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ج لنف�سه  روَّ املُلقب »دجنور«، والذي كان  القب�ض على زعيم ع�سابة »وهمي«  اأخبار  النا�ض باهتمام  تابع 

القدرة على التنكيل بال�سحايا عرب »الإنرتنت«، مدعيًا امتالكه قدرات �سوبرمانية حتول دون الك�سف عن 

هويته اأو مكانه، فكان ادعاوؤه باطاًل بالقب�ض عليه من ِقبل �سرطة ال�سارقة، بعد توجيهات من الفريق �سمو 

ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية.

هذه احلادثة مثال �سارخ على التكنولوجيا ك�سالح ذي حدين، فهي كاأي �سيء مفيد لالإن�سانية، فيها اخلري 

اأن يتحكم بهذا املحيط  ال�سر. »فالإنرتنت« وعاء معريف مرتامي الأطراف ي�ستحيل على طرف معني  وفيها 

الهادر من املعلومات ومبوجاته العاتية التي تتقاذف �سفن وقوارب م�ستخدميه ذات اليمني وذات ال�سمال. اإل 

اأن عني الأمن ال�ساهرة لهي باملر�ساد لكل من ت�سول له نف�سه العبث با�ستقرار املجتمع واأمنه و�سالمته، والقب�ض 

على »دجنور« لي�ض اإل مثاًل لذلك، فما من اأحد مبناأى عن يد العدالة الطوىل مهما اأ�سفوا على اأنف�سهم من 

�سفات التفوق التقني والقدرة على املراوغة والختفاء، وهي �سفات ل تدل اإلَّ على الغرور والعجرفة ل 

اأكرث ول اأقل. 

واأ�سمل من  اأو�سع  الب�سرية كما هو معلوم  والتكنولوجيا كما قلنا �سالح ذو حدين، وت�سخريها يف خدمة 

الربط الآيل بني  اكتمال م�سروع  �سهدنا  املثال  �سبيل  املا�سي فقط على  ال�سهر  ال�سريرة. ويف  ا�ستخداماتها 

الربط  العدل �سمن م�سروع  ابتكرته وزارة الداخلية بالتن�سيق مع وزارة  وزارتي الداخلية والعدل الذي 

الإلكرتوين امل�سرتك بني الوزارتني وتعميمه خلدمة كافة نزلء املن�ساآت الإ�سالحية والعقابية على م�ستوى 

الدولة.

هذا امل�سروع الإن�ساين غري امل�سبوق يف املنطقة جاء ثمرة للتوجيهات احل�سارية للفريق �سمو ال�سيخ �سيف 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية والرامية اإىل تقليل العبء ما اأمكن عن كاهل 

النزلء، وتعزيز التعاون امل�سرتك بني املوؤ�س�سات املعنية بخدمة هذه الفئة. 

ويف ال�سهر نف�سه اطلع نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية على الأجهزة واملعدات التقنية اجلديدة 

�سرطة  يف  اجلنائية«  واملباحث  التحريات  »اإدارة  يف  الإلكرتونية  اجلرائم  خمترب  بها  ي�سطلع  التي  واملهام 

اأبوظبي للتعامل مع الأدلة الإلكرتونية بحيادية، وتقدمي التقارير ا�ستنادًا اإىل اأف�سل املمار�سات واملعايري 

الدولية املتقدمة، بالإ�سافة اإىل موا�سلة البحث والتطوير امل�ستمر يف جمالت الأدلة الرقمية واجلرائم 

الإلكرتونية.

ويلبي هذا املخترب املتقدم تقنيًا الحتياجات احلالية وامل�ستقبلية فيما يتعلق بتحريز وحتليل ومعاجلة 

الأدلة الإلكرتونية يف دعم العمل ال�سرطي املتعلق باجلرائم التقليدية والإلكرتونية اإىل جانب تاأ�سي�ض مركز 

متمّيز لتحليل اجلرائم والق�سايا الإلكرتونية على م�ستوى دولة الإمارات، واإعداد كادر وطني موؤهل للتعامل 

مع هذه اجلرائم، كما ي�ساعد املخترب القطاعني احلكومي واخلا�ض يف الك�سف عن اجلرائم الإلكرتونية. 

فلنحر�ض دائمًا على تطويع التقنية لفائدتنا وم�سلحتنا يف التعلم واكت�ساب اخلربات والتوا�سل املفيد 

ولنقف �سدًا منيعًا اأمام كل عابث اإلكرتوين باأمن الوطن.

وحياكم اهلل. 

التكنولوجيا بخيرها وشرها
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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أخبار الوطن

الشيخ محمد بن راشد  السمو  أمر صاحب 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
الله« بترقية »524«  الوزراء حاكم دبي »رعاه 
من ضباط وصف ضباط وأفراد »اإلدارة العامة 
لإلقامة وشؤون األجانب« في دبي تقديراً من 
سموه جلهودهم، وملا أبدوه من كفاءة ومتيز في 

تأدية مهامهم.
وشمل األمر السامي ترقية سبعة من ضباط 

اإلدارة إلى رتبة مقدم، وهم: 
املقدم خلف أحمد راشد الغيث، واملقدم خالد 
بن  أحمد  محمد  واملقدم  ساملني،  محمد  علي 
واملقدم  الطاير،  شعبان  علي  واملقدم  سرور، 
مروان عبد الله اجلميري،واملقدم الدكتور عمر 
أحمد  ط��الل  واملقدم  الشامسي،  سعيد  علي 

الشنقيطي.
محمد  اللواء  سعادة  رفع  املناسبة،  وبهذه 
لإلقامة  العامة  »اإلدارة  مدير  امل��ري  أحمد 
آي��ات  وش���ؤون األج��ان��ب« ف��ي دب��ي أسمى 
الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد 
جميع  باسم  الله«  »رعاه  مكتوم  آل  راشد  بن 
املنتسبني، ومن شملهم األمر السامي بالترقية، 
بالدعم  جميعاً  اعتزازهم  عن  سعادته  معرباً 
الكبير والثقة الغالية التي يوليها سموه لإلدارة 
ُسبل  توفير  على  سموه  وحرص  ومنتسبيها، 
احلياة الكرمية لهم، مما كان له أثر في حثهم 
على إطالق طاقاتهم الكامنة، وتسخير إمكاناتهم 
في خدمة الوطن واملواطن وكل من يحل على 

أرض اإلمارات من مقيمني وزائرين.

شهد 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 احتفال تخريج مجموعات جديدة من القيادات 
الوطنية في القطاعني العام واخلاص الذي نظمه مركز »محمد بن راشد إلعداد 

القادة« في دبي.
وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« القادة الشباب من اجلنسني على ما 

وصلوا إليه من خبرة ومستوى راق في حتمل املسؤولية واملهمات في الوظائف 
العليا، معتبراً سموه أن هذا األمر يبعث على االرتياح والثقة باملستقبل وبقدرة 

شباب الوطن على بناء هذا املستقبل ومواجهة التحديات بكفاءة عالية.
القادة«، والتي تغطي  وأشاد سموه ببرامج مركز »محمد بن راشد إلعداد 
كافة الوظائف في احلكومة والقطاع اخلاص، وتسهم في بناء أجيال من الشباب 
املؤهل الطامح في الوصول إلى قيادات الصف األول بخبرته وعلمه وصبره إلى 
جانب صدق انتمائه للمؤسسة التي يعمل فيها ولوطنه دولة اإلمارات التي تهيئ 
البيئة املثالية اآلمنة وتكافؤ الفرص في العلم والعمل واإلبداع في شتى امليادين.

.. ويشهد تخريجًا في مركز »محمد بن راشد إلعداد القادة«

محمد بن راشد ياأمر برتقية 524 منت�سبًا يف »اإقامة دبي«
خليفة بن زايد   يعود اإىل اأر�ض الوطن 
ويبحث التطورات مع خادم احلرمني ال�سريفني 

عاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« بسالمة الله وحفظه إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى جمهورية 

سيشل استغرقت عدة أيام.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه في مطار العني الدولي، صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله«، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.
كما كان في استقبال سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل 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 سلطان آل نهيان لألعمال اخليرية واإلنسانية«، وسمو الشيخ ذياب 
بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو املجلس 
التنفيذي، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان 

بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الشيخ 
حمدان بن مبارك آل نهيان وزير األشغال العامة، ومعالي الشيخ أحمد بن 
سيف آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة 

»أبوظبي للسياحة«، وعدد من الشيوخ وكبار املسؤولني في الدولة.
الشيخ  سمو  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  برفقة صاحب  وعاد 
وسمو  الشرقية،  املنطقة  في  احلاكم  ممثل  نهيان  آل  محمد  بن  طحنون 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
صاحب  مستشار  نهيان  آل  حمدان  بن  سلطان  الشيخ  الرئاسة،ومعالي 
شؤون  وزير  نائب  الزعابي  جمعه  أحمد  ومعالي  الدولة،  رئيس  السمو 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  بحث صاحب  ثانية،  جهة  الرئاسة.من 
خادم  مع  أجراه  هاتفي  اتصال  الله« خالل  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
بني  األخوية  العالقات  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني 
البلدين الشقيقني. كما جرى خالل االتصال تبادل الرأي حول األوضاع 

الراهنة في املنطقة.
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أخبار الوطن

محمد بن زايد  يبحث ورئي�ض وزراء ماليزيا العالقات الثنائية 
أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة على متانة العالقات الثنائية التي تربط 
بني دولة اإلمارات ومملكة ماليزيا، وما تشهده على الدوام من تطور ومنو 
بفضل ما تلقاه من اهتمام ورعاية من قبل أعلى املستويات في كال البلدين. 
جاء ذلك لدى حضور سموه مبقر رئاسة الوزراء املاليزية »ببتروجايا« 
مدينة املجمعات والوزارات احلكومية جلسة املباحثات التي عقدت مع دولة 

داتو سري محمد جنيب تون عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا.
واستعرض اللقاء مجمل عالقات التعاون والصداقة بني البلدين وسبل 
دعمها وتنميتها، حيث اتفق اجلانبان على أهمية مواصلة تعزيز التواصل 

العالقات  يرفع  مبا  املجاالت،  كافة  في  البلدين  بني  والتنسيق  والتعاون 
اإلماراتية املاليزية إلى مستوى جديد يلبي تطلعات الشعبني الصديقني،كما 

تناول اللقاء مجمل األوضاع التي تعيشها املنطقة والعالم.
بقيادة  اإلمارات  دولة  تشهده  مبا  ماليزيا  وزراء  رئيس  دولة  وأشاد 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 
من نهضة تنموية شاملة وحرص القيادة احلكيمة على بناء دولة عصرية 
تتمتع مبكانة متميزة على مستوى املنطقة والعالم، معرباً دولته عن حرص 
املصلحة  يخدم  مبا  العالقات  وتطوير  التعاون  أوجه  تفعيل  على  بالده 

املشتركة.

.. ويلتقي رئيس المجلس الوطني االنتقالي الليبي 

التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل 
آل  الشيخ عبدالله بن زايد  الغربية، وسمو  املنطقة  نهيان ممثل احلاكم في 
نهيان وزير اخلارجية، مصطفى عبد اجلليل رئيس املجلس الوطني االنتقالي 

الليبي والوفد املرافق.
وجرى خالل اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الليبية، وسبل دعم 
تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ونتائج اجتماعات »مجموعة االتصال الدولية« 

حول ليبيا التي عقدت اجتماعها الثالث في أبوظبي.
صاحب  بقيادة  اإلمارات  لدولة  والتقدير  بالشكر  اجلليل  عبد  وتوجه 
الله« على  الدولة »حفظه  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو 
لتحقيق  الليبي  للشعب  تقدمه  الذي  الكبير  والدعم  تبذلها  التي  اجلهود 
»مجموعة  استضافة  آخرها  كان  التي  اجلهود  تلك  مثمناً  إليه،  يصبو  ما 
االتصال الدولية« حول ليبيا، وما أسفرت عنه من نتائج طيبة لدعم املجلس 

الوطني االنتقالي الليبي.

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  أكد 
السمو  وبتوجيهات صاحب  اإلمارات  دولة  الداخلية حرص  وزير  الوزراء 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« على توفير الرعاية 
جتاربهم  صقل  في  تسهم  التي  واإلمكانات  أبنائها  من  للمبدعني  والدعم 
ونقلها لألجيال القادمة، لتكون حافزاً لهم على االنطالق لدعم مسيرة العطاء 

واإلسهام في نهضة البالد وتقدمها.
جاء ذلك خالل تكرمي سموه ل� »17« من منتسبي القيادة العامة لشرطة 
وذلك  الشرطي«،  »اإلب��داع  جلائزة  الرابعة  ال��دورة  في  الفائزين  أبوظبي 
ملكتب سمو  العام  األمني  النعيمي  ناصر خلريباني  اللواء  بحضور سعادة 
الظاهري  الداخلية، والعميد علي خلفان  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 

مدير عام شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، والعميد جاسم املرزوقي نائب 
مدير عام املوارد البشرية في شرطة أبوظبي، وعدد كبير من ضباط وزارة 

الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
للجمهور  املقدمة  اخلدمات  جودة  وحتسني  تطوير  »إن  سموه:  وقال 
وتطوير القدرات واملهارات ملنتسبي الشرطة يعدان من ضمن األولويات التي 
نسعى إلى حتقيقها جتسيداً لتوجيهات القيادة العليا في االرتقاء مبسيرة 

العمل الشرطي واألمني إلى أفضل املستويات واملعايير الدولية«.
روح  وتطوير  تنمية  في  جهودهم  مواصلة  على  الفائزين  وحث سموه 
اإلبداع واالبتكار إمياناً بأهمية العنصر البشري، وبالدور الكبير الذي يقوم 

به في مواصلة املسيرة األمنية لتحقيق التطلعات املأمولة.

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  اطلع 
التي  واملهمات  اجلديدة  التقنية  واملعدات  األجهزة  على  الداخلية  وزير  الوزراء 
يقوم بها مختبر اجلرائم اإللكترونية بإدارة »التحريات واملباحث اجلنائية« في 
شرطة أبوظبي للتعامل مع األدلة اإللكترونية بحيادية، وتقدمي التقارير استناداً 
والتطوير  البحث  ومواصلة  املتقدمة،  الدولية  واملعايير  املمارسات  أفضل  إلى 

املستمرين في مجاالت األدلة الرقمية واجلرائم اإللكترونية.
ورافق سموه خالل جولته التفقدية كل من سعادة اللواء ناصر خلريباني 
الداخلية،  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  العام ملكتب سمو  النعيمي األمني 
وسعادة اللواء محمد بن الُعوضي املنهالي مدير عام املوارد البشرية مدير عام 

الظاهري  أبوظبي، والعميد علي خلفان  العمليات الشرطية باإلنابة في شرطة 
احلمادي  أحمد  حماد  والعميد  أبوظبي،  شرطة  في  القيادة  شؤون  عام  مدير 
مدير إدارة »التحريات واملباحث اجلنائية« في شرطة أبوظبي، وعدد من كبار 

الضباط.
وحّث سموه العاملني في إدارة »التحريات واملباحث اجلنائية« على مواصلة 
املتقدمة  التدريبية  بالدورات  والتحاقهم  املتاحة،  اإلمكانات  تطوير  على  العمل 
عاملياً، واالستعانة بأحدث التقنيات املتقدمة ملواكبة املستجدات وزيادة املردودات 
اإليجابية للعمل، وحتفيز الكوادر الشرطية باستمرار للقيام بواجبها على أكمل 

وجه.

لع على مختبر الجرائم اإللكترونية في شرطة أبوظبي .. ويطِّ

م الفائزين بجائزة »الإبداع ال�سرطي« سيف بن زايد  ُيكرِّ



15 العدد 487 يوليو 2011 العدد 487 يوليو 142011

متابعات

نحو إستراتيجية موحدة
ألمن الطيران المدني

الجتماع اخلام�ض والع�سرون مل�سوؤويل اأمن املطارات بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية باأبوظبي

نوال �سامل

استضافت أبوظبي الشهر املاضي أعمال الدورة 
اخلامسة والعشرين ملسؤولي أمن املطارات بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية التي ترأسها 
اإلدارة  مدير  ثاني  بن  محمد  أحمد  طيار  العميد 
العامة ألمن املطارات بشرطة دبي والعقيد خميس  
املنافذ  أمن  شرطة  إدارة  مدير  امل��رر   مصبح  
األمن واملنافذ  العامة لشؤون  باإلدارة  واملطارات 

في شرطة أبوظبي رئيس وفد اإلمارات.
وفي اجللسة االفتتاحية اقترحت دولة اإلمارات 
املدني   الطيران   وضع إستراتيجية موحدة ألمن 
في دول املجلس. وأشار العميد طيار بن ثاني إلى 
أن هذه اإلستراتيجية ستحدد اخلطوط العريضة 
وستوضح اخلطط املستقبلية ألمن الطيران املدني 
واضحة،  ورسالة  رؤية  وفق  املجلس  دول  في 

القابلة  املدروسة  املنهجية  األه��داف  على  مؤكداً 
خالل  من  املستمرة  واملراجعة  والتقييم  للقياس 
فريق عمل يتم تكليفه للقيام بالدراسات والبحوث 
الالزمة في هذا الشأن، منّوهاً بتشكيل فريق من 
كافة اإلدارات األمنية، في املطارات بدول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
سالم  راش��د  زهير  العميد  أّك��د  جانبه،  ومن 
للمنافذ، رئيس  العامة  اإلدارة  العبسي، مدير عام 
وفد مملكة البحرين، حرص بالده على تعزيز كافة 
أوجه التعاون مع دولة اإلمارات، مشيراً إلى عمق 

العالقة بني البلدين والتعاون املشترك فيما بينهما 
إلى  اململكة  سعي  إلى  ُمنّوهاً  املجاالت،  كافة  في 
تقدمي كافة اخلدمات والتسهيالت في مجال أمن 
املنافذ، وتبادل ما ُيستجد في هذا املجال من أجل 

الوصول إلى املستوى املتطّور في أمن املطارات.
واستقبل الفريق سيف عبدالله الشعفار  وكيل 
الوفود  رؤس��اء  ال��وزارة،  مبقر  الداخلية  وزارة 
الثاني  بلدهم  بهم في  املشاركة، مرحباً  اخلليجية 
لهم التوفيق في اجتماعهم والوصول إلى  متمنياً 
النتائج املرجوة لتحقيق ما تصبو إليه دول املنطقة، 
فيما  املرجوة  لألهداف  االجتماع  بتحقيق  مؤكداً 

يتعلق بأمن املطارات بشكل خاص.
مسؤولو  أوص��ى  املؤمتر،  أعمال  ختام  وفي 
أمن املطارات بدول مجلس التعاون بتبني مقترح 
دولة اإلمارات العربية املتحدة بشأن اإلستراتيجية 
املوحد  الدليل  باعتماد  أوص��وا  كما  املوحدة، 
الطيران املدني في دول  التي تهدد أمن  للمخاطر 
العربية  اإلمارات  دولة  قيام  إلى  ودعوا  املجلس، 
املتحدة بعقد دورات تدريبية متخصصة في أمن 
الطيران«  ألمن  دبي  »مركز  في  املدني  الطيران 
الداخلية بدولة  للدول األعضاء، وأن تقوم وزارة 
اإلمارات بإنشاء صفحة إلكترونية موحدة حتتوي 
والفنية  والتخصصية  األمنية  املعلومات  على 
أمن  إدارات  لربط  املدني،  الطيران  أمن  في مجال 
املطارات في دول املجلس، كما أشادوا بالزيارات 
على  والتأكيد  الدولة،  ملطارات  السابقة  امليدانية 
الطيران  أمن  أهميتها واالستفادة منها في مجال 

املدني بني الدول األعضاء. 
والعشرين  االجتماع اخلامس  أعمال  واختتمت 

ملسؤولي أمن املطارات بدول مجلس التعاون لدول 
إلى  بالوصول  الثالث،  اليوم  في  العربية  اخلليج 
مسيرة  تخدم  التي  والنتائج  التوصيات  من  عدٍد 
التعاون املشترك في مجاالت أمن الطيران املدني، 
والتي سيتم رفعها إلى وكالء وزراء الداخلية بدول 

املجلس في اجتماعهم املقبل.
وقد أعرب املشاركون في االجتماع عن شكرهم 
وتقديرهم إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
ملا لقوه من حفاوة وُحسن الضيافة، معربني عن 

تقديرهم للجهود املبذولة إلجناح هذا االجتماع في 
كافة النواحي، آملني بالتوصل إلى أفضل النتائج 
املشترك  التعاون  مسيرة  ستعزز  والتي  املرجّوة 

بني دول املجلس. 
بن  محمد  أحمد  طيار  العميد  أعرب  وقد  هذا 
ثاني رئيس االجتماع  عن شكره وتقديره للوفود 
التعاون  ملجلس  العامة  األمانة  ولوفد  املشاركة، 
لدول اخلليج العربية، كما توّجه بالشكر إلى إدارة 
اإلعداد  حلسن  الداخلية  بوزارة  العامة  العالقات 

والتنظيم لالجتماع.

م�سوؤولو اأمن املطارات يف دول جمل�س   

التعاون اأو�سوا بتبني مقرتح دولة الإمارات ب�ساأن 

ال�سرتاتيجية املوحدة
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يوم  صباح  في  عملك  إلى  متوجه  بأنك  تخيّل 
غائم، مقبالً عليه بكل تفاؤل، ظناً منك بيوم جميل 
غمرة  وفي  ولكن  رضا،  وختامه  ابتسامة  بدايته 
هذا التخيّل واحللم الوردي، ت�ُفاجأ بسيارة فارهة 
تقطع عليك هذا احللم، آمرة بإفساح الطريق للمرور 
شئت أم أبيت، لتكون حصيلة هذه الثواني املعدودة، 
)تكشيرة( أغلقت في وجهك كل عالمات اجلمال في 

يومك الذي ظننت جماله باكراً.
كثيرين،  مع  يومي  بشكل  يتكرر  يكاد  مشهد 
الطريق عبارة عن ساحة معركة أو حلبة  فأصبح 
للتنافس في استعراض األجمل واألسرع واألقوى، 
كنوع  األخيرة  اآلونة  في  الظاهرة  هذه  فانتشرت 
أصبح  حتى  اآلخرين،  على  والتعالي  التباهي  من 
حاله  لسان  وك��أن  املتواضعة  السيارة  صاحب 
يقول: إن ُوجدت طرق مختصرة مخصصة للمرور 
لتوجه إليها )لترك اجلمل مبا حمل( لبعض أصحاب 
عرض  بالقانون  الضاربني  الفارهة،  السيارات 
وتوقفهم  سرعاتهم  خطورة  مدركني  غير  احلائط 
العالية  التنبيه  بأبواق  اآلخرين  وإرب��اك  املفاجئ، 
القلوب،  على  الهلع  تدخل  التي  املبهرة  واملصابيح 

مما يتسبب في وقوع ما ال ُيحمد عقباه.

  ال احرتام للقانون!

قبل  الطريق  لقانون  السائق  إدراك  املهم  من 
كل  على  واج��ب  الطريق  فحق  نفسه،  الطريق 
السماء  بني  معلقة  أرواح  فهناك  له،  مستخدم 
يتوّجب  ال��ذي  الطريق  لهذا  مستخدمة  واألرض 
احترامه من اجلميع، بغض النظر عن السن واملكانة 
االجتماعية والدين واملذهب، فهل علينا أوالً معرفة 

ما لنا وما علينا في الطريق؟ 
صالح  الدكتور  املقدم  إل��ى   »999« توجهت 
عبيد الغول مدير »ثقافة احترام القانون« باألمانة 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب  العامة 
نشر  في  املكتب  دور  عن  للتعرف  الداخلية  وزير 
ثقافة احترام الطريق للجمهور، فقال لنا: »إننا في 
مختلف  إلى  نتوجه  القانون  احترام  ثقافة  مكتب 
القوانني  تبسيط  على  والشرائح، ونعمل  القطاعات 
نولي  لكننا  استثناء،  دون  كافة  والتشريعات 
لتعلقها  وذلك  خاصاً  اهتماماً  املرورية  التشريعات 
بنشاط يومي ميارسه جميع األفراد سواء كسائقني 
أو مشاة، إضافة إلى دور تلك القوانني في حتقيق 
لذا فإننا نسعى  املجتمع كافة،  أفراد  أمن وسالمة 
االرتقاء  إلى  والسبل  الوسائل  وبشتى  باستمرار 

في  باملشاركة  سواء  لألفراد،  املرورية  بالثقافة 
شرطة  تنفذها  التي  املرورية  اإلعالمية  احلمالت 
توعية دورية بوسائل  بنشر رسائل  أو  أبو ظبي، 
املشاركة  أو  واملقروءة،  واملسموعة  املرئية  اإلعالم 
بالفعاليات واألنشطة املرورية كمشاركتنا األخيرة 
في »أسبوع املرور اخلليجي«، حيث قمنا بإصدار 
طريقك(،  )ل��وِّن  بعنوان  لألطفال  مصّور  كتيب 
يتضمن بعض املفاهيم والنصائح املرورية بطريقة 
مبسطة وترفيهية تتناسب ومستوى وعيهم، إضافة 
التي  املجتمعية  املؤسسات  كافة  مع  التعاون  إلى 
بسلوكياتهم:  واالرتقاء  األفراد،  توعية  إلى  تسعى 
وهيئات  للتعليم  أبوظبي  ومجلس  التراث  كنادي 
املجتمع املدني األخرى، كما قام املكتب بتخصيص 
املفكرة  ضمن  املرورية  للتشريعات  خاص  باب 

القانونية الشاملة التي سيصدرها املكتب قريباً”.
أما عن دور املكتب في نشر التوعية بني السائقني، 
فيوضح الدكتور الغول قائالً: »يشارك املكتب حالياً 
بلغت  الذين  السائقني  تأهيل  إع��ادة  برنامج  في 
الثالثة، والذي مت  للمرة  التراكمي  مخالفاتهم احلد 
تطبيقه مؤخراً بالتعاون مع إدارة خدمة املجتمع في 
شرطة أبوظبي، بحيث  يتم التركيز في احملاضرات 

مفاهيم   غ��رس  على  البرنامج  ضمن  امل��درج��ة 
سلوكيات  تقومي  في  ُتسهم  حضارية  اجتماعية 
املخالفني، كبيان دور الفرد في حفظ األمن وحتقيق 
السالمة،  ودفع عجلة التطور والتنمية في مجتمعه، 
وإميانه  والتشريعات  بالقوانني  التزامه  خالل  من 
بأنه اجلزء املكمل للدولة في البناء والتنمية، وذلك 
خللق رقابة ذاتية داخل نفوسهم وحتويل قيادتهم 
سيصدر  كما  قومي،  سوي  سلوك  إلى  العدوانية 
مجموعة  يتضمن  للسائق  إرشادياً  دليالً  املكتب 
بقيادة  املتعلقة  القانونية  املفاهيم  من  واسعة 
السيارات واستخدام الطريق، ونحن دائماً على أمت 
االستعداد للمشاركة والتنسيق مع أية جهة تعمل 
املتعلقة  تلك  األفراد، ال سيما  وتوعية  تثقيف  على 

باجلانب املروري«.
املكتب  يتخذها  التي  العقوبات  يخص  وفيما 
أن  إلى  الغول  املقدم  ينّوه  الطريق،  منتهكي  ضد 
عمل املكتب هو الكشف عن املخالفني وليس فرض 
العقوبات قائالً: »نحن ال نشرع القوانني بل نعمل 
وفقاً  األفراد،  جلميع  وتبسيطها  توضيحها  على 
آلخر املستجدات والتعديالت القانونية وذلك بغض 
النظر عن مستواهم التعليمي والثقافي، وقد جاءت 

فكرة إنشاء املكتب من هذا املنطلق، حيث رأت وزارة 
الداخلية أن مجرد إصدار القانون ونشره باجلريدة 
ومعاقبة  تطبيقه  لبدء  كاٍف  غير  أمر  هو  الرسمية 
مخالفيه، لذا فقد توجهنا إلى كافة شرائح املجتمع 
لتثقيفهم وتوعيتهم بكافة القوانني التي تعتبر على 
مبسطة  بطريقة  اليومية،  بحياتهم  مباشر  متاس 
بشكل  وذلك  والشرائح،  املستويات  كافة  تخاطب 
متواصل ودوري يراعي كافة التعديالت التشريعية 
التي تصدر على مستوى الدولة، ومن خالل هذه 
قناعة  خلق  إلى  نسعى  فإننا  التوعوية  العملية 
راسخة لدى اجلميع بأن تلك القوانني قد وضعت 
وحماية  سالمتهم   تأمني  أجل  ومن  أجلهم،  من 
في  األهم  الطرف  فهم  لذا  وممتلكاتهم،  أرواحهم 

مبدى  تأثراً  األكثر  ألنهم  القوانني،  تطبيق  معادلة 
تطبيقها أو خرقها، وذلك كخطوة مبدئية من خطة 
إستراتيجية تسعى مبجملها إلى خلق ثقافة احترام 
القانون، داخل نفوس األفراد وجعلها جزءاً ال يتجزأ 

من سلوكهم العام«.

قلق وا�ستنفار

الطريق  مستخدمي  ببعض   »999« التقت 
ناصر  الطريق.  على  املريرة  الستعراض جتاربهم 
يقول:  حكومي(  موظف  ع��ام��اً-   35( الزعابي 
اليومية من بعض  السلوكيات  »اعتدت على بعض 
الشباب- هداهم الله- الذين يفخرون بأحدث أنواع 
السيارات  تلك  إحدى  أشاهد  أن  وما  السيارات، 

طواويس
على الطريق!

ن�سعى با�ستمرار وب�ستى 

الو�سائل اإىل الرتقاء بالثقافة 

املرورية للأفراد

 هذا ال�سلوك ُيعبرّ عن عقدة 

نق�س موجودة لدى البع�س
ملاذا نرى �سلوكيات طاوو�سية على الطريق

�ض الآخرين للمخاطر والهالك؟ وهل من و�سيلة لكبحها؟ نوال �ساملُتعرِّ
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محمود،  غير  سلوك  بحدوث  شعور  وينتابني  إال 
البعض  يقوم  الزائدة،  السرعة  إلى  فباإلضافة 
أمام  كالوقوف  املارين،  على  الطريق  بالتهّور بسد 
البقالة و»التزمير« بشكل مثير لإلزعاج، أو  محال 
االنعطاف بشكل مفاجئ أمام اآلخرين مما يتسبب 
في وقوع حادث أو انحراف السيارة عن مسارها، 
لذا البد من إيجاد حل لوقف هؤالء املتهّورين، وال 
بد من وجود دوريات إضافية لتقومي سلوكياتهم«.

وال يختلف رأي نادية عزيز )28 عاماً- مدّرسة( 
فتضيف  البعض،  في سلوكيات  الزعابي  رأي  عن 
بقولها: »في إحدى املرات كنت على شفا حفرٍة من 
املوت، حيث فوجئت بتوقف مفاجئ لسيارة يقودها 
تفوق  بجانبي بسرعة  تسير  وكانت  الشباب،  أحد 
فجأة  أمامي  تتوقف  بها  وإذا  القانونية،  سرعتي 
يتوقف  ولم  الله،  لوال ستر  بها  ارتطم  حتى كدت 
األمر عند هذا احلد فقط، بل قام بالصراخ والشتم 
الشيء الذي استدعاني إلى طلب دورية املرور التي 

قامت بإجراء الالزم«.
)كل الناس ال يجيدون 
بهذه  أنا(،  عداي  القيادة 
عباس  استهل  العبارة 
فرض الله حديثه ليشير 
رئيسيتني  قاعدتني  إلى 
بنفسه  بتطبيقهما  يقوم 
ويقول:  القيادة،  أثناء 
»أضع هذه العبارة نصب 

عيني دائماً لتجنُّب الكثير من املفاجآت اليومية التي 
حتدث أثناء القيادة، فعندما أسير بسيارتي فإنني 
ال أعلم ما هو تفكير جميع قائدي السيارات حولي، 
فقد أفاجأ بأن الذي يسير على مييني قد انحرف 
أو  اليسار،  إلى  باالجتاه  منه  رغبة  فجائي  بشكل 
داٍع  أي  ودون  فجأة  توقف  قد  أمامي  ال��ذي  أن 
سرعته  من  زاد  خلفي  الذي  أن  أو  ما،  لظرف  أو 
وجتاوزني من الناحية اليمنى، أو أن هناك تقاطعاً 
أو شارعاً جانبياً سوف يخرج منه أحد املتهورين. 
لذلك أؤكد أنه لو مت التوقع لكل هذه األخطاء لقلت 
نسبة الضرر واحلوادث بكثير، وكثيراً ما أصادف 
سيارات  يقودون  ممن  خاصة  املشاهد  هذه  مثل 
في  املهارة  واستعراض  االنتباه  لفت  ُبغية  فارهة 
القيادة«. أما القاعدة الثانية التي يشير إليها فرض 
الله فهي أن )القيادة فن وذوق وأخالق(، ويستكمل 
احلياة،  هذه  فنون  من  فن  هي  القيادة  »إن  قوله: 
ومهارة نكتسبها مع مرور الزمن، وليست القيادة 
أو  الفرامل  وتكبح  السائق  مقود  خلف  أن جتلس 
تقود بتهور، إمنا هي فن التعامل مع اآلخرين أثناء 
السير في الطريق، ولألسف كثيرة هي املشاهد التي 
يستعرضها مسرح احلياة، تنتهي عادة مبا ال يحمد 
عقباه، والضحية شباب في عمر الزهور ُولدوا وفي 
أفواههم مالعق من ذهب، ول�ُبيت مطالبهم باقتناء 
سيارة )بالشيء الفالني( الحتراف إزعاج اآلخرين، 
غير مدركني بأنهم يزعجون أنفسهم وأهلهم أوالً«.

موقف حمرج

العني-  طريق  مستخدمي  أح��د  الظاهري  م. 

سيارة  ميتلك  عمله،  بحكم  يومي  بشكل  أبوظبي 
من نوع فاخر في النوع واللون والرقم املميز، قد 
تشير إليه أصابع االتهام على أنه أحد املستهترين 
اجلميلة من مستخدمي  اللحظات  يقتنصون  الذين 
هو  وقع  آخرين  ضحايا  أحد  يكون  وقد  الطريق، 
بنفسه ضحية هؤالء، إال أنه يذكر لنا موقفاً تعّرض 
له وصفه »باحملرج« كونه يعمل في مجال يتحتم 
في  »أذكر  يقول:  غيره،  قبل  القانون  احترام  عليه 
يوم كنت على عجلة من أمري لسبب يتعلق بالعمل، 
فاصطادني  القانونية  السرعة  متجاوزاً  وكنت 
وذاك  هذا  لتجاوز  دفعني  الذي  الشيء  )الرادار(، 
املهمة  انقضاء  وبعد  البعض،  انزعاج  في  متسبباً 
باخلجل  انتابني شعور  منزلي  إلى  عودتي  وأثناء 
واحلرج من نفسي كوني في مركز وموقع يتحتم 

عليَّ احترام القانون الذي ُيطبّق عليَّ واآلخرين«.

عقدة نق�ص

االستعراض  أو  بزنس(  أوف  ال�)شو  »ظاهرة 
نقص«،  عقدة  عن  يعبّر  مرضياً  تعدُّ سلوكاً  باملال 
املطّوع أستاذ  الدكتور محمد  العبارة استهل  بهذه 
علم االجتماع- حديثه عن ظاهرة التباهي باعتبارها 
سلوكاً ال يعبّر عن سلوك إنسان حضاري، وأضاف 
بقوله: »لألسف أصبحت هذه الظاهرة تشّكل خطراً 
على حياة السائقني واآلخرين، فالقضية الرئيسية 
هي أن الشباب أنفسهم ال يحترمون الشارع الذي 
يسيرون عليه، والقضية األخرى هي عدم اتباعهم 
التوعية التي تكفلت بها وسائل اإلعالم، فإلى جانب 
الوعي املقروء نود لو مت التركيز على الوعي املرئي 

كذلك من خالل القنوات الفضائية«. 
اآلخرين،  وإزعاج  التباهي  ظاهرة  أسباب  وعن 
بعض  لدى  نقص  عقدة  وجود  إلى  املطّوع  يشير 
الشباب، قائالً: »بعض الشباب لألسف ليس لديهم 
السلوك  هذا  يعود  ولرمبا  وطني،  حس  أو  رادع 
ضعف  أو  التعليم  في  النقص  عقدة  إلى  املشني 
الرابط األسري، فيجد في التباهي ومخالفة القانون 
لنفسه  إي��ذاءه  متناسياً  نفسه،  إيجاد  في  متنفساً 

واآلخرين، وال بد من وجود قانون صارم مينع هذه 
املركبة  بحجز  قانون  ُوجد  لو  وحبذا  السلوكيات، 
ومن ثّم تعود ملكيتها للدولة، ألن األمر أصبح له 
أولوية وطنية باحملافظة على أبناء الوطن والسلوك 

الفردي«.

الطريق �سركة!

الطريق حقه«،  »أعطوا 
من  ب��نّي  شريف  حديث 
الله  صلى  النبي-  خالله 
بضرورة  وسلم-  عليه 
احترام الطريق ومن فيه، 
يتحدث إلينا الشيخ محمد 

الشحات الواعظ بالهيئة العامة للشؤون اإلسالمية 
يجب  التي  اآلداب  القيوين، عن  أم  فرع  واألوقاف 
التحلي بها عن السير في الطرقات، حيث يقول: »إن 
احترام الطريق مبدأ أساسي في اإلسالم والتهور 
لآلداب  املخالفة  كل  مخالف  والتباهي  والتضييق 
وسلم-  عليه  الله  النبي- صلى  بها  أوصانا  التي 

وكذلك آلداب ديننا وآداب الطريق«.
وعن املسؤولية التي يجب أن يتحملها مستخدم 
اإلس��الم  في  ف��رد  كل  الشحات:  يقول  الطريق، 
ومسؤول  وسعادتها،  اجلماعة  راحة  عن  مسؤول 
عن حمل أمانة الله الغالية التي بيّنها النبي- صلى 
»كلكم  الشريف:  احلديث  في  وسلم-  عليه  الله 
راع ٍ وكلكم مسؤول عن رعيته«، وهذه املسؤولية 
ليست أمام اجلماعة فحسب أو أمام القضاء، بل هي 
مسؤولية متتد وحتيط باإلنسان في باطنه وظاهره، 
للمسلمني أخالقاً  في سره وعلنه، فاإلسالم جعل 
سبحانه  الله  وصفهم  عظيمة،  وصفات  كرمية 
سبحانه  فقال  غيرهم،  عن  وميّزهم  بها  وتعالى 
الذين  الرحمن  »وعباد  آياته:  محكم  في  وتعالى 
ميشون على األرض هوناً«-)سورة الفرقان اآلية 
63(. فقد أمر سبحانه املسلم السوي بالتواضع في 
سيره واالنضباط في سلوكه، أثناء قيادته لسيارته 

فضالً عن االنضباط في سلوكه العام.

راسلونا على: araa999@gmail.comراأيكم يهمـنا

تتبع البدايات يعد أمراً صعباً، إن لم ُيدرك في حينه، وذلك ألن األشياء واألفعال في صيرورتها إن 
تأخذ شكالً تسلسلياً بنائياً تداخلياً من مرحلة إلى أخرى، ُيَعقِّد في حقيقة األمر معرفة متى بدأ 
هذا ومتى انتهى ذاك؟، حيث ًتُرى األمور وكأنها عصا »سليمان احلكيم« إذ ظل جسده »عليه 
مت، مما نبَّه  السالم« مسنداً عليها، وهو قد فارق احلياة، حتى أكلت الرمة تلك العصا، وتهشَّ
بوفاته. ال شيء أصعب من أن متر املياه حتت رجلي املرء دون علمه بها، لكن هذا كثيراً ما يحدث أيضاً، 
حتى يلتفت من أراد االلتفات إلى الوراء ليستقي الِعبرة، ونسمعه يتساءل متنهداً: أواه ما أسرع األيام، ترى 
متى وكيف حدث كل ذلك؟! تلك نظرة فلسفية »تشاؤلية« بني التشاؤم والتفاؤل – شئنا أم أبينا – وقد تقترب 
كثيراً من احلقيقة، أية حقيقة، لكنها ال تصيبها في كبدها أبداً، فأصل األشياء يبقى مبهماً مهما علم اإلنسان، 
ورحى األيام تدور فتطحن األخضر واليابس وتخلط احلقائق ببعضها البعض، وكما يقال: »ذاك من ذاك« 
يستطيع التمييز بني هذه وتلك، وفي كثيٍر من األحيان يعاود مسمعك الصوت الهامس داخلياً: بأن هذا ال 
يهم ! ويحاصرك سؤال آخر حائر: هل عدم أهمية ذلك الشيء نابعة من تفاهة فيه أم من صعوبة فرزه عن 
غيره؟! وكثيراً ما تسمع وقع النفس الثقيل يقول : البل نابع من تفاهة األشياء التي ال تلبث أن تتحول، تارة 

بطريقة تبعث السرور فينا وأخرى تتعسنا، وهكذا! 
دعاني إلى هذا التأمل »املتشاءل« بحسب الشاعر الفلسطيني »أميل حبيبي« جلستي لوحدي في مطعم 
هندي فخم منتظراً طعام الغداء، وأنا أمسح بعقلي محلالً بقدر ما ميكنني ما يدور حولنا من أحداث وتبدالت 
أخشاباً  ألفيال ضخمة حتمل  املكان،  جدران  بها  رصعت  جميلة،  هندية  مناظر  أمسح  وبناظري  يومية، 
بخراطيمها، وأخرى ذات برادع مطرزة وأناس مؤتزرون ببياض مرفوع بني الرجلني النحيلتني، ميتطون 
ظهورها العريضة ورقابها الغليظة، أو يسيرون مبحاذاتها ومن أمامها وخلفها، والبعض يقبض مجاهداً 
بأطراف خطمها ورسنها. كما تعترض ناظري صور لفتيات رشيقات في ريعان الشباب، باسمات في دالل، 
ومتلفعات مبالءات متباينة األلوان، يحملن على رؤوسهن جراراً ميضني بها في سكك ودروب ضيقة بني 

أعشاب وحشائش خضراء.
كانت الطيبة اآلدمية والبساطة متآلن الصور، ومتتزجان بأصداء إيقاعات موسيقية تتردد في األرجاء 
بخفة تندُّ من سماعات غير مرئية. ذلك املنظر قريب الشبه في طيبته وأنسنته من »معيريض« النصف الثاني 
من ستينيات القرن املاضي. تلك القرية – آنذاك – جنوب سككها الرملية حفاة وشبه عراة إال من »فانلة« 
و »هاف« اضمحلت ألوانهما وتداخلت مع خليط من مخلفات العرق وماء والبحر والرمل. وعلى الرغم من 
تلك البساطة القريبة إلى العدم، إال أنك تشم رائحة لطيبة تسري من الناس والبيوت السعفية أو الطينية أو 

األسمنتيه املبنية بطريقة كيفما اتفق، لتجوب الطرقات والنفوس.
وما دام الشيئ بالشيئ يذكر، تذكرت أثناء تلك اللحظات، »موسى« صاحب مطعم »بسم الله«. واآلن 
وترجمتها  الهند،  في  »كيرال«  ليترك  دفعه  عما  وأتساءل  املنظر،  أمتعن  طويلة،  سنني  مرور  وبعد  فقط، 
بحسب صديق هندي »خير من الله« ويأتي إلى البطحاء، أو »احلالِّة« أو »الفشت« الذي سمي فيما قبل 
»باملعيريض«، والتي ال يعرف مكانها – حينئٍذ – سوى أهلها وبعض أهالي القرى املجاورة. ومما زاد في 
استغرابي وحيرتي، أنه قرر فتح مطعم في ذلك املكان، يقدم فيه أطباق »الكيما« و »البراتا« في بلد ال يعدم 
الغريب فيمن يقربه ويستضيفه ويسقيه ويطعمه مما توفر لديه من ماء ولنب وسمك ومتر أو رطب بحسب 

املوسم، وأحياناً شيئاً من »العيش« أي األرز، وفي ذلك ترف كبير!
أهل  من  أحد  بال  على  تخطر  تكن  ولم  مجازفة،  وكانت  »كيرال«  من  »موسى«  بها  بادر  بداية  تلك 
»املعيريض« أو غيرهم من أهالي املناطق احمليطة، حتى تدفق النفط بغزارة، وصار االحتاد املبارك، وتدفق 
الناس من كل حدب وصوب إلى اإلمارات، وغيرها من الدول احمليطة، ملشاركة أهلها العيش والرزق وصناعة 

التنمية، وأظن أن مجازفة »موسى« من »كيرال« رحمه الله، أثبتت جناحها بجدارة. 

بدايات تعقبها بدايات

�سعيد احلنكي
pjc-2009@hotmail.com

مدى
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بعد  وإيجاراتها  العقارات  أسعار  انخفاض  مع 
وأنهكته  القطاع  االقتصادية  األزم��ة  ضربت  أن 
أو  التملك  حيرة  اإلنسان  تتنازع  االنخفاضات، 
االستئجار، خصوصاً إذا كان ميتلك األموال الكافية 
املستقبل،  بيت  أقساط  دفع  على  قادراً  أو  للشراء، 
في  األس��واق  تشهدها  التي  التذبذب  حالة  لكن 
اإلمارات تفرض تريثاً يراه البعض ضرورياً لتجنب 

خسائر غير مبررة.
في  خبراء  آراء  نتلمَّس  االستطالع  ه��ذا  في 
في  باألفضل  لالسترشاد  والعقار  االستثمار 
املناسب،  الوعاء  في  ووضعها  أموالنا،  حتصني 
وترجيح اخليار األفضل في ظل ظروف اقتصادية 

تأثيراتها جلية أمام اجلميع.

ال�سعر هو املعيار

إدارة )ثراء  يرى طارق رمضان رئيس مجلس 
التملك  أو  االستئجار  بني  املفاضلة  أن  القابضة( 
حسب  يختلف  واألم��ر  اعتبارات،  ع��دة  حتكمها 
املنطقة والغرض من العقار، فإذا كان املراد السكن، 
ل فيها اإليجار وأخرى التملك.  فهناك مناطق يفضَّ
ويبقى السؤال: هل الوقت مناسب للشراء أم يبقى 
اإليجار هو اخليار املفضل؟ هنا يلعب سعر العقار 
كفة  ترجح  القاع  إلى  وصل  فإذا  املفاضلة،  دور 
التملك حتى لو كان اإليجار منخفضاً، ألن إمكانية 
مضاعفة سعر العقار خالل السنوات العشر املقبلة 
املئة  في   10 يكون حينئذ  السنوي  والعائد  كبيرة، 
وهو يعتبر جيداً، مقارنة مع تكاليف اإليجار، كما 
أنه من املعروف أن االستثمار في العقار من أفضل 

اخليارات.
وحول املناطق املفضلة للشراء والتي وصلت إلى 
حدودها الدنيا يقول رمضان: »هناك ثالث مناطق 
مناطق  ومنها  احلدود،  هذه  إلى  وصلت  دبي  في 
وتوقف  تاون،  وال��داون  اجلميرا  ونخلة  »املارينا 
حال  في  الشراء  فإن  لذلك  فيها،  األسعار  هبوط 

األسعار  فانخفاض  اقتصادياً،  مجد  عليه  القدرة 
توقف فيها، وإمكانية االرتفاع واردة جداً«.

ويذكر رمضان أنه في حال تذبذب األسعار في 
مناطق ما يفضل التريث واالستئجار، وعدم الشراء 
سوق  في  يجري  ما  وهو  الصورة،  تتضح  ريثما 
إلى  مع دخول وحدات جديدة  أبوظبي، خصوصاً 

السوق.
للشراء يرى رمضان:  املناسبة  األسعار  وحول 
»أن األمر يختلف حسب املنطقة واإلطاللة، وما إذا 
كان العقار فيال أم شقة، فإذا كان العقار في بناية 
سكنية مطلة على البحر فإن سعر القدم يصل إلى 
1500 درهم، وإن كان غير مطل على البحر يصل 
السعر إلى 1000 درهم للقدم، وأما الفيال فيتراوح 

سعر القدم فيها بني 600 إلى 1000 درهم«.

اأقل من تكلفة البناء

ويرى شاهر املوصلي الرئيس التنفيذي لشركة 
العقارات  أسعار  أن  للعقارات(  ماكنزي  )آرث��ر 
املنخفضة وأوضاع السوق احلالية تدفع في اجتاه 
التملك خياراً مفضالً عن االستئجار، وذلك بعد أن 
وصلت األسعار إلى مستويات دنيا، كما أن العقار 
إلى  أسعاره  السابق وصلت  في  إنشاؤه  مت  الذي 
إذ  األرض،  وسعر  بنائه  تكلفة  من  أقل  مستويات 

نشتري.. ال نشتري!

خا�ص  -  999

م يف خيار التملك اأو ال�ستئجار اأ�سعار العقار تتحكَّ

شاهر املوصليطارق رمضان
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كانت تكلفة بناء القدم تتراوح بني 800 إلى 1000 
درهم، أما سعره احلالي فيتراوح بني 300 إلى 600 

درهم للقدم حسب املنطقة.
ويضرب املوصلي مثاالً على ما يقوله بأن إيجار 
مكتب في شارع الشيخ زايد بدبي مساحته 1000 
قدم يبلغ 100 ألف درهم، فيما قيمة شرائه 600 
ألف درهم، وهو في أسوأ احلاالت خالل 10 سنوات 
يكون قد سدد سعر العقار من قيمة اإليجارات التي 
كان سيدفعها، فالعائد على الشراء أعلى في الوقت 
احلالي من كثير من االستثمارات، فاألزمة دخلت 
في عامها الثالث، و70 باملئة من مناطق دبي وصلت 
فيها األسعار إلى مستويات القاع، وأقل 30 باملئة 

من تكلفة البناء.
على  يشهد  السوق  أن  إل��ى  املوصلي  ويلفت 
استحياء حتركاً في البيع والشراء وسط مغريات 
قبل  من  البيع  حركات  عززتها  التي  األسعار، 
املتورطني في قروض ال يستطيعون الوفاء بها، أو 
فالفرصة  لذلك  إلى سيولة،  التي حتتاج  الشركات 

سانحة للشراء والتملك.

الفر�سة مواتية

النخلة  ويرى فريد أحمد األطرش مدير )مركز 
لتملك  مواتية  الفرصة  أن  العقاري(  لالستثمار 
العقار، خصوصاً بعد أن وصلت األسعار إلى القاع، 
وأنه في حال التذبذب خالل العشر سنوات املقبلة ال 
يرجح االستئجار ألنه ال بد من أن يسترجع العقار 
الشخص  حينئذ  ويكون  الفترة،  تلك  خالل  قيمته 
قد وفر مبالغ اإليجار التي تترتب عليه في الفترة 

نفسها، مع بقاء قيمة العقار ورمبا زيادتها.
أشهر  ح��ني  إل��ى  بالتريث  األط���رش  وينصح 
اعتيادياً  رك��وداً  األس��واق  تشهد  ففيها  الصيف، 
يستطيع معه الشخص الشراء بأسعار مفضلة، وال 
لكن شرط  باألقساط  العقار  من متلك  مانعاً  يرى 
على  عبئاً  تشكل  وال  مدروسة  الدفعات  تكون  أن 

الشخص لضمان عدم التعثر.

اال�ستئجار اخليار املف�سل

»البدر  مدير شركة  سلواية  احلميد  عبد  أن  إال 
العقارية« له رأي مخالف إذ يقول: »إن االستئجار 
التملك في الوقت احلالي، ألن األسعار  أفضل من 
شبه  فهي  اإليجارات  أما  مستمر،  انخفاض  في 
مستقرة، فشقة في منطقة »البحيرة« بالشارقة يبلغ 
ثمنها نحو 900 ألف درهم وإيجارها 70 ألفاً، أما 
في العام املقبل فمن املتوقع أن تنخفض إلى 700 
ألف درهم، وأما إيجارها فيتراوح بني 60 إلى 65 
ألف درهم، وحينئذ يكون الشاري خسر قرابة 200 
األقل خسارة  فهو  اإليجار  يفضل  لذا  ألف درهم، 

واألجدى اقتصادياً«.
ويضع سلواية األسعار معياراً، ففي حال تذبذب 
األسعار وتوقع انخفاضها، يفضل االستئجار، ومع 
أن  ويذكر  مثالياً،  خياراً  التملك  يكون  االستقرار 
األماكن الداخلية في الشارقة شهدت هبوطاً كبيراً، 
ووصلت اإليجارات إلى ما شهدته في العام 2003، 
ل سلواية التريث إلى نهاية العام املقبل  لذلك يفضِّ

الذي يتوقع أن تستقر فيه األسعار، وتتضح الرؤية، 
وبالتالي اخليارات.

ولم ينصح سلواية بشراء العقارات عبر القروض 
وانخفاض  الفائدة  أعباء  زي��ادة  من  ذلك  في  ملا 
األسعار، فضالً عما يحمله من مخاطر عدم الوفاء 
والتي وقع فيها كثير من الناس في السابق عندما 
ما  إلى  انخفضت  ثم  ذروتها  في  األسعار  كانت 
دون نصف قيمتها عند الشراء، وهو قرار في غاية 
اخلطورة، ويحتاج إلى حسابات دقيقة قبل اإلقدام 

عليه.

الفر�سة �سانحة

أما أنور ياسني، وهو وسيط عقاري في شركة 
مواتية  الفرصة  أن  فيرى  للعقارات(،  )املطوع 

انخفضت  األسعار  أن  خصوصاً  والتملك،  للشراء 
إلى حدودها الدنيا، وحتى أقل من تكلفتها في بعض 
األحيان، وأنها سترتفع إلى مستويات معقولة في 
السنوات األربع املقبلة ما يوفر معه الشخص مبالغ 
ذاتها،  الفترة  التي سوف يدفعها خالل  اإليجارات 
باإلضافة إلى زيادة املبالغ التي رصدها في الشراء.

وينصح ياسني بالشراء في األماكن التي اكتملت 
فيها البنايات، وامتألت بساكنيها، ألن املنطقة حينئذ 
أن  املتوقع  األسعار، ومن  فيها  استقرت  قد  تكون 
تشهد ارتفاعاً بعد ذلك ما يرجح خيار التملك على 
الشراء  عدم  على  ياسني  يشدد  كما  االستئجار، 
ما  كبيرة،  تكون  فيها  املخاطرة  كبيرة، ألن  مببالغ 
كبيرة في حال حصل  إلى خسارة  بالتالي  يؤدي 

تذبذب في األسعار.

مينا  )غلف  في  الصناديق  ومدير  التنفيذي  الرئيس  عرابي  هيثم  يرى 
لالستثمار احملدودة( إلدارة األصول في دبي: »أن مالمح القطاع العقاري 
املعروض  زيادة  مع  وذلك  احلالي،  الوقت  في  كامل  بشكل  واضحة  غير 
وانخفاض اإليجارات، وكمعيار محاسبي، فإن العائد على املالك يراوح بني 
7 إلى 9 باملئة، فيما تكلفة االمتالك تعادل 5 باملئة إذا كان عبر االقتراض من 

أحد البنوك، فالفارق 2 باملئة هو لصالح التملك«.
ويشير عرابي إلى أن الدفع باجتاه التملك ال يعني أن األسعار مربحة، ألن 

إمكانية التراجع واردة مستقبالً، فاملعروض يستوعب الطلب ملدة أربع إلى خمس سنوات، في وقت تبرز 
مؤشرات على أن األسعار وصلت إلى القاع مع التضخم وارتفاع تكلفة البناء.

ويذكر عرابي أن األسعار تختلف من منطقة إلى أخرى وحسب الزبون واإلمارة لكن هناك قاسماً 
مشتركاً لألماكن التي تشهد إقباالً، وهو اكتمال بنائها واخلدمات املتوفرة فيها، وهي العوامل التي جتذب 

املشترين إليها.

ملمح القطاع العقاري غري وا�سحة
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اخلاليا  حتفيز  على  يساعد  الفيتامني  فهذا  السن، 
واستطعت  ابنتي  حلالة  مناسباً  وكان  وتنشيطها، 
البنتي  وأعطيته  »اإلنترنت«  طريق  عن  إحضاره 
قريبة  فتحسنت حالتها بشكل ملحوظ، وأصبحت 

من األطفال العاديني«.

اأخبار �سارة

وتوالت األحداث السارة على يارا وأمها التي 
تقول: »إن قرار دمج املُعاقني في املدارس أثلج 
القادرين  املُعاقني  صدورنا وأعطى كل األطفال 
على  لالعتماد  حقيقية  فرصة  التعلُّم  على 

أنفسهم«. 
عادية،  ابنتي  تصرفات  »صارت  قائلة:  وتتابع 
فهي تتكلم وتسمع وتلعب وكل حركاتها طبيعية، 
على  املتوسطة  قدرتها  في  تكمن  املشكلة  ولكن 
بشكل  املعلومات  بإعادة  أقوم  حيث  االستيعاب 
أشعر  ذلك  ومع  ذاكرتها..  في  تستقر  حتى  كبير 
بكل الرضا عندما تتجاوب صغيرتي معي.. أشعر 
بي  فالسعادة حتيط  طفلة،  أم ألجمل  أفضل  أنني 
كلما ضحكت يارا أو غنت أو حتدثت... إنها حتبني 
في  تكون  حتى  وأساندها  سأدعمها  أني  وتثق 

أفضل حال«. 

ابتسامة  وطيف  بهدوء  قالتها  ُمعاق«..  »ِطفلي 
يكابد البقاء. فكم من أم وأب يكابدون العيش كل 
يوم وساعة وهم ينظرون بشفقة وحنان وحب إلى 
فلذات أكباد ولدوا غير مكتملني وجاءوا إلى الدنيا 
ال يشبهون أقرانهم األسوياء لسبب أو آلخر. هؤالء 
ويتطلبون  ورعاية خاصتني،  عناية  إلى  يحتاجون 

من األب واألم صبراً وحَتّمالً عظيمني. 
تتحمل  التي  األم  على  الضوء  ُنسلِّط  وهنا 
معظم مسؤوليات طفلها املعاق، ونرسم صورة 
املستحيل  وبذلن  االستسالم  رفضن  أمهات 
الطبيعية  واحل��ي��اة  ال��ك��رمي  العيش  لتأمني 
لصغارهن الذين ال حول لهم وال قوة، وتوجهنا 
االحتياجات  ذوي  لرعاية  أبوظبي  »مركز  إلى 

ُأمهات
رائعات

مناذج اإن�سانية مثالية لأُمهات ي�سددن من اأزر اأطفالهن املعاقني.

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

اخلاصة« فكانت هذه القصص واملشاهد املؤثرة. 
 

يارا لي�ست »منغوليّة!«

أطفال  أربعة  لديها  عاماً(   38( سويدان  فداء 
أربع  اآلن  وعمرها  »يارا«  الصغيرة  ابنتها  ومنهم 
داون«.  »متالزمة  مبرض  مصابة  وهي  سنوات، 
يسمون  العربي  عاملنا  »في  بغضب:  ف��داء  تقول 
ب�»املنغوليني« وهي  املرض  بهذا  املصابني  األطفال 
نبرة  أي  حتمل  وال  مستحبة  وغير  قاسية  كلمة 
تعاطف، لذلك، كلما تقابلت مع أشخاص جدد أصر 
على أن »يارا« ليست طفله منغولية وإمنا مصابة 
ال  اآلخ���رون  ك��ان  وإن  حتى  داون«  »مبتالزمة 

يعتقدون أن هناك فرقاً في التسمية«. 

الطفلة وأنه يجب أن أحارب الدنيا لتعيش صغيرتي 
كطفلة طبيعية قدر املستطاع، وأنني يجب أن أبذل 
تقريب  حملاولة  واحلب  والوقت  اجلهد  من  الكثير 
صغيرتي من حياتنا العادية، لذلك كان قراري األول 

التوقف عن العمل«.

الفيتامني

مبرمجة  كانت  حيث  عملها  من  فداء  استقالت 
كمبيوتر لتتفرغ البنتها يارا ثم قضت وقتاً طويالً 
وفي  املرض  بهذا  »اإلنترنت«  عبر  نفسها  ُتثقِّف 
في  »بحثت  وتقول:  عالج  أي  عالج..  عن  البحث 
أهم مستشفيات العالم وقرأت آخر األبحاث العلمية 
لعالج هذا املرض أو تخفيف آثاره اجلانبية، َفتعّرفت 
بهذه  املختصني  األجانب  األطباء  من  الكثير  على 
اإلعاقة والعديد من مراكز العالج املختصة بحاالت 
»متالزمة داون« وقرأت مئات البحوث بحثاً عن حل 

أو عالج أو حتى أمل البنتي«.
أثمرت جهود فداء املضنية عن العثور على أحد 
ابنتها  معاناة  من  تخفف  أن  ميكن  التي  احللول 
تعرفت على  الطرية وتقول: »خالل بحثي  الغضة 
جيني  خلل  عن  عبارة  هي  التي  داون«  »إعاقة 
صغيرة  للحاالت  خاص  فيتامني  إيجاد  استطعت 

وتروي فداء قصة ابنتها اجلميلة يارا مع اإلعاقة 
حيث تتذكر قائلة: »اكتشفت اإلعاقة بعد شهرين، 
فقد كان شكلها طبيعياً وكانت جميلة وناعمة كبقية 
جاء  عندما  ولكن  اختالف  أي  أحلظ  ولم  إخوتها، 
قد  بأنها  الشكوك  الطبيب  ساورت  التطعيم  وقت 

تكون مصابة مبتالزمة داون«.
نزل  لذلك  الشهرين  يتجاوز  لم  يارا  عمر  كان 
اخلبر كالصاعقة على رأس أمها حتى انقطع حليبها 
املستقبل  وقتها  لي  »بدا  وتقول:  احلزن  من شدة 
شاحباً ثقيالً يضع أمامي كل السيناريوهات املفجعة 
لصغيرتي«. بعد أن أفاقت من هول الصدمة توكلت 
فداء على الله وهي مؤمنة بقضائه وحكمته وتقول: 
»اكتشفت أني مسؤولة مسؤولية مضاعفة عن هذه 

 �سغريي البطل! 
 37( قاسم  أحمد  ذكرى  فهي:  الثانية  األم  أما 
العزيز  عبد  أصغرهم  أطفال  خمسة  لديها  عاماً(، 
معها،  حتدثت  عندما  داون«.  »مبتالزمة  مصاب 
قوية  كانت  تفعل.  لم  ولكنها  تبكي،  أن  توقعت 
ومتحمسة وسعيدة وهي حتكي عن صغيرها البطل. 
بداية اخلبر املؤسف كان في غرفة الوالدة حيث 
)ارتخاء(  يقول  الدكتور  »سمعت  قائلة:   تتذكر 
فلم ادرك ماذا يعني ذلك، لكنهم أخذوا طفلي فوراً 
أن طفلي  عرفت  الثاني  اليوم  وفي  إلى احلضانة. 
الصغير مصاب »مبتالزمة داون«. في بداية األمر 
ناحية  من  يبدو طبيعياً  كنت غير مصدِّقة، فطفلي 
الشكل، ولكن حتليل الدم الذي جاء بعد شهر أكد 
وشعرت  ُصدمت  احلال  بطبيعة  الدكتور.  شكوك 
باخلوف، ولكني كنت مؤمنة بالقدر خيره وشره، 

وأن ربنا أرحم بنا من أنفسنا«.
واأللم  الصعوبات  من  الكثير  ذك��رى  واجهت 
عبدالعزيز حتى  اجلديد البنها  الوضع  مع  للتأقلم 
أنها قضت ليالي بأكملها ال تغفو لها عني خوفاً على 
ابنها وتقول: »كنت ال أنام .. أنظر إليه طوال الوقت 
ينام  تركته  إذا  أنني  ويالغبائي!–   – اعتقد  كنت  إذ 
ولم أتفقده وأنظر إليه فقد ميوت، ولكن مع الوقت 
والدعاء زالت أغلب همومي وشكوكي وتأكدت أن 
هذا الصغير بركة ورزق كما قالت لي أمي عندما 
هاتفتها عند والدته، وهكذا فكرت طويالً في اسم 
لطفلي وفضلت تسميته عبد العزيز ليأخذ من اسم 
خالقه الِعزة وال يحتاج ألحد، وهكذا حَتّولت حياتي 
البحث  في  ب��دأت  حيث  180درج��ة،  يقولون  كما 
مازال  كان  أنه  خاصة  صحية  ورعاية  عالج  عن 

صغيراً«.
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وقت و�سرب 

كان احلل الوحيد أمام ذكرى عرض ابنها على 
»مركز أبوظبي لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة«، 
حب  كسب  استطاع  األم-  تتابع  كما   - وهناك 
اجلميع واندمج معهم وكانوا يعاملونه على أساس 
أنه طفل عادي يواجه بعض الصعوبات وكانت لغته 
االستقبالية جيدة جداً كما أخبرني األخصائيون في 
واستفاد  الضحك،  ودائم  ومرح  ذكي  فهو  املركز، 
صغيري وجتاوز أغلب املشاكل، ولكن تبقى مشكلته 
في عدم قدرته الواضحة على الكالم، فهو يفهم كل 
شيء ولكن يجد بعض الصعوبات في توصيل ما 
يريد لآلخرين. وتضيف بنبرة متفائلة: »املختصون 
قالوا إن حالته ستتطور بإذن الله خاصة فيما يتعلق 
الوقت والصبر..  إلى  الكالمية ولكنه يحتاج  بلغته 

وأنا ال أملك غيرهما ملساندة صغيري«.
تتحدث  وهي  قوتها  وسر  متاسكها  عن  سألتها 
العمر  من  اآلن  يبلغ  ال��ذي  العزيز  عبد  إعاقة  عن 
ال  »طفلي  فقالت:  السنة  ونصف  سنوات  ث��الث 
إلى  يحتاج  ولكن  ومخاوفي  دموعي  إلى  يحتاج 
»أول  تقول:  وهي  وتضحك  وإصراري«.  ضحكتي 
درس علمني إياه عبدالعزيز هو الصبر، لذلك أصبح 
لدي هوس في احلصص التعليمية لعبدالعزيز، فأنا 

حريصة كل احلرص على البرامج التعليمية للصغير، 
ولم أُضع حصة واحدة إلمياني بأن هذه احلصص 
قدراته،  تعزيز  في  عبدالعزيز  وستساعد  ساعدت 
والذي يبعث على الطمأنينة أن األخصائيني يؤكدون 
متجاوب  فهو  اإلدراكية ممتازة،  الصحية  أن حالته 

في الصف ومستوى االستيعاب لديه طبيعي«. 
 

مزنة

 35( األحمد  يوسف  نورا  فهي  الثالثة،  األم  أما 
عاماً( لديها ولدان وبنتان وأبنتها األخيرة »مزنة« 

مصابة »مبتالزمة داون«.
تقول نورة عن هذه التجربة: بعد الوالدة سمعت 
الدكتور يطلب من املمرضة عمل فحص »متالزمة 
أمري  فسلمت  النتيجة  ظهرت  وبعد شهر  داون«، 
أشهر  ثمانية  فبعد  عادية،  تبدو  طفلتي  كانت  لله. 
كثيراً  الضحك  وحتب  ومتشي  تتكلم  مزنة  كانت 
وهي كثيرة احلركة واللعب ودائمة االبتسامة التي 

ال تفارق ثغرها الصغير«.
وتنتقد نورا تعامل الوسط الطبي واملجتمع مع 
مثل هذه املشكالت حينما تقع وتقول: »املشكلة أن 
األطباء أو املمرضني ال يقدمون لنا النصائح الالزمة 
نحن  بخروجنا  مكتفني  ُمعاقني،  أطفال  والدة  عند 
وأطفالنا من املستشفى مع بعض نظرات الشفقة!«.

 وتتابع قائلة: »نحن نحاول أن نساعد أطفالنا 
تقصر  لم  والدولة  اخلارجي،  العالم  مع  ليتعاملوا 
بإصدارها القوانني والتشريعات التي تكفل حق هذه 
الفئة من املجتمع، ولكن بعض الناس ال ُيقبل على 
أطفالنا باحلب، وإمنا بنظرات ترهق األهل وجتعل 

األطفال يعودون إلى مربع البيت والعزلة«. 

ن�سيحة طبيبة �سابة 

مزنة  ابنتها  بقدرات  ثقتها  أن  ن��ورة  وتعترف 
جاءت من نصيحة طبيبة شابة، وتوضح ذلك قائلة: 
إلى  فأخذتها  مريضة  مزنة  وقعت  األيام  أحد  »في 
املستشفى، وبينما أنا في انتظار الطبيب، كنت أنظر 
إلى صغيرتي وعيوني كلها حسرة ودموع، وكانت 
هناك طبيبة فقالت لي وأنا أبكي: كلما أحببتها أكثر 

أصبح  واآلن  كان،  ما  أفضل...وهذا  أصبحت  كلما 
عمر مزنة أربع سنوات، وهناك أمل كبير في دخولها 

املدرسة التي ستكون بوابتها احلقيقية للعالم«. 
»مزنة  قائلة:  بفخر  مزنة  ابنتها  نورة  وتصف 
اللعب  وحتب  بسرعة  تتعلَّم  طبيعية  شبه  طفلة 
باألطفال،  اخلاصة  التلفزيونية  البرامج  ومشاهده 
أحبها  وأن��ا  احليوانات،  أسماء  متييز  وتستطيع 
بصدق وأمتنى مساعدتها حتى ال حتتاج إلى أحد، 
أن  أريد   .. وتعمل  اجلامعة  من  تتخرَّج  أن  أريدها 
أفتخر بأصغر أطفالي »مزنة« بدل أن أشعر باحلزن 

واخلوف عليها من املستقبل«.

رعاية �ساملة

وهنا كان يجب أن نلتقي مع اجلنود املجهولني 
الذين ُيقدِّمون الدعم لهؤالء األُمهات وإرشادهن إلى 

الطريق الصحيح في التعامل مع أطفالهن. 
تقول هيا عبد الله مديرة »مركز أبوظبي لرعاية 
وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة« إن املركز يقدم 
فهناك  وأسرهم،  للمعاقني  اخلدمات  من  العديد 
يتم  فردي  أُسري  وإرشاد  تعاوني،  أُسري  إرشاد 
لتقدمي  املعاق  أسرة  إلى  زي��ارات  عمل  خالل  من 
اخلدمات العالجية والتعريفية لألسرة، وهناك أيضاً 
األطفال  استقبال  عن  عبارة  وهي  املبكر  التدخل 

حديثي الوالدة حتى سن خمس سنوات.
وتتابع قائلة: إن اكتشاف اإلعاقة أياً كان نوعها 
تقبُّل  ترفض  ما  غالباً  التي  يشكل صدمة لألسرة 
وجود طفل غير طبيعي وخاصة األم التي تتحمل 
العبء األكبر في محاولة حماية ورعاية هذا الطفل 
تعليم  عند  يتوقف  ال  دورن��ا  ف��إن  لذلك  املعاق، 
هناك  وإمنا  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  وتدريب 
جزء مهم يتمحور حول األسرة واألم بشكل خاص. 
 300 حوالي  املركز  في  الطالب  ع��دد  ويبلغ 
طالب وطالبة يتم تأهيلهم من خالل اتباع أساليب 
التي  الفئات  وتشمل  الفئات  لهذه  احلديثة  التأهيل 
يستقبلها املركز: فئات الصم، فئات التنمية الفكرية 
)حاالت التخلف العقلي(، فئات املكفوفني، واإلعاقات 

اجلسدية. 

راسلونا على: araa999@gmail.comراأيكم يهمـنا

نورا يوسففداء سويدانذكرى قاسم
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هواية بع�ض النا�ض توجيه النقد الالذع ب�سبب اأو بدون، فمن 

هوؤلء، وكيف نواجههم يف البيت ويف العمل؟

اأماين اليافعي

الناقد  الشخص  ومقام  املوقف  على  يعتمد  وذلك 
والظروف احمليطة، وهذا األمر يتطلب منا احلكمة 
والرويَّة، ألننا في نهاية املطاف ال نريد أن نخسر 
أحداً إذا كان باإلمكان إصالحه وتغيير طريقته في 

الكالم أو التعليق مبا يفيد.
الناقد  مواجهة  عملية  »تتوقف  قائالً:  ويضيف 
على ما يراه الشخص من فائدة في املواجهة، فهناك 
من ال يرتدع وال يهتم مبشاعر اآلخرين وكل همه 
النوع  هذا  فمثل  أحد،  مراعاة  دون  فقط  ينتقد  أن 
والنصيحة  الكالم  ألن  مواجهته،  من  خير  جتنُّبه 
واملواجهة معه ال جتدي، ويجب التعامل معه وكأنه 
غير موجود، واتباع أسلوب التغافل الذي هو تسعة 

أعشار األخالق كما قال اإلمام أحمد بن حنبل«.

عالج معريف

ميكن  ه���ل  ول��ك��ن 
إصالح مثل هؤالء؟

اجل����واب وف��ق��اً 
يعتمد  للعزعزي 
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة 
ال������ع������الج 

رو المجاذيفُمكسِّ

هذه  تغيير  على  يشجعهم  مما  أخطائهم،  لبعض 
التصرفات اخلاطئة، إال أنه يحذر من عدم االقتراب 
وإيالم  وإي��ذاء  جتريح  من  فيه  ملا  الناس،  ملشاعر 

نفسي، والذي قد يحدث بسبب ذلك.
الهادم  النقد  ضحية  على  النفسية  اآلثار  وعن 
يقول العزعزي: »قد حتدث للشخص املتلقي للنقد 
االنطواء على نفسه، حتى  أمور منها:  الهادم عدة 
وقد  الناس  يعتزل  وقد  الناس،  بني  تواجد  وإن 
يصاب برهاب فال ُيْقِدم على شيء خوفاً من النقد 
الفشل في أمور  له  ذلك في  الهادم، وقد يتسبب 
كثيرة أخرى بعيدة عن املوضوع الذي انتقد فيه.. 
ناقد  إلى  هو  يتحول  أن  قد يحدث،  ما  أسوأ  ومن 

سلبي وكأنه ينتقم لنفسه مما حدث له«.

�سخ�سية الناقد 

ولكن من هو هذا الناقد الهدَّام، وهل 
َيعَي فعالً ما يقوم به؟ 

الشخص  إن  العزعزي:  يقول 
الناقد من الناحية السيكولوجية 
من  رمب��ا  يعاني  شخص  ه��و 
ال  فهو  ول��ذا  بالنقص،  شعور 
يريد أن يكون اآلخرون أفضل 

منه، أو أنه يرى نفسه فوق الكل 
خبرة وعلماً، أو رمبا أن يكون ذا 

والكره واحلسد  باحلقد  امتأل  قلب 
والغيرة فهو ال يحب أن يرى اآلخرين 

سعداء، أو قد يكون مر بتجارب سابقة 
جعلته  عديدة  نفسية  بعقد  منها  خرج 

ناقداً سلبياً دون أن يشعر. 
النوعية  ه��ذه  مواجهة  كيفية  وع��ن 
العزعزي  ينصح  احملبطني،  الناس  من 
مبواجهة الشخص الناقد لردعه وتنبيهه، 

كلنا واجهنا في يوم من األيام موقفاً من مدير أو 
زميل عمل أو فرد من أفراد العائلة أو مدرس أثار 
اإلحباط في أنفسنا، ألننا اعتبرنا األمر ظلماً ومبثابة 

»تكسير للمجاديف«.
بالنقد  يعرف  ما  هو  هذا  املجاديف«،  »تكسير 
الذي يحمل في طياته أهدافاً سلبية ونوايا  الهّدام 
خبيثة في كثير من األحيان، فهناك من الناس من 
ومنهم  اآلخرين،  لدى  العيب  إظهار  بهدف  ينتقد 
ينتقد  من  وهناك  الشيء،  شأن  من  للتقليل  ينتقد 
غيره حسداً، ومنهم من يود من خالل النقد السلبي 
إظهار نفسه أو عمله أو خبرته بغض النظر إن كان 

فعالً كما يعتقد أم ال.
في  والتدريب  البشرية  التنمية  خبير  ويصف 
»مركز التميُّز لالستشارات األسرية« الدكتور عبد 
ال  بأنه  الناقد،  الشخص  العزعزي صفات  اللطيف 
يستمع جيداً ملا ُيقال، أو أنه يعرض عن الشخص 
املستهدف ويشيح بنظره عنه إليه، وفي الغالب هو 
ال يبتسم في وجه اآلخرين، وغالباً ما تظهر على 
وجهه عالمات التهكم، وتكون نظرته لألمور فيها 

استهزاء مع تقييم سلبي لآلخرين.

م�سا�ص بالذات

في  يؤثر  الهدام  النقد  أن  العزعزي  ويؤكد 
وذلك  األصعدة،  جميع  على  االجتماعية  العالقات 
أو  ُتهان  أن  تقبل  ال  السليمة  البشرية  النفس  ألن 
متس بسوء، »فاالنتقاد يعني املساس بالذات، فهذا 
أب ينتقد ابنه على طريقة تناوله للطعام أمام جمع 
األب  أسلوب  فكان  عشاء،  في حفل  الضيوف  من 
بأسلوب  زوجته  ينتقد  زوج  وهذا  البنه،  جارحاً 
ينتقد  مدير  وهذا  منه،  نفرت  حتى  وجارح  هادم 
طوره  عن  املوظف  أخرجت  بطريقه  لديه  موظفاً 
وانفعل، فارتفع صوته أمام املوظفني، فمن ذا الذي 
يواجه  وأن  الناس  أمام  اإلهانة  نفسه  على  يقبل 

االنتقاد املؤذي والهادم«.
على  ُجبلت  النفس  إن  قائالً:  العزعزي  ويتابع 
حب التقدير واالحترام وهي أحد أعمدة بناء مثلث 
علماء  يقول  ولذا  اإلنسان،  حاجات  في  »ماسلو« 
النفس: إن اإلنسان هو املخلوق الوحيد الذي ينعم 
بنعمة الشعور بالذات، وشعور اإلنسان بذاته يعد 

وهو  مؤهالته،  مصدر 
قدرته  يتضمن  شعور 
على التمييز بني األنا وبني 

العالم اخلارجي.
ويحذر العزعزي من أن بعض عشاق 

يدركون  وال  األم��ور  يعون  ال  الهادم  النقد 
اآلخ��رون.  به  يشعر  مبا  يشعرون  وال  عواقبها 

الناقدين  أولئك  من  كثيراً  »وجدنا  قائالً:  ويضيف 
السلبيني ال يقبلون أن ينتقدهم أحد، ألن كبرياءهم 

ال يسمح بذلك!«.
فيه  يجد  فقد  س��يء  كله  الهادم  النقد  وليس 
ينتبهون  جتعلهم  فائدة  للعزعزي  وفقاً  البعض 

النقد الهدام يوؤثر يف العلقات 

الجتماعية على جميع الأ�سعدة
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تحقيق

يفعله،  مبا  يشعر  ال  قد  السلبي  فالناقد  املعرفي، 
ولذا وجب تنبيهه وتوجيهه مبا يفعل. أما إذا كان 
واعياً ملا يقوم به فعلينا حينها التحدث إليه وإشعاره 
بسوء ما يقوم به وتأثير ذلك على األمور والعالقات 
االجتماعية. ومن أجمل التقنيات العالجية ملثل هذه 
نفسك  »تخيَّل  للشخص:  تقول  أن  هو  احل��االت 
مكانه.. فهل تقبل أن ينتقدك أحداً بهذه الطريقة؟«، 
فإن كان واعياً فلن يقبل، وإذا كان عنيداً فاألفضل 

تركه. 
وهناك طريقة أخرى لطيفة حتتاج إلى ذكاء في 
الناقد  الشخص  امتداح  خالل  من  وهي  التطبيق، 
السلبي ملا قام به من أمور بعيدة عن موضوع النقد، 
أو امتداح أسلوب نقده بحيث يتم دفعه لالستفادة 
من هذا النقد بصورة إيجابية، كأن يكون مستشاراً 
أو واعظاً أو موجهاً وفقاً لنوعية املوضوع واخلبرة 
العلمية أو االجتماعية أو العملية، وبهذا نكون كسبنا 

عقلية ذلك الشخص بالطريقة األمثل.
السلبية حتتاج  الناقدة  والتعامل مع الشخصية 
إلى قوة نفسية وإرادة وحكمة، فقد يكون ملن نتعامل 
معه مكانة في نفوسنا، ولكن عيبه الواضح هو النقد 
ويزن  يقيس  أن  اإلنسان  على  لذا  املؤذي،  دام  الهَّ
هذا  ألن  الشخص،  سلبية  على  نركز  فال  األمور، 
سيجعلنا نراه سلبياً وننسى أن فيه صفات أخرى 
سلبياته.  عن  نتغاضى  جتعلنا  أن  ميكن  إيجابية 

وهناك أمر آخر، هو أن ُيظهر اإلنسان للطرف اآلخر 
أنه يحبه ويقدَّره، فهذا يجعل الشخص الناقد يخفف 
كسبه  قد  يكون  وبهذا  السلبي،  نقده  طريقة  من 

لصاحله.

�سجرة بال ثمر

إال أن ملواقف الناس من النقد مشارب مختلفة، إذ 
يقول سلطان أحمد الطنيجي )موظف حكومي( أنه 
يشعر بالفخر والزهو والثقة بنفسه إذا انتقده أحد، 
سواء في عمله أو في حياته، ألنه يعتبر هذا االنتقاد 
العمل  في  والتقدم  النجاح  على  له  التحفيز  مبثابة 
فاإلنسان  والعملي،  العلمي  املستوى  من  والرفع 

الناجح بال عمل كالشجرة بال ثمر. 
ومن أحد هذه املواقف التي حصلت له أن أحد 

املديرين الكبار انتقده على التقصير في عمله، رغم 
أن هذا املدير لم يكن على دراية تامة بالعمل الفني 
الذي يؤديه سلطان، فأمر مبعاقبته، ولكن سلطان لم 
يجلس مكتوف األيدي بل واجهه باألدلة والبراهني 
الهادم من  النقد  هذا  واستقبل  والوثائق،  واألرقام 
املدير بصدر رحب وابتسامة ثقة حتى أثبت له أنه 

»مديره« كان على خطأ.
 

تعب نف�سي

إنها  )موظفة(:  اللوغاني  مبارك  صفية  وتقول 
فإن  املوقف،  لها حسب  أي شخص  بانتقاد  تتأثر 
أبداً  بها  يؤثر  ال  النقد  فإن  مقصرة  غير  كانت 
االنتقاد  فإن  رة  مقصِّ كانت  وإن  وحتاول جتاهله، 
بالها  ويشغل  نفسياً  ويتعبها  شخصياً  بها  يؤثر 
فترة طويلة، وهي ال متانع من انتقاد أي شخص 
لها على أن يكون القصد من االنتقاد البنَّاء وليس 

الهدم.

ال اإحباط وال ياأ�ص

ويقول عبد الرحيم مبارك عبد الرحيم إن النقد ال 
يؤثر به بتاتاً، إال إذا كان هو املخطئ، فيحاول حينها 
تصحيح خطأه والتركيز أكثر في عمله، مشيراً في 
الوقت ذاته إلى أن اإلحباط واليأس ليس لهما مكان 
نفسه ميتلك  قرارة  في حياته وقاموسه، ألنه في 

ثقة كبيرة بنفسه.

طريقة ُمثلى

مدرسة(  )مدير  الكثيري  عوض  مسلم  ويعتبر 
أن العمل ال يخلو من وجود بعض السلبيات التي 
تؤثر على سير العملية التعليمية، وإن وجدت هذه 
السلبيات التي حتتاج إلى النقد، فالطريقة املثلى هنا 
املستمر  التقومي  على  يقوم  الذي  البناء  النقد  هي 
من  والعاملني  العمل  مصلحة  من  فيه  ملا  والدائم 
دون إساءة أو جتريح ألحد، وذلك من خالل املتابعة 
والنصح  التوجيه  ثم  ومن  واملواجهة،  املباشرة 
واإلرشاد ثم التأكد من تالشي هذه السلبيات متاماً. 
يختلف عن  للمدرسني  النقد  أن  الكثيري  ويرى 
املدرس  أخطاء  انتقاد  يجب  حيث  للطالب،  النقد 
النقد  يجني  فهنا  املأل،  على  وليس  فردية  بصورة 
ثماره، ويجب االبتعاد متاماً عن توجيه النقد أمام 
بإالحراج  املُنتََقد  الشخص  يشعر  فقد  اجلميع، 
والشعور بالنقص والفشل وتكون النتيجة عكسية، 
العملية  تصبح  بناءة  نصيحة  نصحه  من  فبدالً 

توبيخاً وهدماً. 

عبد الرحيم مباركمسلم عوض الكثيريصفية مبارك اللوغانيسلطان أحمد الطنيجي
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حوار

داليا مجاهد 
لـ»999«:

حوار: خالد الظنحاين

في  داليا مجاهد من موقعها كمستشارة  تعمل 
أوباما  األمريكي  للرئيس  االستشاري  املجلس 
العالم  في  اإلسالم  تصحيح صورة  على  لألديان 
حيث  األمريكي  املجتمع  في  وخصوصاً  الغربي، 
تقوم بجهوٍد كبيرة في تقريب وجهات النظر وردم 

الهوة بني طرفي احلوار ..»الشرق والغرب«.
في حوار  دورها  مجاهد حول  »999« حاورت 
هذا  ف��ي  املبذولة  وجهودها  وال��غ��رب  اإلس���الم 

اخلصوص، وفي ما يلي نص احلوار:
>  بحكم ُقربك من أصحاب القرار في الواليات 
العرب  إلى  هؤالء  ينظر  كيف  األمريكية،  املتحدة 

واإلسالم؟
�� معظم الناس في الغرب ال يعلمون الكثير عن 
يعرفون  ال  بالتالي  واملسلمني،  والعرب  اإلس��الم 
ماهية املجتمعني العربي واإلسالمي، وهم ينظرون 
سلبية،  نظرة  املسلم  أو  العربي  اإلن��س��ان  إل��ى 
فالصورة النمطية عن العرب عموماً واملسلمني على 
وجه اخلصوص في ذهن الغربيني مشوهة، تأخذ 
من مادة اإلرهاب فحوى لها، مع العلم أن نظرتهم 
الراهنة للمسلمني هي أسوأ بكثير عما كانت عليه قبل 
عقود من الزمن، والسبب بطبيعة احلال يعود إلى 
بعض األحداث اإلرهابية التي حدثت في السنوات 
وتبنّتها  العالم،  في  دول��ة  من  أكثر  في  األخيرة 
لألسف مجموعات متشددة ال متت لإلسالم بصلة. 

>  في املقابل كيف ينظر العرب واملسلمون إلى 
الغرب اليوم؟

�� العرب عموما مفتونون إلى حد بعيد بالعالم 
العلمي  كالتقدم  كثيرة،  ن���واٍح  وم��ن  الغربي، 
واحلرية،  والدميقراطية  واحلضارة  والتكنولوجي 
وغيرها من القيم واملبادئ اإلنسانية التي يفتقدها 
اإلنسان العربي في بلده، إال أن ذلك ال ينفي وجود 
احتقان أو قل كراهية للسياسات الغربية وخاصة 
األمريكية اجتاه العرب، وخاصة موقفها من القضية 

الفلسطينية.
العرب واألجانب  املفكرين  الكثير من  > يعزو 
السبب وراء هذه الصراعات إلى اخلوف من الدين 

اإلسالمي وبالتالي من انتشاره في العالم. 
�� نعم اخلوف موجود، ألن هناك ضحالًة في فهم 
الدين اإلسالمي في الغرب، فاإلنسان كما يقولون 
عدو ما يجهل، وبالتالي هناك عدم احترام لإلسالم 

واملسلمني في أوساط املجتمع الغربي.
 - الغرب  في  الناس  أن  من  اإلشكال  ذلك  جاء 
اإلسالم  مبادئ  عن  ويسمعون  يقرأون  أنهم  رغم 
خالف  املسلمني  بعض  من  يشاهدون   - السمحة 
فكرتهم  فإن  وبالتالي  يسمعون،  وما  يقرأون  ما 
ونظرتهم لإلسالم لن تتغيرا إال إذا تغيرت نظرتهم 
إلى املسلمني أنفسهم كأفراد ومجتمعات أيضاً، وهنا 
أؤكد على أن التقدم العلمي والتنمية احلضارية هما 
فيه..  والتأثير  الغربي  املجتمع  إلى  الولوج  مفتاح 
رغم أنني أؤكد على دميومة التوجس الغربي من 
التقدم املنشود للمسلمني، إال  اإلسالم حتى لو مت 

أنه لن يكون على ما هو عليه اليوم ألننا سنكون 
في ذلك الوقت أقوياء ونتعامل معهم مببدأ الند للند.

وأضرب لك مثالً على ذلك، فبعد احلرب العاملية 
الثانية واحتالل الواليات املتحدة األمريكية مكانتها 
كأكبر دولة في العالم، كانت معظم الدول في حالة 
فوضى وضعف، إال أن بعض الدول تغلب على هذا 
التحدي ونهضت وفرضت بالتالي احترامها على 
تنافس  في  معها  ودخلت  عموماً،  والغرب  أمريكا 
كبير في مختلف الُصعد، كاليابان والهند والصني. 
والغرب(  للطرفني)اإلسالم  ميكن  كيف   <
احترام  في  والعيش  االختالف  وجهات  تقريب 

وسالم متبادلني؟ 
�� أعتقد أن احلوار أمر مهم، والبد من االستمرار 
فيه، كما ينبغي وجود إميان قوي وقناعة ذاتية بني 
طرفي احلوار، بأن ذلك احلوار سيدفع إلى حتسني 
العالقات بني اإلسالم والغرب، واألهم من ذلك أن 
يتنبَّه العرب واملسلمون إلى سياساتهم جتاه العمل 
التقدم احلضاري واإلنساني  وبذل اجلهد لتحقيق 

في كل املجاالت، ابتداًء بالسياسة مروراً باالقتصاد 
والتعليم، وليس انتهاًء باملجتمع وحياة الناس. فمتى 
منافسة  في  أنفسهم وجنحوا  من  العرب  طور  ما 
الغرب في هذه املجاالت، كسبوا بالضرورة احترام 
وتقدير الغرب لهم، بل إن الغرب سيحسب لهم ألف 
حساب، فاالحترام لن يجد له أرضاً خصبة إال في 

حالة التكافؤ بني الطرفني.
بني  الفجوة  ل��ردم  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  م��ا   <
الذي  الطموح  مستوى  في  هي  وهل  الطرفني؟ 

يرقى لهذا الصراع؟
�� أوال:ً يجب االعتراف بأن الصراع اإلسالمي � 
الغربي غير حتمّي وال بّد أن تنجلي فكرة الصراع 
باألساس وتتحّول إلى كلمة بديلة تسّمى »التعاون«. 
املجال  هذا  في  املبذولة  اجلهود  بخصوص  أما 
عديدة،  دولية  مؤسسات  فيها  تقوم  جداً،  فكثيرة 
تقوم  التي  املثال  سبيل  على  »سوغيا«  كمنظمة 
مختلف  في  اجلامعات  طلبة  بني  بنّاء  حوار  بخلق 
الهوة بني الشعوب  العالم، وذلك بهدف ردم  دول 

الثورات العربية                   غيَّرت حسابات اإلدارة األمريكية في المنطقة

 التقدم العلمي والتنمية احل�سارية للعرب

 مفتاح الُولوج اإىل املجتمع الغربي والتاأثري فيه
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البعض، ولهذه  لبعضها  املتفهِّمة  واحلضارات غير 
أن  اإلمارات.كما  دولة  كبيرة في  املنظمة نشاطات 
بعض املنظمات نشأ بعد أحداث احلادي عشر من 
سبتمبر، ملا متثله تلك املرحلة احلساسة من أهمية 
هذه  فعملت  ذروته،  إلى  الصراع  أوصلت  كونها 
الكراهية  حدة  من  التخفيف  على  جاهدة  املنظمات 
والنبذ اللذين تعرَّض لهما املسلمون في املجتمعات 
الغربية خاصة األمريكية. وبرغم هذه اجلهود، إال 
أن التأثير يبقى ضعيفاً وال يصل بطبيعة احلال إلى 

مستوى الطموح املنشود.
األمريكي  للرئيس  كمستشارة  دورك  ما   <
والغرب  الشرق  بني  احل��وار  تعزيز  في  أوباما 

وتقريب وجهات النظر؟
ملركز  ومديرة  باحثة  هو  األساسي  دوري   ��
دراسة  على  عملي  وينصب  البحثي«،  »جالوب 
في  تفكيرهم  وطريقة  وآرائهم،  املسلمني،  أوضاع 
العالم، وماذا يريدون، خاصة أن الصورة الشائعة 
عنهم هي أنهم مصدر للقالقل واإلرهاب، لذا أعمل 
على توصيل املعلومات الدقيقة عن العرب واملسلمني 
ألصحاب الرأي في املجتمع األمريكي، حتى أحمل 
لهم احلقائق الواقعية عن املجتمع اإلسالمي، األمر 
دينياً  املتشددين  صوت  على  الطريق  يسد  الذي 
أنني  كما  الغرب،  في  اإلسالم  تشويه صورة  في 
أحاول جاهدة تصحيح صورة املسلمني في العالم 
على وجه  أمريكا  في  واملسلمني  عموماً  اإلسالمي 
من  كغيرهم  معهم  التعامل  يتم  حتى  اخلصوص، 

الفئات الكثيرة التي تشكل املجتمع األمريكي.
العمل  أو  الدور  هذا  نتيجة  جتدين  وكيف   <

الذي تقومني به؟
جداً،  جيدًة  نظري  وجهة  من  النتيجة  أرى   ��
لكن  ممتاز،  أقدمها  التي  لالطروحات  وتقبلهم 
واعتبارات جمة تدخل في هذا  كثيرة  أموراً  هناك 
ليست  املسألة  ألن  فاعليته،  في  وتؤثر  املوضوع، 
مجرد رأي عام تستطيع الوسائط املتعددة التأثير 
فيه ثم توجيهه، ال.. هناك سياسات واستراتيجيات 

أخرى حتدد هذا التوجه.

أبوظبي  غالوب  »مركز  ل�  مديرة  كونك   <
عن  حتدثينا  أن  لك  هل  اإلسالمية«،  للدراسات 
بني  احل��وار  في  دوره  وع��ن  املركز  ه��ذا  أهمية 

اإلسالم والغرب؟
اإلسالمية«  للدراسات  غالوب  »مركز  يعتبر   ��
التحليالت  بتقدمي  محايداً ومختصاً  عموماً، مركزاً 
واالستشارات والتعليم، استناداً إلى بيانات محددة 
ينقل  كما  العالم،  أنحاء  في  املسلمني  آراء  حول 
واعتقاداتهم حول  املسلمني  آراء  العالم  إلى  املركز 
موضوعات مثل العمل ومشاريع األعمال والتعايش 
والدميقراطية  والثقافة  والدين  والتعليم  العاملي 
على  سيركز  أبوظبي«  غالوب  و»مركز  واإلعالم. 
احمللية وسيوجه استثماره نحو األولويات احملددة 
العاملي  امتداده  وإلى جانب  اإلقليمية،  قاعدته  لدى 
ُمتعمَّقة  وآراًء  مبتكرة  حتليالت  املركز  سيقدم 
دولة  تواجه  التي  االجتماعية  التحديات  أهم  حول 
التعاون  مجلس  ودول  املتحدة  العربية  اإلم��ارات 
العربية، وهو يعتبر محصلًة اللتزام  لدول اخلليج 
اجلاد  بالبحث  غالوب«  و»مؤسسة  أبوظبي  إمارة 
والدراسة املتركزة على عدد من أهم القضايا التي 

تواجه العالم.
الثورات  إل��ى  الغرب  ينظر  كيف  أخ��ي��راً   <
على  وتأثيرها  فاعليتها  م��دى  وم��ا  العربية 
السياسات اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية 

جتاه العرب؟
العربية،  الثورات  يؤيد  األمريكي  الشعب  معظم 
فأكثر من 80٪ منهم متعاطفون مع الثورات العربية 
التى جعلت  الثورة  وهى  ثورة مصر،  وخصوصاً 
األمريكيني القائمني على مركز تقدمي املعونات ملصر 
يقولون لي بعد 11 فبراير »نحن تعلَّمنا من الشعب 
كلنا  ونحن  والدميقراطية،  القيم  حقيقة  املصري 
قربت  بالفعل  الثورات  هذه  إن  مصريون«.  اليوم 
العرب من األمريكيني كثيراً، )فالعرب واألمريكيون( 

يدافعون معاً عن احلرية والدميقراطية.
أما بخصوص السياسات األمريكية جتاه العرب، 
على  تسيطر  والتوتر  االرتباك  من  حالة  فهناك 

> ولدت داليا مجاهد عام 1974 في مصر، 
حياتها  من  األولى  القليلة  السنوات  وعاشت 
في حي »السيدة زينب« الشعبي في القاهرة. 
هاجر أهلها إلى الواليات املتحدة وعمرها أربع 
سنوات إذ انتقل والدها إلى هناك كباحث في 

الهندسة بجامعة »ويسكنسن«.
> درست إدارة األعمال والهندسة الكيميائية 
واهتمت باألبحاث املتعلقة بصورة املسلمني في 
بحث  فيه  أسهمت  ما  وأهم  األمريكي  املجتمع 
اإلسالم؟«  عن  نيابة  يتكلَّم  »من  عنوان  يحمل 
الذي أعده مركز »جالوب للدراسات اإلسالمية« 
الذي يقوم بأبحاث وإحصاءات تتعلق باملسلمني 

في جميع أنحاء العالم.
> ترأس داليا مجاهد إدارة »»مركز غالوب 
»من  كتاب  تأليف  في  وشاركت  أبوظبي«« 
يتحدث باسم اإلسالم؟« وتتحدث فيه عن كيف 

يفكر حقاً مليار مسلم؟.
»املجلس  ف��ي  ال��وح��ي��دة  املُسلمة  ه��ي   <
طائفة   25 يضم  الذي  لألديان«  االستشاري 
ملساعدة  يسعى  حيث  علمانية،  وشخصيات 
األديان  معرفة  في  اوباما  األمريكي  الرئيس 
ودورها في حل املشاكل االجتماعية، واالبتعاد 

عن النظر إليها كمصدر للمشاكل.
> داليا مجاهد متزوجة ولها طفالن.

هي  لذلك،  اجلديد  الوضع  من  األمريكية  اإلدارة 
تعيد حساباتها من جديد، والثورة املصرية لم تغيِّر 
حسابات اإلدارة األمريكية فقط بل حتى حسابات 
حكومة  أن  ُذكر  حيث  املنطقة،  في  أيضاً  إسرائيل 
بنيامني نتنياهو تراجعت عن ضربة عسكرية كانت 
موجهة إليران بعد سقوط النظام املصري السابق، 
في  املعادلة  َغيَّرت  املصرية  الثورة  فإن  وبالتالي 

الشرق األوسط.

بروفايل

خالل مشاركتها مبؤمترات دولية
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املخدرات اآفة تهدد املجتمع الفل�سطيني و�سط عوامل 

مت�سابكة ُتفاقم من انت�سار التعاطي والرتويج.

رام اهلل: تامر اإبراهيم 

في  وانتشارها  املُ��خ��درات  ظاهرة  إل��ى  ُينظر 
الشباب«  »فئة  لدى  خاصة  الفلسطينية  األراضي 
مبزيد من التعقيد، كونها نشأت في جو تتشابك فيه 
عوامل عديدة مرتبطة باستثنائية احلالة الفلسطينية 
بكل  ويسعى  سعى  إسرائيلي  الحتالل  اخلاضعة 
الوسائل لهدم طاقات الشعب الفلسطيني عبر هذه 

اآلفة اخلطيرة.
إلى  وتتهم أوساط فلسطينية إسرائيل بالسعي 
حتييد جزء مهم من الشباب من خالل تشجيعه على 
تعاطي املخدرات، للهروب من الواقع الصعب وحالة 

القلق واملعاناة املتواصلة التي يعيشها.

اإغراق

ظاهرة  شهدت  فقد  محلية،  تقارير  وبحسب 
ملحوظاً،  ازدياداً  عليها  واإلدمان  املخدرات  تعاطي 
مما يدفع للقلق ويثير التساؤالت حول دور اجلهات 

املعنية في محاربتها.
»الهيئة  ع��ن  ص���ادر  ح��دي��ث  تقرير  وي��ؤك��د 

املخدرات واآلفات  انتشار  للحد من  العليا  الوطنية 
االجتماعية«، تفاقم مشكلة املخدرات في األراضي 
خطراً  تشكل  أصبحت  أنها  حد  إلى  الفلسطينية، 
النواحي  من  الفلسطيني،  املجتمع  على  حقيقياً 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
محلية  أن جهات  فلسطينيون،  ويقر مسؤولون 
الفلسطينية  املناطق  إغ��راق  على  تعمل  وخارجية 
باملخدرات ونشرها بني صفوف الشباب بالتحديد.

مكافحة  وسلطة  الصحة  وزارة  تقارير  وتقدر 
املخدرات لعام 2010 أن عدد املتعاطني في األراضي 
الفلسطينية بلغ 80 ألفاً، بينهم عشرة آالف مدمن، 
وفي القدس عشرون ألف متعاط وأكثر من خمسة 

آالف مدمن. 
ويؤكد عصام جويحان مدير الدائرة االجتماعية 
ب� »مؤسسة املقدسي« أن عدد املتعاطني أكثر من 
الفلسطينية  املناطق  إغراق  في ظل  ذلك خصوصاً 

بكميات كبيرة من املخدرات وبأسعار متدنية.
مكافحة  ُسبل  على  معقباً  جويحان  ويقول 

املخدرات: إن »اجلهود الرسمية املبذولة ملكافحة تلك 
مة  اآلفة ال تزال محدودة أمام شبكات االجتار املُنظَّ

التي تغزو املناطق الفلسطينية«. 
ويضيف: »الوضع بالنسبة للقدس أكثر خطورة 
محاربة  عن  السلطات  تغاضي  ظل  في  خصوصاً 
انتشار املخدرات بني صفوف الشبان الفلسطينيني«.

انتقاد

ُنفذت  التي  السريع  التقييم  دراس��ة  وخلصت 
»مكتب  لصالح  املركزي  اإلحصاء  جهاز  قبل  من 
األمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية« إلى أن 
هناك استمراراً في منو وانتشار مشكلة املخدرات 
حديث  تقرير  وينتقد  الفلسطينية.   األراضي  في 
انتشار  من  للحد  العليا  الوطنية  »الهيئة  أصدرته 
محاربة  عن  الفلسطينية  السلطة  عجز  املخدرات«، 
عاجزاً  أيضاً  يقف  القضاء  إن  ويقول:  الظاهرة، 
أمام مئات القضايا املتعلقة باملخدرات واالجتار بها 

وتعاطيها وزراعتها وتهريبها. 

وترجع الهيئة حالة العجز إلى عدم وجود قانون 
جنائي خاص باملخدرات، إضافة إلى افتقار السلطة 
قضية  أي  في  األساس  يعتبر  جنائي  مختبر  إلى 
تفتقر  القضايا  معظم  يجعل  ما  باملخدرات،  تتعلق 
إلى الدليل واإلثبات، هذا غير العراقيل التي تضعها 
)ب(  منطقتي  في  خاصة  اإلسرائيلية،  السلطات 
و)ج( بالضفة الغربية وهما املنطقتان اخلاضعتان 

للسيطرة اإلسرائيلية.
الى  الوضع  تدهور  الوطنية  الهيئة  ترجع  كما 
السلطة مبوضوع  اكتراث  »عدم  منها  عوامل  عدة 
املخدرات، والتنافس السلبي بني املؤسسات العاملة 
في مجال مكافحة املخدرات، إضافة إلى الضغوط 
نتيجة  الفلسطيني  الشعب  يواجهها  التي  الكبيرة 

للحصار والبطالة والفقر«.
ومكافحة  اجلنائية  املباحث  »إدارتي  مدير  لكن 
وج��ود  نفى  عصفور  جبر  العميد  امل��خ��درات« 
في  املخدرات  ترويج  في  تعمل  منظمة  عصابات 

مناطق السلطة الفلسطينية.
وينبه إلى أن هناك جهداً كبيراً ُبذل خالل األشهر 
مكافحة  جهاز  إمكانات  تطوير  أجل  من  األخيرة 
املخدرات والضباط وتدريبهم وإعدادهم حملاصرة 
ظاهرة انتشار املخدرات في األراضي الفلسطينية.

ويؤكد عصفور أن مشكلة املخدرات، »مصدرها 
إسرائيل، مبا أن الضفة الغربية محاصرة جغرافياً 
بها، فكل ما يصل إلى أراضي الضفة الغربية يأتي 
من إسرائيل، حتى لو جاء عبر األردن، ألنه مير عبر 

معبر تسيطر عليه إسرائيل«.
ويوضح: أن احلشيش والباجنو هما أهم وأكثر 
قليلة  زراعات  وهناك  املستخدمة،  املخدرات  أنواع 
لالستخدام الشخصي فقط، وما يتم تسويقه يهدف 

إلى الكسب املادي.

خمترب جنائي

في  واملخدرات  اجلنائية  املباحث  جهاز  ويضم 
اجلنائية،  املباحث  في  عنصر   500 الغربية  الضفة 
ذكر  ما  بحسب  امل��خ��درات  مكافحة  في  و250 
عصفور الذي نبه إلى أن احلكومة الكندية تبرعت 
مبختبر جنائي للسلطة الفلسطينية تبلغ تكلفته 20 
دومنات  أربعة  مساحة  على  وأقيم  دوالر،  مليون 
في رام الله »لكن املعمل اجلنائي يحتاج الى بعض 

الوقت لكي يعمل«.
ويؤكد العميد عصفور أن هذا املختبر سيساعد 
املجتمع  في  املخدرات  آفة  انتشار  من  احلد  في 
اجلهد  على  االعتماد  من  سنوات  بعد  الفلسطيني 

البشري في محاربة تلك الظاهرة القاتلة. 
وتشير دراسة أجراها »جهاز اإلحصاء املركزي 
الفلسطيني« ونشر نتائجها العام املاضي إلى تدني 

عمر املتعاطي حتى وصل إلى سن 14 عاماً. 
حالة   120 أن  ومحلية  رسمية  تقارير  وتفيد 
وفاة سجلت خالل العامني املاضيني، نتيجة تعاطي 

املخدرات.
في  امل��خ��درات  مكافحة  إدارة  رئيس  ويقول 
احلكومة املقالة التابعة حلركة »حماس« في قطاع 
جتارة  مستوى  إن  سرحان،  أمجد  املُ��ق��ّدم  غ��زة 
املخدرات وتهريبها إلى غزة »انخفض« بشكل كبير 

في الفترة السابقة. 

ذكاء يف الرتويج 

الذين  »املجرمني  ب��أن  سرحان  املقدم  ويقر 
يعملون في جتارة املخدرات أناس أذكياء وعندهم 

القدرة على العمل في اخلفاء«. 
إال أن تقارير حديثة، أصدرتها مؤسسات محلية 
أن  تؤكد  املخدرات،  انتشار  حول  غزة  في  تنشط 
زالت  ما  القطاع  الى  تصل  التي  املخدرات  كميات 
عبر  تدخل  التي  الكبيرة  الكميات  بفعل  مرتفعة 
عشرات أنفاق التهريب املمتدة على احلدود مع مصر.
ويشدد سرحان على أن جهاز مكافحة املخدرات 
القضاء على عمليات  يقوم بجهوٍد كبيرة من أجل 
أن  إلى  يشير  لكنه  األنفاق،  عبر  املخدرات  تهريب 

جزءاً كبيراً من تلك املخدرات التي تصل إلى القطاع 
وقطاع  إسرائيل  بني  احلدود  مصدرها  الساحلي، 

غزة. 
ويوضح: أن هناك دورا كبيرا إلسرائيل وعمالئها 
في نشر وترويج املخدرات في قطاع غزة، الفتاً إلى 
العديد من »الوقائع« التي جرت وأثبتت في الفترة 
لعمالء  مؤكداً  »دوراً  هناك  أن  واحلالية  السابقة 
مرتبطني بجهاز املخابرات اإلسرائيلي« في إدخال 

العديد من األصناف املخدرة للقطاع.
تنشر  ومعروفة  مشبوهة  »جهات  وي��ق��ول: 
ونشر  املجتمع،  تدمير  بهدف  مخدرة،  عقاقير 
تسهيل  إلى حالة  والذي يصل  األخالقي  السقوط 
مهمة السلطات اإلسرائيلية في كسر إرادة املجتمع 

الفلسطيني«.
احلكومة  في  املخدرات«  مكافحة  »جهاز  وأعلن 
املقالة في خريف العام املاضي أنه أحبط أكبر عملية 
تهريب للمخدرات إلى قطاع غزة، إذ ضبط أكثر من 
خمسة كيلو جرامات من »الكوك احلجري« لكنه لم 

يكشف أين وقعت عملية اإلحباط.

الع�سا واجلزرة 

وكانت احلكومة املقالة قد أطلقت حملة ملكافحة 
املخدرات في غزة في صيف العام املاضي، وأعلنت 
فيما بعد أن 167 ُمّروجاً ومتعاطياً سلموا أنفسهم 

إلى جهاز مكافحة املخدرات وأعلنوا توبتهم. 
املخدرات  انتشار  من  للحد  جهودها  إطار  وفي 
جلأت احلكومة املقالة إلى تنفيذ »القانون املصري« 
بعد  املخدرات  ومتعاطي  مروجي  مع  التعامل  في 
عقود من تطبيق القانون اإلسرائيلي الذي كان ُيْعَمل 

به منذ سبعينيات القرن املاضي. 
وحسب القانون املصري، قد تصل العقوبة في 
املخدرات.  جتار  بحق  اإلع��دام  إلى  أحكامه  بعض 
لكن احلكومة املُقالة تعمل على تشريع قانون جديد 
أكثر صرامة من »القانون املصري« في التعامل مع 

مرّوجي املخدرات. 
من  املئات  الفلسطينية  السجون  في  ويوجد 
املوقوفني على ذمة قضايا اجتار وتعاٍط، لكن كثيراً 
منهم يخرج بعد دفع كفالة مالية تتراوح بني ثالثة 
وخمسة آالف دوالر أمريكي بحسب مدير الدائرة 

االجتماعية ب�»مؤسسة املقدسي«.

ثالثة األثافي
عصام جويحانأمجد سرحان
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في  وال��زوج��ات  األزواج  أُم��ه��ات  تتدخل  مل��اذا 
رمبا  أنهن  يعلمن  وهن  املتزوجني  أبنائهن  شؤون 
عن  تغيب  هل  الزواج،  ذلك  فشل  في  السبب  يكن 
ال  أن  في  الصادقة  الرغبة  أين  احلقيقة،  تلك  بالهن 
تساؤالت  متماسكة؟  تبقى  وأن  البيوت  تلك  ُتخرَّب 
كثيرة تدور في بال املتزوجني، سواء من اجلدد أو 
املخضرمني، في مجتمع تعتبر فيه العالقات األُسرية 
ِسر االستمرار والتماسك في حاالت كثيرة، وسبباً 
خلراب البيوت في حاالت رمبا ال تكون نادرة، بسبب 

ذلك الصراع األزلي بني احلماة والِكنّة أو الِصهر.
نأخذ بعض الصور املقّربة:

أشرف يحيى، رب أسرة، يرى أن يأخذ الزوجان 
من  بنفسيهما  مشاكلهما  وحل  األمور  بزمام  دائماً 
دون أي تدخل من األهل أو األقارب، »ألنهما إذا عجزا 
عن حل مشاكلهما بنفسيهما، فلن يكونا قادرين على 
ومواجهة  األوالد  وتربية  األسرة  مسؤولية  ل  حتمُّ

صعوبات احلياة«.
ويتابع: »املشكلة الصغيرة بني الزوجني قد تكبر 
األهل  تدخل  يكون  ما  غالباً  ألنه  أهلهما،  بتدخل 
َمْن  ومعرفة  مراعاة  دون  ابنتهم  أو  ابنهم  ملصلحة 

املخطئ في املوضوع؟«.

حماتي..�سبب طالقي

كما  حماتها  ضحية  هي  منزل،  ربة  فيصل،  أم 
أحب،  ممن  تزوجت  طويلة  حب  قصة  »بعد  تقول: 
وبعد فترة قصيرة من السعادة الزوجية بدأت أمي 
وحماتي تتدخالن في حياتنا، مما حولها إلى جحيم 
قرارات  على  حماتي  سيطرة  إلى  إضافة  ُيطاق،  ال 
زوجي، وعدم إعطائه فرصة إلبداء رأيه، فأصبحت 
علينا،  اإلعدام  ُحكم  لتنفيذ  حادة  أداة  وحماتي  أمي 
وذلك بحجة أن كل واحدة تريد مصلحة ابنها وابنتها، 
وبعد أن أشعلتا النار في بيت الزوجية طلقني زوجي 
وتزوجت من شخص آخر، ولكني ال أشعر بالسعادة 
اليوم  وأنا  بيننا،  دائمة  فاملشاكل  معه،  العيش  في 
مانع  وال  العيشة،  هذه  من  أفضل  املوت  بأن  أشعر 

عندي بأن أكون مطلقة للمرة الثانية!«
أما نصيحتها من واقع التجربة، فتتوجه بها إلى 
أو  فالفتاة  أبنائهن،  لن في حياة  يتدخَّ »بأال  األُمهات 

الَسير على حبٍل مشدود
ل الأهل -وخا�سة احَلموات- بني الزوجني؟ كيف نواجه َتدخُّ

اأمرية الري�سي

أعيش منذ قرابة العامني في هدوء وراحة بال«.
لتدخل  حٍد  من وضع  البد  أنه  راشد،  أم  وتؤكد 
أهل الزوجني، وعدم إقحامهم في مشاكلهما اخلاصة، 
بالصلح  تنتهي  املطاف،  نهاية  املشاكل في  ألن هذه 
بالكراهية  معبأة  األهل  نفوس  وتظل  الزوجني،  بني 

والغضب على الطرف اآلخر.  

�سيا�سة خا�سة

حماته  يستخدم  أسرة،  رب  خلوف،  حيدر  ولكن 
قائالً:  ويشرح  األمور  بعض  في  ملصلحته  سالحاً 
أطلب تدخل حماتي في بعض املشاكل البسيطة التي 
أكون  عندما  وخاصة  زوجتي،  وبني  بيني  تشتعل 

متأكداً من أن احلق معي، وبالفعل أجد مساندة ودعماً 
من حماتي ملوقفي.

الزوجني  على  يترتب  إنه  بالقول،  يستدرك  لكنه 
االتفاق منذ بداية االرتباط على وضع سياسة خاصة 
على  اتفقا  حال  ففي  منهما،  كل  بأسرة  لعالقتهما 
عدم إخراج أي مشكلة أو أمر يخصهما خارج »عش 
الزوجية«، فعلى كليهما االلتزام بهذه االتفاقية، وعدم 
اخلروج عن بنودها حتى لو كانت في أصغر األمور. 
شؤون  في  التدخل  عدم  احلموات  من  يطلب  كما 
أبنائهن، ألنه بتدخلهن تتفاقم املشاكل بني الزوجني, 

وإن كان سبب املشكلة تافهاً.

حرب عاملية ثالثة!

ولكن ملاذا هذا العداء؟
ديني  مستشار   �� العسال  أش��رف  املستشار 
أن  يعتبر  أبوظبي«  قضاء  »دائ��رة  في   �� وأُس��ري 
بني  حت��دث  التي  اخل��الف��ات  في  احلقيقي  السبب 
الزوجني قد تبدأ صغيرة، وتْكبُر حتى تصبح احلياة 
ال ُتطاق ورمبا تنتهي إلى الطالق بسبب تدخل األهل 
الزوجني،. ويتابع قائالً: » لألسف هذه  في شؤون 
الظاهرة متفشية في مجتمعاتنا اليوم، وتدّخل األهل 
في احلياة الزوجية خالل السنوات اخلمس األولى من 

الزواج من األسباب الرئيسية املؤدية إلى الطالق«.
العالقات  في  األس��اس  إن  العسال:  ويضيف 
أو  النوم  غرفة  خارج  املشاكل  تطرح  أال  الزوجية 
أهل  من  أحد  تدخل  عدم  فاألصل  الزوجية،  بيت 
البشرية  الطبيعة  ألن  الزوجني،  حياة  في  الطرفني 
ستفرض على األمهات واآلباء امليل الفطري البنتهم 
املتزوجة أو ابنهم املتزوج، لذلك ُيخشى إذا تدخلت أم 
الزوجة أو أم الزوج أن تزيد املشكلة وتكبر وتتعالى 
األصوات بطلب تطليق الزوجة، وتتحول املسألة إلى 
»حرب عاملية ثالثة«، ضحيتها الزوجان واألبناء عند 

االنفصال بضغط من األهل وخاصة احلماة.
القاعدة  تلك  من  الرغم  على  أنه  العسال،  ويرى 
اإلصالح  تعذر  عند  األهل  بتدخل  ُيسمح  قد  أنه  إال 
بني الزوجني خاصة أم الزوج أو أم الزوجة لكن في 
حدود إعادة املودة وإنهاء اخلالفات، ال بغرض إذكاء 
املُصلح  النوع  من  األم  كانت  »فإذا  اخلالفات..  نار 
اجتماعياً فمرحباً بتدخلها للجمع ال للتفريق، وهذا هو 
التدخل اإليجابي وإال فال، إحكاماً لقوله تعإلى )َوإِْن 

ْن  ْن أَْهلِِه َوَحَكًما مِّ ِخْفتُْم ِشَقاَق َبيْنِِهَما َفاْبَعثُواْ َحَكماً مِّ
ِق اللُّه َبيْنَُهَما إِنَّ اللَّه َكاَن  أَْهلَِها إِن ُيِريَدا إِْصالًَحا ُيَوفِّ

َعلِيماً َخبِيراً(« »آية 35 النساء«. 

قواعد اللعبة

ويشير العسال إلى وجود ضوابط لتدخل األم في 
حياة الزوجني، ومن هذه الضوابط:

التي تتدخل في مشكلتها هي  أن  أن تفترض   <
مثل ابنتها وليست »دخيلة« على البيت.

> أال متيل البنها أو ابنتها في حل املشكلة.
الزوجة  حق  فمن  شيء،  كل  في  تتدخل  أال   <
أم  برأي  االستئناس  مع  ولونه  بيتها  أثاث  اختيار 
زوجها ذوقاً منها لبناء الود واحلب من البداية بينهما.

> أال يدخل الزوج أمه في التفاصيل، ويتلو عليها 
الزوجة  وكذلك  حياته  عن  يومية«  أخبار  »نشرة 
وإفشاًء  الزوجية  للحياة  ُمدمّراً  يعد  فهذا  أمها،  مع 

لألسرار.
الزوجة  عدم جتريح  على  احلماة  أن حترص   <
م املواضيع التي ال  أو تصيُّد األخطاء لها وأالّ ُتضخِّ

تستحق.
الزوج بأية  > يكون تدخلها بشرط عدم معايرة 
زوجته  »مساعدة  أو  املادية«  »ظروفه  مثل:  عيوب 
له« أو أن »عائلتهم أحسن«، مما يدخل الزوجني في 
فحتماً  وعائلتك«،  و»عائلتي  وأمك«  »أمي  صراعات 

سينتهي األمر إلى الطالق في أغلب تلك املشاكل.

خطط دفاعية

ويؤكد العسال، أنه من خالل خبرته في التوجيه 
األُسري، فقد وضع عدداً من اخلطوات ملواجهة تدخل 

األم في حياة الزوجني وهي:
1 �� يجب على الزوج إن تّدخلت َحماته في حياتهما 
أن يتفق من البداية مع زوجته بعدم إدخال أهلها في 

الشاب لم يعودا ذلك الطفل الذي توجهه أمه كالدمية«.

الُبعد غنيمة

أما أم راشد، موظفة، فقد اختارت االبتعاد جغرافياً 
وسكني  للعمل  خروجي  »رغم  وتقول:  حماتها  عن 

نار  من  أسلْم  لم  أنني  إال  أسرة زوجي،  عن  البعيد 
حماتي احمُلرقة، فهي تتدخل في كافة شؤوننا حتى 
في طريقة تربية أبنائي، فكلما زارها زوجي يعود لي 
بأفكار غريبة، واحمُلزن، أنه يرى ذلك من البِر بوالدته، 
ولهذا السبب انقطعت عالقتي بأسرته بأكملها، وأنا 

اإن الأ�سا�س يف العلقات الزوجية األ تطرح 

امل�ساكل خارج غرفة النوم

- أشرف العسال

حيدر خلوفأشرف يحيى
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املواضيع الزوجية »فنحن قادرون على حلها سّوياً«.
2 �� إن خالفت الزوجة ذلك، وتدخلت احلماة، فيجب 
على الزوج تذكير زوجته بالنصيحة ثم احتواء املوقف 
ابنتها غالية  أنها مسألة بسيطة، وأن  بإفهام حماته 
عنده وأنه سيرضيها، ولتساعده الزوجة على محو 

هذا األثر النفسي من قلب احلماة سريعاً.
3 ��� يجب أن تتعامل الزوجة مع حماتها على أنها 
مثل أمها، وحتى لو غضبت عليها قليالً، فينبغي أال 
تضخم األمور »وال تقف لها على الواحدة«، ويجب أن 
تعلم أنه يستحيل أن تفصل زوجها عن أمه، فلو فعل 
فإنه سينفصل عنها في يوم من األيام، فالبار بأمه 

وأهله هو بار بزوجته وأوالده »وكما تدين تدان«. 

ل االأهل باالأرقام تدخُّ

قناة  رئيس  املطوع  جاسم  يؤكد  جانبه،  ومن 
»اقرأ الفضائية« أن تدخل األهل في احلياة الزوجية 
في  الطالق  إلى  املؤدية  الرئيسية  األسباب  من  يعّد 
الدراسات  نتائج عدد من  بناًء على  العربية،  املنطقة 
اختلفت  ولكن  املجال،  هذا  في  العديدة  االجتماعية 
نتائج هذه الدراسات العلمية من حيث ترتيب درجة 
إلى الطالق، فقد اعتبر  سبب »تدخل األهل« املؤدي 
أنه املسبب األول والرئيسي للطالق في األردن كما 
جاء في التقرير اإلحصائي السنوي »لدائرة قاضي 

كان  بينما   ،2001 لعام  القضاة« 
في املرتبة الثانية من مسببات 

ال��ط��الق وف��ق��ا ل��دراس��ة 
في  أع���ّدت  اجتماعية 
امللك سعود«  »جامعة 
ب���ال���ري���اض، وف��ي 

دراسة أخرى عن )قضايا الزواج في الكويت 2002( 
بوزارة الشؤون االجتماعية بالكويت، تبني أن »تدخل 

األهل« هو في املرتبة الثالثة من مسببات الطالق.
الطالق،  حلاالت  إحصائية  دراس��ة  أش��ارت  كما 
من   ٪66.2 أن   ،2000 عام  الزواج  صندوق  َقّدمها 
ل  »تدخُّ بسبب  كان  اإلم��ارات  في  الطالق  ح��االت 
األهل«، وذهبت بعض الدراسات، التي طرحت 300 
اخلليج حول  منطقة  في  ومطلَّقة  ُمطلّق  على  سؤال 
شؤون  في  األه��ل«  »تدخل  كان  طالقهم،  أسباب 
الزوجني وقراراتهما في املرتبة الثانية بنسبة ٪22.4، 
حالة   440 ل�  أخرى  حتليلية  دراسة  أظهرت  بينما 
زواج من أجنبيات عام 2001 عن أسباب ارتباطهم 
تزوجوا من  الذين  112 حالة من  فأجابت  بأجنبية، 
ل األهل في حياتهم  أجنبيات أنه كان هروباً من تدخُّ
اإلحصائية  الدراسة  نتائج  أشارت  ولقد  الزوجية، 
التي أُعدت في احملكمة الشرعية السنيِّة في بيروت 
الزوجية  احلياة  في  األهل«  »َتّدخل  أن   2003 عام 
املؤدية  األسباب  من  الثالث  الرئيسي  السبب  يعتبر 

إلى الطالق.

اإر�سادات وقائية

إلى  الوقائية  اإلرش��ادات  ببعض  املطوع  وتوجه 
املُقبلني على الزواج واملتزوجني اجلدد، ومنها:

سياسة  على  الزوجني  بني  املسبق  االتفاق   <
الزوج والزوجة(،  )أهل  األهل  العامة مع  التعامل 
العالقة  ح��دود  رس��م  السياسة:  بهذه  ونقصد 
الزوجني وأهلهما من جهة، واالتفاق  بني كل من 
أحد  على  يجب  ال  التي  املشاكل  أو  األم��ور  على 
أن يتدخل بها وتعّد من األسرار الزوجية، مثال: 
أخطاء  آراء،  أو  طباع  اختالف  احلميمة،  )العالقة 
منزلية...( وعدم  أو  سلوكية، مطالب خصوصية 
إدخال األهل في تفاصيل احلياة الزوجية 
اليومية، كما يجب االتفاق على املشاكل 
األهل  فيها  يتدخل  أن  ميكن  التي 
في مرحلة معينة على أن يحددا 
يدخالنه  الذي  الطرف  هو  من 
مشاكلهما،  ف��ي  األه��ل  م��ن 

وتتضمن هذه السياسة أساليب التعامل مع األهل 
الزيارات  وحتديد  لألهل  والتودد  التقّرب  فن  أي 
األهل  قلوب  بني  تؤلّف  التي  املناسبات  وافتعال 
واألزواج وتعطي لهم الفرصة ملزيد من التواصل 

اإليجابي.
> مراعاة احلقوق والواجبات: يتعنّي على الطرفني 
على  والعمل  األُسرية  والواجبات  احلقوق  معرفة 

مراعاتها تفادياً ألي خلل في احلياة األسرية.
قد  االب��ن  أن  األه��ل  ع��دم شعور  ال��ت��وازن:   <
توازن  فإن  العكس،  أو  الزوجة  عليه  استحوذت 
تصرفاته  من خالل  مشاعره  عن  التعبير  في  االبن 
العالقة  أهله، يحمي  وسلوكياته وطريقة تعامله مع 
بالنسبة  وكذلك  ال��زوج  أه��ل  تدخل  من  الزوجية 
للزوجة، وذلك من خالل قاعدة »أن أحسس أمي أنها 
رقم واحد وزوجتي رقم واحد«، هذا من هدي النبي 
الله عليه وسلم أنه كان يشعر كل واحد من  صلى 

أصحابه، أنه أحب الناس إليه.
الطرف  إال محاسن  يذكر كل طرف ألهله  أال   <
اآلخر وأال يتحدث معهم عن عيوبه أو سيئاته، ويدافع 
عن الطرف املتهم أمام أهله في حال وجد أي انتقاد 

منهم.
من  إن  الشائعة:  السلبية  األفكار  محاربة   <
»كراهية  املجتمع  في  الشائعة  السلبية  األفكار 
احلماة والكنّة« وأصبحت عادة مكتسبة، وذلك ألن 
بعض احلموات يكرهن زوجة االبن فقط ألنها كنّة 
الِكنة شائع اجتماعياً، لذلك ُيستحسن  إذ أن ُكره 
تبادر  وأن  األفكار  هذه  حتارب  أن  الزوجة  على 
إلى كسب وّد احلماة من خالل االحترام والتقدير 
املناسبات،  وغير  باملناسبات  التهادي  املتبادلني، 
املدح والشكر لكل ما تقدمه، الكلمة الطيبة، مقابلة 
أو  االنتقادات  توجيه  عدم  باإلحسان،  اإلس��اءة 
أن  وباختصار:  املباشرة،  واملالحظات  األوام��ر 
الطرف  أي  الزوجة  أو  ال��زوج  أن  األه��ل  يشعر 
اجلديد)الدخيل( في كل من العائلتني إمنا هو مثل 

االبن احلقيقي في العائلة الواحدة.
بدبلوماسية  أهلهما  ُيعامال  أن  الزوجان  يتفق   <

ويدعم كل واحد منهما اآلخر. 
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أخرى تصدمنا احلقائق على األرض، فرغم كل البرامج التي نقرأ ونسمع عنها، وتلك التي 
نشاهدها عن تعزيز الهوية الوطنية، إال أن الواقع يقول: إن هناك خلالً ما لم نضع أيدينا 

عليه حتى اآلن.
في بحث ميداني أجرته ثالث طالبات مواطنات في كلية »اإلعالم وعلوم االتصال« بجامعة 
»زايد«، شمل مجموعة من املدارس اخلاصة، تبني أن 79% من الطالب ال مييزون علم اإلمارات العربية 
املتحدة، إذا عرض بني أعالم دول أخرى، وأن أكثر من 82% من الطالب يجهلون معاني ألوان العلم، وأن 

مدارس عدة ال تعزف السالم الوطني إطالقاً، وأن بعضها يعزفه يوماً واحداً في األسبوع!
نتيجة صادمة بكل املقاييس، دفعت الطالبات الثالث إلى إطالق مبادرة للتعريف بعلم الدولة وتاريخه 
ومعاني ألوانه، والدعوة إلى إلزام املدارس بعزف السالم الوطني كل صباح، ووضعن لذلك خطة بدأنها 
مبواقع التواصل االجتماعي، مثل »فيس بوك« و»تويتر«، وقررن تطبيقها على أرض الواقع عبر برامج 
على  وتوزيعه  وتاريخه،  العلم  عن  كتيب  وتصميم  العلم،  حتمل  وهدايا  اإلمارات،  علم  توزيع  تتضمن 
املتسوقني في املراكز التجارية، بعد أن صدمتهن نتيجة البحث الذي أجرينه، لكن الصدمة األكبر التي تلقينها 
كانت فشلهن في احلصول على دعم من جهات حكومية وخاصة لهذه احلملة، فقررن االتكال على الله، 

ومتويل حملتهن ذاتياً.
نتيجة بحث الطالبات الثالث ال تدعونا إلى إعادة النظر في حمالت تعزيز الهوية الوطنية التي تتبناها أكثر 
من جهة في الدولة فقط، وإمنا إعادة النظر في مناهجنا الوطنية ومدى التزام املدارس اخلاصة – على وجه 
بتدريس هذه املناهج وإيالئها االهتمام الكافي، إذ ال يخفى على أحد أن غالبية هذه املدارس  اخلصوص – 
تضع مواد اللغة العربية والتربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية التي تتضمن التربية الوطنية في مؤخرة 
زًة على مواد اللغة اإلجنليزية والرياضيات والعلوم واملواد األخرى، األمر الذي ينعكس بالتالي  اهتمامها، مركِّ
على مدى اهتمام الطالب بهذه املواد وإهمال املواد التي يفترض أن تعمل على تعزيز الهوية الوطنية التي دعا 
صاحب السمو رئيس الدولة إلى تخصيص عام 2008 لها، وما فتئت وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع 
تطلق البرنامج تلو اآلخر لتعزيزها، وغرس االنتماء الوطني في نفوس أبناء اإلمارات منذ نعومة أظفارهم 

وحتى انخراطهم في احلياة العملية.
رب قائل يقول: إن غالبية طالب املدارس اخلاصة هم من غير املواطنني، وإنهم غير مطالبني وال معنيني 
مبعرفة علم اإلمارات وألوانه وتاريخه، وال االستماع إلى السالم الوطني لدولة اإلمارات كل يوم. وهذا كالم 
مردود عليه، إذ أن أغلب أولياء األمور املواطنني اآلن يفضلون إدخال أبنائهم املدارس اخلاصة ويفضلونها 
على املدارس احلكومية، وهذه إشكالية أخرى ليس هذا مجال احلديث عنها. عالوة على أنه حتى لو ُوِجد 
طالب مواطن واحد في مدرسة خاصة، فإن من حقه أن يسمع سالمه الوطني كل يوم، وأن يرى علم دولته 
ُيرفع في طابور الصباح، وأن يعرف ألوانه كي يستطيع متييزه بني أعالم الدول األخرى، ناهيك عن أّن من 
يقيم على أرض هذا البلد يجب أن تكون ثقافة الوطن وتاريخه وهويته جزءاً من املعارف التي يتلقاها في 

مدارسه. 
يخضع  الوطنية،  هويته  على  احملافظة  هاجس  عليه  يسيطر  ال  املثال،  سبيل  على  أملانيا،  مثل  بلد  في 
املتقدمون للحصول على جنسيتها – بعد فترة إقامة متواصلة يحدد مدتها القانون – لشروط عديدة تتضمن 
أملانيا  بتاريخ  اإلملام  تتطلب  قاسية  قراءة وكتابة وحتدثاً، كما يخضعون الختبارات  األملانية  اللغة  إجادة 
القدمي واحلديث وفنونها ورموزها الوطنية، األمر الذي نعتقد أنه لو ُطبِّق على أبنائنا الذين يحملون جنسية 
اإلمارات، وينتمون إلى هذا البلد أبا عن جد، لفشل عدٍد كبيٍر منهم في حتقيق احلد األدنى من الشروط 

املطلوبة للحصول على اجلنسية األملانية.
مبقدار ما تثير نتائج بحث طالبات جامعة »زايد« الثالث من أسى في النفس، إال أن مبادرتهن بإطالق 
حملة للتعريف بعلم الدولة والدعوة إلى إلزام املدارس بعزف السالم الوطني كل صباح، تبعث األمل في أن 
هناك وعياً يتخلق لدى بعض أفراد هذا اجليل الذي يكاد يفقد هويته، أما ملف الهوية الوطنية نفسه فيبقى 

مفتوحاً حتى إشعار آخر.

الهوية الوطنية..حتى إشعار آخر

علـي عـبيـد
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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الجريمة و العقاب

تعود )ه�دى( بشريط الذكريات املُّرة، إلى تلك الليلة التي خرجت فيها من 
منزل أقربائها، بحّي من أحياء املدينة، حيث كانت عندهم في زيارة. كان الوقت 
مساًء، من يوم شتوي، فاضطرت إلى سلوك شوارع فرعية، لتصل إلى الشارع 
العام. لكّن برودة الطقس، وقلة حركة الناس والسيارات هناك، جعلتا فرائص 
من  السابعة عشرة  تتجاوز  لم  التي  الفتاة  وهلعاً، وهي  ترتعد خوفاً  )ه�دى( 
العمر، وفجأة تتوقف قربها سيارة )تاكسي(، في داخلها راكبان، إضافة إلى 
بأن  ودهاًء،  وحيلة  بكلمات مصطنعة مملوءة عطفاً  السائق  السائق... خاطبها 
تركب السيارة، وبأنه مستعد إليصالها إلى أية جهة في املدينة، خوفاً عليها من 
هذا الطقس البارد، أو أن يوصلها إلى محطة الباصات العامة على األقّل، مّدعياً أن 
الراكبني سينزالن في نهاية الشارع، وأنه سيتمكن بعد ذلك من إيصالها مبفردها 

إلى بيتها بكّل أمان.
اقتنعت »ه�دى« بعرضه هذا، وركبت في املقعد اخللفي، إلى جانب شخص 

غريب. 
لم تقّدر )ه�دى( عواقب األمور، وما ينتظرها من مفاجأة قاسية مّرة، وهي 
الفتاة البريئة، قليلة اخلبرة في التعامل مع هكذا موقف. وفي حلظة وعي مباغت، 
شرعت تلطم وجهها بكفيها، على ما أقدمت عليه من دون وعي أو تركيز، ليخرج 
صوتها مفعماً ببكاء مّر، مثل هطل املطر خارج جسم السيارة، لكأّنها أصيبت 

بنوبة صرع أو جنون أو ندم مباغت باهظ.

اعتداء بالقوة

في  السرعة  استخدام  املمكن  غير  من  إذ  بهدوء،  تسير  )التاكسي(  سيارة 
جانبها،  إلى  اجلالس  والشخص  السائق  تسمع  و)ه�دى(  املاطر،  اجلو  هذا 
يتحدثان بكالم لم تستوعب منه حرفاً واحداً، وها هي )التاكسي( تنعطف نحو 
ُيدّبر  ما  تعرف  ولم  يدها،  في  أسقط  حيث  املنازل،  أحد  أمام  لتتوقف  شارع، 
عينيها،  أمام  يجري  مما  لسانها  فانعقد  املوحشة،  الظلماء  الليلة  هذه  في  لها، 
وما تلتقطه بأذنيها، ولذا انكتم صوتها، وهي ال تدري ملاذا انكفأ هذا الصوت، 
معطلة.  أسلحة  والفزع  واملباغتة  واحليرة  والدهشة  الصمت  بعناصر  واكتفت 
في هذا املوقف املفاجئ، ومت إنزالها بالقوة، فهم ثالثة رجال، وهي فتاة وحيدة 
ضعيفة، ال حول لها وال قوة، لكن محاولة أحدهم االقتراب منها، دفعها للصراخ، 
ومسك »سلك« كهرباء كان مرمياً على األرض، للدفاع عن شرفها، لكن حتى 
منظرها وهي متسك السلك املقطوع، لم يردع الرجال الثالثة عن وضع الصق 
سميك على فمها لكتمان صراخها متاماً، وقسراً قاموا بتقييد يديها وراء ظهرها 
باحلبال، على حني قام السائق بضربها أوالً، حتى تهدأ عاصفة البكاء، ومن ثّم 
قام باالنقضاض عليها أوالً مثل وحش كاسر، وهي الفتاة العذراء، واغتصبها، 
وكذلك فعل صديقاه، ونبتت في قرارة عقلها املشّوش هذه الكلمات: أما اآلن فقد 

ذهب كّل شيء ... كّل شيء !؟

فقدت اأغلى ما متلك 

انهارت )ه�دى( بعد أن فقدت أغلى ما متلك، بدأ نشيجها يصّوت بحشرجة 
مكتومة، لكأّنه خارج من قاع بئر عميقة، وتبكي مرارة املُصاب اجللل الذي جاءها 
على حني غّرة، وحاولت مرات ومرات أن تفّك وثاقها، وهذا الالصق اللعني، علها 
أدراج  ذهبت  كافة  محاوالتها  ولكّن  اخلالص،  ويكون  النجدة،  فتأتيها  تصرخ 
ما  تبعات  ومن  الشرطة  رجال  عيون  من  الثالثة  اجُلناة  أن خوف  إال  الرياح، 

جرى، - وال سيما أّن الفتاة قاصر- اضطر املجرمني الثالثة الصطحاب الضحية 
معهم، وقد سلكوا بها شوارع مظلمة، حتى ال ُيفِسحوا لها أّي مجال للتعّرف على 
املنزل الذي مارسوا فيه جرميتهم النكراء. وفي منطقة مجهولة ألقوها- وهي 
مقيّدة - بعد أن وضعوا على عينيها عصابة، بحيث ال ترى شيئاً، ورموا لها مبلغاً 

مالياً تافهاً، والذوا بالفرار.
أخيراً عادت )ه�دى( إلى منزل ذويها، أمالً في جندتها وإنقاذها مّما جرى 
معها عنوة ومفاجأة وغصباً والوقوف إلى جانبها للوصول إلى القصاص من 
الفاعلني، الذين ق�����اموا باختطافها واغتصابها، لكنها لم تلق من أهلها وأقاربها 
أّية استجابة جدية، باس����تثناء والدتها التي دفعها التحلي باحلكمة والصبر إلى 
الطلب من ابنتها السكن عند ج�����دتها ألُمها في منطقة أخرى من املدينة ريثما 
يكون هناك حّل واقعي منطقي من جانب الشرطة، وهي العجوز الوحيدة التي 
كانت األُم وابن����تها تزورانها بني احلني واآلخر لالطمئنان عليها ومساعدتها 

في األمور املنزلية.

من الدلف لتحت املزراب 

لتحت  الدلف  من  )اخل��روج  مبثابة  أهلها،  منزل  من  )ه�دى(  خروج  كان 
غريب  بشاٍب  التقت  أن  بعد  وذل��ك  الناس،  من  العامة  يقول  كما  امل��زراب(، 
أبدى  والذي  ألُمها،  ج����دتها  فيها  تسكن  التي  نفس������ها  املنطقة  في  يسكن 
عليها الزواج  تأثراً واض������حاً ملأساتها، فتعاطف مع قصتها األليمة، عارضاً 
أهلها،  بيت  إلى  الذهاب  منه  طلبت  األليم، حينها  املاضي  ونسيان  واالستقرار 
ليطلب يدها على ُسنّة الله ورسوله، وكلها أمل بأن يكون ذلك مبثابة تكفير عّما 
وقع لها من خطف واغتصاب، إال أنه سرعان ما عارض الفكرة من أساسها، 
لكونه صارحها وبكّل صفاقة ووقاحة، بأنه أراد الزواج بها، ليجّرها إلى مستنقع 
الرذيلة والبِغاء، فهذا الطريق يجلب لهما املال الوفير، ويوفر لهما هناءة العيش 

من أقرب الطرق وأقصرها.
أصيبت )ه�دى( بصدمة جديدة، أضافت إلى أوجاعها وجعاً إضافياً، وحينها 
من خالله  تبني  عمٍل شريف،  إلى  الوصول  وكيف  تفعل،  ماذا  تدري  تعد  لم 
كبقية  باحلالل،  كذلك  أوالدٌ  لها  ويكون  احلالل،  بابن  تلتقي  أن  إلى  حياتها، 

الكثيرين من خلق الله األسوياء، فالدنيا ال تزال بخير ) فإذا خلْت خِربْت(.
فترة من  للكلمة، وبعد  باملعنى احلرفي  حقيقياً،  كان ظلماً  فما جرى معها، 
الزمن متكَّن أحد أقسام الشرطة في املدينة، بدأبه ويقظته وتعاون باقي األقسام 
معه، من إلقاء القبض على العصابة الغادرة التي خطفت )ه�دى( واعتدت عليها، 

ليقدم الثالثة إلى احملاكمة، ومن ثّم أودعوا غياهب السجن.
القبيحة بأيديهم،  وهاهم ميضون مدة محكوميّتهم، وهم يدفنون وجوههم 
وقد غاص كّل منهم في بحٍر من التفكير املّر، وفي مستنقع وجٍع نفسّي داخلّي 

ال شفاء من نيرانه ولسعاته ووخزاته، في القريب العاجل.

ثالثة ذئاب
وجيه ح�سن 
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احلياة  في  الطب  مهنة  أهمية  الكثيرون  ُيدرك 
باعتبارها مهنًة نبيلًة وإنسانية، حيث يقوم الطبيب 
بإسعاف وإنقاذ العديد من األرواح ُمضحياً بوقته 

وسعادته، وُمنكراً ذاته في الكثير من األحيان.
الطب  ملهنة  األخالقية  املفاهيم  هذه  أن  ويبدو 
شيبمان  هارولد  الطبيب  إدراك  عن  بعيدة  كانت 
الذي قام في أوائل التسعينيات من القرن املاضي 
بإزهاق أرواح نحو 236 شخصاً في فترة وجيزة 
القياسي بني مجرمي  الرقم  بذلك صاحب  ليكون 
تشهد  لم  وال��ذي  القتلى  ع��دد  حيث  من  العالم 
بريطانيا عبر تاريخها الطويل جرمية ببشاعة أي 

من اجلرائم التي ارتكبها.
كان هذا الطبيب يختار ضحاياه من املريضات 
وكان مينحهن  يعشن مبفردهن،  اللواتي  العجائز 
ويعجنب  به  يثقن  بحيث  اجليدة  واملعاملة  احلنان 
بتعامله معهن ثم يعمد إلى قتلهن بحقنهن مبادة 

مخدرة.
الكامل  واسمه   1946 العام  في  شيبمان  ُولد 
من  عائلته  وكانت  شيبمان،  فريدريك  هارولد 
اتصف  بريطانيا حيث  في  العادية  العاملة  الطبقة 
في طفولته باالنزواء واالبتعاد عن اآلخرين، وكان 
خاضعاً لتأثير والدته الكبير عليه، إذ كانت توليه 
ألنها  أخوته  دون  من  مميزتني  ورعاية  اهتماماً 
كانت ترى فيه األمل الوحيد في خروج العائلة من 

حالة البؤس التي تعيشها.
وكان شيبمان ُمتفوقاً في السنوات األولى من 
عندما  انخفض  التعليمي  مستواه  أن  إال  دراسته، 
أصبح شاباً، لكن إصراره على التميز أوصله إلى 

االلتحاق بكلية الطب.
األمر الغريب لدى شيبمان أنه كان في مراحله 
الدراسية املختلفة خاصة اجلامعية يحاول أن يكون 
الرياضة  من اجلماعة حيث حاول ممارسة  جزءاً 
جعله  والتميز  بالتفوق  أن شعوره  إال  رفاقه،  مع 
يفضل البقاء بعيداً عنهم، األمر الذي زاد من ُعزلته 
بالسرطان  املصابة  والدته  على  بالقلق  وشعوره 
والتي ظلت تعاني منه وتصارعه بتناول املُسكنات 

وحقن املورفني إلى أن توفيت في العام 1963.
كانت الصدمة قوية على شيبمان الذي كان في 
ورغم  الوقت،  ذلك  في  العمر  من  السابعة عشرة 
قبوله بكلية الطب، إال أنه فشل في اختبار القبول 
الرئيسي والذي حرمه من دراسة الطب في ذلك 

الوقت.

متكن  وال��دت��ه  وف��اة  من  عامني  م��رور  وبعد 
شيبمان من االلتحاق بكلية الطب في جامعة ليدز، 
منعزالً  موقعاً  اتخذ  اجلامعية  دراسته  وخ��الل 
مبتعداً عن رفاقه، حيث كان يرى أنه أفضل منهم.
وخالل فترة قصيرة، قرر شيبمان الزواج من 
الفتاة برامي روز التي تصغره بعامني، وما أن أنهى 
لطفلني  دراسته اجلامعية حتى كان قد أصبح أباً 
وبدأ ممارسة الطب في مركز للتدريب الطبي حيث 
مت اكتشاف إدمانه على املهدئات واملُسكنات الطبية 
لعينات  طبية  وصفات  بتحرير  يقوم  كان  التي 
كبيرة منها ليستخدمها في منزله وكان ذلك في 

العام 1975.
وبعد ذلك بفترة وجيزة التحق ببرنامج لتأهيل 
ومن  معها،  من مشكلته  وتعافى  العقاقير  ُمدمني 
ثم قام بالتقدم لوظيفة ومت قبوله فيها على الفور 

وكانت بأحد املراكز الطبية.
حياته  مراحل  أجنح  من  املرحلة  هذه  وكانت 
ولم  وُمثابر،  مجتهد  طبيب  بأنه  عنه  ُعرف  حيث 
بل  عليه،  غريب  تصرف  أي  يالحظ  أح��د  يكن 

استطاع أن يكسب ثقة مرضاه واحترام زمالئه.
بلغ عدد جرائم القتل التي ارتكبها هذا الطبيب 
236 جرمية على مدى 24 عاماً، وكان من املمكن 
جديدة  طبيبة  مالحظة  قوة  لوال  اكتشافها  عدم 
معدل  أن  الحظت  والتي  ب��وث  س��وزان  ُتدعى 
من  السن  كبار  بني  ي��زداد  املركز  في  الوفيات 
املرضى وأن هنالك تشابهاً في ظروف الوفاة حيث 
إن أغلب املرضى توفوا وهم مبالبسهم الكاملة بل 
وفي أوضاع ال تظهر بأنهم تأملوا من موتهم، بل 
أو  العادي  بوضعهم  جالسني  توفوا  غالبيتهم  إن 

كانوا في حالة  استرخاء على أرائكهم اخلاصة.
كما الحظت الطبيبة بوث التي ازدادت شكوكها 
أن بعض الوفيات متَّت بشكل شبه جماعي وبني 
املريضات املتقدمات في السن، وأن هذه احلاالت 
كانت جتري خالل نوبة عمل شيبمان في املركز. 
الشرطة  بإبالغ  بوث  قامت  قصير  وقت  وخالل 
به  قامت  الذي  التحقيق  نتيجة  وإعطائهم  باألمر 
لم  معه  التحقيق  أن  إالّ  اعتقال شيبمان  حيث مت 
السفاح،  لهذا  دموي  تاريخ  أي  كشف  عن  ُيسفر 
بالكشف  تقم  لم  عندما  أخطأت  الشرطة  أن  كما 
عن ملفاته في املركز السابق الذي عمل به والتي 
إلخفاء  مرضاه  سجالت  بتبديل  قيامه  تضمَّنت 
ونظراً  حالة.  لكل  الوفاة  وُمسببات  مالبسات 

كطبيب  شيبمان  به  يحظى  كان  الذي  لالحترام 
ورب أسرة فإنه كان من الصعب إثبات تورطه في 
الوفيات، ولم يتم الكشف عن ظروف هذه الوفيات 
من  واحدة  أمها  كانت  فتاة  وعزمية  بتصميم  إال 
أجنيال  وتدعى  »السفاح«  الطبيب  هذا  ضحايا 
وودروف التي لم تقتنع إطالقاً مبسببات وفاتها.

وكانت أم أجنيال سيدة ثرية تبلغ من العمر 81 
متوفاة  ُوجدت  قد  غروندي  كاثلني  وُتدعى  عاماً 
فيه  زاره��ا  ال��ذي  اليوم  نفس  في  أريكتها  على 

الدكتور شيبمان في زيارة طبية خاصة.
والدتها  وفاة  تقرير  على  أجنيال  إطالع  وبعد 
والذي كان شيبمان قد أشار فيه إلى عدم احلاجة 
لعمل تشريح جلثتها اكتشفت هذه الفتاة أن التقرير 
بتزوير وصية  قام شيبمان  كما  ما،  نوعاً  مزيف 
أمها مستخدماً آلة طباعة قدمية، ويبدو أن الشرطة 
بتفتيش منزل  قامت  بأقوال أجنيال حيث  اقتنعت 
شيبمان وعثرت في داخله على عدد من مجوهرات 
السيدة العجوز وعينات كبيرة من سائل املورفني 
الوفاة  أنه سبب  بعد  فيما  اكتشف  والذي  املُخدر 
جرعة  أُعطيت  أن  بعد  كاثلني  للسيدة  الرئيسي 
ساعات  ثالث  مرور  بعد  وفاتها  إلى  أدت  زائدة 
من زيارة شيبمان، كما وجد احملققون آلة الطباعة 
القدمية التي قام شيبمان باستخدامها في تزوير 

الوصية اخلاصة بالسيدة العجوز.
القضية  أن  الشرطة  لرجال  واضحاً  بدا  وقد 
بل  فقط،  كاثلني  السيدة  حالة  في  تنحصر  لن 
في  توقعهم  وكان  كثيرة،  أُخرى  حلاالت  ستمتد 
محله حيث كشف احملققون عن حاالت كثيرة من 
املقتولني،  للمرضى  طبية  وثائق  وتبديل  التزوير 
جرائمه،  مالبسات  ُيخفي  أن  شيبمان  وح��اول 
التي  الوفيات  في  بحثها  ركزت  الشرطة  ولكن 
حدثت عقب زيارات مباشرة قام بها هذا الطبيب 
لها  ينتبه  لم  حقيقة  عن  كشفها  إلى  باإلضافة 
الوفيات حيث  وثائق  بتبديل  قيامه  أثناء  شيبمان 
كل  على  الوقت  بتسجيل  يقوم  الكومبيوتر  إن 
تقرير مما سّهل على احملققني الكشف عن التقارير 
األصلية مبقارنة التوقيت الزمني املُسجل لتوقيت 
مت  النهاية،  وفي  التقرير،  طباعة  وزمن  الوفاة 
قتل  قضية  عشرة  بخمس  واتهامه  عليه  القبض 
في  وذلك  رسمية  وثائق  وتزوير  احتيال  وتهمة 

سبتمبر من العام 1998.
وخالل جلسات احملكمة التي اتصفت بالسخونة 

قاتل العجائز
د. ح�سن الغول 

وغلبت عليها مشاعر احلزن واحلقد على هذ الطبيب 
شهادتهم  إلى  واالستماع  الشهود  عرض  وبعد 
وعرض كافة القضايا على جلنة احمُللفني لم يتمكن 
تخفيف  أو حتى  عنه  الدفاع  من  محامو شيبمان 
لهما  كان  اللذين  وغروره  بسبب غطرسته  حكمه 

الدور األكبر في اتضاح كذبه خالل سماع أقواله.
بسجن  حكماً  القاضي  أص��در  النهاية  وف��ي 
وأربع سنوات  شيبمان خمس عشرة سنة مؤبداً 
عقوبة  النهائية  احملصلة  لتكون  التزوير  لقضية 
أية فرصة إلطالق سراح  السجن دون  أبدية في 

مشروط، وكان ذلك في يناير من العام 2000.
احلكم،  صدور  على  أعوام  أربعة  مرور  وبعد 
االنتحار  على  شيبمان  أق��دم   2004 يناير  وفي 
بشنق نفسه في زنزانته حيث رحل دون أن يتمكن 

أحد من معرفة سر ارتكاب هذه اجلرائم.
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بعد  البالد  خارج  بإبعاده  حكم  كما   – حق(  بغير 
املادة  الواردة بنص  بالرخصة  أخذاً  العقوبة  تنفيذ 
)121( من نفس القانون، والتي جتيز للمحكمة التي 
أو  املتهم في جناية  إبعاد  أصدرت حكم املوضوع 

جنحة سالبة للحرية.

املدعو  قيام  في  القضية  هذه  وقائع  تتلخص 
»ع،م« باستخدام رخصة قيادة صحيحة وسارية 
املفعول باسم »ف،م« بغرض حتقيق منفعة بدون 

وجه حق.
ومت  امل��رور،  رج��ال  بواسطة  املتهم  ضبط  مت 
حترير احملضر الالزم لتقدمي املتهم للمحاكمة بتهمة 
تقدمي بيانات مزورة لرجال الضبط عند استيقافه، 

حيث قّدم لهم رخصة قيادة باسم شخص آخر.
وجاء في حيثيات احلكم أن قانون السير واملرور 
تضمن جواز ضبط قائد املركبة التي يقودها املتهم، 
حيث يعتبر قائداً ملركبة بدون رخصة قيادة وادعاء 
بيانات مزورة على أنها صحيحة وذلك )طبقاً للمادة 
الرابع جرائم  الباب  واملرور  السير  قانون  59 من 
احلالة  هذه  مثل  في  وتطبق  وإجراءاتها-  السير 
األصل  باعتباره  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  قواعد 
في إجراءات الضبط اجلنائي(، ومتت إحالة املتهم 
إلى النيابة العامة والتي أحالته بدورها إلى احملكمة 
املختصة، ومت احلكم عليه بالسجن ثالثة شهور مع 

اإلبعاد خارج البالد بعد متام تنفيذ العقوبة.
استأنف احملكوم عليه احلكم الصادر ضده من 
محكمة أول درجة، والتي قررت فيه احملكمة بأنه 
عبارة عن رخصة قيادة  استعمل محرراً صحيحاً 
سارية باسم شخص آخر على الوجه الذي تتحقق 
له منفعة بغير حق على النحو املبني في التحقيقات.

قانون  من   2/222 للمادة  تطبيقاً  احلكم  وجاء 
بالعقوبة  أنه)يعاقب  على  تنص  والتي  العقوبات، 
من  األح���وال  بحسب  التزوير  جلرمية  امل��ق��ررة 
ويعاقب  بتزويره  علمه  مع  املزور  استعمل احملرر 
استعمل  من  كل  األح��وال  بحسب  ذاتها  بالعقوبة 
به  وانتفع  غيره  شخص  باسم  صحيحاً  محرراً 

أيدت محكمة االستئناف حكم محكمة أول درجة 
موضوعاً  ورفضه  شكالً  االستئناف  قبول  بعد 

وتأييد حكم محكمة أول درجة. 
استأنف املتهم احلكم أمام محكمة النقض مسبباً 

استئنافه بأربعة أسباب:
أول درجة ببطالن  أمام محكمة  1. سبق دفعه 

اعترافه في محضر االستدالل ألنه وليد إكراه.
أسباب  على  ضده  املستأنف  احلكم  استناد   .2

مجهولة وغامضة.
3. القصور في تسبيب احلكم لعدم اإلشارة لنص 

مادة العقاب.
4. إن احلكم بإبعاده يضر به وبأفراد أسرته.

وتعليقاً على هذا احلكم قال لقمان طلعت جنيب 
أستاذ »إدارة نظم املرور« في كلية الشرطة: إنه مت 
قبول االستئناف في هذه القضية شكالً ومت رفضه 

موضوعاً لألسباب التالية:
للمحكمة  ويجوز  االعتراف:  ببطالن  الدفع   .1
األخذ به في أي طور من أطوار التحقيقات شريطة 
بيان سبب تعويل احملكمة عليه. كما أن سبب وقوعه 
املدعي)املتهم(،  مسؤولية  على  يقع  اإلكراه  حتت 
وهو لم يثبت حيث إنه ثابت باألوراق معاينة وكيل 

النيابة جلسد املتهم و خلوه من اإلصابات.
2. لم ُينب القانون شكالً محدداً لصياغة أسباب 
احلكم طاملا أن مجموع ما أوردته احملكمة في احلكم 
واإلحالة  وظروفها،  بأركانها  الواقعة  لتفهم  كافياً 
في أسباب احلكم لألسباب التي بني عليها احلكم 

املستأنف.
3. احلكم الصادر من محكمة أول درجة )احلكم 
االبتدائي( أشار صراحة لنص القانون املنطوق به 
احلكم املوقع على املتهم وحكم االستئناف قد أحال 

إلى احلكم االبتدائي وأيد األسباب التي نص عليها.
4. أجازت املادة )121( من قانون العقوبات األخذ 
برخصة احلكم بإبعاد احملكوم عليه بعقوبة سالبة 
للحرية في جناية أو جنحة، وقد أخذت احملكمة بهذه 
الرخصة وال يشفع للمتهم الدفع بتضرره وأفراد 
أسرته من اإلبعاد استناداً إلى مسؤوليته عن تبعية 
فعله وأيضاً استناداً للمبدأ الشرعي )الغنم بالغرم(.
حكم  من  سبق  ما  إلى  »إضافة  جنيب:  وق��ال 
السير  قانون  أن  إلى  نشير  املتهم،  على  جنائي 
واملرور قد استقل باجلرائم الواردة سابقاً بقانون 
العقوبات، والتي تقع بسبب استخدام املركبات على 
الطرق العامة أو باآلثار الناجمة عن مخالفات لقواعد 

عقوبة القيادة برخصة الغير

وآداب املرور املنصوص عليها مبتون نصوصه«.
وقد نص قانون السير واملرور رقم 1995/21 
في املادة رقم )8( من القرار بالقانون الصادر من 
بشأنه  الصادر  و  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 
القرار بقانون رقم 12 لسنة 2007 من سمو وزير 
ما  أو  بالنقاط  القيادة  نظام  بخصوص  الداخلية 
اصطلح على تسميته بنظام »النقاط السوداء«، جاء 
بهذه املادة »كل من قاد مركبة بصورة تشكل خطراً 
من  القانون  بقوة  املفترض  وهو   – اجلمهور  على 
بدون  مركبة  لقيادته  نظراً  املتهم،  في حق  توافره 
بغرامة  يعاقب   - قيادة  رخصة  على  احلصول 
)1000 درهم( مع حجز املركبة إدارياً ملدة 30 يوماً 

إال لشخص مفوّض استالمها  وال تسلم بعد ذلك 
من مالكها، ويحمل رخصة قيادة متكنه من قيادة 

املركبة.
ونود أن نشير هنا إلى أن صدور احلكم القضائي 
في الدعوى اجلنائية ضد املتهم باستخدام رخصة 
املنصوص  العقوبة  تطبيق  آخر ال مينع من  باسم 
عليها بقانون السير واملرور، وهو املنوط به واملنظم 
بنص  ال��واردة  الطرق  على  احلركة  ألمن وسالمة 
من   2007/12 رقم  بقانون  القرار  من   )8( املادة 
حيث الغرامة وحجز املركبة حيث ال تعارض بينهما 
املركبة  الغرامة و حجز  اجلنائي من  وخلو احلكم 

املنصوص عليه بقانون السير واملرور.

حامد حمجوب 

األستاذ لقمان طلعت جنيب 

قانون ال�سري واملرور 

ا�ستقل باجلرائم 

الواردة �سابقًا

 بقانون العقوبات
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تعتبر أعمال الضبط القضائي أعماالً قضائية وتدخل املنازعات املتعلقة بها في 
اختصاص القضاء العادي، وال تقبل الطعن باإللغاء أو وقف التنفيذ، أما أعمال 
بها  تثور في شأنها يختص  التي  املنازعات  أن جميع  فنجد  اإلداري  الضبط 

القضاء اإلداري.
أن  على  وقضائي  فقهي  استقرار  فهناك  املسؤولية  بقواعد  يتعلق  وفيما 
قرارات الضبط اإلداري تعتبر إدارية، وبالتالي فهي ترتب مسؤولية الدولة عن 
األضرار التي تصيب املوظفني من َجّرائها، وجند أن القضاء املصري بالرغم من 
إضافة صفة األعمال القضائية على أعمال الضبطية القضائية إال أنه اجته إلى 

تقرير مسؤولية الدولة عنها أيضاً.
نظراً لصعوبة التمييز بني الضبطني على ما سبق فإننا جند أن الفقه في هذا 
املجال يقدم عدة معايير للتمييز بينهما، وسوف نقوم باستعراض هذه املعايير، 

ثم نبني موقف القضاء اإلداري املصري من هذه املعايير.

اأ ــ موقف الفقه: تبّنى الفقه امل�سري عدة معايري للتمييز

بني ال�سبطية االإدارية وال�سبطية الق�سائية وهي كاالآتي:

)1( املعيار الشكلي
القائم  مركز  إلى  بالنظر  العمل  نوع  أساس حتديد  على  املعيار  هذا  يقوم 
في  التنفيذية ممثلة  السلطة  عن  العمل  فإذا صدر  أصدرته،  التي  واجلهة  به 
هيئاتها اإلدارية وموظفيها فهو عمل ضبط إداري، أما في حالة صدوره عن 
إحدى الهيئات القضائية فهو عمل ضبط قضائي، ويتميز هذا املعيار بالبساطة 
حتى ميكن حتديد  العمل  عنها  التي صدر  اجلهة  يكفي حتديد  إذ  والسهولة 

ماهيته.
ولكن يؤخذ على هذا املعيار أن كثيراً من رجال الضبط اإلداري هم في الوقت 
نفسه من رجال الضبط القضائي، فأغلب التشريعات تسند هاتني الوظيفتني إلى 

فئة واحدة من املوظفني، فرجل الضبط قد يؤدي العملني معاً.
كما يؤخذ على هذا املعيار أنه يؤدي إلى نتائج غير مقبولة في بعض األحيان، 
فاألعمال الصادرة عن السلطة القضائية ليست جميعها أعماالً قضائية باملعنى 
الدقيق، بل منها ما يعتبر أعماالً إدارية بطبيعتها، كاألعمال الداخلة في وظيفة 
القاضي الوالئية، كما تتولى السلطة التنفيذية في الظروف االستثنائية أيضاً 
عنها  الصادرة  القرارات  تعتبر  الشكلي  املعيار  وباستخدام  التشريع،  مهام 

قرارات إدارية وهذا غير مقبول.
وعلى ذلك، ليس من املفيد االعتماد على هذا املعيار في التفرقة بني نوعي 

الضبط.
)2( معيار الغاية

يقوم هذا املعيار على أساس أن نشاط الضبط اإلداري مانع وقائي، يستهدف 
وضع إجراءات وقائية غايتها منع وقوع اإلخالل بالنظام العام، بينما الضبط 
القضائي جزائي والحق على وقع اجلرمية، ويهدف إلى الكشف عن مرتكبيها 
ومعاقبتهم، وبعبارة أخرى، فإن عمل الضبط القضائي يبدأ بعد وقوع اجلرمية، 
سواء هذه اجلرمية في مرحلة الشروع أو اكتملت لها عناصر اجلرمية التامة.

ما يتدخل  غير أن هذا املعيار ال ميكن االعتماد عليه بصفة مطلقة، فكثيراً 
الضبط اإلداري بعد وقوع اجلرمية وذلك ملنع تفاقم آثار اجلرمية.

)3( معيار مخالفة قاعدة قانونية
يعني هذا املعيار أن عمل الضبط القضائي يقتصر على التأكد من أن أحد 
األفراد قد خالف قاعدة قانونية قائمة فعالً، دون أن يكون من سلطته إنشاء 
هذه القاعدة، وعلى العكس من ذلك فإن نشاط الضبط اإلداري يؤدي إلى خلق 
قاعدة قانونية لم تكن موجودة من قبل، على اعتبار أن إجراء الضبط اإلداري 

إجراء مبتدأ.
إال أنه يؤخذ على هذا املعيار عدم فائدته من الناحية العملية، ألنه ليس من 
الالزم أن يحوي كل نشاط ضبط إداري خلقاً لقواعد قانونية، فأحياناً ال يعدو 

أن يكون دور رجل الضبط اإلداري تنفيذاً لقواعد عامة.
)4( معيار طبيعة العمل ذاته

يقوم هذا املعيار على أساس فحص طبيعة العمل ذاته، فإن كان العمل قد 
اتخذ حلفظ النظام العام، فإنه يعتبر من أعمال الضبط اإلداري، أما إن اتخذ 
الدعوى  الفتتاح  متهيداً  ومرتكبيها  اجلرائم  عن  البحث  في  القضاء  ملساعدة 

ثمة فرق قانوني بني كل من الضب���ط اإلداري والضبط القض���ائي يرجع 
التنفيذية  السلطة  تتواله  اإلداري  فالضبط  منهما،  كل  اخت���الف مصدر  إلى 
ثّلًة في هيئاتها اإلدارية وموظفيها، والضبط القضائي تتواله سلطة القضاء  مُمَ
في احملاكم وأعضاء النيابة العامة وبعض أفرع السلطة التنفيذية، إال أنه ليس 
من اليسير في أحياٍن كثيرة التمييز بني الضبط اإلداري والضبط القضائي، 
فذلك الفارق ليس واضحاً ودقيقاً من الناحية العملية، ويرجع السبب في ذلك 
واحد  موظف  لدى  تتجمع  أنه  مبعنى  بالضبطني،  املُكلَّفني  األفراد  وحدة  إلى 
واليتا الضبط اإلداري والقضائي معاً، فشرطي املرور حني ينظم املرور في 
السيارات  بضبط  يقوم  وحني  اإلداري،  الضبط  وظيفة  يباشر  معينة  منطقة 

املخالفة يقوم بعمل من أعمال الضبط القضائي.
ففي مصر جند هذا االزدواج الوظيفي في وظيفة مأمور الضبط القضائي، 
فمأمورو الضبط القضائي على اختالف رتبهم ووظائفهم هم من رجال الضبط 
القضائي،  الضبط  رجال  من  ليكونوا  منهم  طائفة  القانون  حدد  قد  اإلداري، 
والوضع نفسه سائد في دولة اإلمارات العربية املتحدة، غير أن هذا التداخل 

بني الوظيفتني ليس عاماً، فبعض مأموري الضبط القضائي � مثل أعضاء النيابة 
�� ال شأن لهم في الضبط  العربية املتحدة ومصر  العامة في دولة اإلمارات 
الدولة  الداخلية في مصر، ورئيس  �� مثل رئيس اجلمهورية ووزير  اإلداري 
وحاكم اإلمارة ووزير الداخلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة �� ليس لهم 

اختصاص في الضبط القضائي.
وال تقتصر العالقة بني الضبط اإلداري والضبط القضائي على موظفيها بل 
قد تتجاوز إلى أعمالها، فكثيراً ما يكون نشاط كل منهما وثيق الصلة باآلخر، 
فزيادة عدد دوريات األمن من شأنها أن تقلل من عدد اجلرائم، وُتسهل ومُتكن 
العام أكثر  النظام  العقاب عليهم، مما يجعل  البحث عن املجرمني وتوقيع  من 

استتباباً.
نتائج عملية  القضائي  اإلداري والضبط  الضبط  التمييز بني  ويترتب على 
قائمة على مبدأ الفصل بني واليتي القضاء اإلداري والعادي وذلك في الدول 
التي تأخذ بهذا النظام، كما هو احلال في مصر، فالضبط اإلداري يتصل نشاطه 
بالسلطة التنفيذية، والضبط القضائي يتعلق مبمارسة السلطة العقابية، وبالتالي 

س: ما هو العقد؟الضبط إداريًا وقضائيًا

يجيب عن هذا السؤال:
النقيب/ حممد اأحمد الزيودي

إدارة الشؤون القانونية - ديوان وكيل الوزارة

ارتباط  اإلماراتية،  املدنية  املعامالت  وفق  بالعقد  يقصد 
املتعاقدين بقبول اآلخر وتوافقهما  اإليجاب الصادر من أحد 
التزام  عليه  ويترتب  عليه،  املعقود  في  أثره  يثبت  وجه  على 
كل منهما مبا وجب عليه اآلخر، ويجوز أن تتطابق أكثر من 

إرادتني على إحداث األثر القانوني.
ويرد العقد على: األموال املنقولة مادية كانت أو معنوية ومنافع 
األعيان وعمل معني أو خدمة معينة أو أي شيء آخر ليس ممنوعاً 
بنص في القانون أو مخالفاً للنظام العام أو اآلداب، والبد أن يشتمل 
تراضي  يتم  أن  فيه من حيث ضرورة  الالزمة  األركان  العقد على 
العقد شيئاً  العناصر األساسية، وأن يكون محل  العقد على  طرفي 
ممكناً ومعيناً أو قابالً للتعيني وجائزاً التعامل فيه، وأخيراً يجب أن 

تكون االلتزامات الناشئة عن العقد سبباً مشروعاً.
وكما أسلفنا فالعقد عبارة عن تالقي إرادتني )اإليجاب والقبول( 
أي كل تعبير عن اإلرادة، ويستعمل إلنشاء العقد، والتعبير عن اإلرادة 
يكون باللفظ أو بالكتابة ويجوز أن يكون بصيغة املاضي، كما يكونان 
بصيغة املضارع أو األمر إذا أريد بهما احلال أو باإلشارة املعهودة 
عرفاً ولو من غير األخرس أو باملبادلة الفعلية الّدالة على التراضي 
أو بإتخاد أي مسلك آخر ال تدع ظروف احلال شكاً في داللته على 

التراضي.
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النقيب �سهيل م�سبح الكتبي
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العمومية، فالعمل يكون من أعمال الضبط القضائي.
وقد استقر الفقه على هذا املعيار، ألنه يتالفى قصور املعايير السابقة، كما أنه 
معيار عملي ال يؤدي إلى اخللط بني الضبطني باإلضافة إلى حمايته للحريات 

وحقوق األفراد،
ونؤيد هذا الرأي فيما ذهب إليه ملا يؤدي من نتائج مهمة وخاصة في حماية 

احلقوق واحلريات من خالل التفرقة بني نوعي الضبط.

ب- موقف الق�ساء االإداري امل�سري

املعيار الذي تلتزم به محكمة الضبط اإلداري في هذا اخلصوص هو معيار 
طبيعة العمل ذاته، وذلك بصرف النظر عن الوصف الذي تخلعه عليه اإلدارة، 
فقد قررت محكمة القضاء اإلداري أن »اجتاه الشرطة إلى مسكن شخص ليالً 
وتفتيشه والقبض عليه واعتقاله مدة ثالثة أيام بحجة أنه شرير يقبض عليه في 

املناسبات التي تراها إدارة األمن العام، فإذا انتهت املناسبة أفرج عنه.«
وغرضها  قصدها  عن  اإلدارة  فيه  تعبّر  بالقبض  إداري  أمر  )صدور  إن 
ونفذته باعتبارها ذات وظيفة، وأن القبض واالعتقال في حد ذاتهما وإن كانا 
ه الشرطة  من األفعال املادية فإنهما لم يكونا إال نتيجة ألمر إداري هو الذي وجَّ

إلى هذا التصرف(.
كما قضت بأن أوامر وإجراءات مأمور الضبطية القضائية التي تصدر عنه 
في نطاق االختصاص القضائي الذي خوله القانون إياه، هي وحدها التي تعتبر 
أوامر وقرارات قضائية، وهي بهذه املناسبة تخرج من رقابة هذه احملكمة، أما 
األوامر والقرارات التي تصد عنه خارج نطاق هذا االختصاص فإنها ال تعد 
اإلدارية وتخضع  القرارات  قبيل  من  تعتبر  وإمنا  قرارات قضائية.  أو  أوامر 

لرقابة هذه احملكمة.
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التوعية  من خالل حمالت  اجلمهور  لدى  املرورية  الثقافة  لرفع  الداخلية  وزارة 
املرورية على مدار العام.

وبالرغم من النتائج اإليجابية التي حتققت نتيجة اجلهود اإلعالمية العامة، إال 
أنه نظراً للعديد من التغيرات التكنولوجية والثقافية املتعلقة باملجتمع، وللخطورة 
املستفحلة للمشكلة املرورية، فإنه من الضروري اتباع منهجية متخصصة إعالمياً 
لرفع مستوى الثقافة املرورية كخطوة ضرورية اآلن ملواجهة املشكلة املرورية فيما 

ُيعرف باإلعالم املتخصص.

ثالثًا: االإعالم املتخ�س�ص ودوره يف رفع الثقافة املرورية

مهدَّت التحديات التي واجهها اإلعالم العام ملفهوم جديد، بدأ في األفق اإلعالمي 
منذ زمن طويل، حيث ظهر على استحياء ما يعرف باإلعالم املتخصص أو اإلعالم 
من اإلعالميني  للتغيرات احمللية والعاملية، وحرصاً  العلمي، والذي جاء استجابة 
الظروف ورغم كل  كافة  اإلعالم في  أهداف  اإلعالمية على حتقيق  واملؤسسات 
اجتماعي،  تاريخي  طابع  ذات  ظاهرًة  املتخصص  اإلعالم  يعتبر  التحديات، حيث 
بتطور  ومتعلقة  التاريخ  بعمق  وممتدة  معقدًة  عمليًة  وتطوره  ظهوره  ويعتبر 
املجتمعات، وفي هذا املبحث نعرض لبعض التفاصيل عن هذا النوع من اإلعالم 

بدءاً مباهية اإلعالم املتخصص. 
 

وظائف واأهداف االإعالم املتخ�س�ص

لإلعالم  العامة  الوظائف  من  األساسية  وظائفه  املتخصص  اإلعالم  يستمد 
ثم  والبيانات،  واملعلومات  احلقائق  نشر  اإلعالم، مبعنى  في  تتمثل  والتي  العام، 
التربية والتي حتدث نتيجة نشر املعرفة التي تعزز التطور والنمو الثقافي وخلق 
الشخصية واكتساب املهارات، وأخيراً اإلقناع والذي يتأتى كثمرة لعمليات الوعي 
ومعرفة األفكار اجلديدة، ثم الترغيب في الفكرة وتقييمها ومقارنتها بأفكار أخرى 
وصوالً إلى تطبيق الفكرة والعمل بها أو ما ُيعرف باإلقناع الناجح، وال تختلف 

وظائف اإلعالم املتخصص عن ذلك، إال أنه ميارس تلك الوظائف بهدف:
1. نقل رسالة محددة، مدعومة باحلقائق العلمية والتاريخية وعالقتها باألمور 
احلياتية للجماهير املستهدفة في شكل خبر أو حدث أو فكرة أو ظاهرة لها عالقة 

باهتماماته.
2. تناول القضايا املتخصصة على اختالفها، وتقدميها بأسلوب سهل وبسيط 
وشامل، لرفع وعي اجلماهير املستهدفة بأبعاد القضية وأسبابها وآثارها على كل 

املستويات.
اإلعالم  اهتمام  محل  املوضوعات  على  تطرأ  التي  باملستجدات  التعريف   .3
املتخصص محلياً وإقليمياً ودولياً، ليواكب اجلمهور املستهدف التطور احلادث وال 

يتخلَّف عن الركب احلضاري.
4. استحداث قنوات اتصال حوارية بني كل من اجلمهور املستهدف ومتخذي 

القرار لتعزيز املشاركة في اتخاذ القرار املناسب وإيجاد احللول.
5. تهيئة اجلمهور املستهدف لقبول التغيير في السلوكيات السلبية لديه، وتنمية 

الوعي وتكوين االجتاهات اإليجابية الداعية لتلك التغييرات املخططة.
6. فتح قناة اتصال بني العلماء واخلبراء ومراكز البحوث العلمية وبني اجلمهور 

املستهدف.
7. فتح نافذة على العالم ليتعرف اجلمهور املستهدف على كل ما هو جديد وليرى 

العالم ما وصل إليه املجتمع.
8. تنمية الوعي الوقائي والعالجي جتاه القضايا احلياتية محل االهتمام.

و�سائل االإعالم املتخ�س�ص:

التي من خاللها ميكن حتقيق  الوسائل  العديد من  املتخصص  اإلعالم  ميتلك 
أهدافه، وحصول املجتمع منه على املنفعة املقصودة واملخطط لها، ومن أهم هذه 

الوسائل:
> الصحافة املتخصصة: والتي تتعدد بتعدد أنواع اجلمهور، أو اهتماماته، ومن 

أهم ما مييزها، احتواؤها على مضمون متخصص يتناول ويهتم بجوانب معينة 
محددة دون سواها، وهي نوع من الصحافة ينبري محررون متخصصون للعمل 

بها، وتنقسم إلى عدة أقسام منها:
> الصحافة النوعية املتخصصة والتي تهتم مبوضوعات خاصة وجمهور خاص.

لكافة  ولكن  خاصة  مبوضوعات  تهتم  التي  املتخصصة  العامة  الصحافة   <

املجتمع.
> الصحافة العلمية املتخصصة والتي تهتم مبجاالت تخصصية معينة علمية 

الطابع أكادميية النكهة، رفيعة املعاجلة وتخاطب جمهوراً متخصصاً في مجالها.
> الصحافة احمللية املتخصصة والتي تهتم بنطاق جغرافي معني يتحدد بحدود 

الدولة.
> البرامج اإلذاعية املسموعة املتخصصة: والتي تعد من أكثر الوسائل انتشاراً، 

اجليد  واالستغالل  الدقيقة،  واملعلومات  واألفكار  احلقائق  وجود  فيها  ويراعى 
لإلمكانيات الصوتية املتاحة، ووجود الكوادر املهنية املتخصصة ذات الكفاءة، مع 
التركيز على أهمية ودور املذيعني الذين يجب أن يكون أكثر أفراد فريق البرنامج 

علماً باملوضوع املتخصص.
> البرامج اإلذاعية املرئية املتخصصة: والتي تعتمد على توليد العديد من أنواع 

االستجابات العاطفية، والتي تتمتع بإمكانية املزج بني اللقطات احلية واملسجلة، مع 
توظيف اإلضاءة واملناظر والديكور، كما تظهر إمكانيات املذيع ومهاراته الشخصية 

واحلركات وعالمات الوجه ذات التأثير البالغ على املشاهد..
هذا مع التأكيد على أهمية أن يكون األسلوب العلمي في اإلعالم مبثابة قاسم 

مشترك بني كافة تلك الوسائل التي توظف في اإلعالم املتخصص.

مقرتحات حول الدور املاأمول لالإعالم املتخ�س�ص 

وزارة  ملساندة  املتخصص  اإلع��الم  من  مأمولة  محددة  أدوار  حتديد  ميكن 
الداخلية وكافة مؤسسات املجتمع املدني للحد من املشكلة املرورية، من أهمها:

السلوكيات  وحتديد  املرورية  للمشكلة  دقيقة  علمية  دراسة  على  التركيز   .1
املرتبطة بكل مجموعة جزئية من املجتمع )الشباب، املشاة، سائقو الشاحنات ...إلخ( 

واستهداف كل منهم بصورة مستقلة.
2. القيام بدور فعَّال في صياغة وإخراج ونقل رسائل مرورية مدعومة باحلقائق 
العلمية والتاريخية واألرقام املوثقة لكل مجتمع مستهدف بالوسيلة وفي الوقت 

املناسب.
3. اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها وصول تلك الرسائل للفئة املستهدفة في 

شكل خبر أو حدث أو فكرة لتعديل السلوكيات املرورية السلبية.
4. وضع خطة متكاملة محددة الزمن واملدة لكل رسالة مرورية مبا يساهم في 

حتقيق تطورات إيجابية في سلوكيات بعينها.
5. تناول ونشر وتعريف املجتمع بأسباب املشكالت املرورية بأسلوب سهل 
وبسيط وشامل، بهدف رفع وعيهم بدور تلك األسباب رغم بساطتها في املشكلة 

املرورية.
على  املرورية  السلوكيات  مجال حتسني  في  الناجحة  بالتجارب  التعريف   .6

املستوى احمللي واألقليمي والعاملي في إطار يخدم القضية املرورية.
7. استحداث قنوات اتصال حوارية بني اجلمهور واملسؤولني عن العملية املرورية 
بإمارات الدولة املختلفة لتعزيز املشاركة في اتخاذ القرار املناسب وإيجاد احللول.
8. العمل من خالل الوسائل اإلعالمية املفضلة لتهيئة كل شريحة من شرائح 

املجتمع املستهدف لقبول التغيير في سلوكياته املرورية السلبية.
9. العمل على تنمية الوعي املروري، وتكوين اجتاهات إيجابية تدعم االلتزام 

بقواعد السير واملرور.
العلماء واخلبراء في مجال املرور في اجلامعات  10. فتح قنوات اتصال بني 

ومراكز البحوث املرورية املتخصصة وبني اجلمهور املستهدف.
11. العمل على تنمية روح وفكرة االنتماء الوطني لدى اجلميع، وجعل االلتزام 
فيها  تزداد  التي  اإلمارات  دولة  في  كهدف وطني خاصة  واملرور  السير  بآداب 

خطورة النزيف البشري.
12. تنمية الوعي الوقائي والعالجي جتاه القضايا املرورية على أُسس علمية 

ومن خالل أطباء وُمسعفني متخصصني.
13. كذلك يجب أن يساهم اإلعالم املتخصص في نشر مفهوم وإجراءات وقواعد 
الصيانة الوقائية والتي تعد من أهم الضمانات للحد من احلوادث التي تتسبب فيها 

املركبات.
وفعالية  أثر  لتقييم  دورية  دراسات  بعمل  املتخصصني  القيام من خالل   .14

اجلهود اإلعالمية املتخصصة مبا يساعد في حتسينها وتطويرها.

أصبحت احلوادث املرورية والتي ُتعد من أهم مظاهر املشكالت املرورية، متثل 
وبشكل كبير هاجساً وقلقاً لكافة أفراد املجتمع الدولي بوجه عام والعربي بشكل 
خاص، وأصبحت واحدة من أهم املشكالت التي تستنزف املوارد املادية والطاقات 
البشرية، وتستهدف املجتمعات في أهم مقومات بقائها متمثالً في العنصر البشري، 
إضافة ملا ينتج عنها من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة، مما 
أصبح لزاماً على كافة مؤسسات املجتمع املدني التضامن والتكامل في مواجهة 
هذه املشكلة كل في مجاله وتخصصه، بهدف العمل على التوصل ملقترحات واقعية 
ووضعها موضع التنفيذ، للحد من احلوادث املرورية أو على أقل تقدير معاجلة 

بعض أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية.
وألهمية دور التوعية اإلعالمية بشكل عام، ونظراً للدور احملوري الذي يقوم 
به اإلعالم املتخصص بشكل خاص، فمن املهم في الوقت احلاضر أن يكون هناك 
تخصص في معاجلة ومناقشة وحتليل تلك املشكلة من خالل ما يعرف باإلعالم 
املتخصص، أو ما ميكن تسميته باإلعالم العلمي، حيث نعرض في هذا املقال ثالثة 
املرورية  السالمة  في  اإلعالم  دور  اإلمارات،  دولة  في  املروري  للوضع  مباحث 

وأخيراً اإلعالم املتخصص ودوره املأمول في رفع الثقافة املرورية.

اأواًل: الو�سع املروري  يف االإمارات العربية املتحدة

يجمع اخلبراء على أن احلوادث املرورية برمتها ترجع إلى أطراف أربعة هي: 
واللوائح  األنظمة  تشمل  التي  البيئة  وكذلك  والطريق،  املركبة،  البشري،  العنصر 
املرورية  السالمة  حتقيق  في  الفاعل  العنصر  البشري  العنصر  ويعد  املرورية، 
أو إحداث احلوادث املرورية ومبا أن املؤشر احلقيقي واحلاسم والذي يدل على 
حتسن مستوى السالمة املرورية يتمثل في قلة عدد احلوادث املرورية وبالتالي 
قلة اإلصابات والوفيات الناجتة عنها. ولقد شهدت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
تطورات إيجابية واضحة في الفترة األخيرة فيما يتعلق بتلك املؤشرات، حيث قامت 
الدولة  مستوى  على  وكافة شركائها  للشرطة  العامة  والقيادات  الداخلية  وزارة 

النتيجة  األخيرة، وكانت  السنوات  املرورية في  السالمة  بجهود جبارة في دعم 
انخفاض عدد احلوادث املرورية والوفيات واإلصابات الناجتة عنها خالل السنوات 
الثالث املاضية، حيث انخفض عدد احلوادث املرورية بني األْعوام 2008 - 2010 
بنسبة 26.36٪ مبعدل 8.78٪ سنوياً ، في حني بلغ االنخفاض في الوفيات ٪24.29 
ثبت  فقد  اإلصابات  عدد  وبخصوص  الفترة.  نفس  خالل  8.09٪ سنوياً  مبعدل 
حدوث انخفاض بلغ 26.74٪ مبعدل 8.91٪ سنوياً، وبذلك حققت وزارة الداخلية 
معدالت اخلفض املستهدفة والتي ُحددت من قبل احلكومة االحتادية واملتمثلة في 
خفض الوفيات بعدد 1.5 لكل مائة ألف من السكان، كذلك حققت وزارة الداخلية 

أهدافها املتمثلة في خفض احلوادث واإلصابات مبعدل 5٪ سنوياً.
وبالرغم من ذلك، إال أن هناك توجيهات سامية بضرورة بذل املزيد من اجلهد 
معدالت  أعلى  إلى  الوصول  بهدف  أكبر،  بصورة  املرورية  احل��وادث  من  للحد 
مع  يتوافق  العالم، ومبا  على مستوى  املتقدمة  بالدول  مقارنة  املرورية  السالمة 

رؤية احلكومة االحتادية والتي تعمل وزارة الداخلية على تطبيقها.
 

ثانيًا: دور االإعالم  يف حتقيق ال�سالمة املرورية 

إن اإلعالم، كونه نشاطاً اتصالياً يستهدف تزويد اجلمهور باحلقائق واألخبار 
الصحيحة، ُيسهم بدور فعال في حتقيق العديد من األهداف املجتمعية املخططة من 
خالل ماميتلكه من وسائل وآليات في حتسني الكثير من االجتاهات والسلوكيات 
السلبية بشكل عام، وفي حتقيق السالمة املرورية بشكل خاص من خالل توفير 
معلومات معينة تتعلق بأسس القيادة اآلمنة. ولقد أستوعبت اجلهات األمنية املعنية 
بتنظيم وإدارة املرور أهمية دور اإلعالم في نشر الثقافة املرورية منذ زمن طويل، 
كما حرصت القيادة الرشيدة من خالل تطبيق القانون املروري اجلديد - والذي 
صدر في بداية عام 2008 - على تدعيم هذا اجلانب لدى كافة مستخدمي الطريق 
الدورات  خالل  من  ولكن  املرورية  السلوكية  املخالفات  في  املتورطني  وخاصة 
مظلة  املدني حتت  املجتمع  منظمات  كافة  بني  اجلهود  تتضافر  كذلك  التدريبية، 

اآمنــة ال�سعـدي
خبير مروري - وزارة الداخلية

اإلعالم المتخصص ودوره في رفع الثقافة 
المرورية في اإلمارات العربية المتحدة
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الشرطة العالمية

ال تزال أساليب احملافظة على سالمة رجل الشرطة ُتشكل 
ومنذ عقود بعيدة الهاجس الرئيسي للعديد من املؤسسات 

الشرطية واألمنية في مناطق مختلفة من العالم.
ومع تصاعد معدل  الهجمات واالعتداءات التي يتعرض 
لها رجال الشرطة خالل عملهم امليداني في الشوارع يسعى 
الذي  األسلوب   ملعرفة  املجال  هذا  في  اخلبراء  من  الكثير 
ميكن اتباعه للفوز في حال خوض رجال الشرطة القتال في 
شوارع املدن ضد األشرار واملجرمني، إذ أن إيجاد األسلوب 
قيام  إمكانية  عن  للتساؤل  الكثيرين  يدفع  املناسب  القتالي 
املالكم بهزمية املصارع، وهل يستطيع خبير »الكاراتيه« أن 

يهزم منافساً له في »الكونغ فو« مثالً!.
بوالية  دينڤر  مدينة  1993 وفي  العام  من  نوفمبر  وفي 
قوانني  بال  مشتركة  قتالية  منافسة  تنظيم  مت  كولورادو، 
رياضة  أبطال  من  مشاركني  ثمانية  ضمت  حيث  حتكمها، 
محدد  وقت  هنالك  يكن  لم  كما  املختلفة،  العسكرية  الفنون 

لهذه املنافسات، إضافة إلى عدم وجود أية قوانني حتكمها.
إال أن اإلصابات اخلطيرة التي كانت تلحق باملشاركني 
الواليات  من  العديد  قيام  إلى  أدت  البطوالت  تلك  في 
األمريكية  بإصدار قوانني حتظر تنظيم مثل هذه البطوالت، 
إال أن ذلك لم يخفف من رغبة الكثير من الناس، سواء من 
يعمل منهم داخل املؤسسات الشرطية أم خارجها لتعلّم 
األساليب املتعلقة بقتال الشوارع ضمن ما يعرف برياضة 
الفنون العسكرية املختلطة، كذلك الدفاع الفعال عن النفس 
األسرار  على  والتعرف  واألشرار،  املجرمني  مواجهة  في 
املتعلقة بهذا النوع من الفنون، بحيث يتحولون إلى مقاتلني 

أشداء عند الضرورة.
ومن املعروف أن هذه الرياضات ظهرت في بداية القرن 
املاضي في أوروبا واليابان وبعض الدول املطلة على احمليط 
مثل  دول  في  للتطوير  الوقت  مع  خضعت  حيث  الهادي، 
البرازيل، ومن ثم انتقلت إلى الواليات املتحدة، ومع الوقت 
الرياضية، ولم تكن تعادلها  التنافسات  أصبحت من أشهر 

شهرة وأهمية سوى رياضة املالكمة.
للكثير  املختلطة  العسكرية  الفنون  رياضة  وقد خضعت 
كان  الذي  اخلطر  عنصر  زال  بحيث  والتنقيح  التعديل  من 
يتعرض له املشاركون فيها، مما جعلها مقبولة لدى الكثير 

من اجلهات.
وقد بدأت مدارس عديدة في شتى مناطق الواليات املتحدة 
في تعليم طلبتها هذا النوع من الفنون القتالية، إال أنها لم 
تعد تقتصر على تقدمي األساليب الدفاعية فقط، فالكثير من 
على  التدريب  في  اليرغبون  التدريبات  هذه  في  املشاركني 
على  القدرة  اكتساب  يريدون  بل  فقط،  النفس  عن  الدفاع 

مهاجمة اآلخرين عند الضرورة.
واللصوصية  والقتل  باخلداع  احلافل  العالم  هذا  وفي 
هو  لألقوى  البقاء  فإن مصطلح  السجون،  داخل  خاصة 
الذي يبقى سائداً، حيث يتابع املساجني بشغف مشاهدة 
جوانب من رياضة الفنون العسكرية املختلطة واإلعجاب 
برموزها وأبطالها في وقت حاول فيه مسؤولو العديد من 
السجون حظر نشر هذه الرياضة بني املساجني حتى ال 
حتدث أمور قد ال ُيحمد عقباها، إال أن العديد من املساجني 
ب على هذه الرياضة  كان ينتظر حلظة اإلفراج عنه للتدرُّ

خارج أسوار السجن.

م�سكلة جديدة

ومن الواضح أن ظهور أعداد متزايدة من مقاتلي الشوارع 
تقتضي  الذين  الشرطة  لرجال  املشاكل  بعض  يثير  أصبح 
واجباتهم العمل في الشوارع واملشاركة في الدوريات. فما 
تلقاه رجل الشرطة من تدريبات دفاعية غير كاٍف ألن يجعله 
مؤهالً للتصدي لألشرار الذين تدربوا لساعات وأيام طويلة 
على ُسبل القتال في الشوارع، إضافة إلى أن بعض ضباط 
من  النوع  لهذا  للخضوع  الفرصة  لهم  تسنح  لم  الشرطة 

التدريبات.
الدفاع  أساليب  على  يقتصر  ذلك  فإن  تدريبهم،  وإذا مت 
عن النفس، واحملافظة على الرشاقة وكيفية جتنب املشاكل 
في الشوارع، إضافة إلى أن الكثيرين منهم ال يجدون الرغبة 
في تلقي تدريبات تتعلق بالفنون القتالية املختلطة التي تضم 
رياضات مثل املالكمة واجلودو وغيرهما ملا تتصف به من 

عنف وجتاوز للحدود والقانون.
وعادة يضع رجل الشرطة الذي يؤدي عمله في الشوارع 
واألماكن العامة نصب عينيه احملافظة على سالمته والعودة 
مبرر  أحداث خطيرة ال  في  التورط  أسرته ساملاً، وعدم  إلى 
لها، وفي الوقت نفسه، فإن عليه االهتمام وهو ميارس حياته 
مجال  في  يتدرب  بأن  العمل  ظروف  عن  بعيداً  الشخصية 
الفنون القتالية الكتساب اخلبرة الالزمة التي تؤهله ألن يكون 
ضابطاً واثقاً بقدرته على تقدمي املساندة امليدانية لرفاقه عند 

الضرورة وللدفاع عن نفسه في حال هاجمه بعض األشرار.
يتلقوا  لم  الشرطة  ضباط  من  الكثير  أن  املالحظ  ومن 
التدريبات على فنون رياضية قتالية مثل: اجلودو والكاراتيه 
واملالكمة، األمر الذي ُيضعف قدرتهم على ممارسة مهاراتهم 
أنفسهم  العملية، خاصة عندما يجدون  الناحية  القتالية من 

يعملون في وسط معاٍد لهم.

اإ�سارات اخلطر

به  مشتبه  شخص  من  حتدياً  الشرطة  رجل  يواجه  قد 
القبض  محاولة  ورفضه  حتديه  ُيعلن  والذي  الشارع،  في 
عليه ودخول السجن، وفي هذه احلالة فإن استخدام رجل 
بالكافي،  ليس  أمر  العادل  القتال  من  األدنى  للحد  الشرطة 

إذ يجب عليه االستعانة بهراوته أو كلب ُمدرب 
ملعاجلة هذا املوقف.

ُيقلِّل  أال  الشرطة  رجل  وعلى 
حلظة واحدة من أهمية الطرف 

وأن  يواجهه،  ال��ذي  اآلخ��ر 
وحياة  حياته  أن  ي���درك 
اآلخرين تعتمد على ُحسن 

تقديره للموقف.
اجلسدية  اللياقة  إن 
التعامل  على  وال��ق��درة 
ال���ص���ارم وال��ف��ع��ال مع 

امل��ج��رم��ني وامل��ش��ب��وه��ني 
امل��ن��ت��ش��ري��ن ف��ي ال��ش��وارع 

لرجل  فائقة  أهمية  تشكالن 
يفتقر  بأنه  شعر  إذا  الذي  الشرطة 

بأية  االلتحاق  عليه  فإن  الصفتني،  لهاتني 
مؤسسة ُمختصة لتعليمه فنون القتال في الشوارع. 

قتال الشوارع 
التعامل مع نوٍع جديد من رجال الع�سابات.

د. ح�سن توفيق
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النمساوية(  )العاصمة  عندما نسمع كلمة فيينا 
»ليالي  أغنية:  هو  ذاكرتنا  إلى  يتبادر  فأول شيء 
األنس في فيينا«، التي أطربتنا بها الفنانة الراحلة 
أسمهان.. ولو كنت من عشاق املوسيقا الكالسيكية 
أو  شتراوس  سيمفونيات  الفور  على  لتذكرت 
أملانيا  في  ُولد  )الذي  بيتهوفن  حتى  أو  م��وزارت 
وقضى حياته في فيينا( وشوبرت، هايدن، ماهلر، 

وشونبيرغ.
وتتألأل  ُتشع  مازالت  اخلضراء  املدينة  فهذه 
مبا  املعماري  اجلمال  في  غاية  تاريخية  بصروح 
العرب  الس�ياح  من  تنقطع  ال  أع��داداً  إليها  يجذب 
من  يستحق  مما  الكثير  متتلك  إذ  واخلليجيني. 
األوب��را  دار  من  لزيارتها..  الطبيعية  املقومات 
الصيفي  امللكي  القصر  ومن  البرملان،  مبنى  إلى 
الشتوي  امل��ل��ك��ي  ال��ق��ص��ر  إل���ى  )ش��ون��ب��رون( 

)الهوفبورغ(. 

مربط خيل جديد

جموع  تنتشر  ال��ص��ي��ف  ف��ص��ل  ح��ل��ول  م��ع 
عن  ُمعلنة  فيينا،  ش��وارع  في  العرب  املصطافني 
بدء املوسم السياحي السنوي، الذي يشّكل العرب 
الصدارة فيه من ناحية اإلشغاالت الفندقية وحجم 

اإلنفاقات على التسوق والترفيه..
متزايداً  إقباال  النمساوية  العاصمة  وتشهد 
العرب، وقد سجلت نسبة  السياح  من قبل  سنوياً 
على  ملحوظاً  ارتفاعاً  العربية  الفندقية  اإلشغاالت 

الوصول إليها، ولكن أيضاً كونها بلداً آمناً ونظيفاً 
ذلك،  على  وعالوة  أيضاً.  لألطفال  ومحبباً  للغاية 
متعدد  ومبا أن شعب النمسا كان وال يزال شعباً 
ُيقال شعب  كما  فهو  قرون،  مدى  وعلى  الثقافات 

منفتح جداً ومضياف. 
بالنسبة  النمسا  شعبية  أسباب  أهم  أحد  لكن 
أرخص  أسعارها  أن  هو  حال  أية  على  للعائالت 
أو  فرنسا  أو  املتحدة  اململكة  مع  مقارنة  بكثير 

سويسرا. 
ويأتي معظم زوار النمسا إليها بالطائرة إما عن 
طريق فيينا أو عن طريق مطار ميونيخ. وفيينا هي 
ميونيخ  ومن  العطالت.  لقضاء  قصداً  مدنها  أكثر 
يستغرق األمر ساعًة ونصف الساعة فقط للوصول 
إلى أماكن ذات شعبية مثل: سالزبورغ أو إنسبروك 
أو كيتسبوهيل أو زيفيلد. وهناك مسارات طيران 
جيدة جداً تصل إلى كال املطارين من جميع أنحاء 
الشرق األوسط عن طريق شركة اخلطوط اجلوية 
للطيران  االحتاد  وشركة  واإلماراتية  النمساوية 
القطرية  اجلوية  واخلطوط  لوفتهانزا  وشركة 

والكثير من الشركات األخرى. 

ارتفعت  حيث  األخيرة،  اخلمس  السنوات  م��دار 
عام  منذ  النمساوية  باملدن  الفندقية  الليالي  نسبة 
حركة  شهدت  كما  أضعاف،  ثالثة  مبعّدل   2000
السياحة العربية رواجاً كبيراً حتى أصبحت مربط 
خيل العرب اجلديد في أوروبا بعد لندن. ويرجع 
إقبال السياح العرب على قضاء عطلة الصيف في 
التسوق  وإمكانيات  اخلالبة  لطبيعتها  نظراً  فيينا، 
املتعددة، إضافة إلى الثقافة النمساوية واألمن املميّز 

للعاصمة فيينا مقارنة ببقية العواصم األوروبية.
وتتميز هذه الدولة األوروبية الصغيرة بثقافتها 
افتتح   1979 العام  ففي  األديان،  مع  املتسامحة 
احلادية  املنطقة  في  »هوبرتوسدام«  في  املسجد 
والعشرين في العاصمة فيينا. واإلسالم حالياً هو 
ثاني أكبر دين في النمسا من حيث عدد املسلمني 

فيها.
املسلمني  لنزالئها  األولى  الدرجة  فنادق  وُتقدم 
القرآن الكرمي وبوصلة لتساعدهم في حتديد اجتاه 
األطعمة  على  احلصول  ميكن  ذلك  وإل��ى  القبلة، 
في  اإلسالمية  الطريقة  وفق  واملذبوحة  احل��الل 
سوق »ناشماركت« في فيينا، وتنتشر املقاهي ذات 
الطابع العربي في عدد من األماكن وأشهرها مقهى 

»اوغازيل«.
ولكن ما الذي يعطي النمسا هذه الشعبية الكبيرة 
الدول  من  القادمة  للعائالت  بالنسبة  خصوصاً 

العربية؟ 
وسهولة  النمسا  بجمال  فقط  يتعلق  ال  األم��ر 

فيينا..
مربط خيٍل
جديٍد للعرب

– خا�ص  999

أحد املهرجانات الصيفية في ساحة البلدية بفيينا

 املتحف واحلدائق وسط فيينا

 عربة تنقل السياح أمام القصر اإلمبراطوري

وسط فيينا
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وقد استحدثت شركة »طيران اإلمارات« رحالت 
مباشرة إضافية إلى فيينا في شهر مارس 2011، 
وبذلك يكون هناك 20 رحلة مباشرة من دبي إلى 

فيينا. 

اأ�سعار مقبولة 

في النمسا تعتبر أسعار الغرف الفندقية أرخص 
بكثير من الفنادق املشابهة في سويسرا أو فرنسا 
في  اإلقامة  ق��ررمت  إذا  ما  يهم  وال  بريطانيا.  أو 
فيينا  في  الشهير  إمبيريال  فندق  مثل  فخم  فندق 
أي  في  اإلقامة  عند  خاصاً  خادماً  لكم  يقدم  الذي 
من أجنحته األنيقة، أم كنتم تفضلون الهدوء الذي 
يوفره فندق »شيراتون« في سالزبورغ والذي يطل 
مباشرة على متنزهات وحدائق ميرابيل اجلميلة أو 

حتى إن اخترمت اإلقامة في شقة عائلية خاصة.

اأ�سياء »ببال�ص«!

زيارتها  ميكن  النمسا  في  كثيرة  أماكن  هناك 
على  التنزه  مثل:  مقابل  دون  بخدماتها  والتمتع 
العشب األخضر في متنزهات فيينا أو في جزيرة 

الدانوب الشهيرة. 
الصيف مهرجانات  النمسا خالل  في  تقام  كما 
الواقعة  والساحة  الطلق.  الهواء  في  عديدة  ثقافية 
أمام صالة فيينا هي واحدة من املواقع الكثيرة التي 
تزخر دائماً بأحداث ثقافية. حيث ُت�ث�بّت في شهري 
يوليو وأغسطس من كل عام شاشة ضخمة على 
كل  مساء  احلشود  وتتجمع  املدينة  قاعات  واجهة 
من  اخلفيفة  الوجبات  وتناول  لشراء  أمامها  ليلة 
ومشاهدة  الساحات  في  املنتشرة  الطعام  أكشاك 

أفالم املوسيقى الكالسيكية على الشاشة الكبيرة.

املعدنية،  املياه  من  الكثير  النمساويون  ويشرب 
لكنهم يدفعون القليل جداً مقابل ذلك ألن هذه املياه 
تخرج من صنابير بيوتهم. وتشتهر مياه الصنابير 
في النمسا بكون نوعيتها واحدة من أفضل وأنقى 
وتأتي  العالم.  في  صحية  وأكثرها  املياه  أن��واع 
وليس  األلب  جبال  من  مباشرًة  الينابيع  من  املياه 
املياه املعدنية  هناك فرق في نوعيتها باملقارنة مع 
إحدى  أن  حتى  زجاجات،  في  عادًة  ُتشترى  التي 
شركات املياه الفرنسية أرادت ذات مرة شراء مياه 
القانون  لكن  وبيعها،  زجاجات  في  لتعبئتها  فيينا 
النمساوي يقضي بضرورة توفير مياه الشرب عن 
وللسياح  فقط  النمساويني  ملنازل  الصنابير  طريق 

في النمسا بالطبع.

فيينا احلديثة 

منذ  تأسست  وقد  أوروبا،  وسط  النمسا  تقع 
مركز  هي  فيينا  كانت  حيث  عام،  ألفي  من  أكثر 
وهي  سنة،   600 مل��دة  هابسبورغ  إمبراطورية 
املدينة اخلضراء التي تقع على ضفاف نهر الدانوب 
باألشجار  ُمغطى  فيينا  مساحة  ونصف  األزرق، 

اخلضراء واحلدائق واملروج والغابات.
بصخب  ستشعر  التاريخية  فيينا  وسط  وفي 
مراكز  من  الكثير  تتضمن  فهي  العصرية،  املدينة 
املؤمترات الدولية، مما يجعلها مقراً النعقاد الكثير 

منها. 
التاريخ  تتلمس  تكاد  النمساوية  العاصمة  وفي 
املهيب واملذهل للعائالت احلاكمة آنذاك، وتدرك حسن 
استقبال سكانها احملليني، وتستمتع بأماكن الترفيه 
مع مزيج من الثقافات املتنوعة. ولعل شهرتها بسبب 
فن هندسة عماراتها، واملوسيقى والقهوة والكثير من 
املعالم الشهيرة. فهنالك الكثير من معاملها يستدعي 
زيارتها ومشاهدتها بالتأكيد، وال َتنسى أن تستريح 
في أحد أشهر متنزهاتها اخلضراء..والقيام بالتسوق 
من  بالقرب  »مارفيل«  األنيقة  أسواقها  أشهر  في 
القهوة  فنجان  تناول  مع  جارد،  واألفانت  األوبرا، 
بالنكهة النمساوية اللذيذة، وتذوق بعض القطع من 
الكيك الشهي أثناء مرورك بجانب محالت احللويات 

النمساوية الشهيرة.
 ومن أبرز املعالم السياحية في فيينا: القصور، 
في  الدائري  والبولفار  التاريخي،  املدينة  ووسط 
املنطقة املجاورة مع متنزهاته اخلالبة، والساحات 

والنُصب التذكارية واملقاهي الشهيرة.
الباروكي(،  الطراز  )على  شونبرون  قصر  أما 
هابسبورغ  لعائلة  الصيفي  املقر  كان مبثابة  الذي 
احلاكمة، فهو أحد معالم اجلذب السياحي للنمسا، 
حيث ميثل احلقبة اإلمبراطورية بفخامتها وهيبتها 
ودار  الغنّاء،  بحدائقه  زواره  يسحر  فهو  امللكية، 
وحديقة  والنوافير،  األزه���ار  وحقول  النخيل، 
احليوانات املجاورة للقصر والتي مت إنشاؤها منذ 
الفاتن،  بلفيدير  قصر  وكذلك  مضت.  سنة   250
والثروة  العمارة  فن  بأسلوب  زواره  يسحر  الذي 
الفنية التي ميثلها مع حدائقه ذات املناظر الطبيعية 

الساحرة.

ماأكوالت عربية ومطاعم حالل 

في  إق��ب��االً  األك��ث��ر  اجل���ذب  لعوامل  بالنسبة 
واألماكن  املناطق  وأهم  اخلليجيني  للسياح  النمسا 
السفر،  وأوقات  السياحية،  واملواقع  شعبية،  األكثر 
املدينة  وسط  في  اإلقامة  بني  اجلمع  فبإمكانهم 
التاريخي العريق في فيينا، سالزبورغ، واينسبروك، 
مع البقاء في منطقة جبال األلب ذات املناظر الطبيعية 
النقية  البحيرات  تتوفر  حيث  والساحرة  اخلالّبة 
كالكريستال. وكل هذه املناطق في متناول اليد بحيث 
ميكن الوصول إليها في غضون ساعتني إلى ثالث. 
أما أكثر الوجهات السياحية التي تستقطب السياح 
املمتد في فيينا وسالزبورج  البساط األخضر  فهي 
شهيرة  أصبحت  التي  املناطق  وبعض  وزيالمسي، 
في  سيما  وال  املاضية  القليلة  السنوات  خالل  جداً 
مقاطعة تيرول مع عاصمتها اينسبروك، ومنتجعاتها 
وكذلك  وسيفيلد،  كيتسبول،  مثل:  الرائعة  اجلبلية 
الطبيعية  بالينابيع  تشتهر  التي  فالي  غاشتني 
واملنتجعات األكثر شهرة في جبال األلب ومقاطعة 
حيث  البحيرات  أرض  بأنها  تشتهر  التي  كارينثيا 

توجد فيها 1270 بحيرة فقط الغير!

قصر »شونبرون«

القصر اإلمبراطوري
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جنوباً نحو القوقاز.
اجتاحت  أغسطس  شهر  منتصف  وبحلول 
مجموعة اجليش )أ( حقول النفط في ميكوب )رغم 
ووصلت  آالتها،  معظم  تدمير  من  ال��روس  متكن 
إلى سفوح جبال القوقاز في وقت كان فيه القائد 
مشارف  على  قواته  مع  يقاتل  باولوس  األملاني 

ستالينغراد ويقصفها باملدفعية الثقيلة.
جيش  ق��وات  عمدت  مغزى  ذات  خطوة  وف��ي 
كانت  التي  هوث  هيرمان  بقيادة  الرابع  »البانزر« 
متجهة لالنضمام إليه إلى تغيير مسارها بعيداً عن 
مجموعة اجليش )أ(، وكان ذلك يشير إلى أن التقدم 
إلى القوقاز بدأ يفقد زخمه، حيث بدأ تركيز الطرفني 

ينصب على ستالينغراد.
ڤاسيلي  جبهة  كانت  ال��روس��ي  اجلانب  على 
املنطقة  عن  مسؤولة  ستالينغراد  في  ج��وردوف 
حيث كان ستالني قد أخبره في الرابع والعشرين 
بأي ثمن  أن تصمد  املدينة يجب  أن  من أغسطس 
الكبيرة  اخلبرة  ذوي  من  قادته  أحد  له  وأرس��ل 
وُيدعى جورجي جوكوڤ لإلشراف على العمليات 

العسكرية.
وفي الوقت الذي كان فيه اجليش الثاني والستون 
التابع لڤاسيلي تشيكوڤ مسؤوالً عن املدينة فإن 
جوكوڤ كان ُمدركاً أن األجنحة العسكرية جليش 
باولوس غير حصينة، ولهذ بدأ في تنظيم القوات 

لشن هجمات مضادة.
على اجلانب اآلخر متكن األملان من الضغط على 
ضيق  مكان  إلى  التقهقر  على  وإجباره  تشيكوف 
على اجلانب الغربي من نهر »الڤولغا« حيث ارتفع 

معدل اخلسائر بني اجلانبني.
رجال شيكوڤ من جهتهم أصيبوا بالكثير من 
حجم  انخفاض  من  عانوا  كما  واإلنهاك،  التعب 
الطريقة  وكانت  إليها،  يحتاجون  التي  التعزيزات 
الوحيدة لوصول املساعدات إليهم تتمثل في عبور 
نهر »الڤولغا« الذي كان يتعرض للقصف املدفعي 
اإلصابات،  من  العديد  بهم  أوقع  مما  املتواصل، 
يسود  الركود  كان  سبتمبر  شهر  نهاية  وبحلول 

مناطق القتال.

خطط جيكوڤ ل�سن هجوم م�ساد

عمد جيكوڤ إلى تنظيم هجمات مضادة محدودة 
ضد أجنحة اجليش السادس األملاني والتي أجبرت 
قواته  مسار  تغيير  على  باولوس  األملاني  القائد 

للتعامل مع هذه الهجمات.

معركة »ستالينغراد«
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

هزمية �ساحقة لالأملان يف ال�سرق

منها  عانت  التي  الطويلة  املأساة  أسباب  تعود 
إلى   1943-1942 شتاء  خالل  ستالينغراد  مدينة 
على  هجومه  بتجديد  هتلر  اتخذه  ال��ذي  القرار 
األراضي الروسية بعد التصدي لقواته في موسكو 
في العام 1941، وبدالً من أن يحاول ثانية الهجوم 
على العاصمة الروسية قرر االستيالء على حقول 
بأن  يحلم  ك��ان  خطة  وه��ي  القوقاز،  في  النفط 
يتزامن حتقيقها مع إحراز نصر في شمال أفريقيا 

إلخضاع الشرق األوسط كله لسيطرته.
اسم  عليها  أُطلق  التي  العسكرية  العملية  هذه 
لقيادة ڤيدور ڤون بوك  »األزرق« كانت ستخضع 
قائد اجليش اجلنوبي األملاني، الذي مت تقسيمه إلى 
»ب«،  واجليش  »أ«  اجليش  هما:  فرعيني  جيشني 
شن  مسؤولية  يتولى  أن  »أ«  اجليش  على  وكان 
إلى  »ب«  اجليش  يتقدم  بينما  الرئيسي،  الهجوم 
خط نهر »الُدون« ثم االلتفاف باالجتاه إلى اجلنوب 

الشرقي  اجلناح  لتأمني  ستالينغراد  من  الشرقي 
ثّم  »الڤولغا« ومن  نهر  »أ« قرب  ملجموعة اجليش 
األملانية  القيادة  كانت  حيث  القوقاز،  إلى  التوجه 
تهدف من خاللها إلى جعل موسكو وكأنها الهدف 
القوقازي  الهجوم  الرئيسي وحتى في حال تنفيذ 
فإن الروس سيواصلون االعتقاد بأنه مجرد هجوم 

ثانوي.

بدء العملية الع�سكرية )االأزرق(

في  األملاني  اجليش  من  )ب(  املجموعة  ب��دأت 
الثالثني من يونيو تقدمها باجتاه نهر »الدون« على 
ذلك  املوجودة في  الروسية  القوات  أمل محاصرة 

اجليب.
إال أن الروس قاموا بخطوة حكيمة، إذ كانوا قد 
انسحبوا قبل تشكيل هذا اجليب، وإن كان هذا األمر 
»الدون«  نهر  إلى  الوصول  على  األملان  ساعد  قد 

خالل أسبوع.
وفي السابع من يوليو قامت املجموعة )أ( في 
اجليش األملاني بشن هجومها في حوض »دونيتز«، 
ومرة أخرى قرر اجليش األحمر االنسحاب، إال أن 
األمطار  هطول  بسبب  بطيئاً  كان  األملاني  التقدم 
إلى  أدى  مما  الوقود،  في  نقص  وحدوث  الغزيرة 
أمراً  أصدر  حيث  سريع  بشكل  هتلر  صبر  نفاد 
من  اجلو  »البانزر« وسالح  قوات  تشكيالت  بنقل 
مجموعة اجليش )ب( إلى قائمة اجلنرال سيفموند 
قائد مجموعة اجليش »أ« األمر الذي ترك اجليش 
السادس بقيادة فريدريك باولوس مدعوماً بالقليل 
من عناصر قوات »البانزر« ملواصلة التقدم باجتاه 

ستالينغراد.
الذي  البطيء  للتقدم  األمل  بخيبة  ومع شعوره 
من  بوك  ڤون  بإقصاء  هتلر  قام  قواته،  حت��رزه 

منصبه وحّل القيادة العسكرية.
اجليشني  مجموعتا  وجدت  نفسه  الوقت  وفي 
فمجموعة  متشعبني،  طريقني  ف��ي  نفسيهما 
باجتاه  الشرق  إلى  التحرك  واصلت  )ب(  اجليش 
)أ(  اجليش  مجموعة  توجهت  بينما  ستالينغراد،  جنود سوڤييت يقاتلون في محاولة للتصدي للتقدم األملاني باجتاه نهر الدون في يوليو 1942.

أدى تركيز هتلر على ستالينغراد إلى ضعف عملية تقدم مجموعة اجليش األملاني )أ( باجتاه القوقاز حيث جذبت 
هذه املدينة القوات األملانية كاملغناطيس، مما جعل أجنحة هذه القوات ُمعرضة بشكل سهل للهجمات الروسية.

عمليات التقدم الروسية
هجمات مضادة أملانية
خط اجلبهة في 19 نوفمبر
خط اجلبهة في 30 نوفمبر
خط اجلبهة في 31 ديسمبر
مهابط طائرات أملانية

روسيا

ستالينغراد
الڤولغا

شاڤروبول

ميكوب

جبال القوقاز
البحر األسود

كورسك

روستوڤ

ڤورونيج
مجموعة اجليش )ب(

ڤون بوك
الدون

مجموعة اجليش )أ(

دوتيتس

الدون

ستالينغراد

اجليش الثاني والستون
تشيكوڤ

جبهة ستالينغراد
برليمينكو

ڤيرخي كومسكي

مورونوش

توروموسني

اجليش الثامن
اإليطالي

اجليش الساس 
جولوس

اوبلڤسكايا

جيش بانتزر 
الرابع

اجليش الرابع 
الروماني

نوث

جبهة الدون
روكوسوڤسكي

كاالتشي

سوڤينسكي

اجلبهة اجلنوبية 
الغربية
فاتوتني

تشير

اجليش الثالث 
الروماني

يوجوڤسكايا
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اأرقــــــام ونـتـائج

الــــــرو�ص:

واجلنوب  وال��دون  ستالينغراد  جبهات   •
 19 )حتى  رج��ل   1.143.500 الغربي: 

نوفمبر(
• القائد العام: جورجي جيكوڤ

• القتلى واألسرى 486.000 
• اجلرحى واملرضى 614.000

االأملــــــــان

•  اجليش السادس األملاني 290.000 رجل 
)حتى 22 نوفمبر(

• القائد العام: فريدريك باولوس.
• القتلى واألسرى 265.000

• اجلرحى: 23.000

وفي الثاني عشر من سبتمبر قام جيكوڤ بإعداد 
خطة طموحة تهدف إلى فرض طوق مزدوج على 
طريق  عن  ستالينغراد  منطقة  في  األملانية  القوات 
شن هجمات على أطراف املنطقة التي انتشرت فيها 
هذه القوات، وقد استغرق إعداد وتنفيذ هذه اخلطة 
املوافقة  في  بطء ستالني  بسبب  الوقت  من  الكثير 
على إرسال التعزيزات الضرورية من موسكو إلى 
حتى  باالنتظار  قرار  اتخاذ  مت  كما  ستالينغراد، 
األرض  تكتسب  لكي  الشتاء  في  الثلوج  هطول 

صالبتها من جديد.
الروس  بها  متتع  التي  امليزات  إحدى  ومتثلت 
في اضطرار األملان إلى نشر قوات متدنية التدريب 
اجليش  أجنحة  حلماية  الروماني  للجيش  تابعة 
األملاني، حظيت اخلطة الروسية التي عرفت باسم 
»أورانوس« بالكثير من السرية، حيث علم بها فقط 
اجلبهة  قائد  ڤاتوتني  نيكوالي  العسكريون  القادة 
روكوسوڤيسكي  وقسطنطني  الغربية  اجلنوبية 
قائد جبهة نهر الدون، وأندريه يرميينكو قائد جبهة 

ستالينغراد اجلديدة.
اجليش  بقواته  ه��اج��م  جهته،  م��ن  ڤاتوتني 
جنح  بينما  ستالينغراد،  غربي  الروماني  الثالث 
يقودها  التي  القوات  إبقاء  في  روكوسوڤيسكي 
لهجمات  تعرضها  إث��ر  مشلولة  شبه  ب��اول��وس 
املقاتلون  متكن  كما  جنوده،  قبل  من  متواصلة 
الروس في جبهة ستالينغراد من توجيه ضربات 
اجلنوبي من  إلى  الروماني  الرابع  للجيش  شديدة 

املدينة.
كل  قام   1942 نوفمبر  من  عشر  التاسع  في 
هجماتهما،  بشن  وروكوسوڤيسكي  ڤاتوتني  من 
إلى  قواته  مع  يرميينكو  انضم  التالي  اليوم  وفي 
تلك الهجمات، األمر الذي أدَّى إلى تقطيع أوصال 
اجليش السادس األملاني إضافة إلى جيش »البانزر« 

الرابع.
أمر  األملانية  اخلسائر  من  للحّد  محاولة  وفي 
بأن  مانشتاين  ڤون  إيريك  العسكري  القائد  هتلر 
يقود مجموعة جديدة من اجليش لشن عملية إغاثة 

وإنقاذ للقوات األملانية.
الروس هجمات  بداية شهر ديسمبر شن  وفي 
نصفني،  إلى  ستالينغراد  جيب  شق  بهدف  أُخرى 
حيث أحرزوا بعض التقدم إال أنهم توقفوا بعد أياٍم 

قليلة.
وفي الثاني عشر من الشهر ذاته صعد مانشتاين 
أحرزت  والتي  يقودها،  التي  اإلغاثة  عملية  من 
الروسية  املقاومة  أن  إال  التقدم،  بعض  البداية  في 
العنيفة متكنت من تهديد خطوط إمداداته، ومع ذلك 
نهر  إلى  وصلوا  حتى  التقدم  وقواته  ڤون  واصل 
»ميشكوڤا« الذي يبعد نحو خمسني كيلو متراً عن 

اجليب وذلك في التاسع عشر من ديسمبر.
ومن الواضح أن الدفاعات الروسية القوية أدت 

إلى منع األملان من التقدم لألمام.

م�سري االأملان املحتوم

استمر الهجوم الروسي في الشمال والذي التحم 
في  املوجودة  الروسية  القوات  شنته  آخر  بهجوم 

جبهة ستالينغراد في الرابع والعشرين من ديسمبر، 
جزء  بضرب  تهديداً  الهجومان  هذان  شكل  حيث 
والعشرين  الثامن  وفي  مانشتاين،  قوات  من  مهم 
من الشهر ذاته سمح هتلر لكل من قوات مانشتاين 
وماكسيميليان باالنسحاب، حيث أدت هذه اخلطوة 
األملان على مسافة مائتي كيلو متر من  إلى جعل 
ستالينغراد  في  األملانية  القوات  كانت  كما  اجليب، 
أن  إال  يومياً،  اإلم��دادات  من  طناً   750 إلى  حتتاج 
على  وكان  الثلث،  تتجاوز  تكن  لم  املتوفرة  الكمية 
أجل  من  أطول  ملسافات  الطيران  الشحن  طائرات 
في  وذلك  يومياً  اإلمدادات  من  طناً   90 نحو  إلقاء 

أفضل الظروف.
قوات  شكلته  الذي  التهديد  من  التخلص  ومع 
مانشتاين أصبح مبقدور القوات الروسية التحرك 

بشكل فّعال.
قوات  شنت   1943 يناير  من  العاشر  وف��ي 
جهة  من  اجليب  على  هجوماً  روكوسوڤيسكي 

الغرب، وخالل أسبوع متكنت القوات الروسية من 
اجتياح جميع مهابط الطائرات األملانية األمر الذي 
أدى إلى حدوث انخفاض كبير في نقل اإلمدادات 
أيدي  في  يقع  معظمها  كان  والتي  لألملان  اجلوية 

الروس.
القائد  بدأ  يناير  من  والعشرين  الثاني  وفي 
األملاني باولوس في إعادة تنظيم قواته واستئناف 
الهجمات، وفي اليوم التالي كانت آخر طائرة أملانية 

ُتشاهد في سماء اجليب.
من  خطير  بشكل  تعاني  باولوس  قوات  بدأت 
 30 من  أكثر  أن  كما  والذخيرة،  الطعام  في  نقص 
من  ُحرموا  القوات  هذه  من  وجريح  مريض  ألف 

احلصول على حصصهم من األطعمة.
لقوات  انضموا  فقد  أما رجال روكوسوڤيسكي 
تشيكوڤ في ستالينغراد ذاتها، حيث فقدوا بعض 
ذلك  ورغم  سيطرتهم،  حتت  كانت  التي  املناطق 
رفض هتلر سحب القوات اخلاضعة لقيادة باولوس 

وطلب منه الدفاع حتى الرمق األخير.
الدعاية  أجهزة  بدأت  يناير  من  الثالثني  وفي 
القوات  أحرزتها  انتصارات  عن  تتحدث  األملانية 
بترقية  هتلر  قام  كما  املعركة،  أرض  على  األملانية 

باولوس إلى رتبة فيلد مارشال.
املنطقة  في  موجوداً  كان  الذي  باولوس  أن  إال 
اجلنوبية من اجليبني أعلن استسالمه للروس، بينما 
واصل اجليش الشمالي املقاومة ليومني آخرين، إال 
على  أجبره  الكثيف  املدفعي  للقصف  تعرضه  أن 

االستسالم في الثاني من فبراير.
وقد مت أسر نحو تسعني ألف جندي أملاني خالل 
العمليات القتالية عاد منهم إلى أملانيا نحو خمسة 

آالف فقط.
أعلن  بانتصارهم  يحتفلون  الروس  كان  وبينما 
بأن ستالينغراد  واعترف  أيام،  أربعة  احلداد  هتلر 

كانت نقطة حتول رئيسية في احلرب في الشرق.
املعركة  هذه  نتائج  ساعدت  للروس  وبالنسبة 
وبدأت  العسكرية،  املبادرة  زمام  استعادتهم  على 

قواتهم في التحرك غرباً لتطرق أبواب برلني.

معارك سطرت التاريخ

جنود أملان يأخذون قسطاً من الراحة بالقرب من مصنع للعربات الزراعية خارج مدينة ستالينغراد.
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �سبق اأن اتفق النا�ض  

على حب اإن�سان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �سبق لقائد اأن كانت 

�سمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعا كل اخلري، وهنا 

�سهادات بع�ض ممن عرفوك 

عن قرب..

خالد الظنحاين

زايـــــد..
ُأعجب بالمتنبي وحفظ أشعار العرب

ر م�سريته مع ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »رحمه اهلل«،  �ساعر واإعالمي بارز يتذكَّ

ومواقف عظيمة عا�سها مع زعيم عظيم يف ع�سره.

متميز  وإع��الم��ي  شاعر  احللقة  ه��ذه  ضيف 
جالَس املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان في حضرة جالل الشعر، واستمع 
ألشعاره واستفاد من مدرسته الشعرية واحلياتية. 
إنه الشاعر واألديب راشد شرار الذي ارتبط اسمه 
بالشعر في اإلمارات وكان عالمًة مميزًة في مسيرة 
الشعر اإلماراتي، قدم للشعر الكثير والكثير ونال 
من الشعر والشعراء االحترام والتقدير. وفيما يلي 
نص شهادته وانطباعاته وذكرياته مع الشيخ زايد 

»طيب الله ثراه«.
إن اعتزازي شخصياً بكوني من اإلمارات، حملتُه 
دائماً في كل مسيرة حياتي العملية، خصوصاً من 
بداية املشوار في العمل العسكري إلى أن وصلت 
ويقدمه  يعده  ك��ان  ال��ذي  اإلع��الم��ي.  العمل  إل��ى 
املرحوم علي بن رحمة الشامسي، والذي كان يبث 
من »إذاعة الشارقة«. ثم برنامج »مجالس الشعراء« 
الذي مت تكليفي بإعداده وتقدميه بعد اعتذار الشاعر 
واستمر  البرنامج  تقدمي  عن  الهلي  سعيد  محمد 
مجالس  وبجانب   .1995 ع��ام  حتى  له  تقدميي 
الشعراء قدمت برنامجاً إذاعياً من إذاعة دبي باسم 
يذاع مسجالً،  البرنامج  هذا  كان  »جلسة شعبية«، 
وبرنامج آخر بعنوان »همسات من الشعر«، إلى أن 
وبدأ  لإلذاعة،  املكتوم  ثاني  بن  سعيد  الشيخ  جاء 
في تطويرها وطلب مني أن يكون برنامج »جلسة 
شعبية« مباشراً وملدة ساعتني أسبوعياً. وكان هذا 
على  ُيبث  شعبي  شعر  برنامج  أول  هو  البرنامج 
على مستوى  كبيراً  الهواء مباشرة، وحقق جناحاً 
العالم العربي وليس اخلليجي فقط. كما قدمت من 
تلفزيون دبي برامج »مجالس الشعراء«، »سوالف 

»ديوان  وبرنامج  زمان«،  أيام  »احلج  بلدنا«،  من 
القصيد« في قناة الرابعة بعجمان.

ات�سال مفاجىء

الصدفة التي كانت نابعة من حب زايد »رحمه الله« 
للشعر والشعراء، وأذكر أنه في ذلك اليوم كان زايد 
يستمع إلى برنامج »جلسة شعبية« من إذاعة دبي 
، وكان البرنامج يقدم حلقة خاصة عن عيد جلوس 
الشيخ زايد مبعية عدد من الشعراء وكانوا علي بن 
الدوسري،  الله«، وسعود  الشامسي »رحمه  رحمه 
بن  وعبيد  واملطرب سعيد سالم،  الكعبي،  ومصبح 
طروق النعيمي، وهادف الدرعي. وقد أعجب الشيخ 
زايد بأسلوب تقدمي البرنامج والقصيدة التي قمت 
بإلقائها، وبعدها أمر زايد سائقه باالتصال باإلذاعة 
للسؤال عن راشد شرار، وعندما رددت على املكاملة 
الذي نقل لي  الهاتف غدير بن حبوه،  وجدت على 

إعجاب زايد بأسلوبي وقصائدي وطلب مني نسخ 
زايد..  للشيخ  وإرسالها  القصائد  وبعض  احللقة 
وكان هذا الكالم قبل وفاة الشيخ زايد »رحمه الله« 
وأرسلته  الشريط  سجلت  بعدها  سنوات.  بعشر 
لقصر سموه، وبعد أن سمع الشريط استدعاني في 
مجلسه فذهبت وألقيت بعض القصائد في حضرته، 

واستمر التواصل بعد ذلك.

ال�ساعر واملعلم

للشعر في نفس زايد منزلة خاصة ومقام رفيع.. 
لعبته  الذي  البارز  الدور  من  ذلك  على  أدل  وليس 
أشعار »املتنبي« في حياة سموه وبصماتها العميقة 
وقرأ  وأسلوبه.  سلوكه  ومنط  تفكيره  طبيعة  على 
زايد املعلقات السبع، ومن املعلقات القريبة إلى نفسه، 
والتي تأثر بها في ِصباه معلقة زهير بن أبي سلمى 
التي يعبِّر فيها الشاعر عن معاٍن رفيعة، وهي تعبير 
الرفعة والكمال  إلى  الذات حني تسمو وتتطلع  عن 
زايد  وك��ان  النقائص..  عن  والترفع  واالستقامة 
ش�اعراً كبيراً يتذوق الشعر وينظمه، وخاصة الشعر 
النبطي الذي ميثل وجدان الشعب ويعبِّر عن�ه، وكان 
املعبرة  والهوية  واألصل  التاريخ  هو  الشعر  يعتبر 
يقول: »شعب ال  دائماً  واملواطن، وكان  الوطن  عن 

يتقن الشعر يكون خالياً من املشاعر«.
ورغم مسؤوليات زايد السياسية ومشاغله في 
إدارة شؤون البالد، إال أنه كان شاعراً وأديباً مطلعاً 
على  حريص  وهو  وبحوره،  الشعر  عوالم  على 
ويطارحهم  يجالسهم  ونتاجاتهم،  الشعراء  متابعة 
به  عالقتي  خ��الل  وم��ن  الشعر.  ويطارحونه 
وتعاملي عن ُقرب معه أحسست بأن الشيخ زايد 

راشد شرار
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كان الشيخ زايد يردد قصائد مشهورة للمتنبي وأبي فراس احلمداني، فقد كان من ُحّفاظ الشعر الفصيح

معجب بأسلوب راشد شرار وشعره، فكان دائماً 
وطلب  والشعراء،  بالشعر  باالهتمام  يوصيني  ما 
مني في إحدى اجللسات بأن أُعلِّم الشعراء احلديث 
يتعلمون  وهم  أعلمهم  »كيف  فأجبته  والتخاطب 
زايد  الشيخ  من  تعلمت  لقد  زايد؟«.  مدرسة  من 
زايد  فكان  وتعالى،  سبحانه  الله  إال  كبير  ال  أنه 
القوم،  أبسط  من  أن��ه  يشعرك  ومكانته  بهيبته 
واستنتجت أن التواضع يعلو باملرء، وتعلمت أيضاً 
نفسه  على  اآلخرين  يفضل  أن  يجب  اإلنسان  أن 
ويهتم بشؤونهم، ويحاول أن يساعدهم على قدر 
املستطاع، فقد كان زايد سباقاً إلى اخلير دائماً، لم 
يبخل على بلده وأمته بشيء فامتدت أفضاله إلى 

اجلمي�ع. 

جمال�ص �سعراء االإمارات 

كان الشيخ زايد »رحمه الله« األب والقائد لكل 
محباً  وكان  والعرب،  واخلليج  اإلم��ارات  شعراء 
فاهتم  الشعبي،  الشعر  وخاصًة  للشعر  وداعماً 
بإنشاء مجالس للشعراء ومتابعة نشاطهم، ووجه 
العديد  وتنظيم  بإقامة  املختصة  الدولة  مؤسسات 
وتخصيص  واملهرجانات  واألنشطة  الفعاليات  من 
اجلوائز للشعر والشعراء، وأوصى بعرض إنتاجهم 
واملرئية، وأن  املسموعة  اإلعالم  من خالل وسائل 

تصرف لهم املكافآت والرواتب تشجيعاً لهم.
فكان  زايد،  بتوجيهات  انطلقت  املجالس  أغلب 
»مجلس شعراء أبوظبي«، و»مجلس شعراء العني«، 
و»مجلس شعراء املنطقة الغربية« و»مجلس شعراء 
اإلمارات الشمالية« إلى أن تسلمت رئاسة مجلس 
شعراء دبي وتقدمت بطلب للشيخ زايد »رحمه الله« 
العتماد مجلس شعراء دبي ضمن املجالس املعتمدة 

في وزارة الثقافة واإلعالم آن ذاك. 
إلج��راء  ذهبت  ثم  الطلب  قدمت  أنني  واذك��ر 
الرميثي  محمد  ب�السيد  وإذ  أملانيا  في  فحوصات 
يا  »أنت  قائالً:  الشعراء  يتصل ويسأل عن كشف 
راشد منذ شهرين كلمت الشيخ زايد عن موضوع..

زايد  الشيخ  أن  فتعجبت  املوضوع؟«،  هذا  شو 
طلبي  إن  له  فقلت  طلبي،  ينس  لم  الله«  »رحمه 
املجالس  ضمن  دبي«  شعراء  »مجلس  اعتماد  هو 
املعتمدة، فطلب مني كشفاً بأسماء الشعراء فأرسلته 

من أملانيا، وبالفعل مت اعتماده.
 

رجل مو�سوعي

حينها  زاي��د  الشيخ  كتب  اخلليج،  حرب  إب��ان 
قصيدة )حربية( ينادي خاللها بالتالحم والتضامن 
في  الناس  بني  القصيدة  فانتشرت  والوحدة، 
في  للشعراء  أيقونة  وصارت  واخلليج،  اإلم��ارات 
املستوى  وعلى  منها.  األفكار  واستلهام  مجاراتها 
والطيور  بالزراعة  اخلير«  »زايد  اهتم  االجتماعي 
الشعراء  يحث  كان  ما  ودائماً  والهجن  والقنص 
مطالبته  إلى  إضافة  اجلانب،  هذا  عن  التعبير  على 
إلى  الشعراء  ودعوة  والتقاليد  بالعادات  بالتمسك 

االلتزام بهذا النهج واألسلوب في مخاطبتهم ألبناء 
مجتمعهم، عالوة على اهتمامه وحرصه على إبراز 
التراث الشعبي اإلماراتي وحفظه من االندثار. لقد 
كان الشيخ زايد إنساناً بكل معنى الكلمة، موسوعي 

الفكر والعمل، فكان رجالً تاريخياً بحق.
 

ثقافة �سعرية 

دائماً ما كان الشيخ زايد يردد قصائد مشهورة 
للمتنبي وأبي فراس احلمداني، فقد كان من ُحّفاظ 
الشعر الفصيح، عالوة على معرفته برموز ورواد 
الشعر الشعبي في منطقة اخلليج. وأذكر أنه كان 
ببيت  واستشهد  قصيدة،  يعد  الشعراء  أحد  هناك 
شعر من الشعر العربي الفصيح وأخطأ فيه فقاطعه 

زايد وصحح له البيت.
 

حدث كبري

وأنا في طريقي من دبي إلى أبوظبي، اتصل بي 
املرة  وهي  الهاتف  عبر  الله«  »رحمه  زايد  الشيخ 
األولى الذي يتصل بي منذ أن التقيت به.. املتحدث 
قال: إن الشيخ زايد يرغب في احلديث معك، ولم 

زايد  ص��وت  سمعت  فجأة  ألرد.  مجاالً  يعطني 
»رحمه الله«.. فقلت له حلظة يا طويل العمر فأنا 
ال استطيع أن أسمع صوت زايد وأقود سيارتي، 
فصوت زايد شيء كبير ومؤثر.. فطلب مني التوقف 
إلكمال احملادثة التي كانت بالنسبة لي حدثاً كبيراً 
ومهماً ترك في نفسي وحياتي أثراً كبيراً وإحساساً 

بالفخر وقيمة املواطن لدى القائد.

برتقال وحلوى

أمامه  وكان  مجلسه،  في  كنت  أنني  مرة  أذكر 
أربعاً  زاي��د  الشيخ  منها  فأخذ  البرتقال  بعض 
وأعطاني إياها، وقال لي: »هذا أول إنتاج ملزارعنا«، 
وأعطاني أيضا وعاًء مملوءاً باحللوى وقال: تذوق 
املوقف يدل على  حلوى زايد وبرتقال زايد. وهذا 
أنني  الطريف  تعالى.  الله«  »رحمه  تواضعه  مدى 
أخذت احللوى والبرتقاالت األربع وانصرفت وأثناء 
عودتي إلى الشارقة، وفي الطريق اتصل بي األخ 
هل  يسأل  زايد  أن  ُيبلغني  الكعبي  سالم  بن  علي 
أكلت البرتقال واحللوى أم ال؟ إنه موقف كبير من 

إنسان عظيم..زايد اخلير رحمه الله تعالى.
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vv

د. فالح حنظل

اأ�س�س ال�سيخ �سعيد بن 

مكتوم »جمل�س التجار« 

عام 1957 ف�سار اأف�سل 

جمل�س اإ�ست�ساري 

اإقت�سادي للحاكم

حـاكم في الزمن الصعب
ال�ســـــيخ �ســـــــعيـد بن مكتـــوم   

)حــــكم من 1912 اىل 1958(

هو املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعيد 
بن مكتوم بن حشر بن مكتوم بن بطي. ومكتوم 
بن بطي يعتبر مؤسس إمارة دبي منذ أن تولَّى 
األكبر  اجلد  أنه  كما   ،1833 عام  في  أمرها 
إمارة  السمو حكام  املكتومية أصحاب  للدوحة 
دبي. تولى الشيخ سعيد بن مكتوم احلكم خلفاً 
بطي،  بن  مكتوم  بن  سهيل  بن  بطي  لقريبه 

وكان ذلك في عام 1912. 
وسط  دبي  إم��ارة  في  األم��ور  توليه  جاء 
عام  ففي  اإلم��ارة،  بها  مرت  صعبة  ظ��روف 
اتهمت  بطي،  الشيخ  عهد  وع��ل��ى   1910
املدينة  وأهالي  احلاكم  البريطانية  السلطات 
بأنهم يهربون السالح، لذلك أوفدت إلى هناك 
البارجة )هياسنت( بقيادة الضابط )نواكس( 
فلما  السالح،  بتسليم  املدينة  أهل  أمر  الذي 
عندهم،  سالح  يوجد  ال  بأنه  احلاكم  أخبره 
أمر الضابط بفتح نيران مدافع سفينته على 
بالنزول  مشاة  سرية  قامت  فيما  البلدة، 
وأوقعوا  دبي  أهالي  لها  فتصدى  البر،  إلى 
سقط  كما  املهاجمني،  صفوف  في  خسائر 
تلك  ألقت  املدينة، وقد  الشهداء في  عدد من 
احلادثة الرعب في أوساط الناس فانكمشت 
عن  بحثاً  الغوص  األعمال وأصيبت عمليات 

وعلى  السوق  على  أثرت  كبيرة  بخسارة  اللؤلؤ 
اقتصاد اإلمارة الذي كان يعتمد أصالً على إيرادات 
الذي  الرئيسي  القومي  الدخل  تعتبر  التي  الغوص 
يرفد خزانة احلاكم، وكذلك السوق احمللي، غير أن 
تولي الشيخ سعيد احلكم أنعش آمال الناس، فهذا 
بن  مكتوم  والده  من  جتارية  خبرة  كسب  احلاكم 
للتجار  دبي  في  التجارة  أب��واب  فتح  الذي  حشر 
الساحل  على  الواقعة  )لنجة(  بلدة  من  النازحني 
الفارسي، وهي العاصمة القاسمية أيضاً واحملاطة 
بعدد من املستوطنات العربية الصغيرة املمتدة على 

طول الساحل الفارسي. 

عودة اإىل الغو�ص 

إيرانية  بحرية  قوات  وصلت   1899 عام  ففي 
عن  وأعلنت  )لنجة(،  واحتلت  خان  أحمد  بقيادة 
وكذلك  القاسمي،  خليفة  بن  محمد  احلاكم  سقوط 
أثارت  العرب فيها. وقد  القواسم  عن سقوط حكم 
الواقعة  واملدن  البلدة  جتار  عند  قلقاً  العملية  هذه 
بن حشر  مكتوم  الشيخ  علم  في جوارها. وعندما 
بذلك وافق على نزوح التجار إلى دبي وأن يقدم لهم 
تسهيالت في استخدام )اخلور( كميناء لالستيراد 
في  التجارة  ازدهرت   1903 عام  وفي  والتصدير. 
دبي ودخلت إليها السفن. ففي موسم الغوص كانت 
هناك )300( سفينة ألهل دبي مستعدة للخروج إلى 
البحر، فلما تولَّى األمر الشيخ سعيد في عام 1912 
والتجارة  الغوص  اقتصاد  إحياء  على  جاهداً  عمل 
احمللية، فانتعش السوق احمللي وقام اقتصاد اإلمارة 
على أساس معادلة بني )الطواويش(، وهم كبار جتار 
اللؤلؤ واحلاكم باعتباره السلطة التنفيذية في الدولة 
محصولهم  ُخمس  يقّدمون  التجار  أن  على  وتقوم 

إلى احلاكم، مقابل أن يكونوا أعضاء مستشارين له، 
عن  والدفاع  واحلكم  باإلدارة  القيام  احلاكم  وعلى 
السلطة،  أمور  من  ذلك  غير  إلى  واإلم��ارة  الشعب 
وهذا معناه أن السلطة املالية بيد )الطواويش(، بينما 

السلطة التنفيذية بيد احلاكم. 
فكان  الشاكلة،  هذه  على  األوض��اع  واستمرت 
ازدهار موسم الغوص معناه ازدهار الدخل القومي، 
عام  في  بدأت  التجارة  هذه  انهيار  بوادر  أن  غير 
1924 عندما وصلت إلى دبي مجموعة من الآللئ 
االصطناعية، وقد مت انتاجها في اليابان وكانت ُتباع 
بسعر رخيص مقارنة باللؤلؤ الطبيعي املستخرج من 
قاع البحر، ولم يكترث التجار كثيراً لهذا املوضوع 
في بادئ األمر، غير أن انصراف بعض جتار الهند 
لشراء هذا اللؤلؤ دق ناقوس اخلطر في اإلمارة، بل 

في كل مناطق اخلليج. 
جديد  اقتصاد  ب��وادر  ب��دأت  ذلك،  مقابل  في 
الذي مت  البترول  أال وهو  األفق  تبدو مالمحه في 

الكويت  في  )برقان(  في حقل  األمر  أول  اكتشافه 
البريطانية-  النفط  شركة  قبل  من   )1913( عام 
الفارسية، ثم لم تلبث أن توافدت الشركات العاملية 
املنطقة تبحث عن مكامن أخرى، وقابلت عدداً  إلى 
من حكام املنطقة، ومنهم الشيخ سعيد بن مكتوم، 
وقد أثار هذا احلادث فزع السلطات البريطانية التي 

كانت تريد أن تكون احملادثات حتت إشرافها. 
لذلك قام املستر )تريفور(، وهو املقيم السياسي 
في اخلليج بجولة على اإلمارات، وبيده ورقة يتعهد 
نفطي  امتياز  أي  يعطي  لن  بأنه  حاكم  كل  فيها 
السياسية  املقيمية  ومبوافقة  بعلم  إال  شركة  ألية 

البريطانية املوجودة في البحرين يومذاك. 
العزيز  عبد  امللك  قام  األحداث،  تلك  وفي خضم 
في  نفطي  امتياز  مبنح  السعود  الرحمن  عبد  بن 
أوف  أويل  )ستاندرد  شركة  إلى  اإلحساء  ساحل 
كاليفورنيا(، وبذلك وصل األمريكيون إلى اخلليج، 
فصار خوف اإلجنليز أكثر على مناطق نفوذهم في 
البحرين  في  تأسست   1925 عام  وفي  اإلمارات، 

شركة نفط )بابكو(. 
وصار احتمال وجود النفط في مناطق اإلمارات 
البريطانية  النفط  بشركة  دفع  مما  تقريباً،  مؤكداً 
ملقابلة  موظفيها  من  اثنني  توفد  أن  إلى  الفارسية 
حكام اإلمارات، ومنهم الشيخ سعيد املكتوم، وكان 
إجنليزي  وهو  وليماسن  الله  عبد  احلاج  املوظفان 
مسلم وامليجر هوملز، لكن اتفاقاً لم يحصل. وبينما 
كانت تلك األحداث تدور كانت األوضاع االقتصادية 
تزداد سوءاً ليس في إمارة دبي فقط، ولكن في بقية 
بسبب  اخلليج  إمارات  كل  في  بل  أيضاً،  اإلمارات 
ظهور اللؤلؤ االصطناعي واألزمة االقتصادية التي 

كان ازدهار موسم الغوص يعني ازدهار الدخل القومي
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من الذهب مايقدر ب)45( مليون جنيه استرليني.
 لم يكن االقتصاد كل هم احلاكم، فقد انصرف 
سنوات  ففي  اإلم��ارة،  في  العلم  نشر  إلى  أيضاً 
هي  البلدة  في  مدارس  خمس  هناك  كانت  احلرب 
ومدرسة  »السعادة«  ومدرسة  »الساملية«  مدرسة 
مدرسة  واخلامسة  »األحمدية«،  ومدرسة  »الفتح« 

»أهلية خاصة« أسسها املرحوم حسن الصايغ. 
نهائي  بشكل  أوزاره��ا  احلرب  وضعت  وعندما 
أبوظبي  اجل��ارة  مع  قامت  التي  األزم��ة  وانتهت 
نفطياً  امتيازاً  احلاكم  منح  احلدود،  حتديد  بشأن 
بتشييد  وقام  األمريكية،  )سوبريور(  لشركة  آخر 
مستشفى املكتوم ودائرة اجلمارك، كما مت تشكيل 
الثقافي،  النادي  وتأسيس  النظامية  الشرطة  قوة 
التجار«  »مجلس  هو  تأسيسه  مامت  أحسن  وكان 
في عام 1957 الذي صار أفضل مجلس استشاري 
االقتصادية  القرارات  فيه  ُتتخذ  للحاكم،  اقتصادي 
دبي  مالية  عليه  دارت  الذي  احملور  أصبحت  التي 
أن  يدرك  كان  الله«  »رحمه  وإيراداتها، ألن سموه 
إنعاش السوق التجاري يتوقف على إنعاش التاجر. 
وكان الشيخ سعيد قد اقترن بحصة بنت املر بن 
حريز فأجنبت له راشد وخليفة وله ابن آخر اسمه 
أحمد، وفي يوم 10 سبتمبر من عام 1958، لبَّى نداء 
ربه وانتقل إلى رحمته تعالى، ليتولى األمر بعده ابنه 
األكبر وهو املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد 

بن سعيد املكتوم باني نهضة دبي احلديثة.

عصفت بالعالم يومذاك. 
احلكومة  ق��ررت  عندما  ال��ف��رج  بعض  وب��ان 
الهند،  إلى  لندن  من  جوياً  أن متد خطاً  البريطانية 
عليها  فكان  صغيرة،  يومذاك  الطائرات  كانت  وملا 
أن حتط في عدد من املطارات للتزود بالوقود قبل 
اإلقالع ثانية. كما كانت الطائرات سواًء العسكرية 
أم املدنية، طائرات مائية أي مركبة على جسم زورق 
أو سفينة تنزلق على املاء في الهبوط وتنطلق من 
إذا وصلت  الطائرات  هذه  فكانت  اإلقالع،  في  املاء 
البصرة في العراق وتزودت بالوقود البد أن تهبط 
في مهبطني أو مدرجني في مطارين على الساحل 
أن اخلور  إذ  أحدهما  فكانت دبي  للخليج.  العربي 
املوجود فيها يصلُح لهبوط وإقالع الطائرات املائية 
لهبوط وإقالع  الكبيرة، وإلى جواره مطار صغير 
األصلي  املطار  كان  فيما  املائية،  غير  الطائرات 

ويسمى )احملطة( موجوداً في الشارقة. 
وفي شهر نوفمبر من عام 1933 وقع الشيخ 
سعيد اتفاقية مع السلطات البريطانية وافق فيها 
املائي واألرضي،  املطارين  على منحهم تسهيالت 
شهرياً  هندية  روبية   )800( ق��دره  إيجار  لقاء 
عالوة على خمس روبيات عن كل طائرة تنزل في 
املطار، كما وافقت على منحه مساعدة مالية قدرها 
)500( روبية كل شهر، وهكذا وألول مرة دخل 
اللؤلؤ  إيراد  غير  مالي  إيراد  احلاكم  خزينة  إلى 
الذي يوشك أن ينقرض، وبعد سنتني أي في عام 

1935، مت تأسيس شركة نفط جديدة اسمها »شركة 
تطوير الساحل املتهادن«، وكان مقرها في البحرين، 
وهي أصالً أحد فروع شركة نفط العراق، والغرض 
نفطية  امتيازات  على  احلصول  هو  تأسيسها  من 
الشيخ  وقَّع   1937 مايو   22 وفي  اإلم��ارات.  في 
مع  النفط  عن  للبحث  امتياز  اتفاقية  على  سعيد 
هذه الشركة، وقد أعطى االمتياز الشركة احلق في 
التنقيب عن النفط في كافة أراضي اإلمارة ما عدا 
منطقة )حتا( باإلضافة إلى جزٍء قريٍب من اخلور، 
حيث توجد طائرات اخلطوط اجلوية األمبراطورية 
إلى  روبية  )000ر30(  وقدره  سنوي  دخل  مقابل 
تبع  وقد  بكميات جتارية،  النفط  على  العثور  حني 
اتفاقية النفط أن وقع الشيخ على االتفاقية اجلوية 
سنوياً،  روبية  )000ر15(  فكانت  الشهرنفسه  في 
مما أوصل إيرادات اإلمارة إلى )000ر45( روبية، 
إيرادات  تراجع  بعد  عالياً  يعتبر  املبلغ  هذا  وكان 
له  سبَّب  للحاكم  اجلديد  الدخل  هذا  لكن  اللؤلؤ. 
مشكالت، ألنه لم تكن لديه ميزانية مالية أو خطة 
مسبقة لإلنفاق يعلن عنها ويعمل مبوجبها، لذلك فإن 
هذا الدخل أوجد وبصورة طبيعية طموحات وأفكاراً 
عند أبناء الشعب وتساؤالت عن النقلة االقتصادية، 
وكيفية إنفاق العائدات لبناء إمارة حديثة، وقد قاد 
بن  راشد  بن  مانع  الشيخ  قريبه  التساؤالت  تلك 
مكتوم بن بطي الذي قام في عام 1938 بتشكيل ما 
أُطلق عليه اسم )املجلس( الذي ضم عدداً من جتار 
اإلصالحية  )احلركة  اآلخر  البعض  وأسماه  دبي 
مقراً  ال��دور  إح��دى  من  اتخذوا  حيث  دبي(،  في 
الشيخ احلاكم،  الرسائل مع  لهم وراحوا يتبادلون 

ويطالبون بإصالحات مالية واجتماعية وافق احلاكم 
على أغلبها، لكن األمور صارت تتعقَّد يوماً بعد يوم 
وكثرت اخلالفات بني الطرفني حتى أصبح املجلس 

وكأنه حكومة داخل حكومة. 
وصار من الالزم إنهاء ازدواجية السلطة وتهديد 
الوحدة الوطنية، فبرز من الصفوف ابن احلاكم وهو 
الشيخ راشد الذي كان ُيدرك برؤيته األوسع نطاقاً 
أن عليه أن يصون إصالح املجتمع عن طريق توحيد 
به،  ملتزماً  اجلميع  كان  الذي  األمر  وهو  السلطة، 
السياسي، وقد  املجلس وإنهاء دوره  وأساسه حل 
متكَّن من ذلك في يوم 29 مارس 1939 وهو اليوم 
وفيه  املفاجأة،  أي  الوهيلة(  )يوم  بإسم  املعروف 
انتهى املجلس وانتهت ازدواجية السلطة، واستعادت 
الشيخ  وباشر  وسلطتها  هيبتها  دب��ي  حكومة 
املستقبل  برسم  راشد  الشيخ  جنله  يعاونه  سعيد 
نشوب  نذر  أن  رغم  لإلمارة،  اجلديد  االقتصادي 
احلرب العاملية الثانية بانت وأصبحت وشيكة، لكن 
الشيخ مضى في خطته اإلصالحية وعفا عمن أساء 

إليه من أعضاء املجلس. 
 1939 عام  الثانية  العاملية  ورغم نشوب احلرب 
احلركة  أن  إال   ،1945 ع��ام  إل��ى  استمرت  التي 
أول  فيها  ابتدأت  إذ  تهدأ،  لم  دبي  في  االقتصادية 
عمليات جتارة الذهب مع الهند، وهي التجارة التي 
أصبحت الركيزة االقتصادية األولى التي بنت إمارة 
دبي نفسها عليها، ففي عام 1950 بلغ استيراد دبي 
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اكتشاف النفط في اخلليج بدأ يرسم مالمح إقتصاد جديد في املنطقة
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نساء في الميدان

فرع  مديرة  الشامسي  غريب  ليلى  املقدم 
العني  شرطة  مديرية  في  النسائية«  »الشرطة 
كانت ضمن أول دفعة من الشرطة النسائية في 
الدفعة  تلك  1978. وضمت  عام  أبوظبي  شرطة 

24 عنصراً. 
التحاقها  قصة  الشامسي  املقدم  وتتذكر 
الطويلة  العملية  في مسيرتها  لتمضي  بالشرطة 
التي متتد حلوالي 33 عاماً وتقول: »قرأت إعالناً 
في  نسائية  شرطة  لتعيني  احمللية  الصحف  في 
فوجدت  أسرتي  على  األمر  وعرضت  أبوظبي، 
معارضة شديدة في البداية، ألن عمل املرأة في 
الوقت  ذلك  في  مألوف  غير  أمرا  كان  الشرطة 

حسب العادات والتقاليد السائدة«.
إال أن إصرارها الشديد على االلتحاق بالشرطة 
أرغم أسرتها على النزول عند رغبتها، وتضيف 
الشامسي قائلة: »قابلت اللجنة املختصة للقبول 
عندما  لكنها  تعييني،  مرات  عدة  رفضت  التي 
بالدورة  إحلاقي  على  وافقت  إصراري  الحظت 
في  شهور  ألربعة  استمرت  التي  التدريبية 
والتي  أبوظبي،  في  النسائية«  الشرطة  »مدرسة 
عسكرية،  وتدريبات  نظرية  دروساً  فيها  تلقينا 
في  بالعمل  والتحقت  رقيب  برتبة  وتخرَّجت 
سجن العني املركزي ، ثم تنقلت إلى مواقع العمل 
املختلفة، والتي شملت: قسم الترخيص والبصمة 

وشؤون األمن، وأخيراً الشرطة النسائية«.
العملية  املهمة في حياتها  أبرز احملطات  وعن 
إلى  ترقيتي  تلك احملطات  أبرز  »كان من  تقول: 
حمد  متقاعد  اللواء  من  بقرار  أول  وكيل  رتبة 
سعيد مدير عام شرطة أبوظبي آنئذ، وذلك على 

المقدم ليلى غريب الشامسي:
»إعالن في جريدة قادني لاللتحاق بالشرطة«

أن  بعد  غامضة  جرمية  مالبسات  كشف  خلفية 
قتلت امرأة زوجها، وانتدبت للتحقيق فيها، وبعد 
أدان  الذي  املادي  الدليل  إلى  جهٍد كبير توصلت 
املرأة التي كانت ُمصرة على اإلنكار في مختلف 
باألدلة  مواجهتها  بعد  لكنها  التحقيق،  مراحل 

الدامغة انهارت واعترفت بارتكابها للجرمية«.
ليلى  واصلت  الوظيفية  مهامها  جانب  وإلى 
تعليمها، فالتحقت »بجامعة اإلمارات«، وحصلت 
على درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون، 
أن  إلى  دوري  بشكل  الترقيات  على  وحصلت 
فرع  استحداث  وبعد  ُمقدم،  رتبة  إلى  وصلت 
عينت  العني  شرطة  في  النسائية«  »الشرطة 

دورات  لعدة  خضعن  أن  بعد  للعمل  مؤهالت 
حماية  دورهن:  ويشمل  وتنشيطية،  تخصصية 
في  واملشاركة  املهمة،  النسائية  الشخصيات 
مختلف األنشطة والفعاليات واملناسبات الوطنية، 
والعمل في مختلف مراكز الشرطة في التحقيق 
احلراسة  أعمال  عن  فضالً  اجلنائي،  والبحث 
املنشآت  في  املوقوفات  ونقل  املستشفيات  في 
اإلصالحية والعقابية إلى احملكمة والنيابة العامة.

اخلدمة  أوسمة  على  حاصلة  والشامسي 
االحتفال  في  تكرميها  ومت  واملمتازة،  الطويلة 

مبناسبة »اليوبيل الذهبي« لشرطة أبوظبي.
وال تخفي املقدم الشامسي اعتزازها وفخرها 

مديرة للفرع.
العني  ف��ي  النسائية  الشرطة  مهام  وع��ن 
النسائية  الشرطة  عناصر  عدد  إن  ليلى:  تقول 
مواطنات  وكلهن  عنصراً،   114 يبلغ  العني  في 

اأمرية الري�سي

جلنة القبول لحظت اإ�سراري على اللتحاق 

بال�سرطة ووافقت على اإلتحاقي بالدورة 

األمنية  املؤسسة  أبوظبي  شرطة  في  بالعمل 
مشاق  رغم  أنه  على  مؤكدًة  واملتطورة،  الرائدة 
العمل إال أنها تشعر بسعادة غامرة، ألنها تخدم 

وطنها في أحد أهم قطاعات العمل الوطني.



العدد 487 يوليو 742011

المتميزون

بالتدريب  اكتسبه  الذي  العالي  األمني  بحسه 
فيصل  أول  الرقيب  شعر  واالجتهاد،  واملثابرة 
احلمادي بالشك والريبة من مشهد أمام أحد البنوك 
في أبوظبي فراح يترقب ويراقب استعداداً للتدخل 

في الوقت املناسب.
كانت شكوكه في محلها. فقد كان هناك رجالن 
الداخل  يراقبان  املكان،  في  يحومان  آسيويان 
في  عربي  رجل  خرج  حتى  البنك  من  واخل��ارج 
مظروفاً  يحمل  البنك  من  عمره  من  األربعينيات 
»بالرميوت  سيارته  ب��اب  الرجل  فتح  منتفخاً. 
األمامي  املقعد  على  املظروف  ووضع  كونترول«، 
منه  اقترب  اآلسيويني  أحد  أن  إال  بالركوب،  وهم 
بسرعة، مشيراً بيديه إلى شيء ما أسفل السيارة، 
وكأنه ينبهه إلى أن أحد اإلطارات ال يبدو طبيعياً. 
في هذه اللحظة التي كان فيها صاحب املظروف قد 
الشريك اآلسيوي اآلخر  انشغل باملوضوع سارع 
إلى الباب اآلخر ليفتحه، ويسرق املظروف مبا فيه 

من مال وفير. 
للتدخل  مستعداً  فيصل  كان  األثناء  هذه  في 
وأوراقه  محفظته  ووضع  »نعاله«  فنزع  السريع 
الشخصية في سيارته وأسرع نحو الشريك الثاني 
يوشك  كان  وفيما  أح��د.  يالحظه  أن  دون  بخفٍة 
الشريك الثاني على انتشال املظروف من السيارة 
قام فيصل بحركة ماهرة لتقييده من اخللف والقبض 

اأماين اليافعي

»التكريم حافز قوي لتقديم المزيد من البذل والعطاء«
التدخل ال�سريع للرقيب اأول في�سل احلمادي اأوقع املجرمني يف قب�سته.

> االسم: فيصل محمد صالح احلمادي
> تاريخ امليالد: 1978 

> املؤهل الدراسي: ثانوية عامة
> احلالة االجتماعية: متزوج 

> املسمى الوظيفي: مباحث – بحث وحتري
> شارك في عدة دورات تدريبية

>  الهواي��ات: رياض�����ة الصيد )القن���ص(، 
السباحة، ركوب اخليل، التمثيل، واملطالعة.

بروفايل

عليه متلبساً، إال أن مقاومة املتهم أدت إلى حدوث 
إال  لبعض اإلصابات،  ِعراٍك تعرض فيصل بسببه 

أنه استطاع تقييد حركة املتهم والقبض عليه. 
وقد كرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
من  احلمادي  صالح  محمد  فيصل  أول  الرقيب 
إدارة »املعلومات األمنية« في شرطة أبوظبي، ألنه 
متكَّن من القبض على متهم حاول سرقة عميل أحد 

البنوك في أبوظبي.
ويقول فيصل: إن هذا التكرمي الغالي هو وسام 
اإلخالص  على  وعهد  صدره  على  يحمله  شرف 
والتفاني في العمل ومكافحة اجلرمية لتظل دولتنا 

احلبيبة إمارات األمن واألمان والسالم. 
منتسبي  على  تبخل  لم  القيادة  أن  ويضيف: 
واملساندة  والدعم  باإلمكانيات  الشرطي  اجلهاز 
جميع  ومهارات  ق��درات  تعزيز  شأنها  من  التي 
أو  املتواصلة  التدريبية  بالدورات  املنتسبني، سواء 
تطبيق سياسات االرتقاء بالعمل واألداء واحلوافز 
هو  الرفيع  التكرمي  هذا  أن  إلى  مشيراً  واجلوائز، 

حافز قوي له ملزيٍد من العطاء والوفاء.
جميعاً  يكونوا  ب��أن  زم��الءه  فيصل  وينصح 
إيجابياً وصورة حسنة للبذل والعطاء وعلى  مثاالً 
والتجديد  واخلبرة  املرونة  من  متطور  مستوى 
والتفاني في العمل، واستيعاب وحتمل املسؤوليات 

امللقاة على عاتقهم، والتعاون مع الزمالء في العمل 
صغاراً وكباراً، ألنهم يعملون كفريٍق واحد، واإلبداع 
التي ُتسهم في  العمل بتقدمي األفكار اجلديدة  في 

حتسني وتطوير العمل.
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خارج المهنة

املرحلة  فمنذ  الصغر،  منذ  امل��س��رح  »أحببت 
اإلعدادية وأنا ُمتيّم بالتمثيل املسرحي وكنت حريصاً 
على حضور كل مسرحيات األطفال، وأشعر بالفرح 

والدهشة وأنا أتابع األعمال املسرحية«.
صالح  فضل  أول  املساعد  يصف  الكلمات  بهذه 
التميمي من مركز املدينة في الشرطة املجتمعية مدى 
الفنون  شغفه وتعلقه باملسرح والذي يعتبره أصل 

وأرقاها.
عاماً   15 منذ  الشرطي  بالعمل  التحاقه  ورغ��م 
فهو ال يزال كما يقول »أسير مسرح الطفل« ويدير 

مسرح زايد للطفولة، وهي جمعية ذات نفع عام.
ر »مسرح ليلى« الذي  يقول فضل, إنه ما زال يتذكَّ
كان أول »مسرح للطفل« في مدينة أبوظبي، والذي 
افتتح في 1983، مشيراً إلى أن تلك األيام التي كان 
يذهب فيها إلى »مسرح ليلى« كانت أجمل أيام حياته.
وأتعلم  الفن  أشاهد  »كنت  شعوره:  ويصف 
التذوق الفني املسرحي وأعيش خياالت من اإللهام 

املمزوج باملتعة الفنية«. 

املسرحية  اجتاهاته  تعزيز  إل��ى  فضل  اجت��ه 
مسرحية  عمل  ورش  عدة  في   1991 عام  فشارك 
أُقيمت في »هيئة أبوظبي للثقافة والتراث« )املجمع 
الطفل  قارئ ممتاز ملسرح  أنه  كما  آنذاك(،  الثقافي 
والتميز  واإلب��داع  اجلذب  عوامل  على  تعرَّف  حيث 
ساعده  ال��ذي  األم��ر  العاملي«،  الطفل  »مسرح  في 
الرسائل  لتوصيل  الفنية  الطرق  أفضل  اختيار  في 

املسرحية لهذا اجلمهور. 
أهم  فضل:  يقول  املسرحية  مشاركاته  وع��ن 
ودفعتني  شخصيتي  في  أث��رت  التي  املسرحيات 
»أبو  مسرحيتا  هما  الطفل«  »مسرح  حب  إل��ى 
من  املسرح  دخلت  وهكذا  بغداد«،  و»حاكم  نواي« 
التي مثلت فيها  أهم املسرحيات  التمثيل، ومن  باب 
وأخذت شهرة واسعة هي مسرحية »قال نعم وقال 
»مندلي  ومسرحية  كرومي،  عوني  للمخرج  ال« 
التراث  من  وهي  األسدي،  جواد  للمخرج  وبانيو« 

العاملي للمسرح. 
قائالً:  للطفولة«  زاي��د  »مسرح  مدير  ويتابع 

تفاصيله،  من  وغرفت  املسرح  في  أكثر  »تعّمقت 
التأليف  عالم  ودخلت  املسرحيات  أُخرُج  فأصبحت 
واإلخراج املسرحي للطفل، ورغم عملي في مسرح 
عالم  إلى  ودخولي  املسرح  هذا  جنوم  مع  الكبار 
مدفوعاً  عدت  أني  إال  الزمن،  من  لفترة  التلفزيون 
باحلنني مرة أخرى إلى »مسرح الطفل« الذي عشقته 

منذ أيام الدراسة«. 
وعن أهم مميزات العمل املسرحي يقول فضل: إن 
املسرح   هو أبوالفنون بحق، فهو ُيعلمنا الصدق مع 
إلى  أفكارنا مباشرة  النفس حتى نستطيع توصيل 
اجلمهور الذي جاء ليشعر بنا وُيصدِّقنا، فللجمهور 
املسرحي ردة ِفعل آنية ومباشرة، وإذا لم يصدقك 

لن تستطيع أن تنجح وتستمر. 
وقد أخرج فضل العديد من املسرحيات لألطفال 
مثل »تراث األجيال« و »املهرج والدمى« وحكايات 
مسرحي  لعمل  وحولها  ابتكرها  التي  »أبوغنوم« 
يتناول أربع شخصيات من عائلة أبوغنوم هي »أبو 

غنوم وغنيمة وغنوم واملعلم مرشد«.

الرا الظرا�سي 

أسير مسرح الطفل

P.O.Box:  28774, Dubai  -  United Arab Emirates
Tel :  +971 4 2999311 -  322 ,  Fax:  +971 4 2999366 -  Mobi le:  +971 50 6257471
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في قلوبنا

مظاهر  عن  كثيراً  تبتعد  منطقة  وفي  هناك، 
والبرد  صيفاً  احل��رارة  حيث  والراحة،  الترف 
املنصوري  عوض  حمد  وجد  شتاًء،  القارس 
)28 عاماً( نفسه في مهمة يصعب على الكثير 

لها، في ظل ظروف مناخية قاسية. حتمَّ
أن  حمد  آثر  احلدودي،  الغويفات  منفذ  ففي 
يواصل الليل بالنهار خلدمة املسافرين براً من 

وإلى الدول املجاورة، ليحظى باهتمام ورعاية 
مديريه رغم إعاقته التي لم تثنِه عن الواجب، 
القوات  ف��ي  املخابرة  قسم  ف��ي  كموظف 

املسلحة.
القدم  في  ِقصر  من  املنصوري  يعاني 
طفولته  مرحلة  وعاش  والدته،  منذ  اليمنى 
بشكل طبيعي كأقرانه، فلم يشعر باختالف 
الشعور  هذا  ولكن  والديه،  من  املعاملة  في 
حالته،  مثل  في  الصعوبات  بعض  غل�ّفته 
أصعب  من  دراسته  سنوات  كانت  حيث 
االكتفاء  إل��ى  دفعه  مما  حياته،  سنوات 
اعترف  املقابل  وفي  اإلعدادية،  بالشهادة 
املنصوري بأن أجمل حلظات حياته عندما 

رزق بأطفال وصفهم »بالنعمة الكبرى«.
واج���ه امل��ن��ص��وري إع��اق��ت��ه ب���اإلرادة 
والتحدي، ويرى من وجهة نظره بأن كل 
إعاقته، وأن  ُيعامل بحسب  أن  معاق يجب 
منتج  فرد  أنه  على  املجتمع  معه  يتعامل 
وناجح في مجتمعه وملجتمعه، مؤكداً على 
والعمل  العزلة  قوقعة  من  خروجه  أهمية 
إلبراز شخصيته وتقدمي األفضل، مشيراً 
إلى أن بيئة عمله أضافت له اخلبرة الكافية، 
إلى جانب تغيير كبير في شخصيته، وهذا 
إلى  إلى ممارسة هوايته احملببة  ما دفعه 

قلبه وهي صيد السمك.
حصل  املسلحة،  بالقوات  التحاقه  قبل 
في  ال��دراس��ة  فرصة  على  املنصوري 
مراكز وزارة الداخلية لذوي االحتياجات 
عملت  والتي  العني،  مدينة  في  اخلاصة 
على إبراز دافعه للعمل وخدمة مجتمعه، 
املستقبلية وحرصه  ليتحدث عن أحالمه 
مستواه  وحتسني  دراسته،  إكمال  على 
لعائلته  زاهر  مستقبل  لتأمني  املعيشي 

ال����ت����ي ي��ف��خ��ر 
باالنتماء إليها.

ولم ينس حمد 
تقدمي  املنصوري 
وعرفانه  شكره 
إل�����ى ال��ف��ري��ق 
س��م��و ال��ش��ي��خ 

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
جهداً  يدخر  لم  الذي  الداخلية،  وزير  ال��وزراء 
لفئة  اخلاصة  والرعاية  التسهيالت  تقدمي  في 
على حرص  االحتياجات اخلاصة، مؤكداً  ذوي 
حكومتنا الرشيدة على إتاحة الفرصة لهذه الفئة 
للعمل واكتشاف املواهب، وتوظيف كل شخص 

بحسب إمكانياته.

نوال �سامل  

ز شخصيتي »العمل عزَّ
وجعلني فردًا ُمنتجًا«

@‚N‚Nà@Úy˝‡‹€@äÏíb»€a@Ú◊ãi@Ú◊ãí
Barakatal Ashoor Shipping Co. L.L.C

Barakatal Ashoor



81 العدد 487 يوليو 2011 العدد 487 يوليو 802011

الكلمة و الظل

عندما تتجول في مختلف حواضر دولة اإلمارات 
حول  كثيرة  أسئلة  ذهنك  إلى  تتنامى  وبواديها، 
اإلنسان الذي سكن هذه األرض وعاش فيها حيوات 
 .. عاش  كيف  الزمن،  مرور  على  ومتنوعة  مختلفة 
األثرية  املواقع  ترى  وأن��ت  خاصة  أجنز؟  وم��اذا 
الكثيرة التي مت اكتشافها في مختلف مناطق الدولة 
من  متتد  مختلفة  تاريخية  أزمنة  عن  عبَّرت  والتي 
العصور احلجرية وحتى الفترة اإلسالمية املتأخرة. 
هذه الشواهد التاريخية إلنسان املنطقة لهي دليل 
سادت  التي  اإلنسانية  احلضارة  وعظم  قدم  على 
دولة اإلمارات في مختلف ِحقب التاريخ، وهي على 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  نسيبة  زكي  حد وصف 
وزارة  ومستشار  والتراث«،  للثقافة  أبوظبي  »هيئة 
جّسد  ال��ذي  الزمني  »كالوعاء  الرئاسة،  ش��ؤون 
عن  وعبّر  وال��دول  للشعوب  احلضاري  املخزون 
مسيرة التاريخ اإلنساني ألبناء هذه املنطقة، والذي 

يقدر بآالف السنني«.
الزمن  ماكينة  عبر  أجت��ول  نفسي  وج��دت  ل��ذا 
األثرية  املواقع  بني  استكشافية  رحلة  في  التخيلية 
وأتنقل بني خبراء اآلثار العرب واألجانب الذين نقبوا 
عن  أجيب  حتى  املواقع،  هذه  وشاهدوا  واكتشفوا 

»5000« عام قبل الميالد
الإمارات متتلك خمزونًا غنيًا من الآثار

يدل على عراقة ح�سارتها التي تعود لآلف ال�سنني.
خالد الظنحاين

يذّكر بتلك البيوت املوجودة في »الهيلي -2«، وقد مت 
إجراء احلفريات األوسع نطاقاً في هذا املوقع خالل 
أوائل الثمانينيات من قبل بعثة آثارية فرنسية بقيادة 
رميي بوشارالت وبيير لومبارد. وكشفت احلفريات 
طبقتي  تضم  التي  البيوت  من  املزيد  عن  الفرنسية 

بناء، ومت وصفهما باحلقبتني األولى والثانية.

الفرتة احلفيتية

وفي »مدافن حفيت«، نسبة إلى املدافن املكتشفة 
في  والشرقي  الشمالي  حفيت  جبل  سفحي  على 

مدينة العني، عدت بالزمن خمسة آالف عام. 
تقع مدافن حفيت في مجموعات على رواٍب في 
أو في صفوف فوق قمم اجلبال  الواسعة  السهول 
وجرى  بعيدة.  مسافة  من  رؤيتها  لتتم  وسفوحها 
اكتشافها على طول طرق القوافل، وهي تعطي إشارة 
إلى األقاليم القدمية. ومن املقدر بأن أكثر من 100 

ألف من مدافن حفيت أنشئت في اإلمارات وُعمان.
ومنذ ما يقارب 5000 سنة، اختار سكان املنطقة 
لهذا  الشرقية  واملنحدرات  الشمالي  اجلرف  األوائل 

أكثر من  العثور على  لدفن موتاهم، وقد مت  اجلبل 
500 قبر في هاتني املنطقتني. ورغم أّن معظم القبور 
اليوم  اختفت  قد  الشمالية  الناحية  في  املوجودة 
مجموعة  فإن  املنطقة،  شهدته  الذي  التطور  بسبب 
القبور املوجودة في الناحية الشرقية محمية، وتتّم 

متابعتها بشكل دوري.
واكتشف علماء اآلثار الكثير من مدافن »حفيت« 
التي ُتعرف أيضاً مبدافن »َمْزَيد«، وهو اسم القرية 
التي تقع بالقرب من املجموعة الشرقية )حيث مُتثل 
العربية  اإلم��ارات  تاريخ  من  مبكرة  حقبة  املدافن 
املتحدة املعروفة بفترة »حفيت« واملمتدة من 3200 
عدٍد  عن  التنقيب  مّت  وقد  امليالد.  قبل   2700 إلى 
كبيٍر من هذه القبورخالل ما يزيد عن أربعة عقود، 
مت  كما  بينها.  عديدة  شبه  أوجه  هناك  أن  واتضح 
أنه  ُيعتقد  حيث  العظمية،  الهياكل  بعض  اكتشاف 
كان يتّم دفن نحو 10 موتى معاً في القبر نفسه في 
مجموعات عائلية، كما ُوجد ذلك في بعض األماكن 
وحتتوي  وأوروب���ا.  األوس��ط  الشرق  منطقة  في 
مصنوعة  وأواٍن  برونزية  قطع  على  املدافن  بعض 

من احلجر األملس، باإلضافة إلى خرزات تعود إلى 
فترات الحقة، مما يدل على أن املدافن قد استعملت 
خالل فترات الحقة، خاصة خالل العصر احلديدي. 
في حني أنه لم يتم التنقيب عن معظم القبور، فقد مت 
ترميم مجموعة منها، والتي أظهرت مختلف مراحل 
البناء الذي يتميز بتصميم يشبه خلية النحل، والذي 

يعد أسلوباً خاصاً بهذه املنطقة على ما يبدو.
بنيت مدافن »حفيت« من احلجارة القاسية، ولم 
يتّم تشكيلها في الغالب مثل برج دائري، ومتفاوتة 
في أحجامها من أربعة إلى ثمانية أمتار قطراً، ومن 
ثالثة إلى سبعة أمتار ارتفاعاً. واجلدران سميكة جداً 
وتخفي حجرة صغيرة بسقف ناتئ ميكن الدخول 
إليها عبر ممر طويل. في داخل احلجرة رمبا يوارى 
جثمان أو جثامني متعددة من احملتمل أنها ألشخاص 

من العائلة نفسها.

�ساروق احلديد

دبي  في  »حفيت«  جبل  بعد  ال��رح��ال  حططت 
وحتديداً في موقع »ساروق احلديد« الواقع جنوب 

أسئلتي اآلثارية امللحة.
 

جزيرة »الكنز«

بدأت رحلتي من جزيرة »صير بني ياس«، وهناك 
ألتقيت بعدٍد من علماء اآلثار ومنهم: جوزيف إلدرز 
وإليزابيث بوبيسكو وجون بيرسيفال فحدثوني عن 
املوقع املسيحي الرهباني املكتشف في اجلزيرة عام 
1992 والذي يعود إلى ما بني 750-600 بعد امليالد 
الغربية  املنطقة  في  ياس«  بني  على جزيرة »صير 
إلمارة أبوظبي، حيث أجريت فيه حفريات جزئية بني 
عامي 1993 و1996 على يد فريق من »املسح األثري 

جلزر أبوظبي«. 
ويعد هذا املوقع من املواقع التاريخية التي تكتسب 
أهمية كبيرة في دولة اإلمارات، حيث يلقي الضوء 
اجلزيرة  استوطنت  التي  البشرية  املجموعات  على 
منذ آالف السنني. ويعتقد العلماء أن هذا الدير ُبني 
الشرق  كنيسة  قبل  من  امليالدي  السابع  القرن  في 
املعروفة أيضا باسم: »الكنيسة السريانية الشرقية«.

املوقع  في  الثمينة  األثرية  املكتشفات  وتتضمن 
حتى اآلن، أكثر من 15 نوعاً من الفخاريات، إضافة 
إلى الزجاجيات واألواني املستخدمة في االحتفاالت 

املزخرف  اجلص  من  وقطع  الكنسية،  والشعائر 
من  ثميناً  كنزاً  اآلث��ار  لعلماء  يوفر  مما  بعناية، 
املعلومات عن سكان جزيرة »صير بني ياس« في 

القرن السابع امليالدي. 
ويقول باحثو اآلثار: إن جزيرة صير بني ياس 
ظلت مأهولة بالسكان على مدى أكثر من 7500 عام، 
وُعثر حتى اآلن على أكثر من 36 موقعاً أثرياً منذ أن 
بدأت أعمال املسح والتنقيب األثرية في اجلزيرة التي 

تعتبر كنزاً ثميناً بالفعل لعلماء اآلثار.
أنه  ُيعتقد  دائري  مدفن  اجلزيرة  في  واكتشف 
يعود ألربعة آالف عام، وبرج مراقبة، ومسجد، وأدلة 
اجلزيرة، وسيعمل  في  القدمية  اللؤلؤ  على صناعة 
املواقع  ه��ذه  وتقييم  دراس��ة  على  الحقاً  العلماء 

واستئناف التنقيب فيها.

م�ستوطنة الرميلة

ياس«  بني  »صير  في  أصدقائي  ودَّع��ت  بعدما 
مواقعها  بني  للتجّول  العني  شطر  وجهي  ميمت 
األثرية، بدءاً من »الهيلي« ومروراً »بقلعة اجلاهلي« 
تعود  التي  »حفيت«  مبدافن  وانتهاء  و»الرميلة« 
لأللف الثالث قبل امليالد، أي ألكثر من خمسة آالف 

عام مضت.
ياسني  وليد  الدكتور  وج��دت  »الرميلة«  وف��ي 
التاريخية  البيئة  إدارة  في  اآلث��ار  مدير  التكريتي 
التابعة »لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث«، فحدثني عن 
نتائج احلفريات التي أجراها الفريق اآلثاري التابع 
واحلالة  »الرميلة«  في  اخلليجي  التعاون  ملجلس 
تعتبر  الرميلة  مستوطنة  إن  وقال:  للموقع  الراهنة 
أول مواقع العصر احلديدي التي جرى فيها التنقيب 
إليها  وُينظر  املتحدة،  العربية  اإلمارات  في  األثري 

كموقع رئيسي من ذلك العصر في هذه املنطقة. 
وتابع قائالً: بدأ األمر حينما قامت اآلثارية كارين 
الستينيات  أواخر  في  املوقع  هذا  بفحص  فريفلت 
طبقة  فوق  اللنب  من  مبني  بيت  بقايا  عن  وكشفت 
الذي كانت  الطبقات  إال أن تعدد  النقية،  الرمال  من 
املرتفع  املوقع  هذا  في  جتده  بأن  تأمل  فرايفلت 
السطحي  املوقع  عن  مختلفاً  لها  بدا  والذي  نسبياً، 
في »الهيلي -1« العائد إلى العصر البرونزي، حيث 
بالتنقيب فيه، لم يلّب طموحها. وبعد  قامت مسبقاً 
بضع سنوات فقط من حفريات فريفلت، قام بفريق 
بإجراء  والسياحة«  »اآلثار  إدارة  من  محلي صغير 
مكتمل  بيت  اكتشاف  عنه  نتج  التحري  من  املزيد 

مدافن »حفيت« مبدينة العني

لوحة منحوتة في 
وادي »خب« بالفجيرة

لوحة منحوتة في وادي 
»خب« بالفجيرة

 صالح علي حسنكارمن ديل سيرومحمد احلماديوليد التكريتي

بوابة »قلعة اجلاهلي« مبدينة العني

مجسم آثاري في موقع »الهيلي« مبدينة العني

زكي نسيبة
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الكلمة و الظل

العصر  إلى  تاريخه  يعود  وال��ذي  اإلم��ارة،  شرق 
احلجري احلديث املمتد بني 7000 – 4000 ق.م.

في هذا املوقع عثرت البعثات األثري على أعداٍد 
كبيرٍة من األدوات الصوانية متقنة الصنع كرؤوس 
الرماح والشفرات واملثاقب وأدوات الطحن واملدقات 
آالف  إلى  إضافة  البازلتية،  احلجارة  من  املصنوعة 
التي  الصوانية  الصوانية وخامات احلجارة  املثاقب 
املكتشفات  تلك  آنذاك، حيث تشير  كانت مستخدمة 
إلى أن السكان في ذلك العصر كانوا من اجلماعات 
معيشتهم  في  معتمدين  احلركة،  ودائمة  املتنقلة 
بالدرجة األولى على النباتات البرية التي تنبت بعد 
البري والبحري  الصيد  إلى جانب  األمطار،  سقوط 

واحملار واألصداف الغنية بالبروتني.
موقع  زرت  دبي  بصحراء  أخ��رى  منطقة  وفي 
قليلة  كيلومترات  سوى  يبعد  ال  الذي  »العشوش« 
عن ساروق احلديد، وهي مستوطنة صغيرة يرجع 
تاريخها إلى عهد أم النار )النصف الثاني من األلف 
عن مصادر حديثة  بعيداً  وتقع  امليالد(،  قبل  الثالث 
للمياه العذبة، وال تزال تضم هياكل من الطوب اللنب 
والكثير من الصدف ودالئل أخرى على وجود بيئة 
رطبة. وبرز في هذا املوقع الالفت الكثير من الدالئل 
احلفريات  وكشفت  واحلديد،  البرونز  إنتاج  على 
املئات من القطع املعدنية املشغولة بعناية، باإلضافة 
املستوردة  الكمالية  السلع  من  واسعة  تشكيلة  إلى 

واخلزفيات واملواد األخرى املكتشفة.

البيت »رقم 4«

»املدام-1«  منطقة  إلى  الشارقة،  إلى  اجتهت  ثم 
حتديداً، حيث يوجد مبنى فريد في مستوطنة بشرية 
قبل  من  أخيرا  اكتشافه  مت  احلديدي  العصر  من 
الفريق اآلثاري اإلسباني. وعن هذا املبنى حتدثت مع 
كارمن ديل سيرو من »جامعة مدريد« املستقلة في 
أسبانيا، التي أوضحت أن هذا البيت )رقم 4( -أي 
املبنى املذكور- اكتشفه الفريق األسباني الذي أجرى 
احلفريات في منطقة املدام. وأضافت: رغم أن املبنى 
املكتشف بسيط للغاية، بيد أنه يظهر طابعاً مختلفاً 
عن بقية مباني قرية الثقيبة من حيث املواد التي لم 
يعثر عليها في مناطق أخرى من املستوطنة مثل مواد 
البناء املتطورة واألعمدة واجلدران اخلارجية، فلعله 

مكان خاص ملجتمع صغير.
 

العقيق االأبي�ص

مروراً  اخليمة  رأس  إلى  عبرت  الشارقة  ومن 
»جبل  في  وهناك  القيوين،  وأم  عجمان  بإمارتي 
املعيريض« كان اخلبير كريستيان فيلده من متحف 
العقيق  عن  حدثني  ال��ذي  الوطني،  اخليمة  رأس 
األبيض واألحمر في عصور ما قبل التاريخ في جبل 
املعيريض في إمارة رأس اخليمة، وأوضح أن جبل 
املعيريض اكتشف للمرة األولى في ثمانينيات القرن 
املاضي على يد فريق من اجليولوجيني األملان، وهو 
يعد مصدراً نادراً للعقيق، والعقيق األبيض والعقيق 
العربية.  اجلزيرة  شرق  جنوب  في  الواقع  األحمر 
منهجي،  نحو  على  قبل  املوقع من  دراسة  تتم  ولم 
ثم جرى تنفيذ موسمني من الدراسة منذ 2009. مت 

إلى عقد ورش  املواد اخلام باإلضافة  التعرف على 
عمل حول حجارة الصوان في هذا املوقع، ما يقود 
تلك  بني  املتبادلة  الشبكات  حول  أفضل  فهم  إلى 
الساحلية  املستوطنات  اجتاه  في  احلجرية،  املوارد 

العائدة إلى العصر احلجري احلديث.

لوحات »وادي خب« 

اجتهت  اجلبال  تشق  التي  الطريق  وعبر  أخيراً 
خب«  »وادي  الفجيرة،  إمارة  اإلم��ارات«  »رئة  إلى 
من  علي حسن  استقبالي صالح  في  كان  حتديداً، 
الذي حدثني حول  واآلثار،  للسياحة  الفجيرة  هيئة 

جديد الفن الصخري من »وادي خب«، وقال: إنه من 
املمكن العثور على منحوتات صخرية أو فن صخري 
متناثٍر في مختلف األراضي اجلبلية اإلماراتية، في 
الفجيرة ورأس اخليمة والشارقة وحتا وعبر أجزاء 
كنزاً  يعتبر  مما  العربي،  العالم  من  كثيرة  أخرى 
وطنياً، وبنّي أن االكتشاف األخير للوحة الصخرية 
الكبيرة يحتوي على منظر منحوت في »وادي خب«، 
والذي يضم عدداً كبيراً من النقوش الصخرية. وهو 
أسلوب الفن الصخري أو النحت على احلجر الذي 
يتمتع به أبناء املنطقة قدمياً، والذي يعبر عن طبيعة 

بيئتهم اجلبلية.

ومن املكتشفات األثرية املتميزة أيضاً في اإلمارات، والتي شاهدتها خالل رحلتي اآلثارية، األواني 
الفخارية املزخرفة والتي عبرت عن مدى رقي فن الزخرفة في املنطقة قدمياً، وقال الباحث محمد عبدالله 
احلمادي في حديثه لنا حول أمناط زخرفة الفخار في اإلمارات العربية املتحدة: إن التنقيبات األثرية 
التي جرت في دولة اإلمارات خالل اخلمسني عاماً املنصرمة قد أسفرت عن اكتشاف كم هائل ومنوع 
من الفخار في املواقع واملستوطنات مختلفة األمناط واألبراج واملقابر وغيرها.ومن الناحية الزمنية فهي 
تغطي املرحلة املمتدة ما بني األلف اخلامس وحتى األلف األول ق.م، األمر الذي يدل على رقي اإلنسان 
في تلك العصور، ومدى معرفته مبختلف الفنون اإلنسانية اجلميلة، التي استمدها من جمال الطبيعة 

في اإلمارات وطبيعة جمالها.

فيها  التمر  تخزين  يتم  الذي  األماكن  وهي  »املدابس«،  أيضاً،  شاهدتها  التي  اجلميلة  اآلثار  ومن 
عدٍد من املباني  التي جرت وفي  احلفريات  العديد من  في  اكتشافها  والتي مت  التمر«،  »عملية نضد 
التاريخية املوجودة بجميع أنحاء اإلمارات. ووفقاً للخبير اآلثاري أندرو بيترسون من جامعة »ويلز« 
البريطانية، فإن تاريخها وتطورها يعودان إلى فترة ما قبل التاريخ حتى العصر اإلسالمي املتأخر. 

وهي من املكتشفات التي تروي العالقة بني املستوطنات البشرية وبيئتها احمللية. 

زخرفة الفخار

املداب�س الأثرية

انية في موقع »ساروق احلديد« في دبي أدوات صوَّ

قطع معدنية مشغولة بعناية في موقع »العشوش« في دبي

<‡€È÷]Ê<4§^e<‹”È◊¬Ê<^flÈ◊¬<!]<ÂÅ^¬_<’Ö^fπ]<·^ñ⁄Ö<Ü„ç<ŸÁ◊u<hÜœe<›]Ü”÷]<^flflÒ^eá<Ûfl„fi
<ÌÈ„é÷]<Ì ^fl”÷]Ê<ÃË^^Œ<∞r¬<‡⁄<ÌÈfi^ñ⁄Ü÷]<l^ËÁ◊£]<gÈõ_Ê<Ó„ç_<›Çœfi<oÈu<l^“2÷]Ê

<Ì{È„é÷]<Ö^{^ ˝]<ÇÒ]Á⁄<›]Ü”÷]<^flflÒ^eà÷<›Çœfi<^€“Ê<JÍï^œ÷]<Ì€œ÷Ê<‰¬]Áfi`e<ŸÁ€√π]Ê<Ífi^flf◊÷]<t¯”÷]Ê
<JÌqá^^÷]<ÌÈfi^ñ⁄Ü÷]<ÜÒ^í√÷]<≈]Áfi_<ƒÈ∂<±c<Ì ^ï˝^e<ÌÈrÈ◊§]Ê<ÌÈfi^flf◊÷]<l˜Á“`π]<‡⁄<Ì¬Áfljπ]

مخبز الريف اللبناني – الشارقة  مخبز الريف األخضر اللبناني - القصيص                    

هاتف : 5431000 – 06 هاتف : 2632100 – 04                                              

فاكس : 5421818 – 06 فاكس : 2634804 – 04                                           

مخبز الريف اللبناني – اجلميرة  مخبز الريف اللبناني – الكرامة                                  

هاتف : 3945200 – 04 هاتف : 3961980 – 04                                              

فاكس : 3945684 – 04 فاكس : 3961865 – 04                                             

ص ب : 2601 دبي  ص ب : 2601 دبي                                                      

مطعم ومشاوي الريف اللبناني – القصيص    

هاتف : 2632700 – 04      

فاكس : 2634804 – 04      

Email:  alreef_2601@yahoo.com

مطعم ومشاوي الريف اللبناني – الكرامة 

هاتف : 3968999 – 04

فاكس : 3978992 – 04



85 العدد 487 يوليو 2011 العدد 487 يوليو 842011

أن  يجب  الشاعر،  لدى  اإلستراتيجية  اخلطة  إن 
أن  بالضرورة  وليس  ومدروسة،  حاضرة  تكون 
ُيعلن  ال  ضمنية  خطة  تكون  وقد  لها  ُمعداً  يكون 
عنها. أنت بصفتك شاعراً محلياً البد أن تكون دارياً 
أن  وعليك  الدولة،  أجندة  على  احليوية  باملناسبات 
تفرِّق بينها وبني املناسبات الهامشية التي ال تتعلق 
املناسبات  بعض  في  الشاعر  يظهر  قد  بالوطن. 
االجتماعية، إال أنه ُمطالب أن يبرز بالضرورة من 
بالقطاعات  اخلاصة  الفعاليات  أو  األمسيات  خالل 
واخلطة  املنهجية  دور  ز  يتركَّ وهنا  احلكومية، 
هذه  مثل  في  بها  يشارك  التي  اإلستراتيجية 
الفعاليات، وأما الظهور اإلعالمي املتكرر في البرامج 

العادية فهو الظهور الذي يحرق!

حممد النوه املنهايل

شاعر إماراتي

�سعر/ ح�سن الرا�سدي �سعر/ حممد الدرعي

�سعر/ منى توفيق - املغرب

هجير الحب

حين تتوقف عن الحب

العمر ساعات

ـــذارك واأنـــــــــت �ــســـــــــــــــــا�ــض الــبـــــال  ــــ ـــت و�ــــض يــفــيـــــد اع

ــروح ـــ ـــ ــلـــــب فـــــيـــــنـــــي يــتـــــحـــــمـــــل هــاجلـــ ــقـــــى قـــ ـــا بـــ م

ول  ــي  ـــ ـــ ف ــك  ـــ ـــ ل �ـــســـــــرت  ـــرك  ــــ ـــاأم ب اإين  ــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــب ذن

ــوح ــمـــ الــطـــ ذاك  ومــــــات  ــر  ـــ ــي ــج ه ــه  ــت ــف ــس � والـــلـــــــْي 

ــه وافـــتـــــــخـــــــرت بـــــحـــــال  ـــ ــّي ـــ ــل ــك ع ـــ ــس ــ� ــفـــ ــت ن ـــ ــف ـــ ــس �

ـــي اأنـــــــــوح ــــي ظـــالمــــ ـــــ ــــى ْوف ـــــ ــــس وانـــــــا اأزعــــــــل واأر�

ــايـــــه عــــــــال  ـــ ـــ ـــ ــي �ــســمـــ ـــ ـــ ــك ف ــبـــ ـــْدر حـــ ــــ ــا قــــ ـــ ــمـــ ــّل ـــ كـــ

ــوح ــس ــ� مــــن �ـــســـبـــب كــــل هــــجــــرك غـــ�ـــســـب يــــرجــــع ي

ــــحــــزن وّيــــــــا اجلـــــــــروح امــتـــــال  ــــاق �ـــــســـــدري ب �ــــس

ــــار يــبــنـــــي �ـــســـــــروح ــــس واكــــــتــــــاأب حــــــزن قـــلـــبـــي و�

ــال  ــمـــ ـــ ــن كــــــــل ال ـــ ــي ـــ وافــتــ�ــســحـــــت بـــجـــــــروحـــــــك ب

ـــي يـــحـــيـــــــر بـــ�ـــســـدقـــيـــــــه واملـــــــــــزوح ــــ ــــــن نـــظـــرن وم

ــال  ـــ ــت ـــ ـــوق را�ـــســـــــــــي اأع ــــ ــي ف ـــ ــب ــي حــبـــــك انـــتـــــــه حــب

ــفـــــوح يـــ بـــــــعـــــــادك  ــي  ـــ ـــ ف ــي  ـــ ــاق ـــ ــي ــت ــس ا� اأن  رغـــــــــــم 

ــال  ـــ ــت ـــ ــبـــــي اأب ــا حــبــيـــ ـــ ـــ ــك ي ـــ ــّب ــي بــحـــ ــبـــ ـــ مـــــــــدري قــل

تـــــــــــروح ل  عــانـــــــــــــــــــــــدت  ــــــــودة  امل اإن  ــــا  ـــــ ـــــ واإل

�ــســــــــال  ــا  ـــ ـــ م ــي  ـــ ــق ـــ ــاف خ هـــــجـــــرك  ف  ـــه  ــــ ــــ اأن واهلل 

ــوح ـــ ــب ــك ي ـــ ــخــ�ــس ــس ـــوب � ــــ ـــًا �ـــس ــــ ـــالم ـــي ك بـــ�ـــض بـــاقــــ

ــك غـــــــــــــــــال  ـــ ــت ـــ ــدي ـــ ــت ـــ ــك دمـــــــــــوعـــــــــــًا وب ــتـــ ــيـــ ــهـــ ــتـــ ان

ــروح ـــ ـــ ـــ ــه ج ـــ ـــ ــل ـــذارك حـــــــب كـــ ــــ ـــت ــــ ــد اع ـــ ــي مــــا يــفـــ

�ــــســــبــــاتــــي يف  اإتــــــــــركــــــــــوين  �ــــســــمــــحــــتــــوا  لــــــــــْو 

ــــي ــــالت ــــس � فـــــــــــــــّوت  ول  ــــــي  ــــــس ــــــر� ف ـــــــــا  ـــــــــارف ع

حتــــــاتــــــي ل  مـــــــنـــــــي  ــــــــــــــري  اخل ـــــــــق  ـــــــــي رف يـــــــــــا 

ــــــــــل اجلــــــهــــــاتــــــي ــــــــــن ك ـــــــنـــــــهـــــــر جمـــــــــــــــــراه م ال

وانـــــــــــت يـــــــا راعـــــــــــي الـــــغـــــنـــــج ا�ـــــســـــمـــــع و�ــــســــاتــــي

الـــــ�ـــــســـــاخمـــــاتـــــي لــــــلــــــجــــــبــــــال  تـــــــنـــــــاظـــــــر  ل 

ـــــك مــــــــــا عـــــــذقـــــــهـــــــا يــــــثــــــمــــــر ولتــــــــــي ـــــت ـــــخـــــل ن

ـــــــــن بــــــــعــــــــده ممـــــاتـــــي ـــــــات م ـــــــاع ـــــــس ــــــر � ــــــم ــــــع ال

اإتــــــــركــــــــوين �ــــســــحــــيــــتــــوا  ان  اهلل  مـــــــدخـــــــل 

ـــــوين ـــــذل ـــــع ـــــي مـــــــــا ت ـــــب ـــــاح ـــــس ومـــــــــــن مـــــــعـــــــزة �

ـــــــي ركــــــــــوين ــــــي ومـــــــتـــــــعـــــــّل ــــــس ــــــا� ــــــس ثـــــــابـــــــتـــــــا �

يـــــكـــــوين ــــــه  ــــــب ــــــغ ال يف  ـــــــاه  ـــــــس ـــــــر� م لـــــلـــــبـــــحـــــر 

دوين مـــــنـــــزلـــــك  ــــــــــرا  ت وقـــــــتـــــــك  �ـــــســـــفـــــى  ــــــــــْو  ل

حــــ�ــــســــوين ــــــدك  ــــــن ع ول  ـــــا  رمـــــ�ـــــس يف  ــــــــــــــت  واأن

ــــوين ــــس ــــ� ــــغ ال خمـــــ�ـــــســـــر  بـــــ�ـــــســـــتـــــان  يف  ـــــــــــــــت  واأن

ــــــذكــــــروين ـــــي ي ـــــا�ـــــس ــــي كـــــيـــــف ن ــــب ــــق ـــــــوف ع ـــــــس و�

ل تخَد�ُض غرف الّنوم الإيطالّية

ول املرايا امل�ستوية

ولي�ست تهرُب حني ير�ّسونها باملاء

نك اليومّي متعّرقٌة بال�سّ

ممنوعة من التثاوؤب ورمّبا القيلولة.

لل�ساعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي

اإّنها فقط

قّطٌة

ت�سحب خمالبها نحو الّداخل

حني تتوّقف

عن احلّب.

اإ�سراف: خالد الظنحاين
k.dhanhani@yahoo.com

Fax: 02-4194499
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أعالم عربية
جمال بن حويرب املهريي

املهيري  حويرب  بن  جمال  اإلماراتي  الشاعر  ُيعد 
من العناصر األدبية النشطة على ساحة العمل الثقافي 
اإلسهامات  من  العديد  وله  واإلقليمية،  اإلماراتية 
من  سلسلة  قّدم  حيث  املهمة،  الثقافية  واإلجن��ازات 
والتاريخ  واألدب  الشعر  بني  ما  املتنوعة  األعمال 
التأليف والتحقيق إضافة  له عدة كتب بني  وصدرت 

إلى ديوانه الشعري الذي يحمل عنوان »لبنى«. 
يعمل الشاعر املهيري كمستشار ثقافي للمكتب التنفيذي حلكومة دبي، وله 
اإلماراتية  »البيان«  أسبوعية عكف على إصدارها في صحيفة  أدبية  صفحة 
وبصفة دورية على مدار السنوات العشر املاضية حتت عنوان »باب املعارف« 
املنطقة  لتاريخ  أبرز إسهاماته، ملا تتضمنه من استعراض وحتليل  وتعد من 
الذي  للشعر«  الدولي  دبي  »ملهرجان  املنظمة  للجنة  رئيساً  عمل  وآدابها.كما 
استضاف مائة من أبرز وأهم شعراء العالم خالل دورته األولى وذلك ضمن 

تظاهرة ثقافية فريدة من نوعها في املنطقة.
وللمهيري مكتبة للتراث والتاريخ، تعتبر أول مكتبة شخصية متخصصة 
بني  وجتمع  خاص،  بشكل  ودبي  عام  بشكل  اإلمارات  دولة  وتاريخ  بتراث 
جنباتها مجموعة واسعة من الوثائق واملراجع املطبوعة واخلرائط اجلغرافية 
اإلمارات  بتاريخ  متخصصة  إلكترونية  مكتبة  إلى  إضافة  للدولة،  التاريخية 

تكون في متناول املؤرخني والباحثني.

ق�سيدة )منكُم واإليكُم(

�������ي ول���س���ُت ب��ع��ب�����دِه  ي���ا م���ال���ك���اً ِرّقّ
ارف���������ْق ف����إّن����ي م���ن���ك���ُم وإل���ي���ك���ُم 

م���ال���ي ب���ع���ث���ُت إل����ي����َك أل������َف رس���ال���ٍة 
���الِم ع��ل��ي��ك��ُم  وب���خ���ل���َت ح��ت��ى ب���ال���سَّ

م��ؤم��ن��اً  ت����ع����ّذَب  أن  ظ��ل��م��اً  ك�����اَن  إْن 
َّ���ِة أع��ظ��ُم  ف��ل��ظ��ل��ُم ت���ع���ذي���ِب األح���ب����

ب��ح��ب��ك�����ْم  أب������وَح  أْن  ذن���ب���اً  ك�����اَن  أو 
ف���ل���ذن���ُب ك���ت���م���اِن احمل����بّ����ِة أح�����رُم 

ذاوي�����اً  ت�������ران���َي  أْن  ي���س���ّرك  ول���ئ���ْن 
يبسُم  ث���غ���رَك  ب����أنَّ  س�����ررُت  ف��ل��ك��ْم 

وت��رك��ت��ن��ي وزع����م����َت أن�����َك وال���ه���وى 
أك����رُم  ب��خ��ل��َك  وأّن  ت��ص��ل��ح��اِنِ  ال 

أش��ق��ي��ت��ن��ي م���ن غ���ي���ِر ذن�����ٍب وال���ن���وى 
ي��ش��ق��ي وإّن������ي ف���ي ه������واَك م��ت��يّ��ُم 

م��ْه��ج��ت��ي  م�����ع�����ّذَب  ي����ا  ت��ت��رك��ن��ي  ال 
وْح�����دي ف��ق��ْد ط����اَل ال���ف���راُق امل��ظ��ل��ُم 

واسقني  ُج��رح��ي  واش���ِف  محبَك  ارح���ْم 
م��ن م����اِء وص��ل��َك ف��ال��نّ��وى ال ي��رح��ُم 

واب���ع���ْد ع���ن ال��ه��ج��������راِن ف����وَق ث��الث��ٍة 
ف��ال��ق��ل��ُب ال ي��ق�����وى وق��ل��ب��َك ي��ع��ل��ُم 

ظ�ال��مٌ  ح���ب���َك  ب��غ��ي��ِر  ال����زَّم����اَن  إّن 
وأظ��ل��ُم ب���ع���دَت  إْن  أْق���س���ى  وألن�����َت 

أدب عالمي
جيم�ص تيت  

مواليد  من  أمريكي  شاعر  تيت  جيمس 
»بعد  ما  بحركتي  اسمه  ارتبط   ،1943
احلداثة« و»السريالية اجلديدة« في أميركا. 
أول  رشحت  عندما  الشعرية  مسيرته  بدأ 
»ييل«  جامعة  جلائزة  له  شعرية  مجموعة 
التي  املجموعة  وهي  الشباب«،  للشعراء 

الضائع(  )الطيار  بعنوان   1967 عام  نشرها 
وكان ما يزال طالباً في ورشة كتّاب جامعة »أيوا«. لقيت مجموعته 
هذه استحساناً كبيراً، وتأثر بها جيل من الشعراء خالل ستينيات 
والتالعب  احللم  منطق  الستخدامه  املاضي  القرن  وسبعينيات 
السيكولوجي فيها. يصف الناقد األدبي دانا جويا تأثيره هذا ودوره 
في احلداثة الشعرية عموماً، بقوله: »إن تيت حّول السريالية من 
أسلوب كان يعد أجنبياً وغريباً بعض الشيء على التراث الشعري 
األنكلو-أمريكي حتى بالنسبة ألكثر ممارسيها موهبة في أمريكا، 
مثل شارلز سيميك ودونالد جاستس إلى أسلوب بدا محلياً ووطنياً 

متأصالً«.
للشعر في جامعات عديدة، ويشغل منذ عام  عمل تيت أستاذاً 
2001 منصب عميد أكادميية الشعراء األمريكيني ويعد من أفضل 

شعراء أمريكا األحياء حالياً.
عام  »البوليتزر«  جائزة  أهمها  لعل  جوائز  بعدة  شعره  فاز 
)املشاعل(1968,  الشعرية:  مجموعاته  عناوين  وم��ن   .1992
)غيابات(1972, )داريل احملظوظ( 1977 باالشتراك مع بيل نوت، 
عن  )مسافة  احلساب(1986,  )مصفي  الثابت(1983,  )املدافع 
القزم اخلرافي( 1998, )العودة إلى مدينة  األحبة( 1990, )كفن 

القردة البيض( 2004 , )اجلنود األشباح( 2008.

حيوانات �سالة

ً هذا هو جماُل أن تكوَن وحيدا
حتّى نهاية الصيف:

ثلُّة حيواناٍت ضالّة تنام فوق املصطبة
حتت ظّل قدمّي،

ورائحُة أوراٍق حتترُق
في حي آخر. 

وقتٌ متأخر من الصباح،
وجبهتي حيةٌ بالظالل،

بعُض اخلفافيش تطيُر جيئًة وذهاباً،
على إيقاِع صفيري اخلافت،

والدغُل يضّج بالنحل.
هذا هو بيُت القصائد غير املكتوبة،

هذا هو املكاُن الذي لم أولد فيه.ِِ
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قراءات

ُتعقد  لذا  عاملية،  قضية  امل��اء  قضية  أصبحت 
ملناقشتها  وال��ن��دوات  واالجتماعات  امل��ؤمت��رات 
لالستدامة  وصوالً  املناسبة  احللول  عن  والبحث 
املائية. واملاء من أكثر املوارد الطبيعية أهمية، وهو 
االقتصادية  التنمية  عملية  في  األساسي  العنصر 
في أي دولة، وُتعّد املياه إحدى أهم القضايا التي 
وصف  وق��د  والساسة،  القرار  أصحاب  تشغل 
الوضع اvملائي في العالم باملصيبة الصامتة، حيث 
العالم غير متاح لديهم  إن 1.1 مليار شخص في 
املاء، ومنهم 38 مليون شخص في منطقة الشرق 

األوسط.
لقد لعبت املياه منذ أقدم العصور دوراً أساسياً 
واالستشفاء  البحري،  والنقل  الزراعة  في  ومهماً 
والطاقة، والصناعة.. وغيرها، ولم يعد املاء العذب 
فمع  الثمن،  الرخيصة  بالسلعة  للشرب  الصالح 
تفاقم مشاكل تلوث البيئة املائية في العالم، أصبح 
املياه  لتوفير  الطائلة  األموال  إنفاق  املفروض  من 

الصحية الصاحلة للشرب.

احلديثة  التقنيات  دور  على  الكتاب  هذا  ويركز 
في االستكشاف والدراسة، ووضع اخلرائط املائية 
مائية  م��وارد  لتأمني  أشكالها  مبختلف  الرقمية 
جديدة، وتنمية وحماية املوارد املتوفرة أو تقنيات 
الصرف  مياه  أو  الشرب  ملياه  املختلفة  املعاجلة 
الصحي، أو املياه الصناعية، أو أنواع املياه امللوثة 
األخرى، باإلضافة إلى تقنيات حتلية مياه البحر أو 
املياه املاحلة بأنواعها، وطرق الري وبناء السدود 
في  ذلك  كل  ودور  الصناعية  املائية  واملسطحات 
اإلدارة املتكاملة للموارد املائية، وحتقيق نظم متوين 

مائية مالئمة تساهم في تأمني املياه النظيفة.
التحديات في مجال  مع  الكتاب أيضاً  ويتوقف 
املياه في دول العالم وباألخص الدول الواقعة في 
نطاق املناطق اجلافة وشبه اجلافة، وتنعكس هذه 
وتنامي  العذبة،  املائية  املوارد  شّح  في  التحديات 
الطلب على املياه لتأمني احتياجات النمّو السكاني، 
وزيادة املخاطر من ارتفاع معدل التلوث وحدوث 

الفيضانات وامتداد اجلفاف.

الكتاب: »التقنيات الحديثة واإلدارة المتكاملة للموارد المائية«
املوؤلف: الدكتور املهند�ض حممد رقية

الناشر: املركز العربي للدراسات اإلستراتيجية، دمشق، 2011، الطبعة األولى 450 صفحة.

اإلب��داع  مظاهر  على  الضوء  الكتاب  ُيسلَّط 
الروائي للمرأة العربية، مركزاً على تطور املساهمة 
عشر  من  أكثر  عند  ومتوقفاً  اإلماراتية،  النسائية 
نتيجة  إلى  ليصل  النقدي،  بالتحليل  مساهمات 
الزمنية التي شهدت  الفترة  أنه بالرغم من قصر 
التجارب النسائية اإلماراتية، إال أن فيها ما ميثل 
الرواية العربية من بدايتها حتى اليوم، كما تطرق 
من مشرق  عربيات  لكاتبات  كثيرة  إلى نصوص 

الوطن العربي ومغربه.
فقد تناول الفصل األول قضايا ذات ِصلة بعنوان 
وجتارب  للمرأة،  الروائي  اإلب��داع  مثل  الكتاب، 
املساهمة  وتطور  الرواية،  في  جديدة  نسائية 
النسائية اإلماراتية في الرواية مثل: رواية )رسائل 
املطر(  و)بنت  اجل��روان،  لسارة  السلطان(  إلى 
ملرمي الغفلي، و)مالئكة وشياطني( لباسمة يونس، 
و)شجن بنت القدر احلزين( حلصة جمعة الكعبي، 

و)ريحانة(  سالم،  ألمنيات  البحر(  كزرقة  و)حلم 
مليسون صقر، و)اجلسد الراحل( ألسماء الزرعوني، 
و)أوجه املرايا األخرى( لفاطمة السويدي، و)رائحة 
الزجنبيل( لصاحلة غابش، و)عيناك ياحمدة( آلمنة 

املنصوري. 
ويرى املؤلف أن الرواية اإلماراتية ينطبق عليها 
ماقاله الشاعر والناقد املغربي محمد بنيس مخاطباً 
الشاعر الفرنسي رامبو:  علينا أن نقطع في أربعني 

سنة ما قطعتموه في أربعة قرون.
نصوص  مستعرضاً  الثاني  الفصل  ويتوقف 
السعودية،  من  الفاران  أمل  الروائيات:  من  كل 
سارة  واجلزائرية  البصير،  إميان  والفلسطينية 
حيدر، واملصرية سلوى بكر، والسورية سمر يزبك، 
واألردنية سميحة خريس، والعراقية صباح متعب، 
الكوكبي،  ناديا  واليمنية  العثمان،  ليلى  والكويتية 

والتونسية جناح يوسف. 

الكتاب: »المساهمة الروائية للكاتبة العربية«
املوؤلف: نبيل �سليمان

الناشر: دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة 2011، كتاب »مجلة الرافد«، الطبعة األولى 144 صفحة.

اآلسيوية  األمنية  القضايا  الكتاب  يتناول 
التعاون  مجلس  دول  على  وأث��ره��ا  اجل��دي��دة 
اخلليجي من منطلق نظرية التأثر اإلقليمي. وقد 
ركزت الدراسة على تأثير قضايا إقليمي جنوبي 

وجنوب شرق آسيا.
تناولت تطور  الكتاب من ستة فصول  يتألف 
شرقي  جنوب  في  األمن  وقضايا  األمن  مفهوم 
آسيا، وفي جنوب آسيا، وفي دول مجلس التعاون 

اخلليجي وقضية الطاقة من حيث ظهورها، وأمنها 
قضية  وتأثير  آسيا،  شرق  وجنوب  جنوبي  في 

الطاقة على دول مجلس التعاون اخلليجي.
اإلرهاب من حيث  الكتاب قضية  يتناول  كما 
مفهومها وتطورها ودوافعها، وواقع اإلرهاب في 
دول مجلس  وفي  آسيا،  جنوبي وجنوب شرق 
وغسل  املخدرات  قضية  و  اخلليجي  التعاون 

األموال وقضايا البيئة.

ال تزال ملكة مصر السابقة كليوباترا تثير اهتمام 
فنانني  أو  أدباء  أم  مؤرخني  كانوا  سواء  الكثيرين 
أن سيرتها  من  وبالرغم  الناس.  عامة  من  أو حتى 
واملؤامرات  بالصخب  اتصفت  التي  الذاتية وحياتها 
املؤلفني،  من  للكثير  مادة دسمة  والدسائس شكلت 
إال أن كتاب »كليوباترا: سيرة حياة« للكاتبة ستاسي 
من  الكثير  وسلط  كبيرة  إضافة  مبثابة  جاء  شيف 
الضوء على جوانب من حياة ملكة مصر لم يتطرق 

لها املؤلفون اآلخرون بالقدر الكافي.
لقد استطاعت هذه املؤلفة أن تقدم تفسيراً جديداً 
وترجمة حلياة واحدة من أشهر النساء في التاريخ 
املمتزج  والذكاء  واخل��داع  الكيد  عنها  عرف  التي 

بالفتنة الساحرة.
امرأة  كانت  كليوباترا  فإن  شيف  للكاتبة  ووفقاً 
تعرف جيداً كيف تستغل ما لديها من سحر وسلطان 

وثروة وموهبة غير عادية من أجل حتقيق الكثير من 
املكاسب السياسية والتحالفات العسكرية.

وبالرغم من أن الكاتبة اهتمت بتقدمي الكثير من 
اخليال  عن  ما  حد  إلى  وابتعدت  واحلقائق  الوقائع 
واألساطير التي أحاطت بكليوباترا إال أن هذا األمر 
لم يقلل من عنصر التشويق الذي اتصف به كتابها 
حيث إن بطلة الكتاب لم تكن امرأة عادية بل كانت 

أسطورة احتلت مكانة مرموقة في التاريخ.
أن كليوباترا كزعيمة وقائدة  إلى  الكتاب  ويشير 
لشعبها اعتمدت على قوة إرادتها وحنكتها السياسية 
أكثر من اجلمال الذي ُعرف  عنها من أجل حتقيق 
كليوباترا  أن  الواضح  ومن  الالمتناهية.  طموحاتها 
السنني  آالف  منذ  القدمية  مصر  في  ظهرت  التي 
التزال حتى عصرنا هذا تثير إعجاب الكثيرين عبر 
األجيال املتعاقبة الذين يرون فيها امرأة ال نظير لها.

الكتاب: »القضايا األمنية اآلسيوية وأثرها على دول الخليج«
املوؤلف: الدكتورة فاطمة اأحمد ال�سحي 

الناشر: دار اخلليج للصحافة والطباعة والنشر، الشارقة 2010، 307 صفحات.

»كليوباترا: سيرة حياة«
للموؤلفة: �ستا�سي �سيف 

الناشر:لتل براون اند كومباني، 2010، 384 صفحة.
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ألقيت نظرة على حال الدراما القادمة، والتي تعوَّدنا كمشاهدين أن نلهث وراءها من قناة إلى لو 
أخرى خاصة في رمضان، ستكتشف أن الصورة ال تزال ضبابية رغم أنه لم يبق على بداية 
»ماراثون« رمضان سوى شهر فقط. شركات اإلنتاج حتسبها حالياً لتعرف إلى أين تتجه 
رؤوس األموال ومن هو النجم الذي سوف »يقش« اإليرادات في املرحلة القادمة؟ ولهذا فإن 
القسط الوافر من شركات اإلنتاج، وخوفاً من عدم وضوح الرؤية، أوقفت العدد األكبر من املسلسالت التي 

تعاقدت عليها قبل ثورة 25 يناير املصرية.
أحداث الثورة غيَّرت الكثير من احلسابات ودفعت البعض لالنسحاب أو على أقل تقدير للتأجيل.. مثالً 
»تامر حسني« أوقف مسلسله »آدم«. كان »تامر« قد رفع الرقم الذي حصل عليه إلى 35 مليون جنيه 
التعاقدات اإلنتاجية في دراما الشاشة  مصري أي أكثر من 5 ماليني دوالر وهو رقم غير مسبوق في 
الصغيرة، ولكن »تامر« كعادته يحرص على أن يظل في مكانٍة بعيدٍة يرنو إليها اآلخرون وال يصلون إليها، 
وأعتقد أنه اكتشف أن أجر »عادل إمام« البالغ 30 مليون جنيه مصري  عن مسلسله »فرقة ناجي عطا الله«، 

فأصرَّ على أن يتفوق عليه ب� 5 ماليني جنيه، ولكنه اآلن يدفع ثمن موقفه املتردد من الثورة.
وإذا كان تامر لم يجد أمامه سوى التأجيل، فإن هناك حلوالً أخرى جلأ إليها عدد من النجوم مثل تخفيض 
األجر. لقد كانت احلياة الدرامية تسير في مجراها الطبيعي قبل 25 يناير، فهاهي »غادة عبد الرازق« ترفع 
أجرها إلى 11 مليون جنيه مصري )حوالى 2 مليون دوالر( في مسلسل »سمارة« بعد النجاح التجاري 
الذي حققته في مسلسل »زهرة وأزواجها اخلمسة«، وهو ضعف أجرها في »زهرة« ولكنها قررت تخفيض 
األجر إلى النصف حتى تضمن أال يتعثَّر تصوير مسلسلها اجلديد وهو ما فعله “هانى رمزي” الذي خفَّض 
أجره أيضاً إلى النصف. أما »محمود عبد العزيز« فقد كان أن اتفق على العودة للتليفزيون بعد تردد اقترب 
من عشر سنوات في أعقاب عرض مسلسله »محمود املصري«.. »محمود« تفاوض في البداية على رقم 
15 مليون جنيه مقابل بطولة مسلسل أطلق عليه اسم »األمير«، وهو األجر نفسه الذي وصل إليه يحيى 
ح ابنه شادي إلخراجه ليقدمه في رمضان القادم، ولكن من  الفخراني في مسلسل »بواقي صالح« الذي رشَّ
الواضح أن محمود ويحيى قد قاما بتأجيل املسلسلني، بسبب عدم استقرار سوق بيع الدراما هذا املوسم. 
»عادل إمام« لم يوقف التصوير ملسلسله فرقة »ناجى عطا الله« إال أنه غالباً لن يستطيع استكمال التصوير 
قبل رمضان وسوف يؤجل العرض رمبا لرمضان بعد القادم ألنه يستشعر أن قبوله اجلماهيري تأثر سلباً 

بعد ثورة 25 يناير .
»يسرا« كانت أقرب الفنانات إلى عائلة مبارك، فلقد كانت صديقة شخصية لكل من عالء وجمال مبارك، 
وهي كانت تستعد مبسلسل اسمه »شربات اللوز« أرجأته ألجل غير مسمى. »ليلى علوي« تربطها ِصلة 
نسب بعائلة مبارك كان قد وقع اختيارها على مسلسلني عدد حلقات كل منهما 15 حلقة وهو نفس ما 
ليلى  إرجاء   إلى  أدت  األخيرة  األحداث  أن  إال  إنتاجياً  كان مستقر  الكل  »إلهام شاهني«.  عليه  استقرت 

للتصوير ولم حتدد موعداً، و»إلهام شاهني« أيضاً أوقفت التصوير رمبا لرمضان بعد القادم.
في كل األحوال، فإن رهان »أغلب الفنانني« اآلن على الزمن، كل منهم ينتظر مرور 30 يوماً حتى يأتي 
رمضان في شهر أغسطس ولديه أمل أن ينسى اجلمهور موقفه من الثورة إذا كان ممن لم يؤازرها من 

البداية أو كان محسوباً على زمن مبارك! 
هل تستقيم هذه املعادلة؟ األكثر ثورية ليس هو بالضرورة األكثر إبداعاً، وليس هو أيضاً األكثر موهبة، 
هو  ملبارك  املؤيد  أو  واملتردد  الفنان احملبوب،  هو  ..الثوري  هكذا  تزال حتسبها  ال  الناس  أن مشاعر  إال 

املرفوض. والشك أن هذه املشاعر سوف تلعب دوراً رئيسياً في دراما رمضان القادم.

متاهة نجوم رمضان

شيء
Putting Your  Eggs in One Basket is Paying Offفي

Most people will tell you not to  put all your eggs in  one  basket, to avoid
risking everything valuable,  at  GNSS,  we strongly  recommend  you  put
all your eggs in one customized & secure basket so as to minimize your
risk exposure and maximize the security of your valuable.

No matter what your security needs , GNSS is well positioned to provide a
customized  security  solution,  which  is  why  reputed  organizations like
the Ministry of Interior, Law Enforcement Agencies and the Armed Forces
entrust GNSS with their security requirements 

www.gulfnetsecurity.com

We Deliver Integrity

GulfNet  Security  Systems    (GNSS)    offers   a   comprehensive   array   of
advaced technology   for   defense,   protection,   surveillance,   detection,
and counter measures



علوم و تكنولوجيا

اتخذ  الواقع  وفي  للخطر.  أكثر  معرضون  بالفعل 
في  حاملو اجلينة »ماوا- الم« اخليار األكثر خطراً 
اجلينة  حاملو  اتخذ  بينما  القرارات  من  باملئة   41

»ماوا-هاء« نسبة 36٪ من هذه القرارات.
الباحثون  توصل  أكثر،  بدقة  بياناتهم  وبفحص 
حاملي  أن  من  فبالرغم  متوقع،  غير  اكتشاف  إلى 
الوقت نفسه  فإنهم في  يتعرضون لألخطار  اجلينة 
يتمتعون بقدرة على اتخاذ القرار املالي بشكل أفضل 
من حاملي اجلينة »ماوا-هاء«، وهم لم يكونوا مجرد 
أشخاص متهورين بل متتعوا بالذكاء واجلسارة في 

اتخاذ قراراتهم.
القانون  يحظر  بينما  أنه  لالهتمام،  املثير  ومن 
البريطاني قيام أرباب العمل بإجراء اختبارات صحية 
على املوظفني احملتملني، فإن هذا احلظر لم ميتد إلى 

االختبارات اجلينية املتعلقة بالقدرة والكفاءة.
وفي الوقت الذي قد ُيثار فيه تساؤل حول الفائدة 
تتجاوز  ال  قد  والتي  عليها  احلصول  يتم  قد  التي 
النسبة  هذه  في  يرى  البعض  فإن  باملئة،  اخلمسة 
في  النسبة  فهذه  اجليني،  باالختبار  للقيام  مبرراً 
رأيهم قادرة على منح الكثير من الفوائد واملزايا في 

املجال املصرفي.
اإلش���ارات  م��ن  الكثير  هنالك  يبقى  أن��ه  إال 
التحذيرية املتعلقة بهذا األمر وأهمها صعوبة بناء 
اآلمال على العالقة السببية وأساليبها إذ يعترف 
الباحثون في معهد »كاليفورنيا للتكنولوجيا« بأن 
األداء املتطور الذي قاموا بقياسه قد يكون متعلقاً 
بعنصر آخر تؤثر فيه اجلينة مثل حتفيز الذكاء أو 

القدرات العددية.
إيجاد  في  يعيب  ما  هنالك  يوجد  ال  وبالطبع 
قد  أنفسهم  فهؤالء  بالذكاء،  يتصفون  موظفني 
يتجاهلون السؤال املثار حول كيفية قيام مسؤولني 

ماليني بارعني بتقدمي مثل هذه الفوائد واملزايا.
التي  اجلينات  من  الضخمة  األعداد  تقوم  وعادة 
يحملها كل منا بتعديل وتلطيف أداء كل منها خالل 
شخص  أي  أن  يعني  وه��ذا  جينية،  تناغم  عملية 
يستخدم املعلومات اجلينية بهدف جني الفائدة يجب 
مبدعاً  يصبح  أن  من  بدالً  إذ  باحلرص،  يتصف  أن 
مالياً، فإن األمر قد ينتهي به ألن يتحول إلى عنصر 

سلبي في املجال املصرفي.
إال  اجلينات،  حول  ُيثار  الذي  اجلدل  كل  ورغم 
أن دراسًة أصدرها »معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا« 
أشارت إلى أن الناس يعيشون اآلن العصر اجليني، 
في  مهماً  دوراً  يلعب  اجليني  العامل  أصبح  حيث 
تشكيل املزاج والسلوك لدى الكثيرين. إال أن البعض 
يرى أن استخدام اجلينات من قبل الشركات لن يكون 
باخلطوة احلكيمة والعادلة، ومع ذلك، فإن املعلومات 
لألسلوب  األفضل  الفهم  على  تساعدنا  قد  اجلينية 
الذي يجب العمل به التخاذ القرارات املتعلقة بجوانب 

مختلفة من حياتنا.
وبشكل عام، فإنه يجب على مديري البنوك وكبار 
من  يخففوا  أن  املؤسسات  مختلف  في  املسؤولني 
والتي  التنافسية  اجلينية  باملزايا  املتعلقة  أحالمهم 
قد تتسبب بنهاية املطاف في الوقوع في الكثير من 

األخطاء.

مزارع في الفضاء
لطموحات  تتسع  تعد  ل��م  األرض  أن  يبدو 
عن  يبحثون  أصبحوا  الذين  والباحثني  العلماء 
صخب  عن  بعيداً  جتاربهم  يحتضن  أوس��ع  أفق 
العلماء  من  فريق  يقوم  حيث  ومشاكلها،  األرض 
يعمل في مناطق مختلفة من هذا العالم وعلى منت 
املزارع  من  أنواع  بتصميم  الدولية  الفضاء  محطة 
ملستكشفي املستقبل للبيئات املتنوعة والتي قد تأخذ 

مكاناً لها داخل النظام الشمسي.
تخفيض  على  الداخلية  امل��زارع  هذه  وستعمل 
احلاجة إلى إعادة تزويد وجتهيز البعثات والرحالت 
محاوالتها  خالل  من  وذلك  العالية،  التكلفة  ذات 
التخلص من ثاني أكسيد الكربون من اجلو، وهذا 
سيؤدي إلى سداد النقص فيما يتعلق بتزويد رواد 
الوقت نفسه  للتنفس، وفي  الالزم  الفضاء بالهواء 

إنتاج نحو 500 رطل من األوكسجني سنوياً.
جامعة  في  الزراعي  الباحث  جياكوميللي  جني 
»أريزونا«، والذي يقود فريقاً من الباحثني بتمويل 
حول  للفضاء  األمريكية  »ناسا«  وكالة  ورعاية 
تصوراً  يطرح  القمر  سطح  على  الزراعة  إمكانية 
منفوخة  بيوت زجاجية  استخدام  إمكانية  يتضمن 
القادرة  اآللي  اإلنسان  أجهزة  من  بالعديد  مملوءة 
هذا  يرى  كما  املزارع،  اإلنسان  مبهام  القيام  على 
من  احلالة  هذه  في  تكون  لن  الزراعة  أن  الباحث 

اختصاص رواد الفضاء.

بيوت زجاجية على القمر:»عمل اآيل«

تهبط السفينة التي حتمل بيوتاً زجاجية جاهزة 
القشرة  بنشر  الذراعان  ويقوم  القمر،  سطح  على 
واملنفوخة،  املركبة  الزجاجية  للبيوت  اخلارجية 

دفن  ثم  األرض  بتسوية  روبوتية  جرافة  تبدأ  ثم 
املواد  من  حلمايتها  بالبيوت  اخلاصة  التركيبات 

املشعة والنيازك الصغيرة جداً.

ت�سكيالت ف�سائية تتاأقلم مع البيئات 

املتنوعة

سطح  على  املقامة  املزرعة  حتصل  القمر:   <
القمر على املياه الالزمة لها عن طريق مياه مجمدة 
التركيبات  دفن  يتم  كما  أوعية،  في  وموضوعة 
من  حمايتها  بهدف  باملزرعة  املتعلقة  واألبنية 
ودرجة  الصغيرة  والنيازك  الكونية  اإلشعاعات 

احلرارة العالية.
»أريزونا«  الباحثون في جامعة  الوضع: يعمل 
على تشغيل منوذج أولي ملزرعة تقام على سطح 
القمر، والذي ميكنه إنتاج 1100 رطل من النباتات 

الصاحلة لألكل سنوياً.
املياه  بسحب  النباتات  تقوم  األرض:  مدار   <
والسماد اللذين حتتاج إليهما بطريقة سريعة، األمر 

الذي يساعد على تقويتها.
الوضع: استطاع العلماء الروس على منت محطة 
الفضاء الدولية تطوير أسلوب معني لتنمية الفجل 

والبازالء والشعير.
اخل��اص  احلماية  غ��الف  يسمح  امل��ري��خ:   <
بالنباتات للتركيبات واألبنية بأن يتم إنشاؤها فوق 

السطح.
الوضع: تقوم وكالة الفضاء اإليطالية بتصميم 
املنخفض  الضغط  ل  حتمُّ تستطيع  زجاجية  بيوت 
للمريخ والبيئة اململوءة بنسبة عالية من ثاني أكسيد 

الكربون.

الضوء  كان  االخيرة،  العاملية  املالية  األزمة  خالل 
املصرفيني  على  آخ��ر  ش��يء  أي  من  أكثر  مسلطاً 
ومديري صناديق التحوط وقدرتهم )أو قل عجزهم( 
عن اتخاذ قرارات صائبة. ولكن ماذا لو كان بإمكاننا 
الالزمة  »التوصيالت«  ميتلكون  موظفني  استقطاب 
تؤهلهم  والذين  صحيح  وجه  على  األعمال  إلجناز 
دهاء  فيها  ق��رارات  اتخاذ  على  الوراثية  جيناتهم 

ر؟ وتبصُّ
ميكن للمرء أن يتخيل كم سيكون مديرو البنوك 
ملوظفيهم  النووي  احلمض  أن  وج��دوا  لو  سعداء 
التي تعود عليهم  املالي  الذكاء  يحتوي على عناصر 
مستحيالً  يعد  لم  التخيل  هذا  أن  ويبدو  بالفائدة، 

اإعداد: د. ح�سن توفيق 
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التقارير والدراسات  لنتائج  للكثيرين، وفقاً  بالنسبة 
كاليفورنيا  »معهد  قبل  من  إليها  التوصل  مت  التي 
لدورية  وفقاً  املتحدة  الواليات  في  للتكنولوجيا« 

»ساينس فوكس« البريطانية.
ومن املعروف منذ مدة أن حاملي شكل معني من 
أكثر  يكونون  قد  الم«  »ماوا-  وهو  ال�»ماوا«  جني 
»اجلينة  وصف  إطالق  إلى  أدَّى  ما  وهو  جسارة، 

احملاربة« على هذه اجلينة.
جاهدين  املعهد  هذا  في  الباحثون  سعى  ولهذا، 
ملعرفة ما إذا كان الشخص الذي يحمل هذه اجلينة 
قيامه  خالل  غيره  من  للخطر  أكبر  بشكل  معرضاً 
أنهم  إلى  النتائج  وأشارت  املالية.  القرارات  باتخاذ 

جينات
   محاربة
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جهاز السمع 
الشمسي نباتات املوسم 

البارد

طاقم البيت 
الزجاجي

املدخل
محاصيل 

املوسم الدافئ

موعد الغداء
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االجتماع األول لمديري إدارات الهجرة والجوازات العربية
التنسيق والتعاون بين أجهزة الهجرة والجوازات العربية

ب�أن  االجتم�عي  للدف�ع  العربية  املنظمة  من  اإمي�نً� 

التي  واخل�رجية  الداخلية  املتغريات  مواجهة  م�سوؤولية 

على  تقت�رص  ال  العربية  املنطقة  يف  االأمن  على  توؤثر 

قومية  م�سوؤولية  تعترب  واإمن�  وحده�،  االأمن  اأجهزة 

العربية  االأجهزة  جميع  بني  اجلهود  تن�سيق  تقت�سي 

االإجرامية  التي�رات  ب�أن  املنظمة  من  واقتن�عً�  املعنية، 

اأمنه  لتهديد  العربي  الوطن  اإىل  النف�ذ  حت�ول  احلديثة 

وا�ستقراره، م�ستغلًة يف ذلك انفت�ح املجتمع�ت العربية 

على احل�س�رة احلديثة. ونظراً للدور الذي ميكن اأن يلعبه 

تن�سيق االإجراءات والتدابري املتعلقة ب�لهجرة واجلوازات 

وت�سهيل  الت�س�من،  جت�سيد  يف  العربي  امل�ستوى  على 

تنقُّل املواطنني العرب بني اأرج�ء الوطن العربي.

االجتم�ع  املتحدة يف  العربية  االإم�رات  دولة  مثل  وقد 

الرائد �سيف عبداهلل النوم�ن مدير اإدارة اجلن�سية والهجرة 

اجلن�سية  اإدارة  مدير  عمر  علي  اأول  واملالزم  ب�ل�س�رقة، 

والهجرة بعجم�ن، وامل�س�عد اأول حممد غراير رئي�س ق�سم 

املراقبة واملت�بعة.

وت�سمن جدول اأعم�ل االجتم�ع عدة مو�سوع�ت تن�ولت 

واالإق�مة  وتعدده�،  اجلن�سية  واكت�س�ب  ال�سفر  وث�ئق 

ب�لن�سبة للرع�ي� العرب واالأج�نب، والتع�ون بني اإدارات 

الهجرة واجلوازات يف الدول العربية، وامل�س�ئل املتعلقة 

ب�لدخول واخلروج والت�سهيالت عرب احلدود.

ك�ن اللق�ء النه�ئي يف بطولة الكرة الط�ئرة على ك�أ�س 

مع�يل وزير الداخلية مثرياً اأي�سً� و�سهده اللواء ال�سيخ 

حميد املعال، والعقيد �س�حي خلف�ن ق�ئد �رصطة دبي 

كبري  وجمهور  الرازق  عبد  ن��رص  املقدم  وم�س�عده 

التي ك�نت متك�فئة ومثرية يف بع�س  �سهد املب�راة 

على  3/�سفر  اأبوظبي  بفوز  املب�راة  لتنتهي  فرتاته� 

�رصطة دبي. تفوق فريق اأبوظبي منذ بداية هذا ال�سوط 

االأول  ال�سوط  لينهي  وتفوقه  تقدمه  على  وح�فظ 

اأكرث  9/15. حت�سن فريق �رصطة دبي وظهر  ل�س�حله 

مت��سكً� واأج�دوا ح�ئط ال�سد ورغم ذلك انتهى ال�سوط 

الث�ين 12/15 ل�س�لح اأبوظبي اأي�سً�.

ح�ول فريق دبي تعوي�س خ�س�رته يف ال�سوطني االأول 

النتيجة  والث�ين لكن �رصب�ت جيمي جورج ح�سمت 

ل�س�لح اأبوظبي 12/15.

ك�أ�س  املعال  ال�سيخ حميد  اللواء  �سلَّم  املب�راة  عقب 

وقلَّد  عبيد  مب�رك  اأبوظبي  فريق  لرئي�س  البطولة 

العبي الفريقني امليدالي�ت الذهبية والربونزية.

خطوة جديدة على طريق 
قيام دولة عصرية في 

منطقة اخلليج تشهدها 
الدولة اجلديدة... »دولة 

اإلمارات العربية املتحدة«.
اخلطوة اجلديدة تتمثل 

في الدفعات املتتالية من 
الشباب الذين يلتحقون 
بسلك الشرطة.. حلماية 

مجتمع الدولة اجلديدة 
والسهر على راحة 

املواطنني وحفظ األمن 
والنظام.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إن األمن اجلماعي هو سبيل 
التقدم االجتماعي والتنمية 

االقتصادية، كما أنه شرط 
ضروري ملواكبة التقدم العاملي 

واألخذ مبستلزمات العصر.
فاالنتماء لألمة العربية، 
والظروف التاريخية التي 

مرت بها هذه األمة، والتي 
جعلت أجهزة األمن فيها 

تتطور كل منها مبعزل عن 
األخرى، واألواصر التي تربط 

الشعوب العربية، مما يجعل 
البالد العربية مسرحاً واحداً 

للجرمية، وأخيراً قيام املنظمة 
العربية للدفاع االجتماعي 

ضد اجلرمية، حيث نصت 
املادتان األولى والرابعة من 

اتفاقيتها على وجوب دراسة 
أسباب اجلرمية ومكافحتها 
وتأمني التعاون املتبادل بني 

أجهزة الشرطة اجلنائية في 
البالد العربية.

الشرطة تساهم في إخماد حريق السوق!

ملحق  �سغري  ك�سك  حريق يف  �سب 

املركزي يف  ب�ل�سوق  مبحل جت�ري 

حوايل ال�س�عة الع��رصة والثلث لياًل، 

�س�لح  عبداهلل  ال�رصطي  ك�ن  بينم� 

متوجهً� حلرا�سة وزارة اخل�رجية يف 

من�وبته وعندم� �س�هد احلريق خف 

الالزم  م�رصعً� ب�جت�هه بق�سد عمل 

فوجد  عليه  يقدر  الذي  والواجب 

ُمك�رصة  املحل  ف�ترينة  زج�ج  اأن 

اإطف�ء  ب�سبب حم�ولة بع�س الن��س 

موجودات  ليحر�س  فوقف  احلريق 

اخً� و�س�هد  املحل وفج�أة �سمع �رصُ

عموداً من الدخ�ن يت�س�عد من اأحد 

املخ�زن ف�أطلق ثالثة عي�رات ن�رية 

من م�سد�سه بق�سد لفت انتب�ه الن��س 

مبنى  اإىل  م�رصعً�  وجرى  للحريق 

حمدان  �س�رع  يف  اأبوظبي  تلفزيون 

ليت�سل ب�رصطة النجدة وعلى الفور 

وب�لتع�ون  االإطف�ء  �سي�رات  و�سلت 

على  ال�سيطرة  متت  املواطنني  مع 

هذا احلريق.

نادي »الخالدية« يفوز بكأس سمو رئيس الدولة!
على اأر�س »الن�دي االأهلي« يف اأبوظبي جرت املب�راة 

واخل�لدية  العني  ن�ديي  بني  القدم  كرة  يف  النه�ئية 

�سمن دوري ك�أ�س �س�حب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلط�ن 

اآل نهي�ن رئي�س دولة االإم�رات العربية املتحدة.

بن  مب�رك  ال�سيخ  و�سمو  الدولة  رئي�س  �سمو  ح�رصه� 

يف  القدم  كرة  احت�د  ورئي�س  الداخلية  وزير  حممد 

اأبوظبي واالحت�د الع�م لدولة االإم�رات العربية املتحدة 

لكرة القدم.

وقد ف�ز اخل�لدية ب�أربع اإ�س�ب�ت مق�بل اإ�س�بة واحدة 

�سلَّم  املب�راة  انته�ء  وبعد  العني«.  »ن�دي  ل�س�لح 

رئي�س الدولة يرافقه �سمو ال�سيخ مب�رك ب�سفته رئي�سً� 

الحت�د كرة القدم الك�أ�س لرئي�س الفريق الف�ئز بح�سور 

مع�يل حممد خليفة الكندي، رئي�س ن�دي اخل�لدية.. ثم 

قدَّم رئي�س الدولة الهداي� الأع�س�ء الفريقني.

افتت�ح  قرب  •مبن��سبة 
الري��سي«  ال�رصطة  »ن�دي 

ال�سورة  هذه  نن�رص  ر�سميً� 

القدم  لكرة  ال�رصطة  لفريق 

�سور  وهن�ك   ..1968 ع�م 

هذا  قبل  للفريق  اأخرى 

للن�دي  ونتمنى  الت�ريخ، 

واإىل  والنج�ح  التوفيق 

االأم�م.
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يوليويوليو

األرشيف
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برامج التلفزيون وأشرطة 
الفيديو وألعاب الكمبيوتر 

لها دورها املؤثر في غرس 
نزعات العنف في نفوس 
األطفال.. في هذا العدد 
حتقيق شامل حول هذا 
املوضوع يعرض جوانب 

املشكلة وآراء بعض اخلبراء 
اإ�سدار رخ�س والدارسني حولها. اإدارة املرور والرتخي�س ب�أبوظبي يف  بداأت 

لرخ�س  ال�س�بقة  ب�لنم�ذج  مق�رنة  قي�دة جديدة متطورة 

القي�دة.

واأو�سح املقدم �سلط�ن اأرحمة مدير اإدارة املرور والرتخي�س 

طريق  عن  اإ�سداره�  يتم  اجلديدة  الرخ�س  اأن  ب�لوك�لة 

الكمبيوتر وت�ستغرق فرتة ق�سرية ال تتعدى دق�ئق معدودة.

انتهت  ملن  اإ�سداره�  يتم  اجلديدة  الرخ�سة  اأن  واأ�س�ف: 

رخ�سهم القدمية والراغبني يف اإ�سدار رخ�س جديدة.

وق�ل: اإن الرخ�سة اجلديدة تت�سمن خريطة لدولة االإم�رات 

واأ�سم�ء  مواقع  عليه�  ومو�سح  فو�سفوري  بخط  مر�سومة 

التع�ون  جمل�س  دول  و�سع�ر  الدولة  و�سع�ر  املدن 

اخلليجي.

1
9
9
6

الشيخ سيف بن زايد يشهد حفل ختريج دورة مستجدين بالعني
أشاد بدعم رئيس الدولة جلهاز الشرطة

اأ�س�د العقيد �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهي�ن مدير 

يوليه  الذي  الالحمدود  ب�لدعم  اأبوظبي  �رصطة  ع�م 

�س�حب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلط�ن اآل نهي�ن رئي�س 

حلفظ  دوره  اأداء  من  لتمكينه  ال�رصطة  جله�ز  الدولة 

على  واملقيمني  للمواطنني  الطم�أنينة  وتوفري  االأمن 

اأر�س الدولة. وج�ء ذلك يف ت�رصيح اأدىل به �سموه عقب 

مبدينة  ب�لعوهة  ال�رصطة  مبدر�سة  �سهده  الذي  احلفل 

العني وذلك مبن��سبة تخريج الدورة الرابعة واالأربعني 

لل�رصطة امل�ستجدين.

العقيد حممد �س�مل اخليلي مدير  ح�رص احلفل �سع�دة 

�سب�ط  كب�ر  من  وعدد  ب�لوك�لة  العني  �رصطة  اإدارة 

اأمور  واأولي�ء  ب�لعني  امل�سوؤولني  وكب�ر  ال�رصطة 

اخلريجني.

الذي  الع�سكري  العلمي  اأن هذا ال�رصح  واأ�س�ف �سموه: 

نحتفل  اليوم يف رح�به بتخريج هذه الدفعة م� هو اإال 

ال�سمو رئي�س  الرع�ية الكرمية ل�س�حب  ثمرة من ثم�ر 

الدولة، واأن هذا اليوم يعترب عيداً جندد فيه العهد على 

وتدريبيً�  علميً�  االأمن  رج�ل  اإعداد  يف  قدمً�  امل�سي 

الإمداد جه�ز ال�رصطة واالأمن ب�لكوادر الب�رصية الق�درة 

على العط�ء.

شــــرطة أبوظبـــــي تفـــــوز بدرع التفـــوق الرياضــــي

رخـص قيــــادة جديدة بمـــرور أبوظبــي

العدد 487 يوليو 962011

ح�سل فريق االإدارة الع�مة ل�رصطة اأبوظبي للمرة الث�لثة 

 96/95 الري��سي  للمو�سم  الري��سي  التفوق  درع  على 

بر�سيد 131 نقطة وهو اإجن�ز كبري يتحقق الأول مرة من 

طويل  ري��سي  م�راثون  بعد  متنوعة  بطوالت   9 خالل 

بطوالت  االأول يف  ب�ملركز  ف�ز  اأ�سهر   8 من  اأكرث  ا�ستمر 

كرة الط�ولة والرم�ية واخرتاق ال�س�حية واألع�ب القوى 

الري��سي  ال�رصطي  يف  الث�ين  واملركز  الط�ئرة  والكرة 

املميز و�سد احلبل وال�سنوكر.

يف حني ج�ء فريق �رصطة دبي يف املركز الث�ين بر�سيد 

102 نقطة يليه يف املركز الث�لث �رصطة راأ�س اخليمة 74 

نقطة تليه� حر�س احلدود وال�سواحل 63 نقطة وال�رصطة 

االحتي�طية 63 نقطة.

�شورة تذكارية لعدد من منت�شبي �شرطة اأبوظبي يف ختام اإحدى الدورات التدريبية.

فريق �شرطة اأبوظبي لكرة اليد خالل اإحدى مبارياته. 

منت�شبان من »مرور اأبوظبي« ينظمان حركة ال�شري على اأحد الطرق ال�شريعة.

بدايات
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إشراقات إيمانية

آالمه  يتجّرع  حزيناً  املسلم  يظل  أن  ديننا  في  ليس 
وهمومه، ولكن عليه دائماً أن ينظر إلى األمام منتظراً فرج 
يتغيّر  وال  ُيغير  الذي  هو  سبحانه  الله  ألن  ورحمته،  الله 
ل  ويحّول حال املؤمن إلى أحسن حال عندما يتفائل، ويتوكَّ
ل، والقرآن يدعو اإلنسان أن يكون فرحاً  على الله حق التوكُّ
مبتهجاً متفائالً، اقرأ معي قول الله تعالى: )ُقل ِبَفضِل الله 
َيجَمُعوَن( سورة  ا  َّ ممِّ َخير  ُهَو  َفليَفَرُحواْ  َفبَِذلَِك  َوِبَرحَمتِِه 

يونس آية 58.
فهذه دعوة من الله لعباده املؤمنني الصادقني أن يفرحوا، 
والفرح الذي يدعو إليه الله سبحانه وتعالى، ليس فرح بطر 
وفسوق وفجور، كما هو الشأن في فرح الكفار مبتع احلياة 
الزائلة، وإمنا فرح املؤمن بفضل الله ورحمته، ففضل الله 
أن  إذ  األربع،  مراحل عمره  للمؤمن في  ورحمته مالزمان 
كل إنسان له أربع مراحل من العمر هي: عمر الدنيا وعمر 

البرزخ وعمر احلشر وعمر القرار.
فاملؤمن يفرح في حياته ويفرح فيها وحق له أن يفرح 
لهم  محباً  بينهم  إخوانه وجماعته محبوباً  بني  يعيش  ألنه 
يقول الله تعالى )إِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصاحلات َسيَجَعُل 

لَُهُم  الرَّحَمُن ُوّدا( سورة مرمي اآلية 96.
وشيوع  املجتمع  ترابط  في  الفعال  أثره  له  احلب  وهذا 
األخوة  نعمة  من  أعظم  هناك  وليس  أف��راده  بني  األخ��وة 
ِنعَمَت  الفرد واجلماعة يقول تعالى )واَذُكُرواْ  والتآلف بني 
الله َعلَيُكم إِذ ُكنتُم أَعَداًء َفأَلََّف َبنَي ُقلُوِبُكم َفأَصبَحتُم ِبنعَمتِِه 

إِخَوانا( سورة آل عمران آية 103. 
في  األخوة  نعمة  في  يعيشون  بتآلفهم  فاملؤمنون  إذن 
)لَو  عنها  يقول  والله  بثمن  تقدر  ال  األخوة  ونعمة  الدنيا 
ا أَلَّفَت َبنَي ُقلُوِبِهم َولَِكنَّ الله  أَنَفقَت َما ِفي األَرِض َجِميعاً مَّ

أَلََّف َبينَُهم( سورة األنفال آية 63.
بنعمة  حياته  في  ينعم  املؤمن  فإن  ذلك،  إلى  وإضافة 
الهداية فالله تعالى قد أنعم عليه بنعمة أغلى من املال واألهل 
والولد والدنيا وما فيها إنها نعمة زيادة الهداية وتقوى الله 
)َوالَِّذيَن  تعالى  الله  يقول  اخلامتة  ُحسن  عليه  يترتب  مما 

اهتََدواْ َزاَدُهم ُهدى َوَءاَتاُهم َتقَواُهم( سورة محمد آية 17.
يقول ابن القيم رحمه الله: وهل ميلك العبد أن ميوت على 
اإلسالم؟ مع أن املوت على اإلسالم غيب الميلكه العبد، ولكن 
ميلكه املعبود سبحانه وتعالى. فكيف يأمرنا الله بقوله: )َواَل 

سلُِموَن( سورة آل عمران آية 102. مَتُوُتنَّ إاِلَّ َوأَنتُم مُّ
أن  آدم  ابن  يا  أعلم  ولكن  فيقول:  القيم  ابن  ويجيب 
االستمرار على العبادة والطاعات طريق املوت على اإلسالم، 
طريق  واملوبقات  واملعاصي  الذنوب  على  اإلص��رار  وأن 
الله  الطاعات يختم  الكفران فأحرص على فعل  املوت على 
لك بأحسن ختام. وإذا أصررت على املوبقات ختم الله لك 

ُتَقاِتِه(  َحقَّ  اللََّه  )اتَُّقواْ  تعالى:  الله  قال  لهذا  ختام  بأسوأ 
سورة آل عمران آية 102.

َوأَنتُم  إاِلَّ  مَتُوُتنَّ  )َواَل  تعالى:  بقوله  النتيجة  ويليها 
سلُِموَن( سورة آل عمران آية 102. مُّ

اإلسالم  على  املوت  إلى  املوصل  الطريق  الله  يبني  ثم 
َواذُكُرواْ  َتَفرَُّقواْ  َواَل  َجِميعاً  اللَِّه  ِبَحبِل  )َواعتَِصُمواْ  بقوله: 
ِنعَمَت اللَِّه َعلَيُكم إِذ ُكنتُم أَعَداًء َفأَلََّف َبنَي ُقلُوِبُكم َفأَصبَحتُم 
نَها  ِبنِعَمتِِه إِخَوانا َوُكنتُم َعلَى َشَفا ُحفَرة مَن النَّاِر َفأَنَقَذُكم مِّ
ة  نُكم أُمَّ ُ اللَُّه لَُكم َءاَيتِِه لََعلَُّكم َتهتَُدوَن * َولتَُكن مِّ َكَذلَِك ُيبنَيِّ
املُنَكِر  َعِن  َوَينَهوَن  ِباملَعُروِف  َوَيأُمُروَن  اخَليِر  إِلَى  َيدُعوَن 

َوأُْولَئَِك ُهُم املُفلُِحوَن( سورة آل عمران آية 103 و104. 
ففي هذه اآليات أعمال تؤدي في النهاية إلى املوت على 
اإلسالم، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم )إن الله إذا أحب 
الله؟ قال  عبدا استعمله( قالوا: وكيف يستعمله يا رسول 
)ييسر له عمالً صاحلاً يقبضه عليه(، كأن يقبض صائماً أو 
أو  أو منفقاً  أو مصلياً  أو راكعاً  أو معتمراً أوساجداً  حاجاً 
خارجاً في سبيل الله أو مجاهداً ألعدائه أو مسبحاً ذاكراً له 

أو متوضأً طاهراً للصالة وقراءة القرآن(.
اخلامتة  ُحسن  يعقبها  التي  اخلير  أعمال  من  ذلك  فكل 
بفضل الله، ونحن نعيش بني الصاحلني، ونرى كيف يختم 
الله لهم، وخاصة عند العجائز الركع اللواتي يحرصن على 
ختامهم،  يُحسن  الله  أن  نرى  والتسبيح  والذكر  الصالة 
وكأمنا  املعصية،  على  ال  الطاعة  على  ميوتون  فتراهم 
من  فيزيدون  اقترب  قد  األجل  أن  قلوبهم  في  يقذف  الله 

الصاحلات حتى املوت.
جاءت  إذا  فإنه  البرزخ،  عالم  في  املؤمن  فرحة  عن  أما 
حلظات االحتضار وانتهى األجل وبدأ اإلنسان يودع الدنيا 
ويستقبل اآلخرة وحوله أهله واألطباء ال يدرون ماذا يفعلون 
عند ذلك يرى مالئكة الرحمة، وهم بيض الوجوه روائحهم 
املوت  طيبة حتمل معها كفناً من حرير اجلنة، ويأتي ملك 
الطيبة اخرجي  الروح  أيتها  له: أخرجي  عند رأسه ويقول 
إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج روحه برفق 
ملك  فيأخذها  القربة  فم  من  املاء  قطرة  تخرج  كما  ولطف 
املوت ويعطيها ملك الرحمة، فيصعد بها إلى السماوات السبع 
ورائحتها كأطيب ريح مسك على وجه األرض، فإذا جاءت 
السماء الدنيا قالت مالئكتها روح َمْن هذه الطيبة؟ فيقولون: 
روح فالن ابن فالن بأحب األسماء التي كان يسمَّى بها في 
الدنيا وتفتح له السماء األولى والثانية والثالثة إلى السابعة 
واملالئكة يزفونه ويشيعونه إلى الرحمن وقد استوى على 
العرش فيسمعون الرحمن يقول: يا مالئكتي اعلموا أنني قد 
رضيت عن عبدي فأروه اجلنة وأروه مكانه منها واجعلوا 

روحه في عليني.

َفرحة المؤمن
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1- ما هو مر�ض ال�سكري؟
هرمون  إفراز  في  كلياً  أو  البنكرياس جزئياً  فشل  هو مرض سببه 
أكثر  اجلسم  في  السكر  مستوى  ارتفاع  إلى  يؤدي  مما  »األنسولني«، 
من املستوى الطبيعي، والذي يتراوح بني 80-120 مليغرام /100 مللتر 
السكر  على حتويل  قدرته  في  »األنسولني«  أهمية هرمون  وتكمن  دم، 
الزائد عن حاجة اجلسم إلى مركب )جاليكوجيني( يتم تخزينه في الكبد 

والعضالت الستخدامه عند احلاجة.

2- وما هي اأنواعه؟
قليلة  به  اإلصابة  نسبة  وتكون  الصغار،  سكري  نوعان:  السكري 
)10٪ تقريباً( وحتدث في سن الطفولة والشباب حتت سن 25، ويكون 
البنكرياس عاجزاً متاماً عن إفراز األنسولني. وسكري الكبار، ويصيب 
وتبلغ  االستثناءات،  األربعني مع وجود بعض  البالغني فوق سن  عادة 
اإلصابة بهذا النوع 90٪، ويعاني معظم املصابني من زيادة الوزن، وينتج 

هذا النوع عن خلل في مفعول »األنسولني« أو في إنتاج اجلسم له.

3- وما هي اأعرا�ض مر�ض ال�سكري؟
والوهن  والتعب  العام  باالنحطاط  شعور  به  املصابني  عند  يالحظ 
التبول والعطش وعدم قدرة األطفال واملسنني على  اجلسدي مع كثرة 
التحكم بالبول، ويصاحب ذلك في بعض احلاالت عدم وضوح الرؤية 
األطراف  في  وتنميل  خدران  يحدث  كما  اإلبصار،  مستوى  وتذبذب 
بطء  مع  الفطرية  وااللتهابات  بالدمامل  اجلسم  أجزاء  بعض  وإصابة 

اندمال اجلروح واخلدوش.

4- وكيف يتم عالج املر�ض؟
- أن يتفهم املصاب طبيعة مرضه وأن يتقبل تطبيق كافة اإلرشادات 
إتقان استخدام أجهزة  الطبيب بدقة واهتمام، كذلك  املُعطاة له من قبل 

فحص السكري.
> اتباع حمية غذائية خاصة مبرضى السكري.

> ممارسة الرياضة يومياً.
> استخدام احلبوب اخلافضة للسكر.

> العالج باألدوية، ويوجد نوعان من العالج: األول يؤخذ عن طريق 
الثاني  البنكرياس إلفراز »األنسولني«، والنوع  الفم ويعمل على حتفيز 
حقن »األنسولني« التي تصب مباشرة في مجرى الدم وتقوم بخفض 

نسبة السكر فوراً.

السكري

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com
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أو  بانتظام  الوجبات  الطفل  يعطي  ال  عندما   ���4
عندما يحضر الطعام بطريقة غير نظيفة.

5��� احتواء غذاء الطفل على نسبة عالية من الدهون 
يسبب اإلسهال.

6��� تكثر اإلصابة باإلسهال عندما يصاب الطفل 
بضعف في البنية اجلسمانية بسبب األمراض املختلفة.
ويشير الدكتور صبحي إلى أنه يطلق على احلالة 

بأنها إسهال:
اليوم  في  مرات  عدة  الشخص  يتبرز  عندما   -1

حسب السن أو يكون قوام البراز سائالً.
2��� اختالف لون البراز فيصبح لونه أخضر، وتكون رائحته كريهة وفي بعض 

األمراض يظهر في البراز آثار للدم واملخاط والصديد.
وعند  احلرارة  درجة  في  وارتفاع  قيء وصداع  اإلسهال  يصاحب  قد   ���3
استمرار اإلسهال لفترة أو عندما يكون حاداً تظهر على الطفل عالمات اجلفاف 

ومنها: جفاف اللسان واجللد وغور العينني للداخل وانخفاض كمية البول.
وتكون أعراض اجلفاف خطيرة ما قد يؤدي إلى وفاة الطفل إذا لم يسعف في 

الوقت املناسب بالسوائل واحملاليل العالجية املالئمة.
ويحذر الدكتور صبحي عن مضاعفات اإلسهال إذا كان شديداً، ولم يعالج 

بالطريقة الصحيحة وفي الوقت املناسب، ومنها:
1�� الصدمة وتنتج عن فقدان السوائل واألمالح احليوية بكمية كبيرة قد تؤدي 

إلى هبوط شديد في الدورة الدموية للطفل.
2�� انتشار امليكروب في الدم.

3�� جتلُّط في بعض األوعية الدموية 
4�� زيادة نسبة الصوديوم في الدم قد تؤدى إلى تشنجات.

5- ارتفاع البولينا.
7�� سقوط الشرج.

8�� اإلصابة بتشنجات.
9 – انتفاخ باجلسم بسبب نقص البروتينات في الدم وضعف في الدم )أنيميا(.

كميات  يستنزف  قد  اإلسهال  أن  صبحي  الدكتور  يذكر  اإلسهال،  ولعالج 
العالج هي  في  أول خطوة  فإن  ولهذا  باجلسم،  واألمالح  السوائل  كثيرة من 
تعويض هذه السوائل وأنسبها حليب ثدي األم للطفل الرضيع، ومحلول اجلفاف 

الذى يتوفر في الصيدليات واملراكز الصحية.
الطبية  واإلرش��ادات  النصائح  اتباع  يجب  الصيفي  اإلسهال  من  وللوقاية 

واتخاذ االحتياطات الالزمة ومنها:
1�� االعتماد على الرضاعة الطبيعية وعدم اللجوء إلى الرضاعة االصطناعية 
االعتقاد  يجب تصحيح  كما  الطبيب،  يقررها  التي  الضرورية  احلاالت  في  إال 
اخلاطئ بأن حليب ثدي األم ال يعطي عند إصابة الطفل باإلسهال، بل العكس هو 

الصحيح فهو أفضل عالج لإلسهال.
2�� مراعاة النظافة والدقة في حتضير وجبات الطفل، وإذا كان ُيعطى حليباً 

جافاً ُتراعى نوعيته من حيث الدسم ومقدار املكاييل.
3�� االهتمام بالنظافة الشخصية والعامة على األخص بعد اخلروج من احلمام 

والعناية بنظافة األيدي جيداً، ألنها وسيلة انتقال العدوى إذا كانت ملوثة.
4�� سرعة عالج الطفل املصاب باإلسهال والسيما النزالت املعوية أثناء فصل 
الصيف فكثرة العرق تساعد على اإلصابة باجلفاف والذي يعرض حياة الطفل 

للخطر.
عملية  أثناء  طبيعي  االسهال  بأن  خاطئاً  اعتقاداً  األمهات  بعض  تعتقد   ��5
التسنني، وهذا غير صحيح، فقد يتسبب تأخير عرض الطفل على الطبيب في 

تأخير عالجه.
إضافية  يومية  وجبة  اإلسهال  من  الذي مت شفاؤه  الطفل  إعطاء  يجب   ��6

لتعويض ما فقده من عناصر غذائية أثناء فترة مرضه.
7�� يجب عدم إعطاء الطفل أي دواء مضاد لإلسهال إال بناًء على استشارة 

الطبيب.
8�� يجب حفظ الطعام والشراب في أوعية ُمغطاة وبطريقة سليمة ال تفسده 

وحتميه من احلشرات واجلراثيم وغيرها من أسباب التلوث وفساد األطعمة.

اأمرية الري�سي

صحة

مخاطر
اإلسهال الصيفي
عند األطفال

الدكتور محمد صبحي

اإلسهال هو إخراج البراز بصورة لينة أو سائلة ومبرات متعددة، وقد ينتج 
غير  عادة  ويكون  الهضمي،  اجلهاز  حركة  نشاط  زيادة  من  الكاذب  اإلسهال 
مصحوب باآلالم إذا لم يكن هناك مقاومة ملرور البراز، أما إذا كان هناك تقلص 
في القولون أو تضيُّق نتيجة االلتهاب فهنا يتسبب األلم، ويكون بشكل مغص أو 

يشعر به املريض في وسط البطن أو في أسفلها.
وتزداد ظاهرة اإلسهال في فصل الصيف، حيث يعزو الدكتور محمد صبحي 
أخصائي األطفال في إدارة »اخلدمات الطبية« في شرطة أبوظبي أسباب ذلك 
إلى تلوث الطعام الذي يتناوله الطفل )من 6 أشهر فما فوق(، وكذلك عدم نظافة 
زجاجة الرضاعة، وعدم غلي املاء جيداً الذي يتم استعماله، إضافة إلى ذلك فإن 

األطعمة التي يأكلها الطفل من خارج املنزل تؤدي بدورها لإلسهال.
»الشاورما«  مثل:  أطعمة  العامني  جتاوز  الذي  الطفل  تناول  أن  ويضيف: 
األحيان، وكذلك  كثير من  إسهاالت حادة في  و»الفالفل« و»الشيبس« يسبب 
التسممات واآلالم البطنية، وخاصة أكياس »الشيبس« و»البطاطا«، حيث تكون 
هذه األكياس مفرغة من الهواء، وعندما تتعرض ألشعة الشمس بشكل مباشر 

يؤدي ذلك لظهور بعض املواد املؤكسدة. 
وهناك نوع آخر من اإلسهاالت وهو ما يسمى ب�»إسهال املسافر«، 
فعندما يتغير الوسط اجلرثومي في األمعاء عبر االنتقال من 
منطقة إلى أخرى، ويختلف تلوثها عن السابق يؤدي ذلك 

لإلسهال، بسبب حتريض بعض اجلراثيم في األمعاء.
اإلصابة  باإلسهال  لإلصابة  األخرى  األسباب  ومن 
بإنتان جرثومي، وهناك الكثير من اإلصابات الفيروسية 

تسبب اإلسهال مثل: اإلصابة بفيروس »روتا«.
ومبعرفة طرق وأسباب اإلصابة باإلسهال الصيفي 
اإلصابة  من  الوقاية  ميكن  فإنه  اإلسهال،  وأع��راض 
الصحية  الطبية واإلرشادات  للنصائح  األم  واتباع  به. 
ميكنها حماية طفلها من حدوث املضاعفات اخلطيرة التي 

قد تصيبه إذا أُهمل عالج اإلسهال.
ويضيف الدكتور صبحي: أن أسباب اإلسهال عديدة 
شائعة وفي مقدمتها اجلراثيم والفيروسات التي تسبب 

اإلصابة بالنزالت املعوية ومنها:
1� بكتيريا »الساملونيال« وبكتيريا »الشجيال« وفيروس 
في  اإلسهال  حاالت  ملعظم  الرئيسي  املسبب  وهو  »روتا«، 

األطفال.
املعويه مثل: »االمبي« و»اجليارديا«  الفطريات والطفيليات   ���2

وغيرها.
3��� استعمال احلليب املجفف وتناول الطفل له بتركيز غير مناسب.
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أطعمة  حتضير  في  العائالت  من  الكثير  ترغب 
لتجنب  أو  املال  لتوفير  إما  وذلك  منزلياً  أطفالهم 
األطفال  أطعمة  بعض  في  املوجودة  احلافظة  املواد 
اجلاهزة، ولكن يجب أخذ النقاط التالية بعني االعتبار 

عند إعطاء األطفال طعاماً محضراً منزلياً:
إذ  األطفال،  طعام  إلى  املنكهات  تضيفي  ال   <
أو  الزيوت  أو  امللح  أو  السكر  إضافة  عدم  ينبغي 
املنكهات إلى طعام األطفال، فالصوديوم املوجود في 
ملح الطعام يتوفر بشكل طبيعي في األطعمة، وال 
األطفال،  أغذية  في حتضير  امللح  الستخدام  داعي 
امللح  إليها  املضاف  األغذية  عن  االبتعاد  يجب  كما 
هناك  األطفال.  أغذية  حتضير  في  ستدخل  والتي 
ماحلة  بأغذية  األطفال  تغذية  بأن  تقول  احتماالت 
جداً  قد يكون عامالً في املعاناة من مشاكل ارتفاع 

ضغط الدم عند الكبر.
البيتزا  مثل  األطعمة  بعض  تستخدمي  ال   <
وفطائر اللحمة في تغذية األطفال ألنها غنية بالدهن 

والسكر وامللح.
> ال تستخدمي األطعمة املقلية. 

> ال تستخدمي املخلالت.
مثل  املصنعة  األطعمة  بعض  تستخدمي  ال   <

الالنشون واملرتديال.
* ال تستخدمي العسل في تغذية األطفال الذين 
تقل أعمارهم عن عام، وذلك لوجود أحياء دقيقة في 
العسل ميكن أن تسبب األمراض لألطفال الذين تقل 

أعمارهم عن عام واحد.

اختيارات الطعام املتاحة: 

للتعليمات  وفقاً  احلبوب  اطبخي  احل��ب��وب: 
بواسطة  الوجبة  خففي  العبوة.  على  امل��ذك��ورة 
احلليب. احلبوب املخصصة لألطفال تكون جاهزة 
لألكل بينما حتتاج احلبوب اخلشنة إلى اخلفق أو 

الهرس في اخلالط للتخلص من اخلشونة.
الفواكه:

> اختاري الفواكه الطازجة أو املجمدة أو املعلبة. 
فاختاري  املجمدة،  أو  املعلبة  الفواكه  اخترت  إذا 

الفواكه غير احمُلالة.
بنية  قشور  الناضج  للموز  الناضج:  امل��وز   <

منقطة، وهو سهل جداً للهرس كطعام لألطفال.
واألج��اص  املشمش  مثل  املطبوخة  الفواكه   <
والدراق واخلوخ فواكه سهلة الطبخ. اخلوخ يعتبر 
جيداً بشكل خاص لألطفال املصابني باإلمساك. ال 
تطعمي الطفل أي نوع من الفواكه التي حتتوي على 

نصائح إلعداد
طعام صحي للصغار

فطوم العامري

تغذية

استخدامها  ميكن  والشمندر  البيضاء  أو  احللوة 
طازجة أو مجمدة أو معلبة.

في  طهيها  يجب  اللفت  و  وامللفوف  القرنبيط   <
وعاء مفتوح للتخلص من الطعم القوي. 

> اخلضار املعلبة مثل البازالء حتتوي على كمية 
معقولة من امللح. 

> بالنسبة للخضراوات الطازجة اغليها مع قليل 
من املاء حتى تصبح طرية. 

صفار البيض:
> في العادة ال يتم إعطاء بياض البيض لألطفال 
دون السنة األولى، ألنه قد يسبب مشاكل لألطفال 
للحديد  والذي هو مصدر جيد  البيض  لكن صفار 

وعناصر غذائية أخرى ميكن تناوله.
في  الطازج  البيض  ضعي  املسلوق:  البيض   <
البيض  ماء يغلي واطفئي مصدر احلرارة واتركي 
داخل املاء الساخن ملدة 20 دقيقة، ثم خذي الصفار 

واهرسيه بالشوكة.
واحدة  بيضة  صفار  أخلطي  البيض:  كاستر   <
مع ربع كوب حليب وملعقة شاي سكر في وعاء 
نار متوسطة حتى يصبح  ثم حركي اخلليط فوق 

اخلليط كثيفاً.
اللحم والسمك:

أو  امللح  إضافة  دون  والسمك  اللحم  يطبخ   <
الدهن. 

> أزيلي العظام والغضاريف. 

وتأكدي  الطازجة  الفواكه  اغسلي  صغيرة.  أنوية 
إلى  ت��ؤدي  ال  حتى  والقشور  األنوية  إزال��ة  من 
املاء  من  قليلة  بكمية  الفواكه  اطبخي  الطفل.  خنق 
حتى تصبح طرية واهرسيها وصفي اخلليط حتى 
تتخلصي من جميع الكتل ويصبح اخلليط متجانساً.
> الفواكه املعلبة: مثل املشمش والتفاح واألجاص 
حتضيرها  ميكن  وال��ب��رق��وق  واخل���وخ  وال���دراق 
باملاء، وإذا  املعلبة  الفواكه  كطعام لألطفال. اشتري 
من  تخلصي  ة  واحمُل��الَّ املعلبة  الفواكه  استخدمت 
أكثر  الفواكه محالَّة  العصير احمللَّى حتى ال تكون 

من الالزم بالنسبة للطفل.
> العصير الطازج أو املعلب أفضل من مشروبات 
الفواكه املعلبة أو مشروبات بودرة الفواكه. والتي 
أما  محلية.  ومادة  صناعية  نكهة  ذات  عادة  تكون 
مشروبات الفواكه فهي حتتوي على 10 % فقط من 
العصير الطبيعي. اخفقي البرتقال أو اجلريب فروت 

للتخلص من األلياف واللزوجة والحتليها. 
> حلام الرصاص املستخدم على أوعية العصير 
قد حتتوي  األطفال  لطعام  املصممة خصيصاً  غير 
اآلمن لألطفال،  أعلى من احلد  على كمية رصاص 
لذلك اشتري عبوات العصير الزجاجية أو العبوات 

املصممة خصيصاً لألطفال. 
اخلضار:

السبانخ،  القرع،  اجل���زر،  مثل  اخل��ض��ار   <
البطاطا  البندورة،  الهليون،  البازالء،  الفاصوليا، 
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جمموعة من الكلمات التي ميكن كتابتها اأفقيًا وراأ�سيًا 

يف ذات الوقت، وهو ما يظهر من خالل كتابة 

مرادفات ومعاين الكلمات الآتية:

الكلمات المتطابقة

1

2

3

4

1- شقيقة األم.
2- وجعي.

3- اسم علم مؤنث.
4- عشق شديد.

حتتوي هذه ال�سبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�سم

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

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

سودكو

تراثيات..
ُيروى أن أبا سعيد اخلدري رضي الله عنه استيقظ من نومه فلم يجد طعاماً في داره. كان يشعر 
بجوع شديٍد حتى أنه ربط حجراً على بطنه من شدة جوعه، فقالت له امرأته: اذهب إلى النبي »صلى 
الله عليه وسلم« فقد ذهب إليه فالن وأعطاه وذهب إليه فالن وأعطاه فقال لها: ال. لن أفعل ذلك حتى 
ال أجد شيئاً. اضطر أبو سعيد رضي الله عنه إلى أن يذهب إلى رسول الله »صلى الله عليه وسلم« 
فوجده يخطب وسمعه يقول: »من يستغن ُيغنه الله ومن يستعفف يعفه الله« فلما سمعه يقول 
ذلك لم يسأل أحداً بعده شيئاً ففاض عليه رزق الله سبحانه حتى أصبح أكثر بيوت األنصار ماالً. 

ابتسم.. 
> األول لصديقه: ليلة األمس جتادلت مع زوجتي جداالً عنيفاً، ولكن كانت لي الكلمة الفصل واألخيرة.   

 الصديق: وماذا فعلت؟
 قلت حسناً.. اشتري ما تريدين!!

> ذهب أحدهم يخطب فتاة من أهلها فأجابوه بأن البنت تدرس.
قال: إذن أعود إليكم في الفسحة!!

> ُسئل بخيل عن هوايته فقال:
أنا من هواة جمع العمالت! 

أقوال وِحكم..
> ال تطلب املفقود حتى ال تفقد املوجود.

> من طمع بكل شيء غالباً يفقد كل شيء.
> ال تثق فيمن ينقل إليك أسرار الناس، ألنه سينقل إليهم أسرارك.

بالشكل  عنهما  أجب  سؤالني  يديك  بني  نضع  القارئ..  عزيزي 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

ال�سوؤال االأول وجائزته : قلم فاخر

٭ يف اأي من الأعوام طلبت املديرية العامة لل�سرطة يف اأبوظبي من 

جميع املواطنني، �سرورة اللتزام بتنفيذ القرار اخلا�ض مبنع �سيد 

الأ�سماك بالبنادق على طول �سواطئ العا�سمة؟

1 ��  في يوليو 1974.   2- في يوليو 1976.   3- في يوليو 1978.

ال�سوؤال الثاين وجائزته : قلم فاخر

ولد الولد م�سطلح يف الثقافة الإماراتية فما هو؟

الفائز بالسؤال األول العدد »486«
عبد الواحد عبد الباقي املرزوقي

الفائز بالسؤال الثاني العدد »486«
علي ح�سن اأحمد علي

حل مسابقة العدد »486«
حل السؤال األول:  في يونيو عام 1983

حل السؤال الثاني: هو رأس الدقل من األعلى. والدقل هو سارية السفينة  

كوبون ال�سوؤال االأول العدد )487(

كوبون ال�سوؤال الثاين العدد )487(

1- مقر وزارة الدفاع األمريكية.
2- من املعادن- سرعة.

3- مغني مصري.
4- اعتقال- يرقد.

5- متمدن- متشابهان.
6- محاولة »م«- يرغب.

7- نرفع احملصول- مثابرة.
8- اسم مؤنث- ركض.

9- خاصة- جزر أمريكية.

الكلمات المتقاطعة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل

5 8 3

1 4 7 5

2 2 6 8

1 9 6 2

3 2 6

6 8 1 9

8 4 6

3 1 9 4

9 8 1
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نزهة

مسابقة

اأ�سماء الفائزين يف م�سابقة رم�سان 2010:

> �سعيد عبد اهلل حممد �سالح املرزوقي

> حمد عمر اأحمد البلو�سي

> �سامل حمد حميد ال�ساعدي
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من هنا وهناك

املمثلة كيت بوزوارث تصل إلى العرض اإلعالني األول لفيلم »احلياة حتدث« خالل 
مهرجان »أفالم لوس أجنلوس«.

سباحون مشاركون في بطولة »غاس غريت نورث سومي« في بريطانيا يصارعون األمواج 
في بحيرة »وندرمير«. ويشارك في البطولة اخليرية أكثر من 10 آالف سبَّاح سنوياً.

سياحاً ومغامرين متزايدين للتمتع بتسلق اجلبال في املنطقة. سكان محليون يعبرون صحراء »انيدي« في تشاد التي تستقطب 

رجال شرطة خالل دورية أمنية قبيل أول زيارة للبابا بينيدكت السادس 
عشر إلى سان مارينو التي تعتبر أقدم دولة مستقلة في العالم والواقعة 

على سفوح »االبيناين« اإليطالية. 

زائرة تتمعَّن 
في لوحة 

»الفتاة النائمة« 
لبيكاسو التي 

ُعرضت من 
بني أعمال فنية 
أخرى في مزاد 
»كريستيز« في 

لندن.

جرارات تصطف أمام مصانع »دير اند كو« األمريكية التي أعلنت عن توقعات مالية أفضل 
من املتوقع للعام 2011 لتصل إلى 2.65 مليار دوالر. 

قطعان املاشية تثير الغبار في منطقة »التاي« الصينية أثناء موسم الهجرة السنوي إلى 
مناطٍق أبرد.

آالف 
املتظاهرين 
الذين نزلوا 

إلى الشوارع 
في برشلونة 

األسبانية 
احتجاجاً على 

اإلجراءات 
التقشفية التي 

أعلنت عنها 
حكومات 

منطقة اليورو 
األوروبية.

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

ي«»
جيت

«
ي«

جيت
«
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مجلس إدارة »الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة« إلغاء إشهار رابطة األندية قرر 
احملترفة لكرة القدم، واملُشهرة بقرار »رقم 131 لسنة 2008«، وذلك ملخالفتها نص 
املادة »33« من املرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2008، وعليه كلَّف املجلس احتاد كرة 
القدم القيام بإدارة أنشطة الرابطة في كافة األعمال الفنية واإلدارية واملالية من 

خالل جلنة مؤقتة يشكلها االحتاد.
هذا القرار، فاجأ الشارع الكروي الذي كان يترقب ما سيسفر عن قرار جلنة االنضباط بالنسبة 
إلى الشكوى املقدمة من احتاد كرة القدم ضد رئيس الرابطة، ومدى إقرار توصيات ورشة الرابطة 
حول زيادة عدد الفرق إلى 14 فريقاً، وتقليص عدد الالعبني املسجلني من 50 إلى 35 العباً، وتطبيق 

قاعدة »1+3« حول الالعبني األجانب.
يعتقد البعض أن هذا القرار مجحف بحق الرابطة بالدرجة األولى، بينما يرى فيه البعض اآلخر 
حالً لكافة اإلشكاالت التي صاحبت املواسم الثالثة السابقة من االحتراف على اعتبار أن كرة القدم 
خالل تلك الفترة كانت تقاد وتدار برأسني، فالرابطة تعتقد أنها كيان قائم بحاله من خالل اإلشهار 
واملمارسات في امليدان، فيما يرى احتاد كرة القدم أنها ال بد أن تعمل حتت مظلته، محكومة بالعقد 

الذي ينص على أن تقوم الرابطة بتنظيم وتسويق املسابقة فقط.
املهم في األمر، أننا وبعد ثالث سنوات من التجربة، ثبت لدينا مبا ال يدع مجاالً للشك أن قرار 
تشكيل الرابطة كان خاطئاً، مع أنني اعتبرها شخصياً خطوة متقدمة، ولكن كان ال بد أن تكون 
البداية من خالل جلنة تتبع احتاد كرة القدم يترأسها نائب رئيس االحتاد، وتضم أعضاًء ميلكون 
أم أجانب لهم باع طويل في  جتربة العمل اإلداري والفني، عالوة على خبراء سواء كانوا عرباً 
هذا املضمار، ثم نضع ألنفسنا جدوالً زمنياً حتى نصل إلى املرحلة املتقدمة من العمل واخلبرة 
التي تؤهلنا بأن نقف على قاعدة صلبة، نتطلع من خاللها وبثقة اخلبرة والدراية لتشكيل رابطة 
احملترفني. وتشكيل هكذا جلنة ليس بدعة، بدليل أن الدوريني القطري والسعودي للمحترفني يداران 

من خالل جلنة منبثقة من االحتادات الكروية.
البعض يسأل أو يتساءل: ملاذا حصل ما حصل من شد وجذب بني الرابطة واحتاد كرة القدم 

حتى بلغ اخلالف وسائل اإلعالم؟!
كيان  أنها  اعتقدوا  اإلشهار،  على  وبناًء  الرابطة،  على  القائمني  أن  في  ويتمثل  اجلواب بسيط، 
وبعد جتربة ثالث  األهم،  والنقطة  ذاته خطأ.  بحد  وهذا  االحتاد،  باستقاللية عن  يعمل  رياضي 
سنوات من االحتراف، إنه ال بد أن نعيد كل حساباتنا حول كل خطوة نخطوها، والبد أن نعي أننا 
مجتمع له عاداته و تقاليده، وأننا لم نبلغ بعد ثقافة االحتراف من كل جوانبها التنظيمية والعملية، 

وحتى ثقافة احلوار واحترام الرأي و الرأي اآلخر.

العودة إلى نقطة الصفر

علي حميد

في
المقص
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من المالعب

أضالع  لها  القدم  كرة  مباراة  أن  يعتبر  الُكل 
ثالثة فقط هي: املدرب والالعبون واجلمهور، ولكن 
مؤسسة  أضالع  أن  جند  والتفكير،  التروي  بعد 
الكرة هي رباعية وليست ثالثية بعد إضافة وكيل 
الدينامو أو كما يطلقون  الذي يلعب دور  الالعبني 
عليه »مهندس الصفقات« داخل وخارج امللعب، فهو 
الرجل الذي يستطيع أن يطلب ود الالعب الفالني 
للعب في ناد ما، باإلضافة إلى قدراته القانونية في 
تكييف عقد قانوني محكم بني أطراف اللعبة يحفظ 

بها حق الالعب واملدرب والنادي. 
لصالح  تعمل  كروية  مؤسسة  الالعبني  فوكيل 

اللعبة في كثير من األوقات.
الذي  اإلماراتي  ال��دوري  على  سريعة  وبنظرة 
 22 في  ينطلق  والذي  الرابع،  موسمه  من  اقترب 
الالعبني  وك��الء  مكاتب  أن  جند  املقبل،  سبتمبر 
تعمل كخلية نحل، خاصة مع انتهاء املوسم الكروي 
وبدء الفرق في االستعداد النطالق املوسم اجلديد 
الذي يضم أندية تتنافس فيما بينها من أجل خطف 
خارجها، سواء  أو  الدولة  داخل  املوجودة  املواهب 
من املواطنني أم من الالعبني األجانب، خاصة بعد 
تطبيق قاعدة »1+3« التي تقر بأن يلعب في الفريق 
آسيوى  العب  إلى  باإلضافة  أجانب،  العبني  ثالثة 

رابع.
حول  ت��دور  التي  القضايا  من  العديد  وح��ول 

الدولة  وكالء الالعبني، والذي يصل عددهم داخل 
من املواطنني إلى »23« مكتباً تقريباً، باإلضافة إلى 
7 مكاتب لوكالء الالعبني األجانب، حيث يعمل كل 
الكروية، وحتت إشراف  املنظومة  العدد داخل  هذا 
جلنة أوضاع وانتقاالت الالعبني املنبثقة من احتاد 
امللف  فتح  على  حرصنا  القدم،  لكرة  اإلم���ارات 

وتناوله بالتفصيل على صفحات »999«.

رواج

وكالء  أح��د  الكمالي  فيصل  أك��د  البداية  في 
الالعبني  انتقاالت  حركة  أن  املواطنني،  الالعبني 
ينعكس  ال  لكنه  رواجاً،  تشهد  احلالية  الفترة  في 
الالعبني،  وكالء  مكاتب  على  باإليجاب  بالضرورة 
فهناك العديد من األندية التي تفضل التفاوض مع 
الالعب دون تدخل الوكيل، خاصة إذا كان الالعب 
من دون وكيل ميثله، وهو أمر في غاية اخلطورة 
كما يقول، فضرورة وجود الوكيل له أهمية كبيرة 
حول إبرام العقود بني الطرفني فهو الشخص القادر 
على حماية حقوق الالعب قانونياً من دون وجود 

ثغرات تضر مبصاحله.

 3+1
وحول قاعدة »1+3« التي ستطبق في املسابقات 
هذه  بصراحة  أشجع  الكمالي:  يقول  اإلماراتية 

القاعدة وأمتنى تطبيقها، وذلك ملا فيه صالح الالعب 
اخلليجي، وبالتالي فهو يستطيع أن يتحرك بسهولة 
أسماء  تظهر  وبالتالي  اخلليجية،  الدوريات  بني 

جديدة قادرة على لفت األنظار.
حراس  الستقدام  اللوائح  رفض  مسألة  وحول 
الكمالي  أعلن  اإلماراتية،  الفرق  في  أجانب  مرمى 
ُتظهر عدم وجود قاعدة صحيحة  املسألة  أن هذه 
للحراس في الدولة، فال يوجد حارس من بني أبناء 
وانضموا  أخرى،  أندية  من  احلراس  النادي،فكل 
يجب  وكان  تألقهم،  بعد  اجلماهيرية  للفرق  حديثاً 
الدرس  هذا  يعوا  أن  األندية  عن  املسؤولني  على 
عاٍل  مستوى  على  مدربني  استقدام  على  ويعملوا 
وقادرين على تفريخ حراس كبار يخدمون أنديتهم 

ومنتخباتهم الوطنية بكل الفئات.

غري �سحيح!

وفجر الكمالي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما 
احتراف  متنع  اللوائح  أن  يعتقد  البعض  إن  قال: 
الالعبني املواطنني خارجياً، لكنني أؤكد أن هذا األمر 
غير صحيح والباب مفتوح ألي العب في اخلارج 
شريطة أن يوافق ناديه الذي يطلب موافقة املجلس 
الرياضي املسؤول عنه أيضاً، وبالتالي فإن وجود 
عرض رسمي من ناٍد محترم معناه أن تتم دراسة 

األمر بكل ماتقتضيه احلاجة.

من  تعاني  اإلماراتية  الفرق  إن  الكمالي:  وقال 
سواء  الدفاع  خط  مثل  املراكز  بعض  في  نقص 
األمين أم األيسر إلى جانب »رأس احلربة«، وهى 
مراكز حتتاج إلى بحث وتأٍن من األندية، باإلضافة 
إلى العمل على إيجاد حلول لهذه املراكز عن طريق 

مدارس الكرة.

ف�سل

فقدت  اإلماراتية  األندية  أن  الكمالي  وأض��اف 
والظهور  التأهل  في  فشلت  عندما  ذهبية  فرصة 
بالشكل الالئق في بطولتي »كأس العالم لألندية« 
تقدمي  مت  فلو  مؤخراً،  أبوظبي  استضافتهما  التي 
عرض جيد لفرقنا،ألختلف احلال، بسبب فتح قنوات 
جديدة لالعبينا في اخلارج، لكن لألسف لم حتظ 
فرقتا بأي فرصة، األمر الذي أثر بالسلب على قدرة 

الالعب اإلماراتي وصورته في اخلارج. 
وأشار إلى أن التعامل مع أندية الدرجة األولى 
فهم  الكبيرة  األندية  من  بكثير  وأسهل  أفضل 
يرحبون بالالعبني املواطنني باإلضافة إلى سهولة 

التعامل مع مسؤولي تلك األندية.
وقال الكمالي: إن الدوري اإلماراتي يحتوي 
على قرابة 36 العباً أجنبياً، ورغم هذا الكم من 
العدد إال أن اجلمهور ال يعرف إال ستة أو سبعة 

العبني فقط، فكل الصفقات التي تعقد حالياً لها 
صبغة مادية فقط. 

مارادونا

وعن صفقة األرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا 
وتوليه تدريب فريق الوصل، قال الكمالي: إن هذه 
الصفقة إعالمية بالدرجة األولى، فلقد جنح الوصل 
في إبرام صفقة من العيار الثقيل وربط اسمه بإسم 
حتفظات  فهناك  الفني  املستوى  وعلى  مارادونا. 
كثيرة على مارادونا أهمها: أنه لم يحقق أي إجناز 
مع منتخب بالده في بطولة »كأس العالم« بجنوب 
عن  األم��ر  لهذا  حالً  هناك  ولكن   ،2010 أفريقيا 

طريق االستعانة بجهاز فني معاون على مستوى 
مارادونا  إن  املراقبون:  وقال  الوصل.  لقيادة  عاٍل 
تغير كثيراً في اآلونة األخيرة، ويسعى إلى تغيير 

الصورة املرسومة عنه لدى األندية واملنتخبات.

زيكو

مفاجأة  الكمالي  فيصل  الالعبني  وكيل  وفجر 
انتونيوس  آرثر  البرازيلي  أن  أكد  عندما  جديدة 
أدنى  أو  املعروف بزيكو، كان قاب قوسني  كوبير 
الكبيرة  القدم  كرة  فرق  أحد  تدريب  تولي  من 

بدوري احملترفني اإلماراتي.
وقال الكمالي: إن هذه الفرق تعاقدت بالفعل مع 

مدربني آخرين، األمر الذي أغلق امللف مؤقتاً.
يذكر أن زيكو ولد في 3 مارس 1953 في »ريو 
عليه  يطلق  ما  غالباً  وهو  بالبرازيل،  جانيرو«  دي 
اسم »بيليه األبيض«، ويعتبر من أمهر الالعبني في 
العالم، وكان يعرف بأنه أحد  أكبر املختصني في 
الركالت احلرة عبر التاريخ، واختير كأفضل العب 

في العالم عام 1983.

وكيل اأجنبي

ومن جهته، قال عادل العامري وكيل الالعبني: 
الالعبني  وكالء  تواجه  التي  املشاكل  أهم  من  إن 
اإلماراتي مفتوح وجاذب  السوق  أن  اإلمارات  في 
محترف  بشكل  يلعبون  الذين  األجانب  للوكالء 
داخل مسابقتنا، ولألسف يجدون كل املصداقية من 
األندية احمللية على حساب الوكالء املواطنني، وهو 
أمر يضر بعملنا، فنحن ال جند احلماية الواجبة من 

احتاد الكرة اإلماراتي جتاه عمل وكيل الالعبني.
وقال العامري: إن األندية اإلماراتية تتجه صوب 
الوكيل األجنبي في حال حاجتها لالعب من اخلارج، 
إلى  يعود  فرمبا  ذل��ك  وراء  السبب  نعرف  وال 
مصداقيته عند املسؤولني وفهمه للقوانني الدولية، 
في  ونقطة  بند  كل  نعي جيداً  كمواطنني  أننا  رغم 
الئحة انتقاالت الالعبني، على الرغم من أن الوكيل 
األجنبي يحصل على مكافأته باليورو أو بالدوالر 
في حني نتقاضى نحن أقل كثيراً وبالدرهم، وحول 
هذا األمر أطالب األندية اإلماراتية مبنح الثقة للوكيل 

املواطن وإعطائه الفرصة الكاملة للعمل.

هواة

أوض��اع  للجنة  الشكوى  إن  العامري:  وق��ال 
وانتقاالت الالعبني التفيد، فالكل يتعامل معنا بنظام 
مشكلة  وجود  حال  ففي  احملترفني،  وليس  الهواة 
بني وكيل الالعبني وأحد األندية جند أن احتاد الكرة 
يغض الطرف في إشارة إلى إبقاء الوضع على ما 

هو عليه.
وحول الفارق بني وكيل الالعبني والسمسار قال 
العامري: إن الفرق بينهما كبير، فقانون كرة القدم 
التعامل مع أي شخص ال  الدولية حترِّم  واللوائح 
يحمل صفة قانونية كالوسيط مثالً، ألنه بصراحة 
ال يحافظ على حقوق الالعب بقدر سعيه للكسب 
السريع من دون إمعان ودراسة، األمر الذي نقوم 

به نحن في كل صفقة.

وكالء الالعبين..
بين مطرقة السماسرة وسندان األندية 

اأحمد حافظ

زيكومارادونا

الكمالي )أقصى اليسار( يليه العامري 
خالل اجتماع وكالء الالعبني
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من المالعب

العقيد: عبد امللك جاين

abdjani@hotmail.com

أين القصور؟

مثل هذا الوقت من العام، ُيسدل الستار على النشاط احمللي الرسمي في كافة في 
االحتادات واملؤسسات والهيئات الرياضية، إما لنهاية املوسم الرياضي أو 
للتجهيز واإلعداد للموسم القادم أو رغبة من اجلميع في تصليح األعطاب 
نظراً  الرياضية  االحتادات  غالبية  النشاط في  لها  تعّرض  التي  واألعطال 
للتوقيفات العديدة التي الزمت برنامج النشاط، األمر الذي أدى إلى تذبذب املستويات 
من  أنه ترك نوعاً  الفرق على وتيرة واحدة في األداء والعطاء، كما  وعدم استقرار 
اإلرباك لدى املرتبطني بالساحة الرياضية، حيث تداخلت مواعيد مسابقات وبرامج 
املباريات  حضور  عن  اجلماهيري  اإلحجام  فرص  من  زاد  مما  املختلفة  االحتادات 
وكذلك االبتعاد كثيراً عن مفاهيم ومعايير اجلودة والتميز عند إبراز األنشطة عالوة 
على الزيادة في األعباء املالية من أجل تصحيح املسارات وزيادة املسؤوليات رغم 
التمطيط والتطويل في برامجها،  أن هناك بعض االحتادات تتبع وتستعمل أسلوب 
ألنه ليس لديها من األنشطة والفعاليات سوى فعاليتني أو ثالث طوال العام، وباقي 
وتنظيم  الفعاليات  إدارة  ليس همها سوى  كأنه  االستراحة،  األيام هي في وضعية 
املسابقات، وأما التطوير والتحديث فهما من مسؤوليات تفوق طاقاتها وإمكانياتها. 
ورغم ذلك فإننا البد وأن نؤكد بأن هناك احتادات تعمل بكل إخالص وتفاٍن وبال كلل 
أو ملل وهذا ما يراه اجلميع، فالرياضة كتاب مفتوح وكل شيء واضح أمام اجلميع، 
ولهذا جندهم دوماً رابطني أحزمتهم ويتنقلون من مكان آلخر ومن بلد آلخر سواء 
للمشاركة في بطولة دولية أو إقامة مباراة جتريبية، ولكن ما يحزنني أنه حينما نرى 
اآلخرين يربطون أحزمتهم ويحزمون حقائبهم ملرافقة الفرق في املعسكرات اخلارجية 
خالل فترة الصيف، والغريب في ذلك أن اختيار مكان املعسكر وبلد املعسكر يعتمد 
لديهم على عدة نقاط منها توجيهات العائلة الكرمية إمياناً من اجلميع بأن للسفر سبع 
فوائد رغم أن املكان املختار ال يفي وال ينفع إلقامة املعسكرات، ولكن من أجل حرمنا 
املصون كل شيء يهون. عالوة على أنه خالل التجهيز واإلعداد ملعسكر الفريق، فإن 
آخر ما يتم التفكير به هو املباريات التجريبية وهنا يظهر الفارق بني الفكر االحترافي 
الذي يولي اإلعداد البدني واملهاري واإلداري االهتمام الكامل، فالثواني والدقائق مهمة 
ومحسوبة في لغتهم، بينما عند الفكر الهاوي األيام جتري مثل السحاب بال تساؤل 

أو حساب.
> إن ربط احلزام يعني أننا في مرحلة األمان واالستعداد ألجل اإلعداد األمثل من أجل 
الدخول في أجواء املنافسة والتحدي بكل اقتدار وليس السفر ملسافات بعيدة من أجل 
اإلعداد لإلعداد، ونعود إلى أرض الوطن ونحن وبكل ثقة نقول: لعبنا ولعبنا في حني 

أن مبارياتنا لم تكن إال مع مجموعة من طباخي الفندق الذي كنا نسكن فيه.
املنافسة أو بالش من األحزمة وخلونا مع  > اعذروني يا نربط األحزمة من أجل 

التهوية... واعذروني.

ربط األحزمة
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مرت فترة زمنية ليست بالهينة على إصدار الئحة 
لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين التي أصدرها اتحاد 
في مشكلة عويصة  وتسببت  القدم،  لكرة  اإلمارات 
بين اللجنة برئاسة سليم الشامسي ووكالء الالعبين 
المواطنين الذين أعلنوا غضبهم بشكل حضاري من 
مجلس  أعضاء  إلى  أرسلوها  التي  رسالتهم  خالل 
النظر  إعادة  بضرورة  فيها  مطالبين  االتحاد،  إدارة 

في الالئحة الجديدة والتي تتضمن 14 بنداً. 
الشارع  ف��ي  ال��ع��ام  ال���رأي  القضية  وشغلت 
الرياضي، ومازالت تنتظر حالً، بعد أن رمى وكالء 
الرميثي  خلفان  محمد  ملعب  في  الكرة  الالعبين 
رئيس اتحاد الكرة، ليدلو بدلوه في األمر، ويحسم 
والتي  المشكلة،  صاحبة  الالئحة  حول  الخالف 
تمثلت بنودها في تنظيم العالقة بين وكالء الالعبين 

واألندية والالعبين.
الشامسي  سليم  حرص   ،»999« مع  لقائه  وفي 
وعضو  الالعبين  وانتقاالت  أوض��اع  لجنة  رئيس 
الضوء  تسليط  على  اإلماراتي  القدم  كرة  اتحاد 
القضية  فلك  تدور في  التي  النقاط  العديد من  على 
يلي  وفيما  الرياضية.  الساحة  على  حالياً  البارزة 

نص الحوار:

> وكالء الالعبين.. إلى أين؟
- الكل يعمل في منظومة واحدة من أجل خدمة 
اللعبة، ونحن كأعضاء في اتحاد الكرة ومسؤولين عن 
أوضاع وحقوق الالعبين نحرص على حمايتهم إلى 
جانب حماية كافة عناصر اللعبة. ومن هذا المنطلق 
أصدرنا الالئحة الجديدة حتى ننظم المسألة وتصب 
في الصالح العام ونقنن عمل وكالء الالعبين بشكل 
منهجي، وأعلن أن هناك العديد من اإلصالحات التي 
تهم قطاع وكالء الالعبين سوف يعلن عنها قريباً، في 
الوقت الذي نتعهَّد بحماية أي وكيل ملتزم بالالئحة 

ويعمل في النور ويعرف ماله وما عليه.
> كيف يمكن إنعاش خزائن األندية؟

بالجانب  أكثر  تهتم  عقلية  إلى  تحتاج  -أنديتنا 
عن  النادي  خزينة  إنعاش  على  والعمل  التسويقي 
المواطنين  الالعبين  صفقات  من  االستفادة  طريق 
اإلدارة  تشترى  أن  المنطقي  من  فليس  واألجانب، 
وال تنجح في تحقيق مكسٍب مضاعف  معيناً  العباً 

خالل فترة تعاقده.
بعض  في  التطور  وتيرة  على  ُيعاب  بماذا   <

األندية؟

- فارق كبير بين العمل الفردي والمؤسسي في 
اآلن،  وحتى  شيء.  كل  في  مختلفان  فهما  األندية 
خطة  تتبع  وال  فردي  بشكل  األندية  معظم  تسير 
خلل.  وجود  على  يدل  ما  وهو  للتطوير  موضوعة 
األندية  في  التطور  نسبة  تكون  أن  مثالً  يعقل  فهل 
على  مواسم  ثالثة  مرور  رغم  الشكل  بهذا  بطيئة 
اللجان  تفعيل  عدم  المنطق  من  فليس  االحتراف؟ 
القانونية والفنية في األندية،حتى أن عدداً كبيراً من 
لالحتراف،  مخالف  بشكل  صياغتها  تكتب  العقود 
األندية  إلدارة  توضيحه  على  حرصنا  ما  وه��ذا 

ووكالء الالعبين.
> ما حقيقة مشروع تقنين رواتب الالعبين؟ 

- ندرس وأعضاء اتحاد الكرة وضع حد أقصى 
فيها  الُمبالغ  األرقام  بعد  خاصة  الالعبين،  لرواتب 
ونتمنى  الالعبون،  يقدمه  ما  مع  تتناسب  ال  والتي 
هذا  هيكلة  إلعادة  اللعبة  أطراف  كافة  تتعاون  أن 

المشروع.
في  المغاالة  مسألة  من  للحد  خطة  هناك  هل   <

الرواتب؟
المدربين  روات��ب  في  المغاالة  قضية  أّث��رت   -
على  سلبياً  واألجانب  المواطنين  الالعبين  وأسعار 
المالية، لذلك فكرنا في وضع الئحة  موارد األندية 
منهج محدد،  تعتمد على  األندية،  كافة  على  إلزامية 

االنحياز ألحد عناصر  لكل طرف حقه دون  يحفظ 
اللعبة على الطرف اآلخر.

> بماذا تعلق على تسريح المدربين قبل انتهاء 
مدة العقد؟ 

وظهرت  السطح  على  طفت  كثيرة  -مشكالت 
بشكل عملي  في األندية، فهناك مثالً أندية وقعت في 
لعدم  نتيجة  أندية  أو  مع العبين  مشكالت عويصة 
تنفيذها للوائح القانونية المنصوص عليها، سواء في 
وجود وكالء العبين أو عدمه، وهي تسريح المدرب 
بعد فشله في الموسم األول رغم تبقي موسمين في 

عقده، األمر الذي كلف خزينة النادي مبالغ طائلة.
> ما مالحظاتك على اختيارات األندية لالعبين 

األجانب؟
وناجحة  صحيحة  اختيارات  هناك  أن  رغم   -
في  األندية  إل��ى  انضموا  الذين  الالعبين  لبعض 
أن عددهم ال يتعدى أصابع  إال  المحلية،  مسابقاتنا 
هناك  أن  نجد  األخر  الطرف  فعلى  الواحدة،  اليد 
تعاقدات مع بعض الالعبين لم تكن على المستوى 
المرجو، نتيجة التعاقد الخطأ مع الالعبين األجانب 
جمعها  لهم  بالفيديو  لقطات  مشاهدة  طريق  عن 

وكالء الالعبين. 
> كيف ُتدار مسألة التسويق في األندية؟

- مازالت األندية تعتمد على الدعم الحكومي، رغم 

أنه غير كاٍف في معظم الحاالت، وكان يجب أن تتجه 
األندية إلى الِفكر التجاري المتطور من أجل إنعاش 

خزائن النادي وعدم االعتماد على أي سند آخر.
> ما حكاية أكاديميات الكرة؟

الممارسين  م��ن  قوية  ق��اع��دة  لبناء  -نسعى 
وإنشاء أكاديميات على أسس علمية ومنهجية تكون 
المواطنين  الالعبين  تضم  أن  على  لألندية  تابعة 

والمقيمين،والعمل على تفريخ المواهب.
طبقا  الالعبين  تقسيم  ف��ك��رة  ع��ن  م���اذا   <

لمستوياتهم؟
- من أجل أن نحفظ لكل العب حقه، ندرس فكرة 
تقسيم الالعبين إلى عدة فئات، مثل: دولي، ودولي 
والعب  أولى،  والعب  متميز،  أولى  والعب  متميز، 

ثانية.

اأبرز بنود لئحة جلنة اأو�ساع 

وانتقالت اللعبني

مع  التعامل  والالعبين  األندية  على  يحظر   <
الالعبين  لوكيل  يحق  المرخصين، وال  غير  الوكالء 
قد  يكن  لم  ما  الالعب،  من  أتعاب  أي  يتقاضى  أن 
بذل جهداً في التفاوض أو إعادة التفاوض أو التعاقد 

بالنيابة عنه بشأن عقد العمل.
> على وكيل الالعبين التأكيد على النادي بشأن 
إدراج اسمه في العقد، وعلى الوكيل تقديم ما يثبت 

ذلك.
> إلزام النادي بإدراج اسم وكيل الالعبين »إن 

وجد« الذي ساهم في العقد مع اللعب.
> إبرام الالعب لتوكيل حصري مع الوكيل، ال 

يلغي حق الالعب في التفاوض أو التعاقد.
> ال يحق لوكيل الالعبين أن يلغي حق الالعب 
في إبرام عقد دعاية وإعالن دون اإلخالل بالالئحة، 

وعقده مع النادي. 
بصفته  التمثيل  عقد  الالعبين  وكيل  يبرم   <
أو  شركة  باسم  يكون  أن  يجوز  وال  الطبيعية، 

مؤسسة.
الوكالء  أبرمها  التي  التمثيل  عقود  كافة   <
الوارد  النموذج  حسب  تكون  أن  يجب  والالعبون 
أي  إدراج  وعدم  الدولية،  الالعبين  وكالء  بالئحة 
التفويضات،  تقبل  وال  فيها  مدرجة  غير  نصوص 
طريقة  على  صراحة  التمثيل  عقد  ينص  أن  ويجب 

الفسخ. 
> ضرورة أن يحدد عقد التمثيل مع الالعب، ما 
إذا كان حصرياً أو غير ذلك، وال يجوز لالعب توكيل 

أكثر من وكيل العبين واحد لذات الجهة. 
في  الالعب  تمثيل  الالعبين  لوكيل  يجوز  ال   <
الترافع أو التقاضي أو رفع الشكاوى لدى االتحاد 

أو لجانه.
مبالغ  أي  تقاضي  الالعبين  لوكيل  يحق  ال   <
مالية أو عموالت غير المنصوص عليها بعقد التمثيل 

الخاص بالالعب أو النادي. 
بحد  الالعب  مع  باالتفاق  الوكيل  يتقاضى   <
الراتب  3٪ كعمولة من قيمة إجمالي  أقصى نسبته 

ومقدم العقد فقط.
كحد  درهم  ألف   50 مبلغ  الوكيل  يتقاضى   <

أقصى من كل عقد.

رئيس لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين لـ»999«:

سنحمي وكالء الالعبين الملتزمين.. 
ومشروع جديد للحدِّ من الرواتب 

حوار – اأحمد حافظ



ريدغ دسشار ءاسسيم

لم يكن القرار الذي اتخذه »تنفيذي الشارقة« بإغالق اثنتني وثمانني محطة وقود في الشارقة تابعة »ألينوك« مفاجئاً ألي منا 
في اإلمارات ألسباب عدة، فقد سبق تنفيذ هذا القرار خطوات عدة رافقت األزمة التي امتدت إلى أكثر من أربعة أسابيع انقطعت 
فيها تلك احملطات »أينوك« و»إيبكو«، بل وعجزت عن مد املركبات وتزويدها بحاجتها من الوقود، متسببة في ازدحام شديد على 
باقي احملطات، في مختلف املناطق، ومثيرة مشكالت أخرى ترتبت على عدم توافر الوقود الذي يعد من األساسيات التي ال ميكن 

االستغناء عنها في الدولة.
»تنفيذي الشارقة« عمد إلى خطوات أخرى قبل إصدار قرار بإغالق هذه احملطات، والذي بال شك سيضاعف من خسائر تلك 
احملطات املعنوية واالقتصادية، فقد طالب »تنفيذي الشارقة« في البداية بتوضيحات تفسر أسباب عجز هذه احملطات عن توفير 
الوقود الالزم، ولم يجد أي إجابات أو توضيحات. ثم أعطى ُمهلًة للشركة لتصحح أوضاع محطاتها، فتعيد تقدمي خدماتها في اثنتني 
وثمانني محطة، وانتهت املهلة دون أن تسفر عن نتائج إيجابية، األمر الذي اضطر حكومة الشارقة لالستغناء التام عن خدمات هذه 
احملطات، وتعطيل مصاحلها التي جتنيها من بيع املنتجات األخرى، أسوة مبا فعلت تلك احملطات يوم تخلَّت عن عمالئها وصمَّت 
أذانها عن االستماع لشكواهم، ولم تكلف نفسها عناء إيجاد احللول البديلة ألزمة لم يدرك أي منَّا حتى اآلن أسبابها، إال أن األمر 
الوحيد الذي ندركه جميعاً هو أن أزمة البنزين التي عانت منها بعض مناطق اإلمارات أساءت لإلمارات بشكل كبير وعلى مختلف 
اجلوانب السياسية واالقتصادية، وفي التوقيت الذي ال يحتمل ظهور أزمات من هذا النوع، خاصة في دولة نفطية كدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
أزمة الوقود أكدت وجود خلل إداري في الشركات املمتنعة عن التصريح بأسباب األزمة، وعدم قدرة العاملني فيها على التعامل 
مع ظروف داخلية أو خارجية قد تطرأ على الشركة، وتغيّر ظروف اإلنتاجية فيها ما يجعلها ُتضيِّع على نفسها الكثير من رصيد 
اإلجنازات التي حققتها، وتواجه أزمات ُتخرجها عن خط االلتزامات الذي يفترض أن تتمسك بها بعد سنوات من اخلبرة اكتسبتها 
وتؤهلها لتجاوز ذلك كله بحكمة وحتفظ بها سمعة شركات وسمعة دولة نفطية ال ينبغي أن تعجز عن توفير البنزين للعمالء في 
أراضيها، وال ينبغي أن تغفل عن اخلسائر التي قد تتسبب بها نظير التأخر في تزويد األفراد بالوقود، وما يترتب على ذلك من 

تعطيل مصاحلهم الشخصية في إدارة أعمالهم، أو تعطيل التزامهم جتاه مؤسسات يعملون فيها.
اليوم في اإلمارات نحن أمام مشهٍد سبب صدمة للجميع، فمنذ الثمانينات وأزمة البنزين ترتبط في الغالب بارتفاع سعره، وهو 
ما يدفع الناس للمطالبة بخفض سعره أو اإلبقاء عليه كما هو دون تغيير كي ال ترتفع أسعار باقي السلع بارتفاع أسعاره، لكن 
أياً منا لم يتوارد إلى ذهنه أن نشهد هذا النوع من األزمات املتمثل في عجز اثنني وثمانني محطة عن تزويد األفراد بالوقود، ولم 
نتوقع جتاهل الشركة لكل االنتقادات والتساؤالت، ولم نتوقع أن يكون ذلك حصرياً على بعض مناطق اإلمارات في حني ينعم 
أهالي املناطق األخرى بكل اخلدمات التي تقدمها محطات تابعة لتلك الشركة أو شركة أخرى، وكأننا لسنا في دولة واحدة ويربطنا 

مصير واحد، ويفترض تكافؤ وتساوي الفرص في اخلدمات املقدمة للجميع السيما وأنها ليست باملجان.
ل صاحب السمو الشيخ  باألمس كانت املناطق املتضررة من أزمة البنزين تشكو وتئن من أزمة املياه والكهرباء إلى حني تدخَّ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأمر بتقدمي الدعم الالزم لتلك املناطق من »هيئة كهرباء ومياه أبوظبي«، واليوم 
ر على احلال  تعاني هذه املناطق ولألسف الشديد من أزمة نفط في بلد النفط، وهو األمر الذي يورِّث غصة في احللق، ويجعلنا نتحسَّ
الذي آلت إليه في دولة االحتاد، بسبب إدارات ال تستوعب مخاطر ما تقوم به، وما ُتقِدم عليه من خطوات متس مصاحلنا السياسية 
واالقتصادية، وجتهل أن األزمات موجودة في كل زمان ومكان لكن التعامل معها يتطلب حكمة، ال جتاهالً أو صمتاً، ولكن حلوالً 

قصيرة املدى، وأخرى بعيدة املدى حتافظ على املكتسبات واإلجنازات وال تضع اإلمارات وسمعتها في مهب الريح.
إن املأمول هو أن تترك أزمة البنزين درساً نستفيد منه جميعاً، وهو أن ما يقع حتت إدارة مؤسساتنا احمللية يجب أال يعبث 
مبصالح االحتاد في دولة اإلمارات العربية املتحدة، فاالحتاد يحمي سيادة دولة ويدافع عن املصالح بعيداً عن العبث والفوضى 
اللذين ال يفترض السماح أو القبول بهما في أي مجال من املجاالت، فما بالنا إن كنا نتحدث في مجال ُيعدُّ األهم في موارد الدولة 

ومصادر ثروتها؟!
ال ُتالم حكومة الشارقة في املواقف التي اتخذتها، فهي حكومة تبذل ما بوسعها لتقدمي خدماتها ألفراد يقيمون على أرضها، ومن 
الواجب أن تستوعب الشركات الوطنية هذه القضية، وتضعها في عني اعتبارها، فمتى استهتر أي منها مبصالح األفراد استطاع 
االستهتار مبصالح أكبر، وهو األمر الذي ال نتمناه، فما زال الطريق طويالً أمام أبناء اإلمارات، ومازالت التحديات كبيرة، فإن عجزوا 

عن مواجهة الصغائر منها فكيف إن واجهتهم عظائمها؟!
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