  وهذه  السينمائي 

األقوى، ألن السينما في قطاع غزة معدمة.
> كيف كانت بداياتك في عالم السينما؟

- لم تكن لي أفالم سينمائية، أنا فقط أخرجت 
أعمل  احلالية  الفترة  في  ولكني  الوثائقية،  األفالم 
خمس  مدته  درام��ي  سينمائي  فيلم  إخ��راج  على 

دقائق عن املرأة املعنفة.
الرجل  سينما  بني  بالفصل  تؤمنني  هل   <

وسينما املرأة؟
- ال أؤمن بذلك الفصل، ألن عالقة الرجل باملرأة 
عالقة تكاملية ال ميكن ألحد أن يستغني عن اآلخر 

إلجناح العمل.
بدور  وقمن  مكانة  لهن  النساء  من  العديد   <
أفالمك  في  وج��ود  لهن  هل  احلياة  في  ري��ادي 

التسجيلية؟
- بالتأكيد النساء لهن شيء أساسي بأفالمي، 
النساء  فمن  مجتمعنا،  في  همشه  محُ الفئة  تلك  ألن 
من عانني ويالت احلرب في قطاع غزة ِبفقد أحد 
أحبائها، ومنهن من أحُسرت في سجون اإلسرائيليني، 
ومنهن من صارعن احلياة من أجل تربية أوالدهن 
بعد استشهاد أزواجهن. هناك مناذج عديدة للنساء 

في قطاع غزة تستحق الظهور في أفالمنا الوثائقية 
لنظهر للعالم ما يقمن به من أجل الوطن ومن أجل 

أن يعشن حياة كرمية.
> أنت كإنسانة، ماذا يسعدك وماذا يغضبك؟ 

- أكون سعيدة وفي قمة سعادتي عندما أجنز 
عمالً يالقي استحساناً من زمالئي ومن اجلمهور، 
وكذلك عندما أشعر بأن حالة ما من احلاالت التي 
إلى  آالمها  عنها ظهرت ووصلت  فيلم  بعمل  قمت 
مسامع أهلنا في قطاع غزة تديداً ومن ثم العالم 

العربي عموماً. 
> هل تتقبلني النقد أم أنه يخرجك عن طورك؟ 

- أطلب النقد من األصدقاء، وأشاكسهم أحياناً 
سرعان  ولكنني  يقولون،  ما  على  وال��رد  باجلدل 
وأحاول  قالوه  ما  وأستعيد  نفسي  إلى  أخلو  ما 
االستفادة منه قدر استطاعتي، ويهمني رأي الناقد 
يزيدني  واآلخ��ر  مساري  يعدل  ف��األول  واحلاقد 

عزمية في احلياة.
إخ��راج  في  ُقدماً  املضي  على  عك  شجَّ من   <

أفالمك؟ 
وادي،  مرمي  الدكتورة  والدتي  شجعتني   -
بقدراتي  وإميانها  لي  الدائم  تشجيعها  فلوال 
جميع  في  ومساندتي  جانبي  إلى  ووقوفها 
النقدية  مالحظاتها  ولوال  الفيلم،  إعداد  مراحل 
تب لفيلمي أن  التي كانت تبديها على الفيلم ملا كحُ
يرى النور وأن يحصل على املرتبة الثانية في 
مهرجان »غزة الدولي«. كما تلقيت تشجيعاً من 
حتى  زمالئي،  من  وكذلك  وأصدقائي،  إخوتي 
الذين استخفوا بقدراتي، فقد شكلوا لي  أولئك 

حافزاً دفعني للمواصلة والنجاح.
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واالجتماعية  الوطنية  القصائد  أن  أرى  أن��ا 
أو لولي األمر،  للوطن  أكثر صدقاً،وهي رد جميل 
والقصائد االجتماعية لها تأثير إيجابي، وتعبيراتها 
النصح وجتارب احلياة..  صادقة، حيث جند فيها 
الغزل، وقد  بينما جند جميع الشعراء يكتبون في 
فيه  فاخليال  احلقيقي،  مبعناه  الصدق  يحمل  ال 
القصائد  من  النوع  هذا  في  يتم  ما  وغالباً  واسع، 
عرض مفاتن املرأة والتغزل مبحاسنها، وهذا ما ال 

أرتضيه.

خمي�ص بن �صامل ال�صويدي

شاعر إماراتي

�صعر/ علي بن �صامل الكعبي
�صعر/ عبداهلل بن نا�صر النعيمي

�صعر/ عائ�صة الكعبي

الليل طالالعـــــز
ـــــس بــــطــــ�ريــــه ـــــ� ـــــوج الـــــلـــــيـــــل طـــــــــ�ل و�ـــــــضـــــــرت اه

ـــه ـــي ـــواق ـــض � َجـــــَفـــــــــــت  ــــه  ــــن ع و  مــــــــ�ت   والـــــو�ـــــضـــــل 

ــــن جــــــروحــــــه ويــــربيــــه  ـــه مـــــ ــــ ـــحرّ ـــض ـــ� ـــك ي ــــ ـــل ــــ ـــض  و�

ـــ� فـــــــــمــــواريــــه ـــه ـــن ـــض ـــ� ـــ�ب  اهـــــــمـــــــومـــــــه الـــــــــلـــــــــي ح

ــــد قـــ��ـــضـــيـــه ـــــ ـــــر عــــلـــــــــى ح ـــــ��ـــــض ـــــون ـــــــدت اأب ــــــــ  وحرّ

يـــه ــــع عـــــــــيـــــــــوِنِ تـــقـــورّ ـــه مـــــ ــــ ـــض ـــ� ــــ  د�ــــضـــــــــتـــــــــور رم

ـــيـــــــه ــــن وراهــــــــــــ� تـــخـــفرّ ـــــ ــــي م ـــــ ــــل  مـــــــــنــــظـــــــــورهــــ� ال

ـــه ـــي ـــ�ن ـــع م يف  وافــــــتــــــهــــــم  ــــٍط  ـــــ ــــي بــــ�ــــض  قـــــ�ـــــضـــــدي 

ـــــ�ب وخـــــــــــــل كــــــــرث املـــــ�ـــــضـــــ�ريـــــه ـــــت ــــــ ـــــع ـــــل ال ــــــ  خ

ــــ�ري ـــــ ــــض � الـــــيـــــــــــوم  ذا  لـــــــني  املـــــحـــــبـــــة  وجـــــــــــرح 

حـــــــتـــــــى حـــــــــمــــ�م الـــــــــــــــورق بــــ�لـــــــــهـــــــــم طـــــــــ�ري

ــــداري ـــــ ـــــ رّـــــك ت ــــن انــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــك يــــــــــــــ� زي ــــلـــــ ـــــ ــــمرّ واحـــــ

ـــــــواري ـــــــط ـــــل وقــــــــــت ال ــــن حـــــي ـــــ وخـــــــــلــــتــــه يــــعــــل

ـــــ�ري ـــــب ــــــر د�ــــــضــــــتــــــوره اأطـــــيـــــعـــــه اج ـــــــ تـــــــــحــــت اأم

ـــــواري  ــــــ ـــه ت ــــ ـــن ــــ ـــي ــــ ـــــ�ِنِ وع ــــــ ـــــف ــــــ ــــه اك ـــــ ــــض ــــو� ـــــ ارم

ــــد ويــــــبــــــ�ري ـــــ ــــح ـــــفـــــك ي ــــي و�ـــــض ـــــ ـــــ ــــــــن ف ــــــــزي وال

ـــــ�ري ـــــي ـــــت ــــي واخ ـــــ ــــت ـــــــــــــــك غــــ�ي ــــك النرّ ـــــ ــــل ــــض ــــو� وي

ـــــــ�ري ــــق ج ـــــ ــــي ــــ�ل ـــــ ــــع ـــــي امل ـــــك فــــــ ــــــ مــــــــــــــ�دام حـــــبرّ

�ي من اأجِل �َضخ�ضني اأ�ضكُب ال�ضَّ

ة اأو�ضُد قلبي تلطُم ب�بي ع��ضفٌة رعديَّ

يح �ضت�ِئري َترَتف وقلبي اأي�ضً�  ُتزجمُر الرِّ

ب�بية ال اأُب�ضرين  ج�ج اأنف��ضي �ضَ اأم�َم الزُّ

قطرُة مطر على اجل�نِب االآخر ت�ضتغيُث بي ظلُّ �ضمعتي

ك�ملوْج، يعلو َويهِبط ُيراق�ضني

مثل اأرملة َتقُد على احلي�ة َت�ضت�ْضِر�ُس الريح 

اإذا م� َخرْجت كي اأتبَع ُخط�ه� �ضتلحُق بي 

اأُ�ضِعُل قلبي بفتيِل الذكري�ت كي ال اأنَطفئ

لل�ض�عرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�ضراف: خ�لد الظنح�ين

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

ـــــــــروق الـــعـــزرّ ــــيــــل والـــ�ـــضـــيـــل وب )�ـــضـــهـــيـــل( والــــل

ـــفـــزرّ ت الـــــــلـــــــزوم  وقـــــــت  نـــــ��ـــــس يف  لــــــه  والـــــــعـــــــزرّ 

ـــزرّ ـــل ـــــــــرى الـــــــعـــــــزامي غـــــنـــــ�مي بــــ�لــــنــــفــــو�ــــس ت وت

ـــزرّ ـــت ـــع راعــــــــــي املــــــعــــــزه عـــــزيـــــز وبــــــــه نــــحــــن ن

ــــيــــ�يل حـــزرّ الــــل ـــمـــ�ت  هـــ�ـــض ــــ�ف  ــــض � والــــــرجــــــل ىل 

مـــــرتـــــزرّ مـــــوقـــــعـــــه  يف  جـــــ�لـــــ�ـــــس  واحـــــــــــــٍد  كـــــــم 

ـــــ� كــــزرّ ـــــن مــــ�ــــضــــ�ريــــف الــــعــــال م وكـــــــم واحــــــــــٍد ع

نـــــــظـــــــرات عــــيــــنــــه بـــــعـــــيـــــده لـــلـــبـــعـــيـــد تــــخــــزرّ

رزرّ الــــ�ــــضــــوامــــخ  يف  ـــــــــرزه  ي ور�ـــــضـــــمـــــه  ــــمــــه  ا�ــــض

ـــــوا تـــهـــتـــزرّ ـــــه ــــ� ال ــــ�ه ـــــ� ي ـــف كـــــل م ـــع ـــض ـــ� ــــــــس ال رو�

ـــــم �ـــــــضـــــــ�ري وبـــــــــــ�ت الـــــغـــــيـــــث هــــمــــ�يل ـــــي ـــــغ وال

ــــ�يل ــــغ ــــــــ�يل ال ــــــذل غ ــــــب ـــــــوايل وت ـــــــع ـــــى ال ـــــرق ت

ـــ�يل ـــع ـــل  عـــــــن كـــــــل مـــــو�ـــــضـــــع دنـــــــــ� تـــــرفـــــعـــــك ل

ـــر تــــقــــديــــر واجـــــــاليل ـــض ـــ� ـــب ـــــن نــــفــــو�ــــس ال ـــــه م ل

الــــبــــ�يل ـــر عــــلــــى  ـــط ـــخ ي مـــــ�  �ـــــضـــــيرّ  يف خـــــ�طـــــره 

ــ�يل ـــ ـــ تـــ وال  اأول  ال  ــس  ــ� ـــ ـــ ـــ ب ــم  ـــ ـــ ـــ ــض خــ� ـــع  ــــ ــــ رافــــ

واقــــبــــ�يل طــــيــــب  تــــالقــــي  �ــــضــــوبــــه  جــــيــــت  وان 

ــــ�يل ــــــ� ف ــــــــٍر يــــخــــيــــل الــــ�ــــضــــيــــد م ـــــــروات ح ـــــــض �

ـــــ�يل ــــد االجـــــي ــــن ـــــد اأفـــــــعـــــــ�ل تــــبــــقــــى ع ويـــــخـــــلِّ

ــــ�يل ــــب اجل ــــــــــس  رو� ـــــرك  ـــــح ي ــــــ�  م ــــــوا  ــــــه ال واال 

�ي من اأجِل �َضخ�ضني  اأن� وحيدة لكني اأ�ضكُب ال�ضَّ

يعلُن املِذي�ع: االأجواُء م�ضم�ضة يف بلد م�

على َوَرقة دمعة. وعلى اأخرى قطرُة مطر 

تي ن�ِفَذتني، يف ُبرقع دفُء ُغرَبتي عين� َجدَّ

ِحٌك �ضيني ورائحُة طع�م �ضبيهٌة به! �ضَ

غن�ُء املطر يف �ضهوِل بالدي تكبريُة عيد

قمُر ال�ضت�ء مبتٌل مثل عيني حنَي ال اأراه

يح من خلِف َنوافذي ُتهدِهُدين َه�ْضه�ضُة الرِّ

�ضننُي الغربة �ضت�ٌء ال ينتهي بغرِي عودة
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أعالم عربية

بدر بن عبد املح�صن

لد الشاعر األمير بدر بن عبد احملسن بن  وحُ
عبد العزيز آل سعود في الثاني من أبريل عام 
علم  بيت  في  ونشأ  الرياض.  مبدينة   1949
بن  األمير عبداحملسن  والده  وأدب حيث كان 
للعلم  عبدالعزيز آل سعود »رحمه الله« محباً 
مكتبة  ولديه  مبدع  شاعر  وأنه  كما  واألدب، 

ضخمة تضم العديد من الكتب.. وأن مجلس والده  
كان يغصُّ بالعلماء واألدباء وكبار املفكرين في ذلك الوقت مما كان له 

األثر البالغ في حب األمير بدر لألدب والشعر. 
ومصر،  السعودية  العربية  اململكة  بني  االبتدائية  مراحله  درس 
واملتوسطة في مدرسة امللكة فيكتوريا في اإلسكندرية، ودرس املرحلة 
وفي  بريطانيا  في  درس  كما  السعودية  العربية  اململكة  في  الثانوية 

الواليات املتحدة األمريكية.
للجمعية  رئيساً  أصبح  السبعينيات  ومطلع  الستينيات  نهاية  وفي 

السعودية للثقافة والفنون.
تناولت قصائده العديد من املواضيع املختلفة، حيث كتب الكثير من 
القصائد الوطنية، الغزلية والوجدانيات والتأمليات والرثائيات. وضع 
أوبريت )وقفة حق( ملهرجان »اجلنادرية« السابع عام 1992 وأوبريت 
)فارس التوحيد( في »اجلنادرية« الرابع عشر حصل من خالله على 
من  اختير  حيث  والتلفزيون  لإلذاعة  القاهرة«  »مهرجان  في  جائزة 
الدراما والشعر مما أضفى  ضمن أفضل األعمال، لتميزه باملزج بني 

على العمل رونقاً خاصاً. 
وللشاعر ثالثة دواوين هي: »ما ينقش العصفور في مترة »العذق« 

و»رسالة من بدوي« و»لوحة رمبا قصيدة«.

دروبي رمل

من جيت ساري ال  رمل  دروب��ي  في 
األشواك ال من رحت ساري  ينبت 

طريقي وف��ي  إال  جيتك  ما  صاحبي 
وخباري  ن���ّوار  ال��ع��ام  ربيع  م��ن 

زهره األرض  في  وب��ه  تواعدنا  وال 
ط��اري  للبرق  وب��ه  تفارقنا  وال 

ساعه العمر  ف��ي  ل��ي  دام  تأخر  ال 
انتظاري  في  أشوفك  لني  تقدم  وال 

ورقها أحسب  ورده..س��ه��رت  الزمن 
وإن قضا ماجيت في دموعي ع�واري 

بوع�دنا نلق�ى  ال�ذي  كث�ر  حب�ّني 
وغ�داري  وجنوم  وريح  ظالل  من 

بي تكتسي  لو  اخلجل  مثل  صاحبي 
قبل أصير الشال يذهلني انحساري 

أسامي للشكوى   .. البعد  قريب  يا 
اجلف�ا .. واخلوف .. وآخرها حذاري 

وان��ت ل��و خ��ان ال��زم��ن بقول واف��ي
مشاري أظنك  وال   .. تركي  أنا  ال 

أدب عالمي

روبرتو �سو�سا

املشهور  الهندوراسي  والكاتب  الشاعر  ل��د  وحُ
روبرتو سوسا في مدينة يورو في الهندوراس في 
أبريل/نيسان عام 1930 .  الثامن عشر من شهر 
أمضى فترة شبابه في العمل الشاق من أجل إعالة 
أسرته الفقيرة ،وعندما بلغ الثالثني من عمره نشر 
حصل   1969 عام  وفي   . األول  الشعري  ديوانه 

عام  وفي  أسبانيا.  في  األدبية  »أدونيس«  جائزة  على 
1978  فاز بجائزة »كاسا دي الس« األمريكية في كوبا. غير أنه في عام 
1991  نشر ستة دواوين شعر وثالثة كتب في النثر وكتابني عن األدب 

الهندوراسي في آن واحد. وفي عام 1999  نشر مجموعة أعماله الكاملة.
تحُرجمت دواوينه الثالثة ، )األيام الصعبة( و)اخلوف املشترك( و)عودة 

النهر( إلى اللغة اإلنكليزية.
يعتبر سوسا واحداً من الشعراء القوميني الكبار في هندوراس الناطقني 
باللغة األسبانية ومن أفضل شعراء أمريكا الوسطى، واملالحظ في شعره 
أن كل قصائده تفيض بوافر من الطاقة والقوة في مقارعة الفظائع التي 
كانت ترتكبها الدكتاتوريات السيئة، والتي ولدت تت ظل الرأسمالية، حيث 
كانت أعماله األدبية مبثابة رد فعل ملظالم الفقر والظلم والالعدل التي خلقت 
الفرقة والتناقض بني الناس. وإلى يوم  وفاته في الثالث والعشرين من 
الهندوراسية حيث  العاصمة  الشاعر في  2011، عاش  شهر مارس/آذار 
عمل محرراً ملجلة احلاضر ورئيساً التاد الصحفيني الهندوراسيني، كما 

مارس التدريس في اجلامعات الوطنية في بالده.

الفقراء

كثيرون هم الفقراء
ولهذا ، فمن املستحيل نسيانهم 

الشك 
أنهم وعند  كل فجر جديد
يلقون بنظراتهم اخلاطفة

صوب
البنايات التي كانوا يتمنون

ً أن تكون بيوتا
ألطفالهم!!.

مبقدورهم أن
يحملوا على أكتافهم

نعش جنمة
مبقدورهم أن يحطموا  الهواء

مثلما تفعل الطيور املجنونة
عندما تجب  الشمس!!!.

وألنهم ال يدركون  عظمة عطائهم
فإنهم يدخلون ويخرجون

من خالل مرايا الدم
ميشون ببطأ وميوتون  ببطء

لهذا فمن املستحيل
نسيانهم!  

متعة احلي�ة اأن تعمل عمال مل ي�ضبقك اإليه اأحد ومل يتوقعه االآخرون.

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم
نائب رئي�س الدولة  رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«

اأمثال �صعبية

قطع رقاب وال استرقاب 
رقاب: جمع رقبة.

استرقاب: املراقبة واالنتظار.
يضرب املثل باإلنسان الذي ينتظر حاجة ملدة طويلة، وميل االنتظار فكان 

قطع الرقبة أسهل من االنتظار.

قلبي على ابني وقلب ابني من احلجر مبني 
يضرب املثل بحنان وعطف الوالدين على ابنهم ولكن قلب االبن دائماً قاٍس 

وجاف، وال يشعر بشعور والديه.

حرفة يدوية قدمية

اجلالفة 
والقوارب،  السفن  صناعة  تعني  اجلالفة 
عريقة  تقاليد  ذات  تراثية  حرفة  وه��ي 
مكانة  وصاحبة  اجل��ذور،  في  وراسخة 
مرموقة ال يحيط بها سوى من أدرك أهمية 
القارب أو السفينة في حياته، حيث يستعمل 
اجلالف في صناعة القوارب والسفن التي 
كانت تستعمل للصيد والسفر وفي رحالت 

الغوص عن اللؤلؤ، ومن أدواتها: 
ملنع  يستخدم  الذي  )القطن(  والكفات  أحجام،  عدة  على  وهو  املسمار 
تسرب املياه داخل السفن، والودك ويصنع من شحم األبقار بإذابته، وهو 
عبارة عن خليط من الصل )زيت سمك القرش( والشحم املذكور ينتج 
واجلدوم، حيث  املاء،  ليمنع تسرب  القارب  يلصق بخشب  عنه معجون 
يستخدم في عمليات تربيع احلطب،أي في قص األخشاب وتقطيعها ومن 
ثم تشكيلها بالشكل الذي يريده اجلالف،واملنشار، واملنقر الذي يستخدم 
من خالل طرقه باملطرقة لتجليس ألواح اخلشب،وأخيراً املجدح وهو مكون 

من ثالثة أجزاء )الطرف واجلسد والكاشخة(. 

كنايات مالحية

»مركبكم ما يطوف«
بحار  أي  إن  صغير،  زورق  فيه  مير  يكاد  سفينتني  بني  الفراغ  إن 
أن  يعني  وهذا  األخرى،  السفينة  إلى  ليصل  حبال  أي  رمي  ميكنه 
التقارب شديد وال ميكن أن مير مركب كبير بينهما، سواء كان خاطفاً 
العمل  هذا  على  أقدم  إذا  النوخذة  إن  التيارات،  تسيره  أو  بأشرعته 
فهذا يعني أنه قد نوى على إتالف املراكب الثالثة، مركبه واملركبني 
بحارة  يتناقله  فسوف  ما حدث  إذا  للهول  ويا  البندر  في  املتوقفني 
البندر زمناً، ألنه عمل لم يقدم عليه من يدخل البحر ألول مرة، فكيف 
يقدم عليه من قد أوكل إليه قيادة سفينة، وفيها فريق بحري متكامل؟ 

إنه سوف يهلك احلرث والنسل!
هذه الكنية تستعمل ألغراض شتى، منها: املمانعة، واحلكم على األمور 

الواضحة، والقياس واحلكم على سالمة املمتلكات.

»ما فيه نبر«
امليدار  من  إش��ارات  هناك  أن  بذلك،  ويقصدون  نقر«  »فيه  ويورد 
البحار، حيث يعرف  إلى يد  أو خيطها  »الشص« عبر سلك »اجللة« 
من الشارات أن هناك سمكة تتنأول الطعم بحذر شديد، ومن خبرة 
املالحني أنهم يعرفون نوع السمكة، وهي تتناول الطعم الذي يدعى 

»الييم«.

عبارات

الييم 
)الصنارة(  باملصياد مثل  السمك، حيث يوضع  أي غذاء  الطعم،  هو 
أو )القرقور( الذي يصطاد به السمك الذي بالييم أي املادة الغذائية 
للسمك التي استخرجت من البحر وعملت بشكل ما لتكون طعماً لصيد 

السمك.

هب ريح
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ط�رق ال�ضن�وي
tarekelshinnawi@yahoo.com

أيام شهر رمضان بعد أن حصلنا جميعاً على جرعة ضخمة أكثر من قدرتنا على انتهت 
االحتمال حيث كانت املائدة الرمضانية عامرة بكل أطباق البرامج واملسلسالت، 
صرنا بعدها متخمني ال نطيق أن نشاهد كل ما يبثه التلفزيون.. من املؤكد أنك 
سوف تضبط نفسك في حالة خصومة مع الشاشة الصغيرة رمبا تدوم بضعة 
أيام أو تصل إلى أسابيع!  وباعتباري بحكم املهنة مشاهداً جيداً للمحطات الفضائية فأنا أعتقد أن هناك 

طريقتني للتعاطي الرمضاني مع ما يبثه التلفزيون وهو إما أن تكون نحلة أو فأراً.. 
كان أمير الشعراء »أحمد شوقي« ينصح تلميذه املوسيقار »محمد عبد الوهاب« بأن يصبح مثل النحلة 
ينتقل من غصن إلى غصن ومن وردة إلى وردة يستحوذ على رحيق أفضل الورود ليفرز لنا بعد ذلك 
عسالً شهياً.. إنها فلسفة تليق بالفعل بحرية النحل التي هي الوجه اآلخر حلرية اإلبداع.. كان »شوقي« 
يرى أن على املبدع أن يسعى ملا هو جيد لتزداد حصيلته في التذوق وبعدها يقدم إبداعاً متميزاً. ولكن الناقد 
لن جتدي معه طريقة النحلة وعليه أن يتذوق كل شيء ويتحمل أيضاً كل شيء، فليس لديه هذا الترف في 
االنتقاء، ولهذا تعودت في شهر رمضان وبالتحديد في األسبوع األول أن أخترع نظرية أخرى أحتفظ ببراءة 
اختراعها لنفسي  ولن أنصح بها أحداً غيري.. إنها حيلة الفأر! املعروف أنه في عالم الفئران مهما كان األكل 
شهياً واملعدة خاوية فإن الفأر ال يحصل منه سوى على جرعة قليلة من الطعام تسباً الحتمال وجود سم 
قاتل.. إنه ال يجازف بأكل كميات كبيرة إال إذا تأكد أنه لم يخدع ولم يحُصْب بتلبك معوي.. بعد هذا االختبار 

يواصل التهام باقي الطعام وهو مطمئن إلى أنه بصدد وجبة »معتبرة«!
في بداية أيام رمضان أثناء مشاهدتي للمسلسالت والبرامج أتعلم من حيلة الفأر خاصة في األيام األولى 
حيث أعيش داخل خيمتي الرمضانية التي أقيمها بجوار التلفزيون وألهث في املشاهدة طوال األسبوع األول 
وأشاهد اجلرعات كاملة تصل أحياناً مدة املشاهدة اليومية إلى قرابة 12 ساعة، وبعد هذا األسبوع اإلجباري 
أشعر أن من حقي أن أتخفف قليالً من هذا احلمل الثقيل وأنتقى فقط ما أريده محاوالً أن أتعلم هذه املرة 

من حكمة نحلة »عبد الوهاب«! 
املالحظة العامة هي أن التغطية اإلخبارية ألول مرة في تاريخ احملطات الفضائية في رمضان على مستوى 
العالم العربي لم تخفت جاذبيتها برغم هذا السيل من البرامج واملسلسالت حيث إن »الرميوت كنترول« 
كان بني احلني واآلخر ينتقل إلى القنوات اإلخبارية خاصة مع نقل تفاصيل محاكمة »مبارك« على الهواء ثم 

التحليالت التي أعقبت ذلك احلدث الذي أضفت عليه الفضائيات بعداً عاملياً.
ت في وقت بثها على الهواء املسلسالت  ال شك أن محاكمة »مبارك« احتلت مساحة من االهتمام وَنحَّ
والبرامج جانباً ألن موجة الناس منضبطة عليها، بعد ذلك عاد اجلمهور يتابع بشغف املسلسالت والبرامج.

كانت الثورات العربية لها وجودها في أغلب تلك البرامج، واملفاجأة هي أن النجوم الذين ارتبطوا مبا عرف 
بالقائمة السوداء صاروا هم النجوم الذين شغلوا املساحة األكبر لتلك البرامج!

بعض املسلسالت أضيفت لها مشاهد عن الثورة وكأنها موضة ولكني أراها نوعاً من التعسف الدرامي 
في  معها  أتعامل  وأنا  كنت محقاً  أنني  املكثفة  الرمضانية  الوليمة  لي  وأثبتت  يخبو وميضها،  ما  سرعان 

األسبوع األول بنظرية الفأر وبعد ذلك أنتقل إلى العمل بحكمة النحلة!

حيلة الفأر

شيء
في
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قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس »املركز الثقافي 
اإلعالمي« لهذا الكتاب بعبارات حكيمة تضعه في منزلته فقال: »كثير هو الكالم ولكن القليل منه هو املفيد 

واملؤثر، وكثيرة هي األنشطة، ولكن القليل منها هو الفريد واملتميز.
ويشير سموه إلى أن مضامني هذا الكتاب من األنشطة تأتي ضمن اجلهود الكبيرة التي تبذلها دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، 
لتعظيم شأن الثقافة وإعالء قيمة الفكر متسقاً مع ما تشهده وتققه من نهضة في املجاالت األخرى على 

جميع املستويات...«.
إن كتاب املوسم الثقافي 2010 مبا يحتويه من محاضرات يقدم للقراء مزيجاً من األفكار البناءة والثقافة 
الرفيعة، فهو يجمع محاضرات في مجاالت متعددة أبرزها: أزمة العالقات العربية- الغربية، أهمية العالج 
باألدوية في إدارة األلم، القصة القصيرة في واقع متغير، قراءة في فكر اجلابري، دور التربية في تقيق 
دولة  مستقبلية، منوذج  وآفاق  املتحدة..تديات  العربية  اإلمارات  دولة  في  البشرية  املوارد  تنمية  األمن، 
يتجاور مع  قانوني  كنظام  اإلسالمية  الشريعة  السلمية،  النووية  الطاقة  لتطوير  املتحدة  العربية  اإلمارات 
األنظمة القانونية الكبرى، قبس من نور الله، الصحافة وتديات العصر، اجلراحة التجميلية.. ما هو اخلطأ 

وما هو الصواب؟، الغربية.. حملات من ذاكرة البر والبحر وتراث البيئة واإلنسان.
املكان  ذاكرة  وهذه جتربتي،   .. اإلماراتية  املرأة  أنا  أهمها:  الندوات،  من  مجموعة  أيضاً  الكتاب  ويضم 

اإلماراتي، كيف نستقبل رمضان، املجلس الوطني االتادي.. التجربة واألفق.
وبذلك يقتطف هذا الكتاب -بتنوع محاضراته وندواته- للقارئ من كل بستان زهرة.

كتاب الموسم الثقافي 2010
ت�أليف: جمموعة من املح��ضرين

الناشر: املركز الثقافي اإلعالمي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، أبوظبي 2011، الطبعة األولى 400 صفحة.

إن إشكالية التعّددية الثقافية هي مشكلة الدول واملجتمعات في العصر احلديث، وليست مشكلة للفكر 
اإلجابات عن  لها في  البحث قوربت احللول  إشكاليات في هذا  املعاصر فحسب، وقد طرحت  السياسي 
األسئلة اآلتية: ما الذي يحمل األقليات الثقافية على االنبعاث والبروز في الدول – األمم الغربية؟ كيف ميكن 

املواءمة بني الوحدة السياسية والتنوع الثقافي وفقاً لنظرية التعددية الثقافية؟ 
إن موضوع هذا الكتاب ذو طابع إشكالي، وهو كيفية التعامل مع واقع التنوع الثقافي واللغوي والديني، 

والتعدد العرقي والقومي، في مجتمعات العالم املعاصر.
وقد نشأت حول هذا املوضوع اجتهادات نظرية وعملية عديدة، وخاصة في مرحلة »ما بعد احلداثة« في 
الغرب. وتدور هذه االجتهادات إجماالً حول قضية يدعوها مؤلف هذا الكتاب »إشكالية التعددية الثقافية«، 
مع التركيز بصفة خاصة على احملاولة الكبرى التي قدمها أحد أكبر منّظري »التعددية الثقافية«، وهو املفكر 

السياسي الكندي )ويل كيملكا(.
في  املعاجلة  )1( سبل  املذكورة:  اإلشكالية  معاجلة  من سبل  نوعني  بني  التفرقة  إلى  املؤلف  وينتهي 
املجتمعات الغنية، والغربية منها بصفة خاصة، واملزدحمة مبشكالت ناجمة عن الهجرة الدولية املوسعة من 
أوروبا إلى األمريكيتني في العصر احلديث، وتهميش »السكان األصليني«، وازدواجية األغلبية واألقليات 
القومية، مما يطرح حلوالً قائمة على نوع من التفكيك الداخلي لبنية »الدولة األمة«، و)2( سبل املعاجلة في 
دول العالم الثالث، حيث التنوع الثقافي أصيل تاريخياً، ومتجذر مجتمعياً وجغرافياً، مما جعل اجلماعات 
الثقافية ذات موروث تاريخي وثقافي مشترك، بالرغم من تسيّس هذه اجلماعات وتنافسها، وتبعاً لذلك فإن 
أصالة وجودها التاريخي والثقافي، تؤدي إلى تركيز مطالبها الذاتية على املشاركة في السلطة والتعبير عن 

ذاتها الثقافية.
دارت فصول الكتاب الثالثة حول: الدولة- األمة وتدي التنوع الثقافي، االجتاهات الليبرالية املعاصرة 

وكيفية التعامل مع التنوع الثقافي، ومشروع كيملكا لبناء الدولة املتعددة الثقافات.

إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر
الدكتور ح�ض�م الدين علي جميد

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2010، الطبعة األولى 368صفحة.

قناتي)اجلزيرة(  في  العراق  عن  األخبار  من  املقدم  حقيقة  عن  محددة  إجابات  الكتاب  هذا  يحتوي 
و)العربية( الفضائيتني كنموذج مت اختياره من الفضائيات العربية ومدى مطابقة هذه األخبار للمهنية في 

العمل اإلخباري الصحفي، ومدى التزام كل منهما باحليادية في نقل هذه األخبار.
ويقدم هذا البحث العلمي مؤشرات مهمة للعاملني في القناتني املشار إليهما خصوصاً وجميع القنوات 
اإلخبارية األخرى، باإلضافة إلى متابعي األخبار في الفضائيات العربية عموماً، وكذلك الدوائر املعنية برصد 
األخبار وتليلها باإلضافة إلى مراكز البحوث وكليات اإلعالم في العالم العربي بشكل خاص وذلك في 
إطار البحث عن تأثيرات األخبار في األحداث اجلارية في العراق محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك في إطار 

السعي إلى ترسيخ القيم املهنية في العمل اإلخباري في القضايا العربية.
يتألف الكتاب من خمسة فصول: قضية الكتاب، وخصوصية األخبار التلفزيونية، والتأثيرات اإلعالمية 
قبل وأثناء احتالل العراق، وقارن الفصل الرابع بني قناتي: »اجلزيرة« و»العربية«، وعني الفصل اخلامس 
باملؤشرات واملالحظات، ثم اخلامتة التي تضمنت توصيات ومقترحات، فاملالحق وفيها إلى جانب استمارة 
تليل املضمون جداول عن القوالب الفنية لنشرة قناتي العربية واجلزيرة، والزمن الكلي ألخبار العراق في 

القناتني، والشخصيات املستضافة فيهما، ومحاور اخلبر في الفضائيتني.

يعتبر كتاب »إمبراطور كل األرض سيرة ذاتية للسرطان« ذا أهمية كبيرة، إذ يتضمن سيرة ذاتية ذات بعد 
إنساني للسرطان منذ ظهوره للمرة األولى منذ آالف السنني، إضافة إلى املعارك األسطورية التي بذلت في 

القرن العشرين إليجاد عالج للمصابني به والسيطرة عليه وهزميته من خالل فهم جديد له.
وقد قام أطباء وباحثون بفحص ودراسة هذا الكتاب من مفهوم تاريخي، حيث فوجئوا بشفافيته ووضوحه 

في تقدمي تسلسل زمني ملرض عانى منه الناس ألكثر من خمسة آالف عام.
فتاريخ هذا املرض هو ذاته تاريخ العبقرية واملثابرة اإلنسانية، وأيضاً االعتقادات اخلاطئة.

ويقول مؤلف الكتاب إن قروناً من االستكشافات والنكسات واالنتصارات واملوت مت سبر أغوارها من 
خالل األسالف وزمالء املهنة الذين استخدموا ما لديهم من فطنة وذكاء من أجل مكافحة السرطان.

ويشير الكتاب إلى امللكة الفارسية أنوسا التي أحُصيبت بسرطان الثدي وغيرها من امللوك واملشاهير الذين 
عانوا من هذا املرض في األزمنة البعيدة.

كما يلقي نظرة خاطفة على مستقبل عالج السرطان حامالً الكثير من األمل ألولئك الباحثني عن وسيلة 
ملكافحة هذا املرض.

وأورد الكتاب إحصائيات تشير إلى أن نحو ستمائة ألف مواطن أمريكي وأكثر من سبعة ماليني شخص 
عبر العالم كانوا مهددين باملوت خالل العام 2010 نتيجة إصابتهم بالسرطان.

ومع احتوائه على مناقشة مستفيضة ملرض السرطان استعرض الكتاب وسائل العالج احلديثة لهذا املرض 
ومنها العالج الكيميائي واستخدام األشعة واجلراحة والعناية الوقائية.

حرب بال رتوش
ت�أليف: الدكتور ف�ر�س خط�ب 

الناشر: دار أيلة للنشر والتوزيع، عّمان 2010، الطبعة األولى 204صفحات.

إمبراطور كل األمراض: سيرة ذاتية للسرطان
املوؤلف: �ضيدارت� ُمرجي 

دار النشر: سكريبنر الطبعة األولى 2010 عدد الصفحات: 592 صفحة.

قراءات
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العالم  عن الصديق في  يختلف الصديق على موقع »الفيسبوك« عادة كثيراً 
إلى  بالدخول  لآلخرين  عند سماحك  معاييرك  بتخفيض  تقم  لم  وإذا  احلقيقي، 
دائرتك اإللكترونية االجتماعية، فإنه يتم إثارة التساؤل ماذا عن أصدقاء أصدقائك؟ 
فهذا النوع من األصدقاء ميكنه أن يقوم ببعض احليل غير املشكوك بأمرها، كما 
يستطيع مخترقو املواقع إنشاء حسابات »تويتر« جديدة وبريد يتعلق باملواضيع 

الساخنة، ويحُسمح بالوصول إلى ماليني األشخاص بسرعة فائقة.

املر�ص

على  ما  حالة  يرسل  أصدقائك  قائمة  من  ما  شخص  كالتالي:  األمر  يبدو 
»الفيسبوك« أو »التويتر« يقول فيها شيئاً مثل: »لديَّ فيديو منزلي يا للهول«، 
وهذا األمر سيثير الفضول خاصة أن ما يقوم بذلك هو شخص تضع ثقتك به، 

إلى فتح صفحة  الرابط مما يؤدي  بالنقر على  بالفضول، وتقوم  لهذا ستشعر 
»الويب« التي تاول تشغيل الفيديو.

قمت  أنك  ستجد  التحديث  لتحميل  آخر  رابط  على  بالنقر  قيامك  من  وبدالً 
بتحميل قطعة من البرامج الضارة التي تحُعرف باسم »كوب فيس«.

وهنا أيضاً ستظهر حيلٌ أخرى فأحد هذه البرامج الضارة ستخبرك أن شخصاً 
ما يتابع ملف معلوماتك على الفيسبوك، وهذا األمر سيكون مبثابة صلة تهدف 

إلى جعلك تنقر على الرابط.
»جوجل«  توجيه  إعادة  على  الضار  البرنامج  هذا  سيعمل  بذلك  القيام  عند 
ومحركات بحث أخرى، مما يعني أن نتائج بحثك يتم إرسالها إلى مواقع خاصة 
بتلك البرامج الضارة، وأنه مت نقل فيروسات أخرى إلى موقعك، وفي هذه احلالة 
فإن كل شخص محُسجل في قائمة أصدقائك التي يضمها موقعك على »تويتر« 

سيجد نفسه، وقد بدأ في استالم الرسائل اإللكترونية.

ن�ض�ئح عملية لتتف�دى م�طر غ�بة »االإنرتنت«.
اإعداد: د. ح�سن توفيق 

يبدو أن عالم »اإلنترنت« والكومبيوتر لم يعد يتمتع باألمان واحلصانة ضد املخاطر التي تهدده كما يعتقد البعض، ففي العام املاضي على سبيل املثال 
أشارت إحصائيات ُنشرت في اململكة املتحدة إلى أن جهاز كومبيوتر واحد من بني ثالثة أجهزة تعّرض لإلصابة بفيروس، إضافة إلى متكن البعض من اختراق 
ِسرية احلسابات املصرفية، مما دفع الكثيرين إلى دق ناقوس اخلطر حول ضرورة إيجاد الوسائل املناسبة حلماية أجهزة الكومبيوتر وشبكات اإلنترنت من 

االختراقات واالعتداءات عليها، ويتضح ذلك في املجاالت التالية.

الوقاية

وخراً أسلوباً لتأكيد صحة املواد لديه يعرف باسم  أضاف موقع »الفيسبوك« محُ
»كابتشا«، حيث ميكن إدخال كلمة ما وعرضها على الشاشة بطريقة مشوهة، وهو 
ما يؤدي إلى وقف عمل ملصقات الرابط اآللية مثل »كوب فيس«. وحلماية نفسك 
عليك أن تحُبقي نظام تشغيل جهاز الكومبيوتر لديك فعاالً وجيداً، كذلك التأكد من 
تديث برنامج »الويندوز« لديك، وعدم القيام بتحميل أي تديث لبرامج أخرى.

العالج

مزور  بريد  ووجود  »جوجل«  في  البحث  عمليات  توجيه  إعادة  الحظت  إذا 
باسمك على صفحات »فيسبوك« األصدقاء، فإن هذا يعني أنه مت تلويث موقعك، 
اآلمنة،  احلالة  في وضع  الويندوز«  »برامج  تشغيل  الفور  وعلى  عندئذ  وعليك 
والقيام بعملية مسح للبرامج الضارة، وفي حالة العثور على أي تلوث، فإن عليك 

تتبع النصيحة من املاسح وإزالة البرنامج الضار من الكومبيوتر اخلاص بك.

كل الرسائل اإللكترونية غير القانونية التي يتم إرسالها نسبة تتراوح ما  تحُشَّ
بني 78 إلى 95 باملائة من إجمالي الرسائل التي يتلقاها األشخاص على بريدهم 
اإللكتروني. وبالطبع ال تتوي هذه الرسائل فقط على إعالنات عن أدوية مزيفة، 

بل تتضمن أحياناً الكثير من التهديدات.
وفي شهر يناير املاضي كانت هنالك رسالة واحدة تتوي على برامج ضارة 
رسلة إلى عناوين إلكترونية مختلفة في اململكة  من بني كل 178 رسالة إلكترونية محُ
املتحدة، والتي كانت تهدف إلى الكشف عن املعلومات الشخصية للشخص الذي 

يستقبلها.

املر�ص

حصان طروادة هو برنامج قد يبدو مفيداً، إال أنه في الواقع يتسبب في إصابة 
جهاز الكومبيوتر لديك بالدمار الشديد، حيث يقوم ببعث رسائل بريدية على شكل 

رفقات تتوي في الواقع على فيروسات. محُ
وتعمل هذه الرسائل على إثارة الفضول لدى الشخص املستقبل لها، بحيث 
يقوم بفتح ذلك املحُرفق. وتكون هذه املرفقات عبارة عن ملفات لبرامج قابلة للتنفيذ، 
وما أن تقوم بالنقر عليها حتى ينتقل الفيروس إلى جهازك، وقد يصل األمر في 

مرحلة الحقة إلى سرقة كلمة املرور لديك وتفاصيل بطاقة االئتمان.
إلكتروني  إشعار  بإرسال  تقوم  إذ  ذكاًء،  أكثر  تكون  ضارة  برامج  وهنالك 
يتطلب  مما  املصرف،  في  حسابك  مع  مشكلة  هنالك  بأن  وَتّدعي  مصرفك  من 
إعادة إدخال بياناتك الشخصية. وفي الواقع فإن املوقع الذي سترسل إليه هذه 
فإنه  ترسلها  التي  للمعلومات  استالمه  حال  وفي  وهمي  موقع  هو  املعلومات 

سيستخدمها في عمليات احتيال ضدك.
ومن النادر عادة أن يتصل بك املصرف ليطلب منك تأكيد بياناتك الشخصية، 
لهذا عندما تتلقى رسالة قادمة من املصرف، فإن عليك االتصال هاتفياً مبسؤولي 
املصرف، أو أن ترسل رسالة إلكترونية إلى املوقع اإللكتروني الرسمي للمصرف.

الوقاية 

يعتقد كل شخص في الواقع أنه يتمتع بالذكاء الذي يجعله يكتشف أية عمليات 
أو برامج ضارة قد تصل إلى جهاز الكومبيوتر لديه، إال أنه وللوقاية من ذلك، فإن 
عليك إجراء تنقية ملعظم البرامج التي تصل إليك واتباع اإلرشادات التي توفر لك 

احلماية املطلوبة، كما يجب أن تذف أي برنامج ضار يصل إلى جهازك.

العالج

في حال اضطرارك إلى تقدمي معلومات شخصية حساسة فإن عليك االتصال 
مبصرفك أو شركة البطاقات االئتمانية على مواقعها الرسمية، وإذا قمت بفتح 
مضادات  استخدام  عليك  فإن  تتوقعها،  ال  التي  اإللكترونية  املرفقات  من  أي 

الفيروسات، إضافة إلى ضرورة تغيير كلمات املرور لديك.

عندما تقوم بالشراء من تاجر عبر »اإلنترنت« فإنك تكون واثقاً من أن عملية 
الشراء هذه قانونية، وأن هذا التاجر سيرسل لك البضاعة التي طلبتها ولن يأخذ 

أموالك ويهرب.
على  والشراء  البيع  عمليات  يستهدفون  الذين  املجرمني  من  العديد  وهناك 
»اإلنترنت« بشكل مباشر ويقومون بسرقة تفاصيل البطاقات االئتمانية للعمالء 

ويستخدمونها في شراء بضائع بشكل احتيالي.

املر�ص

أن تتوقع  الذي يستخدم »اإلنترنت« لالختراق فإن عليك  التاجر  إذا تعرَّض 
االئتمان  ببطاقة  خاصة  معلومات  على  واالستيالء  موقعك  إلى  دخول  عمليات 
البطاقات االئتمانية األمر، وتقوم بإخطارك بذلك إال  لديك، وقد تكتشف شركة 

أن اجلهات التي اخترقت جهازك قد تطلب من الشركة إصدار بطاقات أخرى.

الوقاية

هناك العديد من الشركات الكبيرة التي تقوم ببيع منتجاتها عبر »اإلنترنت« 
بشكل أكثر أماناً وسالمة من املواقع املتخصصة الصغيرة، بسبب قحُدرتها على 

توفير بحُنية تتية غالية ومهمة من تكنولوجيا املعلومات.
وإذا قمت بالشراء من أحد املواقع للمرة األولى، فإن عليك أن تفحص عنوانها، 
ورقم هاتفها وحاول أن تتصل برقم الهاتف وأن تستفسر عن أسعار بعض السلع 

للتأكد من أن الرقم صحيح.

العالج

عليك االتصال بشركة البطاقات االئتمانية في حال الحظت حدوث تويالت 
مالية من بطاقتك، إضافة إلى ضرورة تغيير كلمات املرور، وميكن لتلك الشركات 
عمليات  من  النوع  هذا  مكافحة  في  متخصصة  فرق  فلديها  لك  املساعدة  تقدمي 

السرقة.

علوم و تكنولوجيا

ح بأمان! تصفَّ

الفي�ص بوك والتويرت

الر�صائل الإلكرتونية

الت�صوق عرب الإنرتنت
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َتخّل�ص من كومبيوترك القدمي بحكمة 

سواء قمت ببيع جهاز الكومبيوتر القدمي أو تبرعت به فإن عليك التأكد من أنك 
مسحت كل البيانات التي يحتويها القرص الصلب، إذ أن عدم القيام بذلك قد يحُبقي 

بداخله كلمات املرور ومعلومات شخصية أخرى.

عليك اختيار كلمات املرور بعناية

أن هنالك بعض  إذ  القاموس،  اختيارها من  يتم  أن  املرور اجليدة  كلمة  تعني  ال 
البرامج التي تستعرض كل كلمة في القاموس ملعرفة ما إذا كانت هي كلمة املرور.

كما أن كلمة املرور اجليدة يجب أال يكون من السهل التعرف عليها، كأن تكون 
اسم حيوانك املحُفضل أو اسم والدتك أو اسم أول مدرسة التحقت بها، وعليك اختيار 
كلمة املرور، بحيث يصعب على أي فرد الوصول إليها، كما أنه ليس من الضروري 

أن تختار كلمة ترتاح لها.

ا�صتخدم كلمات مرور خمتلفة

لن يكون من األمور العملية أن تستخدم كلمة مرور لكل موقع تحُصادفه، ولكن من 
املحُفضل في الوقت نفسه أال تكتفي بكلمة مرور واحدة، إذ أن استخدام عدة كلمات 

مرور سيجعل من الصعب على أي شخص التعّرف عليها أو الدخول إلى جهازك.

عليك حماية نف�صك من ل�صو�ص »الإنرتنت«

يتصف اللصوص الذين يسعون إلى دخول جهاز الكومبيوتر لديك بأنهم يقومون 
بتلك اخلطوة بشكل غير مباشر، إذ أن معرفة كلمات املرور لديك تتطلب منهم متابعتك 
واألمان  السالمة  من  درجة  أقصى  بتوفير  االهتمام  عليك  ولهذا  الساعة،  مدار  على 

جلهازك، واستخدام كلمات مرور مختلفة يصعب على أي أحد معرفتها.

الإبقاء على جهازك �صليماً
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األمن أواًل .. والمسؤولية مشتركة
ي�شغل  الذي  الأول  املطلب  هو  دائمًا  الأمن  يبقى  

ال�شعي  دائم  حياته  طول  ويظل  الإن�شان،  اهتمام 

اإليه.. ول نبالغ اإذا قلنا باأن الأمن بالن�شبة لكل فرد، 

وللمجتمع كله، ياأتي اأوًل، وقبل اأي �شيء اآخر.. فبدون 

الأمن يفقد كل �شيء قيمته ومعناه، مبا يف ذلك حياة 

ظالل  ويف  الوجود..  يف  ما  اأثمن  هي  التي  الإن�شان 

ويكون  اجلميع،  ين�شدها  التي  ال�شعادة  تكون  الأمن 

التقدم الذي ي�شعى اإليه املجتمع.

هدفًا  يكون  اأن  ينبغي  الأمن  اأن حتقيق  ذلك  ومعنى 

للمجتمع.. وهو هدف لبد واأن تت�شافر حوله اجلهود.. 

جهاز  تدعيم  على  احلر�ص  هي  بالطبع  والبداية 

الب�رشية  الإمكانيات  كل  له  تتاح  بحيث  ال�رشطة، 

على  بواجباته  النهو�ص  من  متكنه  التي  واملادية 

اأف�شل الوجوه.

بال�شارقة  ال�رشطة  تدريب  مدر�شة  من  تخرّجت 

الدورة الثانية لدرا�شة اللغة الجنليزية. واأقيم حفل 

التخريج حتت رعاية املقدم حميد �شيف علي نائب 

مدير عام ال�رشطة بال�شارقة، كما �شهد احلفل املقدم 

والتدريب،  التخطيط  عام  مدير  �شيف  علي  حميد 

ال�رشطة  تدريب  مدر�شة  مدير  عبيد  �شامل  والنقيب 

بال�شارقة..

ويبلغ عدد اخلريجني 32 من ال�شباط و�شباط ال�شف 

الإملام  عملهم  طبيعة  تتطلب  الذين  من  والأفراد 

باللغة الجنليزية.

وا�شتمرت الدورة اأربعة �شهور تلقى الدار�شون خاللها 

برناجمًا مكثفًا يف درا�شة اللغة.

أهم األحداث السياسية 
في هذا الشهر هي 

حضور دولة اإلمارات 
العربية املتحدة مؤمتر 
وزراء خارجية دول عدم 
االنحياز الذي عقد في 

غيانا، وزيارة األمني العام 
جلامعة الدول العربية 

ألبوظبي، واجتماعه بسمو 
الشيخ زايد رئيس دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، 
وبحث معه دعم اجلامعة 

العربية وتطوير العمل بها، 
واملوقف العربي الراهن.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

مع أهمية العطلة الصيفية 
بالنسبة للطالب فإن الكثيرين 

خاللها يواجهون مشكلة 
الفراغ.. واملوضوع في احلقيقة 

له جانب أمني، ذلك أن وقت 
الفراغ ميكن استثماره فيما 

يفيد.. وهناك العديد من 
النشاطات املفيدة التي ميكن 
بها شغل هذا الوقت.. ولكن 

إذا انعدم التوجيه والرقابة 
الواعية من جانب األسرة 

فإن البعض من الشباب قد 
يندفعون إلى االنحراف، أو 

ارتكاب تصرفات طائشة تثير 
اإلزعاج.

االفتتاحية
عن  يختلف  ال�رشطة  جملة  من  اجلديد  العدد  هذا 

على  نافذة  يكون  اأن  حاولنا  فلقد  ال�شابقة،  الأعداد 

اإىل  املحلي  الإطار  من  تخرج  العدد  وبهذا  العامل، 

الإطار العربي، لذلك فقد زيد عدد ال�شفحات عن كل 

الأعداد ال�شابقة.

يقول  كما  ال�رشطة،  جملة  حترزه  الذي  التقدم  وهذا 

القراء، اإمنا هو ارتباط وثيق بالتقدم الذي يحدث يف 

كل دولة الإمارات العربية املتحدة.

لقد بداأت هذه املجلة منذ اأقل من عامني، وكانت عبارة 

عن ن�رشة مكتوبة على الآلة الكاتبة، وكانت اأول ن�رشة 

دورية ت�شدر يف اأبوظبي، وكان الإقبال عليها �شديداً 

دفع  على  الداخلية  وزارة  يف  امل�شوؤولني  �شجع  مما 

هذه الن�رشة اإىل املطابع املحلية، اأ�شدرنا جملة فيها 

والفكاهة  والدرا�شة  والراأي  وال�شورة  واملقال  اخلرب 

وال�شيا�شة. فاأقبل عليها رجال ال�رشطة يف كل مكان 

من اأنحاء اأبوظبي، ثم يف كل اأنحاء الإمارات العربية 

املتحدة، واأ�شبحت همزة الو�شل ال�شادقة بني ال�شعب 

وال�رشطة، وحتول باب »�شديقي املحرر« من عمودين 

اإىل اأكرث من ثالث �شفحات، فمئات الر�شائل ت�شلنا كل 

يوم من كل مكان يف اخلليج العربي وخارجه، وهذا 

قد �شجعنا على املزيد من العمل والتقان يف حدود 

جملة  ت�شدر   اأجلها  من  التي  والأهداف  الإمكانات 

»ال�رشطة والأمن العام«.

وحتتفل املجلة بعد �شهرين با�شتقبال عامها الثالث، 

و�شيكون الحتفال عبارة عن مفاجاأة كربى تدخل بها 

املجلة عامها الثالث.

من هنا كان لبد، هذه املرة، من هذه الوقفة، فتخ�ش�ص 

عن  لتتحدث  عام  كل  واحدة  �شفحة  ال�رشطة  جملة 

نف�شها.

رئي�ص التحرير

أقفال أمان جديدة 
للبنوك والمخازن!

معر�ص  يف  الربيطانية  ال�رشكات  اإحدى  عر�شت 

موؤخراً جمموعة  لندن  الذي عقد يف  الدويل  ال�شالمة 

جديدة من الأقفال التي ل يحتاج فتحها اإىل ا�شتعمال 

املفتاح، وهي ت�شلح لال�شتعمال يف البنوك واملخازن 

وغرف ال�شيفرة وغرف الرقابة وغري ذلك من الأماكن 

التي ي�شدد الدخول اإليها لغري من يخول له ذلك.

جت�شد  اأن  عليها  الوظيفية  مواقعها  من  ال�رشطة  اإن 

ال�شعار الذي رفعته وهو �شعار »ال�رشطة يف خدمة 

ال�شعب« يف واقع ملمو�ص.

اإن الهدف لي�ص تطبيق القانون ملجرد القانون، لكن 

ال�رشطة ت�شري يف الجتاه الذي ي�شتهدف تطوير عملها 

بحرفيته  القانون  تنفيذ  جمرد  من  بها  وارتفاعًا 

وزارة  تاأ�ش�شت  بهذا  واإميانًا  ال�شعب.  خدمة  اإىل 

ا�شتمداداً  عملها  مهام  وبا�رشت  الحتادية  الداخلية 

الإمارات  دولة  د�شتور  من  لها  املخولة  ال�شلطة  من 

العربية املتحدة وبناء على املر�شوم الحتادي رقم 

رئي�ص  نائب  بتعيني   71/12/9 بتاريخ  ل�شنة71   2

جمل�ص الوزراء وال�شادة الوزراء.

اآل نهيان وزيراً  ال�شيخ مبارك بن حممد  وكان �شمو 

للداخلية من �شمن ال�شادة الوزراء الحتاديني.

وبتاريخ 1972/3/2 �شدر املر�شوم الحتادي بتعيني 

ال�شيد عبداهلل خلفان اأبوالهول وكياًل لوزارة الداخلية 

وبتاريخ  الحتادية. 

�شدر   1972/5/2

الحتادي  املر�شوم 

 1972 ل�شنة   42 رقم 

بتعيني معايل حمودة 

بن علي وزيراً للدولة 

لل�شوؤون الداخلية.

�شدر   72/7/25 ويف 

الوزراء،  جمل�ص  قرار 

وزارة  نظام  بتحديد 

الحتادية  الداخلية 

الوزارة  النظام  وق�شم 

اإىل الإدارات التالية:

 ــ الإدارة العامة. ــ اإدارة العمليات. ــ اإدارة اجلن�شية 

والهجرة. ــ العالقات العامة. ــ مكتب الوزير. ــ ديوان 

الوزارة.
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األرشيف
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قرارات مهمة لشرطة أبوظبي

تخريج الدورة الثانية لدراسة اللغة االنجليزية

وزارة الداخلية االتحادية هدفها تحقيق شعار:
»الشرطة في خدمة الشعب«

< الشيخ مبارك

للتنظيم  العامة  اللجنة  اأ�شدرت 

لل�رشطة  العامة  بالإدارة 

برئا�شة  اجتماعها  باأبوظبي يف 

من  عدداً  �شعيد  حمد  العقيد 

تت�شمن  التي  املهمة  القرارات 

على  رادعة  اإجراءات  توقيع 

دراجات  يقودون  الذين  الأحداث 

ال�شماح با�شتخدام  نارية، وعدم 

وحتديد  النارية،  الدراجات 

التي  ال�شيارات  موا�شفات 

�شتعمل يف مطار اأبوظبي الدويل 

اجلديد لدى افتتاحه. 

رئي�ص  مذكرة  اللجنة  ناق�شت 

الأحداث  ب�شاأن  املرور  ق�شم 

الذين ي�شمح لهم ذووهم بقيادة 

خطر  ب�شكل  النارية  الدراجات 

والأحياء،  ال�شوارع  يف  ومزعج 

وذلك قبل ح�شولهم على اإجازات 

الذي  الأمر  القانونية،  ال�شوق 

الأكيدة،  لالأخطار  يعر�شهم 

من  ي�شببونه  ما  اإىل  بالإ�شافة 

اإزعاج وخطر لالآخرين.
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سبتمبر

يتسع نطاق بطاقات 
االئتمان كبديل للنقود، 

حتى أصبحت تعرف باسم 
»نقود املستقبل« وإذا كان 

القانون يكفل احلماية 
للنقود، فإن هذه احلماية 

البد وأن متتد لتشمل 
بطاقات االئتمان بعد أن 
أصبحت وسيلة مهمة 

في املعامالت املالية.. وفي 
هذا العدد حتقيق حول هذا 

املوضوع.

مبنا�شبة  احتفاًل  العني  �رشطة  اإدارة  اأقامت 

لأبناء  الرابعة  ال�شيفية  الدورة  انتهاء 

ال�شباط، وذلك بنادي ال�شباط التابع لالإدارة 

بالعني.

وقد األقى الرقيب مطر علي ال�شام�شي م�رشف 

الدورة كلمة اأكد فيها اأن الدورة جاءت تلبية 

بن  زايد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 

�شلطان اآل نهيان رئي�ص الدولة ل�شغل اأوقات 

فراغ الطلبة مبا يعود عليهم وعلى جمتمعهم 

بالنفع.

1
9
9
6

ختريج الدورة األوىل للدورية الشاملة يف العني

اختتام الدورة الصيفية الرابعة ألبناء الضباط بالعني

اأ�شاد املقدم ال�شيخ �شعيد بن حممد اآل نهيان رئي�ص 

ال�شوؤون املالية والإدارية باإدارة �رشطة العني برعاية 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رئي�ص 

الدولة واهتمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

ال�رشطة  جلهاز  �شموهما  يوليهما  اللذين  امل�شلحة 

وتوفري كل ما يدعم اإمكانياته لن�رش الأمن وال�شتقرار 

يف ربوع الوطن.

جاء ذلك يف ت�رشيح للمقدم ال�شيخ �شعيد بن حممد 

للدورية  الأوىل  الدورة  تخرج  مبنا�شبة  نهيان  اآل 

باإدارة  ال�رشطة  �شباط  بنادي  وذلك  بالعني  ال�شاملة 

�شامل  حممد  العقيد  �شعادة  عن  نيابة  العني  �رشطة 

وح�رش  بالوكالة،  العني  �رشطة  اإدارة  مدير  اخليلي 

احلفل عدد من ال�شباط باإدارة �رشطة العني.

 15 الدورة  اأنه قد �شارك يف هذه  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

�شابطًا و36 �شابط �شف وفرداً.
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وافق العقيد �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان مدير 

عام �رشطة اأبوظبي على طلب احتاد ال�رشطة الريا�شي 

باأن ميثل فر�شان اأبوظبي �رشطة الإمارات يف البطولة 

اإقامتها  املقرر  التي من  للفرو�شية  اخلام�شة  العربية 

دي�شمرب  �شهر  خالل  ال�شعودية  العربية  باململكة 

القادم.

واأكد مدير منتخب ال�رشطة للفرو�شية باأن ال�شتعداد 

املميزة  النتائج  على  للمحافظة  قائم  البطولة  لهذه 

التي ح�شلنا عليها يف البطولة ال�شابقة واإحراز نتائج 

اأف�شل بف�شل دعم امل�شوؤولني واهتمامهم بالفرو�شية.

لوحة اإر�سادية  لـ »مرور اأبوظبي« حتذر ال�سائقني من خطر ال�سرعة.

منت�سبون ل�سرطة اأبوظبي خالل تدريبات ميدانية.

منت�سبون ل�سرطة اأبوظبي خالل ا�ستعرا�ض اأمام عدد من كبار ال�سباط.

بدايات
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من كرم الله علينا أنه سبحانه ما خلقنا عبثا وأوجدنا في هذه 
كرمني »ولقد كّرمنا بني آدم وحملناهم في البر  احلياة الدنيا محُ
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 

تفضيالً«. )سورة اإلسراء آية 70(.
درجاته  ورفع  ذنوبه  لتكفير  لإلنسان  االبتالءات  وتأتي 
أجراً  يضيع  ال  أنه  الله سبحانه  كرم  من  لكن  إميانه،  وصقل 
لصابر على بالء أومنتظراً فرجاً بعد شدة، فإن انتظار الفرج 

نوع من العبادة كما ذكر العلماء.
ولقد ذحُكر الكرب في القرآن مفرداً دون وصف له مرة واحدة 
في قوله تعالى: »قل الله ينجيكم منها ومن كل كرٍب ثم أنتم 

تشركون« )سورة األنعام 64(
وجاء ذكر الكرب مقترناً بوصف العظيم أي »الكرب العظيم« 
في موضعني بالقرآن الكرمي في قوله تعالى: »ولقد نادانا نوح 
)سورة  العظيم«  الكرب  من  وأهله  وجنيناه  املجيبون  فلنعم 

الصافات 76(.
وقد جاءت اآلية األولى عقب قوله تعالى: »قل من ينجيكم من 
ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية« )سورة األنعام 63( 
ثم اآلية التي بعد آية فك الكرب قوله تعالى »قل هو القادر على 
أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أومن تت أرجلكم أويلبسكم 

شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض« )سورة األنعام 65(.
إنها إشارة واضحة أن كاشف الهم والكرب هو الله القادر 
»قل  تعالى:  قوله  في  البصري  احلسن  قال  وتعالى.  سبحانه 
هذه  قال  فوقكم«  من  عذابا  عليكم  يبعث  أن  على  القادر  هو 

للمشركني.
وقوله »فنجيناه وأهله من الكرب العظيم« إشارة الى نصرة 
الله لنبيه ورسوله نوح عليه السالم حني كذبه قومه فدعا ربه 
»فدعا ربه أني مغلوب فانتصر« فكان النجاة من الكرب الذي 
العظيم« وأهلك قومه  وصفه احلق سبحانه وتعالى: »بالكرب 

الذين كفروا به وبالله عز وجل.
بنوح  الصافات خاصاً  الوصف نفسه في سورة  وقد جاء 
)سورة  العظيم«  الكرب  من  وأهله  »وجنيناه  أيضا  وأهله 
الصافات 76(، بعد أن ذكر الله دعاء ونداء نوح لربه حني كذبه 
قومه »ولقد نادانا نوح فلنعم املجيبون«. إنه فضل الله يؤتيه 

من يشاء من عباده.
الله عنه( قوله:  ولقد رحُوي عن على بن أبي طالب )رضي 

»سبع آيات من قرأها لم يحرم ما بعدها وعند الله املزيد«: 
األولى: ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني.)سورة 

األنبياء آية 87( ما قرأها مكروب إال فّرج الله عنه.
الثانية: قال رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ 
وعلى والديَّ وأن أعمل صاحلاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي 

إني تبت إليك وإني من املسلمني. )سورة األحقاف آية 15(.
الثالثة: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. )سورة آل عمران 

آية 173(.
الرابعة: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. )سورة 

غافر اآلية 44(.
اخلامسة: »وإن ميسسك الله بضر فال كاشف له إال هو وإن 
ميسسك بخير فهو على كل شئ قدير«. )سورة األنعام اآلية 

رقم 17(.
السادسة: فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً. )سورة 

الشرح اآليتان 5، 6(

الكفار  أشداء على  والذين معه  الله  السابعة: محمد رسول 
رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضالً من الله ورضواناً 

سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
وقد روي أيضاً عن جعفر الصادق )رضي الله عنه( أنه قال: 
من قرأ هذه السبع اآليات في يومه كفاه الله كل بلية ودفع عنه 

كل شكية وبلغه كل أمنية.
األولى: قل لن يصيبنا إال ما كتب الله لنا هو موالنا وعلى الله 

فليتوكل املؤمنون. )سورة التوبة اآلية 51(.
الثانية: وإن ميسسك الله بضر فال كاشف له إال هو وإن 
األنعام  )سورة  قدير.  شيء  كل  على  فهو  بخير  ميسسك 

اآلية 17(.
الله رزقها ويعلم  إال على  دابة في األرض  الثالثة: وما من 
مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبني. )سورة هود اآلية 6(.

الرابعة: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إال 
هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم )سورةهود 

اآلية 56(.
اخلامسة: وكأين من دابة ال تمل رزقها الله يرزقها وإياكم 

وهو السميع العليم. )سورةالعنكبوت اآلية 60(.
السادسة: ما يفتح الله للناس من رحمة فال ممسك لها وما 
ميسك فال مرسل من بعده وهو العزيز احلكيم. )سورة فاطر 

اآلية 2(.
السابعة: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر 
هل هن كاشفات ضره أوأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته 
قل حسبي الله عليه  يتوكل املتوكلون. )سورة الزمر اآلية 38(
وقال اإلمام احلسن البصري: عجباً ملكروب غفل عن خمس 

آيات من كتاب الله عز وجل وعلم فوائدها. قال تعالى:
َن األََمَواِل  وِع َوَنْقٍص مِّ وْف َواجْلحُ َن اخْلَ ْم ِبَشْيٍء مِّ حَُونَّكحُ • »َولَنَبْل
ِصيبَةٌ  اِبِريَن. الَِّذيَن إَِذا أََصاَبتْهحُم مُّ ِر الصَّ َواألنفحُِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّ
بِِّهْم  ن رَّ َقالحُواْ إِنَّا لِلِّه َوإِنَّ�ا إِلَيِْه َراِجعوَن. أحُولَ�ئَِك َعلَيِْهْم َصلََواتٌ مِّ

حُْهتَدحُوَن« )البقرة 157:155(. محُ امْل َوَرْحَمةٌ َوأحُولَ�ئَِك هحُ
حَُفوِّضحُ أَْمِري إِلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه َبِصيرٌ ِبالِْعبَاِد. َفَوَقاهحُ اللَّهحُ  • »َوأ
وءحُ الَْعَذاِب« )سورة  َسيِّئَاِت َما َمَكرحُوا َوَحاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن سحُ

غافر 44(.
- نهاية احلوار الرائع بني مؤمن آل فرعون وقومه - 

ْم  ْم َفاْخَشْوهحُ واْ لَكحُ محُ النَّاسحُ إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمعحُ • »الَِّذيَن َقاَل لَهحُ
ِبنِْعَمٍة  . َفانَقلَبحُواْ  َوَقالحُواْ َحْسبحُنَا اللّهحُ َوِنْعَم الَْوِكيلحُ ْم إمَِياناً  َفَزاَدهحُ
َواللّهحُ  اللِّه  ِرْضَواَن  واْ  َواتَّبَعحُ وءٌ  ْم سحُ لَّْم مَيَْسْسهحُ اللِّه َوَفْضٍل  َن  مِّ

ذحُوَفْضٍل َعِظيٍم « )آل عمران 173(.
• وقال تعالى ليونس عليه السالم:

َفنَاَدى  َعلَيِْه  نَّْقِدَر  َغاِضبًا َفَظنَّ أَن لَّن  إِذ ذََّهَب محُ »َوَذا النُّوِن 
امِلنَِي.  نتحُ ِمَن الظَّ إِنِّي كحُ بَْحاَنَك  إاِلَّ أَنَت سحُ إِلََه  لحَُماِت أَن الَّ  ِفي الظُّ
حُْؤِمننَِي « )األنبياء  يْنَاهحُ ِمَن الَْغمِّ َوَكَذلَِك نحُنِجي امْل َفاْستََجبْنَا لَهحُ َوجَنَّ

اآليتان 87 ، 88(
رُّ َوأَنَت أَْرَحمحُ الرَّاِحِمنَي.  نَِي الضُّ وَب إِْذ َناَدى َربَّهحُ أَنِّي َمسَّ • »َوأَيُّ
ْم  َعهحُ م مَّ ٍر َوآَتيْنَاهحُ أَْهلَهحُ َوِمثْلَهحُ َفاْستََجبْنَا لَهحُ َفَكَشْفنَا َما ِبِه ِمن ضحُ
ْن ِعنِدَنا َوِذْكَرى لِلَْعاِبِدين« )سورة األنبياء اآليتان 83  َرْحَمًة مِّ

و84(. 
لزم  من  السابقة:  اآليات  تلك  في  قوله  احلسن  عن  وروي 
قراءة هذه اآليات في الشدائد كشفها الله عنه ألنه قد وعد وحكم 

فيهن مبا جعله ملن قالهن وحكمه ال يبطل ووعده ال يخلف.

دعاء المكروب  
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إشراقات إيمانية

ولقد روي عن على بن هشام الكاتب قال: سمعت 
بن  الله  عبيد  يقول: سمعت  الباقطائي،  الله  عبد  أبا 
سليمان، يقول في وزارته: قال لي أبي: كنت يوماً 
خالفة  في  الزيات،  امللك  عبد  بن  محمد  حبس  في 
الواثق، آيس ما كنت من الفرج، وأشد محنة وغماً، 
حتى وردت على رقعة أخي احلسن بن وهب، وفيها 

شعر له:
محلها أن����ت  أي����وب  أب����ا  م��ح��ن 

لها فمن  اخلطوب  من  جزعت  فإذا 
به  انعقدت  ال���ذي  عقد  ال���ذي  إن 

حلها  يحسن  فيك  امل��ك��اره  عقد 
فرجة  يعقب  ال��ل��ه  ف���إن  ف��اص��ب��ر 

ول��ع��ل��ه��ا ت��ن��ج��ل��ي  أن  ول��ع��ل��ه��ا 
ال حيث  من  قريبة  تكون  وعسى 

ت��رج��و ومت��ح��و ع��ن ج��دي��دك ذلها
إليه:  فكتبت  نفسي،  بذلك، وقويت  فتفاءلت  قال: 
أقول  ال  بل  وستنجلي  وأنالها  ووعظتني  صبرتني 
لعلها ويحلها من كان صاحب عقدها ثقة به إذ كان 
اليوم، حتى  ذلك  العتمة  أصل  فلم  قال:  حلها  ميلك 
ذاك،  يومي  ولم ميض  داري،  في  فصليتها  أطلقت، 

حتى فرج الله عني، وأطلقت من حبسي.
الواثق،  بيد  وقعتا  الرقعتني  هاتني  أن  وروي 
الرسالة واجلواب، فأمر بإطالق سليمان، وقال والله، 
ال تركت في حبسي من يرجو الفرج، وال سيما من 
الزيات  اجلراح  ابن  من  كره  على  فأطلقه  خدمني، 

لذلك.
ولقد حدث للحسن البصري أيام احلجاج أمر جلل 
احلسن  دخل  فلقد  آمنوا  الذين  عن  يدافع  الله  لكن 
فقال:  بناءه  ف��رأى  واس��ط  احلجاج  على  البصري 
»احلمد لله أن هؤالء امللوك ليرون في أنفسهم عبراً، 
وإنا لنرى فيهم عبراً، يعمد أحدهم إلى قصر فيشيده، 
وفراش  طمع  ذب��اب  به  حف  وقد  فيتخذه  وف��رس 
يا  رأينا  فقد  ما صنعت  فانظروا  أال  يقول  ثم  نار، 
عدوالله ما صنعت فماذا يا أفسق الفاسقني، أما أهل 
السماء فمقتوك، وأما أهل األرض فلعنوك، ثم خرج 
وهو يقول: إمنا أخذ الله امليثاق على العلماء ليبيننه 
للناس وال يكتمونه، فتغيَّظ احلجاج عليه غيظاً شديداً 
وقال يا أهل الشام: هذا عبيد أهل البصرة يدخل على 
نكير  وال  مغير  له  يكون  فال  وجهي  في  فيشتمني 
والله ألقتلنه، فمضى أهل الشام إلى احلسن فحملوه 
طول  فكان  قاله،  ما  احلسن  وع��رف  احلجاج  إلى 
طريقه يحرك شفتيه. فلما دخل وجد السيف والنطع 
بني يدي احلجاج وهو متغيّظ، فلما رآه احلجاج كلمه 
بكالم غليظ فرفق به احلسن ووعظه، فأمر احلجاج 
في  مير  احلسن  يزل  ولم  فرفعا  والنطع  بالسيف 
كالمه حتى دعا احلجاج بالطعام فأكال، وبالوضوء 
قال  مكرماً.  بيده وصرفه  فغلفه  وبالغالية  فتوضأ، 
ترك  كنت  مب  للحسن  فقيل  مسمار:  بن  صالح 
شفتيك؟ قال قلت: يا غياثي عند دعوتي، ويا عدتي 
في  صاحبي  ويا  كربتي،  عند  ربى  ويا  ملتي،  في 
شدتي، ويا ولّي في نعمتي، ويا إلهي وإله إبراهيم، 
وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، واألسباط، وموسى، 
رب  ويا  أجمعني،  كلهم  النبيني  وي��ارب  وعيسى، 
كهيعص، وطه، وطس، ويس، ويا رب القرآن الكرمي، 

م�ضى اأهل ال�ضام

اإىل احل�ضن فحملوه

اإىل احلجاج وعرف

احل�ضن ما قاله، فكان

طول طريقه يحرك 

�ضفتيه. فلما دخل

وجد ال�ضيف والنطع

بني يدي احلجاج

وارزقني  الطاهرين،  الطيبني  وآله  محمد  على  صِل 
مودة عبدك احلجاج وخيره ومعروفه، واصرف عنى 
أذاه وشره ومكروهه ومعرته، قال صالح: فما دعونا 

بها في شدة إال فرَّج عنا.
وهذا نبي الله يونس بعثه الله إلى أهل »نينوى« 
وحده  الله  عبادة  إلى  فدعاهم  املوصل  أرض  من 
فكذبوه ومتردوا عليه ولم يؤمنوا به فلما طال عليه 
أظهرهم  بني  من  وخ��رج  عليهم  غضب  أمرهم  ما 
وذهب  ثالث.  بعد  بهم  يلحق  الله  بعذاب  ووعدهم 
يونس مغاضباً بسبب قومه وركب سفينة في البحر 
وذلك دون أن يأتيه األمر من الله فاضطربت السفينة 
وكان من  عليها  الغرق مبن  على  وأوشكت  وماجت 
عادة أهل هذا الزمان في تلك احلالة أن يقترعوا فمن 
يكون  قد  ألنه  البحر  في  ألقي  القرعة  عليه  وقعت 

عاصيا ولكي تخف حمولة السفينة وينجو الباقون.
فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس فلم 
فلم  أيضاً  عليه  ثانية فوقعت  فأعادوها  به  يسمحوا 
الثالثة فوقعت  البحر وأعادوا  يرضوا بأن يلقى في 
عليه أيضاً، فعلم يونس أنه هو املقصود وأن الله أراد 
فألقى بنفسه في البحر، فلما فعل ذلك أمر  به أمراً 
الله حوتاً عظيماً من البحر فالتقمه وأمره الله تعالى 
أال يأكل له حلماً وال يهشم له عظاًما فأخذه وطاف 
به البحار وقيل أنه ابتلع ذلك احلوت حوتاً أكبر منه، 
وملا استقر يونس في بطن احلوت ووجد نفسه سليماً 
وسمع تسبيح احليتان لله في البحر ورأى ما فيه من 
لسانه  لهج  والبلوى  والضر  والضيق  والغم  الكرب 
العفو  وطلب  بذنبه  وأقر  العاملني  رب  لله  بالتسبيح 
إني  أنت سبحانك  إال  إله  الله فقال: ال  واملغفرة من 

كنت من الظاملني )سورة األنبياء آية 87(.
حُْرَسلنَِي * إِْذ أََبَق  قال تعالى: »}َوإِنَّ يحُونحَُس مَلَِن امْل
حُْدَحِضنَي  امْل ِمَن  َفَكاَن  َفَساَهَم   * وِن  امْلَْشححُ الْفحُلِْك  إِلَى 
ِمَن  َكاَن  أَنَّهحُ  َفلَْواَل   * لِيمٌ  محُ َو  َوهحُ وتحُ  احْلحُ َفالْتََقَمهحُ   *
حَُسبِِّحنَي * لَلَبَِث ِفي َبْطنِِه إِلَى َيْوِم يحُبَْعثحُوَن * َفنَبَْذَناهحُ  امْل
َو َسِقيمٌ * َوأَْنبَتْنَا َعلَيِْه َشَجَرًة ِمْن َيْقِطنٍي *  ِبالَْعَراِء َوهحُ
ْم  َوأَْرَسلْنَاهحُ إِلَى ِماَئِة أَلٍْف أَْو َيِزيدحُوَن * َفآَمنحُوا َفَمتَّْعنَاهحُ

إِلَى ِحنٍي« )الصافات اآليات 139 �� 148(.
أبي  عن  جرير  وابن  والبزار  إسحاق  ابن  أخرج 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله )](: 
بطن  في  السالم  عليه  يونس  حبس  الله  أراد  »ملا 
تخدش  وال  أن خذه  احلوت  إلى  الله  أوحى  احلوت 

له حلما وال تكسر له عظماً فأخذه ثم أهوى به إلى 
مسكنه في البحر فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع 
يونس حساً فقال في نفسه: ما هذا! فأوحى الله إليه 
وهو في بطن احلوت: إن هذا تسبيح دواب األرض 
فسبح وهو في بطن احلوت فسمعت املالئكة عليهم 
السالم تسبيحه فقالوا: ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرض غربة قال: ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته 
في بطن احلوت في البحر قالوا: العبد الصالح الذي 
كان يصعد إليك منه في كل يوم عمل صالح؟ قال: 
نعم فشفعوا له عند ذلك فأمره فقذفه في الساحل كما 
قال الله وهو سقيم«، وهكذا جنى الله يونس من الغم 
وأمر احلوت أن يلقيه بالساحل وأنبت عليه شجرة 

من يقطني تظلله وتغذيه.
قال بعض العلماء في إنبات القرع عليه حكم جمة، 
منها: إن ورقه في غاية النعومة، وكثير وظليل، وال 
يقر به ذباب، ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره، 
نيئاً ومطبوخاً وبقشره وببزره أيضاً. وفيه نفع كثير، 

وتقوية للدماغ، وغير ذلك.
»اسم  عنه )](  قال  فقد  يونس  دعاء  وأما عن 
الله الذي إذا دحُعي به أجاب وإذا سئل به أعطي دعوة 

يونس بن متى«.
وقاص  أبي  ابن  وهو    - مالك  بن  سمعت سعد 
الله  يقول: اسم  الله )](  - يقول سمعت رسول 
إذا دحُعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى: دعوة  الذي 
يونس بن متى. قال: فقلت يا رسول الله: هي ليونس 
خاصة أم جلماعة املسلمني؟ قال:هي ليونس خاصة 
الله  قول  تسمع  ألم  بها.  دعوا  إذا  عامة  وللمؤمنني 
بَْحاَنَك  لحَُماِت أَْن اَل إِلََه إاِلَّ أَْنَت سحُ تعالى: }َفنَاَدى ِفي الظُّ
يْنَاهحُ ِمَن الَْغمِّ  امِلنَِي * َفاْستََجبْنَا لَهحُ َوجَنَّ نْتحُ ِمَن الظَّ إِنِّي كحُ
حُْؤِمننَِي{ فهو شرط من الله ملن دعاه  َوَكَذلَِك نحُنِْجي امْل

به. )سورة األنبياء اآليتني 87 و88(
أنه  مروان  بن  امللك  عبد  بن  الوليد  عن  ويحُحكى 
كتب إلى صالح بن عبد الله املزني، عامله على املدينة، 
أبي طالب  أنزل احلسن بن احلسن بن على بن  أن 
الله  رسول  مسجد  في  فاضربه  عنهم،  الله  رضي 
إلى  فأخرجه صالح  قال:  خمسمائة سوط.   ،)[(
ثم  امللك،  عبد  بن  الوليد  كتاب  عليهم  ليقرأ  املسجد، 
ينزل فيضرب احلسن، فبينما هو يقرأ الكتاب، إذ جاء 
علي بن احلسني عليهما السالم، مبادراً يريد احلسن، 
فدخل والناس معه إلى املسجد، واجتمع الناس، حتى 
بدعاء  ادع  عم،  ابن  يا  له:  فقال  احلسن  إلى  انتهى 
الكرب. فقال: وما هو يا ابن عم قال: قل: ال إله إال الله 
احلليم الكرمي، ال إله إال الله العلي العظيم، سبحان الله 
رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، واحلمد 
لله رب العاملني. قال: وانصرف علي، وأقبل احلسن 
قراءة  من  صالح  فرغ  فلما  كثيرة.  دفعات  يكررها 
الكتاب ونزل عن املنبر، قال للناس: أرى سحنة رجل 
مظلوم، أخروا أمره حتى أراجع أمير املؤمنني، وأكتب 
أطلق.  حتى  يكاتب،  يزل  ولم  ذلك،  ففعل  أمره.  في 
الدعاء،  هذا  ويكررون  يدعون،  الناس  وكان  قال: 
إال  في شدة  الدعاء  بهذا  دعونا  فما  قال:  وحفظوه. 

فرجها الله عنا مبنه.
ال  كثيرة  الله  بفضل  الشدة  بعد  الفرج  وقصص 

تصى ولكن لنا معها وقفات أخرى بإذن الله.
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اجليوب األنفية هي حجيرات مملوءة بالهواء توجد 
داخل عظام الوجه، وألنها تيط باألنف فإنها تعرف 
أيضا باسم اجليوب احملاذية لألنف، ولدى كل منا 
أربعة أزواج من اجليوب، ويبطن كل من هذه اجليوب 
سليم  الشخص  يكون  وعندما  املخاط،  يفرز  بغشاء 
اجلسم، فإن املخاط السائل املائي اخلفيف مير بحرية 
ولكن  األنف،  من  األعلى  اجل��زء  نحو  اجليوب  من 
ثخيناً  املخاط  يصبح  األنفية  اجليوب  تلتهب  عندما 
ولزجاً، ولذلك ال ميكنه املرور من الفتحات الصغيرة 
جداً املسماة »Ostia«، التي تقود نحو األنف، وبهذا 
يتراكم السائل في اجليوب، مؤدياً إلى زيادة الضغط 
مصاباً  الشخص  يصبح  وبذلك  األل��م،  وح��دوث 

بالتهاب اجليوب األنفية. 
يقول الدكتور أسامة البابلي أخصائي أنف وأذن وحنجرة في إدارة اخلدمات 
الطبية في شرطة أبوظبي: إن مسبب التهاب اجليوب األنفية هو عدوى تسببها 
البكتيريا، وتوجد في أنف كل منا ماليني البكتيريا، كما توجد لدى الكثيرين منا 
ليست  األنف  في  البكتيريا  هذه  األنفية،  اجليوب  عدوى  تسبب  التي  اجلراثيم 
اجليوب  نحو  تتغلغل  عندما  املشاكل  حدوث  في  تتسبب  ال  أنها  كما  ضارة، 
األنفية، ما دامت تنحدر بعد تغلغلها نحو األنف مجدداً، ولكن إن كانت ممرات 
تفريغ اجليوب األنفية مسدودة، فإن البكتيريا تتكاثر مسببة العدوى، ولذلك فإن 
انسداد قنوات التفريغ الرفيعة للجيوب األنفية هو السبب الرئيسي في حدوث 

التهاب اجليوب األنفية، وإعادة فتح ممرات التفريغ هو مفتاح العالج. 
أما عن مثيرات التهاب اجليوب األنفية، فيذكر البابلي أن البرد هو أحد األمور 
التي تثير أو تفز التهاب اجليوب األنفية، والشخص البالغ يصاب في املتوسط 
بنزلتني إلى ثالث نزالت من البرد سنوياً، أما الطفل فيصاب بست إلى عشر 

نزالت.
ونزالت البرد تنجم عن اإلصابة بالفيروسات وليس البكتيريا، ولذلك فإن 
املضادات احليوية غير مفيدة في عالجها، إال أن الفيروسات تتسبب في تورم 
أن  األنفية، كما  انسداد اجليوب  إلى  أحياناً  الذي يؤدي  أنسجة األنف، األمر 
البرد يغير أيضا شكل املخاط، إذ مينعه من تأدية دوره العادي في اصطياد 
البكتيريا، وقد يشعر الشخص بشيء من الضغط في اجليوب األنفية عند 
إصابته بالبرد، إال أن ذلك ال يعني أنه أصيب بالتهابها أو أنه بحاجة 
برد  نزلة   100 من  واحدة  إال  تقود  ال  أنه  علماً  حيوية،  إلى مضادات 
إلى التهاب اجليوب األنفية. ومبقدور املصاب تاشي وقوع االلتهاب 
بعملية تفريغ اجليوب األنفية، كما ميكنه تسني األمر بالتمخط بشكل 
رقيق من األنف، إذ إن التمخط القوي مبقدوره دفع البكتيريا إلى األعلى 
نحو اجليوب األنفية، والكثير من األمور األخرى مبقدورها سّد اجليوب 
األنفية وأن تقود إلى حدوث العدوى فيها. وتضم القائمة املواد املثيرة 
للحساسية، دخان السجائر واألدخنة األخرى، التغير في الضغط اجلوي 

عند الطيران أو الغوص في املياه، الزوائد األنفية، وانزياح غشاء األنف.

1 - ما هي الغدة الدرقية؟
تقع الغدة الدرقية في املنطقة األمامية من الرقبة، أمام القصبة الهوائية، 
وهي تشبه في شكلها الفراشة التي تفرد جناحيها، وهي ذات لون بني 
محمر، وتتكون من فصني، وتتوي على خاليا خاصة تقع في بطانتها 
تحُدعى اخلاليا الكيسية، وتقوم الغدة بإفراز هرمون الثايرويد، وهو الذي 
وأيضاً  تقريبا،  اجلسم  أنسجة  جميع  في  البروتني  تكوين  في  يساعد 
استهالك األوكسجني بشكل رئيسي في األنسجة املسؤولة عن االستهالك 
األساسي لألوكسجني وتتمثل أمراض الغدة في زيادة أو قلة إفرازها مما 

يؤدى إلى حدوث أعراض، منها: 
> في حالة الزيادة:

1. ارتفاع درجة احلرارة. 
2. ارتفاع ضغط الدم. 

3. خفقان وزيادة عدد دقات القلب. 
4. نقصان الوزن مع زيادة الشهية.

5. اإلسهال وزيادة حركة اجلهاز الهضمي. 
6. فقدان في كتلة العضالت. 

7. الهيجان. 
8. تغيير في الشخصية. 

9. التأثير في النمو. 
10. عدم الراحة واألرق. 

11.  يخفض من عمل املبيض عند النساء، ورمبا يؤدي إلى العجز اجلنسي 
عند الرجال. 

12. خفة في الشعر وقوة األظافر مع وجود ملعان في اجللد. 
> وفي حالة نقص الهرمون:

1. زيادة في الوزن.
2. ترهل في اجلسم.
3. امليل إلى النعاس.
4. الشعور بالكسل. 

5. اإلحساس بالبرودة. 

2 - وما اأعرا�ض املر�ض؟
1. تناول املريض الكثير من الطعام وعلى الرغم من ذلك يقل وزنه. 

2. يتبول كثيراً ويتصرف بعصبية ويصاب باإلسهال. 
3. يؤثر هذا املرض على العني مع وجود جحوظ. 

3 - وكيف تتم عملية املعاجلة؟
باستخدام اليود املشع وهذا العالج يعطي نتائج طيبة بل وميكن تفادي 

اجلراحة من خالله ولكن ال يعطى اليود املشع إال حلاالت معينة. 

الغدة الدرقية

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com
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لقاء: اأمرية الري�سي

صحة

الدكتور أسامة البابلي

اأعرا�ص

ويضيف البابلي: أن من أعراض مرض التهاب اجليوب األنفية الضغط املؤلم 
وهو املؤشر الرئيسي، ويعتمد األلم على موضع اجليوب امللتهبة، إذ يكون األلم 
في اجلبهة عندما تلتهب اجليوب األمامية، وفوق الوجنتني أو في الفك األعلى 
واألسنان )اجليوب الفكية(، وخلف العينني )اجليوب املصفوية والوتدية( أو في 
أعلى الرأس )اجليوب الوتدية(، ويزداد ألم اجليوب األنفية عادة عند االنحناء 

إلى األمام.
كما تشيع أعراض احتقان األنف، وظهور إفرازات بألوان غامقة من األنف، 
وعندما تنزل قطرات املخاط من خلف األنف إلى البلعوم، فسوف يشعر املريض 
بطعم كريه، وقد تظهر لديه رائحة كريهة في الفم أو سعال، كما قد يفقد مؤقتاً 

حاسة الشم أو التذوق، وأخيراً فقد يشعر باحلمى، واألوجاع، والتعب.
ووفقاً للبابلي، ميكن للطبيب تشخيص أغلب حاالت التهاب اجليوب األنفية 
بالسؤال عن أعراضها، فإذا كان الضغط على اجليوب يسبب األلم، يكون الشخص 
مصاباً على األكثر بالتهابها. ويؤدي التصوير الطبقي املقطعي دوره املساعد في 
التشخيص إن كان التهاب اجليوب األنفية شديداً بشكل غير استثنائي، وإذا بدأ 
الطبيب يشك بوجود مضاعفات له. أما األشعة السينية فهي أقل فائدة، كما ميكن 
ألطباء األنف واألذن واحلنجرة تشخيص التهاب اجليوب األنفية مبنظار األنف.
وعن عالج املرض قال الدكتور البابلي: إذا كان االلتهاب ال يحوي أي عدوى 
بكتيرية فقد يصف الطبيب للمريض األقراص املزيلة لالحتقان وبخاخات األنف 
لتقليص األغشية املخاطية املتضخمة والسماح بصرف املخاط، أو حبوباً مضادة 
للهستامني أو كورتيزن أنفياً على شكل بّخاخ لتخفيف حدة االلتهاب، وإذا تبني 
ملدة  حيوياً  له مضاداً  ثانوية فسيصف  بكتيرية  يعاني من عدوى  املريض  أن 
7 إلى 14 يوماً، واجلراحة )باستخدام مناظير دقيقة تدخل من املنخارين إلى 
نوبات  تتكرر  عندما  الوجه(  بجلد  أي قطع جراحي  فتحات اجليب دون عمل 
وتهدف  العالج،  من  بالرغم  األنفي  اجليب  تصيب  التي  امليكروبية  العدوى 
اجلراحة إلى توسعة فتحات اجليب األنفي التي اعتراها الضيق جللب الراحة، 
أما املضادات احليوية، فإنها ال توضع في قائمة أولى عالجات التهاب اجليوب 
غالبية  فإن  املتتالية،  والصحافية  التلفزيونية  اإلعالنات  ولكن وبفضل  األنفية، 
للمضادات احليوية، فيما  يتوقعون تسلمهم  األنفية  بالتهاب اجليوب  املصابني 
يقوم أغلب األطباء بتزويدها لهم، وبالفعل فقد شّكلت املضادات احليوية خطوة 
عظمى إلى األمام في عالج التهاب اجليوب األنفية، إال أنها ال تؤدي مهمتها إال 
إذا مت التوصل إلى عملية تفريغ جيدة للجيوب، وإن مت التوصل إلى تفريغ جيد 
فليس هناك ضرورة للمضادات احليوية، ورغم جودتها فإن املضادات احليوية 
لها نواقص محتملة، إذ ميكن أن تثير رّدات فعل احلساسية أو تقود إلى ظهور 
أعراض جانبية، كما أن االستعمال املتزايد للمضادات احليوية أدى إلى انتشار 
البكتيريا املضادة للمضادات احليوية )البكتيريا املتفوقة(، وأخيراً فإن الكثير من 

هذه األدوية غالية الثمن. 
املريض  يصاب  حيث  للجيوب  مزمناً  التهاباً  هناك  أن  إلى  البابلي  ويشير 
بعدوى قصيرة األمد وبشكل متكرر في اجليوب، فهي تبدو وكأنها غير قابلة 
للشفاء، ويسمى هذا الشكل من املرض بالتهاب اجليوب األنفية املزمن، ورغم أن 
السبب غير معروف إلى حد اآلن، لكن يالحظ أن التدخني والتعّرض للملوثات 
الصناعية يجعالن احلالة تسوء أكثر، وتتحسن األعراض عادة عن طريق رذاذ 
األنف الستيرودي، وفي بعض احلاالت احلادة جداً يتم غسل اجليوب وصرف 
السائل منها عند طبيب أنف وأذن وحنجرة، وقد يحتاج املريض إلى إجراء عملية 

جراحية لتحسني جريان املادة املخاطية في األنف.

هل ُتشفي المضادات الحيوية

التهاب الجيوب األنفية؟
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كيف نتجنُُّب »داء الملوك«؟

أمجد عبد املاجد

اإعداد: با�سل ثريا

تغذية

املاجد  يقول أمجد عبد 
أخصائي التغذية في إدارة 
اإلصالحية  »امل��ن��ش��آت 
إن  العني:  في  والعقابية« 
مرض »النقرس« هو نوع 
شائع من التهاب املفاصل 
كمية  تزيد  عندما  يحدث 
ح��م��ض ال��ي��وري��ك في 
والبول،  واألنسجة  الدم 

البدانة والتغذية غير  وتزيد 
السليمة من أخطار اإلصابة 

به، وكان يسمى »داء امللوك« الرتباطه باإلكثار من 
وتكثر  اللحوم،  خصوصاً  الدسمة  األطعمة  تناول 
األربعني  بني  خصوصاً  الرجال  لدى  به  اإلصابة 
ممن   ٪99 حوالي  أن  علماً  العمر،  من  واخلمسني 

يعانون »النقرس« هم من الذكور .

خطر حم�ص »اليوريك«

التهاب  أمراض  »اليوريك« في  وعن دور حمض 
حمض  أن  املاجد  عبد  يوضح  والنقرس،  املفاصل 
ملواد  الغذائي  للتمثيل  النهائي  املنتج  هو  »اليوريك« 
املصاب  فجسم  »البيورينات«،  ب�  تعرف  كيميائية 

بالنقرس الينتج كمية كافية من إنزمي الهضم الذي 
يعمل على أكسدة حمض »اليوريك« إلى مركب سريع 
واألنسجة  ال��دم  في  احلمض  تراكم  في  الذوبان، 
مثل:  املفاصل  على  ويترسب  بلورات  إلى  ويتحول 
مفصل اإلصبع الكبير للقدم ومفاصل منتصف القدم 
والكاحل والركبة والرسغ وأصابع اليد، وعادة تكون 
ثم  املرض،  لهذا  األول  العارض  هي  احل��ادة  اآلالم 
تلتهب املفاصل املصابة فيظهر عليها احمرار وتورم 

وسخونة وحساسية شديدة عند اللمس.
وعن املصادر التي يأتي منها حمض »اليوريك«، 
طريق  عن  خارجية  مصادر  إلى  تنقسم  أج��اب: 
مادة  من  عالية  نسبة  على  تتوي  التي  األطعمة 
»البيورين« مثل اللحوم والكبد والكلى والبنكرياس، 
الغذائي  التمثيل  ع��ن  تنشأ  داخلية  وم��ص��ادر 
عن  وينتج  اخلاليا،  في  املوجودة  لل�»بيورينات« 
من  ميليجرام   500  -  200 حوالي  اللحوم  تناول 
حمض »اليوريك«، أما التمثيل الغذائي لل� »بيورينات« 
داخل اجلسم فيعطى حوالي 300 - 600 ميليجرام 
أما  املعافني،  في األشخاص  البول يومياً  تفرز في 
لدى املصابني بالنقرس أو بحاالت القصور الكلوي، 
عن  يقل  البول  في  »اليوريك«  حمض  إخراج  فإن 
معدله الطبيعي، ويزيد معدل التخلص منه بواسطة 
بكتيريا األمعاء، وتقوم كريات الدم البيضاء بتكسير 
كمية صغيرة من حمض »اليوريك«، كما تفرز كمية 

قليلة منه عن طريق العرق. 

ن�صائح عالجية

ملرضى  يقدمها  التي  الغذائية  النصائح  وعن 

يحذر االأطب�ء واخت�ض��ضيو التغذية دائمً� من خطر االإفراط يف تن�ول اللحوم خ�ضو�ضً� احلمراء 

منه� على �ضحة االإن�ض�ن نظرًا لت�ضببه� ب�أمرا�س عدة، منه�: الته�ب املف��ضل والنقر�س امللقب بـ »داء 

ز معظم احلمي�ت الغذائية اإم� على تنرّب تن�ول اللحوم اأو التخفيف منه�. امللوك«، وتركرّ

التهاب املفاصل والنقرس، يقول أمجد عبد املاجد 
إنه يجب عليهم اتباع نظام غذائي دقيق خصوصاً 
أثناء النوبات احلادة للمرض عبر جتنب األطعمة 
العدس  والدهون،  الدسمة  امل��أك��والت  اآلت��ي��ة: 
والبقول، واللحم والسمك والدجاج، والكبد والكلى 
والفسيخ  والرجنة  والسردين  والسلمون  واملخ 
اللحوم  وحساء  واحمل��ار،  والبطارخ  وامللوحة 
والسمك، والباذجنان وكش��ك أمل���ظ والقرنبي���ط 
والب�ازالء والسبانخ واخلرشوف واملربى احملتوي 
والتوابل  والتني،  والفراولة  والتوت  بذور،  على 

والبهارات واملخلالت. 
وأضاف: أن هناك بعض األغذية التي تفيد في 
عالج مرضى التهاب املفاصل النقرس مثل: عصير 
الليمون الذي يذيب األمالح املترسبة في املفاصل، 
واألناناس املفيد في حاالت السمنة أيضاً، والكركديه، 
وعصير العنب الذي يخفف نسبة حمض اليوريك 
الدم ويؤخذ مبقدار 700 - 1400 جم يومياً،  في 
ومغلي قشر التفاح أو عصير التفاح املطبوخ  بحيث 
يغلى 30 جم من قشر التفاح في ربع لتر من املاء 
ملدة ربع ساعة ويشرب مبقدار أربعة أو ستة أكواب 
املفيد  والقرنبيط  والفجل  والكراث  يومياً،واخليار، 
في تفتيت حمض »اليوريك«، ومنقوع اجلرجير املر 
الذي يصنع بصب نصف لتر من املاء املغلي على 
20 جم من أوراق اجلرجير، وعصير الكرفس الذي 
يشرب مقدار نصف قدح منه يومياً ملدة 15 - 20 
يوماً، والكرنب )امللفوف( الذي إذا خلط مع دقيق 
املفاصل،  أوجاع  تخفيف  في  يفيد  واخلل  احللبة 

وأخيرا منقوع الزجنبيل.

مقربة من اخلطوط اخللفية للكهولة التي تتسم باحلكمة بعد اكتمال النضوج، دار هذا على 
احلوار.

يقول صديقي الذي زحف الشيب على شعر حليته وَحّولها إلى غابة ثلج ال يحُرى من 
خاللها سوى أدمي جلده، وهاجم حاجبيه حتى حولهما إلى سحابتني بيضاوين تكادان 
متطران لوال أنهما من شعر: أال تتفق معي على أن رحلة احلياة قد مضت سريعا دون أن نشعر بها، حتى 

أوشكت النهاية تلوح ونحن لم نستمتع بها بعد؟
أقول لصديقي املتدفق شجناً وأنا أنظر إلى وجهه الذي كان يكتسي باألسى، رغم االبتسامة التي حاول 
حيّاه وهو ينقل لي إحساسه هذا: وملاذا ال نقول إننا نحن الذين كنا نهرول خالل الرحلة  أن يرسمها على محُ

ونحرق املراحل جريا وراء أطماع ال تكاد تتحقق حتى نسعى إلى غيرها؟
يقول صديقي الذي شعر أنني ألعب معه لعبة )االجتاه املعاكس( رغم أنني أكره االجتاهات املعاكسة وال 
أميل إلى ممارسة لعبتها: وملاذا تسميها يا صديقي أطماعاً؟ ملاذا ال تكون طموحات مشروعة من حقنا أن 

نكافح من أجل تقيقها ألنفسنا؟
أشعر أن احلوار يأخذنا نحو مناطق االختالف، أكثر مما يقودنا إلى بؤر االتفاق، فأقول لصديقي الذي 
أعرف نزاهته وحبه للخير: الكفاح يا صديقي حق مشروع في هذه احلياة، بل هو واجب عندما نشعر بأن 
ما نؤمن به حق وعدل، لكّن هذا الكفاح يتحول في مرحلة من املراحل إلى صراع يدوس املتصارعون خالله 
تت أقدامهم القيم التي يؤمنون بها، ويلوون أذرع احلقيقة كي تتفق مع الغاية التي يسعون إليها ويكافحون 

من أجلها.
يطرق صديقي حلظة، ثم يواصل طرح هواجسه: وملاذا ال تقول إن البعض يضطرنا إلى خوض معارك 

غير شريفة، في مراحل نتصف فيها بالنزق أكثر مما نتحلّى باحلكمة؟   
أقول لصديقي الذي بدأت أشعر أنه يخوض صراعا بني الشعور بالذنب واالعتراف باحلقيقة: وملاذا نعطي 
هذا البعض فرصة جرجرتنا إلى مناطق نعرف أن مياهها آسنة سوف تلوث أقدامنا، ويتسلل منها العفن إلى 

أرواحنا فيفسدها ويقتل فيها براعم البراءة التي تاول أن تضرب بجذورها في تربة نفوسنا؟
تبدو على صديقي مالمح امتعاض من طريقتي في توجيه دفة احلوار، فيحاول أن يقودني إلى منطقة 
أكثر أمناً من ميادين احلروب التي يبدو أنني أدخلته فيها: ليس كل ما تقق لنا في هذه احلياة يا صديقي 

نتيجة صراعات ومعارك خضناها، ثمة أشياء تققت لنا دون أن نضطر إلى شيء من هذا.
أقّدر محاولة صديقي الذي أعرف نبله وكرم أخالقه، فأقول محاوال إطفاء احلرائق التي كدت أشعلها عن 
غير قصد: أعرف يا صديقي أن البشر متفاوتون في األخالق. ثمة من ينزع منهم إلى الشر، وهناك آخرون 
يتمسكون باخلير وال يرضون بغيره بديالً. ونحن في هذه احلياة كثيراً ما ننخدع باألقنعة التي يتقن البعض 
ِدعنا طوال  ارتداءها، وغالباً ما نكتشف زيف هذه األقنعة في أوقات متأخرة من احلياة فنشعر باألسى ألننا خحُ
هذه املدة، ونشعر بالصدمة جتاه أناس حسبناهم أخياراً، وخدعتنا األقنعة التي كانوا يرتدونها سنني ال ميكن 

إعادة عجلة الزمن إلى الوراء لتصحيح أخطائها.
أقول لصديقي، وقد بدأت تباشير رضا على وجهه: ال تزن يا صديقي، فأن تتكشف لك احلقيقة في 

مرحلة متأخرة خير من أن تظل مخدوعاً إلى األبد.
يقول صديقي الذي أشرق وجهه بابتسامة طفل بريء، رغم كل الشيب الذي كسا شعر حليته: يبدو أننا 
لم نهرم بعد يا صديقي، فاحلياة ما زالت أمامنا مدرسة كبيرة، نتعلم فيها كل يوم درساً جديداً، رغم أننا 
غادرنا مقاعد الدراسة منذ سنني سوف يصدمنا عددها لو أحصيناها، لكنها مرت سريعاً مثل قطار يسابق 

الريح كي يصل إلى محطته األخيرة.
أقول لصديقي وأنا أشاركه حلظة التنوير هذه: ال بأس يا رفيق العمر، فقليل من التأمل ال يفسد للحياة 

بهجة.

قليل من التأمل

علـي عـبيـد
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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تعرف اإىل االأم�كن ال�ضحيحة للكلم�ت واكت�ضف 

مع احلل ال�ضحيح الكلمة املفقودة.

متاهة الكلمات

لبنان �� عم �� روما �� عاد �� سائل �� لبس �� الدوري �� ندمي �� 
ساحل �� أوروبا �� ناسا �� ايلول �� مدائن �� شاقول.

غزوة اسالمية

تتوي هذه ال�ضبكة على 9 مربع�ت كبرية كل مربع منه� مق�ضم

اإىل 9 خ�ن�ت �ضغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخل�ن�ت ب�الأرق�م الالزمــة من 

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

سودكو

تراثيات..
روى األصمعي أنه في أحد األيام تأهب لسفرة طويلة، وكان اخلليفة قد أهدى إليه إناًء من فضة حرص 
عليه، فاستودعه لدى أحد األصدقاء ليكون مبكان آمن. وعندما رجع األصمعي ذهب إلى صديقه ليسترد 
أمانته، فاعتذر منه صديقه بشدة مدعياً أن الفئران التهمت اإلناء، وتظاهر األصمعي باالقتناع، وبعد 
يومني دعا األصمعي صديقه لتناول الغداء، وطلب من صديق له أن يستقدم ولد صديقه األول ويخفيه 
عنده، وعندما بحث الرجل عن ولده وسأل األصمعي قال له: إن نسراً ضخماً حط على األرض واختطف 
ولدك فاستغرب الرجل لهذا الكالم ولم يصدقه، فضحك األصمعي وقال: صدقتك بأن الفئران أكلت 

اإلناء ولم تصدق أن النسر خطف ولدك!.. فقال له: غلبتني.. رد إلّي ولدي وسأرد لك اإلناء!..

ابتسم.. 
> القاضي: أي شخص يرفع صوته سنطرده خارج احملكمة فوراً!

�� املتهم: )بأعلى صوته( هيه.. هيه!!

> األول: قيل لي إن زوجتكم تساعدكم وفي هذا قمة التعاون!
- الثاني: نعم فهي تساعدني في غسيل األطباق وغسل املالبس !!.

> القاضي للمتهم: ستعاقب، لتتمكن من مراجعة أخطائك؟
�� املتهم: نعم يا سيدي.. لقد عرفت أن القفاز وجوده أمر ضروري!   

أقوال وِحكم..
>  العاقل.. من كان عقله في إرشاد، ومن رأيه في إمداد، فقوله سديد وفعله حميد.

> املشورة واملناظرة.. بابا رحمة ومفتاحا بركة ال يضل معهما رأي وال يفقد معهما حزم.
> الغضب في غير موضعه ال مييز بني الصديق والعدو.

بالشكل  عنهما  أجب  سؤالني  يديك  بني  نضع  القارئ..  عزيزي 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

ال�صوؤال الأول وجائزته : قلم فاخر

٭مت اإدخ�ل احل��ضب االآيل 

اإىل اإدارة اجلن�ضية واالإق�مة فـي اأبوظبي فـي؟ 

1 ��  سبتمبر 1985   2 �� سبتمبر 1986   3 �� سبتمبر 1987

ال�صوؤال الثاين وجائزته : قلم فاخر

٭ م�ذا تعني كلمة البعري يف املثل االإم�راتي الق�ئل

»يوم الطيور ط�رت ط�ر البعري وي�هم«؟

الفائز بالسؤال األول العدد »488«
عبد اهلل قيط�ز

الفائز بالسؤال الثاني العدد »488«
وعد ح�ضني حممد البلو�ضي

حل مسابقة العدد »488«
حل السؤال األول:  أغسطس عام 1975.

أو سفرهم من مكان آلخر  الناس  إنتقال  الثاني: هو وقت  السؤال  حل 
ويكون بعد طلوع الشمس مباشرة.  

كوبون ال�صوؤال الأول العدد )489(

كوبون ال�صوؤال الثاين العدد )489(

عمودي

1 �� صحابي جليل لقب )أبي ذر(.
2 ��  موطن أول للطفل �� أداة نفي.

3 ��  أقصدة �� من اجلهات الرئيسية.
4 ��  صحابي جليل وشاعر الرسول 

»صلى الله عليه وسلم«.
5 ��  صوت الساعة �� إجابة �� األميّة »م«.

6 ��  كالم منظم القوافي �� سوياً.
7 ��  بحر �� دار للسكن �� لفظة ألم.

حرف   ���� »م«  مساحة  8 ��  وح��دة 
ناصب �� واضح.

9 ��  مدينة فلسطينية �� قدمي وبالي.
10 ��  جولة تفقدية �� أطلب.

11 �� مرض مميت �� منامي.
12 ��  جزيرة إماراتية �� جزيرة إماراتية.

الكلمات المتقاطعة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل
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نزهة

مسابقة

اأفقي

1 - اندفاع قوي - مدينة إيرانية.
2 - نظام محتل ألرض الغير.

مدينة   - وخ��ب��ي��ث  3 -  م���خ���ادع 
فلسطينية.

4 - أكد - رجال أمن خاص.
5 -  أفشى بالسر - يابسة - أقارب.

6 -  نتج عن - خصم - بئر.
وإدارات  أق��س��ام  م��ن   - 7 -  شجع 

الشرطة.
8 -  طازج - مدينة إماراتية - عائش.
9 -  ساحات قتال - مدينة سويسرية.

10 -  أسلوب - قذف.
11 -  كلمة ترحيب - منطقة إماراتية.

12 -  عالم عربي قدمي.
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من هنا وهناك

املمثلة جنيفر الف هيويت تصل إلى احلفل اخلاص بالعرض األول لفيلم »كافيه« في 
لوس اجنلوس. 

أحد السكان احملليني ميارس الرياضة في يوم مثلج آخر على اجلزر النيوزلندية التي 
شهدت عواصف ثلجية غير عادية هذا العام.

الذي قضى في مخيم قرب مقديشو نتيجة املجاعة التي جتتاح الصومالية صفية خالد تبكي طفلها حمزة علي فيصل )3 سنوات( 
الصومال.

شرطية إسبانية تلوح بيديها للمصورين أثناء زيارة البابا بينيدكت 
السادس عشر ملدريد التي شهدت إجراءات أمنية مكثفة. 

متعاملون 
في بورصة 

نيويورك قبل 
اإلغالق حيث 
شهد السوق 

مع غيره 
من األسواق 

العاملية موجة 
من التقلبات 
نتيجة أزمة 

الديون 
األمريكية 

واألوروبية.

امرأة محاطة بأعالم كوريا اجلنوبية خالل االحتفاالت بيوم االستقالل السادس والستني في 
سيؤول بكوريا اجلنوبية.

دراجون 
خالل 

مسيرتهم 
الطويلة عبر 

الواليات 
األمريكية 

إلى نيويورك 
للمشاركة 

في الذكرى 
العاشرة 

العتداءات 11 
سبتمبر هذا 

العام.  

ضابط 
شرطة بكامل 
عتاده املضاد 
للشغب يقف 
بجوار سيارة 
محترقة في 
ضواحي لندن 
التي شهدت 
واحدة من 
أسوأ أعمال 
الشغب 
والسلب 
والنهب في 
عقود. 

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

ي«»
جيت

«
ي«

جيت
«
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كرمية تلقيتها من االتاد اخلليجي لإلعالم الرياضي ومقره مسقط، بدعوة 
قمت  للرئيس،  نائباً  اإلماراتية، وبصفتي  اإلعالم  وبترشيح من جلنة 
مع زميلي محمد جاسم باملشاركة في امللتقى اخلليجي األول لإلعالم 
صاللة  في  واستحُكملت  مسقط  في  فعالياته  بدأت  والذي  الرياضي، 
اخلضراء مبشاركة أكثر من 80 شخصية إعالمية رياضية من اخلليجيني والعرب من أصحاب 
اخلبرات واإلمكانات في مختلف التخصصات اإلعالمية املقروءة واملسموعة واملرئية، والتي كان 
ملشاركتها األثر الفعال في إثراء هذا امللتقى الذي اتسم بالتنظيم الرائع واملشاركة اإليجابية من 
األخوة العمانيني على املستويني الرسمي والشعبي، عالوة على الدور الذي قام به االتاد اخلليجي 
لإلعالم الرياضي بالتعاون مع جمعية الصحفيني العمانيني في تقدمي كل التسهيالت وإخراج امللتقى 

بشكل الئق، ناهيك عن املوضوعات املختارة خلدمة هذا امللتقى احلواري اخلليجي.
النقاش، وتشرَّفت بأن أكون  الرياضي« على املساهمة األكبر من   وقد حازت حلقة »التعليق 
أحد املتحدثني في تلك احللقة التي شهدت إقباالً وجتاوباً كبيرين من احلاضرين، ثم استحُكمل هذا 
تم امللتقى باحللقة  احلوار باحللقة الثانية تت عنوان »البرامج احلوارية والتحليل الرياضي« ثم خحُ
الثالثة والتي حملت عنوان »الصحافة الورقية وعالقتها بالصحافة اإللكترونية«. كما مت على هامش 
لِّفت وتشرَّفت برئاستها على أن يكون مقرها في  هذا امللتقى تشكيل »جلنة للمعلقني اخلليجيني« كحُ

اإلمارات.
بصراحة وأنا أشارك وأتابع فعاليات ذلك امللتقى عن كثب، كانت تدور في بالي تساؤالت عدة 

أبرزها:
بتبني  الرياضية  واملجالس  والعلمية  الشبابية  والهيئات  اإلعالمية  مؤسساتنا  تقوم  ال  ملاذا 
اد الفكر اإلعالمي الرياضي اخلليجي والعربي للمشاركة  استضافة مثل هذه امللتقيات، ودعوة روَّ
فيها وتفعيلها ملا لهذه امللتقيات من مردود إيجابي على املشاركني خصوصاً أن اإلعالم الرياضي 
مشاركة  إقبال  من ضعف  يعاني  أخرى-،  خليجية  بدول  مقارنة   - اآلن  اليزال حتى  اإلماراتي 
العنصر املواطن في مختلف تخصصاته، ومثل هذه امللتقيات مبا تويه من ورش ومحاضرات 
سيكون لها األثر األكبر لتشجيع املواطنني اإلماراتيني على االنخراط في سلك اإلعالم الرياضي 

وتفعيل قدراتهم وتفجير طاقاتهم؟.
شخصياً وبحكم عالقاتي اخلاصة سأحاول طرح هذه الفكرة على املعنيني باألمر إلقناع تلك 
أنني ملست  اجلهات لتبني مثل هذه األفكار وتفعيلها ملا لها من أثر طيب على املتلقي، خصوصاً 
ذلك شخصياً من خالل مشاركاتي في فعاليات إعالمية سابقة عدة في وطننا العربي الكبير،ولكن 

مان« كان هو األجنح بكل املقاييس.  واحلقيقة تقال فإن »ملتقى عحُ

ملتقى ُعمــان

في
المقص

علـي حــميـد

Ali_humaid99@hotmail.com

معلــق ري��ضـــي
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مريدوها،  تغير  مهما  القدم  كرة  هي  القدم  كرة 
اجلميع يهرول وراءها من أجل إحراز الفوز، وكلما 
أصبحت  حتى  شعبيتها،  ازدادت  املنافسة  اشتعلت 
من  وانطالقاً  العالم.  في  األول��ى  الشعبية  اللعبة 
اجلماهيرية الطاغية لها، حاول املسؤولون عن الرياضة 
في اإلمارات، إدخال اللعبة إلى عالم السيدات وإنشاء 
أول فريق لكرة القدم النسائية بهدف ممارسة هذه 
الرياضة واحلصول على الكؤوس وامليداليات بعد أن 
تأكد القائمون على الرياضة من قوة ومهارة الفتاة 
اإلماراتية وحبها لهذه اللعبة، التي كثيراً ما اقتصرت 

على الرجال فقط.
القدم  ك��رة  ملنتخب  الدولية  املشاركة  وج��اءت 
البطولة  2005، عندما نظمت  عام  اإلمارات  لسيدات 
أول  كانت  أنها  ورغم  الدولة،  أرض  على  العربية 
أنه استطاع أن يحقق  مشاركة للفريق النسائي، إال 
مركز الوصيف ويحمل امليداليات الفضية، األمر الذي 
جعله يشق طريقه وبقوة في شتى البطوالت العربية 

والدولية.
املنتخب  وإمكانيات  قدرات  تعزيز  على  وحرصاً 
عام  النسائية  القدم  كرة  جلنة  إشهار  مت  النسائي 

2009 بقرار من سمو الشيخ هزاع بن زايد مستشار 
الرياضي،  أبوظبي  مجلس  رئيس  الوطني  األم��ن 
واتاد  أبوظبي  مجلس  بني  املبرمة  االتفاقية  بحكم 
كرة القدم اإلماراتي، على أن تتولى حفصة العلماء 
رئاسة اللجنة، بينما تتولى أمل بوشالخ ادارة اللجنة 

وعضوية كل من ندى الهاشمي وعاليا احلوسني.

دوري �صيدات؟

وحول املشاركات التي يستعد لها املنتخب، قالت 
ملجلة  النسائية  الرياضة  جلنة  عضو  بوشالخ  أمل 
»999«، أن الفريق يستعد للمشاركة في بطولة غرب 
آسيا خالل شهر أكتوبر املقبل )من 3 إلى 12( وهى 
البطولة األهم على مستوى السيدات والتي تتبارى 

فيها الفرق بحثاً عن الكأس. 
وأضافت: أن البطولة سيشارك بها 8 فرق بينهم 
فريقان خليجيان هما اإلمارات والبحرين باإلضافة 
والعراق  وإي��ران  وفلسطني  األردن  مشاركة  إلى 

وسوريا ولبنان بعد اعتذار كل من قطر والكويت.
واستعداداً لهذه البطولة قالت بوشالخ: إن املنتخب 
شارك في بطولة نادي ضباط القوات املسلحة التي 

أقيمت خالل شهر رمضان قبل املاضي باسم فريق 
إعداد لالعبات  املشاركة خير  أبوظبي، وكانت  نادي 
سالبي  كوني  االسترالية  امل��درب��ة  إش��راف  تت 
باإلضافة إلى مدرب حراس املرمى أحمد زاهر، حيث 
شارك عدد من املنتخبات العاملية التي زادت من قوة 
البطولة ووضعتها على خريطة العاملية بعد مشاركة 
العالم وكل من تايالند  اليابان بطل كأس  منتخبات 

وإيران واألردن ومصر.
وفجرت أمل بوشالخ مفاجأة كبيرة عندما أكدت 
القدم  كرة  جلنة  اجتماع  ستشهد  املقبلة  األيام  أن 
النسائية واتاد كرة القدم واألندية اإلماراتية لوضع 
الهيكل العام النطالق دوري السيدات، الذي لم يتحدد 
امللعب  على  أم  الصاالت  داخل  سيقام  كان  إن  بعد 

الكبير.
أن  النسائية  القدم  كرة  جلنة  عضو  وأوضحت 
وأن  عامني،  منذ  جيد  بشكل  يسير  املدارس  دوري 
هناك أكثر من 20 فريقاً للكرة النسائية في أبوظبى 
ودبي و4 في الفجيرة باإلضافة إلى فرق في الشارقة 

وعجمان وكافة إمارات الدولة.
تدريبات  كافة  متابعة  على  بوشالخ  وت��رص 

قبل  الفريق  مديرة  الهاشمي  ندى  بحضور  الفريق 
التي تقام كل عامني، ليس  املشاركة في غرب آسيا 
اإلماراتى هو  املنتخب  البطولة، بل ألن  فقط ألهمية 

حامل اللقب.
وقالت بوشالخ : إن املنتخب يضم 30 العبة من 
كافة إمارات الدولة يتنافسن فيما بينهن على إثبات 
ذاتهن في الفريق، باإلضافة إلى اتباع سياسة جديدة 
في تصعيد العبات أصغر من سن 14 و18 عاما إلى 
أقام  قد  للسيدات  اإلماراتي  املنتخب  وكان  املنتخب. 
معسكراً خارجياً في الواليات املتحدة األمريكية تت 
تبذل  التي  االسترالية كوني سالبي  املدربة  إشراف 

قصارى جهدها النتقاء أفضل العناصر.
وأضافت بوشالخ: أن املنتخب يتدرب في األوقات 
منتظم  وبشكل  األسبوع،  في  مرات  خمس  العادية 
مطلوبة  »فورمة«  أفضل  إلى  الالعبات  تصل  حتى 
خاصة وأن كافة القيادات الرياضية تتابع عن كثب 

تلك املشاركة.

مدربة عاملية

ومن جانبها، قالت الالعبة نورا املزروعي عضوة 
منتخب اإلمارات لكرة القدم النسائية وأفضل حارس 
إن  ل�»999«،  األخيرة  آسيا  غرب  بطولة  في  مرمى 
الالعبات على أمت االستعداد للمشاركة في النسخة 
املقبلة والتي تستضيفها اإلمارات خالل أيام، خاصة 

وأن البطولة تضم أهم املنتخبات.
يستعد  األردن  منتخب  أن  املزروعي:  وأضافت 
اجلهاز  في  تغييراً  عمل  حيث  للبطولة،  جيد  بشكل 
الفني واستقدم مدربة هولندية جديدة، باإلضافة إلى 
إقامته معسكراً في أوروبا، ونحن نعرف جيداً قدر 
النهائي في  اللقاء  عليه في  تغلبنا  الفريق حيث  هذا 

النسخة املاضية.
قالت  سالبي  كوني  االسترالية  املدربة  وعن 
املزروعي إنها فعالً مدربة عاملية ولها عالقات على 
املعسكرات  خالل  قدراتها  وتظهر  مستوى  أعلى 

األوروبية التي تنظم للفريق في أملانيا وسويسرا، 
لها،  األخريات  املدربات  احترام  مدى  يظهر  حيث 
فهي بحق مدربة املرحلة احلالية وأفضل ما تقودنا 

في املستقبل.
التي  اإلماراتية  األندية  ندرة  املزروعي  وانتقدت 
يؤثر  الذي  األمر  النسائية،  القدم  كرة  لعبة  متارس 
بالسلب على أداء املنتخبات وقالت:»نحن ال جند أي 
فريق نواجهه، األمر الذي يضطرنا إلى استقدام فرق 

أخرى أو مواجهة الفرق التي تعسكر في الدولة«.
لكرة  دوري  إشهار  بضرورة  املزروعي  وطالبت 
القدم للسيدات تت إشراف االتاد اإلماراتي للعبة، 
من  نظيره  عن  يقل  ال  السيدات  منتخب  أن  مؤكدة 
الرجال ولذلك، يجب على األندية أن تضع مصلحة 
اللعبة نحُصب أعينها وتتعاون من أجل إشهار الدوري.

بطولة  حقق  السيدات  منتخب  أن  إلى  وأش��ارت 
لنا  أتيحت  وإذا  جداً،  قوية  بطولة  وهى  آسيا  غرب 
فرصة املشاركة واالحتكاك القوي مع الغير، سنكون 

األقرب إلى بطوالت ك�أس العالم.
وذكرت أن األندية اإلماراتية ال تهتم بفكرة إشهار 
ل  دوري للسيدات بسبب مطالبتها التاد الكرة بتحمُّ
إلى  تتاج  ال  اللعبة  أن  أرى  لكنني  النفقات،  كافة 

تكاليف باهظة حتى نوقف املشروع.
إن  املزروعي،  نورا  قالت  الالعبات  تفريخ  وعن 
وهو  اللعبة  مبفرده  يتبنى  الرياضي  أبوظبي  نادي 
نحب  أننا  إلى  باإلضافة  للنادي،  يحسب  كبير  دور 
بالفعل كرة القدم ونتمنى أن نصل معها إلى العاملية.

خوف الأهل

من جانبها، قالت جليلة النعيمي العبة املنتخب إن 
الالعبات يتدربن بشكل منتظم في أبوظبي استعداداً 

لبطولة غرب آسيا واملقرر إقامتها في العاصمة.
مرة  يتدرب  كان  الفريق  أن  النعيمي  وأش��ارت 
وبالتحديد  املنصرم  رمضان  شهر  خالل  واح��دة 
حيث  ذلك  بعد  اختلف  األم��ر  أن  إال  اإلفطار،  بعد 

عدنا للتدريب مرتني في اليوم صباحاً ومساًء تت 
إشراف املدربة االسترالية كوني سالبي.

تواجه  التي  املشكالت  أهم  عن  النعيمي  وكشفت 
والرياضيات  اخلصوص  وجه  على  الفريق  العبات 
بناتهم،  على  األهالي  قلق  في  واملتمثلة  عام  بشكل 
األمر الذي قد يؤثر سلباً على الروح املعنوية لالعبات 

وبالتالي على أدائهن في امللعب.
تكمها  العربية  مجتمعاتنا  أن  إل��ى  وأش��ارت 
ونعيش  بها  نتقيد  والتي  األصيلة  والتقاليد  العادات 
مهم  الرياضة شيء  أن  إلى  باإلضافة  كنفها،  تت 
جداً في حياة الفتاة ويجب على كل امرأة أن متارس 
مثالً  مقارنة  أجريت  فإذا  يومي،  بشكل  الرياضة 
ال  واألخ��رى  الرياضة  متارس  إحداهما  فتاتني  بني 
مستوى  في  كبيراً  بينهما  الفارق  ستجد  متارسها، 
الذكاء ورد الفعل والصحة العامة وهذا ما ننادي به.

وعن مشكلة الدراسة قالت العبة الفريق إن اجلهاز 
الفني للفريق يضع برنامجاً متكامالً إلحداث التوافق 
وبني  بها  نشارك  التي  والبطوالت  التدريبات  بني 
وأننا  خاصة  الدوام،  بساعات  أو  بالدراسة  االلتزام 
غ من العمل خالل أوقات  نستطيع أن نحصل على تفرُّ

البطوالت حتى نصل إلى التركيز املطلوب.
وعن املدربة االسترالية كوني سالبي، قالت الالعبة 
املمارسات  املدربات  أفضل  من  إنها  النعيمي،  جليلة 
من ممارسة  بنا  تتأهل  أن  استطاعت  حيث  للمهنة، 
القانوني  امللعب  في  املمارسة  إلى  السباعية  الكرة 
اليومية  تدريباتها  بفضل  العبة   11 من  واملكون 
واحملاضرات النظرية التي نحصل عليها في القوانني 
وأسلوب التدريب وبعض اجلمل اخلططية التي نلتزم 
بها في البطوالت الدولية وآخرها بطولة غرب آسيا.

وأضافت: »ال أحد يستطيع أن ينكر أن املدربة 
الكروية،  الثقافة  من  ع��اٍل  ق��دٍر  على  االسترالية 
هذا  إلى  الصفر حتى وصلنا  من  معنا  بدأت  فلقد 

املستوى«.

من المالعب

الفتاة اإلماراتية في المستطيل األخضر
حتقيق: اأحمد حافظ

معالي الوزيرة لبنى القاسمي تتوج الفريق في البطولة  الرمضانية  لعام 2010

حفصة العلماء تتوسط منتخب اإلمارات
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من المالعب

العقيد: عبد امللك ج�ين

abdjani@hotmail.com

أين القصور؟
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ضرب احلكم اإلماراتي الدولي علي حمد أروع 
العالم  »كأس  بطولة  في  مشاركته  خالل  األمثلة 
في  مؤخراً  اختتمت  التي  القدم«،  لكرة  للناشئني 
املكسيك، حيث حمل راية الدولة في شتى احملافل 
في  الفذة  موهبته  مؤكداً  رياضياً،  سفيراً  الدولية، 
إلى  لقاء  اللقاءات وقدرته على اخلروج بأي  إدارة 

بر األمان مهما كانت صعوبته.
لقاءات  إدارة ثالثة  وجنح احلكم علي حمد في 
في »مونديال الناشئني« باملكسيك برفقة مساعديه، 
أول«،  »مساعد  سوخنداد  إبراهيم  رضا  اإليراني 
والعحُماني حمد املياحي »مساعد ثان«، وهي مباراتا 
البرازيل والدامنارك، وأورجواي وإجنلترا في الدور 
واملكسيك ضمن  فرنسا  مباراة  إلى  إضافة  األول، 

الدور ربع النهائي.

وإلبراز النجاح الذي حققه حكمنا خالل مشواره 
في املكسيك، حرصت »999« على إجراء حوار مع 
إلى  للوصول  أحالمه  عن  فيه  تدث  حمد،  علي 
العالم«  »كأس  وبطولة   2012 في  لندن«  »أوملبياد 

املقبلة في البرازيل عام 2014.
> بعد املكسيك، ما أهدافك التي تسعى لتحقيقها 

في الفترة املقبلة؟
معينة  فترة  ولكل  حساباتها،  مباراة  لكل   -
أهدافها، لذلك أسعى إلى تقيق طموحي وأهدافي 
»كأس  بطولة  في  أهدافي  ب��دأت  حيث  املرحلية، 
أن  على  وحرصت  املكسيك  في  للناشئني«  العالم 
أظهر بالشكل املناسب الذي يشرف بلدي في هذا 
من خالل مظهري  والذي سيظهر  الدولي،  احملفل 
وتعاملي مع اآلخرين وحضوري الختبارات اللياقة 

ولقد  باملونديال.  احلكام  جلنة  راية  تت  البدنية 
جنحت بالفعل في اجتياز االختبارات وإدارة اللقاء 
بالشكل اجليد رغم صعوبة املناخ والرطوبة العالية، 
حيث ترتفع املكسيك عن سطح البحر 9500 متر، 

باإلضافة إلى فارق التوقيت.
في  أدرتها  التي  املباريات  ظروف  عن  ماذا   <

»املونديال«؟
- رغم أنني أدرت ثالثة لقاءات في املونديال، إال 
أنني جنحت وبشهادة اجلميع في لفت األنظار إلى 
واجهت  حيث  وامللتزم،  الناجح  اإلماراتي  التحكيم 
العشب  من  كانت  والتي  امللعب،  أرضية  اختالف 
الصناعي، واستطعت تخطي هذه العقبة، حيث أدرت 
والدمنارك،  البرازيل  منتخبي  مباراة  البداية  في 
إلى  إضافة  األول  الدور  في  وإجنلترا  وأورجواي 

مباراة فرنسا واملكسيك ضمن الدور ربع النهائي، 
وهو اللقاء األكثر صعوبة.

> ملاذا لم يتم ترشيحك إلدارة املباراة النهائية؟
احلكم  على  التحكيم  جلنة  اختيار  وق��ع   -
إلدارة  وطاقمه  موين  أودف��ار  سفني  النرويجي 
اللقاء النهائي، بعد إقصاء احلكم املكسيكي روبيرتو 
وفي  للنهائي،  ب��الده  منتخب  لوصول  غارسيا 
التي  النهائية  للمباراة  املرشحني  أبرز  كنا  احلقيقة 
اختيار  أعتبر  أنني  رغم  معينة،  معايير  تكمها 

النرويجي موين موفقاً للغاية نظراً لكفاءته.
احلكام  اختبارات  إعادة  »فيفا«  قررت  ملاذا   <

في البطولة؟ 
»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االت��اد  اختار   -
لم  االختبارات،  صعوبة  ومع  تكيمياً،  طاقماً   19
يستطع عدد كبير أن يحقق النتيجة املطلوبة للنجاح، 
مما أدى لرسوب 19 حكماً، لذلك قررت الفيفا إعادة 
حكام  من  الكافي  العدد  توفر  لعدم  االختبارات 
لعدم   6 واستبعد   ،4 ورسب   ،9 فنجح  االحتياط، 

اجتيازهم الفحص الطبي.
> هل تقتصر أحالمك على مونديال الناشئني؟

- لكل مرحلة أهدافها كما ذكرت، والبد من أن 
نتمسك باحللم. فبعد أن متكنت من إثبات قدراتي 
وتأكيد جدارة التحكيم اإلماراتي عاملياً، فإنني أسعى 
مباريات في  االختيار علي إلدارة  يقع  أن  وأمتنى 
»أوملبياد لندن 2012«، باإلضافة إلى احللم الكبير 
الذي ال يضاهيه حلم، وهو الوصول إلى »مونديال 
تنفيذ  على  ولهذا سأحرص  البرازيل،  في   »2014
على  للمحافظة  تفاصيله  بكل  التدريبي  البرنامج 

مستواي. 
الفترة  في  تكيمية  ارتباطات  هناك  هل   <

املقبلة؟
دائمة  مليئة  الناجح  القدم  كرة  حكم  حياة   -
باالرتباطات الدولية واحمللية، ما اعتبره إعداداً بدنياً 
قبل البطوالت املقبلة، حيث سأدير لقاءات في دوري 
العالم، باإلضافة إلى  أبطال آسيا وتصفيات كأس 

دوري احملترفني احمللي في موسمه الرابع.
> ما وجه مساندة اتاد الكرة اإلماراتي لك؟

اتاد  رئيس  الرميثي  خلفان  محمد  اتصال   -
مفعول  له  ك��ان  املكسيك  في  بنا  اليومي  الكرة 
اهتمام  إلى  باإلضافة  األداء،  على  للمحافظة  السحر 
محمد ناصر اليماحي رئيس جلنة احلكام في اتاد 
النفسية  فاحلالة  كافة،  الزمالء  ودع��وات  اإلم��ارات 
تستطيع أن توصل اإلنسان إلى أعلى درجات التفوق.
> ما الكلمات التي تب أن تنهي بها هذا اللقاء؟
يعود  القدم  كرة  في تكيم  - جناح مشواري 
إلى الدعم والرعاية من الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
العاملني  الرياضيني  قوة  بكل  يدعم  الذي  الداخلية 
ضاحي  الفريق  دعم  إلى  باإلضافة  الشرطة،  في 
خلفان القائد العام لشرطة دبي، وأيضاً اللواء راشد 
والتجهيز  للخدمات  العامة  اإلدارة  مدير  املزروعي 
في شرطة دبي، األمر الذي يحملني الكثير، خاصة 
مقدم  برتبة  فأنا ضابط  الشرطة،  أبناء  من  وأنني 

في شرطة دبي.

الحكم الدولي علي حمد لـ»999«:
التحكيم في »مونديال البرازيل 2014« 

ُحلم أسعى لتحقيقه
حوار – اأحمد حافظ

دورات رمضانية جميلة.. ولكن 

عنا  ودَّ
الشهر الفضيل وما حمله من شعائر دينية ومناسبات إسالمية جليلة 
واملنافسات  والبطوالت  الدورات  في  جتلَّت  رياضية  وأحداث  وكثيرة 
ما  بأن  ويقيني  والتميز،  باجلودة  متيزت  التي  الرمضانية  الرياضية 
 57 من  أكثر  عددها  بلغ  والتي  الرمضانية  الدورات  هذه  على  رف  صحُ
فعالية يكفي إلطعام أكثر من 5000 – 7000 محتاج وفقير وكذلك توفير ميزانيات ألكثر من 
10 اتادات رياضية . ورغم احلمالت الوطنية لرفع املعاناة عن الشعب الصومالي خالل 
بل االرتقاء باملستوى  شهر رمضان، إال أن منظمي الدورات الرمضانية كانوا يبحثون عن سحُ
الفني واملادي واإلداري لهذه الدورات وكذلك إقامة املزيد واملزيد منها، لكن املستغرب أنه لم 
تصدر أي مبادرة رياضية تدعم احلمالت الوطنية اخلاصة بدعم الشعب الصومالي رمبا من 
منطلق أن هذا األمر هو من مسؤولية احلكومة، أما الرياضة فهدفها املمارسة فقط. ويعيب 
مثل هذا الطرح أن الدول األخرى التي ترغب في دعم املنظمات والهيئات والشعوب تقوم 
بتنظيم فعاليات ومسابقات رياضية أو إقامة مباريات خيرية ويكون ريعها لصالح املبادرة. 
وأما نحن فيكون عنواننا دوماً في هذه املواقف »إش علي من الناس وإش على الناس مني« 
كان  لو  أنه  أؤكد  وعليه   . فقط  الدولة  ومسؤولية  احلكومة  اختصاص  من  املبادرات  وأن 
هذا منظورنا وفكرنا جتاه أهمية الرياضة ودورها االجتماعي فيقيني بأننا جنهل أبجديات 

الرياضة وفوائدها وأهميتها.
يجب على الرياضيني أن يفهموا ويدركوا جيداً بأن الرياضة رسالة سامية، والرياضي ما هو 
إال ساعي بريد يقوم بتوصيل الرسالة، ألن الرياضة ليست مجرد ركل ومترير واستالم وإمنا 

هي فن ومهارة وأخالق ومشاعر وأحاسيس.
الرمضانية جميلة  الرمضانية جميلة، ولكن كثرتها تبذير وإسراف. والدورات  الدورات  إن 
ولكن دعم وعون الشعب الصومالي واجب ديني وإنساني. الدورات الرمضانية جميلة ولكن 
توفير امليزانيات لالتادات الرياضية أولى وأهم. الدورات الرمضانية جميلة ولكن وضع 
امليزانيات املخصصة لها في مشاريع الوقف وبيت الزكاة أفضل وأسمى عند الله.. الدورات 

الرمضانية جميلة ولكن البد أن نفهم معانيها وأهدافها ورسالتها.
جعلنا الله ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه نعم املولى ونعم السميع.
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العربية واإلسالمية باألمن والسالم  الله علينا وعلى األمتني  املبارك -أعاده  الفطر  العدد بحلول عيد  نحتفل مع صدور هذا 
وموفور الصحة بإذن الله. ومبا أن هذه األيام تعتبر أياماً كغيرها لبعض األفراد العاملني في بعض املؤسسات ممن تتطلب وظائفهم 
اإلمارات  املمرضني السيما مواطني  أن نخص  ارتأينا  لهم، فقد  املقررة  العمل  االستمرار في مناوباتهم والعمل حسب ساعات 
بهذه التهنئة ومن األعماق، ألنهم يتكبدون الكثير في سبيل االستمرار في هذه املهنة اإلنسانية السامية رغم صعوبتها واملشاق 
التي تترتب على العمل فيها السيما تلك املتصلة باملجتمع وتقبل األفراد فيه للمهنة، واملعوقات الوظيفية املتمثلة في ساعات العمل 

وطبيعتها واحلوافز املشجعة على االستمرار فيها. 
الدراسات املتخصصة في اإلمارات تشير إلى ارتفاع نسبة االنسحاب الدراسي من مهنة التمريض بني مواطني ومواطنات 
اإلمارات. وواقع املمرضني واملمرضات اإلماراتيني يؤكد ارتفاع نسبة الشكاوى من انخفاض أجورهم وعدم مناسبتها لساعات 
العمل واجلهد الذي يبذل في هذه املهنة، ما يجعل االنتقال منها إلى مهن إدارية أخرى اخليار األيسر أمامهم خاصة مع تنامي 
الضغوط األسرية عليها بترك الوظيفة، وهو ما يفترض أن يدفع باملسؤولني لتحسني أوضاع املمرضني الوظيفية واملهنية حتى ال 
نخسرهم بعد أن تكبدت الدولة الكثير من امليزانيات في سبيل تعليمهم وتأهيلهم من أجل جذبهم لالنخراط والعمل في هذا املجال 

الذي استغرق املجتمع وقتاً حتى يتقبَّل مسألة وجود املواطنني فيه السيما اإلناث.
دراسة األسباب التي أدت إلى هذا االنسحاب مسألة سهلة لكن معاجلتها تبقى األمر األهم، إذ أنها تتاج إلى قرارات يتم تنفيذها 
على أرض الواقع إلنصاف العاملني في هذا القطاع احليوي. فكلنا يعلم حاجة اإلمارات في قطاعها الصحي لزيادة االعتماد على 
الكوادر الطبية والفنية املواطنة في مختلف التخصصات، وتقليل االعتماد قدر املستطاع ووفق خطة زمنية على الكوادر الوافدة التي 

قدمت طوال السنوات املاضية الكثير ولم تبخل بخبراتها والتي يفترض أنها نقلتها لصفوف جديدة من أبناء الوطن.
اإلمارات ال تنقصها اإلمكانات املادية وال البشرية لدعم املؤسسات التعليمية التي بإمكانها النهوض باملستوى التعليمي املطلوب 
لالنخراط مبهنة التمريض، وال ينقص مؤسساتها الطبية، اتادية كانت أم محلية، امليزانيات التي تساعد على مضاعفة احلوافز 
املادية للعاملني في هذه املهنة اإلنسانية السامية والتي يتكبَّد املنتسبون إليها أعباًء شاقة ال تقل عن أعباء العاملني في مهن أخرى 
وفي قطاعات أخرى، وفوق ذلك كله توجيهات القيادة في اإلمارات واضحة وتقر بأهمية هذه املهن وأهمية التخصص فيها، ما يعني 

أن جهوداً تنفيذية تنقص هذا املجال يفترض أن تتحرك من أجل تفعيل املؤسسات املسؤولة عن شؤونه دون تخاذل أو تقاعس.
مازال قطاع التمريض في اإلمارات متعطشاً للكوادر املواطنة التي ينبغي جذبها للعمل فيه باعتبار أنه جزء من القطاع الصحي 
الذي يعد من أهم القطاعات في الدولة التي البد أن يتحمل مسؤوليته أبناء اإلمارات. وقد كشفت دراسة حديثة أعدتها »جمعية 
اإلمارات للتمريض« عن وجود 23 ألفاً و433 وظيفة متريضية في الدولة، يشغل املواطنون منها 759 فقط، مبا يساوي نسبة ٪4، 
يعمل منهم 296 موظفاً في وزارة الصحة و33 في أبوظبي، 37 في دبي، 361 في خدمات القوات املسلحة، 28 في وزارة الداخلية 
في شرطتي أبوظبي والشارقة، وأربعة في شرطة دبي، وأن ضعف العائد املالي يتصدر قائمة معوقات توطينها، وفقاً إلحصاءات 
رسمية حتى نهاية العام 2009 وتلك األرقام تعد منخفضة بالنسبة للوظائف األخرى في الدولة وبالنسبة ألعداد املمرضني املواطنني 

في دول أخرى مجاورة لنا سبقت اإلمارات في توطني هذه املهنة بسنوات.
إذا كنا نشكو ال�يوم انخفاض نسبة املواطنني في قطاع التمريض وندرك تزايد هجرتهم منه، فلنا أن نتوقع خلو هذا القطاع 
مستقبالً وفي القريب من املواطنني، وهو األمر الذي ال يصح ألنه يعيدنا للوراء وكأن مجتمعنا لم يتغير ولم يصبح األبناء فيه بوعي 
أكبر يجعلهم قادرين على خدمة ونفع وطنهم، وعندها لنا أن نتخيل هجرتهم أو إحجامهم عن العمل في قطاعات أخرى ألسباب ال 
ترقى لعقل أو منطق، تكون الدولة اخلاسر األعظم فيها متى ما اعتمدت على غير أبنائها، فاملال وجد لالستثمار في اإلنسان ودفعه 

نحو بناء نفسه ودولته ومستقبله وهو األمر الذي البد من العمل على تطبيقه من قبل املؤسسات التي البد وأن تفز األفراد.
إن تشجيع املواطنني على دراسة هذه التخصصات والعمل فيها بعد التخرج يحتاج إلى تعديل أوضاع العاملني فيها حالياً، وهو 
األمر الذي نأمل أال تتأخر فيه مؤسساتنا الصحية التي تخصص لها أكبر امليزانيات التي يفترض أن تدخر منها لتحسني أوضاع 

أصحاب هذه املهن اإلنسانية السامية.

قبل أن يدخل قطاع التمريض غرفة اإلنعاش


