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ثمة اأرقام تثري الفزع والهلع يف كل مرة ننظر اإليها.

ففي العامل العربي الذي يتجاوز �سكانه 300 مليون ن�سمة ي�سقط على طرقاته يف احلوادث 

املرورية حوايل 30.000 �سحية �سنويًا، وهو ما يكبد اقت�ساديات هذه املنطقة مبالغ طائلة 

تتجاوز  92 مليار درهم. هذه الإعداد تزيد مئات املرات عن الذين �سقطوا وي�سقطون �سحايا 

احلروب والثورات والحتجاجات يف عاملنا العربي، اإل اأن رجل ال�سارع مل يعد ُيعْرَها انتباها 

رمبا، لأنها من يومياته املعتادة.

وعلى امل�ستوى العاملي ت�سبح الأرقام اأكرث فزعًا.

فاحلوادث املرروية حت�سد عامليًا حياة 1.3 مليون �سخ�ص �سنويًا وهو ما يعادل 3000 وفاة 

يوميًا!

يعي�سون مع  اآخرين  مليونًا   50  -  20 ما بني  اإذ هناك  الأمر على هذا فح�سب،  ول يقت�سر 

اإ�سابات غري قاتلة ناجمة عن احلوادث املرورية.

ووفقًا لتقرير »اخلطة العاملية اخلا�سة بعقد للعمل من اأجل ال�سالمة على الطرق -2011

البلدان  يف  الطرق  على  املرور  حوادث  عن  الناجمة  الوفيات  من  باملائة   90 يقع   ،»2020
املركبات  اأ�سطول  ن�سف  من  اأقل  متتلك  والتي  الدخل،  املنخف�سة  والبلدان  الدخل  املتو�سطة 

امل�سجلة يف العامل!

وتعترب الإ�سابات الناجمة عن حوادث  املرور على الطرق من الأ�سباب الثالثة الرئي�سية 

لوفيات الأ�سخا�ص بني �سن خم�سة اأعوام و44 عامًا.

وقد حذرت الأمم املتحدة من اأنه ما مل يتم اتخاذ تدابري فورية فعالة، فيتوقع اأن ت�سبح 

الإ�سابات الناجمة عن حوادث املرور على الطرق، خام�ص �سبب رئي�سي للوفيات يف العامل، وهو 

ما ي�سفر عن ُزهاء 2.4 مليون وفاة كل عام على م�ستوى العامل.

رت املنظمة الأممية اأن العواقب القت�سادية الناجمة عن ت�سادمات املركبات الآلية،  وقدَّ

ترتاوح ما بني واحد باملائة وثالثة باملائة من الناجت املحلي الإجمايل لبلدان العامل، لي�سل 

الإجمايل اإىل ما يربو على 1.8 تريليون درهم.

ويف غالف هذا العدد نلقي ال�سوء على واحد من الأ�سباب الكثرية التي برتاكِمها تقود اإىل 

مثل تلك الأرقام املحزنة من ال�سحايا، ونعني بها »ال�سرعة«. فال�سرعة �سبب رئي�سي للحوادث 

املرورية حمليًا واإقليميًا وعامليًا. ويف املو�سوع نعالج هذا اجلانب »ت�سريحيًا«، اإذا جاز التعبري، 

حيث ي�سف لنا اخلرباء ماذا يحدث عندما نكون م�سرعني على الطرق، حيث يتقل�ص الزمن يف 

حلظات الت�سادم املريعة اإىل اأجزاء من الثانية هي الفا�سل بني احلياة واملوت.

ومن نافلة القول، اإن وزارة الداخلية وبتوجيهات ومتابعة مبا�سرة من الفريق �سمو ال�سيخ 

�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية تبذل جهودًا جبارة يف  خلق 

بيئة مرورية اآمنة على م�ستوى الدولة، وهي جهود اأثمرت خالل ال�سنوات املا�سية عن نتائج 

ملمو�سة يف تقليل عدد وفيات الطرق واحلوادث املرورية وحت�سني الأداء املروري ب�سورة لفتة 

من خالل الربامج وحمالت التوعية التي �سملت خمتلف �سرائح املجتمع.

واملطلوب من اجلميع هو اللتزام بال�سلوك املروري ال�سليم واحرتام اآداب الطريق والتعاظ 

من الأرقام املخيفة، ففي ذلك عربة ملن يعترب.  

 وحياكم اهلل
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

قسيمة اشتراك
االسم: ......................................................
الوظيفة: ....................................................
املدينة: ...................... اإلمارة/الدولة:............

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

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

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

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

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

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

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

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

ن�سائح غذائية ملر�سى 
�سغط الدم املرتفع

 »�ساموي«...
 جزيرة املالذ الآمن 

»ال�ُسلَّم - امل�سعد«..
ثورة يف مكافحة احلرائق

رت التاريخ............. من املالعب..............ال�سرطة العاملية...............معارك �سطَّ 6860122

ت�سدر �سهريًا عن وزارة الداخلية

الإمارات العربية املتحدة

الهيئة االستشارية

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتيرا التحرير

اإلخراج والتصميم

اللواء / خليل داوود بدران

العقيد / ثاين بطي ال�سام�سي

املقدم / عو�ص �سالح الكندي

ع�سام ال�سيخ

با�سل ثريا

عمر حمزة

مهند �سامل

ه�سام عبد احلميد

املرا�سالت:

وزارة الداخلية

�ص.ب: 38999

الإمارات العربيةاملتحدة - اأبو ظبي

+971  2 هاتف: 4194488 

فاك�ص: 4194499 2 971+

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

ال�سرتاكات:

الأفراد: 50 درهمًا

ال�سركات والدوائر الر�سمية والهيئات 

واملوؤ�س�سات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:

8009009
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حممد اأحمد ال�سويدي:
مل اأَعْد الرجل الذي كنت بعد رحلة »اآلهة الأوملب«

32

ونعتقد  يوم،  كل  عنه  نسمع  الذي  كاملوت 
أننا في منأى عنه إلى حني، كذلك السائق الذي 
اعتاد أن يقود سيارته على الطرق مسرعاً ال 
معتقداً في قرارة نفسه أنه  يلوي على شيء، 

في منأى عن احلوادث!
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القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  أكد صاحب 
القوات  الذي تشهده  النوعي  التطور  أن  الله«  املسلحة »حفظه  للقوات  األعلى 

املسلحة هو مبعث فخر واعتزاز لدولة اإلمارات.
الذكرى  الوطن« مبناسبة  »درع  مجلة  عبر  وجهها  كلمة  في  وقال سموه 
اخلامسة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة إن: »توحيد القوات املسلحة كان 
لالحتاد  متكني  ومنطلق  املؤسسات  دولة  بناء  طريق  على  أساسية  خطوة 

خليفة بن زايد:
التطور النوعي للقوات امل�سلحة َمبعث فخٍر واعتزاٍز للدولة 

.. ويلتقي األمين العام لـ »مجلس التعاون الخليجي«

اطلع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« خالل استقباله معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني األمني العام ملجلس 
اليمن  مساعدة  بشأن  اخلليجي  التحرك  العربيةعلى  اخلليج  لدول  التعاون 
التعاون  ملجلس  الوزاري  االجتماع  إلى  باإلضافة  احلالية  أزمته  من  للخروج 
لدول اخلليج العربية الذي عقد في الرياض، وزيارة األمني العام للمجلس إلى 

اليمن، وعقد القمة اخلليجية التشاورية.

وتبادل سموه ومعاليه الرأي حول الدور اخلليجي في حل األزمة في ضوء 
عبدالله  علي  اليمني  الرئيس  فخامة  من  سموه  تلقاه  الذي  الهاتفي  االتصال 

صالح بشأن تطورات الوضع على الساحة اليمنية. 
ومتنَّى سموه ملعالي األمني العام ملجلس التعاون التوفيق والنجاح في عمله 
مبا يخدم ويحقق املزيد من التعاون والتكامل بني دول املجلس، مؤكداً سموه أن 

دولة اإلمارات ستقدم كل الدعم ملعاليه ملساعدته في إجناز املهام املوكلة إليه.

ومسيرته ومبعث تطمني ألبناء الدولة«.
جتهيزاً  املسلحة  قواتنا  شهدته  الذي  النوعي  التطور  أن  سموه:  وأضاف 
اجلهد  باستمرار  تابعنا  وقد  اعتزازنا،  وموضع  فخرنا  مبعث  هو  وتدريباً 
تطويراً  اإلعداد  معاهد  و  التدريب  ميادين  في  املستمرة  واملثابرة  املتواصل 
للقدرات و صقالً للمهارات، فتكاملت املهارة امليدانية مع القدرة العلمية لتعطي 

النموذج املُسلّح بالعلم املتفاني في أداء العمل.

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« أعمال »منتدى اإلعالم العربي« 
للمكتب  التابع  للصحافة«  دبي  »نادي  نظّمها  والذي  العاشرة  دورته  في 

اإلعالمي في حكومة دبي.
العربية«  الصحافة  »جائزة  مسيرة  حول  وثائقياً  فيلماً  سموه  وشاهد 
اإلعالم  ورسالة  دور  تفعيل  في  ودورهما  العربي«  اإلعللالم  و»منتدى 

العربي.
وشهد جانباً من اجللسة احلوارية األولى في املنتدى، وأعرب سموه في 
الصحفية  القيادات  الطيب من  بلقاء هذا اجلمع  ختام اجللسة عن سعادته 

بني  للتالقي  فرصة  امللتقى  سموه  معتبراً  العرب،  واإلعالميني  واإلعالمية 
زمالء املهنة لتبادل الرأي والتشاور واخلروج بأفكار وتصورات بناءة ُتسهم 
بحيث يصب في خدمة  العربية،  في تطوير املشهد اإلعالمي على الساحة 

قضايانا الوطنية والقومية في مختلف ميادين احلياة.
التمسك مببادئ أخالق  إلى  ودعا سموه اإلعالميني والصحفيني العرب 
املهنة والعمل بجٍد وإخالص في سبيل املصالح القومية العليا، وخدمة شعوب 
وبناء جسوٍر للتواصل احلضاري واإلنساني والثقافي مع  املنطقة العربية، 
مختلف شعوب وحضارات العالم من أجل ترسيخ مفهوم التعايش واحلوار 

والسالم العاملي.

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« ومعالي علي أكبر 
صاحلي وزير اخلارجية اإليراني مجمل األوضاع الراهنة في املنطقة، 

وُسبل تعزيز السالم واالستقرار فيها من أجل ازدهار شعوبها.
وشدد سموه على أهمية ترسيخ االستقرار في املنطقة، وضرورة 
اإلسالمية  واجلمهورية  اإلمارات  دولة  في  املسؤولني  بني  التواصل 
الدول في  املتبادل لسيادة  االحترام  تأكيد سموه على  مع  اإليرانية، 

املنطقة.
ورحب سموه بزيارة الوزير اإليراني والوفد املرافق له إلى دولة 
معتبراً سموه أنها تأتي في إطار التواصل بني املسؤولني  اإلمارات، 
التي تربط بني دولة  املتميزة  ومشيداً سموه بالعالقات  البلدين،  في 

اإلمارات واجلمهورية اإلسالمية في إيران.
وَتطّرق احلديث إلى الوضع في مملكة البحرين الشقيقة، حيث نّوه 
سموه بحكمة القيادة البحرينية في التعامل مع األحداث التي شهدتها 

مملكة البحرين مؤخراً.

.. ويبحث أوضاع المنطقة مع وزير الخارجية اإليراني 

محمد بن راشد  يفتتح »منتدى الإعالم العربي« 
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ساركوزي ومحمد بن زايد  يبحثان �ُسبل تو�سيع التعاون الثنائي
بحث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة مع فخامة الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في 
باريس ُسبل توسيع التعاون الثنائي ودعم العالقات املتميزة في ظل ما يربط 

بني البلدين من روابط صداقة متينة ومصالح مشتركة.
جاء ذلك لدى استقبال الرئيس الفرنسي »بقصر اإلليزيه« في باريس الفريق 
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد املرافق الذي قام بزيارة قصيرة 

لفرنسا.
اللقاء ُجملًة من القضايا اإلقليمية والدولية واملوضوعات التي تهم  وتناول 
املنطقة،  بلدان  من  وعدد  ليبيا  في  األوضاع  تطورات  مقدمتها  وفي  البلدين، 

واملستجدات الراهنة في منطقة الشرق األوسط.
وأكد اجلانبان ارتياحهما لتطور مسار العالقات الثنائية نتيجة ملا توليه قيادتا 
البلدين الصديقني من اهتماٍم كبيٍر ومتبادٍل لتوثيق العالقات الثنائية واالرتقاء 

بها إلى مستويات رفيعة.
ودفع  الثنائي،  التعاون  مواصلة  على  وفرنسا  اإلمارات  حرص  عن  وَعبَّرا 
والعمل  األوسط،  الشرق  في  والدائم  العادل  السالم  لتحقيق  الدولية  اجلهود 
معاً على تكريس دعائم االستقرار والتعايش السلمي على املستويني اإلقليمي 
والعاملي، وتغليب احللول السلمية مبا يحفظ لبلدان املنطقة وحدتها واستقرارها 

وأمنها الوطني.

.. ويشهد احتفال قواتنا المسلحة بالذكرى الــ »35« لتوحيدها
شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
املسلحة  القوات  أقامته  الذي  االحتفال  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
مبناسبة الذكرى الل »35« لتوحيدها والذي جرى مبدينة زايد العسكرية في 

أبوظبي.
ولدى وصول سموه موقع االحتفال صافح كبار ضباط القوات املسلحة 
وقادة التشكيالت، مهنئاً سموه ومباركاً لهم هذه املناسبة الغالية، ونقل سموه 
حتيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد األعلى للقوات املسلحة »حفظه الله« إلى قادة وضباط وضباط صف 

وجنود وكافة منتسبي القوات املسلحة بهذه املناسبة املجيدة.

لقيادتنا احلكيمة  املسلحة كان واليزال مبعث فخر  القوات  أداء  أن  وأكد 
كونها السياج احلامي ملكتسبات الوطن، ورمز الوالء للقيادة واالنتماء للوطن 
وهي موضع اعتزاز األشقاء جتاه وقوفنا إلى جانبهم  والتضحية من أجله، 
في املَلمَّات واحملن، ومحل تقدير عاملي اللتزامنا األخالقي واإلنساني لصون 

كرامة اإلنسان والتخفيف من آالم البشر.
وقام سموه بتكرمي »25« من قادة وضباط القوات املسلحة والرتب األخرى 
الذين ال يزالون في اخلدمة وغيرهم من املتقاعدين، حيث قلَّدهم سموه وسام 
»زايد بن سلطان آل نهيان العسكري« ووسام »اإلمارات العسكري« نظير 

ماقاموا به من أعماٍل متميزٍة أثناء تأديتهم خلدمتهم العسكرية.

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  أّكد 
اليوم  عالم  يشهدها  التي  اجلديدة  التحديات  أّن  الداخلية  وزير  الللوزراء 
تفرض على دول مجلس التعاون اخلليجي مزيداً من العمل ملد ودعم جسور 
مبا يحقق تطلُّعات قادتنا لتعزيز التعاون  التواصل بني املؤسسات األمنية، 
وتبادل وجهات النظر واخلبرات وتكثيف  بني دولنا إلى أفضل املستويات، 
اجلهود لتطوير مؤسساتنا األمنية ملواجهة أي أطماع، ومبا يسهم في حتقيق 

تطلّعات وآمال شعوب املنطقة وحكوماتها.
لوزراء  عشر  الثاني  التشاوري  االجتماع  ترؤسه  خالل  سموه  ورحب 
التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد في »قصر  الداخلية بدول مجلس 
ونقل لهم  اإلمارات« بأبوظبي باملشاركني في بلدهم الثاني دولة اإلمارات، 
حتيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« مبناسبة انعقاد هذا اللقاء األخوي املُهم وفي هذه الظروف التي تشهدها 

عدة دول في املنطقة. 
وقال سموه: »إن جدول أعمال هذا االجتماع حافل بالعديد من القضايا 
التنسيق  تعزيز  أبرزها  من  والتي  وشعوباً،  حكومات  جميعاً  تعنينا  التي 
والتعاون املشترك، وفي هذا املقام ال يسعني إال أن أستنير بكلمات صاحب 
السمو رئيس الدولة »حفظه الله« حني أّكد أن أمن اخلليج هو أمن العالم ككل 

وأنه جزء ال يتجزأ وأي خطر يهدد إحدى دوله إمنا يهدد املنطقة كلها«. 
إلى  والراميّة  التعاون،  مجلس  يبذلها  التي  اجلهود  عالياً  سموه  وثمَّن 
األعضاء،  الدول  بني  األخوي  والتالحم  التكاتف  مجاالت  وتطوير  ترسيخ 
مبا يربط شعوبها وأنظمتها من روابط راسخة تفرضها املصلحة املشتركة 
واجلغرافيا والتاريخ والدين والتراث وغيرها من الروابط التي مُتلي علينا 
كأولوية قصوى وكجزء  األعضاء  الدول  واستقرار  أمن  إلى  النظر  جميعاً 

واحد ال يتجزأ.

وّجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية القيادات الشرطية بضرورة تعزيز التنسيق املشترك لتقدمي املزيد 
من اخلدمات واجلهود التي ترقى مبستوى العمل الشرطي إلى أفضل املستويات.

وأّكد سموه خالل ترؤسه اجتماع جلنة القيادة العليا في شرطة أبوظبي على 
أهمية االستمرار في تنفيذ استراتيجية احلكومة الراميّة إلى حتقيق مستويات 
متقدمة من التطوير في تعزيز أمن واستقرار املجتمع، واإلسهام في إنفاذ العدالة 

ية. والقانون لتعزيز ثقة اجلمهور بأجهزته الُشرطِّ
وناقش االجتماع الذي عقد في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي عدداً من 
اخلدمات  تطوير  وُسبل  الشرطي،  العمل  االرتقاء مبسيرة  بشأن  املوضوعات 
املقدمة للجمهور واالرتقاء بها، إلى جانب عدٍد من املوضوعات التي تصّب في 

خدمة املجتمع.
من شأنها  التي  اجلديدة  واألفكار  املقترحات  من  عدٍد  إلى  واستمع سموه 
تطوير العمل الشرطي والتوصيات التي ستُسهم في تسهيل ترجمة االقتراحات 

إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
العام  النعيمي األمني  اللواء ناصر سالم خلريباني  حضر االجتماع سعادة 
اللواء خليل  وسعادة  الداخلية،  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  ملكتب سمو 
وسعادة اللواء أحمد ناصر الريسي  داوود بدران مدير عام املالية واخلدمات، 
الظاهري مدير عام شؤون  والعميد علي خلفان  املركزية،  العمليات  مدير عام 
املديريات  مديري  من  وعدد  ونوابهم،  العامني  املديرين  من  وعدد  القيادة، 

واإلدارات والضباط.

ه بتكثيف الجهود  لالرتقاء بخدمة الجمهور .. ويوجِّ

سيف بن زايد  يرتاأ�ص الجتماع  الت�ساوري لوزراء داخلية »التعاون«
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متابعات

آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  ترأس 
الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
وفد الدولة املشارك في االجتماع التشاوري الثاني 
التعاون لدول  الداخلية بدول مجلس  عشر لوزراء 
اخلليج العربي، الذي عقد في أبوظبي مطلع الشهر 
وسبل  باملنطقة،  القائمة  األوضللاع  وبحث  الفائت 
مجتمعات  وحتصني  األمني  العمل  آليات  حتسني 

دول مجلس التعاون من أي ظواهر سلبية. 
لتبادل  فرصة  التشاوري  االجتماع  هذا  ويعتبر 
املعلومات وتكثيف التنسيق والتشاور بني األجهزة 

تعزيز مسيرة التعاون األمني المشترك
وزراء داخلية دول جمل�ص التعاون اخلليجي يف لقائهم الت�ساوري الثاين ع�سر يف اأبوظبي

متابعة: الرا الظرا�سي - نوال �سامل 

تتعلق  التي  القضايا  حول  املجلس  بدول  األمنية 
مبستجدات مسيرة التعاون األمني املشترك.

االجتماع  خلفية  على  االجتماع  هللذا  ويأتي 
التشاوري لوكالء وزارات الداخلية ملجلس التعاون 
وكان برئاسة الفريق سيف  والذي استمر يومني، 

الشعفار وكيل وزارة الداخلية.
من  العديد  على  االجتماع  أجندة  اشتملت  وقد 
العمل  ملسيرة  الداعمة  املهمة  األمنية  املوضوعات 
قادة  وتطلعات  طموحات  لتحقيق  املشترك  األمني 
وشعوب دول مجلس التعاون في دفع هذه املسيرة 

ملزيد من التكامل والتعاضد بني كافة أجهزة وزارات 
الداخلية واألجهزة األمنية األخرى ملواجهه التحديات 

التي يشهدها عاملنا اليوم.
وأكد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية 
في ختام االجتماع التشاوري الثالث لوكالء وزارات 
اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  في  الداخلية 
في  بعمق  للنظر  الفرصة  أتاح  اللقاء  أن  العربية 
التي تهم شعوب دول  األمنية والشرطية  القضايا 
باملشاركة  مشيداً  كافة،  اخلليجي  التعاون  مجلس 
القضايا  مناقشة  في  األخوية  والللروح  اإليجابية 

األمنية، حيث مت التوصل إلى العديد من التوصيات 
التي َعبَّرت عن الرؤى املشتركة بني املشاركني على 
نحو إيجابي شفاف مع مختلف التطورات الراهنة.

وأوضح الشعفار أن دولة اإلمارات حتتل املركز 
اخلدمات  وجللودة  كفاءة  حيث  من  عاملياً  الثالث 
املُقّدمة من قبل وزارة الداخلية املتمثلة في مختلف 
بحث  وقد  تشاوري  االجتماع  إن  وقال:  إداراتها. 
كافة املوضوعات األمنية وركز على تعزيز التعاون 
تنقل  عملية  وتسهيل  املجلس،  دول  بني  األمني 
موضحاً أن بطاقة  أبناء هذه الدول واملقيمني فيها، 
الهوية معتمدة بني دولة اإلمارات واململكة العربية 
إلى أن مناقشة القضايا األمنية  مشيراً  السعودية، 
مقرر  آخر  اجتماع  خالل  ستتم  أشكالها  مبختلف 

في أبوظبي خالل شهر نوفمبر املقبل.
واعتبر الفريق الشعفار أن التحدي األكبر الذي 
يواجه دول املجلس يتمثل في تطوير قدرات األجهزة 
األمنية ومتكينها من احلفاظ على األمن واالستقرار 
مشيراً  وتوفير األمان للمواطنني في دول املجلس، 
التشاوري  االجتماع  في  املشاركني  كافة  أن  إلى 
األمنية،  أكدوا حرص دولهم على تطوير أجهزتها 
إلى  ترتقي  متطورة  أمنية  خدمات  تقدمي  لضمان 
مصاف الدول املتقدمة في القطاعات كافة، كالدفاع 

املدني واملرور واإلسعاف واإلنقاذ.

الداخلية في دول مجلس  ورفع وكالء وزارات 
برقية شكر وتقدير  التعاون لدول اخلليج العربية، 
نهيان  آل  الشيخ سيف بن زايد  الفريق سمو  إلى 
الداخلية،  وزيللر  اللللوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
االستقبال  وُحسن  االجتماع  اإلمارات  الستضافة 

وكرم الضيافة في بلدهم الثاني، مشيدين باإلعداد 
ظل  في  الداخلية  وزارة  به  قامت  الللذي  املتميز 
توجيهات سموه السديدة، األمر الذي كان له أطيب 
آملني أن تتحقق  األثر فيما توصلوا إليه من نتائج، 
طموحات سموه ووزراء الداخلية في دول املجلس.

وّقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والفريق 
الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، اتفاقية بني حكومتي دولة 
اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين؛ بشأن التعاون والتنسيق األمني، وذلك على هامش االجتماع 

التشاوري الثاني عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. 
وتأتي االتفاقية في إطار تعزيز عالقات التعاون بني البلدين في املجاالت كافة، مبا يخدم مصاحلهما 
املشتركة، وحتقيق أكبر قدر من التعاون في ما بينهما في مجال األمن؛ واملساهمة الفّعالة في مكافحة 

اجلرمية ورفع كفاءة األجهزة األمنية، وتبادل املعلومات في مختلف املجاالت األمنية.
وتنص االتفاقية على تبادل الطرفني اخلبرات وزيارات الوفود وفقاً الحتياجاتهما في مجاالت عمل 
وزارتي الداخلية في البلدين، وخاصة في مجاالت األدلة اجلنائية والدفاع املدني، والتخطيط والتنظيم 
واجلنسية واجلوازات واإلقامة واملرور والتعليم والتدريب الشرطي، وأمن املنشآت والعديد من املجاالت 

األخرى.
كما تنص االتفاقية على تعزيز التعاون في مجال مكافحة اجلرائم، خاصة جرائم املخدرات والفساد 
غسل  وجرائم  االقتصادية،  واجلرائم  املعلومات  تقنية  وجرائم  بالبشر،  واالجتار  املنظمة  واجلرمية 

األموال، وامللكية الفكرية، وسرقة وتهريب القطع األثرية وتهريب املركبات وغيرها من اجلرائم. 

توقيع اتفاقية تعاون اأمني بني الإمارات والبحرين
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اإلنتاج  عناصر  أهم  من  البشرية  املللوارد  ُتعدُّ 
الدعامة  وهي  الشرطية،  املؤسسة  في  املؤسسي 
العوامل  أحد  والتحفيز  فيها،  تطوير  أي  لنجاح 
موقعهم  كان  أياً  العاملني  تدفع  التي  واملؤثرات 
رفع  على  والعمل  وكفاءة،  بجٍد  مهامهم  لتنفيذ 

مستوى األداء كًما ونوعاً.
الشيخ  سمو  الفريق  سيدي  توجيهات  جاءت 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية باستحداث نظام للجوائز في وزارة 
التنمية  جلهود  العليا  القيادة  دعم  لتأكيد  الداخلية 
امليادين،  شتى  في  والتحديث  والتطوير  البشرية 
واخلاص  العام  القطاعني  في  العاملني  يحفِّز  مما 
على التفوق والتميُّز في األداء العام, وإطالق روح 
املختلفة،  التطويرية  واملبادرات  اإليجابي  التنافس 
وااللتزام  الشرطة  مع  التعاون  على  وتشجيعهم 
املجتمع،  على  بالنفع  يعود  مما  السالمة  مبعايير 
إضافة إلى تشجيع العاملني في وزارة الداخلية على 
واالبتكار  اإلبداع  وإطالق روح  الشريف،  التنافس 
لديهم، تطلعاً ألداٍء أفضل وإجنازات متفوقة متميزة 
وواضحة  محددة  ومقاييس  معايير  على  بناًء 
على  القادرين  واملؤهلني  املتفوقني  لظهور  وشفافة 

العطاء األمثل.
ولوقت قريب كان يوجه لنا انتقاد عدم الشمولية 
املعاناة  إلى  إضافة  واجلوائز،  احلوافز  منح  في 
وفي هذا السياق قمنا بدراسة أنظمة  من تشتتها، 
الداخلية  وزارة  من  متنح  التي  واجلوائز  احلوافز 
على مستوى بعض الدول املتقدمة، ولألسف كانت 
بعض  في  وجدنا  حيث  قاصرة؛  ممارسات  هناك 
األحيان قادة مراكز شرطة يقومون بتوزيع ومنح 
أي  دون  واجلمهور  املرتبات  على  محددة  جوائز 
وأن بعض مراكز الشرطة  الداخلية،  تدخل لوزارة 
متنح احلوافز واجلوائز، ومراكز أخرى قريبة منها 
في املوقع اجلغرافي ال تلتزم بذلك وهي غير مهتمة 
وزير  سمو  اقتراح  جاء  تقدم  ما  لكل  باملوضوع. 
الداخلية الرائع، وهو أن ننظر إلى منح اجلوائز نظرة 
شمولية، وأن تتجه اجلائزة عبر فئاتها إلى قطاعات 
وهي بذلك  املجتمع املختلفة من مؤسسات وأفراد، 
تشمل القيادات واإلدارات العامة واإلدارات احمللية 
مستوى  على  الداخلية  لوزارة  التابعة  واالحتادية 
أخرى  جللوائللز  استحداث  إلللى  إضللافللة  الدولة، 
للتميُّز  خليفة  الشيخ  »سمو  جائزة  معايير  حتقق 
احلكومي«، وتشمل الشركاء، وجوائز حتقق تطوير 

األداء اإلستراتيجي لوزارة الداخلية.
جوائز وزارة الداخلية - وباألخص جائزة سمو 
وزير الداخلية للتميُّز - ومتيزها بالشمولية واملرونة 

البشرية،  املوارد  املثالي،  املوظف  مثل:  املؤسسي 
املشتركة،  االجتماعية  املسؤولية  املتعاملني،  خدمة 
اإلبداع واالبتكار، البحث العلمي، أفضل فريق عمل 
مشترك، إدارة املعلومات واملعرفة، التخطيط وإدارة 
اإللكترونية  للخدمات  األمثل  واالستخدام  األداء، 

واالتصال احلكومي. 
فموجهة للجهات اخلارجية  أما الفئللة الثالللللثة، 
ومتثل: التواصل اخلارجي مع الوزارات والهيئات 
وهي  املجتمع،  وأفراد  اخلاص  والقطاع  احلكومية 
املجتمعية«،  »اخلدمة  هي  األولللى:  جوائز:  سبع 
مساهمات  يقدمون  الذين  املجتمع  ألفراد  ومتنح 
الداخلية  وزارة  مساعدة  في  وتطوعية  بطولية 
املدني  والدفاع  الشرطية  عملها  مجاالت  أحد  في 
واجلنسية واإلقامة ومنافذ احلدود، واجلائزة الثانية: 
العامة  للمؤسسات  ومتنح  الفعاليات«  »إدارة  هي 
واخلاصة التي تتميز في مجال التعاون مع إدارات 
والثقافية،  الرياضية  الفعاليات  تنظيم  في  الوزارة 
ومتنح  أما اجلائزة الثالثة: فهي »الشريك املثالي«، 
ساهمت  التي  املجموعات  أو  اخلارجيني  للشركاء 
قدموا  أو  الوزارة،  في  ملحوظة  تنمية  في حتقيق 
في  واملجتمع  األفللراد  خدمة  في  بارزة  إسهامات 
والرابعة:  مجال من مجاالت عمل وزارة الداخلية، 
املجتمع  ألفراد  ومتنح  واالبتكار«،  اإلبداع  »جائزة 
الذين يظهرون إبداعاً كبيراً يساعد في تطوير أداء 
قد مت  املطروحة  األفكار  تكون  أن  الوزارة بشرط 
تطبيقها فعالً ونتج عنها تطوير في وزارة الداخلية، 
ومتنح ألفراد  إضافة إلى »جائزة السائق املثالي«، 
خالية  مرورية  سجالت  ميلكون  الذين  املجتمع 
واجلائزة  السنوات،  من  معنٍي  لعدٍد  املخالفات  من 
ومتنح تقديراً  السادسة: »جائزة املنشآت املثالية«، 
أماكن  أو  جديدة  مباٍن  ببناء  تقوم  التي  للجهات 
مفتوحة تسهم في تطوير وحتسني اخلدمات العامة 
وتعزِّز من اإلحساس بالهوية الوطنية، وفي الوقت 
ملعايير  بامتثالها  املجتمع  تطوير  في  ُتسهم  نفسه 
سالمة املباني، أما اجلائزة السابعة واألخيرة فهي: 
»جائزة االمتثال لقوانني اجلنسية واإلقامة«، ومتنح 
مخالفات  من  تخلو  لديها سجالت  التي  للمنشآت 

التأشيرات واإلقامة لعدٍد من السنني.
جتسيداً  اجلائزة  هذه  تأتي  عامة،  وبصورة 
إلى  تهدف  التي  الداخلية  وزارة  إلستراتيجية 
للوزارة  املختلفة  القطاعات  في  العاملني  حتفيز 
وباقي القطاعات احلكومية واخلاصة على االهتمام 
فضالً عن تنمية احلس اإليجابي  بالتميز واإلبداع، 
بالقانون  االلتزام  على  وتشجيعهم  اجلمهور  لدى 
التعاون  روابط  وتعزيز  العامة،  السالمة  وشروط 

ز  التحفيز الشمولي مطلب للتميُّ
احتاجت إلى إعداد دراسة متكاملة تخللها العديد من 
ومناقشتها  املعلومات  وجمع  واملقابالت  الزيارات 
وحتليلها لالستفادة من جتارب وخبرات اآلخرين، 
العامة  األمانة  من  وجهداً  وكل ذلك استغرق وقتاً 
ملكتب سمو وزير الداخلية، والزمه جهد خاص من 
اإلدارة العامة لإلستراتيجية، وعطاء متميز من الرائد 
عبدالرحمن املنصوري مدير إدارة األداء املؤسسي 
والنتائج في النهاية كانت رائعة ومتميزة  والتميز، 
متثلت في الوصول إلى معايير عالية للجائزة تتيح 

املجال للتنافس واإلبداع وتطوير الذات.
األهداف  من  جملة  لتحقيق  اجلائزة  هذه  تأتي 
أبرزها: دعم وحتقيق األهداف اإلستراجتية لوزارة 
الوزارة  خدمات  تطوير  نحو  والسعي  الداخلية، 
وزيادة رضا املتعاملني واملجتمع واملوارد البشرية، 
حتفيز وتطوير املوارد البشرية، تأهيل وإعداد وزارة 
الداخلية والقيادات الشرطية للمشاركة في اجلوائز 
أفضل  وتبادل  املعرفة  نشر  واحمللية،  االحتادية 
في  الشرطية  واإلدارات  القيادات  بني  املمارسات 
الوزارة، وتطبيق أفضل املمارسات احمللية والعاملية 

في مجال التميز املؤسسي والوظيفي.
مُتثل  األوللللى  فللئللات:  ثللالث  اجلللائللزة  تشمل 
إسهامات بارزة في حتقيق التطور املستدام لألداء 
اإلسهامات  ومتثل  الثانية  والتميز،  اجلودة  نحو 
والتطور  املؤسسي  التغير  حتقيق  في  الراسخة 
والثانية  األولللى  الفئة  جائزتا  ومتنح  املستدام، 
ألفضل املرشحني ضمن العديد من مجاالت التميز 

بني املؤسسة الشرطية واملجتمع مبختلف شرائحه 
وأفراده.

خالل  اجلللوائللز  تشتت  موضوع  إلللى  وعللودة 
احلقبة املاضية، فقد كان هناك غموض لدى مديري 
اإلدارات ورؤساء املراكز الشرطية عن مدى حقهم 
في تكرمي من يؤدي خدمات متميزة للشرطة من 
مثال على ذلك: »جائزة السائق  املرتب واجلمهور، 
املرور.  إدارات  قبل  من  متنح  كانت  التي  املثالي« 
قاصرة،  أنها  وجد  منحها  شروط  في  وبالتدقيق 
في  الشاملة  املراكز  رؤسللاء  اشتراك  إلى  إضافة 
ومن  السائقني.  لهؤالء  واالختيار  التقييم  منظومة 
سلبيات األسلوب القدمي في منح اجلوائز واحلوافز 
ثابتة إلجراءات منح اجلائزة،  عدم وجود منهجية 
وفي بعض األحيان يرى مدير إدارة أو رئيس مركز 
شامل أحقية أحد املواطنني أو املقيمني مبنحه جائزة 
العامة،  والسالمة  لألمن  خدمة  من  قدمه  ما  على 
يقوم املسؤول مبخاطبة إدارته وهي بدورها تخاطب 
وقد تستغرق هذه املخاطبات مدة  اإلدارات املعنية، 
من الزمن ال تقل عن شهرين تفقد خاللها اجلائزة 
ال  إننا  يستحقها.  من  لدى  منها  والهدف  أهميتها 
في  املاضي  سلبيات  عن  احلديث  في  حرجاً  جند 
موضوع اجلوائز، فاالعتراف باملشكلة هو جزء من 
حلها، وإننا نفخر وبقوة مبا وصلنا إليه في تنظيم 
الداخلية  والذي سيضع وزارة  اجلوائز واحلوافز، 
في موقع متقدم على املستويني اإلقليمي والدولي 

فيما يتعلق بشمولية اجلوائز.
التي  للجائزة  واملتكامل  احلديث  النظام  يظل 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  سيدي  أطلقها 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
الداخلية متميزاً بالسبق العلمي والشمولية واملرونة، 
وإمكانية استخدامها في املناسبات الرسمية للتميز، 
فمثالً عندما ُيكرَّم فريق العمل املتميز سيُكرِّم سمو 
الوزير فريقاً واحداً من سبعة فرق متنافسة على 

مستوى الدولة. 
ونتوقع في املستقبل القريب أن حتقق اجلائزة 
وأن نشهد ِحراكاً  األهداف والغايات املتوقعة منها، 
تنافسياً إيجابياً في وزارة الداخلية تأهباً لليوم الذي 
بتكرمي  الداخلية  وزير  سمو  فيه  يتفضل  سوف 
السنة،  في  واحللد  يوم  وهو  باجلائزة  الفائزين 
القيادات الشرطية واإلدارات والضباط  ونأمل من 
التعريفية  احملللاضللرات  من  االستفادة  واألفلللراد 
واملنشورات واملطبوعات اخلاصة باجلائزة، وإطالق 
للمنافسة  وإمكانياتهم  وقدراتهم  ألفكارهم  العنان 
واملشاركة والتميز للحصول على إحدى فئات هذه 

اجلائزة، ُمتمنني التوفيق للجميع.

تنظيم الجوائز 
والحوافز سيضع 
وزارة الداخلية في 

موقع متقدم على 
المستويين اإلقليمي 

والدولي
 فيما يتعلق بشمولية 

الجوائز

النظام الحديث 
والمتكامل للجائزة 

التي أطلقها وزير 
ز  الداخلية يتميَّ

بالسبق العلمي 
والشمولية والمرونة

كان هناك غموض 
لدى مديري اإلدارات 

ورؤساء المراكز 
الشرطية حول مدى 

َحقهم في تكريم من 
زة  يؤدي َخدمات متميِّ

للشرطة
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اإجازتنا اخلارجية بني اخلادمة »كارين« و املربية »زيتونة«.

الرا الظرا�سي 

خادمتنا في اسطنبول!

مع دخول الصيف ُمحمالً بعروض الوجهات 
السياحية اخلارجية، يفكر الكثير من األسر في 
السفر خارج الدولة في رحلة لقضاء اجازاتهم 
اجلميل  بطقسها  تشتهر  دول  في  الصيفية 
أن  إال  العائلة،  تالئم  التي  السياحية  ومعاملها 
في  خدمها  معها  تصطحب  األُسللر  هذه  أغلب 
العائالت  تصطحب  فلماذا  الصيفية،  رحالتها 
وهل اصطحاب  خدمها في اجازاتهم اخلاصة؟ 
اخلدم نوع من التفاخر االجتماعي الذي أصاب 
أم حاجة ضرورية كما تبرِّر أغلب  املجتمعات، 
هذه  هي  فما  حاجة,  كانت  وإذا  األسر؟،  هذه 
وطفلهما  وزوجته  رجالً  جتعل  التي  احلاجة 

يصطحبون معهم جيشاً من اخلدم؟ 

مبالغة

يقول إبراهيم اجلاس )مدرس(: إن اصطحاب 

اخلدم في الرحالت السياحية يعتبر أمراً مبالغاً 
فيه، »فما احلاجة أن يسافر الرجل وزوجته 
وطفلهما ويصطحبون معهم اخلادمة؟«.

الناس  أغلب  أن  اجلاس،  ويرى 
تناسوا الدور احلقيقي للخادمة، 
معها  يتعاملون  وأصللبللحللوا 
املنزل،  »دينمو«  أنها  على 
الللتللي تعرف  وأنللهللا هللي 
في  وأي شيء  كل شيء، 
يتابع   – واملصيبة  املنزل. 
العادة  هللذه  أن  اجلللاس- 
أصللبللحللت تلللالزم األُسلللر 
الصيفية،  إجازاتها  حتى في 
أو  ألسبوع  كانت  وإن  حتى 
أو  املعقول  من  فهل  أسبوعني، 
املنطقي أن تأخذ أسرة مجموعات 

أو في أفضل األحوال  من اخلادمات واملربيات، 
األسر  وهللل  أسبوع،  ملللدة  إجللازة  في  خادمة 
قيود  بللدون  التصرف  عن  عاجزة  أصبحت 
هذا املوضوع يوضح مدى اعتمادنا  اخلادمات؟ 
الكلي على اخلدم وجتاهل أدوارنا احلقيقية في 

املنزل واألسرة. 
للمساعدة،  هي  اخلادمة  أن  اجلاس،  ويذكر 
في  بديلة  أُمللاً  تكون  أن  املفروض  من  وليس 
فالصغار  وتتحمَّل مسؤولية كل شيء،  العائلة، 
وليس  واألب  لللألُم  مشتركة  مسؤولية  هم 
ويقول  »مرمي«.  املربية  أو  »صوفيا«،  للخادمة 
ألن االعتماد  محذراً: »املوضوع أصبح خطيراً، 
بل  املنزل،  على  مقتصراً  يعد  لم  اخلادمة  على 
ال  أنها  املفروض  من  التي  اإلجللازة  إلى  انتقل 
حتتاج إال لبطاقات سفر ليسعد ويفرح الصغار، 
ولكنها أنانية الكبار في التفرغ حلب الذات، بعيداً 
وبعد هذا  أطفالهم،  عن مسؤوليتهم في إسعاد 
نسأل: ملاذا يحب أطفالنا )ريحانة( و)زيتونة( 

أكثر!«. 

ق�ضية للنقا�ش

يخالف  حكومي(  )موظف  خبارة  غسان 
اجلاس في الرأي ويقول: »على العكس، فاخلدم 
يساعدون األُم في اإلجازات، وفي رعاية الصغار 
ويسمحون لألب واألُم بالتمتع باإلجازة والتنعم 
أن  خاصة  اخلارج،  في  واملتعة  الراحة  ببعض 
الطائرة  تذكرة  غير  شيئاً  يكلفن  ال  اخلادمات 
الصيفية،  بللاإلجللازات  يسعدن  أنفسهن  وهن 
ألنهن في الفنادق أغلب الوقت ومهمة اخلادمة 
فقط  لألطفال  االنتباه  على  تقتصر  املربية  أو 

واللهو معهم«. 
اإلجللازة  إلللى  ذهبنا  إذا  خبارة:  ويتساءل 
أم  البيت  حبيسة  اخلادمة  نبقي  فهل  الصيفية، 

إبراهيم اجلاسمنى البلوشيمنال رفعتغسان خبارة

نرسلها إلى بيت األخ أو األخت أو نعيدها إلى 
بالدها؟ 

وهنا يقول: إنه رغم تفضيل أغلب اخلادمات 
اصطحاب األسر لهن في اإلجازات الصيفية، إال 
أن بعض اخلدم ال يفضل السفر لظروف فردية 
ومبا أن عقد العمل اخلاص باخلدم ال  مختلفة، 
يوضح هذه النقطة في حق اخلدم في السفر مع 

كفالئهم، تظل هذه القضية مفتوحة للنقاش. 

 مهمات

وتؤيد منى البلوشي )موظفة حكومية( فكرة 
األم حتتاج  بأن  ذلك،  وتبرر  اخلدم،  اصطحاب 
ملساعدتهن، خاصة إذا كانت األسرة لديها الكثير 
مرهقة  املطارات  بني  فالرحالت  األطفال،  من 
الغضب،  وسريعو  احلركة  كثيرو  واألطفال 
وعدم وجود خادمة يعني أن الرحلة ستتحول 
إلى عناء من حيث مراقبة األطفال واللعب معهم، 
ومواعيد  ومالبسهم  أمتعتهم  على  واحلللرص 
نومهم ونوعية أكلهم ونظافتهم، وهكذا جتد األُم 
تفسد  التي  املهام  من  كبيرة  دائرة  في  نفسها 
وهي حتتاج إلى مساعدة  عليها املتعة الصيفية، 

ألداء كل هذه املهمات.
على  تعودت  التي  البلوشي:»األُم  وتقول 

عليها  الصعب  من  سيكون  ملساعدتها  اخلادمة 
أن جتد نفسها قادرة لوحدها على التعامل مع 
األطفال وحقائب السفر وتذاكر الطيران، ناهيك 

عن إرهاق السفر«. 
 

وجاهة اجتماعية 

وتعتقد منال رفعت )مدرسة( أن اصطحاب 
اخلدم نوع من الوجاهة االجتماعية التي حترص 
عليها األسر وتتساءل: »ما الفائدة من اخلادمة 
إذا كانت ستقيم في فندق يقدم لك كل شيء، 

وأفضل شي دون احلاجة إلى اخلادمة؟«.
غير  الصغار  رعاية  حجة  أن  منال  وتللرى 
مسؤوليتها  عن  تخلت  األم  كانت  فإذا  مقنعة، 
في رعاية البيت، فهل أصبحت عاجزة عن رعاية 
أنها  الصغار في إجازة حتى تشعرهم  أطفالها 

قادرة على إسعادهم؟
السفر  أن  يعتقد  »البعض  ساخرة:  وتقول 
قافلة  أن يسحب خلفه  إجازة من دون  لقضاء 
اسطنبول  إلللى  معه  يسافرون  اخللللدم،  مللن 
أن  ويجب  اجتماعي،  ولندن وميونيخ هو عيب 
السفر  على  قللادر  أنك  وأهلك  »لربعك«  تثبت 
ومبكانتك  بك  يليق  الذي  االجتماعي  بالشكل 

االجتماعية!«. 

�لبع�ض يعتقد �أن �ل�ضفر لق�ضاء �إجازة من دون 

�أن ي�ضحب خلفه قافلة من �خلدم، ي�ضافرون معه 

هو عيب �جتماعي
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كثيراً ما نسمع عن شكوى أُمهات من خادماتهن 
وعن جهلهن وغبائهن في التعامل مع  في املنازل، 
ُتعنِّف  إحداهن  ضبط  مت  مرٍة  من  وكم  »اليّهال«، 
ابنتها  مع  تعاملها  كيفية  من  ارتيابها  أو  طفلها 
الصغيرة. كل هذه الشكاوى نابعة من خطأ جسيم 
واحد وهو ترك أطفالنا في عهدة اخلادمات في كل 
صغيرة وكبيرة حتى تتفرغ األم صاحبة املسؤولية 
اخلاصة،  وشؤونها  وصديقاتها  اخلاص  لوقتها 
بينما الزوج هو آخر من يعلم لل أو يهتم باألحرى لل 

ألن في رأسه دائماً أشياء أهم وقضايا أكبر!
وال شك في أن التأثيرات السلبية لرعاية اخلدم 
املتعلقة  املشكالت  من  الكثير  عنها  ينتج  لألطفال 
وعلى  واالجتماعية،  والثقافية  الدينية  باملعتقدات 
فترى الطفل يعاني من الكسل  سلوك الطفل ككل، 
وضعف  واحلركة  النشاط  عن  بعيداً  واخلمول 
وقضاء  باخلادمة  وتعلقه  وانطوائيته  شخصيته 
الكثير من الوقت بجانبها مما يضعف العالقة بني 

الطفل ووالديه.
ولكن وقبل اخلوض في املوضوع لإلحاطة بكافة 
جوانبه االجتماعية والنفسية والدينية، سألنا أُمهات 

عن سبب َتخلّي البعض عن دور األم مع أطفالهن:
في  اخلادمة  وجللود  )موظفة(:  عبدالله  أم  لل 
وجود  أن  إال  منها..  البد  ضللرورة  أصبح  املنزل 
في  مشكلة  ميثل  ال  ذاته  بحد  املنزل  في  اخلادمة 
بدورهما  يحتفظان  الوالدان  ظل  إن  األبناء،  تربية 
األساسي في التربية، ويبقى تأثير اخلادمة متوقفاً 
تنازل  فكلما  األسرة،  إياها  توليه  الذي  الدور  على 
الوالدان عن واجباتهما التربوية جتاه أبنائهم - مثل 
طريقة الكالم ونوعه، وطريقة األكل وطريقة قضاء 
تأثيرها  كان  اخلادمة،  على  ذلك  وأسندا  احلاجة- 

أكبر وأخطر.
الظاهري )موظفة(: اخلادمة في وقتنا  لل مرمي 
وذلك بسبب  احلالي شر البد منه في كل البيوت، 
خروج املرأة للعمل، أو للتبضع، أو للزيارات، ولكن 
هذا ال مينع األم من متابعة طريقة تعامل اخلادمة 
فأنا طبيعة عملي تتطلب مني الغياب  مع األطفال، 
وبعدها  عن املنزل عن طفلي لثمان ساعات يومياً، 
بعد  متعباً  ذلك  كان  لو  لطفلي حتى  وقتي  أُكّرس 
الطفل مع  أفضل من ترك  أنه  إال  يوم عمل شاق، 

اخلادمة طوال اليوم.
فاخلادمة ال تصلح أن حتل محل األم، وهي فقط 
للترتيب والتنظيف وغيرهما من األمور املنزلية، عدا 

تربية األطفال.
على  الحظت  )موظفة(:   الشامسي  شمسة  لل 
الكلمات  لبعض  نطقها  أعوام  اخلمسة  ذات  ابنتي 
أخطأت،  كلما  لها   أُصحح  فكنت  خاطئة،  بطريقة 
إال أنها كانت تعاود الوقوع في اخلطأ مرة أخرى، 
بحق  ارتكبته  الذي  الفادح  باخلطأ  شعرت  وقتها 

طفلتي لتركها مع اخلادمة الفلبينية طوال اليوم.
شعرت بتأنيب الضمير واخلوف على طفلتي من 

تائهون
في المنزل

ترك الأطفال يف ُعهدة اخلادمة

له اآثار �سلبية بعيدة املدى.

اأمرية الري�سي 

دَّ من دور  على �لأم �أن تحُ

�خلادمة، ول تحُطلق يدها 

يف كل ما يتعلق بالأ�ضرة.

- اأبو العينني

للآباء دور مهم يف توعية 

�أبنائنا وبناتنا، و�لإجابة 

على �أ�ضئلتهم �لتي تتعلق 

بالدين و�ملذ�هب �ملختلفة

- عبدالكايف

أن تتعلم كل ما تقوم به اخلادمة من عادات مغايرة 
لعاداتنا اإلسالمية والعربية وكل ما تتفوه به من 
بعدها أصبحت  كلمات غير صحيحة وبلغة ركيكة، 
العمل  من  العودة  بعد  لطفلتي  وقتي  كل  أكللّرس 
معي  آخذها  املنزل  خارج  خرجت  وإن  مباشرة، 
تنطقها  ال  كي  للخادمة  الكلمات  تصحيح  وأحاول 

بطريقة خاطئة أمام الطفلة مرة أخرى.

م�ضيبة كربى 

علم  قسم  رئيس  العينني  أبو  محمد  الدكتور 
غياب  أن  يرى  اإلمللارات«  »جامعة  في  االجتماع 
في  اخلادمة  على  واالعتماد  أحدهما  أو  الوالدين 
مجالسة األطفال واإلشراف عليهم له تأثيرات سلبية 
هائلة من الناحية االجتماعية، فمن املعروف أن أداة 
لل  الطفولة  لل وبخاصة في مرحلة  األولى  التنشئة 
أبجديات  الطفل  يتعلم  األسرة  فمن  األسرة،  هي 
وأسس التعامل واآلداب والسلوكيات التي  احلياة، 
من  الطفل  استقاها  ما  فإذا  حياته،  بقية  معه  تظل 
والديه انعكست عليه باإليجاب، أما إذا استمدها من 
اخلادمة فهذه مصيبة كبرى ألنها ستأتي مغايرة 
وتقاليده  للمجتمع  العامة  اآلداب  لقواعد  ومخالفة 

ومعاييره.
العالم  إلى  الطفل  العينني: »سيخرج  أبو  ويقول 
اخلارجي - املدرسة مثالً - محمالً ومشبعاً بقيم 
فيجد  قيم،  من  املجتمع  يسود  ما  مع  تتماشى  ال 
من  بالسخرية  يواجه  قد  أو  التكيف  في  صعوبة 
زمالئه أو مدرسيه، وسيترتب على ذلك أن يصبح 
الطفل إما عدوانياً جتاه مجتمعه وجتاه احمليطني به، 
أي ال ُيقدم على املشاركة اإليجابية   ، أو انسحابياً 
احلالتني  كلتا  وفي  فعاليات،  من  حوله  يدور  فيما 
سيخسر املجتمع هذا الطفل وقد يخسر معه جيالً 

بأكمله«.

احللول

في  اخلدم  تأثير  ظاهرة  من  احلد  كيفية  وعن 
ينصح أبو العينني األم  ظل خروج األم إلى العمل، 
العاملة أن توِفق بني عملها وبيتها وأال تركن إلى 
من  كان  وإذا  البيت،  شللؤون  إدارة  في  اخلادمة 
حتّد  أن  األم  فعلى  بخادمة  االستعانة  الضروري 
وال تطلق يدها في كل ما يتعلق  من دور اخلادمة، 
التنظيف  ألعمال  ُمكرَّسة  »فاخلادمة  باألسرة، 
االجتماعي  الشأن  أم  البيت،  وترتيب  والغسيل 
وتربية األبناء وتلبية طلبات الزوج فهي مهام األم 

أو الزوجة وليست من مهام اخلادمة«.

التاأثري الديني

أو  اخلادمة  لديانة  أن  على  العينني  أبو  ويؤكد  
متارس  قد  فهي  األطفال،  على  تأثيراً  جنسيتها 
)الصالة  مثل  الطفل  أمللام  معينة  دينية  طقوساً 
من  تقرأ  قد  أو  اخلاصة(  طريقتها  على  التعبُّد  أو 
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كتابها املُقّدس في ديانتها مما يثير فضول الطفل أو 
رغبته في التعلُّم منها، واحلل هو أن تكون تعليمات 
األسرة واضحة للخادمة بأال متارس طقوسها إال 
داخل غرفتها وحينما تكون لوحدها. واحلل اآلخر 
بالتواجد  لهم  السماح  وعللدم  أبنائنا  متابعة  هو 
غرفتها،  دخللول  أو  اخلادمة  مع  طويلة  لفترات 
وبإمكاننا أيضاً سؤال أطفالنا باستمرار عن رأيهم 

في اخلادمة وكيف ُتعاملهم.

م�ضكالت

االجتماعية  االختصاصية  تؤكد  جانبها  ومن 
إميان عبدالهادي الشوكة على أنها تواجه مشكالت 
يعانون  التأسيسية  املرحلة  في  خاصة  الطلبة  مع 
من صعوبة في النطق أو الكتابة، حيث تأثر هؤالء 
عاداتهن  منهن  واكتسبوا  بخادماتهم  األطفال 
والسلوكيات  السوية،  غير  كاللهجة  السلبية 
العدوانية الغريبة. وتشير إلى أن لغياب الوالدين أو 
يكتسب  حيث  ونفسية،  اجتماعية  تأثيرات  أحدهما 
خاصة  الطفل سلوكيات سلبية مشوشة وخاطئة، 
إذا كانت اخلادمة في املنزل من بيئة يسودها اجلهل 
واالنحراف، وتكون هذه التأثيرات أوضح عند غياب 

الرقابة من أحد الوالدين في املنزل. 
وترى الشوكة أنه ميكن احلد من هذه الظاهرة 
من خالل اللجوء إلى دور احلضانة خاصة وأنها 
الدولة وهي على ذات مستوى  متوفرة بكثرة في 
ومزودة بأشخاص مؤهلني للتربية والتعليم،  عاٍل، 
األقارب  من  أحللد  لللدى  األطفال  وضللع  ميكن  أو 
إن كانت متواجدة في  أو اخلالة  العمة  أو  كاجلدة 

املنزل طوال الوقت.
وتؤكد الشوكة على أن هؤالء اخلادمات عامالت 
فوظيفتهن تنظيف املنزل وترتيبه،  ولسن مربيات، 

كثير من األحيان بعدم االطمئنان والشعور بالذنب، 
وقد تترسب  فهو يجلس كثيراً وحده مع اخلادمة، 
لديه أشياء في العقل الباطن ويحتفظ بها وال يخبر 
والديه عنها، مما يترتب عليه احتمالية َتعّرض الطفل 
تراكم  حالة  في  املستقبل  في  سلوكية  النحرافات 
أن   كما  اخلادمات،  مع  املؤملة  واملواقف  اإلحباطات 
لضرب  نتيجة  البدني  لإليذاء  يتعرض  قد  الطفل 

اخلادمة له عند رفض االنصياع ألوامرها.
من  البد  املشكلة  هذه  حلل  أنه  الرفاعي  ويرى 
احلب  من  جو  بتوفير  واألمللهللات  اآلبللاء  اهتمام 
والرعاية واحلنان لألطفال لتعويضهم عن الفترات 
على  واحلللرص  املنزل،  عن  فيها  يتغيبون  التي 
األسرة  داخل  بأدوارهم  واألمهات  اآلباء  احتفاظ 
التخلي  وعدم  األطفال  وتنشئة  بتربية  يتعلق  فيما 

خيانة كبرية

كثيٍر  ترك  أن  اعتبر  عبدالكافي،  عمر  الدكتور 
من األسر ألبنائهم وبناتهم لقمة سائغة لكي يقوم 
على رعايتهم خدم غير مسلمني وخادمات يعتنقن 
أفكاراً عجيبة مختلفة عن قيمنا خيانة كبيرة في حق 
الله والدين والوطن، لذا البد من الترشيد واالنتباه 
وتقوية جهاز املناعة اإلمياني لدى األسر واألجيال 
القادمة بتقوية احلس الديني القيمي الذي نحن أُمناء 

عليه. 
وأضاف قائالً: لن ننكر فائدة وأهمية اخلادمات 
ونسائنا  زوجاتنا  بإعانة  يقمن  لكي  بيوتنا  في 
إيجابيات  له  احلياة  في  لكن كل شي  البيوت،  في 
السلبية  اآلثللار  بعض  عن  نتكلم  وهنا  وسلبيات، 
ُنحسن  أن  التي يجب  الطائفة  في ظل وجود هذه 
هذه  أخطر  إن  منهن.  أحللداً  نؤذي  وال  معاملتهن 
السلبيات أن تكون اخلادمة وثنية أو ملحدة وال دين 
بعض من بيوتنا يتركون األطفال في يد هذه  لها، 
فيرى أطفالنا ثقافة عجيبة،  النوعية من اخلادمات، 
ويرى من يسجد أمامه لغير الله أو يسمع شعارات 
نحن  نعم  مجتمعنا،  على  غريبة  مذاهب  على  تدل 
كمسلمني نؤمن بحرية العبادة للغير، لكن من دون 
أن يؤثر هذا على عقيدتنا وقيمنا الثابتة، إن وجود 
هؤالء بيننا له آثار سلبية من ناحية التأثير على لغة 

أطفالنا األساسية العربية وقيمنا الدينية.
ولعالج هذه املشكلة يرى أن ُيشترط على املكاتب 
التي تأتي لنا مبثل هذه اخلادمة أن متارس عبادتها 
غرفتها  في  متاماً  إسالمنا  عن  واملختلفة  اخلاصة 
اخلاصة، وليس أمام األطفال، وأال تكلِّم أطفالنا عن 
دينها، وأالَّ تصبح هذه اخلادمة مبشرة لدينها بيننا، 
كما أن لآلباء دورهم املهم في توعية أبنائنا وبناتنا 
واإلجابة على أسئلتهم التي تتعلق بالدين واملذاهب 

املختلفة.

راسلونا على: araa999@gmail.comراأيكم يهمـنا

وغسيل املالبس وكيها وغسيل األواني ومساعدة 
املنزل فقط،  وكل ما يخص  الطبخ،  املنزل في  ربة 

ولكن تربية األطفال هي من مسؤوليات األم.

عبء نف�ضي

الرفاعي  سعد  الدكتور  يشدد  جانبه  ومللن 
الطبية في  إدارة اخلدمات  النفسي في  األخصائي 
شرطة أبوظبي على أن وجود اخلادمات في البيت 
يتعّرض  حيث  األطفال،  على  نفسياً  عبئاً  يشكل 
عنه  الوالدين  غياب  نتيجة  نفسية  ملشكالت  الطفل 
وعن متطلباته واحتياجاته، بجانب شعور الطفل في 

عنهم نهائياً، وجتنُّب التهاون في العبارات التي قد 
ووضع ضوابط  تتحدث بها اخلادمات أمام الطفل، 
لعمل اخلادمات من حيث مظهرها وأسلوب حديثها 
ومتابعة دور اخلادمة  الطفل،  تعاملها مع  وطريقة 
مع  بها  تتعامل  التي  والطريقة  الطفل  تربية  في 
فترات  خالل  عليه  االطمئنان  من  ن  للتمكُّ األطفال، 

الغياب خارج املنزل.

وجود �خلادمات يف �لبيت ي�ضكل عبئًا نف�ضيًا 

على �لأطفال، حيث يتعّر�ض �لطفل مل�ضكلت 

د. سعد الرفاعينف�ضية نتيجة غياب �لو�لدين عنه 
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الخيانة الزوجية
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تشغل القضايا األُسرية حيزاً كبيراً من اهتمامات 
خاصة فيما يتعلق بقضايا الزواج  أفراد املجتمع، 
ملا متثله  ذلك  وغير  الزواج  وتأخر سن  والطالق 
وأساساً  للمجتمع  نواًة  كونها  أهمية  من  األسرة 
أن  الناس  الكثير من  لِصالحه وسعادته. ويعتبر 
بعض هذه القضايا )خطاً أحمر( ال ميكن اخلوض 
وتعدد  اجلنسية  كالثقافة  مناقشتها،  أو  فيها 

الزوجات وِقْس على ذلك.
وفي حوارنا الصريح مع وداد لوتاه املستشارة 
والتي  املجتمع في دبي،  تنمية  األُسرية في هيئة 
احمللية،  األوسللاط  في  اجلللدل  من  الكثير  أثللارت 
التي تتعلق باحلياة  الكثير من األمور  لنا  تكشف 
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األُسرية بني الزوجني، وتتحدث أيضا عن شيء من 
جتربتها في املجال نفسه، كما تتطرق إلى مشروع 
»بناء« الذي أعلنت عنه أخيراً هيئة تنمية املجتمع 

في دبي، وإلى أسباب الضجة التي أثارها.
وفيما يلي نص احلوار:

>  مشروع »بناء« أثار الكثير من ردود الفعل 
فما  واملعارض  ومنها  املؤيد  منها  الناس  بني 

هدفكم من هذا املشروع؟
أربعة  ألسباب  »بناء«  مشروع  على  عملنا   -
زواج  نسبة  ارتفاع  األول:  كالتالي،  لك  أوجزها 
املواطنني من غير املواطنات وزواج املواطنات من 
»مركز  عنها  التي كشف  والنسبة  املواطنني.  غير 
اإلحصاء« في أبوظبي أحدثت ضجة كبيرة، والتي 
توضح بأنه في العام املاضي مت إبرام 1798 عقد 
زواج بني مواطن وزوجة غير مواطنة، وهي تشكل 
نحو 20 باملائة من عقود زواج املواطنني في الدولة 
خالل العام نفسه، كما أوضح أيضا أن هناك 737 
ومواطنات  مواطنني  غير  رجال  بني  زواج  عقد 
الثاني:  االنتباه.  يسترعي  أمر  وهو  إماراتيات.. 
وكما يعلم اجلميع،  معاجلة ارتفاع نسبة الطالق، 
الطالق.  نسبة  في  خليجياً  األولى  تعدُّ  اإلمللارات 
الثالث: معاجلة أسباب عزوف الشباب عن الزواج 
وتأخرهم عنه، وهي كثيرة ومعظمها بطبيعة احلال 
غير مقنعة، أما السبب الرابع واألخير، فهو متكني 
الزوج املواطن والزوجة املواطنة من فتح مشروع 
من  ويوفران  أموالهما،  فيه  يستثمران  جتاري، 

خالله العيش الكرمي ألسرتهما، وهو ما أطلقنا عليه 
اسم »مشروع متكني« وذلك بالتنسيق والتعاون 
مشاريع  لدعم  راشللد  بن  محمد  »مؤسسة  مع 

الشباب«.

د الزوجات    تعدُّ

> ذكرِت أن من جملة أهداف املشروع،معاجلة 
يزيد  أن  من  تخشون  أال  الطالق،  نسبة  ارتفاع 
نسب  من  الثاني،  ال��زواج  جزئية  في  »بناء«، 

الطالق؟
منه،  مفروغ  أمر  الزوجات  تعدد  موضوع   -
فهو شرع الله سبحانه وتعالى وال يستطيع أحد 
شيئاً.  ينقص  أو  املوضوع  هذا  على  يضيف  أن 
الله  لعلم  التعددية  على  مبنية  الشرعية  والقاعدة 
تعالى السابق وتقديراً منه في اللوح احملفوظ أن 
يكون عدد النساء أكثر  من عدد الرجال. وأيضاً إذا 
رجعنا إلى الُسنة النبوية الشريفة، جند أن الرسول 
الكرمي »صلى الله عليه وسلم« حثنا على التكاثر 

األمم  بكم  مفاخر  فإني  تكاثروا  »تناكحوا  فقال: 
كما أنه عليه الصالة والسالم عّدد  يوم القيامة«، 

في زوجاته.
وإذا نظرنا إلى طاقة املرأة السليمة في احلمل 
أكثر  تتحمل  أن  تستطيع  ال  أنها  ندرك  والللوالدة 
عن  فضالً  املرأة،  يرهق  فاحلمل  أبناء،  من عشرة 
الزواج  يكون  وغيرهما.ولذلك  والتربية  الرضاعة 
الثاني أو الثالث أو الرابع، مخففاً لألعباء التي ُتثقل 
والوالدة  احلمل  ناحية  من  األولى  الزوجة  كاهل 

واالستمتاع بحياتها العائلية.
لطلب  الرجل  إلينا  يأتي  فعندما  ذلك،  وبرغم 
أمور  عن  منه  نستفسر  ثانية،  زوجة  من  الزواج 
الزواج  على  ُيْقِدم  جعله  الذي  كالسبب  كثيرة، 
ونسأله أيضا عن كل شيء يخص زواجه  الثاني، 
ثم  الثاني من قدرة مادية واجتماعية وغير ذلك، 

ننصحه مبا هو خير له.
تعالى  الله  ُسنة  إلللى  ه  أُنللوُّ أن  أودُّ  وأخلليللراً 
الكونية في الطبيعة، فكل شيء فيه توازن، ما بني 

من أبرز
المشكالت األسرية

عظم �ملتعلِّمني و�ملتعلِّمات لي�ضت لديهم محُ

�ضرية ول جن�ضية
حُ
�أية ثقافة ل جمتمعية ول �أ
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اليابسة واملاء  السموات واألرض توازن وما بني 
كذلك،وغيرها من مظاهر الكون واخللق والطبيعة، 
فالتكامل هذا والتوازن أوجده الله تعالى، والشيء 
نفسه ينطبق على البشرية أيضا )الذكر واألنثى(، 
ل  ملا للرجل من قوة حتمُّ الذكر مقابل أربع إناث، 

وطاقة كبيرة. 
التي  الضجة  أس��ب��اب  تفسرين  كيف   <
بقضايا  تتعلق  التي  الطروحات  دوما  تصاحب 
العنوسة والزواج والطالق وغيرها من القضايا 

يكون عندنا في دولة اإلمارات جمعيات نوعية؟
مبوضوعية  اإلماراتي  اإلعالم  يتعامل  هل   <

وشفافية مع القضايا األُسرية احلساسة؟
- اإلعالم اإلماراتي يتمنَّى أن يتعامل في هذه 
القضايا مبوضوعية وشفافية، لكن املجتمع يضغط 
عليه العتبارات خاطئة. وإن من الضرورة مبكان 
أن ننشر هذه القضايا األُسرية في مختلف وسائل 
اإلعالم حتى نستطيع مناقشتها ومعاجلتها دون 
أفراد  لدى  تتكون  وبالتالي  مجتمعية،  حتفظات 
جُتنبهم  املجتمع ثقافة اجتماعية أسرية وجنسية، 
وألننا  املستقبل،  في  املشكالت  هذه  في  الوقوع 
انتشار  في  والتحفظ،نتسبب  التكتم  هذا  بسبب 
وتزيد  مجتمعنا  في  وتفاقمها  األُسرية  املشكالت 

بالتالي نسبة الطالق.

�ضري للغاية

> كتابك »سري للغاية« أحدث ضجة كبيرة 
هاجمك  من  منهم  املجتمع،  أطياف  مختلف  بني 
بشراسة واتهمك بتعدي اخلطوط احلمراء، فما 

قصة الكتاب وماذا كانت النتيجة؟
أو  بحث  أو  كتاب  نشر  في  أبدأ  ال  أنا  أوالً:   -
أعمل في قسم  فأنا عندما كنت  دراسة من فراغ، 
والشؤون  األوقللاف  وزارة  في  النسوي  الدعوة 
املشكالت  من  الكثير  مع  أتعامل  كنت  اإلسالمية، 
إلى  انتقلت  عندما  أيضاً  نفسه  واألمللر  األُسرية، 

كما  دبي.  محاكم  في  األسري  التوجيه  في  العمل 
في  التثقيفية  احملاضرات  وألقي  أذهب  كنت  أنني 
تشكَّلت  وبناًء على ذلك،  مختلف مؤسسات الدولة، 
قضايا  عن  مثيرة  وقصص  كثيرة  معلومات  لدّي 
أسرية متنوعة كانت قاعدة لكتابي »سري للغاية«.

لقد صادفت في بداية عملي في اإلرشاد األسري 
زوجات يتحرجن من الكالم في قضاياهن، فأردت 
أن يكون هذا الكتاب مرجعاً لهن، وقد اعتمدت فيه 
على ثالث قصص رئيسة. القصة األولى: تطرَّقُت 
التوجيه  قسم  رئيس  إلى  جاءت  امرأة  شأن  إلى 
زوجها  من  الطالق  تطلب  دبي  مبحاكم  األُسري 
وكانت كلما سألها عن سبب طلبها للطالق، كانت 
تخلع إحدى فردتي نعليها ومتسح عليها، فأرسلها 
لي ألنظر في حالتها، فسألتها ما املشكلة؟ فقالت: 
»زوجي دائماً ما يطلب مني املعاشرة من الدبر«، 
الثانية:  والقصة  األمر.  وتدبرنا  املشكلة  ففهمنا 
وعدم  اجلنسية«  »اللذة  موضوع  حللول  تللدور 
حتقيقها للزوجة أو عدم الوصول إلى حلظة الشبق 
لديها عند املعاشرة. أما القصة الثالثة التي حتدثت 
عنها في »سري للغاية« فكانت حول موضوع عدم 
تفهم الزوجة حق الزوج في االستمتاع املشروع 
بالزوجة، وعدم معرفتها بحقيقة أن الزوجة لباس 
للزوج والزوج لباس للزوجة. إن اجلهل في ثقافة 
عدم  من  حالة  إلى  يؤدي  الزوجني  بني  الفراش 
من  تبدأ  الزوجية  املشاكل  أن  وأعلم  االستقرار، 

الزوج  اثقف  أن  أردت  فبناًء على ذلك  »الفراش«، 
والزوجة بأمورهما األُُسرية واجلنسية. 

اخلوض  عن  ابتعدت  إنك  يقول  بعضهم   <
الهجوم  بسبب  اجلنسية  الثقافة  موضوع  في 
ضِت إليه بعد »سري للغاية« فهل هذا  الذي تعرَّ

صحيح؟
فأنا مازلت أنشر في  على العكس متاماً،  - ال، 
هذا الشأن، ألن به حُتلُّ املشكالت وتستقُر احلياة 
الزوجية، وهو األمر الذي أسعى من أجله. وأنا ال 
يهمني هذا الهجوم بقدر ما يهمني تعميم الفائدة، 
كما أنني حاليا في صدد إصدار اجلزء الثاني من 
موضوعي  عن  سيتحدث  والذي  للغاية«  »سري 
اجلنس الثالث واسترجال النساء )البويات( وهو 

مستمد من قصص واقعية.
الذي  ز(  س  م  األخير)ع  كتابك  عن  وماذا   <
يتطرق للعوالم اخلفية، فإلى أي مدى تؤثر هذه 
األشياء في العالقات االجتماعية ومنها األُسرية 

على وجه اخلصوص؟
واملس  للعني  اخللتللصللارات  ز«  س  م  »ع   -
والسحر والزار، الظواهر األربع اخلفية، وهو جولة 
في دروب هذه العوالم التي يرهب الناس اقتحام 
أسوارها، وال أدعي البطولة باقتحامي وحضوري 
واكتشاف كثير من  العالجية،  لعشرات اجللسات 
فأنا أحاول بكل وسعي مساعدة أسرة  الدجالني، 
أو أخت ُضيعت بارتياد عالم  على حافة االنهيار، 
السحرة والزار، أو أسرة حارت احملاكم في عالج 

للأ�ضف.. ل توجد لدينا جمعيات �أهلية 

تدعم �حلو�ر بني �لزوجني �أو تهتم 

ب�ضوؤون �لأ�ضرة

االجتماعية؟
- مؤسسات حقوق اإلنسان في مختلف دول 
العالم هي من أثار املوضوع خاصة على مصطلح 
فيمنع - كحق من حقوق املرأة - أن  »العنوسة«، 
ألنه بالضرورة ُيشكِّل ضغوطاً  تصفها بالعانس، 
قد تدفعها إلى ردة فعل  نفسية هائلة على املرأة، 
غير إيجابية، لذلك استبدلنا هذا املصطلح بل »تأخر 
أبداً  املرأة  أقول: بأن  ما  الزواج«. وأنا دائماً  سن 
على  قادر  تعالى  الله  ألن  الزواج  قطار  َيُفتَْها  لم 
كل شيء. كما أنه يوجد لدينا من خالل مشروع 
في  وهن  الزيجات  من  الكثير  وخارجه،  »بناء« 
األربعني من العمر وأكثر. أما عن أن مشروع بناء 
قد أثار ضجة غير إيجابية أو أنه مرفوض، بل على 
ِقبل  الكبير من  الترحيب  فقد وجد  العكس متاماً، 

اجلنسني.. الرجل واملرأة.
يشهدها  التي  األُُسرية  املشكالت  أبرز  ما   <
املجتمع اإلماراتي، وإلى أي حٍد تلعب املستشارة 

األُُسرية دوراً في حلها ؟
- أبرز املشكالت األُسرية هي اخليانة الزوجية 
ضعف  عن  ناجت  وذلك  املباشرة،  وغير  املباشرة 
االنسجام وغياب لغة احلوار بني الزوجني، واألهم 
من ذلك، هو الضعف اجلنسي الناجت عن مرض ما 
أو شذوذ جنسي. وأقصد باخليانة غير املباشرة 
هي تلك التي تتم عبر وسائل االتصاالت احلديثة 
بني  التحاور  أو  العالقة  من  شيئاً  أوجللدت  التي 
اجلنسني بطريقة سهلة وجذابة، وأسهمت إلى حٍد 
كبير في اخليانة الزوجية، وكثير من القضايا مرَّت 
بها  فأقصد  املباشرة  أما  اخليانة.  هذه  حول  بنا 

»هتك العرض بالرضا«.
تدعم  أهلية  جمعيات  لدينا  توجد  ال  ولألسف، 
أو تهتم بشؤون األسرة حتى  احلوار بني الزوجني، 
تكون نواة ملجتمع صحي وفاضل، مع العلم أن هناك 
جمعيات لتعليم الضحك مثالً في اليابان.. فلماذا ال 

مباذا تنصحني الزوجني ليعيشا حياة زوجية سعيدة؟ 
- نعم هذا مهم، دعنا نبدأ بالتسلسل املرحلي للزواج. أوالً:أدعو إلى أن يكون هناك 
وقت كاٍف للخطبة حتى يتعرَّف كل شخص على اآلخر ومعرفة مدى جتانسه وانسجامه 

معه، والتبني من قدرته على احلوار والتفاهم األسري اخلالَّق.
يعلم  حتى  بالعامية،  نسميها  كما  »امللجة«  الزواج  عقد  قبل  الشروط  وضع  ثانيا:ً 
وبالتالي تسهل احلياة وال توجد بعد ذلك أية مشاكل أو  كل شخص ما له وما عليه، 
اختالفات والعقد شريعة املتعاقدين. وبعد عقد »امللجة« أدعو ألن يكون بني الزوجني 
اجلديدين تالمس جسدي محدود بطبيعة احلال حتى تكون هذه اللحظات رصيداً لهما 

في املستقبل ومعرفة مدى توافقهما وتآلفهما.
ثالثاً: في فترة الزواج، نقول إن »أقلهن مهوراً أكثرهن بركة«، فالزيجات في السابق 
بينما  وهي أكثر استمرارية وسعادة،  عند آبائنا وأجدادنا كانت بسيطة وقليلة املهور، 
اليوم ومع ضخامة املهور ال تخلو أية حياة زوجية من خالفات ومشكالت تؤدي في 

أحيان كثيرة إلى الطالق. 
رابعا: ال يبني الزوج بيت الزوجية معتمداً على دين وخاصة إذا كان ربوياً، ألن الله 
تعالى حذر من هذا األمر فقال: »َفإِْن لَْم َتْفَعلُوا َفأَْذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه«. )اآلية 
179 سورة البقرة( والذي تعاني منه األسرة من مشاكل وخالفات كلها من هذا الدين 

الربوي. 
فاإلسالم يجُبّ ما قبله وإن تزوجت فأبدأ بصفحة جديدة،  خامساً: إياك واحلرام، 
قبل  ما  متعلقات  من  وغيرهما  اإللكتروني  البريد  وأيضا  بآخر  هاتفك  رقم  استبدل 

الزواج.
سادساً وأخيراً: احلياة البد لها من جتديد، فالزوج كما الزوجة البد لهما من التجدد 
ر وغير  سواء من خالل ارتداء املالبس اجلميلة أو الظهور بشكل جديد بالتزين والتعطُّ
ذلك، كما يجب أن يكون بني الزوجني اجتماعات منفردة بعيدة عن األوالد كجلسات غداء 

أو عشاء أو عبر السفر للسياحة واالستجمام.

ن�ضائح 

أصل  تستأصل  لم  وغرامات  بأحكام  مشكالتها 
اخلالف، أو شاب عجز عن الزواج ألسباب طارئة 
أثر  ومنها  االجتماعي،  ومنها  النفسي،  منها  عليه، 
السحر أو املس. وقد سردت فيه حكايات واقعية 
من حياة الناس، ميكن لكل من أصابه نوع أو أثر 
من هذه األمور اخلبيثة أن يتعلَّم منها كيفية العالج 
أو اخلالص، كما أن القصص املروية في الكتاب قد 
جُتنِّب الكثير من الناس الوقوع في شراك هؤالء 
املشعوذين الضالني الذين يستغلون حاجة الناس 
ويرتكبون من خاللها  للعالقات األُسرية السوية، 
الشرعية  قية  فالرُّ الدنيئة،  واألخطاء  الفواحش 

أصبحت عند البعض لألسف مهنة وجتارة.
بالواعي  عموماً  اإلم��ارات  مجتمع  يوصف   <
على  تأثير  األم��ور  ه��ذه  ملثل  فهل  ر،  واملتحضِّ

املجتمع اإلماراتي؟
- الثقافة عند كثير من الناس لألسف مثل زبد 

لديهم  ليس  واملتعلمات  املتعلمني  فمعظم  البحر، 
جنسية  وال  أُسرية  وال  مجتمعية  ال  ثقافة  أية 
خاصة وإن اإلعالم والتعليم واملدرسة و األسرة 
أو خط  محرَّمة  ألنها  الثقافة  هذه  عن  تتحدث  ال 
أحمر بالنسبة إليهم. وجهلهم بهذه األمور يجعلهم 
الرقية،  جتار  من  املشعوذين  هؤالء  إلى  يذهبون 
فالثقافة لدى املثقفني أو املتعلمني ُغثاء سيل، وغير 

متأصلة بالعلم العميق.
القضايا  من  تتخذين  بأنك  البعض  يتهمك   <
اإلعالمية،  لإلثارة  ُسلَّماً  احلساسة  األُسرية 

فبماذا تردين على هذا االتهام؟
فكل ما في  - »ال والله« ال أقصد اإلثارة أبداً، 
األمر أنني أسعى إلى نشر الثقافة األُسرية وتعميم 
الفائدة التي تؤسس حلياة أُسرية سعيدة، وبالتالي 
إلى مجتمع صحي وفاضل،ال أكثر،وكل ما أكتبه 

مستمد من قصص واقعية.

ى �أن يتعامل بهذه �لق�ضايا  �لإعلم �لإمار�تي يتمنَّ

لكن �ملجتمع ي�ضغط عليه لعتبار�ت خاطئة
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الغالف

أننا  ونعتقد  يوم،  كل  عنه  نسمع  الذي  كاملوت 
اعتاد  الذي  السائق  كذلك  إلى حني،  في منأى عنه 
أن يقود سيارته على الطرق مسرعاً ال يلوي على 
عن  منأى  في  أنه  نفسه  قرارة  في  معتقداً  شيء، 

احلوادث!
علينا  )اشترط  مركبة  لقائد  هي  التالية  الرواية 
أن ال نذكر اسمه كامالً( يصف فيها رعونته على 

الطرق والنتيجة احلتمية التي آل إليها:
بسرعتي  سيارتي  أقللود  »كنت  محمد:  يقول 
العادية 160 كيلومتراً في الساعة، وأتفنن في جتاوز 
األول  املقود  رجل  بأني  الثقة  كل  واثقاً  السيارات 
الصعب  من  أنه  ومؤمناً  األصدقاء،  و  األهل  بني 
أقرأ  التي  أن أكون أحد ضحايا احلوادث املرورية 
عنها في الصحف، وكأنها حوادث الحتدث إال لعدم 
كل  وبعيداً  وباعتباري-واهماً-  السائق.  ِحرفية 
قيادتي  كانت  املرورية،  احلوادث  شبح  عن  البعد 
يوم  وفي  الشباب.  شطحات  من  التخلو  املتهورة 
من األيام وأثناء ذهابي إلى بيت عائلتي في العني 
أسرعت  أبوظبي،  في  انتهيت من جامعتي  أن  بعد 
كعادتي و»تفننت« في الهرب من »الرادارات« التي 
أحفظ أماكنها عن ظهر قلب. ولكن في ذلك اليوم 

ماذا يحدث
في ربع ثانية؟
و�سف ت�سويري حلوادث ت�سادم ال�سيارات التي ت�سري ب�سرعات كبرية.

الرا الظرا�سي

أصطدمت  مسرع  أنا  فبينما  احملظور,  األمر  وقع 
نتيجة  بسيارتي  مسرعة  كبيرة  سيارة  فجأة 
تفادي  استطع  ولم  أمامي،  كان  تصادم  حللادث 
أثر التصادم،   التي كانت تلف وتدور من  السيارة 
على  الضغط  فحاولت  بقوة،  نحوي  تتجه  وكانت 
أن  وحاولت  تستجب،  لم  السيارة  لكن  الفرامل 
من  انقلبت  سيارتي  لكن  أمامي،  املركبة  أتفادى 
فتركت للسيارة حرية  شدة الضغط على الفرامل، 
التصرف بجنون على األسفلت والقفز في الهواء، 
ألنني فقدت السيطرة عليها متاماً. وبينما أنا متعلق 
بني أصابع القدر لم استطع أن أتذكر سبب قيادتي 
رت وجه  تذكَّ لكني  أين كنت متجهاً،  وإلى  مسرعاً 
األربعني،  يومها  أمس  أمتت  التي  مرمي  طفلتي 
وأني حرمتها  وتلعب  وتعدو  تكبر  أراها  لن  وأني 
وتذّكرت  حلظة  في  تها  تذكرُّ )بابا(،  تقول  أن  من 
ابتسامتها ومتنيت من الله أن يرزقني احلياة ألظل 
كل  أنطفأ  اخلاطفة  اللحظة  هذه  وبعد  إلى جانبها. 
شيء من حولي ..األصوات ورائحة الدخان ومنظر 
وأغلقت عيني غائباً عن الوعي الفتحهما  األسفلت، 
املستشفى  في  سرير  على  ممد  وأنا  أخرى،  مرة 
ألكتشف أصابتي بالعجز الكامل في الساقني بنسبة 

ولكني تذكرت وجه  أو أغضب،  أبِك  لم  باملئة.   80
طفلتي ودعوة ربي التي استجابها لي مع موعظة 

لن أنساها ماحييت«. 

»مر�ش« الع�ضر

اخلسائر التي تسببها حوادث السيارات واملركبات 
تنافس، وقد تفوق غيرها من اخلسائر الناجمة عن 
عدد  ،فأصبح  واألمللراض  اجلرائم  أنواع  مختلف 
الضحايا من وفيات وجرحى ومعاقني والناجمة عن 
احلوادث املرورية في العالم –ومنه املنطقة العربية– 
سنوياً  يتأثرون  أو  يقتلون  الذين  عدد  تتجاوز 
األمنية  واملنازعات  الصراعات  أشكال  مبختلف 
على املستوى الدولي. وتكشف اإلحصاءات العاملية 
ألف شخص   »300« من  بأكثر  يقدر  ما  هناك  أن 
 15  –  10 ويصاب من  العالم،  في  ميوتون سنوياً 
وخاصة  املرورية،  احلوادث  نتيجة  مليون شخص 
السن  كبار  تعفي  أن  دون  والناشئة  الشباب  بني 

واألطفال من آثارها.
وبينَّت دراسات متخصصة أن معدالت الوفيات 
النامية  الللدول  في  مسجلة  مركبة  آالف   10 لكل 
تعادل 20 ضعفاً لتلك املسجلة في الدول املتقدمة. 
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وأما معدل الوفيات بالسيارات فيرتفع من 20–30 
املتقدمة،  الدول  في  عنه  النامية  الدول  في  ضعفاً 
كما أن معدالت احلوادث املرورية سجلت انخفاضاً 
بينما ال  املتقدمة،  الدول  املاضية في  العقود  خالل 
مما  تزال هذه املعدالت تتصاعد في الدول النامية، 
بأنها »مرض  املشكلة  إطالق تسمية هذه  إلى  دعا 

العصر«.

اأربع مراحل

ولكن كيف يقع احلادث بسبب السرعة الزائدة؟ 
املروري،  اخلبير  جنيب  طلعت  لقمان  الدكتور 
العامة  القيادة  في  الشرطة«  »كلية  في  احملاضر 
لشرطة أبوظبي، يقول: إن احلادث يتكون من أربع 
فاملرحلة األولى هي توقع وقوع احلادث،  مراحل، 
املرحلة  أما  يقع،  أن  قبل  احلللادث  وقللوع  ويعني 
الثانية فهي مرحلة رد الفعل، وهناك نوعان من رد 
الذي  ويرتبط بالشخص  الطبيعي،  الفعل  الفعل:رد 
اليعاني من أمراض عضوية ونفسية معقدة، ويكون 
هذا الرد على النحو التالي: إذا توقفت السيارة التي 
وإذا كانت  أمامه يبادر إلى إيقاف سيارته بسرعة، 
إشارة املرور تتحول من اللون األخضر إلى األصفر 

يخفض السرعة. 
أما »رد الفعل الهستيري«، فعندما تتحول اإلشارة 
يزيد من سرعته  نراه  األحمر  اللون  إلى  الضوئية 
في محاولة للتسابق مع الزمن املتبقي- وباألصح 
التي أمامه. أما املرحلة  فيصدم السيارة  املنتهي – 
احلادث،  وقوع  من  الهروب  مرحلة  فهي  الثالثة، 
وفي هذه املرحلة يصل السائق إلى نقطة الميكنه 
فيها تفادي احلادث قبل االصطدام، فيصبح عاجزاً 
عن احلركة، واملرحلة الرابعة وهي الوضع النهائي 

للحادث فيصبح السائق متورطاً في حادث .

�ضيناريوهات 

ويلللللقلللللول اخلللبلليللر 
هناك  إن  لقمان:  املللروري 
االفتراضات  من  العديد 
التي  والللسلليللنللاريللوهللات 
حتللللدث فلللي احللللللوادث 

املرورية.
في  األول:  االفللتللراض 

للحادث  استسلم  السائق  أن  نفترض  احلالة  هذه 
–وهو في الغالب عدمي اخلبرة – يترك السيارة تقوده 
ويرفع سيطرته عن املِقود ودواسة البنزين، ويكون 
السائق مستسلماً للسرعة. وكما هو معروف تكون 
سرعة اجلسم مساوية لسرعة السيارة، فإذا حدث 
تصادم أمامي يندفع اجلسم ويتحرك بسرعة عالية 
إذا  خاصة  إلى أن يصطدم بالزجاج األمامي،  جداً 
كانت السرعة قد تعدت 120 كلم في الساعة، وهنا 

يصعب التكهن بالنتائج لقسوة احلادث.
فلو أن السيارة اصطدمت من اخللف ولنفترض 
وهناك سيارة  أن سرعة السيارة 100 كم/ساعة، 
قوة  ستكون  كم/ساعة،   140 بسرعة  تسير 
االصطدام  قللوة  ألن  كم/ساعة،   40 االصللطللدام 
ستكون فرق السرعتني. أما إن كانت في املواجهة 
وكانت سرعة إحدى السيارتني املتورطتني بحادث 
تصادم أمامي هي 100 كم/ساعة، وسرعة السيارة 
الثانية 140 كم/ساعة، يكون االصطدام أقوى، ألنه 
ناجت عن مجموع السرعتني وفي الغالب تدفع قوة 
الصدمة السائق من السيارة التي وصلت إلى 240 

كم/ساعة. 
املركبة  قائد  يحاول  عندما  الثاني:  االفتراض 
زيادة السرعة بالضغط على البنزين لتفادي حادث 
مروري يصبح من الصعب السيطرة على املوقف، 

ألننا أصبحنا في مرحلة الهروب، فقائد املركبة في 
هذه احلالة يقوم بعمل رد الفعل الهستيري، ويقوم 
يؤدي  مما  القيادة بشكل عشوائي،  بتحريك عجلة 

إلى تدهور السيارة. 
االفتراض الثالث: يعتقد البعض أن الفرامل هي 
»طوق النجاة«، لكن هذا أمر يصعب التكهن به، فإذا 
افترضنا أن العجالت سليمة وبدأ السائق بالضغط 
بشكل  السيارة  إليقاف  كمحاولة  الفرامل  على 
الكبير  والضغط  الفجائي  الفعل  ونتيجة  مفاجئ، 
العجلة  حتتك  إليقافها،  محاولة  في  اإلطارات  على 
اجلو  كان  إذا  خاصة  وتنفجر،  فتتسخن  باألرض 
وتكون  السيارة،  تتدهور  اإلصطدام  ومع  حللاراً. 
النتائج وخيمة. أما اذا كان اإلطار غير متوازن وقام 
السيارة  فإن  الفرامل،  على  بالضغط  املركبة  قائد 
تدور حول نفسها باجتاه اإلطار األقل في ضغط 

الهواء واألضعف فتنقلب السيارة وتتدهور.
لكن الدكتور لقمان يؤكد أن السيارات اجلديدة 
هذه  تتفادى  متقدمة  فرامل  أنظمة  تستخدم  التي 
املشكلة، فعند الضغط عليها يضخ صمام كبير كمية 
كبيرة من الزيت تعادل عشرة أضعاف ما تضخه 
مما يسهِّل من التوقف السريع  السيارات القدمية، 

ومينع احتكاك اإلطار وانفجاره. 

ال�ضرعة واملوت

في  للسيارة  يحدث  ملا  امليكانيكي  الوصف  بعد 
أجزاء من الثانية ننتقل إلى ما يحدث لراكبي السيارة 
في تلك اللحظات احلرجة، ونترك الوصف للدكتور 
واخلبير  األسللرة«  »طب  أخصائي  غويبة  سمير 
الطبي في احلوادث املرورية الذي يقول: من املهم 
فهناك إصابات  تصنيف إصابات حوادث السرعة، 
السائق أو الركاب، وتعتمد كل إصابة على موقع كل 
فالسائق يشكل نسبة  منهم داخل السيارة نفسها، 

66 باملئة من املصابني و20٪ ملن يجلسون في املقعد 
األمامي و14٪ لركاب املقاعد اخللفية، وتكون معظم 

اإلصابات باجلزء العلوي من اجلسم. 
ويضيف قائالً: من املالحظ كثرة إصابات سائقي 
املركبات نتيجة تعرضهم للكسور في منطقة الفخذ، 
انقباض  املنطقة تكون في حالة  ألن عضالت هذه 
عنذ الضغط على الفرامل، ومع حترك السائق نتيجة 
اإلصطدام يكون احتمال الكسر أقوى عند الكاحلني 

واجلزء السفلي . 
كبيرة  بسرعة  يقود  الذي  السائق  أن  كما جند 
تتعدى 120 كم/ساعة معرض لإلصابة في الرأس 
وهناك  األمامي،  بالزجاج  االرتطام  نتيجة  والوجه 
احتمال كبير بأن ينقذف للخارج من خالل الزجاج، 
أو يصطدم باملقود، والسائق الذي ال يستعمل حزام 

أكثر من ستة أضعاف  للموت في  األمان معرض 
السائق الذي يستعمله. 

فداحة  من  تزيد  السرعة  أن  إلى  غويبة  ويشير 
فلو  للموت،  ُعرضًة  اإلنسان  وجتعل  احلللوادث 
كم/  50 بسرعة  يسير  مركبة  قائد  أن  افترضنا 

التصادم  هذا  فإن  ثابت،  بجسم  واصطدم  ساعة 
ثالثة  من  مكون  مبنى  من  يعادل سقوط شخص 
أدوار، فالسرعة في حد ذاتها قاتلة إذا وقع تصادم، 
وهي مسؤولة عن حادثني مميتني من كل خمسة 

حوادث. 
أن هناك  إلى  املروري  الطبي  كما يشير اخلبير 
زمناً لرد الفعل العصبي، وهو الوقت الذي مير منذ 
رؤية اخلطر حتى وقوعه، والذي يحاول فيه سائق 
االصطدام.  لتفادي  ما  بطريقة  التصرف  السيارة 

الغالف
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وتقول أغلب املراجع إن هذا الوقت يستغرق بني ¾ 
وهو زمن قصير جداً ال تنفع  ثانية،  الثانية إلى ¼ 
خالله مهارات قائد املركبة، لذلك يجب دائماً تخفيف 
السرعة وقيادة السيارة بذوق وفن وأخالق مراعاة 

حلرمة الطريق. 

الكبد ب�ضرعة 120 

التي  اآلثللار  مختلف  غويبة  الدكتور  يشرح 
إذ يقول:  تصيب اجلسم عند وقوع االصطدام 
فجأة  التصادم  وقللوع  عند  اجلسم  وزن  إن 
اجلسم  كتلة  فوزن  السرعة،  مع  كثيراً  يرتفع 
الطاقة  فللإن  وبالتالي  التصادم،  عند  يزيد 
عن  مسؤولة  تعتبر  احلللوادث  في  التصادمية 
مع  طردياً  تتناسب  فهي  اجلسيمة،  اإلصابات 
كتلة السيارة ومع مربع سرعتها، وبالتالي، فإن 
في حتديد شدة  الرئيسي  العامل  هي  السرعة 
شدة  فإن  ذلك،  على  وبناًء  ونتائجه.  التصادم 
اإلصابة تتناسب طردياً مع سرعة السيارة،ففي 
اجلسم  أعضاء  كتلة  تللزداد  العالية  السرعات 
وتكون أكبر من حجمها الطبيعي. فإذا تساءلنا 
جنيب بأن معدل  ملاذا يتهتُّك الكبد في احلادث، 
أن  ولو  كيلوغرام   1.5 هو  للبالغ  الكبد  وزن 
السائق أصطدم ووقف فجاءة وكان سرعته 60 
كم/ساعة يرتفع وزن الكبد إلى 27.6 كغ، وإذا 
كان يسير بسرعة 120 كم/ساعة يصبح وزنه 
47.6 كغ، فكتلة اجلسم تتضاعف حسب سرعته، 
ألن وزن الطاقة يتناسب مع كتلة السيارة، فإذا 
120 كم/ من  أكثر  السرعة  تكون  الكبد  تهتك 
ساعة. واألمر نفسه ينطبق على الدماغ وجميع 
أعضاء اجلسم، فمتوسط وزن املخ للبالغ 1.30 
كغ، وفي سرعة 60 كم/ساعة يتضاعف إلى 25 
كغ، وفي سرعة 120 كم/ساعة تكون كتلته 42 
كغ. أما الدم فوزنه 5 كغ، وفي سرعة 60 كم/
ساعة يرتفع إلى 84 كغ، وفي سرعة 120 كم/

ساعة تصبح كتلته 140 كغ. 

لوم ال�ضائق 

ويحمِّل الدكتور محمود 
الباحث  عبدالقادر  محمد 
املللللللروري فلللي »مللركللز 
الللللدراسللللات والللبللحللوث 
العامة  القيادة  األمنية« في 
لشرطة أبوظبي قائد املركبة 
كللل اللللللوم فللي احللللوادث 

في   ٪90 بنسبة  يسهم  السائق  إن  قائالً:  املرورية 
من  خطأ  بسبب  سواء  املرورية،  احلوادث  مسببات 
السائق أو بسبب إخفاقه فى اتخاذ اإلجراءات الوقائية 

لتجنب وقوع احلادث نتيجة خطأ الغير. 
ويشير الباحث إلى وجود مجموعة من أبجديات 
املركبة مراعاتها مثل:  التي يجب على قائد  السياقة 
حيث  من  قيادتها  قبل  السيارة  جاهزية  من  التأكد 
وغيرها  واإلطارات،  املصابيح  إضاءة  وقوة  الفرامل 
فاملركبات  من البديهيات التي اليلتفت لها الكثيرون، 
املعقولة تصبح  األمان  فيها معدالت  تتوافر  التى ال 
عنصراً مهماً فى وقوع احلوادث، وبعدها تأتي خطوة 

االلتزام بقوانني السير ومراعاه حرمة الطريق. 
حلظة  في  أنلله  عبدالقادر:  الدكتور  وأضللاف 
حركة  حالة  فى  سيظل  الراكب  فإن  االصطدام، 
بنفس سرعة السيارة حتى تتوقف. ويوضح قائالً: 
عشر  خالل  اإلصطدام  بعد  تتوقف  السيارة  إن 
مندفعاً  يظل  الراكب  أو  السائق  لكن  الثانية،  من 
ال  الذين  واألشخاص  الصدمة،  قوة  بفعل  لألمام 
بسرعة  ينزلقون  األمان سوف  حزام  يستخدمون 
القيادة  بعجلة  ليصطدموا  السيارة  تساوي سرعة 
وقد  أو الزجاج األمامي أو بأجزاء أخرى للمركبة، 
ينجم  الرأس وبقوة مما  يكون هذا االصطدام فى 

عنه الوفاة.

راسلونا على: araa999@gmail.comراأيكم يهمـنا

غويبة  الدكتور  يقدم 
املنقذة  النصائح  بعض 

للحياة بعد وقوع احلادث:
> يتوجب على املصاب 
من  اخلللروج  في  إذا جنح 
السيارة االمتناع عن تناول 
يخضع  قد  ألنه  شيء،  أي 

للجراحة.
> انتظار املُسعفني وعدم 

حتريك أي مصاب بإصابة خطيرة.
> الرأس من أكثر اإلصابات خطورة وأحياناً 
يكون هناك نزيف داخلي واملصاب اليشعر بأي 

شيء.
> عند وقوع احلادث والشعور باالغماء أو 
ازدواجية النظر أو القيء يجب أن تعلم أن هناك 
نزيفاً داخلياً، ويجب الذهاب بسرعة عن طريق 

املسعفني إلى املستشفى لتلقي العالج.
وجود  السائق  يالحظ  االصطدام  بعد   <
على  مرسومة  احلللزام  مثل:  حمراء  عالمة 
ما يعني أنه من شدة التصادم التصقت  بطنه، 
التوجه  يجب  ولذلك  الفقري,  بالعمود  املعدة 
التصادم  العالج.شدة  لتلقي  للمستشفى  فوراً 
يجب  ولذلك  الفقري،  بالعمود  املعدة  التصقت 

التوجه فوراً للمستشفى لتلقي العالج.

ن�ضائح يف �ملوقع

 ويتابع عبدالقادر قائالً: إنه حتى بعد أن يصل 
فإن  النهائي،  التوقف  إلى  بالسيارة  الراكب  جسم 
األعضاء الداخلية تظل فى حالة حركة إلى األمام، 
اإلصابات  أو  الوفاة  ذلللك  عن  ينجم  ما  وغالباً 

اجلسيمة. 

الغالف

هو الوعاء، كأن تذهب إلى السوق وتشتري إناًء ُوِضع على رف في محل 
جتلزئة، ثم تأتي به إلى البيت، فتضع فيه لبناً تارة، وأخرى ماء، وثالثة تبناً، 
ورابعة شعيراً، ويظل الوعاء وعاًء بينما يتغير محتواه، فإن كان من اجللد 
الطري العادي توافق جداره مع شكل املادة فيه، وكما قيل في املثل: »وافق 
شن طبقه«، وإذا كان من مادة صلبة، فمن الطبيعي أال يتشكل مثلما هي املادة داخله، إال أن هذا 
اجلدار أو مكوناته من احملتمل أن تتأثر باملادة املوضوعة فيه، فاحلمض - على سبيل املثال- ُيعدُّ 
مصدراً لتآكله، لكنه على الرغم من ذلك، يكون على هيئته األولى، وإن شابها شئ من اخللل. وهو 
ُمعّرض للسقوط أحياناً، وأخرى للدعس باألقدام والركل والقذف، ومما الشك فيه أنه يتأثر بكل 
ذلك، إال أنه يبقى حتى متله العني، وتضعه اليد في راحة أول طالب له، كمشتري األواني القدمية، 
أو تلقي به في سلة املهمالت، أو تتصرف به كما تشاء، أو يجعل منه ابنك وأترابه سماعة هاتف 
بدائي - إذا كان صاحلاً ملثل هذا الصنيع - بأن يثقب قاعدته ممرراً بها سلكاً نحاسياً إلى وعاء 
آخر له نفس اخلاصية، ليستمتعوا من خالله إلى حواراتهم املتبادلة، وهم يتضاحكون فرحني مبا 
فاضت به قريحتهم، ويظل الوعاء وعاًء وإن تغيرت أغراض استخدامه، أو أوصافه، أو تغير لونه 

أو شكله، أو تغيرت مسمياته، إلى أن ُينسى مع الزمان أو يتالشى عن األنظار!  
من  األعصاب  عبر  إليه  الواردة  األمور  بتفسير  ليقوم  إِياه  ُوِهبنا  وعاء  مثله،  العقل  ليس  أو 
احلواس اخلمس املعتادة بشكل أعقد بكثير من التجريد أو التبسيط الذي تبدو عليه الكلمات؟ فماذا 
ميكن أن يستقبل هذا العقل؟ دعونا نستخدم تعقيداته ونفكر من خالله قليالً! إنه قد يستقبل أشعة 
الشمس، لسع البرد، منظراً جميالً لشاطى الزوردي وأمواج البحر يعلوها الزبد، صحراء قاحلة، 
زخات املطر، طمياً بركانياً نارياً ينحدر من فوق قمة جبل ثائر جارفاً أمامه حقوالً وبيوتاً وبشراً، 
دوحة ظليلة تتوسط بساطاً عشبياً أخضر، نسيماً عليالً يداعب أحالم العذارى، ثعباناً يتلوَّى على 
األرض، أو عقرباً رافعة ذيلها لتلدغ به أول عابر طريق، مباراة لكرة القدم، مسلسالً تليفزيونياً، 
صداماً بني أفراد أو جماعات، صوت مدرس أو مذيع، آي من الذكر احلكيم، مزامير داوود، نشيد 
األنشاد، وصايا لكونفشيوس، تعليمات لبوذا، قصيدة لنزار قباني، أفكاراً لبرغستون، رواية لنجيب 
محفوظ، أنني مريض، وصفة طبية، أنغاماً موسيقية، صفير الريح، صوت مكابح سيارة مندفعة 
بسرعة فائقة، صرخة طفل، مبنى تاريخياً، عمارة شاهقة، مجمعاً استهالكياً، لوحة زيتية، حكايا 
اجلدَّات، سير البطوالت الصادق منها واملزيف، وأشياًء أخرى، علك ال تتذكرها لكثرتها، مع أنها 

تشكل مزيجاً يسري في تالحم الذات واملواضيع والصيرورة!  
لكن ماذا لو َفّسر العقل الصغير حتت اجلمجمة الهشة بعض األشياء بطريقة خاطئة؟ أال يحدث 
ذلك؟ بلى، يحدث كثيراً، فالشمس على كبرها نراها في حجم طبق »الشاورما«، و»جاليليو« صحح 
ولو أنه دفع ثمن ذلك مضاعفاً،  له،  بأن األرض ليست مركزاً  الناس عن الكون قائال:ً  معارف 
»وابن رشد« لم يتوان املتشددون عن حرق كتبه، وهكذا تستمر بنا احلياة معتقدين بأننا نصحح 
فتلك هي رسالتنا إلى  ولكننا نقع في اخلطأ دوماً مع وجود الصواب ال محالة،  ما أخطأنا فيه، 
األجيال من بعدنا، نضعها في زجاجة ُمحكمة اإلغالق، ونلقيها في اليّم، تتناقلها األمواج من مكان 
إلى آخر، وتتلقفها األيادي واحدة تلو اآلخرى، لتصل إلى هدفها النهائي، إال أن البحر واسع عميق 

ال قرار له والقيمة في حد ذاتها مقصد!

المحتوى

�سعيد احلنكي
pjc-2009@hotmail.com

مدى
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مغربي

تحقيق

الفرقة الوطنية لل�سرطة الق�سائية، تتوىل معاجلة امللفات احل�سا�سة.

الرباط: حكيم عنكر

املغربي،  التراب  طول  على  الفرقة  هذه  تتحرك 
عناصرها املكونة لها غير معروفة على وجه الدقة، 
وشهرتها ارتبطت بامللفات احلساسة على املستوى 
املخدرات  شبكات  مالحقة  بينها  ومللن  األمني، 
اجلرائم  بعض  في  حتقق  كما  املالية،  واجلرائم 
مصالح  خيوطها  فك  عن  تعجز  التي  املستعصية 

األمن احمللية.
حتقيقاتها  لكن  واسعة،  صالحيات  لها  منحت 
إلى  وينظر  الدفاع«،  »هيئة  لدى  حتفظات  تثير 
غياب  بحجة  الريبة،  نظرة  ُتنجزها  التي  احملاضر 

السند القانوني لنفوذها الترابي.
القضائية؟  للشرطة  الوطنية  الفرقة  تكون  فمن 
وما دورها، ما هي حدود صالحياتها، وكيف تعمل، 

وما هي أهم املعارك التي كسبتها؟
 

»كاب -1«

القضائية«،  للشرطة  الوطنية  »الفرقة  خرجت 

القضائية، العاملون في هذا اجلهاز، مطالبون بتنفيذ 
مهامهم على سائر اإلقليم اخلاضع لسلطة الدولة.

فرصة  الفرقة  لعناصر  اإلمكانية  هذه  وتتيح 
وكذا  عليها،  املعروضة  للمشاكل  الرؤية  توحيد 
تكون  قد  أنها قضايا  رغم  قرار معاجلتها،  توحيد 

مبدئيا مرتبطة مبراكز متعددة. 
فإن  العامة،  والنيابة  التحقيق  لُقضاة  بالنسبة 
في  الوطنية  الفرقة  النتداب  لهم  مشجع  أمر  هذا 
والتتبع  التحقيق  تتطلب  التي  أو  املتشعبة  القضايا 
في عدة مراكز حضرية عبر اململكة، وباألخص في 
أو في مجال اإلجرام  االنتدابات القضائية الدولية، 

االقتصادي واملالي.
غير أن هناك من ال يستسيغ النفوذ الوطني الذي 
القضاء  أمام  احملامون  يطعن  ما  فعادة  به،  تتمتع 
بحجة  الوطنية،  الفرقة  تنجزها  التي  املساطر  في 
غياب السند القانوني لهذا النفوذ الوطني. فحسب 
تفسيرهم للفصل »22« )الفقرة األولى( من قانون 

القضائية  الشرطة  ضباط  فإن  اجلنائية،  املسطرة 
يزاولون مهامهم في احلدود الترابية ملنطقة نفوذهم، 
وهو مبدأ، حسب رأيهم، ال ميكن جتاوزه إال بنص، 

في الوقت الذي ينعدم فيه هذا النص.
وال يجري تكليف الفرقة الوطنية بالتحريات، إال 
وذلك في  من قبل السلطتني القضائية والعمومية، 

القضايا العاجلة التي تكتسب بأهمية معينة.

�ضري للغاية 

الفرقة  محققو  يعاجلها  التي  املعلومات  تتوزع 
الوطنية للشرطة القضائية، التابعة ملديرية الشرطة 
بني  الوطني،  لألمن  العامة  اإلدارة  في  القضائية 

صنف »السرية للغاية« وبني معطيات املخبرين.
وجتمع الفرقة هذه املعلومات، التي تتوصل إليها 
اإلدارية  منها  خصوصاً  اخلارجية،  املصالح  من 
والقضائية، قبل أن تشرع في معاجلتها، وفق نظرة 
أوسع  نظرة  لديهم  محققيها  أن  لكون  شمولية، 
وأشمل على األوضاع العامة على الصعيد الوطني.

تلك  بترجمة  اجلهاز  هذا  عناصر  يكتفي  وال 
املراقبة  إن  بل  قانونية،  محاضر  إلى  املعلومات 
تقتضي عمالً أكثر صعوبة، إذ تبحث في مصادرها، 

معلومات  مع  السلبي  أو  اإليجابي  تقاطعها  وفي 
أخرى ُمستقاة من مصادر مختلفة.

وحسب الهيكلة اجلديدة في اإلدارة العامة لألمن 
فإنه جرى اعتماد مقاربة شمولية بقصد  الوطني، 
استغالل املعلومات مهما كانت قيمتها ومهما كان 

مصدرها.
داخل  املعلومة  لتحليل  خلية  الغرض  لهذا  وأُعد 
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نفسها، وتختص 

ودراستها  املعلومات  جتميع  فللي  اخللية  هللذه 
يجري  للمعلومات  قواعد  شكل  في  وتخزينها 
املقارنة  حتليلها طبق مناهج عملية صارمة تعتمد 
واستغاللها  املشتركة  العناصر  استخالص  بقصد 

في األبحاث اجلارية.
وتقوم الفرقة بتحليل استراتيجي، خصوصاً في 
الشبه  عناصر  واستخراج  املنظمة،  اجلرمية  مجال 
كي  وطرق عملهم،  والترابط في أوصاف الفاعلني، 
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إف. بي. آي

بداية التسعينيات، من رحم فرقة العمليات اخلاصة 
التي كانت تشكل الضلع األساسي للفصيل األمني 

املعروف بل »كاب -1«.
ويتكون هذا اجلهاز، الذي يلقبه البعض بل »إف. 
بي. آي« املغرب، من أربعة مكاتب هي مكتب محاربة 
اإلرهاب وجرائم العصابات الكبرى، ومكتب محاربة 
الشرعية،  غير  الهجرة  محاربة  ومكتب  املخدرات، 

ومكتب محاربة اجلرمية االقتصادية واملالية.
التي  القضائية،  للشرطة  الوطنية  الفرقة  وتنجز 
في  أبحاثها  اخليام،  احلق  عبد  رأسها  على  يوجد 
شأن  ذلك  في  شأنها  عليها،  املعروضة  القضايا 
حسب  أي  القضائية،  للشرطة  عادية  مصلحة  أية 
منطوق الفصل »18« من قانون املسطرة اجلنائية 
املتعلقة  األدلة  وجمع  يتعلق مبعاينة اجلرائم،  فيما 

بها، والبحث عن مرتكبيها، وتقدميهم إلى العدالة.
أولها:  الوطنية مجموعة من اخلاصيات،  للفرقة 
أن لها نفوذاً ترابياً وطنياً واسعاً، فضباط الشرطة 



تحقيق

يسهل إلقاء القبض عليهم.
ويعتبر رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 
تابعاً بصفة مباشرة ملديرية الشرطة  أمنياً  موظفاً 

القضائية، الذي يرفع إليها تقاريره.
ويتوفر هذا اجلهاز على صفة قسم مركزي، لكنه 
أي  له  وليس  امليدان،  أرضية  على  مباشرة  ينشط 
سلطة مباشرة جتاه املصالح اخلارجية، التي تبقى 
القضائية،  الشرطة  مدير  وتسيير  إشللراف  حتت 
أن  غير  اإلقليمية.  املصالح  ورؤساء  األمن،  ووالة 
هذه املصالح مجتمعة ملتزمة بأن متد اجلهاز بنسخ 
حتتفظ  حتى  اإلخبار،  قصد  برقيات  طريق  عن 
الفرقة بنظرة شاملة عن تطور واجتاهات اجلرمية 

في البالد.

 
�ضربات ا�ضتباقية

القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة  وجهت  وقد 
ومنها  املنظمات،  من  عدد  إلى  استباقية  ضربات 
تفكيك  خالل  من  باإلرهاب،  املرتبطة  التنظيمات 

عناصر شبكة القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي.
وجاء ذلك بعد تفكيك خلية البلجيكي من أصل 
احملاربني  قدماء  من  تتشكل  كانت  التي  مغربي، 
إلى »اجلماعة  ونشطاء ينتمون  املغاربة«،  »األفغان 
بتنظيم  املرتبطة  املغاربة«،  للمجاهدين  اإلسالمية 
للشرطة  الوطنية  الفرقة  عاجلت  كما  القاعدة. 
املتعلقة  الكبرى  امللفات  من  مجموعة  القضائية 
منها: قضية »تهريب  بالتهريب الدولي للمخدرات، 
يوجد  التي  السيارات«،  وسرقة  الصلبة  املخدرات 

ضمنها مغاربة وجزائريون.

متويه

ويتلقى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 
تدريبات خاصة في مراوغة املراقبة األمنية، وهو ما 
الدروس تدرب  يسمَّى بدروس »األمنيات«. وهذه 
عمل  اختالالت  من  االستفادة  كيفية  على  الفرد 
في  املنحصر  الترابي  النفوذ  ذات  األمنية  املصالح 
منطقة من املناطق. وعليه، فإن مجرد وجود الفرقة 
الوطنية يقلل، بل يقضي نهائيا، على احتمال وجود 

اخللل األمني، الناجت عن انحصار النفوذ اإلقليمي.
للفرقة  الوطني  الترابي  النفوذ  صحة  وتتأتى 
املصادق  الدولية  املعاهدات  بنود  بتقاطع  الوطنية 

عليها من قبل املغرب مع نصوص القانون الوطني.
لزجر  املتحدة  األمم  مبعاهدات  األمللر  ويتعلق 
تزوير األموال )1929(، ومعاهدة زجر االجتار في 
البشر واستغالل دعارة األغيار )1951(، واملعاهدة 
زجر  ومعاهدة   ،)1961( املخدرات  حول  الفريدة 
والتي تدعو   ،2000 الدولية لسنة  املنظمة  اجلرمية 
إنشاء  إلى  لوائها  حتت  املنضوية  األطراف  جميع 
ترابي  نفوذ  على  تتوفر  القانون  لتطبيق  أجهزة 
وطني، يجعل منها أجهزة قادرة على تسبيق مجموع 
األعمال الرامية إلى محاربة اجلرائم املذكورة على 

صعيد البالد برمتها.

عن�ضر ن�ضائي

كان  الذي  األمن،  عالم  إلى  بقوة  النساء  دخلت 
ِحكراً في السابق على اجلنس اخلشن فقط. وتسلق 
اجلنس الناعم ساللم املسؤولية إلى أن وصل إلى 
التي  القضائية،  للشرطة  الوطنية  الفرقة  مكاتب 
يعمل بها أكثر من 10 نساء، أغلبهن تلقني تدريبات 
خاصة، نظراً لصعوبة املهام التي توكل إليهن، رغم 
أنها تقتصر حالياً على املكاتب فقط، وليست ميدانية، 
مخاطر  على  تنطوي  واملداهمات  التدخالت  لكون 
إليهن  أسندت  كبيرة. ومنهن ضابطات ومفتشات، 
في  احملاضر،  بتحرير  أغلبها  تتعلق  إداريللة  مهام 
حني ُكلِّف عدد قليل منهن باملشاركة في التحقيقات 
كما شاركن في بعض األحيان  املتهمات،  وتفتيش 

في عمليات االستجواب.
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وجهت �لفرقة �لوطنية لل�ضرطة �لق�ضائية 

�ضربات ��ضتباقية �إىل عدد من �ملنظمات، ومنها 

�لتنظيمات �ملرتبطة بالإرهاب
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البحث عن �سريك احلياة واختياره

 لي�سا معادلة ريا�سية .. رمبا.

اأماين اليافعي

ثمة فضول عجيب ينتاب املرء ليعرف كيف التقى 
طقوس  من  ذلك  سبق  وما  تزوجا  وكيف  أبواه، 
وقصص وأخبار بينهما. ولعل اجلانب األعظم من 
تلك القصص يتفق على أن اللقاء األول بينهما مت 
بعد الزفاف، وقبل ذلك لم تكن هناك معرفة حقيقية 
أو  لهما  تقال  أوصاف  إال  اللهم  بينهما،  مباشرة 

صفات مُتتدح. 
االجتماعي  االنفتاح  مع  كثيراً  تغير  الزمن 
والتواصل والتكنولوجيا، التي جعلت كل شيء في 
»الفيسبوك«  عصر  في  والبصر.  السمع  متناول 
واجلامعة واملول والسفر، فهل أصبح اختيار شريك 

العمر عمالً أسهل أم أصعب؟ 

احلد الأدنى

سلطان الكعبي )27 عاماً، أعزب( يفضل أن يتزوج 
وذلك لرغبته في استكمال  بني الل 25 – 30 عاماً، 
كما يفضل تدخل  ل املسؤولية،  دراسته وتعلُّم حتمُّ
وألنه  األهل في اختيار شريكة احلياة املناسبة له، 
مصلحة  لتحقيق  سيسعون  األهل  بأن  يقني  على 
أبنائهم، ولكن الرأي األخير سيرجع له في الرفض 

أو املوافقة.
عزباء(   – عاماً   30( عبدالله  محمد  عائشة  لكن 
تفضل الزواج في سن يتراوح بني 30 – 35 عاماً، 
النضوج  مرحلة  متثل  رأيها  في  السن  هذه  ألن 
املسؤولية،  ومرحلة حتمل  واملرأة،  للرجل  بالنسبة 
متزوجة  ليست  أنها  ومبا  النفس.  على  واالعتماد 
ولكن  بنفسها،  حياتها  شريك  اختيار  تفضل  فهي 

»ولكن  في إطار العادات والتقاليد وإشراف األهل، 
االختيار األول واألخير سيكون لي«. 

ومن املواصفات التي تفضلها في شريك حياتها 
وأن يتحمَّل املسؤولية  بأن يكون على ُخلق ودين، 
وأن تكون  وتقدير احلياة الزوجية بكل تفاصيلها، 

سمعته طيبة بني الناس. 
أما مشعل الشالل »31، متزوج« فيفضل الزواج 
ألن املقبل على الزواج في هذه  في عمر 33 عاماً، 
واجبات  جتاه  ونضجاً  وعياً  أكثر  يصبح  السن 
مع  التعامل  وكيفية  وتفاصيلها،  الزوجية  احلياة 

شريك احلياة.
حياته،  لشريكة  األهل  اختيار  أن  مشعل  ويرى 
جاء مطابقاً ملواصفاته، وذلك بفضل توجهات األهل 
واالختيار  القرار  ولكن  له،  وإرشادهم  ونصحهم 
فمواصفات شريك احلياة يجب  األول واألخير له، 

أن تكون مبنية على معايير ومواصفات معينة.
ويقول الشالل: إنه من املؤيدين لتدخل األهل في 
بالنصح واإلرشاد ال  ولكن  اختيار شريك احلياة، 

باإلكراه.
أن  )متزوجة(  الرواحي  هناء  تؤكد  جهتها،  من 
ألنها لم ولن  شريك حياتها اختارته مبلء إرادتها، 
جتد مثله بالرغم من وجود الكثير من العيوب فيه 
والِعشرة،  احلب  بحكم  ذلك  عن  تتغاضى  أنها  إال 
وتستطرد قائلة:»أريد أن أرى في شريك حياتي ما 
وأنا سأحاول أن أرى هذه الصفات  كنت أحلم به، 

فيه بتغييره، ألن اختياري له أصبح واقعاً«.
السويدي فتشترط أن »يكون شريك  أما موزة 
أنيقاً  يكون  أن  بد  فال  كاريزما،  صاحب  حياتها 
العيش في  لنا  ويعمل في وظيفة مرموقة تضمن 

مستوى مميز وبدون أي مشاكل«.
بل تضيف: أن  ولكن ليس كل ما تريده مادياً، 
»ُحسن املعاملة واألخالق عامل مهم جداً في شريك 
يتحملون  الذين  الرجال  من  يكون  وأن  حياتي، 

املسؤولية«. 
وترى مها الهاشمي، أن اختيارها لشريك حياتها 
ومن  أوالً،  اخللق  الدين وُحسن  أساس  على  يقوم 
ألنه أمر أساسي  ثم التكافؤ في املستوى الثقافي، 
الشكل  مقبول  يكون  بأن  وتتمنى  لها،  بالنسبة 

واملظهر.
 

معايري ن�ضبية

البحوث  أستاذ تصميم  املنيزل  عبدالله  الدكتور 
معايير  أن  يرى  الشارقة«  »جامعة  في  واإلحصاء 

الفروجي  علي  الشيخ 
أن  يعتبر  ديني«  »واعللظ 
النهائي  واملعيار  املقياس 
احلياة  شريك  اختيار  في 
ينحصر في أمرين اثنني ال 
والدين.  اخُللق  لهما:  ثالث 
جميع  تشمل  كلمة  واخُللق 
فإن  أوجه املعاملة احلسنة، 

أو بنقص  بعدم اخللق،  الشريك موصوفاً  كان 
غير  فهو  املعاملة  جوانب  من  جانب  في  خلقه 
في جانب  ناقصاً  دينه  كان  إن  وكذلك  مقبول 
يكون  أن  مثل:  مقبول  غير  فهو  اجلوانب  من 
من  أو  أدائها،  في  متهاوناً  أو  للصالة  تاركاً 
آكلي احلرام، أو من شاربي اخلمر، فيجب أن ال 

يرضاه الولي البنته أو البنت لنفسها.
اإلسالم  معايير  ُطبقت  »إن  بحسم:  ويقول 
إال  الزواج  من  يأتي  فلن  الشريك  الزوج  على 

اخلير التام«.
ويضيف الفروجي: أن اإلسالم حدد معايير 
النصوص  مللن  عللدٍد  فللي  الصاحلة  الللزوجللة 
أشهرها احلديث الذي يقول:)ُتنكح املرأة ملالها 
الدين  وحلسبها وجمالها ولدينها فأظفر بذات 

تربت يداك( متفق عليه.
التي  وهي  الدين،  بذات  للظفر  وحفَّز  فدعا 
أدائها  بعد  مجتمعها  وحق  زوجها  حق  تؤدي 

حلق ربها. 
التقليدي  اللللزواج  أن  الفروجي  واعتبر 
يعني  أن  دون  جداً«،  »ناجح  زواج  املوصوف 
أو  عن زوجته،  الزوج شيئاً  يعرف  ال  أن  ذلك 
أنه مجبر من أهله على الزواج منها، فال بد من 
التعارف  وفرصة  عليها،  ويوافق  يرضى  أن 
موجودة في النظر إليها مبا أباحه اإلسالم، وفي 
ما أرشد إليه من البحث عن املخطوبة، ومعرفة 
وأن اإلسالم أعطى  صفاتها احلسية واملعنوية، 
 – قال  أو رفضه،  الزوج  املرأة احلق في قبول 
صلى الله عليه وسلم-: )الثيب أحق بنفسها من 
وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها(. أخرجه 

مسلم.
ووصف الفروجي وسائل التعارف اجلارية 
اليوم بني الطالب والطالبات أو الشبان والشابات 

بأنها وسائل ال خير فيها.

لحُق ودين خحُحُ

على حصان
 أبيض

سلطان الكعبيهناء الرواحيمشعل الشالل
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مراكز  إدارة  من  الكندري  سهيلة  األخصائية 
التي  االختيار  معايير  أن  ترى  االجتماعي،  الدعم 

يتبعها الناس هي عديدة ومختلفة ومنها:
يراعي  وفيه  األبعاد:  متعدد  أو  املتكامل   -1
حيث  اللللزواج  لنجاح  متعددة  عوامل  الشخص 
العاطفي والعقلي واجلسدي  يشتمل على: اجلانب 
واالجتماعي والديني وغيره، ويعتبر هذا املعيار من 

أفضل املعايير الختيار شريك احلياة.
على  قائماً  االختيار  يكون  وفيه  العاطفي:   -2
عاطفة احلب القوية التي ال يخضع لها العقل وال 
والشخص هنا يعتقد أن احلب وحده كفيل  املنطق، 
بحل كل املشاكل وكفيل ببناء حياة زوجية سعيدة.

على  يقوم  الللذي  ال��ن��وع  وه��و  املنطقي:   -3
وبالتالي  اآلخر،  الطرف  لصفات  منطقية  حسابات 

يخلو من اجلوانب العاطفية.

باملواصفات  اإلعجاب  على  يقوم  4- اجلسدي: 
جمال  مثل:  اآلخللر  للطرف  والشكلية  اخلارجية 

الوجه أو اجلسد.
إلى  يهدف  الللذي  الللزواج  وهو  املصلحي:   -5
أو وظيفة من  اجتماعية  أو  مادية  حتقيق مصلحة 

خالل االقتران بالطرف اآلخر.
6- الهروبي: في هذا النمط جند الفتاة مثالً، تقبل 
بأي طارق لبابها هرباً من قسوة احلياة التي تعيشها، 
ولذلك ال تفكر كثيراً في خصائص الشخص املتقدم 

لها، بقدر ما تفكر في الهروب من واقعها املؤلم.
7- االجتماعي: وهذا االختيار يقوم على أساس 
حيث  أهل وأصدقاء،  بالطرفني من  رؤية احمليطني 
الفتاة فيبدأون  الشاب مناسب لهذه  أن هذا  يرون 

في التوفيق بينهما حتى يتم الزواج.
8- العائلي: هو الزواج الذي يقصد به لم شمل 

العائلة أو اتباع تقاليد معينة مثل: أن يتزوج الشاب 
أو أن يتزوج الشخص من  ابنة عمه أو ابنة خاله، 

قبيلة دون القبائل األخرى.
9- الديني: وهو اختيار يتم بناًء على اعتبارات 
التي  جماعته  أو  طائفته  لنفس  املنتمية  أو  دينية 

ينتسب إليها.
10- العشوائي: في هذه احلالة جند الفتاة مثالً 
قد فاتها قطار الزواج، لذلك تقبل بأي زوج حتى ال 

تطول عنوستها.
وتضيف الكندري قائلة: »ليس من الضروري أن 
يلتزم املُْقِدمون على الزواج بنمط واحد دون غيره، 
وكلما تعددت  فالشخص قد يختار أكثر من منط، 
إلى  أقللرب  كان  كلما  واألمنللاط  االختيار  وسائل 
التوازن خاصة إذا كان ملتزماً باألمناط الصحيحة 

في االختيار«.

ع�ضرة �أمناط للزو�ج

آلخر،  فرد  من  تختلف  قد  احلياة  شريك  اختيار 
وبالتالي  وال توجد معايير قد يتفق عليها اجلميع، 
لكن ينبغي االتفاق على  تعتبر هذه املعايير نسبية، 
األساسيات التي تتعلق بتمتع كل منهما باألخالق 

احلميدة واملرونة واالحترام املتبادل بني الطرفني.
يكون  قد  الزواج  قبل  احلب  أن  املنيزل  ويعتبر 
مسألة خالفية حسب االجتاهات املختلفة لألفراد، 
وأن  وهنا يفضل االستفسار عن الشاب أو الفتاة، 
ألنه من األفضل أن  يكون أهل الطرفني على علم، 
في  الهدف  يكون  وأن  أبوابها،  من  البيوت  تؤتى 
النهاية سامياً، ويتعلق بتكوين حياة أسرية سعيدة.
كما يؤكد على أهمية فترة اخلطبة والتي خاللها 
األلفة  وتنشأ  اآلخر،  ِطباع  يتعّرف كل منهما على 

بينهما. 
أن اختيار شريك احلياة من ِقبل  ويرى املنيزل، 
ويوضح  أحياناً.  سلبية  نتائج  له  تكون  قد  األهل 
قائالً: »االختيار يجب أن يكون من ِقبل الشاب أو 
ألن   .. اإلجبار  ال  التوجيه  هو  األهل  ودور  الفتاة 

في  سيقود  قناعة  عدم  على  يقوم  الللذي  الللزواج 
الغالب إلى الفشل، وقد ينتهي بالطالق«.

أما عن موافقة األهل على الشريك فيقول: »األمر 
يكون  أن  يجب  إمنا  عدمها،  أو  باملوافقة  يتعلق  ال 
هناك نوع من احلوار البنّاء بني األهل والشاب أو 

الشابة لبيان مبررات عدم املوافقة«.
هناك  تكون  أن  األفضل  »مللن  قائالً:  ويصر 
التي  باألشياء  يتعلق  فيما  الطرفني  بني  مصارحة 

العملية عبارة عن  ال أن تكون  يفضلها كل منهما، 
الزواج فتقع  فيفاجأ كل طرف باآلخر بعد  متثيل، 

الكارثة«.
ليس  الثقافات  اخللتللالف  أن  املنيزل،  ويللرى 
احلياة  في  للفشل  جاهزة  وصفة  بالضرورة 
الزوجية، »فأهم شيء في االرتباط هو تقبُّل الطرفني 
في  مشتركة  قواسم  بينهما  تكون  وأن  لبعضهما، 

بعض القضايا«.

�ختلف �لثقافات لي�ض بال�ضرورة و�ضفة 

جاهزة للف�ضل يف �حلياة �لزوجية

عبد الله املنيزل
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تحقيق

معادلة  في  اللبنانّي  القاموس  أّن  يبدو 
»العامالت األجنبيات في اخلدمة املنزليّة« 
حول  تتمحّور  عّدة  مفردات  على  يحتوي 
قرارات  فتبرز  و»االستغالل«،  »العنف« 
من  لبنان  في  العمل  بحظر  اضطرارية 
مقابل أّن تفّعل  ِقبل بعض الدول األجنبيّة، 
حقوق  حلماية  إجراءاتها  اللبنانيّة  الدولة 
العامالت األجنبيّات عبر استحداث قانون 
عمل خاص بهن أو مذكرات تفاهم تراعي 
املعايير اإلنسانيّة املنصوص عليها من قبل 
جمعيّات  وتلعب  الدوليّة«.  العمل  »منظمة 
في  مهماً  املدني والسفارات دوراً  املجتمع 

هذا املجال.
 

ا�ضتغالل 

ذكر  دون  مللن 
»الضحيّة«،  اسللم 
جيلبرتو  علللرض 
السفير  أسللوكللي 
لبنان  في  الفلبيني 
 »999« ملللجلللللة 
من  وصلته  تقارير 
الفلبينية  السفارة 

العامالت  إحدى  هربت  حيث  تركيا،  في 
وأوضح  لبنان،  من  املنزليّة  اخلدمة  في 
لسنتنّي  الضحيّة كانت قد وقّعت عقداًً  أّن 
مع رّب عملها عبر أحد مكاتب االستقدام، 

مقابل 200 دوالر شهرياًً، على أن حتصل 
على يوم عطلة نهاية كل أسبوع. وما إن 
باشرت العمل حتى نقص األجر إلى 100 
قاسية  عمل  ظللروف  ضمن  فقط،  دوالر 
أجبرت خاللها على العمل املفرط وتنظيف 
املنزل حتى ساعات الصباح األولى من دون 
فضالًً  احلصول على يوم عطلة أسبوعي، 
ترافق  وقد  أطفال.  بخمسة  اهتمامها  عن 
والعقد،  سفرها  جواز  مصادرة  مع  ذلك 
وجسدّية،  لفظيّة  إلسلللاءات  وتعّرضها 
وحرمانها أحياناًً من احلصول على وجبة 
طعام واحدة يوميّاً، مما دفع بهذه الضحيّة 
تقّل  أخرى ال  لتقع ضحيّة قضيّة  للهرب، 
أهميّة عن األولى وهي: »االجتار بالبشر«.

هذه احلالة لم تعد فردّية، بحسب السفير 
لبنان،  في  معّممة  أضحت  بل  الفلبيني، 
وخطورة  القضيّة  حجم  تبرز  فاألرقام 
العامالت  حقوق  حتمي  عمل  آلية  غياب 
وتؤّمن لهن ظروف عمل أفضل، مما اضطر 
السفارة الفلبينية في لبنان خالل األشهر 
السبعة األخيرة من سنة 2010 إلى ترحيل 
من  فلبينية  وعاملة  عامالً   449 حوالي 
اجلسدي  للعنف  لتعّرضهم   ً نتيجة  لبنان 

واملعنوي. 
بالده  حكومة  أن  إلى  السفير  وأشللار 
أصدرت قراراً بحظر العمل في لبنان منذ 
تأمني ضمانات  إلى حني   2007 يونيو   18

حلماية حقوق العّمال والعامالت الفلبينيّات من ِقبل 
أو  عمل  قانون  إصللدار  خالل  من  اللبنانيّة  الدولة 
مذّكرة تفاهم. وأبدى تفاؤله باملفاوضات اجلارية مع 
وزارة العمل والدولة اللبنانيّة إلصدار مذّكرة تفاهم،. 
حضارّية  عالقة  هو  إليه  »نتطلّع  ما  جّل  أّن  وأكد  
بني أرباب العمل والعامالت على أساس املساواة في 

احلقوق والكرامة اإلنسانيّة«. 

خدمات للعامالت 

على  لبنان  في  املدني  املجتمع  جمعيّات  وتعمل 
الدفاع عن حقوق العامالت األجنبيات في اخلدمة 
من  عون  جوزيف  احملامي  أوضح  حيث  املنزلية، 
مؤسسة »كاريتاس-مركز األجانب« أن هناك عدداً 
ولسن  قضائيّة  دعاوى  لديهن  ليس  العامالت  من 
موقوفات لدى السلطات األمنية اللبنانيّة بجرم ما، 
يستفدن من اخلدمات القضائيّة واالجتماعية التي 
تقّدمها »كاريتاس« لتسوية أوضاعهن لدى الكفيل 
من خالل التفاوض معه للوصول إلى حلول تضمن 
األجنبيّات  العامالت  أّي  األطراف،  جميع  حقوق 
في  الكفيل  بصفة  يتمتّعون  الذين  العمل  وأربللاب 

لبنان.
نظام  من  استيائه  عن  عون  احملامي  وأعللرب 
الكفالة في لبنان الذي اليستند إلى أي مبدأ قانوني، 
بالعامالت  التصّرف  إمكانيّة  للكفيل  يعطي  مما 
بصدور  مطالباً  امللكيّة،  منطلق  من  األجنبيات 

مرسوم بإلغائه.
»مكاتب  مع  تتعاون  »كاريتاس«  أن  وأضللاف: 
االستقدام« حلّل بعض اخلالفات التي تطال حقوق 
العامالت األجنبيّات السيّما االجتماعية والقانونيّة 
مذكرة  التعاون  هذا  نتائج  أبرز  من  وكانت  منها. 

األجنبيّات  العامالت  عمل  تنظيم  تتضّمن  تفاهم 
والتعامل معهن ضمن معايير  في اخلدمة املنزليّة، 

إنسانيّة وحقوقيّة.
ولفت إلى »بعض العامالت األجنبيّات في لبنان 
االستقدام  مكاتب  فبعض  قاسية،  ظروفاً  يعشن 
يضربن  إذ  عليهن،  ومعنّوياً  جسدياً  عنفاً  متارس 
أموالهّن،  وتسرق  بالقّوة،  العمل  على  ُيجبرن  أو 
أّما  السفر.  من  ملنعهّن  الثبوتيّة  أوراقهن  وحتتجز 
فتفرض  املخالفات،  لهذه  حداًً  تضع  فاملذكرة  اليوم 
خالل  من  للعامالت  االستقرار  تأمني  املكاتب  على 
دفع أجورهن في الوقت احملّدد، وعدم إجبارهن على 
العمل في أماكن أو منازل مختلفة في الوقت عينه«. 
وعن العامالت اللواتي لديهن مشكالت قانونيّة، 
كاّفة  على  متابعتهن  يتم  أنه  عون  احملامي  أكد 
والصحيّة  واالجتماعية،  اإلنسانيّة،  املستويات: 
في  عنهن  واملدافعة  االستشارات  عبر  والقانونيّة 
من  عدد  في  وذلللك  مقابل،  أي  دون  من  احملاكم 
إذ تبنّي  اجلرائم التي ُيتهمن بها وخاصة َ السرقة، 
من خالل عدٍد كبير من احلاالت أّن فرار العامالت 
جرم  في  بدعوى  يقابل  للعنف  تعّرضهن  جللّراء 
أمام  حقوقه  لضمان  العمل  رّب  يرفعها  السرقة 

بها  معترف  غير  الفرار  شكوى  ألن  العام،  األمن 
قانونيّا ً، لذلك ُترفق بجرم السرقة، لتصبح دعوى 

جزائيّة وتوّقف العاملة. 
وذكر عون أن مؤسسة »كاريتاس« تتشارك مع 
عدٍد من اجلهات مثل:»وزارة العمل«، و»األمن العام«، 
و»األمن الداخلي«، و»األمم املتحدة«، و»منظمة العمل 
إلصدار قانون خاص  و»نقابة احملامني«،  الدوليّة«، 
بعامالت اخلدمة املنزليّة في لبنان، ألّن قانون العمل 
اللبناني يستثني خدم املنازل من أحكامه، وبالتالي 

اليوجد قانون حلمايتهم.
العام  منذ  ذلك  على  العمل  بدأ  لقد  وأضللاف: 
ومّت حتى اآلن حتقيق عدد من اإلجنازات،   ،2005
أبرزها: عقد العمل املوّحد منذ مارس 2009، وكتيّب 
حقوق وواجبات العامالت في اخلدمة املنزلية )دليل 
2010 واآلن نحن في صدد  إرشادي( منذ يونيو 
يتكلمها  التي  اللغات  كافة  إلى  وترجمته  طباعته 
العّمال األجانب في لبنان. أّما القانون فتّم صياغة 
العمل  وزارة  قبل  من  وعرضها  إلحالتها  املسوّدة 
لدراستها  النيابي  واملجلس  الللوزراء  مجلس  على 
حقوق  يراعي  ومتطّور  عصري  بشكل  وإقراراها 
معاجلة  يحاول  املطروح  فالقانون  األطراف.  كافة 
املشكالت عبر حتديد احلقوق بالنسبة لعدد ساعات 
ليالً   10 الساعة  مابني  الراحة  وساعات  العمل 
ًوالسابعة صباحاً، ويوم عطلة أسبوعي، واإلجازات 
أما  املناسب،  التوقيت  في  األجور  ودفع  املرضية، 
يبقى  إذ  القانون  يحدده  فال  لألجور  األدنى  احلد 

ضمن سلطة الوزير . 

حمالت توعية 

وحتدثت ُحْسن الصيّاح منّسقة مشروع حماية 
ودعم العامالت األجنبيات في »كاريتاس لبنان« عن 
خالل  من  األجانب  العّمال  بحقوق  التوعية  أهميّة 
أرباب  مع  عمل  وورش  تثقيفيّة،  حوارّية  حلقات 
املدارس  في  والطالب  االستقدام،  مكاتب  و  العمل 
للحصول  العامالت  إلى  باإلضافة  واجلامعات، 
الترّكيز  مع  بواجباتهن،  وااللتزام  حقوقهن  على 
عن  لبنان  إلى  قدومهن  قبل  العامالت  توعيّة  على 
طبيعة البلد، واللغة، واحلقوق والواجبات، على غرار 

التجربة التي بدأت في دولة نيبال. 

ِحبٌر على ورق
العامالت الأجنبيات يف لبنان بني ال�ستغالل والعنف.

�سايل اأبو فار�س- بريوت

عون: بع�ض �لعاملت �لأجنبيات يع�ضن ظروفًا 

قا�ضية ويتعر�ضن لعنف ج�ضدي ومعنوي 

لبنانيون وأجانب يعتصمون مطالبين بكشف حقيقة وفاة إحدى العامالت األجنبيات في لبنان



العدد 486 يونيو 482011

الجريمة و العقاب

49 العدد 486 يونيو 2011

كانت صيغة البالغ الشفوي الذي وصل ليالً إلى قسم الشرطة )وجود جثة 
امرأة آسيوية منتحرة في أحد املنازل(. وعلى الفور جاءت أوامر العقيد رئيس 
املذكور  العنوان  إلى  السرعة  بالتوّجه على جناح  إلى عناصره  الشرطة  قسم 
في طّي البالغ، للوقوف على حيثيات املوضوع عن كثب، وموافاته بالتفاصيل 

أوالً بأول.
من النظرة األولى بدا واضحاً لعناصر الشرطة، أّن الوفاة غير طبيعية، األمر 
حقيقة  على  والوقوف  للحضور،  املناوب  بالقاضي  االتصال  استدعى  الذي 

املوضوع وأبعاده.
من شخصني،  املؤلفة  الكشف«  »هيئة  وبرفقته  املنزل  إلى  القاضي  حضر 
وأمر القاضي بعد ذلك بنقل اجلثة العائدة خلادمة آسيوية إلى الطب الشرعي، 
حيث أفاد تقرير الطب الشرعي عن وجود آثار كدمات وربط على جثة املغدورة 
بأّن احلادثة لم تكن  األمر الذي عّزز القناعة لدى اجلميع،  من يديها وعنقها، 
انتحاراً على اإلطالق ال سيما مع وجود آثار واضحة على اجلثة، وبعض قطع 
من حبٍل متناثر وجدت جانب اجلثة، فيما أكدت إفادات بعض أصحاب املنزل، 
وكثيراً ما كانت ترّدد هذا الكالم أمام  بأّن اخلادمة انتحرت من تلقاء نفسها، 
عدٍد من نساء احلي، و»لكنّها لم تكن جترؤ يوماً على التنفيذ« كما أفادت إحدى 

اجلارات.
تقاطُع املعلومات، وسيُر التحقيقات األولية، أثبتا مبا ال يدع أّي مجال للشك، 
داخل  الضيقة  احللقة  ومن  اخلادمة،  موضوع  في  جرمية  مداخلة  هناك  بأن 

املنزل ذاته، الذي تعمل فيه اخلادمة على وجه القطع والتأكيد.
واإلفادات  املعلومات  وتقاطع  التحقيقات،  أشارت  النهائية،  احملّصلة  في 
املتراكمة، إلى أّن اخلادمة املتوفاة، لم تكن تنصاع ألوامر وتوصيات مخدومتها 
البتّة، حيث كانت حتصل مالسنات ومشاّدات عنيفة أحياناً، بني صاحبة املنزل 
واخلادمة، بسبب تكرار خروج األخيرة من مكان عملها بدون علم مخدومتها، 
ومن دون موافقتها، وعلى وجه التحديد أثناء غياب صاحبة املنزل عنه، أو أثناء 
غياب جميع أفراد األسرة، وهو ما أشار إليه اجليران، الذين كانوا - وبدافع من 
التي تعمل اخلادمة عندهم- قد حاولوا مرات  حرصهم على سمعة جيرانهم، 
عدة نصحها وثنيها عن مغادرة املنزل في غياب أصحابه، خوفاً عليها أوالً من 
وأخرى  ولكن )أذن من طني،  وتشّردها وبقائها من دون عمل،  انقطاع رزقها، 
وتعنيفها  إلى ضربها  املطاف  نهاية  في  املنزل  بصاحبة  دفع  ما  عجني(،  من 
وتعود إلى رشدها وصوابها وتسمع  لعلها ترعوي،  ومعاقبتها مرات ومرات، 

الكالم واألوامر، و)لكن .. ال حياة ملن تنادي(. 
كانت هذه املؤشرات واملعطيات كافة وكفيلة بالعودة إلى املنزل مرة أخرى 
بخاصة  السابقة،  املرة  من  أكثر  متبّصرة  بعيون  ومعاينته  احملققني،  قبل  من 
املطبخ، حيث تبنّي وجود حبل من النايلون، مربوط إلى صنبور املاء الرئيسي، 
والتوسع معهما في عملية  ومّت حلظتها استدعاء صاحب املنزل وزوجته معاً، 
واعترفت من تلقاء نفسها،  حيث انهارت أعصاب الزوجة،  التحقيق من جديد، 
من أول وهلة، ومن خالل حجم األسئلة املوّجهة إليها بضرب خادمتها من قبل، 
على أنحاء عديدة من جسدها، لكون اخلادمة تريد دائماً اخلروج سّراً من املنزل، 
دون تنفيذ ما ُيطلب منها من أعمال كنس وغسيل وطبخ وجلي صحون وأواٍن 
وجتاوزاً لكّل  وكسراً لكالمها،  وذلك رغماً عن أنف صاحبة املنزل،  وما شابه، 
أوامرها، فقامت ربة املنزل مبا قامت به، واستطاعت منع اخلادمة من اخلروج 
إلى الشارع، وذلك بعد ربطها من يديها ورقبتها، بحبٍل من النايلون، إلى صنبور 
وتركها على هذه احلال مدة نصف ساعة لتأديبها،  املاء الرئيسي في املطبخ، 

ومعاقبتها، وملنعها من تنفيذ رغبتها باخلروج من البيت، رغم أوامر املنع كافة.
وقد جاءت إفادة ربة املنزل أمام التحقيق على النحو التالي: )... وبعد أن 
ذهبُت بعدها الستكمال بعض األمور البيتية،  أوثقُت ربطها من عنقها ويديها، 
وبعد انقضاء نصف الساعة التي حددتها بيني وبني نفسي للعقاب، عدُت بقصد 
فّك وثاقها، والوقوف على حقيقة وضعها، حلظتئذ وجدُتها في حالة ُسبات، ال 
البصر،  وبأسرع من ملح  الفور،  فقمت على  بأنني خفت كثيراً،  أخفيكم سّراً، 
بأّن اخلادمة قد وقعت  وأعلمت اجليران  املطبخ،  بقطع احلبل بواسطة سكني 
على األرض من تلقاء نفسها، وطلبُت من أختي القريبة مني في السكن، ومن 
للوقوف  أقرب مستشفى،  إلى  إسعافها  أن يساعدوني في  عدد من اجليران، 
وذلك قبل أن أخبر زوجها وأوالدها في الدولة  على حقيقة حالتها الصحية، 
اآلسيوية التي جاءت منها مبا حصل لها، ووضعهم في الصورة عن سلوكها 

ومجمل تصّرفاتها معي(.
وكان العرق يتصبّب منها واخلوف من هول  ألقت املخدومة بإفادتها هذه، 
مثل ليمونة  على حني بدا وجهها ممتقعاً،  ما وقع يسّد عليها مجرى التنفس، 

فاقعة اإلصفرار. 
قد  وكان اآلخرون من أصحاب املنزل والذين شملهم التحقيق فيمن شمل، 
أنكروا متاماً إقدام أّي منهم على ضرب اخلادمة أو مساعدة صاحبة املنزل في 
وأنه ال عالقة ألّي منهم بهذه  ولو ملرة واحدة من قبل،  هكذا إيذاء أو سواه، 

احلادثة أو سواها، ال من قريب وال من بعيد.
اقتيدت املخدومة إلى قسم النساء في السجن املركزي قبل أن تقرر جلسات 
احملاكمة سجنها عدة سنوات عقاباً لتسبّبها عن غير قصد في قتل خادمة غريبة 

عن بالدها.

انتحار الخادمة
وجيه ح�سن 
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من سكان مدينة »باث« الواقعة في  لم يكن أحدٌ 
والية أوهايواألمريكية يعتقد للحظة واحدة أن الشاب 
جيفري ليونيل داهمر الذي ُعرف عنه خجله وانطوائه 
وهدوئه ميكن أن يصبح قاتالً متسلسالً يثير الرعب 

في قلوب مواطنيه.
فهذا الشاب متكَّن خالل السنوات من 1978 وحتى 
1991 من قتل نحو سبعة عشر شخصاً كان معظمهم 

من ذوي أصول أفريقية وآسيوية.
واالجتماعية  األسرية  الظروف  أن  الواضح  ومن 
في تشكيل شخصيته  كبيراً  احمليطة به لعبت دوراً 
العدوانية  امليول  من  بالكثير  وصبغها  صغره  منذ 
العتداء  تعّرض  عمره  من  العاشرة  ففي  والدموية. 
في  واملرير  السلبي  أثره  ترك  له مما  جاٍر  قبل  من 
نفسيته، كما انفصلت أُمه عن ابيه، حيث أخذت أخاه 
الذي أدى  األمر  أبيه،  بينما تركته ليعيش مع  معها، 
شعوره  وزيادة  وأخيه،  بوالدته  صلته  انقطاع  إلى 

بالضياع والعزلة.
أبيه: إن جيفري تعوَّد منذ صغره  وتقول زوجة 
على قطع رؤوس احليوانات والتمثيل بجثثها، كما كان 
يستخدم احمللول احلمضي في تذويب حلمها، ُمشيرة 
إلى أن والده عثر ذات مرة على عظام حليوانات كان 

الصبي قد أخفاها في سرداب داخل املنزل.
أليس«  »وست  في  مايو1961  في  جيفري  ُولد 
بوالية ويسكونسني، حيث كان والده يعمل كيميائياً، 
أسرته  مع  انتقل  العمر  من  الثامنة  بلغ  وعندما 
صغره  ومنذ  أوهايو،  بوالية  »بللاث«  مدينة  إلللى 
وتقطيع  الناس  قتل  في  رغبة  تتملِّك جيفري  كانت 
السابعة  وهوفي  دراسته،  أنهى  وعندما  أوصالهم، 
عشرة من العمر وجد نفسه وحيداً في املنزل بدون 
وضعه  على  سلبياً  أثر  الللذي  األمللر  أوطعام،  مال 
النفسي، حيث وجد املُبرر الرتكاب اجلرائم من أجل 

سد حاجته.
وفي تلك الفترة وما سبقها لم ُيبد جيفري اهتماماً 
وكان  اجتماعي،  أونشاط  لديه  هواية  أية  بتطوير 
الهوائية  دراجته  ركوب  في  فراغه  أوقللات  يقضي 
بتشريحها،  والقيام  امليتة،  احليوانات  عن  والبحث 

وقد غرسه في  كلب ميت،  وذات مرة أحضر رأس 
الكحول  يتعاطى  بدأ  الوقت  ذلك  وفي  ُمدببة،  عصا 

بشكل أقرب إلى اإلدمان.
احلكومية  أوهايو«  »جامعة  في  التحق  وعندما 
أي جناح خالل  يحقق  لم  إذ  طويالً،  بها  لم ميكث 
يجد  ولم  منها،  طرده  ومت  األول  الدراسي  الفصل 
والده ما يفعله له سوى ضمه لصفوف اجليش في 
أنه وبعد عامني مت طرده ملعاقرته  إال   ،1979 العام 
الكحول. قرر جيفري عدم العودة خوفاً من مواجهة 
وهناك  فلوريدا،  والية  في  ميامي  إلى  وتوجه  أبيه، 
تعرض  أنه  إال  املستشفى،  في  وقته  معظم  أمضى 
إلى  للعودة  واضطر  الكحول  تنأوله  بسبب  للطرد 
إلى  أدى  مما  للخمر،  معاقرته  واصل  حيث  املنزل 

القبض عليه في نهاية العام 1981.
وفي العام التالي انتقل مع جدته ألُمه إلى وست 
حيث عاش هناك لست سنوات كان سلوكه  أليس، 
خاللها يزداد غرابة، حيث كان يحتفظ مبسدس معه، 
وتقطيعها  املنزل  إلى  احليوانات  جلب  واصل  كما 
ينتج  كللان  التي  احلمضية  باحملاليل  وتذويبها 
قيامه  مع  ذلك  وتزامن  كريهة،  روائح  انبعاث  عنها 
إلى  أدت  والتي  الشارع،  في  أخالقية  ال  بتصرفات 

إيداعه السجن مرتني.
وفي صيف 1988 طلبت منه جدته مغادرة املنزل 
وبعد فترة قصيرة مت اعتقاله العتدائه على  نهائياً، 
إال أنه أطلق  صبي وحكم عليه بالسجن لعام واحد، 
عفو،  على  إثر حصوله  بعد مرور شهرين  سراحه 

وسرعان ما بدأ سلسلة اجلرائم التي ارتكبها.
إال أن أول جرمية اقترفها كانت في العام 1978 
عندما دعا فتى أسود ُيدعى ستيفن للركوب معه في 
سيارته، وفي الطريق عرض عليه الذهاب إلى منزله 
الحتساء بعض املشروب، وهناك ضربه بهرأوة على 
الفناء  في  جثته  ودفن  مقتله،  إلى  أدى  مما  رأسه، 

اخللفي للمنزل.
وبعد مرور تسع سنوات على احلادثة قام بقتل 
مراهق يدعى تومي الذي كان هذه املّرة من أصول 
في  عاش  الذي  جيفري  أن  الواضح  ومن  آسيوية، 

جتاه  بالعنصرية  سكانه  من  الكثير  اتصف  حي 
حيث كان  ذوي األصول األجنبية تأثر كثيراً بذلك، 
يختار ضحاياه من املراهقني الذي تعود أصولهم إلى 

أفريقيا وشرق آسيا.
إلى  شاباً  يدعو  إذ  متشابهة  جرائمة  كانت  وقد 
وكان  أوصاله،  ع  ويقطِّ يقتله  ثم  ويخدره،  منزله 
يحتفظ بأجزاء من جسد القتيل قبل أن يقوم بدفنه 

أوُيذوب جسده باستخدام احملاليل احلمضية.
وفي مايومن العام 1991 عثر رجال الشرطة على 
في  وهويسير  العمر،  من  الرابعة عشرة  في  صبي 
الشارع ليالً عارياً، وحتت تأثير املخدرات وقد غّطت 
الدماء بعضاً من جسده، حيث اجتهت الشبهات إلى 
جيفري الذي اعترف بأن الشاب صديق له، وكان في 
زيارة له عندما احتد النقاش بينهما، وقد ذكر رجال 
الشرطة في تقريرهما أن رائحة كريهة كانت تنبعث 
من شقة جيفري، إال أنهما لم يحققا في األمر، وبعد 
التحقيق  إثر  منزله  إلى  جيفري  عاد  قصيرة  فترة 

معه.
قد  جيفري  كان   1991 العام  صيف  وبحلول 
متكن من قتل شخص كل أسبوع، حيث وصل عدد 
وكان من املمكن  ضحاياه إلى سبعة عشر شخصاً، 
أن يتصاعد هذا العدد لوال مالحظة اجليران لرائحة 
كريهة تنبعث باستمرار من شقة جيفري، إضافة إلى 

تصرفاته الغريبة التي أثارت فضولهم.
وفي الثاني والعشرين من يوليو1991 قام جيفري 
بإغواء شاب يدعى ادواردز ودعاه إلى منزله، حيث 
حأول تقييد يديه، إال أنه فشل، حيث متكن ادواردز 
الذي شاهد على اجلدران صوراً للضحايا من توجيه 
بعض الضربات جليفري والهروب، حيث كان سعيد 
احلظ ملرور سيارة شرطة، والتي توقفت إثر تلويحه 

لها طالباً النجدة، حيث أخبر الشرطة مبا حدث له.
املبنى  إلى  الشرطة  توجهت سيارة  الفور  وعلى 
الذي تقع فيه شقة جيفري، حيث مت اعتقاله بعد أن 
شاهد الشرطيان صور الضحايا املعلقة، إضافة إلى 

ثالث جماجم بشرية وبقايا أجساد متحللة.
من  العديد  على  العثور  قليلة مت  وخالل ساعات 

اجلثث التي كان جيفري قد أخفاها داخل دوالب في 
شقته، وفي أماكن مختلفة من الشقة، إضافة إلى قلب 

بشري كان في داخل ثالجته.
أمام  جيفري  مثل   1992 يناير  من  الثالثني  في 
إضافة  شخصاً،  عشر  سبعة  قتل  بتهمة  احملكمة 
وكانت جميع األدلة ُتدينه رغم  إلى محأوالت للقتل، 

محأولته إدعاء اجلنون خالل ارتكابه لهذه اجلرائم.
واستمرت احملاكمة أسبوعني حيث وجدته احملكمة 
ومت صدور حكم عليه بالسجن املؤبد خمس  عاقالً، 

عشرة مرة، أي السجن ملدة 957 سنة.
وقد تعرَّض جيفري للضرب مرتني من قبل زمالئه 
بينما أدى  حيث جنا من االعتداء األول،  في السجن، 

االعتداء الثاني إلى وفاته نتيجة تلقيه ضربات عنيفة 
على رأسه في نوفمبر 1994.

تأليفه  من  كتاباً  والللده  نشر  ذاتلله  العام  وفللي 
خصص جزءاً من ريعه للضحايا وعائالتهم, حتدث 
فيه عن الظروف التي عاشها ابنه، وطلب من اجلميع 

الصفح عنه.
شقــة

ذات رائحة كريهة
د. ح�سن الغول 
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بعبارات بذيئة، واعترف الزوج أمام احملكمة بذلك، 
ومع هذا لم يؤخذ بهذا السبب الذي يلحق الضرر 
كما نصت بذلك أحكام الشريعة في أكثر  باملرأة، 
يتمثل الضرر بكل  من موضع. وكما هو معلوم، 
موجب شرعي  بال  كهجرها  يجوز شرعاً  ال  »ما 

أبوظبي  محكمة  أمام  دعوى  ل«  ع.  »م.  أقام 
بالدخول  إلزامها  االبتدائية ضد زوجته طلب فيها 
الزوجية  بيت  إلى  والعودة  الزوجية  الطاعة  في 
واالستقالة من عملها كموظفة في إحدى املؤسسات 

احلكومية.
وأقامت الزوجة دعوى ضد زوجها طلبت فيها 
أوالدها،  حضانة  في  وبحقها  زوجها  من  الطالق 
ومبسكن  خلدمتهم،  خادمة  بتوفير  الزوج  وإلزام 
حضانة لهم، وبأن يدفع الزوج نفقتها ونفقة األوالد 
من تاريخ إخراجه لها من البيت إلى تاريخ انتهاء 
عدتها، وبأن يرد لها ما أنفقته من مالها على دراسة 

األوالد وعلى بناء بيت الزوجية.
الزوجة  بطالق  درجللة  أول  محكمة  حكمت 
وبثبوت حقها  بينونة صغرى،  بائنة  للضرر طلقة 
بتوفير خادمة  الزوج  وإلزام  أوالدها،  في حضانة 
ومسكن حضانة، وبأن يدفع الزوج للزوجة مبلغ 3 
آالف درهم شهرياً كنفقة لألوالد، وبحفظ حقها في 

مصاريف دراسة األوالد وبرفض باقي الدعاوى.
محكمة  فحكمت  احلكم،  الطرفان  استأنف 
االستئناف برفض استئناف الشاكية وبإلغاء احلكم 
الطاعة  في  بالدخول  الشاكية  وإلللزام  املستأنف 

الزوجية.
استأنفت الشاكية احلكم أمام احملكمة االحتادية 
ألن  املستأنف،  احلكم  بنقض  حكمت  التي  العليا 
والقانون  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  مخالفة  فيه 

وقصوراً في التسبيب وفساداً في االستدالل.
ورداً على سؤال حول وجهة نظره في القضية 
املواد  أُستاذ  جنيب  أحمد  مصطفى  الدكتور  قال 
في  الزوجة  رأت  الشرطة:  كلية  في  الشرعية 
الضرر بسبها  بها  أن زوجها أحلق  القضية  هذه 

وضربها وَسبّها وسب أبيها«، ويبيح للزوجة طلب 
الطالق.

اأ�ضرار مادية ومعنوية

الضرر  من  أخرى  أنواعاً  املالكية  فقه  ذكر  وقد 
تثبت للزوجة حق الطالق إذا صدرت عن زوجها، 
ومنها: حتويل وجهه في الفراش عنها، وإيثار امرأته 
وال يخفى أن  وترك وطئها وسبها،  األخرى عليها، 
هذه األضرار املادية واملعنوية التي تلحق بالزوجة، 
الذي  والهدف  تتنافى  فهذه  ذلك،  في  عجب  وال 
شرع الزواج من أجله والقائم على احملبة واملودة 
للتباغض والتنافر  بل هي مرتع خصب  والرحمة، 

والعصيان وَشقِّ عصا الطاعة بني الزوجني.
مع  أوصلها  زوجها  بأن  الشاكية  احتجت  كما 
أوالدها إلى بيت أهلها باختياره ولم ينفق عليها وال 
به احملكمة.  ثابتة ولم تأخذ  والنفقة  أوالدها،  على 
ومن املقرر عند فقهاء املالكية أن املرأة إذا ادعت أن 
الزوج لم ينفق عليها وكانت تقيم في دار غير داره 

فالقول قولها في هذه املسألة. 

حق ثابت

وغني عن القول إن ُحكم نفقة األوالد ال يحتاج 
في  ويأخذ  لهم،  ثابت  حق  ألنه  محكمة  حكم  إلى 
علماً أن الزوج لم  هذه القضية حكم نفقة الزوجة، 
بعدم  قولها  فالقول  النفقة،  إليها  أرسل  أنه  يثبت 
ويوجب  احلكم  يعيب  الذي  األمر  النفقة،  وصول 
كت به الزوجة. ومن أجل ذلك  نقضه، وهذا ما متسَّ
كله، فوضت النيابة العامة األمر إلى احملكمة عندما 
امليثاق  وتناسيا  والرحمة  املللودة  الزوجان  نسي 
الغليظ الذي يربط بينهما، ونحن ُنذكرهما بثمار هذا 

امليثاق من البنني واحلفدة ونحذرهما من شياطني 
فيهدمان  منهما  ضعف  حلظة  في  واجلن  اإلنس 
أركان احلياة الزوجية، في غرفة املشاورة، بل غرفة 
املسامحة والندم والتمسك مبكارم األخالق بالعفو 
عيب  ويتناسى  ويصفح،  فيعفو  النبيلة  والرحمة 
صاحبه ويتسامى فوق اخلالفات فتصفو النفوس 
ويندحر شياطني اإلنس واجلن وتعود مياه احلياة 
نهدم  وال  األسللرة  فنبني  مجاريها  إلى  الزوجية 
الزوج ربح  إن  قولنا:  األخطاء  أكبر  أركانها. ومن 
القضية أو انتصرت فيها الزوجة، فكالهما في هذه 

احلالة خسر القضية.

في بيت الطاعة

حكم معيب

وإن َتعذر اإلصالح، بعث القاضي حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها، فهما أعرف مبواطن األمور وخير 
أسرارها  فضح  دون  بينهما  الصالح  يطلب  من 
في  ما  إليهما  الزوجان  فيبرز  أخبارهما،  وكشف 
الصحبة  وُحسن  والبغض  احلب  من  ضمائرها 
أسباب  على  فيّطلعا  الزوجية،  احلياة  واستمرار 
مبستقبل  رانهما  وُيبصِّ وينصحانهما  اخلللالف 
األوالد واألسرة ويذّكرانهما بتقوى الله عز وجل، 
ويحذرانهما وساوس الشيطان، كما ولهما أن ُيفرِّقا 

بينهما إن وجدا في ذلك إصالحاً. 

وأخيراً وملا قضت احملكمة في هذه القضية بعدم 
إلزام الزوج بالنفقة، ففي هذا احلكم نظر في الناحية 
الشرعية ألنه من املقرر عند فقهاء املالكية أن النفقة 
واجبة وتعني »ما به قوام معتاد حال اآلدمي من 
الكفاية  فيها من  وأنها واجبة والبد  دون سرف«، 
حابسة  ملرأة  الزوجني،  بني  الغليظ  امليثاق  بسبب 
نفسها ملصلحة زوجها ورعاية أوالده وإصالح بيته 
حيث محبتها ورعايتها والعطف واحلنان ألوالدها.

من  معيباً  احلكم  هذا  يعتبر  كله،  ذلك  أجل  من 
الناحية الشرعية يوجب نقضه ملخالفته أحكام فقهاء 

املالكية.

حامد حمجوب 

مصطفى أحمد جنيب

النفقة واجبة والبد 

فيها من الكفاية 

ب�سبب امليثاق 

الغليظ بني الزوجني
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التعرض لالنحراف قانوناً. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد حدثاً الرتكاب 
جرمية أو القيام بعمل من األعمال التحضيرية أو املسهلة أو املتممة الرتكابها أو 

حرَّضه عليها ولو لم يرتكبها احلدث فعال.ً

ثامنًا: اأماكن خا�ضة لتنفيذ الأحداث للعقوبة

تخصص لألحداث احملبوسني الذين يجاوزون أثناء تنفيذ عقوبة احلبس سن 
الثامنة عشرة أماكن منفصلة عن األحداث الذين لم يجاوزوا تلك السن الستكمال 

تنفيذ املدة املتبقية من العقوبة. ويجب في جميع األحوال فصل اجلنسني.

تا�ضعًا: رعاية وتاأهيل الأحداث

عضويتها  في  تضم  مشتركة  تشكيل جلنة  على  القانون  مشروع  وينص 
ممثلني من 9 جهات وتسمى »جلنة رعاية وتأهيل األحداث« ويصدر بها قرار 
املذكورة.  الوزارة  عام  مدير  برئاسة  وتكون  االجتماعية  الشؤون  وزير  من 
الهيئة  الشؤون االجتماعية وآخر من  عن وزارة  وتضم في عضويتها ممثالً 
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، وثالثاً عن وزارة الداخلية، باإلضافة إلى 
وزارتي الصحة والتربية والتعليم. كما تضم في عضويتها ممثالً عن الهيئة 
وكذلك  والطفولة  لألمومة  األعلى  واملجلس  والرياضة  الشباب  لرعاية  العامة 
أحد أعضاء اجلمعيات ذات النفع العام باإلضافة إلى عضو من األعيان املهتمني 

بشؤون األحداث.

عا�ضراً: اخلطورة الجتماعية لالأحداث املعر�ضني لالنحراف

التي تتوافر فيها اخلطورة االجتماعية على  القانون احلاالت  يحدد مشروع 
حاالت،   10 في  ُحصرت  حيث  لالنحراف،  التعرض  من  عليه  وُيخشى  احلدث 

وهى:
1 لل إذا وجد متسوالً أو ميارس ما ال يصلح وسيلة مشروعة للتعيِّش.

2 لل االعتياد على املبيت في أماكن غير معدة لإلقامة أو املبيت.
3 لل التردد على األماكن املشبوهة أخالقياً أو اجتماعياً.

4 لل مخالطته للمنحرفني أو املشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
5 لل إذا تكرر هروبه من البيت أو املدرسة أو املعهد.

6 لل اذا كان سيئ السلوك وخارجاً عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو كان 
الولي متوفى أو غائباً أو عدمي األهلية.

7 لل إذا تعرض إليذاء مقصود من أحد والديه أو زوجه جتاوزت حدود التأديب 
التي يبيحها القانون والُعرف العام..

8 لل كل حدث يهمله أولياء أمره أو تخلوا عنه أو استغلوه.
9 لل إذا كان بقاؤه في أسرته من شأنه تعريضه خلطر جسيم، سواء على أمنه أو 

حياته أو صحته أو أخالقه.
10 لل. حتريضه على االستعمال غير املشروع للمخدرات أو الكحوليات أو العنف 

أو األعمال املنافية لآلداب. 

اأحد ع�ضر: ال�ضمانات املقررة لالأحداث يف جميع مراحل 

الدعوى اجلزائية

للحدث حق االستعانة مبحاٍم حلضور التحقيق معه سواء أمام الشرطة، أو في 
مرحلة احملاكمة، وُيدعى للحضور خبير أو أكثر إلبداء رأيه شفهياً أو كتابياً في 
مسائل تتعلق بالقضية أو بشخصية احلدث. وال يجوز حبس احلدث احتياطياً، 
فإذا كانت ظروف التحقيق تستدعي اتخاذ إجراء ضده جاز للنيابة األمر بتسليمه 
أن يكون ملتزماً  على  الوصاية عليه،  أو  الوالية  له  إلى من  أو  أحد والديه  إلى 
بتقدميه عند طلبه. وإذا تعذر ذلك كان لها أن تأمر بإيداعه إحدى املؤسسات 
املعدة لألحداث على أال تزيد مدة اإليداع على أسبوع ما لم توافق احملكمة على 

َمّدها.

ثاين ع�ضر: �ضحب و�ضاية »ويل اأمر« لالأحداث اجلانحني

وقد منح مشروع القانون السلطة التقديرية للقاضي في جواز احلكم بسحب 
جزء من الوصاية أو الوصاية كاملة من ولي األمر عن ابنه، في حال تسببه في 

جنوحه، وإيداعه دار الرعاية االجتماعية.

�ضابعًا: العقوبات التي ميكن انزالها بالأحداث:

ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بغرامة ال تقل عن 1000 درهم وال 
تزيد على 3 آالف درهم كل من أُنذر طبقاً للمادة »15«، ثم أهمل مراقبة احلدث 
وترتب على ذلك عودته إلى إحدى حاالت التعرض لالنحراف. ويعاقب بغرامة 
ال تقل عن 2000 درهم وال تزيد على 5 آالف درهم كل من سلم إليه احلدث 
وأهمل رعايته وترتب على ذلك جنوح احلدث أو تعرضه لالنحراف. ويعاقب 
بغرامة ال تقل عن 3 آالف وال تزيد على 5 آالف درهم كل من ُسلَّم إليه احلدث 

وامتنع عن تقدميه إلى السلطات املختصة عند طلبه. ويعاقب باحلبس مدة ال 
تزيد على 6 أشهر وبغرامة ال تقل عن 3 آالف درهم وال تزيد على 7 آالف 
درهم أو بإحدى العقوبتني كل من أوى إليه حدثاً حكم عليه طبقاً ألحكام هذا 
أعانه عليه. ويعاقب باحلبس مدة ال تقل عن  أو  الفرار  إلى  أو دفعه  القانون 
سنتني وبغرامة ال تقل عن )عشرة آالف( درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من عرَّض حدثاً إلحدى حاالت االنحراف الواردة باملادة )13( بأن أعده لها 
أو ساعده أو حرَّضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة 

حول مشروع
قانون األحداث الجديد 2/2

س: ما اإلجـــراءات التي تتبعهــا وزارة الداخليــة 
قبل القيام بأية مناقصـــات

)شراء ــ مقاوالت ــ توريدات عامة(
أو تنفيذ  األشغال وغيرها؟

يجيب عن هذا السؤال:
النقيب/ حممد اأحمد الزيودي

إدارة الشؤون القانونية - ديوان وكيل الوزارة

تقوم الوزارة بشراء جميع املواد  استكماالً لسؤال العدد املاضي، 
اخلدمات  تأدية  أو  واألشغال  األعمال  مقاوالت  وإجراء  واألصناف 
بإثبات  بعدها  املناقصات  جلنة  وتقوم  العامة،  املناقصة  طريق  عن 
تدّون فيه وقائع  إجراءات في محضر رسمي  به من  كل ما قامت 
ذلك جميع  اللجنة وتوصياتها مبا في  املناقصة ومالحظات  جلسة 
كشوف  إرفللاق  مع  أعضائها،  جميع  عليه  ويوقع  االعتراضات، 
ومستندات املناقصة والعطاءات املقدمة، ثم ترفع اللجنة املوضوع إلى 

السلطة املختصة باالعتماد طبقاً ملا يلي:
لل الوزير املختص )بدون حٍد أعلى(.

لل مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه )700.000( درهم.
لل املدير التنفيذي أو من ينوب عنه حتى )500.000( درهم.

عن طريق  الشراء  للوزارة  يجوز  العامة،  املناقصة  من  واستثناًء 
يتعلق  وفيما  املباشر،  باألمر  أو  املمارسة  أو  احملللدودة  املناقصة 
بالشراء عن طريق املناقصة احملدودة تنطبق في شأنها جميع القواعد 

واإلجراءات الواردة بشأن املناقصة العامة.

أما عند االنتهاء من الشراء عن طريق املمارسة فيجب أن حترر 
إجراءات  من  به  قامت  مبا  محضراً  حالة  كل  في  املمارسات  جلنة 
مصحوبة بالعروض واإلقرارات التي حصلت عليها باملمارسة مبيناً 
باعتماد  املختصة  للسلطة  توصياتها  اللجنة  ترفع  ثم  األسعار  بها 

نتيجة املمارسات طبقاً للحدود التالية:
لل الوزير املختص )بدون حٍد أعلى(.

لل مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه حتى )700.000( درهم.
لل املدير التنفيذي أو من ينوب عنه حتى )500.000( درهم.

مذكرة  تعد  املباشر،  األمر  طريق  عن  للشراء  بالنسبة  وكذلك 
املباشر  باألمر  األعمال  تنفيذ  أو  املواد  لشراء  تدعو  التي  باألسباب 
وتعرض على السلطات املختصة للحصول على املوافقة املسبقة وفقاً 

ملا يلي:
لل الوزير املختص )بدون حٍد أعلى(.

لل مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه )700.000( درهم.
لل املدير التنفيذي أو من ينوب عنه )500.000( درهم.

ويجوز للوزير املختص املوافقة دون التقيد بحٍد أقصى في حالة 
املواد أو األعمال التي تكون محتكرة من قبل إحدى املؤسسات العامة 

الوطنية.

ار
ـــ

�سـ
ف

ـت
�س

ا

نقيب/ د. زبيدة جا�سم حممد

ديوان وكيل وزارة الداخلية

يت�سمن م�سروع قانون الأحداث اجلديد اإن�ساء نيابة وحماكم خا�سة بالنظر يف ق�سايا الأحداث، 

وكذلك ت�سكيل �سرطة خا�سة لالأحداث �سيكون لها تدريب خا�ص وتكوين مهني خمتلف، يركز على 

م مراحل الطفولة، ويتم حتديد مهام �سرطة الأحداث و�سروط العاملني بها والقواعد التي  تفهُّ

يعملون مبوجبها.

أوراق قانونية
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ينتج عنها من آثار سلبية وأضرار تصيب األفراد 
ومن ثم تنتقل ملختلف أبعاد  الذين لهم عالقة بها، 
إنتاجية  على  التأثير  من  تؤديه  ملا  نظراً  املجتمع، 
لعالج  االقتصادية  والتكلفة  املتعاطني،  األشخاص 
أجهزة  على  أموال  من  إنفاقه  يتم  وما  املتعاطني، 
العدالة اجلنائية التي تتصدَّى ملكافحة هذه الظاهرة، 
غسلها  يتم  التي  األمللوال  وحجم  ألثر  باإلضافة 
االقتصادي وجميع  بالبعد  تلحقها  التي  واملخاطر 

جوانب الدولة بوجه عام.
املخدرات  مخاطر  تناول  أهمية  تأتي  لذلك 
والعقاقير غير املشروعة على الصحة بوجه خاص، 
ومن ثم ما تؤديه من أثر سلبي على أبعاد املجتمع، 
ومنها األثر السلبي على إضعاف إنتاجية املتعاطني، 
باإلضافة إلى ما  وزيادة كلفة اقتصاديات العالج، 
يسبق ذلك من اقتصاديات عمليات غسل األموال، 
وتلك األموال ُتستقطع من  واقتصاديات املكافحة، 
فتؤدي إلى عرقلة  املشاركة في النمو االقتصادي، 
التنمية  يهدد  مما  املجتمع  في  احلقيقية  التنمية 

البشرية في الدولة.

اأبعاد التنمية الب�ضرية

ببناء  الناس  تنمية  إلى  البشرية  التنمية  تسعى 
في  ذلك  واستثمار  مهارياً،  وإعدادهم  قدراتهم 
قدر  أكبر  إتاحة  بهدف  املشاركة،  جوانب  مختلف 

من اخليارات أمام الناس فيما يلي: 
1. أن يعيش اإلنسان حياة مديدة متمتعاً بصحة 
جيدة، وذلك من خالل االهتمام بصحة اإلنسان منذ 

امليالد حتى مرحلة الشيخوخة. 
إلى  للوصول  اإلنسان  أمام  الفرصة  إتاحة   .2
التعليم واملعرفة حتى ميكن مد اإلنسان بالبيانات 
للمشاركة  مهارياً  إلعداده  الضرورية  واملعلومات 

في املعلوماتية وجني ثمارها. 
3. إتاحة مستوى معيشي الئق، يحقق متطلبات 
احتياجاته  تلبية  على  قللادراً  ويجعله  اإلنسان، 
ملواكبة  ومهاراته  قدراته  وتنمية  التعلم  ومواصلة 

التقدم التقني. 
4. باإلضافة للخيارات السابقة تأتى أهمية إتاحة 
اإلنسان  حقوق  وضمانات  والدميقراطية  احلرية 

املختلفة.
 

ال�ضحة كاأحد اأبعاد التنمية الب�ضرية 

ميكن  الصحة  من  مستوى  بأعلى  التمتع  إن 
بلوغه هو أحد احلقوق األساسية لكل إنسان، دون 
متييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية 
وحسب  االجتماعية.  أو  االقتصادية  احلالة  أو 
دستور »منظمة الصحة العاملية«،  يعني احلق في 
الظروف  تهيئة  احلكومات  على  يجب  أّنه  الصحة 
املناسبة التي تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأكبر 
مستوى ممكن من الصحة. وتتراوح تلك الظروف 
بني ضمان اخلدمات الصحية وظروف عمل صحية 
وآمنة وقدر كاف من املساكن واألغذية واألطعمة 

املغذية.
وهذه العالقة املتبادلة بني الصحة والتنمية تعني 
إلى حتسني  االقتصادية يؤدي  التنمية  أن حتقيق 

وتهديد التنمية البشرية

البشرية  التنمية  إن  القول  ميكن  بادئ ذي بدء، 
التسعينات  عقد  بداية  في  طرحه  مت  كمفهوم 
املتحدة  األمم  »برنامج  من  العشرين،  القرن  من 
اإلمنائي«، وهي كعملية تهدف إلى توسيع اختيارات 
الناس، عن طريق تكوين وبناء قدراتهم ومهاراتهم 
بغرض تنميتهم، وهذه التنمية تكون من أجل الناس 
من خالل أهمية استخدام مهاراتهم وقدراتهم في 
العمل للمشاركة في اإلنتاج  احلصول على فرص 

عدالة  ضمان  مع  التنموية  العملية  استدامة  لدعم 
توزيع ثمارها على جميع أفراد الدولة، كذلك يجب 
حُتقق  حتى  الناس،  بواسطة  التنمية  تلك  تتم  أن 
في  مشاركتهم  إلي  وتللؤدي  اختياراتهم  توسيع 
وِصّحياً«،  واقتصادياً،  »تعليمياً،  األبعاد  مختلف 

ومشاركتهم سياسياً في اتخاذ القرار.
إال أن املُخدرات والعقاقير غير املشروعة تؤدي 
أبعاد  تلحق مبختلف  التي  املخاطر  من  الكثير  إلى 

وأمنياً«،  واجتماعياً،  وصحياً،  »اقتصادياً،  املجتمع 
الناحية  من  باملتعاطني  يلحق  ما  خاص  وبوجه 
على  سلباً  اآلثللار  تلك  تنعكس  ثم  ومن  الصحية، 
إلى  باإلضافة  أبعادها،  مبختلف  البشرية  التنمية 
في  اإلنسان  وحقوق  والدميقراطية  احلرية  تهديد 

الدولة.
وتعد هذه الظاهرة من أكبر املُعّوقات واملهددات 
الرئيسية للتنمية البشرية مبختلف أبعادها، وذلك ملا 

د. عادل عبد اجلواد الكردو�سي
خبير في شعبة البحوث بوزارة الشؤون االجتماعية

األفضل  الصحة  أن  حني  في  الصحية،  األوضاع 
املنادين  ولكن  االقتصادية.  التنمية  في  تساهم 
أن  الصحي عادة ما يحذرون من  القطاع  ببرامج 
التنمية مبفردها ال ميكن االعتماد عليها لتخفيض 
بالتغذية،  اخلاصة  البرامج  وأن  والوفاة،  العجز 

والرعاية الصحية، والصحة البيئية مطلوبة أيضاً.
التنمية  من  يتجزأ  ال  جزء  الصحة  إن  وحيث 
االقتصادية واالجتماعية، ولئن كانت الصحة غاية 
أساسية من غايات التنمية، فإن القدرة على التنمية 

نفسها تتوقف على الصحة.  
واخلالصة هي أنه على االقتصاديني أن يتذكروا 
النظم  أن  إذ   - للصحة  اجلوهرية  القيمة  دائما 
الصحية املعاصرة متتلك األدوات الالزمة لتحسني 
على  أن  كما  متواضعة.  بتكلفة  الفقراء  رفاهية 
املسؤولني عن الصحة أن ينبهوا السياسيني إلى أن 
االستثمار في الصحة ُيسّرع في النمو االقتصادي 

وأنه من الوسائل الفعالة للتخلص من الفقر.

خماطر املخدرات على ال�ضحة 

نفسية  آثلللاراً  املللخللدرات  تعاطي  ملشكلة  إن 
والتفكير  تتمثل في حاالت اخللط الذهني،  وعقلية، 
والنوبات الذهانية  والتدهور العقلي،  االضطهادي، 
والنوبات  النوم،  واضطرابات  والهلوسة،  احلادة، 
نقول:  أن  ميكن  بالصرع. وبصفة عامة،  الشبيهة 
نفسية  اضطرابات  يحدث  املخدرات  إدمللان  إن 
في  واإلسللراف  االكتئاب،  منها:  خطيرة  وعقلية 
القلق، واإلحساس بالفزع غير املنطقي، واضطراب 

اإلدراك احِلسي، والذاكرة والتفكير.
على  يؤثر سلباً  للمخدرات  الشخص  إدمان  إن 
عام  ضعف  من  يعاني  فنجده  اجلسمية،  حالته 
وارتعاش  اجلسم،  وزن  في  ونقص  صحته،  في 
باخلمول  شعوره  إلى  باإلضافة  األطللراف،  في 
والكسل وفقدان الشهية، وضعف االنتباه البصري 

والسمعي. 
أخطر  من  املخدرات  تعاطي  مشكلة  وتعتبر 
بدون  العالم  بلدان  جميع  تواجه  التي  املشكالت 
يتم  عندما  املشكلة  هذه  خطورة  وتزداد  استثناء، 
مما  بينهم،  املخدرات  ونشر  الشباب،  استقطاب 
ل  ينتج عنه إهدار قدرات وطاقات الشباب، مع حتمُّ
األسرة والدولة أمواالً كبيرة لعالج املدمنني، مع ما 
يترتب على ذلك من آثار سلبية على التنمية بوجه 

عام والتنمية البشرية بوجه خاص. 
وإدمان  تعاطي  فإن  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
إلى  يللؤدي  املشروعة  غير  والعقاقير  املخدرات 
أضرار أخرى على القوى البشرية، نتيجة ما يلحق 
وهذا  الوباء،  بهذا  مرتبطة  وأمراض  علٍل  من  بها 
ينعكس على الصحة العامة في املجتمع وينعكس 

على التنمية البشرية.

املخدرات واإعاقة التنمية الب�ضرية 

يأتي االهتمام باملخدرات والعقاقير غير املشروعة 
ألنها متثل أكثر املشكالت خطورة على جميع بلدان 
العالم، وتزداد خطورة هذه املشكلة عند زيادة حجم 
االجتار فيها وتداولها، مما يترتب عليه زيادة أعداد 
والدولة  واألُسر  األفراد  بعض  وحتمل  املتعاطني، 
لكثير من األعباء املادية »املالية« الناجتة عن ذلك، 
غير  والعقاقير  املخدرات  لتجار  ذهابها  حيث  من 
املشروعة، وما يتم إنفاقه على املكافحة والتحقيقات 
وتأثير  والعقابية،  العالجية  واملؤسسات  اجلنائية 
ذلك على التنمية البشرية في املجتمع الذي توَجْد 

فيه هذه املشكلة. 
بسبب  النفقات  من  كثيراً  الدولة  تتكبَّد  كذلك 
البشرية،  التنمية  على  ذلك  آثار  وتظهر  املخدرات 
ارتكاب  في  سواء  الطاقات  تعطيل  في  وخاصة 
وتتمثل  جرائم املخدرات من جلب وإنتاج وتعاٍط، 
تلك الطاقة املعطلة في العمل الذي ميارسه هؤالء 
األشخاص بضياع جهدهم في هذه األعمال، وكذلك 
طاقات  عن  عبارة  هم  السجون  في  منهم  املودع 
تركوا عملهم  عاطلة عن العمل غير مستفاد منها، 
األصلي الذي يستفيدون منه وانخرطوا في أعمال 

غير مشروعة. 
باإلضافة إلى إن املخدرات تعيق التنمية البشرية، 
ملا ينتج عنها من نتائج سلبية تلحق مبختلف جوانب 
وبخاصة ما تؤديه في احلد من إنتاجية  املجتمع، 
املتعاطني، والكلفة االقتصادية لعالج املتعاطني، وما 
ينتج عن ذلك من عمليات غسل األموال واملخاطر 

التي تلحقها باملجتمع.
ومما سبق تتضح أهمية أن يتم إعداد احلمالت 
اإلعالمية التي تهدف إلى نشر التوعية من مخاطر 
التنمية  على  أضرارها  خاص  وبوجه  املخدرات 
البشرية في املجتمع، مع التركيز على توعية النشء 
والشباب بهدف إثارة وعيهم وتنميته جتاه املخدرات 
بقصد تغيير وتعديل آرائهم وسلوكهم من اجتاهات 
مع  للتعامل  رافضة  سلبية  اجتاهات  إلى  إيجابية 
بهدف  هذه املشكلة من حيث االجتار أو التعاطي، 
حتصينهم ووقايتهم منها، على أساس أن »الوقاية 

خير من العالج«

د الدولة كثريًا  تتكبَّ

من النفقات ب�سبب 

املخدرات

وتظهر اآثار ذلك على 

التنمية الب�سرية

ي
امل

لع
 ا
م
يو

ال

ت
را

د
خ

امل
ة 

ح
اف

ك
مل

20
11

و 
ني

يو
 26

المخدرات 



العدد 486 يونيو 582011

آفاق

59 العدد 486 يونيو 2011

ُتعد املخدرات أحد أهم األسباب في تدمير الشباب 
دمار  إلى  النهاية  في  يؤدي  الذي  األمر  وغيرهم، 
وعليه كان ال بد  شريحة مهمة من شرائح املجتمع، 
تعاطي  محاربة  في  الناجعة  احللول  رصد  من  لنا 

املخدرات. 
ومن الغريب أننا جتاهلنا إلى حٍد كبير دور طلبة 
التعليم العالي في مكافحة تعاطي املخدرات، إذ ميكن 

لهؤالء الطلبة احلد من تعاطي املخدرات على مستوى 
الدول، وذلك من خالل تفعيل دورهم في هذا املجال. 
حٍد  على  واإلناث  الذكور  من  العالي  التعليم  فطلبة 
سواء يتميزون بنضوج الوعيني الداخلي واخلارجي 
ومن هنا ميكننا أن نرسم  في هذه املرحلة العمرية، 
هذه  مع  التعامل  من  مُيّكنهم  محدداً  برنامجاً  لهم 
املبني  العلمي  الظاهرة بطريقة علمية تتسم بالذكاء 

على خطوات منضبطة وحلول مدروسة من معظم 
اجلوانب.

ويتميز طلبة التعليم العالي بالقدرة على مجاراة 
أكثر من غيرهم،  وما تهوى األنفس  النفس،  حديث 
نهم من معرفة الدوافع احلقيقية  وهذا يعمل على متكُّ
احللول  أسبار  في  ثم اخلوض  التعاطي ومن  وراء 
كذلك  ومتكنهم  الظاهرة،  هذه  مكافحة  في  الناجعة 

دور طلبة التعليم العالي
      في مكافحة المخدرات

من رسم الناحية النفسية للمتعاطي بطريقة أدق من 
غيرهم. 

اإلقناع  على  القدرة  العالي  التعليم  طلبة  وميتلك 
أكثر من غيرهم ال سيما ممن يقتربون منهم ِسناً، 
وهذا أمر مهم في مكافحة ظاهرة تعاطي املخدرات، 
للمتعاطي  والعاطفي  العقلي  الفهم  خللالل  فمن 
وتلك  الداخلية  اخللجات  هذه  فهم  من  واقترابهم 
وهمية  تبريرات  خلف  املتسترة  أو  العلنية  األفكار 
ميكن لهؤالء الطلبة من الولوج إلى أعماق املتعاطي 
ومن ثم يكون االستماع إليهم- الطلبة- أفضل من 

غيرهم وأوقع في النفس. 
من  العالي  التعليم  لطلبة  العمرية  املرحلة  وتعد 
املراحل اجَلّذابة لآلخر بغض النظر عمن هو اآلخر، 
ولكنها تعد جذابة له ملا في هذه املرحلة العمرية من 
انطباع خاص عند جيلهم وعند من ُهم أقل ِسناً وعند 
من ُهم أكبر منهم سناً، ألن هذه املرحلة الُعُمرية هي 
أهم مراحل العمر باتفاق علماء النفس، وهي املرحلة 

األكبر سناً  إليها ويود  الوصول  الصغير  يود  التي 
الرجوع لها، فهم بني املنزلتني. 

ويستطيع طلبة التعليم العالي السيطرة متاماً على 
إخوانهم وأصدقائهم وأقاربهم األصغر منهم سنا، 
وعليه يكون االعتماد عليهم أداة مهمة في التخلص 
من ظاهرة التعاطي. فاستغالل هذا الفارق الُعمري 
مهم جداً، ويجب عدم املرور عليه هكذا، فاألقل منهم 
سناً ينظرون إليهم نظرة القدوة، فالطالب في مرحلة 
الهدف  أنها  على  اجلامعة  إلى  يتطلع  العام  التعليم 
األعلى  املثل  أنهم  على  طالبها  إلى  وينظر  املنشود 

الذي ُيحتذى به.
مبثابة  العالي  التعليم  طلبة  نعتبر  أن  ونستطيع 
التي  احملتملة  املخاطر  عن  للذود  احلديدية«  »القبة 
تواجه الدولة، فيمكنهم بالتالي بذل املزيد من اجلهد 
العاطفة  هذه  استثرنا  إذا  سيما  ال  وطنهم  خلدمة 
وإذا علمنا أنها تكون في ذروتها عند طلبة  عندهم، 
على  أقدر  يعتبرون  فهم  هنا  ومن  العالي،  التعليم 

تقدمي اخلدمة املجتمعية الُشرطية في مكافحة ظاهرة 
التعاطي.

متقدة  الوطن  بناء  في  الداخلية  احلماسة  وتعد 
عندهم، ولذلك نلحظ عندهم العمل بحماسة في جلب 
وهنا يجب  املنفعة ودرء املفسدة عن الوطن وأبنائه، 
احلماسة  لهذه  اإليجابي  االستغالل  دولة  أي  على 

التي ميكنها حمل الوطن إلى بر األمان. 
ويتميز طلبة التعليم العالي بنضوج التكوين العقلي 
لديهم وهذا يؤدي إلى قدرتهم على التحليل والتعليل، 
وهو ما نحتاجه في معاجلة مكافحة املخدرات. ألن 
املتعاطي يحاول دائماً اللجوء إلى التبريرات التي أدت 
ويحاول جاهداً أن يغطي على خطيئته  إلى تعاطيه، 
باحلجج الواهية، وهنا ميكن لطلبة التعليم العالي من 
الرد على مثل هذه احلجج والتبريرات بقدرة فائقة، 
وأسلوب ميتاز بقوة احلجة والبرهان، معتمدين على 
اخلبرات  من  عندهم  تكونت  التي  الفلسفية  املقدرة 

اجلامعية.
في  التحرك  العالي  التعليم  لطلبة  كذلك  وميكن 
مساحات متعددة وأماكن مختلفة يحددها لهم أهل 
االختصاص من رجال الشرطة في مكافحة املخدرات، 
بعد تلقي التدريب الالزم ملثل هذا العمل. وبتحريك 
هذا الفئة الكبيرة من املجتمع - طلبة التعليم العالي - 
ميكننا استغالل هذه الطاقات التي كثيراً ما تهدر أو 
تذهب في اجتاهات غير مجدية وأحياناً في اجتاهات 
لو  وبذلك تخسر الدول جهوداً كبيرة متقنة،  ضالة، 

استغلِّت حلّركنا من خاللها اجلبال.
مكونة  ثالثية  جلنة  تكوين  إلى  هنا  أدعو  إنني 
ومن  املخدرات  مكافحة  في  املختصة  الشرطة  من 
مجموعة من طلبة التعليم العالي، يتم اختيارهم ضمن 
ومن طبيب نفسي مختص مبعاجلة  معايير محددة، 
على  يعمل  برنامج شامل  لوضع  املخدرات  مدمني 
مكافحة املخدرات يكون عماده طلبة التعليم العالي، 
ووضع برامج مشتركة بني الشرطة والتعليم العالي 
وقائمة  مدروسة  استراتيجيات  على  قائمة  تكون 
على ثالثة مستويات: املستوى األول: استراتيجيات 
قصيرة املدى، والثاني: استراتيجيات متوسطة املدى 
والثالث استراتيجيات بعيدة املدى، وبذلك نكون أول 
من يؤسس ملثل هذا البرنامج على مستوى العالم. 
األخرى،  للدول  التجربة  هذه  ُنصّدر  أن  لنا  وميكن 
تخص  التي  الفوارق  مراعاة  مع  أجنبية  أم  عربية 
لهذا  نؤطر  أن  لنا  ولكن ميكن  على حدٍة،  دولة  كل 
البرنامج بتصورات شمولية مع وضع مساحة جيدة 
مكوناتها  مع  يتناسب  مبا  دولة  كل  لتتحرك  مرنة 

املجتمعية.
وهذا يعطي البرنامج ليونة في التطبيق وإمكانية 
احلركة تبعاً للفوارق التي متيز كل دولة عن أخرى. 
العالي  التعليم  العمل اجلاد واملستمر مع طلبة  إن 
مُيكننا من خلق مجتمع آمن، والعمل على بناء جيٍل 
لقيادته،  مخلص  همومه،  في  يفكر  لوطنه  محٍب 
الصحيحة،  األُطللر  خللالل  من  اإلصللالح  يحاول 
ويعمل على حماية الوطن من كل مكروه ميكن أن 
يصيبه، ويخلص في أدائه وعمله، وهو بذلك يفيئ 
اإلتقان هاجس كل فرٍد  فيه  بناء وطن يكون  إلى 

من أفراده.

الدكتور �سائل �سديد
باحث وأستاذ جامعي - كلية التقنية العليا في أبوظبي
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للضباط  أنواعها  مبختلف  املساعدة  تقدمي 
في  القانون  وفرض  الشرطة،  أجهزة  في  العاملني 
سعت  التي  األهللداف  أحد  كان  املتحدة  الواليات 
إلى حتقيقها عبر  البلد  املسؤولة في ذلك  اجلهات 

عقود طويلة من الزمن.
وقد شهدت الفترة من نهاية الستينيات وحتى 
من  العديد  املاضي  القرن  من  السبعينيات  بداية 
احملاوالت اجلادة لتحقيق املساعدة املطلوبة لضباط 
الشرطة الذين يجد الكثيرون منهم أنفسهم ُعرضًة 
لالعتداءات خالل قيامهم بواجباتهم املهنية، وأحياناً 
خالل ممارستهم حلياتهم اليومية العادية بعيداً عن 

أجواء العمل.
وخالل احلقبة التي سادت فيها أنشطة اجلماعات 
اإلرهابية احمللية أمثال مجموعة »النمور السوداء«، 
التعرض  يتوقعون  الشرطة  ضباط  كان  وغيرها 

لالعتداء في كل مكان يذهبون إليه.
وقد لقي عدد من ضباط الشرطة مصرعهم في 
أحد مراكز الشرطة الفرعية في سان فرانسيسكو، 
بينما كانوا يجلسون في مكاتبهم ينجزون أعماالً 

كتابية عادية. 
اغتيال  السوداء«  »النمور  كما حاولت مجموعة 
رجال الشرطة داخل مركز شرطة فايرستون في 

لوس أجنلوس بوضع قنبلة داخل املركز.

د. ح�سن توفيق

للجمهور األسباب التي تدفع 
لتوخي  الشرطة  في  العاملني 
أنفسهم  وحللمللايللة  احللللذر 
الدوريات  في  عملهم  خالل 
من  الشوارع  في  وجتوالهم 
مع  بهم  ُمحدقة  أخطار  أيللة 
إدراكهم لوجود حدود ُمعينة 
لتقبل اجلمهور ما يقومون به 

من تصرفات.
الوقت  مللرور  مع  أنلله  إال 
مسؤولي  آراء  أصللبللحللت 
الشرطة وأفكارهم وأساليبهم 
اجلمهور  مع  التصرف  في 
أوخالل مواجهة أية تهديدات 
في  عليه  كانت  عما  مختلفة 
اعتمادهم  كان  عندما  السابق 
وغير  قللدميللة  مللعللدات  على 
العديد  في  توقعهم  متطورة 

من األخطار.
هنالك  أن  الللواضللح  ومللن 
املؤسسات  قبل  من  اهتماماً 
وسائل  بتوفير  الشرطية 
لرجال  والللسللعللادة  الللراحللة 
الللشللرطللة وحتللاشللي إثلللارة 

قيام  مواصلة  وكذلك  األحوال،  في جميع  الشكاوى 
وتوضيح  مسؤوليها بالتعامل اللطيف مع اجلمهور، 
أسباب جلوء رجال الشرطة إلى حماية أنفسهم خالل 

عملهم بشكل قد ال يحظى باستحسان اآلخرين.
ورجال  لضباط  النصح  توجيه  يتم  وعللادة 
الشرطة على السواء بأن يتصفوا بالكثير من التفهم 
للظروف احمليطة بهم، والتعامل بالشكل املناسب مع 

املجرمني وعدم اإلساءة إلى اجلمهور.
قبل  من  املتواصل  الوعظ  أن  مالحظة  ويجب 

ظروف  حول  املجتمع  ألفللراد  الشرطة  مسؤولي 
عمل رجال الشرطة قد يؤدي إلى حدوث انعكاسات 
توقعات  مستوى  جللاء  حللال  في  خاصة  سلبية، 
اجلمهور من رجال الشرطة أقل من املطلوب، األمر 
رجال  به  يقوم  ما  جتاه  الشكوك  يثير  قد  الللذي 
الشرطة من أعمال، وفي الوقت نفسه تتسع مساحة 
مؤسسات  مع  التعامل  في  اجلمهور  لدى  التردد 
الشرطة بشكل عام، وهذان العنصران قد ُيشكالن 

مع الوقت خطراً على حياة رجال الشرطة.

الشرطة  ضباط  مشاهدة  ميكن  كان  ووقتها 
وهم يتعرضون للقتل خالل تناولهم طعام اإلفطار 
قبل الذهاب إلى عملهم أوخالل قيامهم بنزهة مع 
املتقاعد جيري  الشرطة  أصدقائهم.ويقول مفوض 
بويد في مقالة له بعنوان »العقلية التنظيمية وسالمة 
الضابط« في مجلة »أميركان كوب«: إن الكثير تغيَّر 
عبر األربعني سنة املاضية، وأصبح رجال الشرطة 
معدات  ويستخدمون  أفضل  لتدريبات  يخضعون 
متطورة وحديثة، إال أنه من املالحظ أن العديد من 
العاملني في مجال الشرطة كانوا يتجنبون الوقوع 
في مواجهات خطرة، وهوأمر كان يؤدي إلى جناح 

االعتداءات عليهم.
وفي الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي 
عندما كانت االعتداءات على ضباط الشرطة حتدث 
املؤسسات  كانت  ومتكرر،  ُمنتظم  شبه  بشكل 
الشرطية تسعى جاهدة لتوفير السالمة لضباطها، 
طبيعة  بسبب  للتهديدات  يتعرضون  الذين  خاصة 
اجليدة  املعاملة  تلقي  في  ومساعدتهم  عملهم، 
وهذا ال يعني أن يقيم  واالحترام من قبل السكان، 
شخص  كل  مع  صداقة  عالقات  الشرطة  ضباط 
أوأن يتراخى في حماية نفسه،  يقابله في الشارع، 
بهدف حتسني عالقته باآلخرين. كما رأت قيادات 
رجال  تعامل  في  احلذر  اتباع  أن  عديدة  شرطية 

الشرطة مع اجلمهور هوأسلوب عقالني وضروري 
في نظرها.

ورغم أن املؤسسات الشرطية في تلك الفترة لم 
تكن تتسامح إزاء أي تصرف فّظ وغير الئق يصدر 
عن ضابط الشرطة جتاه اجلمهور، إال أنها لم جتد 
أية غضاضة في وضع هذا الضابط يده على جراب 
السائق  سيارة  نافذة  من  اقترابه  خالل  مسدسه 
تهديد  إشللارة  من  ذلك  يحمله  وما  وقوفها،  عند 
حلياة هذا السائق. وكان العديد من الضباط ومن 
ذوي الرتب األقل يحتاجون إلى الكثير من الوقت 
والتي من  باحلذر،  تتصف  التي  اإلجراءات  لشرح 

الضروري اتباعها في كل مهمة عمل يقومون بها.
وفي تلك العقود املاضية شهدت لوس أجنلوس 
من  أعضاء  بها  قام  التي  االعتداءات  من  العديد 
مجموعة »النمور السوداء«، حيث كان يتصدى لهم 
العشرات من رجال الشرطة من ذوي اخلبرة في 

التعامل مع العناصر اإلرهابية.
وفي الوقت الذي كان فيه رجال الشرطة يتلقون 
كانت  يومياً،  اجلمهور  من  الهاتفية  املكاملات  مئات 
سالمة هؤالء العاملني في مؤسسات الشرطة تأتي 
وكان من  ضمن أولويات اجلهات املسؤولة عنهم، 
املالحظ عدم وجود أية مشاكل بني رجال الشرطة 
يشرحون  املسؤولون  كان  كما  املجتمع،  وأفللراد 

ضابط  رأى  وإذا 
اتخاذ  عليه  أن  الشرطة 
لتحاشي  الوسائل  جميع 
أواجلدل  الشكاوى  إثارة 
احلالة  هللذه  فللي  فللإنلله 
األمنية  سالمته  يضع 
كما  الثاني،  املللقللام  فللي 
إزاء  بالقلق  إذا شعر  أنه 
ما  لشخص  مضايقته 
لعمله،  ممارسته  خالل 
فإن عليه أن يدرك أن هذا 
األمر أفضل من أن يجد 

حياته مهددة باخلطر.
وفي الوقت الذي يجب 
فيه عدم وضع أية حواجز 
بني رجل الشرطة وأفراد 
أن  يجب  فإنه  املجتمع، 
تواصل  هنالك  يللكللون 
بحيث  اجلللانللبللني  بللني 
العادي  للمواطن  مُيكن 
بعض  علللللى  يللطلللّللع  أن 
واإلرشلللادات  البيانات 
التي ُتصدرها املؤسسات 
الشرطية التي لها عالقة 
بيانات  بأية  تزويده  يتم  وأن  بالشارع واجلمهور، 
قد تساعده على أن يفهم بشكل أكثر ظروف عمل 

رجال الشرطة والتهديدات احمليطة بهم.
كما أن على رجال الشرطة أن يدركوا جيداً أن 
حمايتهم ألنفسهم خالل القيام مبهام عملهم يجب 
أن  يجب  الللذي  اجلمهور  حساب  على  تكون  أال 
أية إجراءات يقوم  بقدر اإلمكان عن  يكون راضياً 
للتذمر  أمامه  ذريعة  يجد  وأال  الشرطة،  بها رجال 

والشكوى.

معضلة  درء األخطار
توخ

الحذر

ال تتوخى
الحذر

دعهم

 ي�شتكون عليك

ال تدعهم

 ي�شتكون عليك

قد يواجه ضباط الشرطة معاناة في وجه املطالب املتضاربة للمؤسسة األمنية مما يعرض 
رؤسائهم سخط  وبالتالي  املواطنني،  من  شكاوى  تلقي  جتنب  أجل  من  للخطر  سالمتهم 
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في أكثر من مرة، قلنا إن مشكلة البحث عن مكان 
الكافية،  املعلومات  في  محصورة  تبقى  لزيارته، 
وهذه مصادرها متعددة لكن األفضل هم األصدقاء 
بيد  الشخصي.  الكمبيوتر  وأخيراً  السفر  ومكاتب 
أن وجود »خبير« يكون األفضل على األطالق. أما 
احلجز والتحضير للسفر، فينصح تركهما لشركات 
ترغبه  عما  تفصيالً  تخبرهم  أن  بعد  متخصصة 

وحتتاجه من أمكنة.
وهذا ما فعلناه عندما اختمرت فكرة السفر إلى 
من  يلزم  مبا  »الللذات«  إلعللادة شحن  بعيد  مكان 
ضروريات، من »أكسير« كما كانوا يكتبون األقدم 
منا جتربة في استخدام املصطلحات..»شخصياً ال 

أحب املصطلحات«..
قررنا وضع امليزانية،  بعد أن جهزت املجموعة، 
وعيّنا أميناً للصندوق كي يتولى ضبط املصروفات 
)على فكرة هذا الشخص مهم جداً في السفر وإال.. 
حلت الكارثة التي ال ينفع فيها ندم(. بعدها سلمنا 
مكتب طيران أمر تولي مسؤولية إيصالنا ووضعنا 

في فندق أربع جنوم في جزيرة كو ساموي - 
)Koh Samui( ملدة خمس ليال مع وجبة إفطار، 
كما نطلب دائماً، أما بقية النهارات فنحن أعلم كيف 
تذكر  ال  التكلفة  وكانت  طريقة.  بأجمل  نبددها 
جاي«  إذ لم تتجاوز العملية كلها »رايح –  حقيقة، 
وبدأنا  فقط.  درهم  آالف  ستة  التذكرة سوى  مع 

»ساموي«..
جزيرة  

المالذ اآلمن
وضغط  والفواتير  الوظيفة  شؤون  قليالً  ننسى 
نتخفف  بدأنا  املنزل..  وطلبات  الشوارع  أزدحللام 
لنطير. طريق الرحلة »أبوظبي- دبي - بانكوك - 

ساموي« والعكس جميل.
في »مملكة  أكبر جزيرة  ثالث  و»ساموي« هي 
بقطعة  حجمها  لصغر  تكون  ما  وأشبه  تايلند«، 
تايالند.  وتقع في جنوب  النعناع.  بنكهة  شوكوال 
عرفت  خليج  هنالك  العالم  شؤاطئ  بقية  ومثل 
خليج  هو:  يقولون،  كما  بها  وُعللرف  به  اجلزيرة 
متميزة على أكثر من  »سيام«. اجلزيرة وال حسد، 
غيرها  من  ماُزرت  تشبه  ال  فمنتجعاتها  مستوى، 
وعرفت، خصوصاً ذات اخلمس جنوم، وإلى جانب 
شاليهات  من  هللدوءاً  أكثر  شاليهات  هنالك  ذلك 

»بوكيت« أو »موريشيوس« أو حتى »املالديف«. 
املساحة  وكأن  اجلزر،  من  العديد  عكس  على 
تعتبر  السبب،  هي  مربع(  كلم   228.7( الصغيرة 
قد  كهذا  وأمر  العرب،  بالسياح  شحيحة  ساموي 
يفرح البعض ممن يأخذ على بني جلدته »قومه«، 
أنهم ال يحترمون أحياناً قواعد السلوك في البلدان 
األخرى، وهذه مسألة خالفية وفيها نظر كما يقول 
األزهريون، فتصرفات بعضنا تقع عن جهالة أو بال 
قصد بحكم أنه لم يتعود الشخص عليها من قبل. 
على أي حال، شخصياً لدي صور جميلة ومشرفة 

عن سياح عرب قد نكتب عنها الحقاً..

اأ�ضماك .. ل وجبات �ضريعة

في  الطعام  نوعية  عن  منكم  أحد  يسألن  وال 
الطبيعي أن تكون  ألن من  »جزيرة« ساموي )!(، 
واللحوم األخرى استثنائياً.  القاعدة،  األسماك هي 
متاماً كالطقس، فهل رأى أحد منكم جزيرة بال قليل 
من الرطوبة واألمطار املوسمية، خصوصاً إذا كانت 

في آسيا؟
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كنت  فإذا  بالبطولة:  شعوراً  متنحك  واجلزيرة 
نشطاً »ممن ألف رياضة املشي اليومية«، ميكنك أن 
تلف اجلزيرة في يوم واحد مبا فيها من شالالت 
واملرور  الهند  بجوز  ومثمرة  ُمشجرة  وغابات 
باحلدائق، وحتى املعابد وبقية املطاعم التي يضمها 
وقد تواجه بعدم التصديق لكن  »كتالوج« السائح، 
مطاعم  هنالك  ذلك.  سيثبتون  والشهود  الصور 
هنا  وتلك،  إيللاك  لكن  السريعة،  للوجبات  عديدة 
لألطعمة  املرئية  غير  »السموم«  من  لتتخلص  أنت 

للتنظيف،  هنا  أنت  امللوث..  املاء  وبعض  والغبار 
فعليك باألسماك الطازجة. 

»املالذ الآمن«

اخلرائط  في  ورد  كما  اسمها،  معنى  وهللذا 
الصينية، وحتى في القرن العشرين، كانت ساموي 
وجوز  املطاط  أشجار  على  تعتمد  تقريباً  معزولة 
ترى  السياحة..لكن  جانب  إلى  وحيد  كدخٍل  الهند 

ما أفضل شهور السنة في اجلزيرة؟ 
لكن الذروة  هي الشهور من اكتوبر إلى يونيو، 
فإن  لذلك  فبراير،  وحتى  ديسمبر  منتصف  تكون 
عليك أن حتسب حسابك من حيث احلجز الفندقي 
والطيران كذلك. لكن إذا لم تستطع السفر جواً إلى 
فلديَّ نصيحة تسوى »جمالً أو سيارة«،  اجلزيرة، 
هنالك وسيلة أخرى للتنقل »هذا إذا كنت في بانكوك 
العاصمة«، تلك الوسيلة هي الباص، نعم، تعوَّد على 
ركوب الباص وسترى ما ال ميكن رؤيته في بقية 
أيضاً  ميكنك  إذ  البحر،  سوى  اللهم  النقل  وسائل 
العاصمة  في  ميناء  من  بحراً  اجلزيرة  إلى  السفر 
الشواطئ  سترى  أخللرى  متعة  وتلك  بانكوك، 
حقيقة،  بها  لتحلم  تكن  لم  صوراً  وستلتقط  كلها 
املشجرة  أماكنهم  يغادروا  لم  أناساً  وستشاهد 

واملتشابكة طوال حياتهم.

منا�ضبة ليلية.. انتبه »لل�ضغارية«

وإذا كنت من املتحررين قليالً »أو كثيراً« ميكنك 
التي  اجلميلة  املناسبات  بعض  السكان  مشاركة 
أو  راودتك  رمبا  التي  اجلزيرة  تلك  في  يقيمونها 

خطرت على بالك وأنت في الصغر. 
فكم من مرة فكرنا ونحن مازلنا ناشئني بالهروب 
على اعتبار أن املكان اجلديد أفضل. أو  من املنزل، 
أنه سيجعلك تشعر باحلرية التي تريدها، هكذا كنا 
نفكر في املراهقة. »شخصياً كنت أهرب من بيتنا 
إلى بيت أحد أقاربنا البعيدين لكي أشعر باحلرية«.. 
إنها املراهقة تلك التي كبرنا عنها ونسينا التجاعيد 
تخلد  أن  في ساموي ميكن  هنا  الناي..  نغمة  في 
لنفسك بني بحر أمواجه تشبه خيوالً بيضاء تهرول 
على  بدم  أشبه  وبني غروب  أزرق،  في »مضمار« 

سكني الليل من أجل أنثى اسمها الشمس..
اجلزيرة  هذه  في  وملهماته،  الشعر  عن  وبعيداً 
متيزاً  األكثر  لكن  السكان،  يحيها  عدة  مناسبات 
وهي  املكتمل«،  »القمر  فيها مناسبة يطلقون عليها 
كهذا،  واحتفال  اسمها،  عليها  يدل  كما  شهرية 
ممن  والشابات  الشباب  من  فيه  املشاركني  أغلب 
لذلك قد اليتقبله كل  يعشقون االنطالق واالنعتاق، 
مبعنى أنه قد ال يصلح للعائالت الشرقية  السياح، 
التأويل  يختلف  امللل  يحل  عندما  لكن  خصوصاً. 
التصلح  العموم  على  لكن  االجتهادات.  وتختلف 

لل»الصغارية« املُرهقني نهاراً!
وإذا شاهدت وسمعت وصورت وتلذذت بأطايب 
أن  غير  من  اجلزيرة  تغادر  أال  عليك  املأكوالت، 
تبلغ  التي  بللوم«  »خللاو  اجلبلية  غابتها  »تصعد« 
الشعور مختلف،  »635« متراً. هنا  تقريباً  ذروتها 
وقت  على  يعتمد  ذلك  لكن  بارداً،  الهواء  يكون  قد 
الصعود..وتلك الغابة غير مأهولة، ومن األفضل أن 

تصعدوا في مجموعات.



»التوجد قوة حيث ال يوجد كفاح«.. بهذه املقولة 
أن  عملياً  وينفري  أوبرا  األمريكية  اإلعالمية  أثبتت 
اإلرادة  الذي ال ميلك شيئاً سوى  اإلنسان  مبقدور 
أن يحصل على ما يريد، فمن شوارع الفقر حتولت 
أول  وأصبحت  األمللريللكللي  اإلعلللالم  مللكة  أوبلللرا 
وقد اختارتها  مليارديرة أمريكية من أصل أفريقي، 
مجلة »فوربس« األمريكية لتكون الشخصية األكثر 
على  بذلك  متقدمة   2005 للعام  العالم  في  تأثيراً 
وقد وصفتها  والرياضة،  والسياسة،  الفن،  مشاهير 
وسائل اإلعالم بأنها أهم من رئيس الواليات املتحدة، 
على  املؤثرة،  اإلعالمية  الشخصيات  بل ومن أشهر 
مستوى العالم. وبفضل مواهبها املتعددة نالت الكثير 
من األلقاب والتسميات: »كملكة احلوار« و»صديقة 
التلفزيوني  برنامجها  خالل  من  وذلللك  العالم«، 
به  أسللرت  الللذي  »أوبللرا وينفري شو«  احلللواري 
من  أكثر  في  بثه  يتم  إذ  والعالم،  األمريكيني  قلوب 
»145« دولة ويشاهده أكثر من »30« مليون مشاهد 

أمريكي.
الذي يوصف بأنه من أجنح  البرنامج  وفي هذا 
تسلط وينفري فيه  البرامج األمريكية على اإلطالق، 
املهمة واجلادة  املوضوعات  العديد من  الضوء على 
التشويق  من  يخلو  ال  بأسلوب  أحياناً،  والهزلية 
والتواصل مع اجلمهور. وأثارت وينفري فيه العديد 
من القضايا املهمة التي يعاني منها املجتمع أهمها: 
املخدرات،  مشاكل  احلب،  الزواج،  الطالق،  »قضايا 
االختطاف،  حاالت  اجلنس،  الكحول،  على  اإلدمان 
األغنياء  عالم الفقراء واملعدومني،  أمراض السرطان، 

وأسلوب معيشتهم«، وأمور كثيرة. 

 حلم طفولة

مرتبطني  غير  والدين  من  وينفري  أوبرا  ولدت 
بالزواج، واضطرت بالتالي إلى العيش مع جدتها في 
أوبرا  وترعرعت  »ميسسبي«،  والية  في  فقير  حي 

جة َملكة اإلعالم الُمتوَّ
عمر حمزة

حياتها املهنية

إلحدى  كمراسلة  املهنية  حياتها  وينفري  بدأت 
املرحلة  في  تدرس  تزال  ال  وهي  اإلذاعية،  القنوات 
الثانوية في التاسعة عشرة من عمرها، ومتكنت من 
مبدينة   »WVOL« إذاعة  في  وظيفة  على  احلصول 
وحني  للقراءة،  وإتقانها  موهبتها  بسبب  »ناشفيل« 
جامعة  في  األولللى  اجلامعية  سنتها  في  أصبحت 
عليها  حصلت  تعليمية،  منحة  من خالل  »تينيسي« 
عليها  اقترحوا  أشخاصاً  اإلذاعللي  حضورها  لفت 
من  أمريكية  أول  فأصبحت  التلفزيون،  في  العمل 
WLAC- « أصل أفريقي تقدم األخبار في تلفزيون

TV« في »ناشفيل«. 
تقول:»أذكر أنني رفضت العرض نفسه مرتني، 
قصدت أحد مدرسي وقلت له،  وفي املرة الثالثة، 
ال  أن  أخاف  ألنني  التلفزيون،  في  العمل  أرفض 
ورد علّي املدرس قائالً:  أنهي دراستي اجلامعية، 
لهذا  اجلامعة  يقصدون  الناس  أن  تعلمني  »أال 

السبب«؟.
البرنامج  لتقدمي  »شيكاغو«  إلى  أوبللرا  انتقلت 
بعد  أصبح  الذي   ،»A.M.CHICAGO« الصباحي 
مرور شهر على بثه البرنامج األول على القناة، وفي 
أقل من عام تغير اسم البرنامج إلى: »أوبرا وينفري 

شو« ومددت فترته إلى ساعة كاملة.
في عام 1986 أصبح بث البرنامج على املستوى 
الوطني ليكون األكثر مشاهدة على مستوى برامج 
احلوارات، وأصبح فيما بعد من إنتاج شركة »أوبرا« 
في  مشاهد  مليون   »25« ويشاهده  بها،  اخلاصة 

الواليات املتحدة، وأكثر من مائة دولة في العالم.
الوصول  أوبرا  استطاعت  برنامجها  خالل  ومن 
على  الضوء  سلَّطت  حيث  املشاهدين،  قلوب  إلى 
وأوجدت  إيجابياته  قبل  األمريكي  املجتمع  سلبيات 
واملوضوعات  املهمة  القضايا  من  للعديد  احللول 
االجتماعية والنفسية والفنية والثقافية وغيرها من 
واألزياء  املوضة  إلى  باإلضافة  احلياتية،  األمللور 
واألمراض،  الصحة  ومواضيع  والبيوت  والطبخ 
كما أنها سلطت الضوء على عالم األغنياء والفقراء 
العديد  إلى  تطرقت  والعاملي،  األمريكي  املجتمع  في 
من مشاكل املجتمع األمريكي بهدف إيجاد احللول 
واجلدير بالذكر أن برنامجها يتميز عن  وأوجدتها، 
تقدميها  طريقة  أن  كما  االبتذال،  عن  ببعده  غيره 
والتواصل  ر  املتحَضّ احلوار  إلى  ارتقت  للبرنامج 

والتشويق املستمر.
استضافت أوبرا في برنامجها على مدى أكثر من 
ربع قرن شخصيات عاملية، ومن أبرزها: األسطورة 
البرنامج  1993 حينما قدمت  عام  مايكل جاكسون 
والتي  مباشر،  ببث  »نيفرالند«  مزرعته  داخل  من 
مليون   100 من  أكثر  احللقة  هذه  مشاهدة  بلغت 
مشاهد حول العالم محققاً أعلى نسبة مشاهدة حللقة 
في برنامجها، مما زاد من شهرتها عاملياً. في أوائل 
سياسية  شخصيات  استضافت  أيضاً  التسعينات، 
اجتماعية بارزة مثل: بيل كلينتون وهيالري كلينتون، 
من  الكثير  في  معهم  وحتدثت  رايس،  وكوندوليزا 

أسرار حياتهم.
واختطاف  الفقر  قضايا  برامجها  في  وناقشت 
األطفال واإلساءة لهم والكثير من القضايا التي تهم 
املجتمع األمريكي بصفة خاصة والعالم بصفة عامة. 
ولم تقتصر مقابالتها على الشخصيات الشهيرة، بل 
إن أغلب مقابالتها كانت مع عامة الشعب، تشاركهم 
الدموع  فيها  اختلطت  مؤثرة  حلقات  في  همومهم 

باالبتسامات.
ناحية  مللن  ضيوفها  مللن  جللرأة  أكثر  وكللانللت 
مما  وهي صغيرة،  والظلم،  الفقر  بحالتي  االعتراف 
واالرتياح  بالطمأنينة  الشعور  على  ساعد ضيوفها 

والتحدث دون خجل.

املمثلة والنا�ضرة 

ظهور  فأول  أفالم،  عدة  في  أدواراً  أوبرا  لعبت 
ألوبرا في السينما عام 1985 كان في فيلم ستيفن 
سبيلبيرج » اللون القرمزي« وحازت على ترشيحات 
من جوائز »األكادميية« و»الغولدن غلوب« عن الفيلم 
املبني على الرواية الفائزة بجائزة »بوليتزر« للكاتب 

توني موريسون.
كما شاركت في عدة أفالم تلفزيونية من إنتاجها 
و »ال أطفال هنا«  مثل: »نساء بروستر«عام 1989، 

عام 1993، و »كانت للنساء أجنحة« عام 1997.
أحد مؤسسي  أوبرا  كانت   2000 في مطلع عام 
حيث  النساء،  بأمور  اخلاصة  »أوكسجني«  قناة 
 ،»opera after the show« برنامج  أوبرا  أطلقت 
وهو  »أوكسجني«،  لقناة  حصرياً  ُيبث  كان  الذي 
عبارة عن نصف ساعة من لقطات واقعية ال تلتزم 

بأي نص.
في أبريل عام 2000 صدرت مجلة »أوبرا« التي 

أصبحت من أهم املجالت املتصدرة واملتخصصة في 
وفي  تاريخياً،  املجلة جناحاً  وسجلت  النساء،  حياة 
عام 2002 طرحت أوبرا النسخة العاملية من مجلتها 

في جنوب أفريقيا.

ثروة طائلة

»مجموعة  مثل:  إعالمية  شركات  أوبللرا  متتلك 
هاربو« التي تضم دور عرض أفالم وشركات فيديو 
أوبرا  فيها  التي متلك  الفضائية«  أوكسجني  و»قناة 

أسهماً عديدة.
 57« أوبللرا  الشهيرة  املليارديرة  حتدثت  وقللد 
عاماً« عن ثروتها التي ال حتدها حدود، بأنها سوف 
تنفقها ملساعدة احملتاجني واألطفال منهم على وجه 

اخلصوص، ومن هم أقرب إلى قلبها حباً وإعزازاً.
وتقدر ثروة جنمة التلفاز العاملية الثرية بحوالي 

»1.3« مليار دوالر.
 

اأعمال خريية

كدأب األثرياء في الغرب حترص أوبرا وينفري 
على العمل اخليري, وتعتبر أن أهم إجنازاتها في هذا 
املجال هو زيارتها التاريخية لقارة أفريقيا، واطالعها 
على معاناة األطفال الفقراء هناك، وقررت أن تتبنى 

أكثر من »50« ألف طفل أفريقي.
وأنللشللأت أوبلللرا »مللركللز أبللحللاث اإليلللدز« في 
في  واملكتبات  املدارس  من  والعديد  أفريقيا،  جنوب 
األيتام،  واألطفال  الفقراء  لتعليم  السمراء  القارة 
تقول:»سألني أطفالي في أفريقيا عما سيحدث لهم 
حتى  أنساهم  لن  أنني  طمأنتهم  فأريد  مت،  أنا  إذا 

بعد مماتي«.
طرح  على  أحد  يجرؤ  لن  رحيلي  )بعد  وتقول: 
السؤال »ماذا كانت تفعل تلك املرأة، وما دهاها؟ بل 
ومن الذي كانت  سيكون السؤال »من كانت حتب؟، 
اإلجابات  تأمني  بعد  أموت  أن  أريد  به؟...  تعتني 

الصحيحة(.
أوبرا  »مؤسسة  أوبللرا  أسست  الغرض  ولهذا 
إلى   50 بني  نصيبها  سيكون  اخليرية  وينفري« 
البعثات  تشمل:  وهي  سنوياً،  دوالر  مليون   100
اطالنطا،  في  هللاوس«  »مللور  كلية  في  التعليمية 
وتقدمي املساعدات إلى املدارس في أفغانستان ودعم 
قطار األنفاق »فريدوم سنتر« على مستوى الواليات 

املتحدة األمريكية.

في هذا البيت الفقير، لكنها 
سيدة  تكون  أن  أصرت 
مشهورة وغنية، وأن ال 
جدتها  بوظيفة  تعمل 
التي عانت من شظف 

العيش.
أوبللرا:»فللي  تقول 
أملك  كنت  طفولتي 

حلماً بأن أكون مشهورة 
إال أنني كنت أعي  وغنية، 
في  ولدت  التي  الظروف 

ظلها، حيث تربيت في بيت 
جدتي الفقيرة وتعلمت منها 

أصبح  كي  وأهلتني  القراءة، 
على ما أنا عليه اآلن«.

اسمها  أن  املللفللارقللات  ومللن 
مت  ولكن  »أوربلللا«،  هللو:  احلقيقي 

تسجيله »أوبرا« باخلطأ.
انتقلت  في السادسة من عمرها، 

إلى أن بلغت  للعيش مع والدتها، 
عمرها  مللن  عشرة  الللرابللعللة 

مع  للعيش  انتقلت  حللني 
أثره  له  وكللان  والدها، 

اإليجابي على حياتها 
مستقبالً.
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وكان على هذا اإلجراء أن يتم بعد قيام فون بوك 
مدينة  حول  يقع  آخر  رئيسي  جيب  مع  بالتعامل 

سمولينسك.
م كثيراً إثر سقوط 310  كان هذا اجليب قد حتجَّ
آالف جندي سوفييتي في أيدي القوات األملانية مما 
أدى إلى قيام جزء من اجليش األملاني حتت قيادة 
العاصمة  كييف  باجتاه  بالتحرك  روندشتيد  فون 
ُيصدر  ستالني  كان  وقت  في  ألوكرانيا  القدمية 

أوامره بالصمود حتى آخر رجل.
ومع اختراق مجموعة اجليش األملاني املخصصة 
باجتاه  البلطيق  لدول  الشمالية  للمناطق  للتوجه 
روسيا أصيبت حركتها بالبطء بسبب اإلرهاق الذي 
أصاب اجلنود األملان والتحرك في مناطق مملوءة 
مع  إال  للحصار  لينينغراد  تخضع  ولم  بالغابات. 

حلول شهر سبتمبر.
وعلى الفور َغيّر هتلر رأيه مرة أخرى، حيث قرر 
أن تصبح موسكو من جديد هدفه األساسي، وقام 
بإصدار أوامر للجيشني املتجهني للشمال واجلنوب 
من  عليها  حصال  التي  واملعدات  األسلحة  بإعادة 

مركز اجليش.
التوجه  له  املقرر  األملاني  باجليش  يتعلق  فيما 
فقد كان ينتظر البدء في فرض حظر  إلى الشمال، 
استمر بعد ذلك حتى يناير 1944، أما اجليش املتجه 
إلى اجلنوب فقد انشغل في االستيالء على مدينة 

كييف.
وبحلول التاسع عشر من سبتمبر كان نحو 600 
القوات  لدى  أسرى  وقعوا  قد  ألف جندي روسي 
كيلو   320 بنحو  التقدم  من  متكنت  التي  األملانية 
العسكرية  العملية  من خالل  موسكو  باجتاه  متراً 
التي أُطلق عليها اسم »اإلعصار« والتي بدأت بشكل 

فعلي في الثالثني من الشهر ذاته.
تشهد  املناطق  تلك  بدأت  أكتوبر  منتصف  وفي 
الشتاء  ببداية  إيذاناً  فكانت  غزيرة،  أمطار  هطول 
األمطار  بدأت  فقد  الواقع،  وفي  القارس،  الروسي 
في الهطول قبل ثالثة أيام من بدء عملية اإلعصار.

وقيادته  ستالني  كان  السوفييتي،  اجلانب  على 
على قناعة تامة بأن موسكو هي الهدف الرئيسي 
الهجمات  إثر  القناعة  وتعززت هذه  للغزو األملاني، 

على  األملانية  احلربية  الطائرات  بها  قامت  التي 
العاصمة والتي بدأت في نهاية شهر يوليو.

صناعة  نشر  إعللادة  إلى  التطورات  هذه  أدَّت 
األورال  جبال  شللرق  في  السوفييتية  الذخيرة 
حلمايتها من قصف قاذفات القنابل األملانية، كما مت 
إنشاء ثالثة خطوط دفاعية إلى الغرب من موسكو 
هناك  أصبح  حيث  احمللية،  العاملة  القوى  قبل  من 
جبهتان سوفييتيتان تواجهان مركز الوسط للجيش 
وهما جبهة سيمون تيموشينكو اجلنوبية  األملاني، 
عسكرية  فرقة   55 من  تتكون  والتي  الغربية 
وجبهة أندريه برميينكو التي تتكون من 26 فرقة 

عسكرية.
من  عسكرية  فرق  بنقل  أيضاً  ستالني  أمر  كما 
البرد  مواجهة  في  أفرادها  متّرس  والتي  سيبيريا 

والصقيع إلى منطقة موسكو.

عملية الإع�ضار

هوبنر  إيريك  بقيادة  الرابع  بانتسر  جيش  كان 
في مقدمة الهجوم األملاني املتجدد، بينما تولى قيادة 

معركة موسكو
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

بداية اأفول الطموحات الأملانية يف احلرب العاملية الثانية

أدى الغزو األملاني لالحتاد السوفييتي في يونيو 
1941 إلى الكشف عن رداءة التجهيزات العسكرية 
مع  التعامل  على  قدرته  وعللدم  األحمر  للجيش 
فخالل أربع وعشرين  موجة املّد التي أحاطت به، 
املعروفة  األملانية  املدرعة  الوحدات  متكَّنت  ساعة 
باسم »باترر سبيرهيدس« من اختراق  األراضي 

الروسية ملسافة 80 كيلو متراً.
التفيا  من  كالً  األملان  اجتاح  يوليو  مطلع  ومع 
اجليب  تقليص  إلى  أدى  الذي  األمر  وليتوانيا،  
السوفييتية  القوات  فيه  تنتشر  الللذي  الضخم 
ذلك  أعقب  حيث  بياليستوك  منطقة  في  والواقع 
كذلك جنح األملان في  فرار نحو 300 ألف سجني، 

اختراق أوكرانيا من اجلنوب.
الزعيم جوزيف ستالني الذي بقي صامتاً بشكل 
مثير للغرابة خالل أول أسبوعني من القتال، أصدر 
أمراً للشعب السوفييتي بالقتال حتى النهاية، إال أن 
بعض املراقبني اخلارجيني كانوا يرون أنه لن مير 

وقت طويل قبل أن يطرق األملان أبواب موسكو.
الهدف  البداية  في  السوفييتية  العاصمة  كانت 
احلصار  فرض  في  رغبوا  الذين  لألملان  الرئيسي 
أجل حتقيق  ومن  الشتاء،  فصل  حلول  قبل  عليها 
ذلك أخذ وسط اجليش بقيادة فيدور فون بوك على 
عاتقه التقدم باجتاه موسكو، حيث جهَّز لهذه املهمة 
بينما كان اجليش  الباترز،  مجموعتني من وحدات 

ذاته في الشمال والذي كان هدفه مدينة لينينغراد 
اجليش  من  جزء  إلى  إضافة  حالياً(  )بطرسبورغ 
الجتياح  يستعد  كان  والذي  اجلنوبية  املنطقة  في 

أوكرانيا.
الذي  هتلر  أصدر  يوليو  من  عشر  التاسع  في 
كان يتدخل في شؤون العمليات العسكرية توجيهاً 
الهدف  تعد  لم  موسكو  أن  على  ينص  جللديللداً 
لم  الرئيسي، وأن على املركز األوسط للجيش أن ُيسِّ
اآلخرين  اجليشني  إلى  وعتاده  أجهزته  من  جزءاً 
لينينغراد  على  االستيالء  على  سيساعد  ما  وهو 
أوكرانيا  على  السيطرة  إلى  إضافة  سريع،  بشكل 
الرئيسية،  السوفييتية  الزراعية  املنطقة  التي تعتبر 

منازل في قرية روسية وقد اشتعلت فيها النيران إثر تعرضها لهجوم من قبل القوات األملانية التي كانت حتاول أحكام قبضتها على جيوب للقوات الروسية في اكتوبر 1941.عناصر من وحدات االستطالع األملانية خالل تقدمها في أوكرانيا في صيف 1941 حيث كانت قوات البانتسر تشكل العنصر الرئيسي للمشاة األملان.
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العسكري  الللزي  الوقت  ذلك  في  يرتدون  كانوا 
الصيفي األمر الذي ساهم في زيادة معاناتهم من 
وحداتهم  قوة  خفضَّ  الذي  األمر  القارس،  البرد 

العسكرية إلى النصف.
األملاني  القائد  حاول  أكتوبر  من  الثالثني  وفي 
تبعد  التي  أوريل  بلدة  على  السيطرة  جوديريان 
أكثر من مائة كيلو متر عن بريانسك، إال أنه فوجئ 
بشراسة الوحدات العسكرية السيبيرية التي وصلت 

إلى املنطقة في وقت كانت دباباته تعاني من نقص 
في الوقود.

ف�ضل الهجوم الأملاين

مع حلول شهر نوفمبر بدأ الثلج َيهُطل بغرازة 
األملانية  القوات  حترك  أعاق  مما  األرض،  ويكسو 
جعلها  مما  جديدة  تعزيزات  تستقبل  كانت  التي 
تقرر استئناف تقدمها باجتاه العاصمة السوفييتية. 
باجلنود  محملة  قطارات  مع وصول  ذلك  وتزامن 
الدفاعات  لدعم  سيبيريا  من  قادمة  السوفييت 
فرقة عسكرية. وكان  أربعني  بنحو  حول موسكو 
في  شارك  قد  السوفييتية  القوات  هذه  من  بعض 
في  األحمر  امليدان  في  أقيم  الللذي  االستعراض 
بحضور  الثورة  بعيد  احتفاالً  نوفمبر  من  السابع 

ستالني، حيث مت إرسالهم بعد ذلك إلى اجلبهة.
في  موسكو  نحو  األملللانللي  التقدم  استؤنف 
ال  الصقيع  كان  بينما  نوفمبر،  من  عشر  اخلامس 
يزال يترك آثاره السلبية على اجلنود األملان، والذي 
أدت  والتي  للسوفييت  العنيفة  املقاومة  مع  تزامن 

إعاقة تقدم األملان.
األملانية  القوات  كانت  ديسمبر  من  الرابع  في 
املتجهة إلى الشمال قد وصلت إلى قناة فولغا التي 
تبعد نحو 32 كيلو متراً شمال غربي موسكو، بينما 
ادَّعى بعض جنود وحدات االستطالع قدرتهم على 

رؤية أضواء الكرملني.
في املناطق اجلنوبية، كان القائد األملاني جوديريان 
يقترب من نهر أوكا الذي يقع إلى اجلنوب الشرقي 
من موسكو، وكان يبدو للكثيرين أن هجمة نهائية 
على موسكو ستؤدي إلى سقوطها في أيدي األملان. 
وفي تلك الليلة كانت درجة احلرارة قد انخفضت 

إلى 35 درجة حتت الصفر وهو أمر جعل محركات 
الدبابات غير قادرة على العمل كذلك األمر بالنسبة 
لألسلحة إضافة إلى الصقيع الذي عانى منه اجلنود 

األملان بشكٍل كبير.
وفي اليوم التالي شن القائد السوفييتي جوكوف 
هجوماً مضاداً مستعيناً بقوات وعربات ُمعدة بشكل 

أفضل للقتال في األجواء الباردة.
هتلر من جانبه، وجد نفسه ُمجبراً على السماح 
إال أنه وخالل  لبعض من قواته باالنسحاب قليالً، 

ثماٍن وأربعني ساعة غيَّر رأيه.
األملانية  القوات  انسحاب  كان  الشمال  وفي 
ُمنتظماً رغم اضطرارها للتخلي عن بعض معداتها، 
بينما وجد القائد جوديريان صعوبة في نقل جنوده 

من جزء من خط القتال الذي كان ُيسيطر عليه.
الضغط  ازداد  ديسمبر  شهر  نهاية  وبحلول 
السوفييتي على األملان بحيث اضطرهم إلى التقهقر 
وواصل  العاصمة،  عن  بعيداً  متراً  كيلو   150 نحو 
نهاية  حتى  األملللان  ضد  هجماته  األحمر  اجليش 
فبراير 1942 حيث بدأ اإلنهاك يتسرَّب إلى اجلنود 

األملان.
اجليش  لوسط  التابعة  القوات  صد  أدى  لقد 
األملاني بالقرب من موسكو إلى وضع نهاية آلمال 

األملان في سحق االحتاد السوفييتي.
كما أن أحد أسباب هزمية األملان في هذه املعركة 
يعود إلى أنهم قرروا غزو االحتاد السوفييتي في 
وقت متأخر من العام إضافة إلى عدم التزام هتلر 

باخلطة املُعدة سلفاً واملتعلقة مبوسكو.
أنفسهم في مواجهة  وجد األملان  ونتيجة لذلك، 
جيش سوفييتي قوي وشديد القسوة، لم يستعدوا 

له على اإلطالق.

دبابة روسية من طراز »إيه تي 34« خالل مساندتها لرجال املشاة الروس في هجومهم املضاد الذي شنوه في يناير 1942.

اأرقــــــام ونـتـائج

الـــــــــرو�ش

والغرب  واالحتياطي  بريانسك  -  جبهات 
السوفييتي 1.250.000 جندي

   )حتى 30 سبتمبر(.
- القائد: جورجي جوكو?.

- القتلى واألسرى: 515.000
- اجلرحى واملرضى: 144.000

   )حتى 5 ديسمبر(

الأملـــــــــان

- مركز مجموعة اجليش األملاني:
910.000 جندي )حتى 30 سبتمبر(

- القائد: فيلدمارشال فيدور فون بوك
- اإلصابات 200.000

حتى 5 ديسمبر

د هتلر خطة يقوم مبوجبها جيشا البانتسر الثالث والرابع مبحاصرة موسكو، إال أن املقاومة القوية للسوفييت  أعَّ
دا أن هذه اخلطة كان مبالغاً فيها. والطقس الرديء أكَّ

اجليش الثالث هيرمان هوث واجليش الثاني القائد 
جوديريان.

جبهة  محاصرة  من  جوديريان  قوات  متكَّنت 
أكتوبر،  من  السادس  في  كامل  بشكل  بريانسك 
وفي اليوم التالي متكن القائدان هوث وهوبنر من 

محاصرة جبهة تيموشينكو.
وتقليص  احلصلللار  عمليتي  أن  من  وبالرغم 
الكثير من  مساحة اجليبني السوفييتيني استغرقتا 
من  الكثير  إلحلاق  كافيتني  كانتا  أنهما  إالّ  الوقت، 
إلى  الطريق  أن  بدا  بحيث  اجلبهتني  بتلك  الدمار 

موسكو أصبح مفتوحاً.
ففي السابع  ل في هذا األمر،  إال أن الطقس تدخَّ
من أكتوبر، وهو اليوم الذي قام فيه األملان بفرض 
حصار على  اجلبهة الغربية في فيازما، بدأ هطول 
فترة  وخللالل  متواصل،  بشكل  اخلريف  أمطار 
ضخم  مستنقع  إلللى  األراضللي  حتولت  قصيرة 
األمر الذي أعاق تقدم القوات  تصعب احلركة فيه، 

األملانية.
ومما فاقم األمور بالنسبة لهذه القوات إصرار 
بفرض  األملانية  البانتسر  جيوش  قيام  على  هتلر 
حصار على موسكو بدالً من التوجه إليها مباشرة.
وبحلول منتصف أكتوبر كان األملان على مسافة 
160 كيلو متراً من هدفهم األمر الذي أصاب سكان 
أعضاء  من  العديد  غادرها  حيث  بالُذعر،  موسكو 
احلكومة والسفارات األجنبية حتى ستالني نفسه 
بدأ االستعداد للرحيل، إال أنه َغيّر رأيه في اللحظة 
على  سيستقله  الذي  القطار  كان  بينما  األخيرة، 

وشك االنطالق من محطته.
األملان  كان  أكتوبر  من  عشر  الثامن  وبحلول 
قد متكنوا من االقتراب ملسافة 130 كيلو متراً من 
موسكو بحيث ساد االعتقاد أن وصولهم إلى هدفهم 
يحتاج فقط لبضعة أيام، إال أن األمور لم َتسْر كما 
يريد األملان، إذ في البداية قام ستالني بتعيني قائد 
ُيدعى  الشديدة  بالصرامة  يتصف  عسكري جديد 
إليه مهام قيادة اجلبهة  جورجي جوكوف أوكلت 

الغربية التي مت تشكيلها لوقف الهجوم األملاني.
مع  هطولها  تواصل  التي  األمطار  أدت  كما 
األملانية،  القوات  حركة  إعاقة  إلى  الثلوج  سقوط 
وتفاقم هذا األمر مع وجود خطوط متوين طويلة 
األملان  اجلنود  من  الكثير  أن  إلى  إضافة  لألملان، 

ملصق سوفييتي ُكتب عليه »سندافع عن 
موسكو« وكان من الواضح أن العامل الوطني 
وليس األيديولوجي هو الدافع واحلافز للشعب 
الروسي ملقاومة الُغزاة.

التحركات األملانية
خط القتال األملان في ديسمير

خط القتال األملاني املبدئي في 5 سبتمبر
جيوب القوات الروسية

مناطق صناعية
مصانع دبابات

 روسية

جوركي

اجلبهة الغربية
جوكوڤ

نهر الفولغا

جبهة بريانسك
ڤيرميينكو

اجلبهة اجلنوبية الغربية
تيموشينكو

ستالينغراد

اجلبهة اجلنوبية
ريابيشيڤ

ستاڤروبول

سيڤاتيوبول
البحر األسود

القرم

اوديسا

بيريكور

اجليش اجلنوبي
ڤون روندشتيد

لينينغراد

جبهة كاليفني
كونيڤ

اجلبهة الشمالية الغربية
كوروتشكني

جيش البانزر الرابع
هوبنر

موسكو

توال

جيش البانزر 
الثاني

جوديريان

بحرف آزوف
كيرتش

فنلندا

نوڤغوراد

بحر 
البلطيق

جيش الشمال
ڤون ليب

جيش البانزر الثالث
نوث
ڤيازما

أورشا
مركز اجليش 

ڤون بوك

كييث
خاركوڤ

بولتاڤا

سمولينسك كالوغا

اورال

كلني

معارك سطرت التاريخ
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �سبق اأن اتفق النا�ص  

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�ص ممن عرفوك 

عن قرب..

خالد الظنحاين

زايــــد
َحَكم الناس بإنسانيته

رها م�سوره اخلا�ص. مواقف اإن�سانية لل�سيخ زايد كما يتذكَّ

َتشرَّف مبرافقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الكاميرا  يحمل  الله« ألكثر من )34( عاماً  »رحمه 
إليه  يذهب  مكان  كل  في  كتفه  على  التلفزيونية 
مؤسس االحتاد ويوثق بالصورة والكلمة إجنازات 
الدولة  داخللل  وترحاله  حله  في  الراحل  القائد 
اخلاص  املصور  اخلالدي  محمد  إنه  وخارجها.. 
في  يحدثنا  الذي  ثللراه«  الله  »طيَّب  زايد  للشيخ 
البدايات وانطباعاته وذكرياته  التالية عن  السطور 
وتلك اللحظات النادرة عن زعيم تاريخي مأل الدنيا 

وشغل الناس.

رحلة �ضيد

في  التطبيقية«  الفنون  »كلية  من  تخرجي  بعد 
القاهرة سنة 1968، سعيت للحصول على عمل في 
مجال تخصصي فجاءتني فرصة العمل في سوريا، 
حيث كان هناك مكتب لألمم املتحدة يريد توظيف 
إعالميني، ليبعثهم إلى دول جنوب القارة االفريقية، 
أن  وبعد  القاهرة.  في  البعثة  إلى  أوراقي  فقّدمت 
جاءني اتصال من محمد كمال  رجعت إلى الفندق، 
املدير العام »ملؤسسة التلفزيون األردني« وعرض 
ثم  املؤسسة،  في  تلفزيونياً  مصوراً  العمل  عليَّ 
امللك حسني بن  للراحل  اختاروني مصوراً خاصاً 

طالل. 
عام  مدير  مللن  اتللصللال  جللاءنللي  فترة  وبعد 

األخ عمر اخلطيب  إن  لي:  قال  األردني  التلفزيون 
إلى  تذهب  أن  يريدك  آنئذ  أبوظبي  تلفزيون  مدير 
أبوظبي، وتذهب مع الشيخ زايد بن سلطان »رحمه 
وكان  الهند،  في  بالصقور  للصيد  رحلة  في  الله« 
ذلك في سنة 1970، أخذت حينها بطاقة السفر إلى 
وذلك حتى أعود إلى األردن  أبوظبي ذهاباً وإياباً، 

بعد إمتام املهمة.
نزلت من الطائرة واستقبلني بعض اإلخوة من 
»دائرة أبوظبي لإلعالم والسياحة« آنذاك وأخذوني 
في طريق غير معبد، ثم وصلنا إلى أول دوار وهو 
السيارات«  »فندق  يسمى  وكان  املشرف«،  »دوار 

لكثرة احلوادث فيه. 

توقفنا في منطقة »مشرف الشعبية« حيث كان 
كان  الذي  زايد  الشيخ  يحضره  زواج  حفل  هناك 
ال  كنت  فرحهم.  يشاركهم  الناس  وسط  جالساً 
فرحت أصور الناس وعروض  أعرف الشيخ زايد، 
فالتفت لي أحد اإلخوة  فرق »العيالة« و»احلربية«، 
وأشار  وقال: ركز في تصويرك على الشيخ زايد، 
عليه، وفي هذه األثناء نظر إليَّ الشيخ زايد وناداني 
بي  ورّحلللب  اسمي  عللن  وسألني  إليه  فهرعت 
وقال»أهالً وسهالً بك بني إخوانك وأهلك وإذا أردت 
كثيراً  فيَّ  أثرت  الطيبة  اللفتة  هذه  أخبرنا«،  شيئاً 

وأدخلت السرور في قلبي. 
مقر  إلى  ذهبت  التصوير  من  انتهيت  أن  وبعد 
»دائرة التلفزيون« الذي كان في ذلك الوقت عبارة 
عن شقة بالدور اخلامس في إحدى البنايات الثالث 
التي ميلكها الشيخ سرور بن محمد آل نهيان في 
في  العمل  بدأت  احلني  ذلك  ومنذ  أبوظبي،  وسط 

تلك الدائرة.

يوم الحتاد

تنقالته  جميع  في  زايد  الشيخ  مع  أذهب  كنت 
دبي،  إلى  زياراته  فيها  مبا  املنطقة،  في  وجوالته 
والتي كانت كثيرة لغرض الوقوف على الترتيبات 
تعقد  االجتماعات  كانت  االحتللاد.  لقيام  النهائية 
بحضور أطراف عديدة منها: حكام اإلمارات السبع، 

محمد اخلالدي

العدد 486 يونيو 762011



79العدد 486 يونيو 782011 العدد 486 يونيو 2011

عن  فضالً  والبحرين،  قطر  حاكمي  إلى  باإلضافة 
مشاركة العديد من اخلبراء العرب واألجانب. كان 
التي ستجمع  التمسك بالوحدة  الشيخ زايد شديد 
من  الكثير  وأظهر  آنذاك،  املتصاحلة  اإلمارات  بني 
أصحاب  يستشير  كان  ما  ودائماً  والصبر.  احُللم 
يستبد  يكن  لم  فهو  الشورى،  مببدأ  آخللذاً  الللرأي 
ويحاول دائماً تقريب وجهات النظر جلميع  برأيه، 
األطراف. وبفضل الله تعالى ثم بصبر الشيخ زايد 
االحتاد،  حلم  حتقق  الدؤوب،  وسعيه  وإصللراره 
وبدأت  املتحدة  العربية  اإلملللارات  دولللة  وقامت 
مسيرة العطاء والعمل.وهذا اليوم أعتبره من أسعد 
حلظات عمري كوني تواجدت به وشاهدته عن كثب 

بقرب املؤسس زايد اخلير. 
 

قرية اأبو راكان

كنا في جولة مع الشيخ زايد حول منطقة أبوظبي 
الشيخ  فسألني  البحر،  جانب  إلى  لبرهة  ،فتوقفنا 
فيه،  وتغوص  البحر  في  تسبح  تعرف  »هل  زايد: 
قال: »نريدك  فقلت له: نعم أعرف .. أنا ابن بحر، 
أن تصور فيلماً عن الغوص حتى نحفظ به تراث 
تستخدم  ألدوات  ُمسميات  لي  يعدد  وأخذ  البلد«، 
في عملية الغوص كالسيب والفطام والبوم والهير 
»سنجهِّز  وأضاف:  الغوص،  مفردات  من  وغيرها 
ونعمل  السعديات،  للتصوير في  لكم مكاناً خاصاً 
وأنت  والغاصة  الناس  لكم  وجنمع  الترتيبات 
الشيخ  وأمر  يفعلون«.  ما  وتصور  معهم  تغوص 
زايد بتشييد قرية متكاملة للتصوير سماها »قرية 

وكانت عبارة عن منازل  أبو راكان« نسبة لكنيتي، 
وسفن  وأطفال،  ونساء  رجال  فيها  »عريش«  من 
الغوص ومعدات البحر وكل ما كان يحتاجه الناس 
قدمياً في رحلة الغوص، وأتوا برجال لهم خبرتهم 

في مجال الغوص. 
كثيرة  صعوبات  واجهتنا  العملية  هذه  خالل 
نصور  أن  نريد  وأننا  خاصة  للتصوير،  بالنسبة 
فبحثنا عن آلة تصوير تخدم هذا  في عمق البحر، 
على  تعمل  »بوتكس«  كاميرا  إال  فلم جند  الغرض 
يحفظ  كبيراً  أملانياً  أيضا »بلماً«  ووجدنا  البطارية، 
وبدأنا العمل فكنت أغطس  الكاميرا من ماء البحر، 
ومن  مع الغواصني ألصور حركتهم داخل البحر، 

حني إلى آخر أخرج من البحر وأجلس فوق »البوم« 
الفيلم  ألن  الفيلم،  وأغيِّر  الراحة  من  قسطاً  ألخذ 
كانت مدته لدقيقتني ونصف الدقيقة فقط. وأمتمنا 
حياة  فصّورنا  كبير،  بنجاح  احلمد«  »ولله  العمل 
الناس أيام الغوص بكل تفاصيلها وكأنك ترى ذلك 
حقيقة،علما بأنه لم يصّور إلى اليوم مثل هذا الفيلم 
واستعانت كل التلفزيونات اخلليجية والعربية بهذا 

الفيلم الذي أنتجناه هنا في أبوظبي.
وانتهينا   ،1971 عام  الفيلم  في  العمل  بدأنا 
إلى  ذهبنا  ،ثم  واألسود  باألبيض   1973 عام  منه 
التلفزيون األردني وأخذنا دورة تدريبية في اإلنتاج 
التلفزيوني امللون ملدة 45 يوماً وبعد عودتنا حّولناه 

إلى فيلم ملون.

فرح من البادية

ملا رأى الشيخ زايد جناح فكرته عن فيلم الغوص 
أتته فكرة أخرى حلفظ التراث احمللي الغني وقال 
لي: »نريدك يا أبو راكان أن تعمل لنا فيلماً آخر عن 
إلى  مكان  من  يتنقلون  الناس  كان  وكيف  الِهجن، 
آخر على اجلمال، ونحن سنجهِّز لك كل األمور التي 
حتتاجها من ناس وجمال ومؤونة وغيرها. ابدأوا 
بوذيب،  منطقة  إلى  السمحة  منطقة  من  التحرك 
هذه  سير  في  يحصل  ما  كل  تصور  أن  وأريللدك 

الرحلة من مواقف«.
وبالفعل جهَّزنا كل األمور التي نحتاجها، وبدأنا 
بالتحرك عبر قافلة كبيرة من منطقة السمحة، فكان 
يحدو،  واحلللادي  اجلمال،  يجّرون  فيها  الرجال 

والنساء واألطفال على اجلمال، وكنا أحياناً نتوقف 
للراحة أو للنوم، وعندها تقوم النساء بطهو الطعام 
رحلة  في  وكأننا  وغيرها..  النوم  أماكن  وترتيب 

حقيقة من رحالت البدو الُرّحل.
أُدخل  أن  بالي  في  خطر  التصوير  عملية  أثناء 
حكاية  في  تتمثل  للتشويق  الفيلم  هذا  على  فكرًة 
حب عذري بني شاب وفتاة من أبناء القبيلة تنتهي 
فوافق  زايد  الشيخ  الفكرة على  بالزواج وعرضت 
عليها وعلى اسم الفيلم »فرح من البادية« وشاركنا 
به في »مهرجان القاهرة السينمائي« وحصد جائزة 

كبيرة.
أهمية  مدى  متاماً  يدرك  زايد  الشيخ  كان  لقد 
الدولة  وبناء  التنمية  عملية  في  وتأثيره  اإلعالم 
أفهم ما  فكنت  إليه كثيراً،  وهذا ما قرَّبني  الوليدة، 
يريده مبجرد نظرة، وكان يوكل إليَّ مهمة تصوير 
األحداث واألمور التي تهمه، فعندما كان يذهب في 
أي رحلة كنت أصور كل شيء يطلبه وما ال يطلبه 
فكان ُيسرُّ باملَشاِهد التي أصورها، وكان في بعض 
األحيان يرسلني إلى أماكن مهمة ألصور له ما يريد 
مشاهدته ومعرفته عن املناطق وما يحدث فيها من 

مستجدات.

ق�ضة الفهدة 

كنا مع الشيخ زايد في رحلة صيد في »باكستان« 
عام 1984، وفي كل صباح باكر كنا نخرج للصيد 
مع مجموعة كبيرة من األشخاص، وفي أحد األيام 
هطل مطر خفيف محا األثر القدمي لطيور احلبارى، 
فإن ظهر أثر جديد لها علمنا أن احلبارى موجودة 

في هذا املكان.
أقدام  أثر  شاهدنا  الطريق  في  منشي  ونحن 
حيوان كبير وقال مبارك املنصوري الذي كان يقود 
بالشيخ  فاتصلنا  »فهدة«،  آثار  هذه  السيارة:  بنا 
أثرها  وقال: قصوا  الالسلكي وأخبرناه،  زايد عبر 
ونحن سنلحقكم. فتتبعنا أثرها إلى أن اقتربنا منها 
فاتصلنا بالشيخ وأخبرناه، فقال: »طيب يابو راكان 
تقدر متسكها.. نريدها حية«، فقلت له: أقدر يا طويل 
العمر. فاستعديت لإلمساك بها تنفيذاً ألوامره، قمت 
بلف غترة رأسي على يدي اليمنى، وأخذت البطانية 
التي كنت أغطي بها »الكاميرا« ألحصن نفسي من 
أنيابها وحلق بها سائق السيارة حتى أصبحت في 
محاذاتنا فقفزت عليها وغطيتها بالبطانية، وجلست 
فوقها ويدي اليمنى تضغط على رقبتها، وبعد ذلك 
نزل مبارك املنصوري من السيارة، وأمسك برأسها، 
وقمت أنا بتقييد أرجلها ثم جاء الشيخ زايد فشاهد 
املوقف فأخذ يصافحني بحرارة ويشكرني وقال: 
»والنعم فيك بوراكان أنت رجل مبعنى الكلمة ما حد 
وأهداني  يفعل فعايلك ال من بدو وال من حضر«، 

قالدة ذهب، وشالني من الصوف.

حادث ال�ضري

كان الشيخ زايد »رحمه الله« رحيماً عطوفاً ميلك 

وهذه املشاعر اإلنسانية  يتسع للجميع،  كبيراً  قلباً 
ودانيها  قاصيها  الناس  جعلت  قلبه  في  الَفيّاضة 
فريداً  قائداً  فيه  وجدت  ألنها  له،  وتخلص  حتبه 
واخلير.  بالعطاء  تفاصيلها  كل  في  حياتها  المس 
حييت،  ما  أنساها  ال  التي  اإلنسانية  مواقفه  ومن 
أننا كنا مرة في املغرب في رحلة مقناص وحتديداً 
في منطقة تسمى »أبو عرفة« حيث َتكثُر احلبارى، 
وكان ذلك اليوم هو آخر يوم في هذه الرحلة فأمرنا 
مدينة  في  إقامتنا  مقر  إلى  نعود  بأن  زايد  الشيخ 
فأخذنا معنا في  »وجدة« ألن السماء بدأت متطر، 
وتبعنا  زايد،  الشيخ  مرافقي  من  اثنني  السيارة 
على كرسي  األثناء كنت جالساً  تلك  في  سيارته. 
غزارة،  يزداد  واملطر  السيارة،  أعلى  في  التصوير 
في  تعبر  نسلكها  التي  الطرق  كانت  طريقنا  وفي 
بطن اجلبل وهي ضيقة جداً، وعند اقترابنا من أحد 
وانقلبت  السيارة عن مسارها  انحرفت  املنعطفات، 
على ميينها وارتكزت فوق صخرة كبيرة وارتطم 
رأسي بالصخرة وانحشرت حتت السيارة إلى أن 
بسيارته  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سلطان  وصل 

عني  وسللأل  قصيرة  مبسافة  خلفنا  كللان  حيث 
فأخذوا يبحثون عني إلى أن وجدوني حتت السيارة 
وطلبوا سيارة إسعاف من مستشفى  وأخرجوني، 
كيلومترات عن  ثمانية  يبعد حوالي  الذي  »وجدة« 

موقع احلادث وقاموا بإنقاذي.
ملدة  غيبوبة  في  وبقيت  املستشفى  إلى  وصلت 
أربعة أيام، وعندما أفقت قالت لي إحدى املمرضات 
اللواتي ُكنَّ يشرفن على عالجي »أنت بخير وطبيب 
الشيخ زايد مع ممرض في انتظارك في اخلارج«، 
 ، الرباط  العاصمة  إلى  برفقتهما  ذهبت  وبالفعل 
ووصلنا إلى مقر إقامتي في القصر، فعلم الشيوخ 
فأتى إليَّ بعضهم في سكني فلبست  أني وصلت، 
مالبسي بسرعة وذهبت معهم إلى مجلس الشيخ 
تقدَّم نحوي  زايد حتى  الشيخ  رآني  أن  فما  زايد، 
وأخذ يحضنني وقال: »احلمد على السالمة يا أبو 
راكان ما تشوف شر، أنت مبثابة واحد من أبنائي 
ونخاف عليك كما نخاف عليهم«، فكان موقفاً كبيراً 
د بأفعاله وأقواله قلباً  منه )رحمه الله تعالى( يجسِّ

كبيراً حكم الناس بإنسانيته.

كان ال�سيخ زايد

رحيمًا عطوفًا 

ميلك قلبًا كبريًا 

يت�سع للجميع
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د. فالح حنظل

رجل الحرب والسالم
ال�سيــخ �سلطــان بن �سقـــر القا�ســـمي   

)حاكم الإمارة القا�سمية الكربى من 1803 اإىل 1866(

يعدُّ الشيخ سلطان بن صقر بن راشد القاسمي، 
أحد أبرز الشخصيات اخلليجية املؤثرة في السياسة 
منطقة  أو  اإلمارت  منطقة  في  واخلارجية  احمللية 
يومذاك  اسمها  كان  كما  الشمالي(  ُعمان  )ساحل 
اها اإلجنليز  أو )إمارات الساحل املتصالح( كما سمَّ

فيما بعد. 
صقرالقاسمي  بن  سلطان  الشيخ  تولى  فقد 
»رحمة  إلى  وانتقل   1803 عام  في  األمر  )األول( 
النصف  فترة  شغل  أنه  أي   ،1866 عام  في  الله« 
زعامته  أثرت  وقد  التاسع عشر،  القرن  من  األول 
اإلمارة  إدارة  في  القوية  وشخصيته  للقواسم 
القاسمية الكبرى ملدة »63« عاماً، وهي فترة سيادته 
وزعامته املُطلقة التي كان يقف فيها موقف الند للند 

من قضية الوجود البريطاني في املنطقة.
أن  إلى  اإلجنليز  مع  الطويل  صراعه  أدى  وقد 
يصابوا بهلوسة سياسية، وبالتالي عدم دقتهم في 
أحكامهم وتقاريرهم، ويظهر ذلك في رسائلهم التي 
أرسلها املقيمون السياسيون عن هذا الزعيم، ففيها 
إن  به.  وإلصاقها  التُهم  وتلفيق  اخللط  من  الكثير 
رهم إلى اتهام كل  اتهام اإلجنليز للشيخ بالدموية، جَّ
رْت هذه التهمة  القواسم بالقرصنة البحرية، وقد جَّ

إليها كل عرب اإلمارات وقطر والبحرين. 
رسائل  أخضعت  التي  الدقيقة  الدراسات  إن 
املقيمني السياسيني البريطانيني للفحص ومقارنتها 
بفعاليات األسطول البريطاني في اخلليج واملعارك 
التي جرت بينهم وبني السفن القاسمية أثبتت مبا 
بالقرصنة  البريطانية  االدعللاءات  خطأ  فيه  الشك 

العربية. 
بن  سلطان  الشيخ  السمو  كتاب صاحب  ولعل 
اإلجنليزية  باللغة  نشره  الللذي  القاسمي،  محمد 
وبنيَّ فيه  واملعنون )خرافة القرصنة في اخلليج(، 
بالوثائق الرسمية كذب ادعاءات اإلجنليز واتهامهم 
القواسم بالقرصنة،كما أننا وخالل فحصنا الدقيق 
لتلك املراسالت والتقارير، وجدنا أن ممثلي »شركة 
من  يشكون  كانوا  اخلليج،  في  الشرقية«  الهند 
لذلك  القواسم،  خاصة  العرب لهم،  التجار  منافسة 
إلظهار  نشاطها  ُجلللَّ  الشركة  هذه  كرست  فقد 

بسبب  القواسم  شنها  التي  البحرية  الللغللارات 
اعتقاداتهم املذهبية، إلى اعتبار أن الساحل املمتد من 
»رأس مسندم« في ُعمان إلى سواحل إمارة قطر، 

هو ساحل قرصنة. 
امللتهبة  السياسية  الظروف  أن  في  من شك  ما 
التي مرت على منطقة اخلليج العربي، والتي زامنت 
أن  أجبرته على  قد  الشيخ سلطان بن صقر،  أيام 
يسلك مسلك احلرب والقتال، وهو أمر يصدق على 
كل الزعماء في كل األمم التي تقوم في زمان ٍ تكثر 
فيه املداخالت السياسية والعسكرية، بحيث الميكن 
وهو احلرب. لذلك  حسمها إال بآخر حل سياسي، 
منطق  وأن  سهلة،  تكن  لم  زعامته  مسؤولية  فإن 
رجل  منه  خلق  العربية  والزعامة  القبلية  املشيخة 

حرب وكذلك رجل سلم. 
لقد قامت املعادلة السياسية الصعبة التي خاضها 
على إيجاد نوع من التوازن السياسي  هذا الزعيم، 
اخلليج  في  الكبرى  القوى  وبني  بينه  والعسكري 
يومذاك متمثلة في سلطنة ُعمان والدولة السعودية 
واإلجنليز، ولعل دهاءه السياسي وحنكته العسكرية 
لم يظهرا بشكلهما املتألق إال بعد أن جنح في حل 
تلك املعادلة السياسية الصعبة فصارت هذه الِسمة 
املؤثرة.  الفذة  الشخصية  لتلك  الواضحة  الصورة 
يثبت  أن  صقر  بن  سلطان  الشيخ  استطاع  فقد 
دعائم إمارة كبرى شملت: الشارقة ورأس اخليمة، 
ومتكَّن مبقدرته السياسية أن يحصل على ساحل 
فصارت حدوده البحرية تطل  الشميلية من ُعمان، 
إلى  ومتتد من مدينة كلباء  ُعمان أيضاً،  على بحر 
الفجيرة  إمللارة  دخلت  وبذلك  خورفكان،  مدينة 
كما دخلت في حلف ٍ معه إماراتا أم  حتت نفوذه، 
القيوين وعجمان. كما تبعت له في اخلليج اجلزر 
الصغرى«  الكبرى« و»طنب  الثالث »طنب  العربية 
و»أبوموسى«، لتلتقي حدوده في العاصمة القاسمية 
الثانية وهي مدينة )لنجة( على الساحل الفارسي. 

الزعيم  ذلللك  أليللام  هللذا  املختصر  بحثنا  وفللي 
نسرد أهم الوقائع واألحداث التي مرت في حياته، 
أمدها  حقبة  كل  ٍسنوية،  حقب  إلى  مها  وسنقسِّ

عشرسنوات، وذلك تسهيالً وتبسيطاً للبحث. 

احلقبة الأوىل: 1803 – 1813   

بن صقر  سلطان  الشيخ  تولَّى   1803 عام  في 
وفي بعض الروايات أنه توالها  الزعامة القاسمية، 
في عام 1805، لكننا سنأخذ بالعام 1803. أما عام 
فهو العام الذي عاد فيه الشيخ إلى احلكم   ،1813
وهي  في الشارقة بعد أن أُطيح به في عام 1809، 

احلادثة التي سنتطرق إليها فيما بعد. 
عندما  احلكم  ُسللدَّة  إلى  سلطان  الشيخ  صعد 
في  تتصارع  كثيرة  سياسية  قوى  هناك  كانت 
قويتني  زعامتني  بظهور  زعامته  واقترنت  املنطقة، 
عبد  بن  سعود  اإلمام  وهما:  املنطقة  في  أخريني 
العزيز بن محمد حاكم جند ورافع الراية الوهابية، 
والشخصية األخرى هي السلطان سعيد بن سلطان 
األباضية.  راية  ورافع  ُعمان  حاكم  البوسعيدي، 
البرميي على  السعودي في  الوجود  كانت مشكلة 
قبليني  حزبني  إلى  انقسمت  ُعمان  أن  كما  أشدها، 
واملناصر  املؤيد  الهنائي«  »احلزب  هما:  سياسيني 
»احلزب  هللو:  واآلخللر  ُعمان،  في  احلكم  لنظام 
للتوجهات  واملؤيد  للسلطان  املعارض  الغافري« 
السعودية. وكانت توجهات الزعيم القاسمي يومذاك 
مؤيدة للحزب الغافري، وقد أدَّت طموحاته الواسعة 
في  املعنويات  من  روح  بعث  إلى  القوية  وزعامته 
نفوس القواسم أدت بهم إلى خوض معارك عنيفة 
في  قيل  ومهما  اإلجنليز.  خاصة  خصومهم  ضد 
السفن  القواسم ضد  شنَّها  التي  الهجمات  تفسير 
القاسمي  العقائدي  الوالء  عنصر  فإن  اإلجنليزية، 
يعتنقونه،  الذي  للمذهب  وكذلك  اجلديدة،  للزعامة 
وهوعدم قبول )األجنبي غيراملسلم( كان هاجسهم 
الهجمات  تلك  اإلجنليز  ر  فسَّ فقد  لذلك  األول، 
القاسمي  الزعيم  جنح  كما  قرصنة.  أنها  على 
الفارسي  عباس«  »بندر  ميناء  على  السيطرة  في 
»جزيرة  حاكم  )املال حسني(  حليفه  مع  بالتعاون 
قشم«، وبذلك أثار خوف اإلجنليز، فأوفدت حكومة 
الهند الكابنت )ديفيد سيتون( وأجبر القواسم على 
ترك ميناء »بندر عباس«. وعلى كل حال، فإن نتائج 
تلك العمليات أدت بالشيخ القاسمي إلى أن يوافق 
على عقد معاهدة مع الكابنت )سيتون(، وقعها بدالً 

عنه وكيله )عبد الله بن كروش( وكان ذلك يوم 6 
فبراير عام 1806. ومن البديهي أن موافقة الشيخ 
أو  بريطانيا،  مع  معاهدة سالم  على  التوقيع  على 
اجتاهه  يظهر  الشرقية  الهند  شركة  مع  باألصح 
وهي  الشرقية«،  الهند  »شركة  سفن  مع  السلمي 
أن  األكيد  لعلمه  يتبعها  أن  عليه  البد  كان  سياسة 
إظهار العداء العسكري لإلجنليز قد يجر البالد إلى 
كارثة. أما في ُعمان، فقد ساد االضطراب والتنازع 

انتهيا  سعيد  بو  آل  بيت  أقطاب  بني  السلطة  على 
معارضة  ولكن  سيف،  بن  بدر  املعارض  مبقتل 
بن  أحمد  اإلمام  بن  قيس  يقودها  ظهرت  جديدة 
السلطان  أخيه احلاكم  بن  البوسعيدي ضد  سعيد 
سعيد بن سلطان، وفي خضم تلك األحداث وصلت 
بلدة  احتلت  املطيري  مطلق  بقيادة  سعودية  حملة 
الشيخ سلطان  أما  ُعمان.  داخل  وتوغلت  البرميي 
بن صقر القاسمي فقد أسرع بقواته واحتل ميناء 

خورفكان الذي يطل على البحر الُعماني، وهواحللم 
واألمل الكبير في حياته أن متتد اإلمارة القاسمية 
اخلليج  مياه  على  إطاللة  موانئها  لتشمل  الكبرى 
العربي من جهة ومن جهة أخرى على بحر ُعمان 

فاحمليط الهندي. 
إالَّ أن عام 1809 شهد حدثني مهمني في املنطقة، 
األول: هو املؤامرة التي أطاحت بالزعيم القاسمي، 
رأس  ضد  األولى  البريطانية  احلملة  هو  والثاني: 
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شهد   1824 عام  أن  احلقبة  هذه  أخبار  بالذكرفي 
قيام الدولة السعودية الثانية بعد أن انهارت الدولة 
األولى في عام 1818 بسقوط العاصمة )الدرعية( 
على يد إبراهيم باشا ابن حاكم مصر محمد علي 

باشا. 
بن  تركي  النجدي  األمير  قام  العام،  ذلك  ففي 
بالقوة  قاصمة  بإنزال ضربة  سعود  بن  الله  عبد 
املصرية املوجودة في جند وأجبرها على االنسحاب 
عاصمة  )الرياض(  مدينة  باتخاذ  وقام  إلى مصر 
قلب  في  األمل  النصرالسعودي  هذا  أثار  وقد  له. 
يعاود  أن  على  القاسمي  بن صقر  الشيخ سلطان 
تذكر  إذ  اجلديد،  السعودي  بالنظام  اتصاالته 
املصادر التاريخية السعودية أن قوة عسكرية بقيادة 
)بتال املطيري( وصلت إلى رأس اخليمة وأن قاضياً 

سعودياً مت تعيينه هناك عام 1830. 

احِلقبة الرابعة: 1830 – 1840 

امتاز هذا العقد من حياة الشيخ سلطان بن صقر 
القاسمي بعقد عدة معاهدات مع بريطانيا.أما على 
فإن الشيخ سلطان لم  صعيد العالقات مع ُعمان، 
»الشميلية«.  على ساحل  باحلصول  ينس طموحه 
وكانت ُعمان تخوض مشاكل سياسية ونزاعات بني 
أفراد األسرة احلاكمة نفسها، وفي كل مرة يحدث 
فيها اضطراب هناك، يحاول الزعيم القاسمي احتالل 

ميناء خورفكان الواقع على ساحل الشميلية.
 

احِلقبة اخلام�ضة: 1840 – 1850 

بن  سلطان  الشيخ  عهد  من  احلقبة  هذه  حفلت 
واألحللداث  الوقائع  من  بالكثير  صقرالقاسمي 
املتشابكة وبتغيير املواقف السياسية حسبما يتطلبه 
واملناخ  معاجلتها  وطريقة  العام  السياسي  املوقف 
الدبلوماسي السائد على املستوى العاملي واخلليجي 

واحمللي. 
إذ  مختلفاً  األمر  كان  فقد  لُعمان،  بالنسبة  أما 

ثار  فقد  جديدة،  داخلية  ثورة  إلى  ُعمان  تعرضت 
أمير من األسرة احلاكمة هو حمود بن عزان في 
الذي  عزان  بن  قيس  أخوه  أعقبه  ثم   ،1850 عام 
يطلب  صقر  بن  سلطان  الشيخ  إلى  طلباً  أرسل 
السانحة  الفرصة  تلك  فكانت  عسكرياً،  عوناً  منه 
للشيخ سلطان لتحقيق حلمه الكبير أال وهو احتالل 
لذلك فقد وافق  خورفكان وكذلك ساحل الشميلية، 
على مساعدة قيس واحتل بلدة )شناص( الُعمانية 
الساحل  بللني  املللواصللالت  خطوط  قطع  وبللذلللك 

والعاصمة مسقط. 
وهو  ُعمان  حاكم  إلى  الثورة  أنباء  بلغت  فلما 
في  موجوداً  وكللان  سلطان  بن  سعيد  السلطان 

قال خلاصته ُمعقباً على ذلك احلدث: )إن  زجنبار، 
سلطان بن صقر سوف يستمر على عدائه لُعمان 
وإنه  مادامت مدينة خورفكان قد أخذت منه ُعنوًة، 
على  البداية  ًمنذ  راضياً  يكن  لم  السلطان(  )أي 
سعيد  السلطان  فإن  لذلك  منه(.  املدينة  هذه  أخذ 
قفل راجعاً إلى  بلده، وملا وصلها كتب إلى الزعيم 
قيس  مساندة  عن  يتخلَّى  أن  إليه  يطلب  القاسمي 
وأن ينسحب من مدينة )شناص( وأن يوافق على 

الدخول في مفاوضات بشأن ساحل الشميلية. 

احِلقبة ال�ضاد�ضة: 1850 - 1860

امتازت هذه احلقبة بأهم حدث في حياة الزعيم 
القاسمي، وهو موضوع ساحل الشميلية، ففي عام 
1852 أوفى حاكم ُعمان السلطان سعيد بن سلطان 
بوعده إلى الزعيم القاسمي مبنحه ساحل الشميلية 
مدينة  من  جزء  إلى  خورفكان  مدينة  من  املمتد 
املالحة«،  »خطم  في  احلدود  ونقطة  كلباء  إلى  دبا 
فاجتمع السلطان بالشيخ صالح بن صقر القاسمي 
وقام  وهو أخو الزعيم وممثله في البالط الُعماني، 
من  التالية:)ليعلم  الوثيقة  على  بالتوقيع  السلطان 
الشيخ سلطان  أعطيت  بإني  يقف على كتابي هذا 
عهد الله وأمانته على يد أخيه  بن صقر القاسمي، 
أمد  وال  جلماعته  أتعرض  بأال  صقر،  بن  صالح 
ومغرب  »اخلطم  من  وطوارفه  بلدانه  على  يدي 
املشمل إلى أطراف الظاهرة« وال أعني عليه خصما 
يخاصمه، واحلال بيننا واحد باتصال حبل الصداقة 
ما دام هو ثابت مينع يده عن طوارفي ومن تعلق 

بي، حتى ال يخفي والله شاهد ٌرقيب(. 
املشاكل  قصة  أنهت  الوثيقة  هللذه  أن  ويبدو 
كل  وعلى  ُعمان.  وسلطنة  الزعيم  بني  السياسية 
حال، فإنه وبعد صبرٍ وجلدٍ طويلني استطاع الشيخ 

سلطان بن صقر أن ميد حدود إمارته لتشرف على 
وبحر  العربي  اخلليج  بحر  هما:  بحريني  ساحلني 
القاسمية  لإلمارة  فصار  الهندي،  فاحمليط  ُعمان 

منفذان طبيعيان للتجارة البحرية. 

احِلقبة الأخرية: 1860 - 1866

الزعيم  ذلللك  عمر  سنوات  من  كثيراً  يبق  لم 
فها هو في سنواته األخيرة وقد طعن في  العظيم، 
السن وظهر عليه الِهَرم، وتقول املصادر البريطانية: 
الوعي ولم يعد قادراً  بالصمم وفقدان  إنه أصيب 
رغم  ولكنه  األحيان،  أغلب  نفسه  في  التحكم  على 
ذلك وقَّع على معاهدة )حماية خط التلغراف( مع 
بريطانيا في عام 1864، أي قبل وفاته بعامني. ولعل 
الزعيم انتقل بعد ذلك إلى رأس اخليمة ليبقى عنده 
أدرك  أنه  كما  هناك،  الذي كان والياً  إبراهيم  ولده 
بأن املوت قريب منه، واملوت حق ال مفر منه، فهاهم 
السياسة  صرعى  تساقطوا  وقد  وأحفاده  أوالده 
وحب السلطة، وهاهو ملك ُعمان العظيم الذي كثيراً 
ماحاربه وصاحله، بل كان االثنان مبثابة الصديقني 
اللدودين، قد انتقل إلى »رحمة الله«، كما أن رفقاء 
دربه اآلخرين مثل الشيخ عبد الله بن راشد املعال، 
بن  شخبوط  والشيخ  النعيمي،  حميد  بن  وراشد 
ذياب وأوالده طحنون وخليفة وسعيد بن طحنون 
وهكذا لم يبق من جيله القدمي إالّ  قد ماتوا جميعاً، 

هو. 
مات »رحمه الله« عن عمرٍ يناهز املئة عام أو أكثر، 
ودفن في مقبرة )احلديبه( في رأس اخليمة. وهكذا 
والذي  املنتصر،  الفذ  الزعيم  ذلك  جذوة  انطفأت 
ونقل  اإلمارات،  في  ٍوقع  حدث  بكل  اسمه  ارتبط 
مشحونة  وأساطير،  وروايللات  أخباراً  عنه  الناس 

بعظم األعمال، عظمة الرجل نفسه.

اخليمة. فبالنسبة للحدث األول، فإن الغموض 
بن  سلطان  الشيخ  أن  ذلك  تفاصيله،  يسود 
صقر سافر إلى جند لكي يقابل اإلمام سعود 
لذلك  وهناك انقطعت أخباره،  بن عبد العزيز، 
فقد استلم الزعامة القاسمية الشيخ حسن بن 
البريطانية في  السلطات  اعتبرته  الذي  رحمه 
الهند عنصر خطر ألن سفناً قاسمية هاجمت 
وفي  وهكذا  البريطانية.  السفن  ًمللن  عللددا 
عسكرية  حملة  خرجت   1809/9/14 يوم 
 )13( من  مكونة  »بومباي«  من  بريطانية 
قطعة بحرية حتمل على ظهرها كتيبة للمشاة 
البريطانيني وسرايا هندية وبطاريات مدفعية. 
 1809/11/10 يوم  صباح  احلملة   وصلت 
إلى مشارف رأس اخليمة وفتحت نيرانها على 
انسحب  بينما  اجلنود  إنزال  ثم جرى  املدينة 
بتدمير  احلملة  وقامت  اجلبال،  إلى  القواسم 
متأزمة  األوضاع  وبقيت  انسحبت  ثم  املدينة 

بني القيادة القاسمية اجلديدة واإلجنليز. 
بن  سلطان  الشيخ  متكَّن   1813 عام  في 

إلى  ووصل  جند،  من  الهرب  من  القاسمي  صقر 
ُعمان والتقى باحلاكم السلطان سعيد بن سلطان، 
وبعد مدة اعتلى سدة احلكم في إمارة الشارقة،بينما 
بقيت إمارة رأس اخليمة حتت حكم الشيخ حسن 

بن رحمة. 

احِلقبة الثانية: 1813 – 1820 

زعامتني،  إلى  منقسمة  القاسمية  اإلمارة  بقيت 
والفرق بينهما أن زعامة الشيخ سلطان بن صقر 
اتسمت مبهادنة اإلجنليز وكذلك سلطنة  القاسمي 
منهما.  أي  مع  مشاكل  في  الدخول  وعدم  ُعمان، 
وعلى العكس كان املوقف في إمارة رأس اخليمة إذ 
حتفل التقارير البريطانية بذكر املصادمات البحرية 
املسلحة بني القواسم وسفن »شركة الهند الشرقية«، 
عالوة على حالة عداٍء شديد مع احلكومة الُعمانية. 
وأخيراً قررت حكومة الهند البريطانية حسم املوقف 
وذلك باإلعداد حلملة عسكرية كبرى للقضاء على 
حكومة القواسم في رأس اخليمة. وتشكلت احلملة 
بلوائي مشاة  ُقدِّرت  بقيادة )اجلنرال كير( وبقوة 
وقد  البريطاني.  اإلسطول  قللوة  من  ومبساندة 
في  اخليمة  رأس  مشارف  إلللى  احلملة  وصلت 
من  ومتكَّنت   ،1819 عام  من  ديسمبر  نهاية شهر 
رحمة  بن  على حسن  القبض  وإلقاء  البلدة  تدمير 
العسكرية  القواعد  كما مت تدمير كافة  ومساعديه، 
القاسمية في الساحلني العربي والفارسي، وربطت 
شيوخ املنطقة جميعاً مبعاهدة الصلح الدائمة لعام 
1820. وبناًء على ذلك، فقد اعتلى الزعامة القاسمية 
صفحة  انفتحت  وبذلك  صقر،  بن  سلطان  الشيخ 

جديدة في حياته احلافلة. 

احِلقبة الثالثة: 1820 – 1830 

أن  القاسمي  بن صقر  سلطان  الشيخ  استطاع 
الرمس  بلدة  من  املمتدة  املنطقة  على  ُيهيمن متاماً 
هذه  بحيث شملت  الشارقة،  إلى  اخليمة  رأس  في 

الرقعة إمارتي عجمان وأم القيوين اللتني كانتا على 
حلٍف معه، إال أن إخضاعهما مطلقاً لسيادته لم يكن 
إلى  ذلك  أدى  وقد  اإلمارتني،  به شيوخ  يقبل  مما 
نزاعات مسلحة بينهما. أما عالقته بإمارة أبوظبي 
فلم تكن جيدة، ذلك أن حاكم اإلمارة الشيخ طحنون 
بن شخبوط صاحب الشخصية القوية، لم يكن ممن 
أن  صقرالقاسمي  بن  سلطان  الشيخ  على  َيْسُهل 

يفرض نفوذه عليه. 
املصادر  فللإن   ،1824 عللام  حتى  أنلله  والللواقللع 
واضحاًَ  تعطينا تصوراً  ال  لدينا  املوجودة  العربية 
عن األحداث. أما املصادر البريطانية فقد كانت أكثر 
إيجابية وذلك من خالل رسالتني مهمتني جداً وهما: 
رسالة املالزم )ماكلويد(، وهو املقيم السياسي في 
اخلليج، ومؤرخة في 1823/2/27 ورسالة السيد 
ومؤرخة  اخلليج  في  السياسي  املقيم  )ستانوس( 

في 1824/3/14. 
بن  سلطان  الشيخ  على  الرسالتان  ركزت  وقد 
وعالقاته  السياسية  ونشاطاته  القاسمي  صقر 
وقعت  فإنها  األولى  للرسالة  فبالنسبة  بجيرانه، 
األحداث،  عن  عامة  أعطت صورة  نقطة   )78( في 
أهمها: تأكيد سلطة الشيخ سلطان، وأن هناك سوء 
فهم بني حكومة ُعمان والشيخ، وأن بريطانيا تسلم 
مشايخ  على  بالسيادة  الشيخ  يقوم  أن  بحقيقة 
الساحل ولكن وفق حدود وروابط تضعها بريطانيا 

بحيث يبقى الشيخ حتت مراقبتها. 
 )17( في  جللاءت  فقد  )ستانوس(  رسالة  أما 
بن  الشيخ سلطان  بني  نزاع  بوادر  أظهرت  نقطة، 
صقر والشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم إمارة 
عجمان، كما أظهرت بوادر نزاع بني الشيخ سلطان 
والشيخ طحنون بن شخبوط حاكم أبوظبي، ويؤكد 
سلطان  للشيخ  الكبير  النفوذ  على  )ستانوس( 
طحنون  وأن  ياس،  بني  حكام  ماعدا  املنطقة،  على 
وبالفعل فقد جرت  بن شخبوط يقف له باملرصاد، 
اجلدير  ومللن  الطرفني.  بني  مسلحة  مصادمات 

قلعة الشارقة القدمية وكانت مسكناً ومقراً للشيخ سلطان بن صقر القاسمي.

رسالة من »الباليوز« أي املقيم السياسي البريطاني في 
اخلليج إلى الشيخ سلطان بن صقر بن راشد القاسمي. 

»من وثائق قصر عابدين- األرشيف املصري«

احلكام  بناها  التي  القلعة 
رأس  في  األوائللل  القواسم 
اخليمة،  وكانت أيضاً مسكناً 
الشيخ  للمرحوم  ومللقللراً 
القاسمي  صقر  بن  سلطان 
متحف  اآلن  وهللي  األول، 

مدينة رأس اخليمة.
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نساء في الميدان

من  السعدون  خليفة  عبدالله  لولوة  المساعد 
تنقلت  خريجات الدفعة األولى للشرطة النسائية، 
فقد  مللرات،  عللدة  أبوظبي  شرطة  إدارات  بين 
العقابية واإلصالحية«  التحقت بإدارة »المنشآت 
بعد تخرجها في عام 1978 من مدارس الشرطة 
النسائية مباشرة واستمرت قرابة 10 سنوات، ثم 
والمطارات  المنافذ  أمن  إدارة شرطة  إلى  انتقلت 
وأخيراً  بها،  سنوات   9 واستمرت   1987 عام 
التحقت بإدارة مدارس الشرطة عام 1995 وحتى 
الخدمات  فرع  مدير  منصب  تشغل  حيث  اآلن، 
الشرطة  وتدريب  تأهيل  قسم  في  المساندة 

النسائية.
وتتذكر لولوة أنها واجهت قبل التحاقها بأول 
والدتها،  من  معارضة  النسائية  للشرطة  دفعة 
والدها  من  بمساندة  إقناعها  من  تمكَّنت  أنها  إال 

المساعد لولوة..
شرطية من الرعيل األول

عمل البد أن تواجه الموظف صعوبات وعراقيل، 
على  التغلب  يستطيع  من  هو  الطموح  والموظف 

هذه الصعوبات.
تقول:  العمل  في  الشخصية  تجاربها  وعن 
العقابية  المنشآت  إدارة  في  البداية  »كانت 
عالماً  السجن  عالم  يعتبر  حيث  واإلصالحية 
واستطعت  الخارجي،  العالم  عن  تماماً  مختلف 
ولله الحمد التأقلم مع مجريات أحداث هذا العالم. 
كان  فقد  والمطارات  المنافذ  أمن  إدارة  في  أما 
نساء  ألننا  لهم  تفتيشنا  يرفضون  المسافرون 
استطعنا  أننا  إال  العمل)!(،  هذا  لمثل  نصلح  وال 
وتسريع  لخدمتهم  المكان  هذا  في  بأننا  إقناعهم 
وتسهيل معامالتهم، وَتمّكنا من إثبات وجودنا في 
هذا الموقع.وفي إدارة مدارس الشرطة كنا نواجه 
سابقاً صعوبة التعامل مع الطلبة لعدم َتقبّلهم أن 

على التمريض والتعليم زالت كافة الصعوبات عن 
طريق المرأة لتثبت وجودها في كافة الميادين«.

وُتشجع لولوة كل فتاة تحب أن تخدم وطنها 
وترد ولو جزءاً بسيطاً من فضله عليها بأن تلتحق 
فهو يعتبر  بالعمل في السلك العسكري للشرطة، 
للمرأة  المجتمع  نظرة  وأن  خاصًة  لها،  مفخرة 

العسكرية قد تغيرت في الوقت الحالي.
الدفعات  من  كنا  الالتي  »نحن  قائلة:  وتتابع 
السلبية  والنظرة  االنتقادات  واجهنا  األولللى 
ودعم  وبالمثابرة  الله  من  بفضٍل  واستطعنا 
نثبت  أن  واستطعنا  النظرة،  هذه  تغيير  قياداتنا 
جدارتنا في كافة المجاالت العسكرية، ونقف جنباً 

إلى جنب مع إخواننا الرجال«.
الشرطة  إلى  المنتسبات  عدد  أن  إلى  وتشير 
أما  الل25 منتسبة،  في ذاك الوقت كان ال يتعدى 
منتسبة،   150 إلى  المنتسبات  عدد  فيصل  اآلن 
مما يدل على أن المرأة قد استطاعت أن تفرض 
وجودها وكيانها في الميادين العسكرية من خالل 
تعاملها مع الجمهور، وممارسة دورها الفعال في 

المجتمع.
ألدخلت  بيدي  األمر  كان  »لو  لولوة:  وتقول 
من  ذلك  في  لما  الشرطة،  سلك  الفتيات  جميع 

فائدة تعود عليهن وعلى مجتمعهن«.
الدولة  بللانللي  بمقولة  لللولللوة  وتستشهد 
الله«  زايد بن سلطان »رحمه  الشيخ  ومؤسسها 
حين قال: »تحقق في اإلمارات الكثير الذي نفخر 
مع  بالتساوي  حقوقها  على  المرأة  وحصلت  به، 
الرجل، وهو ما حقق لهما القوة، ألن الله سبحانه 
المستحيل  عملنا  وقد  القوي،  عبده  وتعالى يحب 

من أجل أبناء وبنات شعب اإلمارات«.

وبعض أقاربها. 
عملها  في  واجهتها  التي  الصعوبات  وعللن 
العملي تقول: في أي مجال  بداية مشوارها  منذ 

تكون امرأة مدربتهم أو مسؤولة عنهم، ولكن مع 
المرأة  دخول  لها  وتقبُّ العقليات  تفتح  ومع  األيام 
إلى كافة المجاالت العملية بعد أن كانت محصورة 

اأمرية الري�سي - ت�سوير:عي�سى را�سد

لو كان �لأمر بيدي لأدخلت جميع �لفتيات �ضلك 

�ل�ضرطة، ملا يف ذلك من فائدة تعود عليهن 

وعلى جمتمعهن

املساعد لولوة السعدون في لقطات مختلفة في  مقر عملها
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أفراد  لعمل  األساسي  احملك  هو  امليداني  العمل 
التصرف  يكون  أن  يجب  الشارع  ففي  الشرطة، 
أو  أمني  خلل  أي  مواجهة  عند  وحاسماً  سريعاً 
الطيابي  صالح  ناصر  وطبق  جرمية.  مشروع 
من شرطة رأس اخليمة هذه املعادلة بفضل حسه 
الوقت  في  التدخل  الى  ومبادرته  العالي  األمني 

املناسب ملنع وقوع اجلرمية.
ويروي الطيابي تفاصيل الواقعة التي جلبت له 
ثناء القيادة وتكرميها له، حيث يقول: متكنت إحدى 
من  خاطف  على  القبض  من  الشمولية  الدوريات 
أثناء شروعه بخطف رجل من  اجلنسية اآلسيوية 
بهدف احلصول على فدية مالية،  جنسيته نفسها، 
بعد  بالفرار  اآلخرون  اخلاطف  معاونو  الذ  بينما 

فشل احملاولة. 
ويتابع قائالً: إنه كمحقق في مركز املدينة برأس 
واملخطوف،  اخلاطف  مع  التحقيق  باشر  اخليمة، 
من  الضحية  باختطاف  عليه  املشكو  اعترف  حيث 
العني الى رأس اخليمة بالتعاون مع زمالئه البالغ 

بعدما أرغموه على  عددهم ثالثة أشخاص آخرين، 
وقام  مالي كغطاء جلرميتهم.  أمانة  توقيع مستند 
أنه  إالّ  عليه،  مشددة  حراسة  بفرض  اخلاطفون 
ومت التأكد من املعلومات  متكَّن من اإلفالت منهم، 
حتويل  فتم  صحتها  أكدت  التي  العني  شرطة  من 
املتهم  اصطحبوا  الذين  التحريات  لرجال  القضية 

لالستدالل على بقية املتهمني.
ويضيف الطيابي قائالً: »عند خروجي من بوابة 
مركز الشرطة متوجهاً للمسجد ألداء الصالة، رأيت 
مكان  في  متوقفة  سيارة  في  أشخاص  مجموعة 
أنهم من  الفور  وعرفت على  املركز،  بعيد عن  غير 
اجلنسية نفسها للمتهم، وكان االرتباك ظاهراً عليهم 
فتوجهت إليهم فترجل أحدهم وسلألني إن كان أحد 
األشخاص الذين تنطبق أوصافه على املخطوف ال 
للدخول  دعوتهم  وهنا  املركز،  في  موجوداً  يزال 
إلى املركز بعدما أوهمتهم بأنه موجود بالفعل وال 

يوجد شيء يستدعي القلق«.
عليهم،  تعرف  املخطوف  على  عرضهم  وعند 

الذين  األشخاص  ضمن  من  كانوا  بأنهم  وأكللد 
قاموا بخطفه، ومّت حتويل القضية ألفراد التحريات 
يتم ضبطهم،  لم  الذين  بقية  مع  املتهمني  الستالم 

وإحالتهم للجهة املعنية.
روح  وامتالك  الذكي  التصرف  هذا  على  وبناًء 
الشيخ  اللواء  سعادة  من  وبتوجيهات  املبادرة 
لشرطة  العام  القائد  القاسمي  بن صقر  طللللللالب 
العقيد إبراهيم كبنت مدير إدارة  قام  رأس اخليمة، 
اعتبر  الذي  الطيابي  بتكرمي  باإلنابة حينها  املراكز 
هذا التكرمي وساماً رفيعاً يدل على اهتمام القيادة 

الدائم بتشجيع العمل املتميز والتحفيز عليه.  
شرطة  في  مشواره  بدأ  الللذي  الطيابي  وقللال 
متزوج  وهللو   2001 عللام  كمحقق  اخليمة  رأس 
التي  اجلهود  تبارك  القيادة  »إن  واحد:  ولد  ولديه 
داعياً زمالءه إلى بذل املزيد من  يبذلها املنتسبون، 
اجلهد في عملهم دائماً، وعدم الركون إلى التقاعس 
هو  به  َتشرَّف  الذي  التكرمي  أن  معتبراً  والتواكل، 

تكرمي جلميع زمالئه«.

زينب املعز

المحقق الذي أوقع بالخاطفين

خارج المهنة

بدأ يقرض الشعر منذ سنوات املراهقة األولى يكتب ويتلعثم ويسقط، ليقوم 
حتى استطاع إخراج إبداعه ليقوم أكثر  أكثر إصراراً على تعلُّم حرفة الشعر، 
تأنقاً بشعر جميل، مستنداً في ذلك على حب العائلة للشعر. و هكذا تألق ليقفز 
في فضاءات الشعر الرحيب، إنه املالزم سالم محمد الكعبي الضابط في املوارد 

البشرية في وزارة الداخلية.
وعن سبب تعلقه بالشعر يقول: الشعر إبداع جميل يسحر األلباب ويجعلك 
الشعر مفتاح  حتلق على بساط الكلمات إلى عوالم اخليال والسحر واجلمال، 
البهجة وأغادير العواطف، وهو هبة من الله فمن ُمنحت له يجب أن يوجهها إلى 
ما فية اخلير والفائدة للمجتمع الذي ينتمي إليه بإيصال الرسائل بقالب شعري 

جميل ومحبّب للناس.
ويتابع قائالً: على الرغم من أن شهادتي اجلامعية جاءت من »كلية الشرطة« 
في أبوظبي إال أنني كنت أسبح دائماً في بحر الشعر، كانت هناك مكانة خاصة 
مكانة خاصة  مكانة يصعب جتاهلها أو نسيانها،  للعواطف واألبيات واخليال، 

باإلبداع كانت حتركني وتدفعني وحترضني ملزاولة الشعر. 
وعن أنواع الشعر األقرب إلى قلبه يشير الكعبي إلى أنه يحب الشعر العمودي 

وينحاز ألشعار الغزل التي تعطي للكلمات بهجتها و زخرفها وعاطفتها. 
ويقول عن نفسه: إنه متابع للشعر القدمي منه واحلديث، موضحاً أن الشعر 
في  منه  يستفيد  احلديث  والشعر  اجلميل  املاضي  عراقة  منه  يستلهم  القدمي 

حداثة الصور الشعرية. 
خالل  من  الشعبي  للشعر  احلقيقية  القيمة  استرجاع  إلى  الكعبي  ويطمح 
تعريف اجليل احلالي بجماليات هذا النوع من الشعر الذي يعتبر كنزاً حقيقياً 

للكلمات التراثية اإلماراتية.
قال الكعبي: شاركت في العديد  وعن املسابقات الشعرية التي اشترك بها، 
أبرز  لكن  والعني،  أبوظبي  في  الثقافية  املنتديات  في  الشعرية  املسابقات  من 
درع  على  فيه  وحصلت  املليون«،  لل»شاعر  الرابع  املوسم  في  كانت  مسابقة 

املشاركة. 

الرا الظرا�سي 

على البساط السحري للكلمات
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في قلوبنا

إصرار  مدى  يدرك  األولى  للوهلة  إليه  الناظر 
أقرانه،  بني  وجوده  إلثبات  وعزميته  الشاب  هذا 
فلم ُيعْر إلعاقته السمعية أي اهتمام، جتده ميارس 
بإشارات  العمالء،  مع  وسهولة  بأريحية  عمله 
لتأتي  وعينيه،  يديه  خالل  من  بها  يعبر  ورموز 
من  يقرأ  وكأنه  العميل  من  سريعة  االستجابة 
أمام  كأنه  املعاملة  إنهاء  عملية  لتتم  السطور  بني 
إحدى  في  خلل  أو  إعاقة  من  يشكو  ال  شخص 

حواسه.
ناصر عبدالله سعيد محمد الغيثي )30 عاماً(، 
ُولد يعاني من الصمم والبكم، إال أنه عاش طفولته 
من  بدعم  أخللوتلله  شللأن  شأنه  طبيعي  بشكل 
اندمج  حتى  فقد روعي بحب واهتمام،   ، األبوين 
الكثيرين بشكل طبيعي،  املجتمع وتعامل مع  في 
العطاء  على  كأقرانه  قادر  أنه  للجميع  مبرهناً 

والبناء أسوة بالشخص السليم.
كانت السنوات األولى صعبة بالنسبة لناصر، 
املهني  والتدريب  التأهيل  قسم  إلى  انتقاله  وكان 
العمل  على  قادر  بأنه  ولآلخرين  لنفسه  ليثبت 
بالرغم من مؤهله الدراسي »الشهادة االبتدائية«، 
إال أنه واجه الكثير من املصاعب فتنقَّل من وظيفة 

إلى أخرى. 
هي  الوظيفية  حياته  في  األهم  احملطة  كانت 
وتشغيل  لتأهيل  الداخلية  وزارة  مبراكز  التحاقه 

كيف حقق نا�سر الغيثي

 حلمه ونال امليدالية

الذهبية يف »البولينغ«؟

نوال �سامل  

»بيئة العمل علَّمتني المسؤولية«

العني،  مدينة  في  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
املكتب  في  بيانات«  »كُمدخل  للعمل  لته  أهَّ والتي 
السيارات  قيادة  لتعليم  اإلمارات  امللحق مبدرسة 
ويقول  )إرادة(،  مشروعات  ضمن  العني  في 

ناصر:»تعامل معي رؤسائي وزمالئي في العمل 
وغرست بيئة العمل في  كفرد طبيعي وباحترام، 

نفسي املسؤولية واالعتماد على النفس«.
في  كبيراً  اهتماماً  لناصر  أن  للنظر،  الالفت 
العني  لنادي  »انتسبت  ويقول:  الرياضي،  املجال 
لذوي االحتياجات اخلاصة إلثبات وجودي حيث 
البولينغ  القدم ولعبة  أجد في ممارسة لعبة كرة 
التي أعشقها منذ صغري متنفساً حقيقياً لي«. هذا 
حياته  في  اإلجنازات  أهم  يحقق  جعله  اإلصرار 
البولينغ  بطولة  في  الذهبية  بامليدالية  فاز  حيث 

التي شارك فيها في نادي الضباط بأبوظبي.
ولناصر حلم وطموح كبيران في إكمال دراسته 
احتياجاته  يلبي  براتب  الوظيفي  واالستقرار 
واحتياجات عائلته والنجاح في أي عمل يقوم به، 
ويقول: »أمتنى أن يعي املجتمع ُقدرة املعاق على 
املعافى،  مع  بيد  يداً  البناء  في  واملساهمة  العطاء 
ألنهما يستويان في بناء هذا الوطن الذي لم يبخل 

على هذه الفئة بشيء«.
ويثمِّن ناصر في النهاية جهود واهتمام الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان  نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية بإنشاء مركز يهتم 
األمر  وهو  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  ويرعى 
الذي أخذ بيد الكثيرين من أقرانه وفتح لهم أبواب 

األمل على آفاق رحبة.

العجوز بعد سنوات طويلة من في  التقى بعض خريجيها في منزل أستاذهم  إحدى اجلامعات 
أرفع  ونالوا  العملية  حياتهم  في  كبيرة  جناحات  حققوا  أن  وبعد  الدراسة،  مقاعد  مغادرة 
املناصب، وحصلوا على االستقرار املادي واالجتماعي الذي يسعى كل إنسان للحصول عليه 

منذ تفتحه على احلياة. 
بعد عبارات التحية واملجامالت املعتادة، طفق كل منهم يتأفف من ضغوط العمل واحلياة التي تسبب لهم 
الكثير من التوتر، وغاب األستاذ عنهم قليالً ثم عاد يحمل أبريقاً كبيراً من القهوة، ومعه فناجني من كل شكل 
ولون؛ فناجني صينية فاخرة، فناجني ميالمني، فناجني كريستال، فناجني زجاج عادي، وفناجني بالستيك. 
بعض الفناجني كانت في منتهى اجلمال تصميماً ولوناً، وبالتالي كانت باهظة الثمن، بينما كانت هناك فناجني 

من النوع الذي جتده في البيوت العادية، وأخرى من النوع الذي جتده في أفقر البيوت.
من  واحد  كل  أصبح  وعندما  القهوة.  لنفسه  منكم  واحد  كل  وليصب  »تفضلوا،  لطالبه:  األستاذ  قال 
اخلريجني مُمسكاً بفنجانه تكلم األستاذ مجدداً قائالً: هل الحظتم أن الفناجني اجلميلة فقط هي التي وقع 
عليها اختياركم، وأنكم جتنَّبتم الفناجني العادية؟ من الطبيعي أن يتطلع الواحد منكم إلى ما هو أفضل، وهذا 
بالضبط ما يسبب لكم القلق والتوتر. ما كنتم بحاجة إليه فعالً هو القهوة وليس الفنجان، لكنكم تهافتم على 

الفناجني اجلميلة الثمينة، كما الحظت أن كل واحد منكم كان يراقب الفناجني التي في أيدي اآلخرين. 
وهي بالتالي مجرد  لو كانت احلياة هي القهوة فإن الوظيفة واملال واملكانة االجتماعية هي الفناجني، 
ز فقط على الفنجان  وعندما نركِّ أدوات حتوي احلياة ونوعيتها. القهوة تبقى هي القهوة نفسها ال تتغير، 
فإننا نضيع فرصة االستمتاع بالقهوة، وبالتالي أنصحكم بعدم االهتمام بالفناجني، والتركيز على االستمتاع 

بالقهوة.
ترى إلى أي مدى يركز كل واحد منا على الفنجان ويهمل االستمتاع بطعم القهوة التي فيه؟ سؤال تبدو 
اإلجابة عليه ليست صعبة لو تأمل كل واحد منا أسلوب حياته والطريقة التي ميارس بها طقوس هذه 

احلياة، وكيف يعيشها.
إذ أن  لكن املشكلة في توقيت طرحه،  طال الزمن أم َقُصر،  ليست املشكلة في السؤال نفسه ألنه قادم، 
بعد أن يكون قطار العمر قد شارف على الوصول إلى  الكثيرين منا يطرحونه في الوقت غير املناسب، 
محطته األخيرة. ورمبا يكون هذا هو ما دعا األستاذ إلى حث تالميذه على تدارك األمر قبل أن يطلق القطار 

صافرته معلناً نهاية الرحلة.
في كتابه الرائع الذي يسرد فيه سيرته الذاتية »عشت ألروي«، يقول الكاتب الكولومبي الشهير »جابرييل 

ره(.  ره، وكيف يتذكَّ جارسيا ماركيز«: )ليست احلياة هي ما يعيشه املرء، بل ما يتذكَّ
على شكل  القهوة  يطغى طعم  العجوز،  اجلامعي  األستاذ  لرؤية  وفقاً  عاشه،  ما  منا  كل  ر  يتذكَّ وحني 
الفناجني التي تناولنا فيها قهوتنا. فنحن قد ننسى شكل املالبس التي حضرنا بها مناسبة ما، لكننا ال ميكن 
أن ننسى املناسبة نفسها إذا كانت تشكل لنا أهمية من نوع ما، حتى لو لم تكن سعيدة، ألن ما يبقى في 
وتبعاً لقوة الذاكرة  أما اإلطار فقد يبقى أو يختفي تبعاً لقوة تأثير الصورة،  الذاكرة هو الصورة نفسها، 

وضعفها، وتبعاً حلجم األحداث املخزونة فيها ومدى اتساع الذاكرة لها.
ينسى الكثيرون منا - في غمرة انشغالهم باختيار الفناجني الذي سيسكبون فيها قهوتهم - االهتمام 
مبكونات هذه القهوة وطريقة إعدادها، ثم ينسون مرة أخرى االستمتاع بطعمها عندما يركزون على أشكال 

الفناجني التي يتناول اآلخرون فيها قهوتهم.
لذلك نقول: »استمتعوا بطعم القهوة« أياً كان شكل الفنجان الذي تتناولونها فيه، ألنكم ستتركون هذا 
الفنجان على أول طاولة تصادفكم وأنتم تغادرون املكان. طعم القهوة وحده هو الذي ستحملونه معكم 
أو  وهو وحده الذي ستحاولون استحضاره عندما تفكرون في استعادة ما عشتم لترووه،  أينما ذهبتم، 

لتحتفظوا به ألنفسكم.

استمتعوا بطعم القهوة!

علـي عـبيـد
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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حوار: خالد الظنحاين 

يعكف الشاعر محمد أحمد السويدي منذ سنوات 
على مطاردة خواطره وصياغة تأمالته من خالل 
رحالته إلى: إيطاليا وفرنسا وبريطانيا مفككاً املدن 
في ماضيها وما َمّر بها من أحداث، كما في حاضرها 
وما حتتويه من أسرار، ُيغرينا في رحالته، كما في 
في  معه  لإلبحار  األولى  للوهلة  يجذبنا  قصائده، 
ال  وال نعود نخرج منها،  ممرات »فينيسيا املائية«، 
تغريه البنايات الشاهقة بأضوائها املتأللئة، يغوص 
بك في مخزون التجارب البشرية، املشرقة واملريرة، 
محاوالً التفرقة ما بني احلقيقة واألسطورة، الوهمي 
واملُقدس. حاورنا الشاعر الذي أعاد تقدمي املتنبي 
أدب  إنتاج  أعاد  الذي  والرحالة  واحته،  خالل  من 
معه  محاولني  اآلفاق«،  »ارتياد  خالل  من  الرحلة 
دافنشي،  أعمال  في  وااللتباس  الغموض  إزالللة 
متلمسني معه رؤيته للحياة، وفلسفته حول حقيقة 
اإلنسان في تعدده، وماهية الوجود في ال نهائيته، 
عبر  واختالفها  تأويالته  تعدد  في  النص  وحقيقة 
التعرف  استهدف  الذي  احلوار  هذا  في  العصور. 
للثقافة  السويدي  أحمد  محمد  الشاعر  رؤية  على 
ودورها في اخلروج باحلضارة العربية من أزمتها 
حاولنا تسليط الضوء على مجاالت العمل  الراهنة، 

الثقافي التي تغطيها مشاريعه.
السابعة  ال��دورة  نتائج  عن  أخيراً  أعلنتم   <
من جوائز »بن بطوطة« التي ترعونها من خالل 
»املركز العربي لألدب اجلغرافي: »ارتياد اآلفاق«، 
اآلن  وهي  الريادية  التجربة  هذه  إلى  تنظر  كيف 

على أعتاب الدخول إلى عامها العاشر؟
جتعلني  العاشرة،  سنته  املركز  يدخل  بينما   -
النتائج التي توصلت إليها اجلائزة أشعر بقوة أن 
اآلفاق«  »ارتياد  مشروع  شقها  التي  الطريق  هذه 
ريادة،  طريق  بحق  هي  إمنا  الزمن،  من  عقد  في 
وعابروها هم رواد آفاق حقاً. ومع أن هذه السنوات 
العشر هي فترة زمنية جيدة إال أن عقداً من الزمن 
لذلك  ال يكاد يكون شيئاً ملحوظاً في حياة األمم، 

أقول، إننا ما زلنا في أول الطريق.
»بن  جائزة  تواصل  الثامنة  سنتها  بدء  ومع 
كجائزة  ونزاهتها  رصانتها  على  التأكيد  بطوطة« 
وُمحّرضة  للنصوص،  منتجة  عربية  وأدبية  علمية 

عليها، وكاشفة بامتياز، فقد قدمت حتى اآلن كوكبة 
من النصوص املجهولة في أدب الرحلة الكالسيكي 
واملعاصر، وسلَّطت الضوء على أعمال تراثية جليلة 
وأخرى معاصرة مبدعة، فضالً عن الدراسات التي 
نقدية  لقراءة  النصوص  هذه  أمام  الطريق  فتحت 

عميقة ومثيرة للفكر واخليال.
قد  اآلف��اق«  »ارتياد  أن  تعتقد  حٍد  أي  وإلى   <
حقق ما قمتم برسمه له من أهداف، وماذا يحمل 

املستقبل بشأن هذا املشروع الطموح؟ 
في  اآلفللاق«  »ارتلليللاد  جنح  عامة،  بصورة   -
حتقيق أهداف مرحلته األولى. فقد بلغت محصلة 
املنشورات حتى اآلن أكثر من 150 كتاباً، باإلضافة 
إلى ذلك فقد استطعنا رد الروح ألدب الرحلة من 
الباحثني  ِقبلة  اآلفللاق(  )ارتياد  من  وجعلنا  جديد 
من  والدولية  العربية  اجلامعات  في  واألكادمييني 
وهو اآلن يضم أكثر من 400  املعنيني بهذا األمر، 
باحث وأكادميي ورحالة وكاتب ضمن أسرة تكبر 

يوماً بعد يوم.
ونحن اآلن نخطو خطوتنا التالية، باجتاه اآلخر، 
في  دشنّاه  الللذي  األوروبللي  مركزنا  خالل  ومن 
»لندن« مؤخراً، تسعى »ارتياد اآلفاق« إلى التعريف 
املهاجرة،  العربية  النخب  مستوى  على  باملشروع 
مشروعاً  أن  كما  العاملية،  األكادميية  واألوسللاط 
طموحاً يتم العمل فيه اآلن الختيار بعض املؤلفات 
التي حققناها ونشرناها بالعربية لترجمتها ونشرها 
باإلنكليزية ولغات أوروبية أخرى، في إطار مشروع 
إلى  املشروع  منجز  كامل  ترجمة  يستهدف  كبير، 
اللغات األهم في العالم، إضافة إلى أننا قمنا بتطوير 
 )alrihla.com( إلكتروني خاص باملشروع موقع 
العربية  باللغة  اإلصللدارات  كافة  يتضمن  وسوف 

أوالً، ثم اللغات األخرى.
فمشروعنا الذي من ضمن أهدافه كشف تراث 
من  آلياته  بتطوير  يقوم  اآلخر سوف  مع  حوارنا 
أجل الوصول إلى هذا اآلخر، وفي اعتقادي أن أدب 

حممد اأحمد ال�سويدي لــ »999«:

بذلك  انتهت  فهل  الصدور،  عن  تتوقف  أن  قبل 
املوسوعة الشعرية؟

تقدمي  لكيفية  تصوري  من  الثانية  املرحلة   -
العمودي،  البناء  في  الشروع  هي  العربي،  الشعر 
لذاكرة  التحتية  البنية  تأسيس  من  انتهينا  أن  بعد 
الشعر العربي، وذلك عبر إضافة مفاتيح جديدة من 
تكن  لم  إمكانات  واملهتم  للباحث  ر  تيسِّ أن  شأنها 
متاحة له من قبل في التواصل مع الشعر العربي 
باستخدام تقنيات العصر احلديث. من هذه املفاتيح 
حياة  رحلة  بتتبع  نقوم  حيث  املفردة«،  »مفتاح 
املفردات منذ امليالد وحتى االندثار، وأضفنا »مفتاح 
اجلغرافيا« الذي يتعلق باملواقع التي يرد ذكرها في 
التي  جتريديتها  من  تتخلص  لكي  العربي  الشعر 
تفقدها وجودها، أضف إلى ذلك »مفتاح الشروح«، 

املياه وتدفقها وأن تشاهد صورة أو تسجيل فيديو 
لذلك.

وفقاً لهذا التصور، أستطيع القول إن »املوسوعة 
ولم تكن األجزاء الثالثة  الشعرية« لم تنطلق بعد، 
ُقمنا  وقد  لالنطالق،  قاعدة  سوى  صللدرت  التي 
األول على هذه  العمودي  االمتداد  بتدشني  مؤخراً 
القاعدة وهو: )واحة املتنبي( التي ميكن أن نسميها 

بداية موسوعة الشعر العربي كما أتخيلها. 
له،  وإخالصك  للمتنبي  الشديد  عشقك  هل   <
هما ما دفعاك للبدء به في استكمال هذا املشروع 

الثقافي الضخم؟
-إن عشقي األول هو اللغة العربية، وقلقي عليها 
حول  االلتفاف  في  السبب  كان  االضمحالل  من 
هذا الشاعر، فاللغة العربية كالسفينة التي ارتطمت 
هو  واملتنبي:  وتشّظت،  فتحطمت  العصر  بصخور 
املتنبي  فإن  ذلك  إلى  إضافة  جناتها،  أطواق  أحد 
كشكسبير وجوته وحافظ وهومر وفيرجل، شاعر 
ديوانه  ضّمن  الُعصور،  مر  على  استكشافه  يعاد 
فنية  بدقة  عصره  وصللورَة  الشخصية،  صورَته 

وتعبيرية وجمالية قلَّ نظيرها. 
أسستموه  ال��ذي  ال���وراق«  »موقع  حصل   <
أفضل محتوى رقمي عربي، وبات  على تصنيف 
والكتابات  األطروحات  معظم  في  هاماً  مرجعاً 
سوف  الذي  اجلديد  ما  العربي،  بالتراث  املهتمة 

يشهده »الوراق«؟
مقبل  اللللوراق(  )موقع  إن  القول  أستطيع   -
أحتفظ  أن  لي  اسمح  ولكن  نوعية،  نقلة  على 
ولكن أهم األخبار أن املوقع  بتفاصيلها إلى وقتها، 
ذلك  مجانية،  بصفة  للجميع  متاحاً  جديد  من  عاد 
أمام  عائقاً  كانت  االشتراك  طريقة  أن  وجدنا  أننا 
بعد  الحظنا  حيث  املهتمني،  الباحثني  من  الكثيرين 
فترة اختبار قصيرة أن العوائق التقنية حالت دون 
ن الكثيرين من االشتراك في املوقع عبر طريقة  متكُّ
القيمة  مدفوعة  والبطاقات  االئتمانية  البطاقات 

لم أعد الرجل الذي كنت بعد
رحلة »آلهة األولمب«

الرحلة هو من أبقى أنواع األدب والفنون وأكثرها 
فهو فن جامع  قدرة على احلضور وعبور الزمن، 
للفنون كلها مبا فيها السينما، وهو فن تتخاطب من 
خالله البشرية بأزهى ما في خطاباتها من نوازع 
اآلخر،  ملعرفة  حب  ومن  عميقة،  إنسانية  وميول 
على  معه  والتواصل  احلضاري،  بغناه  واالغتناء 

أرض الفكرة الواحدة واألفكار املختلفة.
> ُينسب إليك الفضل في إجناز أول موسوعة 
أجزاء  ثالثة  منها  صدر  العربي  للشعر  متكاملة 

حيث نقوم بتوفير القدر األكبر واألهم من الشروح 
لكل ديوان من دواوين الشعراء العرب مع التركيز 
مهمة  تسهيل  بهدف  معاصر  شرح  توفير  على 
متكننا من فهم عوالم الشعر  تكوين رؤية حديثة، 
»مفتاح  منها:  كثيرة  مفاتيح  وتوجد  والشعراء. 
األنساب«، و»مفتاح النباتات« و»مفتاح األصوات«، 
بحيث ميكنك باإلضافة إلى االستماع إلى تسجيل 
ورد  صوت  كل  إلى  تستمع  أن  للقصائد  صوتي 
ذكره في القصيدة لطائر أو حيوان أو حتى خرير 

�أدب �لرحلة هو من �أبقى �أنو�ع �لأدب و�لفنون 

...و�للغة �لعربية ع�ضقي �لأول
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الكلمة و الظل

الشعراء  يعد من  إماراتي،  > شاعر وأديب 
القصيدة  أعطى  احملكي.  الشعر  في  املجددين 
احمللية ُبعداً جديداً جتلَّى في الصياغة الشعرية 
والصنعة الفنية واستطاع أن ميزج في قصائده 
مفردات  مع  اإلماراتية،  العاميّة  املفردة  بني 

فصيحة في إطار ما يسمى تفصيح العامية. 
في  ظهرت  اجتهادات  وله  املتنبي  درس   <
يوميات »دير العاقول«، واملعلقات ال تغيب عن 
عندما يحدثك عن امرئ  وال أصحابها،  ناظره، 
القيس أو زهير أو لبيد أو طرفة يشعرك كأنه 

يعيش معهم.  
البالغ،  باهتمامه  العاملي  الشعر  يحظى   <
وجوته  وباتشو  »أوفيد  أشعار:  درس  حيث 

وأريتينو وطاغور« وغيرهم. 
الرحالت  وأدب  باجلغرافيا  كثيراً  يهتم   <
ويحرص دوماً على اكتشاف احلكايات املرتبطة 
باملكان، وقام برحالت حول العالم وخاصة إلى 
»إيطاليا وبريطانيا وأسبانيا«، واستكشف فنون 
عصر النهضة وآثار الثورة الصناعية والفنون 

اإلسالمية في األندلس.
الثقافية  املشروعات  من  عللدداً  يرعى   <
تغطي   التي  العربي  املستوى  على  الللبللارزة 
مجاالت مختلفة، مثل: أدب الرحلة، الذي يشغل 

جانباً مهماً من اهتمامه.

بروفايل

أمر  وهو  بالدهم،  في  توفرها  لعدم  نظراً  مسبقا،ً 
الذين  الباحثني  من  هامة  فئة  يحرم  أن  شأنه  من 
اخلدمات  »الللوراق« من  على  أعمالهم  في  يعولون 
التي اعتادوا عليها، لذلك ارتأينا أن نعيد فتح املوقع 

مجاناً للجميع دون استثناء.
كما يستعد )موقع الوراق( خالل الفترة املقبلة 
إلطالق عدد من اجلوائز التشجيعية لرواده ضمن 
واآلداب  العربية  اللغة  حول  مسابقات  سلسلة 
عالقات  توطيد  بهدف  الكرمي،  والقرآن  والتاريخ 
ولغتهم.  تراثهم  حول  شملهم  ولْم  املوقع  رواد 
على  متوفراً  اآلن  أصبح  الللوراق(  )موقع  أن  كما 
إليه  الوصول  للباحثني  وميكن  احملمول،  الهاتف 
عبر هواتفهم، كما هو احلال مع كافة اخلدمات التي 
املتحركة،  الهواتف  اإللكترونية عبر  القرية  توفرها 

مبا يتناسب ومعطيات العصر وإمكاناته. 
السويدي  »دارة  مشاريع  أن  للمراقب  يبدو   <
من  كرحالة  طموحك  يغذي  هام  وقود  الثقافية« 
طراز خاص، إلى أي حد ينطبق ذلك على رحلتك 

األخيرة؟
في  االتفاق  هو  مالحظتك،  في  السبب  رمبا   -
أخطط  التي  فبالطريقة  اإلدارة،  وأسلوب  الفكر 
الرحالت،  إلى  أنظر  الثقافية،  مشاريعي  وأديللر 
إيطاليا في رسم خريطة  فقد شرعت منذ دخولي 
واقتناء  ويوميات،  مالحظات  وتسجيل  ملشروعي 
الشهرين،  على  يربو  ما  طللوال  ومراجع  وثائق 
كنت أحرص على اقتناء كل ما ميكنني من كتب أو 
وسائل سمعية وبصرية في هذا الشأن، حتى أنني 
عدت مبكتبة زاخرة وضعت خطة لقراءتها بشكل 
متأٍن لتساعدني في إعادة صياغة رحلتي اخلاصة، 
و ما أحب  البحث،  الباحثون بخطة  هذا ما يسميه 
خاللها  أقوم  ومتعناً  هدوءاً  أكثر  كتابة  أسميه  أن 
بإعادة صياغة ما سجلته من مالحظات ويوميات 

لدى عودتي إلى أرض الوطن.
أدب  من  منتجك  أن  في  السبب  هو  هذا  هل   <
الرحلة ميكن تصنيفه في مساحة الرحلة املعرفية 
للزمان  املنطقية  العالقات  تتجاوز  التي  األدبية 
فيها  تتبادل  حيث  التقليدية..  السرد  وتقنيات 
الذين  العظماء  أرواح  مع  اجلدل  ورمبا  احلوار 

عاشوا في األمكنة؟
سبتمبر  أواخللر  إيطاليا  إلللى  رحلتي  -بللدأت 
وقد أسميتها وقتئذ )آلهة األوملب( وبدأتها   ،2007
بلشخصية »باريس« )بطل طروادة( مروراً بآنسي، 
دافنشي  مدينة  ميالنو  إلى  نللزوالً  شومونيه،  ثم 
ولودفيكو سفورزا، ومنها إلى بحيرة كومو مروراً 
بفيرونا روميو وجوليت، إلى بحيرة »جاردا«، حيث 
إلى  ثم  جوته،  للشاعر  تكرمياً  أقيم  الذي  املتحف 
البندقية، ومن الشمال اإليطالي نزوالً إلى اجلنوب: 
بيزا،  فلورنسا،  بولونا،  كيانتي،  )الريفيرا اإليطالية، 
أرواح  أربعون مدينة وقرية رصدت فيها  جنوه(. 
الشعراء والفنانني والعلماء واملفكرين الذين صنعوا 
من هذا )احلذاء السحري( االمبراطورية الرومانية 
احلواس  شاحذاً  العظيم،  النهضة  وعصر  العظيمة 
اخلمس الستقبال هذه املدن بكل ما تزخر به من 
في  التاريخ،  في  في املوسيقا،  معارف في املعمار، 

اآلداب والعلوم، في التشكيل، في املائدة، في العطور 
واألزياء ... وقائمة ال تنتهي من املعارف.

لقد حتولت في هذه الرحلة حتوالً كبيراً، فلست 
وتلك  دافنشي  ألهمني  لقد  أبداً،  الذي ذهب  الرجل 
أدب  كتابة  في  جديداً  املبدعني شكالً  من  الصحبة 
الرحلة، شكل أستطيع من خالله أن أقدم بني يدي 
كنصوص  ليستقبلها  ال  بانورامية،  معرفة  القارئ 
جامدة، وإمنا ألحفزه على تقصي ما يتضمنها من 
أين تقع مدينة  الرحلة ال يسجل مثالً  نص  أفكار، 
»ميالنو«، وكم يقطنها من الناس، ألن تلك املعلومات 
يتم توفيرها على رابط تفاعلي ميكن ملن يرغب أن 
ولكنني في ميالنو حتديداً أحدث قارئي  يتصفحه، 
عن فيردي والغرفة »106« التي شغلها في فندق 
»جراند دي ميالنو«، عن ساعاته األخيرة فيها، أحدثه 
عن مسرح »الالسكاال« ومتحفه، عن دافنشي الذي 
دخل املدينة في عقده الثالث من العمر، عن رسالته 
الشهيرة إلى األمير لودفيكو، عن النهاية التراجيدية 
لهذا األمير، عن لوحة العشاء األخير في قاعة الطعام 
عن  في مبنى كنيسة )سانتا ماريا دل جرادسي(، 
السنوات الثالث التي قضاها هذا الفنان الفذ للفراغ 
من عمل ُقدِّر له أن يكون أعظم عمل أنتجه عصر 
هذا ما سأطالعكم به قريباً في رحلة في  النهضة، 

إيطاليا.
الروابط  إل��ى  كالمك  معرض  في  أش��رت   <
أو  املدن  حول  تعريفات  تتضمن  التي  التفاعلية 
صيغة  في  الرحلة  إلص��دار  تخطط  هل  القرى، 

إلكترونية؟
الكتاب  لل  أشكال،  عدة  في  أجربها  أن  أريد   -
ولكنها أيضاً سوف تكون  الورقي ال شك مهم لل، 
على موقع اإلنترنت، وقد يقدر لي أن أقيم معرضاً 

لهذا املشروع في أكثر من عاصمة.
د على أهمية احلواس اخلمس في  > أنت تشدِّ

معرضك أيضاً كما في مشاريعك.
لالرتقاء  الوحيد  السبيل  بللأن  أجللزم  أكللاد   -
باملعرفة هو بإشراك »احلواس اخلمس« في تلقي 
املعلومة، وأعتبر أن مشروع »احلواس اخلمس« هو 
مشروع قادر على إنقاذ منظومة التعليم العربي من 

اختالالتها.
> ألم يراودك الشعور باليأس؟

بعضنا يترك أثراً  - نحن عابرون في الزمان، 
ومعظمنا يزول، وقد علمتني إيطاليا أن »الكولسيوم« 
بنوا  الذين  املهندسني  عظمة  إلى  يرمز  مبنى  هو 
اإلمبراطورية الرومانية أو عظمة الهندسة؛ علمني 
بعد  منسياً  نسياً  الذي صار   - البندقي  فيفالدي 
حياة صاخبة في البندقية لينتهي في »فيينا« نكرًة 
أكثر  األربعة هي  أن فصوله  لقبره سبيل-  ليس 
ليوناردو  علمني  العالم؛  في  مبيعاً  االسطوانات 
دافنشي في مخطوطاته )الكودكس أتلنتا( أن على 
العالم أن ينتظر أربعة قرون ليفهم تلك الرسومات 
معكوسة  بطريقة  املكتوبة  والتعليقات  والهوامش 
إيطاليا  علمتني  ومقلوبة ُعرفت بشيفرة دافنشي؛ 
أن الضجيج يذهب هباء وما ينفع الناس ثقافة أو 
دافنشي  إن  يقال  األرض.  في  يبقى  علماً  أو  فناً 
البشرية  أفاقت  بينما  العالم،  ليلة فرأى  أفاق ذات 

في الصباح التالي. 
محمد  الشاعر  ينشغل  ال��ذي  اجلديد  ما   <

السويدي بتجهيزه اآلن؟
املتنبي  مبكانة  تليق  كبيرة  مئوية  -احتفالية 
وهي السنة التي  نخطط إلطالقها في سنة 2015، 
تصادف ذكرى مرور ألف ومئة عام على والدته. 
وأنا والفريق الذي يعمل معي ُنعد بتأٍنّ بالغ لهذه 
اإلصدار  تدشني  تتضمن  سوف  التي  االحتفالية 
عمل  إلى  باإلضافة  املتنبي«  »واحللة  من  الثالث 
موسيقي ضخم وإصدارات جديدة ومعارض فنية 

وفعاليات أخرى سنعلن عنها في وقتها. 

البريـد اإللكتروني: املوقع اإللكتروني: 
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على  احلفاظ  في  جنتهد  أن  يجب 
في  كنوزها  وعلى  اإلماراتية  الثقافة 
استطاعته  حسب  وكّلٌ  املجاالت،  كل 
مع  وصل  حلقة  نكوِّن  لكي  وإمكاناته، 
خالل  من  ألنني  ذلك  القادمة.  األجيال 
اإلماراتية،  الشعرية  للساحة  متابعتي 
الحظت أن هناك اختالطاً بني القصائد 
من  والعربية  واخلليجية  اإلماراتية 
فقليل من  الكتابة وأيضا اإللقاء،  ناحية 
الشعراء اإلماراتيني حافظوا على طابع 

القصيدة اإلماراتية.

را�سد الكو�س

إعالمي ومثقف إماراتي

�سعر/اإبراهيم حممد ابراهيم �سعر/حممد ال�سجاع

�سعر/�سمر علو�س - �سوريا

تذكريني يا غال؟؟

 كثير علّي 

الظبي والذيب

احلزينـه عينـي  تذكري  ..اأو  غال  يا  تذكريني 

اأنينـه بنغمـة  يــعـــــزف  املــعــنـــــا  ــوت  �ــس تــذكــري 

دفينـه هالذكـرى  واْل  تذكرينـي  هـل  غــال  يــا 

�سكينـه الأجـــــــوا  و  ــاح  فـــ املــــودة  ـــورد  ب والــنــدى 

يا�سمينـه بـه  ازرعـــــي  و  قلبي  بــاْيــديــك  ام�سكي 

ت�سرتينـه اللـي  انـــــا  كنت  مــن  غــال  يــا  تذكريني 

ت�سحرينـه ــع  املــولـــ قلـب  غـــــال  يـــــا  ــتــي  ان كــنــتــْي 

تاأ�سرينـه كلـه  الــكـــــون  الــعــيـــــون  جنــال  يــا  ــتــْي  ان

ـــــــــــوم ْرتــــــــعــــــــت بــــــــني احلــــــــمــــــــول الــــــذيــــــابــــــه ي

بـــه يـــــنـــــغـــــزى  ــــا  ــــس ــــ� ــــف ال ــــــاق  �ــــــس اإذا  مـــــــن  يـــــــا 

ـــــبـــــي فـــــــــــدا مــــــــــــــزٍن هــــــمــــــى يــــــــا �ــــســــحــــابــــه قـــــل

بـــه درى  ـــــــــــٍد  اح ول  �ـــــســـــاهـــــي  ـــــــــــا  وان جـــــــــاين 

يـــــــــا هـــــيـــــبـــــة الـــــــــرقـــــــــه ولــــــــطــــــــف املـــــهـــــابـــــه

ـــــب ـــــذي ــــــي ال ــــــت ــــــت ان ــــــل ـــــت طـــــــــرواهـــــــــا وق ـــــل هـــــّم

ـــب ـــي ـــاط ـــع ــــــــــــــروٍح م ـــــــه ج ــــــــــــــداوي ب ـــــــن ن ويــــــــــا م

ـــــب ـــــواهـــــي ـــــل ــــــــوٍق حــــــا�ــــــســــــرتــــــه ال ــــــــف عــــــلــــــى خ

ــــحــــان مـــــــن �ـــــســـــاقـــــه مـــــــن الـــــغـــــيـــــب لـــلـــغـــيـــب ــــب ــــس �

عـــ�ـــســـقـــت فــــيــــه الــــظــــبــــي يـــــا)عـــــمـــــري( والــــــذيــــــب!!

لقـاك ابن�سوة  يرق�ص   .. يحبك  قلٍب  تــذكــري 

اأبــــاك عــيــنـــــي  ــد  ــع ب يـــا  تـــنـــادي  روٍح  تـــذكـــري 

غـالك اأنــكــر  مـــــا  اإين  ي�سهـد  الــلــيــل  و  الــ�ــســفــق 

معـاك اأبـــقـــى  ليتنـي  حــيــاتــي  يف  ورده  وانـــــِت 

اب�سمـاك تزهـى  خلهـا  قلبـي  نب�سات  وقطفي 

وراك اركــ�ــص  انـــا  دوم  حــيــاتــي  يف  انــتــي  وكــنــتــْي 

فـداك احالمي  اجمل  و  غرامك  ن�سوة  انــا  كنت 

�سقـاك؟؟ بــذكــرايــه  وال  غـــــال  يـــــا  تــذكــريــنـــــي 

، كثرٌي عليَّ

ولي�َص كثريًا على لغتي 

اأن ُتطيـَل البكـاْء.

اأحاوُل �سوتًا 

اأقلَّ اأنينًا،

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

Fax: 02-4194499

لل�ساعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي

واأَ�ْسُرُق من دمعتي 

يا ابنتي،

بعد غيبِة عطرِك

ل املاُء ماٌء 

ولي�ص الهواُء هواْء.
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أعالم عربية
اأحمد �سوقي

عام  القاهرة  في  شوقي  أحمد  الشعراء  أمير  ولد 
بقصر  تتصل  احلللال  ميسورة  أسللرة  فللي   ،1870
اخلديوي. أخذته جدته ألمه من املهد وكفلته لوالديه، 
وفي سن الرابعة أدخل كتّاب الشيخ صالح بحي السيدة 
زينب، ثم انتقل إلى مدرسة »املبتديان االبتدائية«، وبعد 
ذلك إلى املدرسة التجهيزية الثانوية حيث حصل على 

املجانية كمكافأة على تفوقه.
أن أمتها عيّنه اخلديوي في  وبعد  بعد ذلك احلقوق،  ودرس  الثانوية،  أمت 
ثالثة  هناك  وأقام  دراسته،  ليستكمل  فرنسا  إلى  عام  بعد  وأرسله  خاصته، 
أعوام. حصل خاللها على بالشهادة النهائية سنة 1893. عاد شوقي إلى مصر 

أوائل سنة 1894 م فضمه توفيق إلى حاشيته. 
أصدر اجلزء األول من »الشوقيات« – الذي يحمل تاريخ سنة 1898 وتاريخ 

صدوره احلقيقي سنة 1890. 
نفاه اإلجنليز إلى األندلس سنة 1914 بعد أن اندلعت نيران احلرب العاملية 

األولى، وفرض اإلجنليز حمايتهم على مصر 1920. 
أنتج في أخريات سنوات حياته مسرحياته وأهمها: »مصرع كليوباترا«، 
 1932 أكتوبر   14 الكبير«.وتوفي في  بك  و»على  »قمبيز«،  ليلى«،  و»مجنون 

مخلفاً لألمة العربية تراثاً شعرياً خالداً.

ق�ضيدة )تاأتي الدلل �ضجية( 

أدب عالمي
رودلفو دادا  

أصل  من  الكوستاريكي  الشاعر  يعتبر 
فلسطيني رودلفو دادا )ولد في 1952( من 
أبرز الشعراء الكوستاريكيني الذين يكتبون 
باجِلدة  شعره  ويتميز  الطفل،  أدب  في 
»اليسروع  دادا مجموعة  واالبتكار. أسس 
األخيرة  السنوات  وفي  االثنني«.  وورشة 

حيث حصل على  األطفال،  تخصص في شعر 
إيتشيفاريا«  »آكيليو  جائزة  منها،  عديدة  ودولية  محلية  جوائز 
وجائزة   )1981( ليرا«  »كارمن  وجائزة   ،)2004( عام  للشعر 

»األونا باالبرا« )1984(.
منها:  املنشورة  واملؤلفات  األعمال  من  العديد  دادا  وللشاعر 
 ،)1983( أطفال  أدب  اآلزتيك،  أبجدية   ،1975 شعر  كواهينيكيل، 
أدب  احللزون،  صوت   ،)1985( أطفال  أدب  والقمر،  الضفدع 
أطفال )1989(. البحر من زرقة، شعر أطفال )2004(، أنطولوجيا 

شخصية )2004(. 

ق�ضيدة )كارينا تنطق كلماتها الأوىل(

1
كارينا تنطق: اخلبز،

فتنعجن الكلمة،
تتسلل عبر بوابة الفرن،

وتخرج ُمْحَمرَّة
لترسم ابتسامة 

على شفاه كل أطفال العالم.
تقول خبز كأمنا تقول صديق

2
تنطق كارينا: السالم، 

كأمنا تقول البيت،
الغرفة،

كأمنا تقول املوسيقى،املستقبل
تلفظ كارينا: السالم

فتطير الكلمة بيضاء، 
فوق آالف األطفال وهم يلعبون.

فوق املوائد املَُجهَّزة،
فوق املدارس املتكدسة،

فوق مشفًي مقفٍر،
تنطق بالسالم فتطير الكلمة.

3
كارينا تقول ال،

فيغرق املطبخ في احلزن
الرز دون وعاء

البسكويت دون علبة
تقول ال

وتبقى ُقبْلةٌ وحيدة،
فستان على السرير،

ممر ضائع،
وكلب صغير جالس.

وتاأهيله  واإعداده  الإمارات  اإن�سان  بناء  هو  به،  نفخر  الذي  والأعظم  الأكرب  الإجناز  »اإن 

ليحتل مكانه، وي�ساهم يف بناء وطنه والو�سول به اإىل م�ساف الدول املتقدمة«.

�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان »حفظه اهلل«

اأمثال �ضعبية

• معيشة يوم ما تدافع عن سنة 
معيشة: الدخل.

أي أن الدخل الذي سيأتيك ليوم واحد فقط، ال ميكن تعيش عليه ملدة عام، 
ويجب على اإلنسان أن يحاول البحث عن مصدر للرزق بشكل دائم.

• من يزرع الشوك يجنيه 
يضرب املثل مبن يعمل الشر ويثير الفنت فال بد أن يقع في شر أعماله. 

• من دق طبله قال أنا قبله 
يضرب املثل باإلنسان اخلفيف الذي يتجه مع الرياح أينما سارت فهو 

تابع لآلخرين.

حرفة قدمية

اخلياطة
على  املقتصرة  املهن  من  اخلياطة  كانت 
ال  املرأة،  كانت  حيث  املاضي،  في  النساء 
هي التي تقوم بخياطة املالبس لها  غيرها، 

ولزوجها ولكافة أفراد أسرتها.
املقص  تتعدى  تكن  لم  اخلياطة  وأدوات 
بعد  اخليَّاطة  فاملرأة  لذا  واخليط،  واإلبللرة 
الثوب  الالزمة لصاحب  املقاسات  تأخذ  أن 
الثوب خياطة  تخيط  لذلك،  القماش  وتقص 
ثم تخيطه  أولية لتجريب أبعاده ومقاساته، 

اخلياطة النهائية وتزينه، وتضع له األزرار والتلّي ليصبح جاهزاً لالرتداء.

كنايات مالحية �ضعبية

ت املايه« »مدَّ
املد:وهو »السقي« أي عكس اجلزر وهو »الثبر«.

وهو عكس حالة اجلزر .  التيار في حالة مد،  يقصد بذلك أن 
خاصة إذا كانوا يعملون على الساحل  يأخذ البحارة احتياطاتهم، 
أو  »القلفطه«  عملية  وهي  السفينة،  إصالح  وخاصة  اجلزر  أثناء 
غاطس  طالء  وهو  بل»الشنونه«،  تعرف  التي  والعملية  »الكلفته« 
فإذا »مدت املايه« يسرع البحارة إلى لمَّ كل حاجياتهم  السفينة، 

حتسباً.

»املايه فساد«
في  ُيدعى  ما  وهو  وجزر«  »مد  حالة  في  البحر  أن  املعروف 
اللهجة الدارجة »سقي وثبر« وهذه العملية حتدث ليالً ونهاراً على 

مدى الدهر.
وإن  معروف  هو  كما  املاء متاماً  يجزر  ال  احلاالت  بعض  في 
لم يجزر  فإذا  يعتمدون في صيدهم على اجلزر،  البحارة  بعض 
البحر متاماً قالوا عن مائه فاسد، والكناية على أنه ال يوجد صيد، 

وهذه القاعدة عند بحارة اخلليج منذ عهود بعيدة.
ويحدث في بعض أيام الشهر أن مياه البحر ال جتزر متاماً بل 

يبقى منسوب املاء مرتفعاً وبعده ميد التيار.

عبارات:

فروخ أو فريخات 
تعني الصبية أو األطفال عامة، فيقال للصبي الفرخ أو الفرخة أو 
وهو ما يعني أيضا الوردة املتفتحة وكذلك فروخ الطيور  الفريخ، 

الصغيرة اجلميلة واحملببة لكل نفس.

تلللأتلللي الللللللللدالَل سلللجللليلللًةً وتللصللنللعللا

بحاكم اجللللملللاُل  فللمللا  كلليللف شللئللت،  تلللْه 

الللهللوى ملللن  اللللوشلللاة  يلللروعلللك  أن  للللك 

قلللاللللوا: لللقللد َسللمللع اللللغلللزاُل ملللن وَشللى

أنللللا ملللن يللحللبللك فلللي نلللفلللارك مللؤنللسللاً

قللللّدمللللُت بللللني يللللللديَّ أَيللللللللاَم اللللهلللوى

ُمبالياً فلللللسللت  حلللبِّلللي،  فلللي  وصلللدقلللُت 

الهوى إللللى  مقلتيه  مللن  جلللرى  مللن  يللا 

الللللللللله فللللي كللللبللللٍد سلللقللليلللَت بلللأربلللع

ُمللبْللِدعللا َداللِلللللللَك  حلللالَلللْي  فلللي  وأَراك 

حللتللى ُيلللطلللاع علللللى اللللللدالل وُيللْسللَمللعللا

علللا ُملللروَّ الللللغللللزاَل  أَهلللللوى  أَن  وعلللللللّي 

وال وعللى اللللغلللزاُل،  وأقلللللول: مللا سللمللع 

مطمعا نللللفللللارَك  فلللي  تلليللهللَك  ويلللحلللبُّ 

وجللعلللللتُللهللا أَملللللللاًل عللللللليلللَك ُمللضلليَّللعللا

أمللنللعللا أو  بلللله  اللللدنللليلللا  أمللللنللللَح  أن 

ُمَشْعَشعا بللَوجللنللتلليْلله  ودار  ِصلللرفلللاً، 

لتصّدعا بللهللا  رْضلللللوى  صللبَّللحللوا  للللو 

هب ريح
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طارق ال�سناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

تستطيع 
له  الفن  السياسية وإن  الفني ال يرتبط باملواقف  التقييم  إن  أن تقول نظرياً: 
املُغاير. ولكن،  لها منطقها وقانونها  السياسية  الرؤية  بينما  قواعده ومنطقه، 
فني،  هو  وما  سياسي  هو  ما  بني  األمللور  تختلط  ما  كثيراً  التاريخ،  وعبر 
ودائماً ما ُيضرب املثل في هذا الشأن باألفالم السوفيتية قبل أن يتفكك بعد 
»البروسترويكا« التي أحالت االحتاد السوفيتي إلى دول متعددة وصارت الشيوعية من أفكار املاضي، حيث 
كان هناك دائماً توجه يجبر الفنان على أن يختار العمل الفني الذي يقدم موقفاً درامياً يسعى من خالله 

للترويج لألفكار الشيوعية! 
الزمن تغيَّر، إال أن الواقع يؤكد على أنه حتى الدول األوروبية التي ُتقيم املهرجانات السينمائية لم تتخل 

بعد عن دمج ما هو ثقافي مبا هو سياسي.
باعتبار مصر ضيف  املصرية  السينما  الرابعة والستني استضاف  األخير في دورته  مهرجان »كان« 
شرف هذا العام. املؤكد أنه قد مت اختيار الفيلمني املصريني »18 يوم« و»صرخة منلة« ألسباب سياسية 
وليس للمستوى الفني أي اعتباٍر في االختيار. الفيلم الوحيد الذي وقع االختيار عليه  لقيمته اإلبداعية هو 
»البوسطجي« حلسني كمال الذي أخرجه  قبل نحو 40 عاماً وعرض في قسم كالسيكيات السينما العاملية 
والتي سبق وأن عرض داخلها في الدورتني األخيرتني ملهرجان »كان« فيلما الراحل  شادي عبد السالم، 

»املومياء« و»الفالح الفصيح«.
الثورة املصرية كانت هي الطريق أمام الفيلمني املصريني اجلديدين اللذين مت إجنازهما على ُعجالة حتى 
إن »صرخة منلة« مت تصويره قبل أحداث يناير وكان اسمه في البداية »احلقنا يا ريس«، وأضيفت له أحداث 
الثورة ليصبح مسخاً مشوهاً ال جتد فيه روح ثورة يناير املصرية وال روح السينما مبعناها الفني وال شيء 
من املمكن أن يدفع مبهرجان »كان« لعرض هذا الفيلم التجاري إال فقط ألسباٍب سياسية حتى يتواكب مع 
وهو نفس ما تكرر مع الفيلم التسجيلي التونسي الطويل »ال خوف بعد اآلن« الذي يتناول  ثورة يناير، 
الثورة التونسية )ثورة الياسمني( حيث كان أسلوب املخرج التونسي أقرب إلى طريقة إخراج البرنامج 

التليفزيوني وليس الفيلم التسجيلي!
وقبل أن يختتم املهرجان فعالياته، أطلت السياسة مرة أخرى برأسها عندما مت طرد املخرج الدامنركي 
وقال مجلس إدارة مهرجان »كان« برئاسة »جيل جاكوب« إن املخرج  »الرس فون تراير« من املهرجان، 
الدامنركي شخصية غير مرغوب فيها وذلك ألنه أدلى بتصريحات أغضبت املهرجان أبدى خاللها بعض 
التعاطف مع النازي. والواقع أن املخرج الدامنركي كان ميزح  فهو أراد انتقاد إسرائيل في موقفها ضد 
الفلسطينيني فقال إن النازي كان لديه بعض احلق فيما فعله باليهود. ولم يقبل املهرجان اعتذار املخرج 
واعتبر ما حدث توجهاً عنصرياً مرفوضاً فكان الطرد من »كان« العقاب القاسي الذي مت توجيهه إليه. هذا 

أيضاً موقف للمهرجان يؤكد خالله االختالط بني السياسي والفني!.
لقد دأب مهرجان »كان« على االحتفاء باملخرجني الذين يناهضون النظام في إيران وصدرت ضد بعضهم 
أحكام بالسجن مثل »جعفر بناهي« و»محمد راسلوف«، وهو ما تكرر في هذه الدورة من املهرجان وعبر 
التاريخ وسوف نلمح الكثير من الدالئل التي تؤكد ذلك. يكفى مثالً أن نذكر أن أقدم مهرجان سينمائي 
عاملي هو »فينيسيا«، والذي أنشأه الطاغية »موسليني« الذي أراد من خالله تبييض وجه حكمه الفاشستي، 
»هتلر«  وهزمية  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  وبعد  السنوات  مرور  مع  »فينيسيا«  مهرجان  أن  صحيح 
بأن  اإلحساس  أبداً  ُينِه  لم  لكنه  السابقة،  السياسية  التوجهات  كل  180 درجة ضد  انقلب  و»موسليني« 
السياسة تلعب دوراً في احلياة الثقافية وعلى رأسها املهرجانات السينمائية العاملية.. لقد صار مهرجانا 

)كان( و)فينيسيا( وجهني لعملة واحدة!  

السياسة ُتطل برأسها في »كان«!!

شيء
في
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»الُسلَّم ــ المصَعد«
ثورة في مكافحة الحرائق

التي  النيران  ومكافحة  احلرائق  إطفاء  يعتبر 
تندلع في األبراج من العمليات التي تتصف بالكثير 
الساللم  أن  خاصة  معاً،  والصعوبة  اخلطورة  من 
في  تكون  ال  اإلطللفللاء  رجللال  بها  يستعني  التي 
َفّعالة وقادرة على توفير املساعدة  ُمعظم األحيان 

املطلوبة.
وبالرغم من حدوث الكثير من التطور في مجال 
تصميم وصناعة ساللم اإلطفاء خالل عقود طويلة 
من الزمن، إال أن ذلك بقي محدود الفائدة خاصة مع 
انتشار األبنية واألبراج وظهور التعقيدات املتعلقة 

مبواجهة احلرائق التي تندلع في األدوار العليا.

والللرزم  األشللخللاص  لنقل  واملستخدم  وهبوطاً 
والذي يشبه املصعد في مهامه إلى حٍد  واحلقائب، 

كبير.
كان دينيسون قد أمضى الكثير من الوقت في 
املستقبل،  لطائرة  مخططات  يرسم  وهو  شبابه، 
في  تنوعاً  أكثر  أصبح  التقاعد  إلى  أحيل  وعندما 
فنان  إلى  وحَتّول  والتصاميم،  األفكار  عن  البحث 
قيمة  لتحديد  مقياساً  العملية  النتائج  من  يتخذ 

وفاعلية أية أعمال وأفكار يتوصل إليها.
تكنولوجيا  دراسللة  إلى  دينيسون  حتول  وقد 
للتغطية  مشاهدته  إثر  الطرق  حوادث  من  اإلنقاذ 

ذلك  في  الساللم  تلك  كانت  حيث  عشر،  التاسع 
وإن خضعت  وأطوال صغيرة  أحجام  ذات  الوقت 
لعمليات تطوير غير كافية خالل عقود طويلة من 

الزمن.
املثيرة  األمور  من  كان  »إنه  دينيسون  ويقول 
للسخرية أن يتصور املرء كيف تتم عملية التسلق 
إذ كان األمر يتطلب من أحدهم  من رجال اإلطفاء، 
أعلى،  إلى  يصعد  لكي  زميله  كتفي  يستخدم  أن 
ولهذا كان من الضروري إيجاد وسيلة أكثر سرعة 
وفاعلية للوصول إلى األماكن العليا خالل مكافحة 

احلرائق«.
وبعد جتارب وجهود متواصلة متكَّن دينيسون 
من تصميم ُسلَّم حريق يعرف »بالسلَّم لل املصعد«، 
فهو قابل للحركة وميكن تثبيته في اجلزء اخللفي 
في  اإلطفاء  رجال  ليستخدمه  اإلطفاء  عربة  من 
من  العليا  املناطق  إلى  ويسر  بسهولة  الصعود 
املباني التي تشتعل فيها النيران حيث من املتوقع 
أن يؤدي استخدامه إلى تقليل الوقت الذي يحتاجه 

رجل اإلطفاء لتنفيذ املهمة مبعدل النصف.
وخالل مكافحة النيران وعمليات إنقاذ الضحايا، 
الُسلَّم  بتمديد  يقوم  أن  اإلطفاء  لرجل  ميكن  فإنه 
الهيدروليكي بحيث يصل ارتفاعه إلى 113 قدماً أي 
أكثر من ثالثني متراً، وبدالً من التسلق الشاق لُسلَّم 
اإلطفاء، فإن رجل اإلطفاء سيجد نفسه صاعداً بكل 
راحة حيث تتحرك درجات الُسلَّم وكأنها مصعد أو 
الواحدة  الدقيقة  في  قدم  مائتي  بسرعة  آلي  ُسلَّم 
وهي سرعة تعادل نصف الوقت الذي يحتاج إليه 

رجل اإلطفاء خالل استخدامه للُسلَّم العادي.

د.ح�سن توفيق

ساللم  بتطوير  املتعلقة  التجارب  تواصل  ومع 
أنظار املهتمني بهذا املجال للمواطن  تتجه  احلريق، 
بتصميم  قام  الذي  دينيسون  أورفيل  األميركي 
جزئها  في  ُمثبت  هوائية،  إطفاء  لشاحنة  اختراع 
اخللفي »ُسلَّم ل مصعد« إلطفاء احلريق يجمع بني 
صفات الُسلَّم العادي والسلم اآللي املتحرك صعوداً 

العاملي وعمليات إخالء  التجارة  التليفزيونية ملركز 
الضحايا منه في احلادي عشر من سبتمبر 2001. 
على  منصباً  اهتمامه  أصبح  قصيرة  فترة  وخالل 

إيجاد وسيلة لتطوير ساللم احلريق.
ومن املعروف أن استخدام الساللم في عمليات 
القرن  من  الثمانينات  إلى  يعود  احلرائق  مكافحة 

الوصول  اإلطفاء  وهكذا ميكن لرجل 
النوافذ  إلى  املصعد  لل  الُسلَّم  هذا  عبر 
العليا وحمل الضحايا الغائبني عن الوعي 
ووضع كل منهم داخل حقيبة إنقاذ ومن 
ثم تثبيت احلقيبة بالُسلَّم لل املصعد عن 
سالمة  يضمن  وبشكل  َخّطاف  طريق 

الشخص الذي يتم نقله.
إنقاذ  عملية  إن  دينيسون:  ويقول 
ضحايا احلرائق تتطلب حالياً االستعانة 
بعدة أفراد من رجال اإلطفاء والعاملني 
في  واحدة  ضحية  نقل  أجل  من  معهم 
دقيقة  عشرة  خمس  تستغرق  قد  مدة 
من الدور العاشر في أي مبنى يتعرض 
أن  املخترع  هذا  يتوقع  بينما  للحريق، 
يؤدي استخدام »الُسلَّم ل املصعد« الذي 
إلى  أشخاص  أربعة  نقل  إلللى  صممه 
األربع  تتجاوز  ال  مدة  خالل  األرض 

دقائق.
إطفاء  خبراء  من  العديد  أشللاد  وقد 
ولكنهم  دينيسون  باختراع  احلرائق 
على  البساطة  من  نوع  بإضفاء  طالبوه 
فاعلية  أكثر  يصبح  بحيث  اختراعه 

وأهمية في مجال تكنولوجيا اإلنقاذ.
الذي أصبح يحظى  دينيسون  أن  إال 
املتخصصة  الشركات  من  عدد  بدعم 
إنه  قال  احلرائق،  مكافحة  مجال  في 
ينوي  أنه  إال  املالحظات  بتلك  يرحب 
كما  واقعة  حقيقة  إلى  تصميمه  حتويل 
وبدون القيام بأية تعديالت جذرية  هو، 
عليه، مشيراً إلى أن هذا االختراع أصبح 
ة إليجاد حل ملشكلة قدمية  ضرورة ُملحَّ

جداً.

م�ضقة �لو�ضول �إىل �لأدو�ر �لعليا

قبل ظهور �ضلمل �حلريق �ملحُرّكبة، كان رجال �لإطفاء 

ي�ضطرون �إىل ��ضتخد�م �خلطافات من �أجل تثبيت 

�ل�ضلمل بالنو�فذ �لعليا للمباين.

صممه  الللذي  اجلديد  الهيدروليكي  الُسلَّم  يأخذ  عندما 
وأعمدة  قوائم  بسحب  يقوم  فإنه  التمدد،  في  دينيسون 
والتي تكون عادة مثبتة  القاعدة،  )أ( موجودة في وحدة 
باستقاللية  تتحرك  )ب(  للتدحرج  قابلة  اسطوانات  على 
على مسارات )ج( ويكون كل منها مثبتاً بسلك زمبركي 
يعمل على إبقاء اخلط مشدوداً ومحكماً في وقت تقوم فيه 
القوائم بتحريك الُسلَّم صعوداً وهبوطاً مبعدل مائتي قدم 

في الدقيقة الواحدة.

أ

ب
ج

لَّمـ  �مل�ضعد كيفية عمل �ل�ضحُ

لَّم �إىل  ميكن لرجل �لإطفاء �لو�ضول عرب هذ� �ل�ضحُ

�لنو�فذ �لعليا وحمل �ل�ضحايا وو�ضعهم د�خل 

حقيبة �إنقاذ
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العقيد حمد سعيد يشهد تخريج الدورة السابعة
للشرطة المستجدين باإلدارة العامة للشرطة االحتياطية

�ن�سمت دفعة جديدة من رجال �ل�رشطة �مل�ستجدين �إىل 

زمالئهم �لعاملني يف خمتلف �ملو�قع للحفاظ على �أمن 

�لدولة، و��ستقر�ر �ملو�طنني و�سالمتهم.

فقد �سهد �لعقيد حمد �سعيد مدير عام �ل�رشطة باأبوظبي 

�لتي  �ل�سابعة  �مل�ستجدين  �ل�رشطة  دورة  تخريج  حفل 

�لعامة  بالإد�رة  �أ�سهر  �ستة  مدى  على  تدريبها  تلقت 

لل�رشطة �لحتياطية.. و�سهد حفل �لتخريج عدد كبري من 

�مل�سوؤولني بوز�رة �لد�خلية و�سباط �ل�رشطة و�ملو�طنني.

وقبل �أن ي�سل �لعقيد حمد �سعيد �إىل مقر �لإد�رة �لعامة 

كان  �لتخريج،  حفل  �أقيم  حيث  �لحتياطية  لل�رشطة 

و�  و�أدَّ �ل�ستعر��ض،  ميد�ن  يف  ��سطفو�  قد  �خلريجون 

�لتحية للعلم، كما عزفت مو�سيقى �ل�رشطة �سالم �لعلم.

وتوجه �لعقيد حمد �سعيد ير�فقه �ملدير �لعام لل�رشطة 

�لحتياطية، حيث مت تفتي�ض طابور �خلريجني، وعاد� بعد 

ذلك �إىل من�سة �لعر�ض.

بالعر�ض  �لتخريج،  حفل  من  �لثانية  �ملرحلة  وبد�أت 

لياقتهم  مدى  و�أظهر  �خلريجون،  �أد�ه  �لذي  �لع�سكري 

وُح�سن �إعد�دهم للقيام مبهامهم.

�فتتح يف �ل�سارقة �لق�سم �لد�خلي للعيادة �ملركزية 

خطة  �سمن  �خلطوة  هذه  وتاأتي  لل�رشطة،  �لطبية 

دولة  يف  �لطبية  �خلدمات  فروع  وتو�سيع  تطوير 

�لإمار�ت �لعربية.

ومت �فتتاح �لق�سم �لد�خلي بالعيادة �ملركزية بتاريخ 

21 مار�ض 1981، وح�رش �لفتتاح �ملقدم �أمني �ل�سعيد 

مدير �خلدمات �لطبية، وعدد من �مل�سوؤولني بوز�رتي 

�لد�خلية و�ل�سحة.

وكان حديثنا مع �لدكتور جرب حافظ �ملدير �مل�سوؤول 

و�فتتاحه  �جلديد  �لق�سم  حول  �لد�خلي  �لق�سم  عن 

و�خلدمات �لطبية �لتي يقدمها لأفر�د �ل�رشطة �لذي قال: 

قوبلت فكرة �إن�ساء �لق�سم �لد�خلي للعيادة �ملركزية 

بكل �لت�سجيع من �سعادة وكيل وز�رة �لد�خلية �لعقيد 

خلفان خمي�ض و�أي�سًا من �مل�سوؤولني يف وز�رة �ل�سحة 

وقدمت لنا كافة �لت�سهيالت و�لإمكانات و�لتوجيهات 

للنهو�ض باخلدمات �لطبية.

للطو�رئ  ق�سم  �إدر�ج  مت  �أنه  جرب:  �لدكتور  وي�سيف 

�لتي  للحالت  ويخ�س�ض  يوميًا  �ساعة   24 يعمل 

بالإ�سعافات  ي�سمى  ما  �أو  �ل�رشيع  �لعالج  ت�ستوجب 

�لأولية، حيث يهيئ �ملري�ض لتلقي �لعالج وتكملته 

ب�سيار�ت  تزويدنا  ومت  �لدولة.  م�ست�سفيات  يف 

لالإ�سعاف جمهزة بالال�سلكي، ويف �مل�ستقبل �لقريب 

ل�سلكي  باأجهزة  �لأطباء  �سيار�ت  تزويد  �سيتم 

�أهبة  على  يكونو�  �أية حلظة وحتى  ل�ستدعائهم يف 

�لطبية  خدماتهم  وتقدمي  و�جبهم  لتاأدية  �ل�ستعد�د 

لأفر�د �ل�رشطة و�ملو�طنني.

ُقبلة تقديٍر واحترام، 
تلقاها سمو الشيخ زايد 
من سمو الشيخ مبارك، 

وزير الداخلية، بعد وصول 
سموه من الباكستان إلى 

أرض الوطن بحفظ اهلل 
ورعايته. 

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

في أبوظبي، عاصمة دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، كان 
انعقاد لقاء القمة األول لقادة 
دول اخلليج العربي، وقد اتخذ 

القادة خطوة تاريخية باإلعالن 
عن قيام مجلس التعاون 
اخلليجي، والتوقيع على 

نظامه األساسي، كما وافق 
مؤمتر القادة على ورقة للعمل 

اخلليجي املشترك، أحلقت 
بالبيان اخلتامي الذي أعلن 

فيه امللوك والرؤساء واألمراء 
إميانهم بضرورة إبعاد املنطقة 

بأكملها عن الصراعات 
الدولية، ورفضهم املطلق 

ألي تدخل أجنبي مهما كان 
مصدره، ومساندتهم للقضايا 

العربية العادلة.

سمو الشيخ خليفة يزور السودان ومصر وسوريا
بد�أ �سمو �ل�سيخ خليفة جولته يف 

�ل�سود�ن بدعوة  كل من جمهورية 

وجمهورية  منريي،  �لرئي�ض  من 

�لدكتور  من  بدعوة  �لعربية  م�رش 

�لوزر�ء  رئي�ض  �سدقي  عزيز 

�ل�سورية  و�جلمهورية  �مل�رشي 

�لأ�سد  حـــافظ  �لفريق  من  بدعوة 

رئيــ�ض �جلمهوريـــــــة ورئــيـــ�ض 

�لوزر�ء هناك.. وقد ر�فق �ســـــموه 

يف هذه �جلولة وفد ر�سمي يتكون 

�لعتيبة  �سعيد  مانع  �لأ�ستاذ  من: 

وزير �لبرتول و�ل�سناعة، و�لأ�ستاذ 

�لدولة  وزير  �حلربو�ض  حممد 

ح�سن  و�لأ�ستاذ  �ملالية،  لل�سوؤون 

رئي�ض  م�ست�ســـــار  زكي  عبا�ض 

�سلطان  بن  في�سل  و�ل�سيخ  �لدولة، 

�لدفاع،  وز�رة  وكيل  �لقا�سمي 

رئي�ض  �ل�سعود  �أحمد  و�ل�ســــيد 

و�ل�سيد  و�ل�سناعة،  �لتجارة  غرفة 

�ملجل�ض  ع�سو  عوي�سة  ر��سد 

علي  و�ل�سيد  �لحتادي،  �لوطني 

�ل�ســـرفـــا �لوزير �ملــفو�ض بوز�رة 

عبد�ملنعم  و�ل�ســيد  �خلارجيـــــة، 

�ل�سحفي  �مل�ست�سار  �مللو�ين 

و�لإعالمي ل�سمو ويل �لعهد ورئي�ض 

�لباب  فتح  نبيل  و�ل�سيد  �لوزر�ء، 

�سيف  و�لر�ئد  �ملر��سم،  م�ســت�سار 

مبارك مر�فق ع�سكري، ووفد �إعالمي 

من خم�سة �أ�سخا�ض.

سمو وزير الداخلية السعودي
يهدي درعًا لسمو الشيخ مبارك

�آل نهيان، وزير  �ل�سيخ مبارك بن حممد  ت�سلَّم �سمو 

�ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  �حتاد  ورئي�ض  �لد�خلية 

لكرة �لقدم، درع �لأمن �لعام �لذي �أهد�ه ل�سموه �سمو 

�لأمري فهد بن عبد �لعزيز نائب رئي�ض �لوزر�ء ووزير 

�لحتاد�ت  روؤ�ساء  من  ودروعًا  �ل�سعودي،  �لد�خلية 

�لعربية لكرة �لقدم يف كل من دولة �لكويت، ودولة 

�لدروع  هذه  بت�سليم  قام  وقد  قطر.  ودولة  �لبحرين 

�ل�سيد مر�د رفعت، �مل�ست�سار �لفني لالحتاد.

ومن ناحية �أخرى، فقد تلقينا خرب�ً يقول: �إن �للم�سات 

�لإمار�ت  �حتاد  ملقر  �جلديد  �ملبنى  يف  �لأخرية 

�لعربية �ملتحدة لكرة �لقدم »فرع �أبوظبي« �لكائن 

يف �خلالدية.. مبنى وز�رة �لكهرباء �ل�سابق.. ومما هو 

جدير بالذكر �أن �سمو �ل�سيخ مبارك رئي�ض �لحتاد قرر 

تخ�سي�ض جزء من �ملبنى ل�ست�سافة �لفرق �لريا�سية 

ومن  �لقومي..  �لفريق  لإعد�د  وكمع�سكر  �خلارج..  من 

�لجتماع  مبارك طلب يف  �ل�سيخ  �سمو  �أن  �ملعروف 

�لأخري لحتاد �لكرة �لإ�رش�ع يف �لنتهاء من تاأ�سي�ض 

�ملقر. وقد و�سعت �لإمكانيات �لالزمة لذلك، بناًء على 

�أمر �لوزير.

�سمو رئي�ض �لدولة �ل�سيخ ز�يد يتحدث مع معايل �ملقدم 

حمودة بن علي قبل تعيني معاليه باأيام وكياًل لوز�رة 

�لد�خلية �لحتادية، وذلك على �أر�ض مطار �أبوظبي.
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يونيو

واقع الشباب في اإلمارات 
كان موضوع البحث في 

الندوة التي نّظمتها 
»جمعية االجتماعيني« 

للوقوف من خالل الواقع 
على آفاق املستقبل.. وفي 

هذا العدد عرض لبعض 
الدراسات التي طرحت 

خالل هذه الندوة الهامة.

�لتاأ�سي�سية  بالدورة  �خلا�ض  �لتدريبي  �ملنهاج  �إطار  يف 

قامت  ع�رشة«  �حلادية  »�لدورة  �لن�سائية  لل�رشطة 

جمموعة من منت�سبات مدر�سة �ل�رشطة �لن�سائية باأبوظبي 

�لدويل لالطالع  �أبوظبي  �إىل مر�فق مطار  بزيارة ميد�نية 

على مر�حل �سري �لعمل يف خمتلف �ملو�قع.

�سبعني  عددهن  بلغ  و�لتي  �ملجموعة  ��ستقبال  يف  كان 

نعيمة  �أول  و�ملالزم  �ل�سيد،  �لدين  تاج  �لنقيب:  د�ر�سة 

�ملطار،  ب�رشطة  �لن�سائية  �ل�رشطة  م�سوؤولة  عو�د  �سامل 

�لعمل  مو�قع  و�فيًا ملختلف  تف�سيليًا  قدما �رشحًا  حيث 

�لكفيلة بتوفري �أق�سى �ُسبل �لأمان للطائر�ت و�مل�سافرين 

ومر�قبة �حلركة وتفتي�ض �لأمتعة و�ل�سحن و�أد�ء خمتلف 

�لو�جبات.

منت�شبون من �شرطة اأبوظبي يعاينون �شيارات ال�شرطة قبل انطالقها يف مهماتها الأمنية.

كوكبة من فر�شان �شرطة اأبوظبي خالل احتفال بالعيد الوطني.

َّبون ا�شتعدادًا للم�شاركة يف بطولة »لألعاب القوى«. ريا�شيون من �شرطة اأبوظبي يتدر
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بدايات

ختريج أربع دورات ختصصية من معهد تدريب الضباط
حتت رعاية العقيد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

�سهد �لعقيد �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان مدير 

عام �رشطة �أبوظبي حفل تخريج �أربع دور�ت تخ�س�سية 

�أبوظبي،  �ل�رشطة يف  بكلية  �ل�سباط  تدريب  معهد  يف 

وهي: دور�ت �لقيادة �ل�رشطية، و�إد�رة �ل�رش�ع و�لقياد�ت 

و�لتي  �جلنائي..  و�لبحث  �لتفاو�ض  ومهار�ت  �لو�سطى 

�سارك فيها 74 �سابطًا من خمتلف �إد�ر�ت وز�رة �لد�خلية 

و�لإد�ر�ت �لعامة لل�رشطة بالدولة.

وقد �أعرب �لعقيد �سامل عبيد �ل�سام�سي مدير عام �لكلية 

عن �ل�سكر و�لتقدير للعقيد �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل 

نهيان لرعايته حفل �لتخريج لأربع دور�ت تخ�س�سية 

جمال  يف  �لقدر�ت  وتنمية  �خلرب�ت  �سقل  ت�ستهدف 

�أمن  يحقق  �لذي  �لعمل  �أد�ء  ملو��سلة  �ل�رشطي  �لعمل 

و��ستقر�ر �ملجتمع.

�أحد  من  �لكرمي  �لقر�آن  من  �آيات  بتالوة  �لحتفال  وبد�أ 

�ملر�سحني يف كلية �ل�رشطة �ألقى بعدها �لر�ئد �لدكتور 

كلمة  �ل�سباط  تدريب  معهد  مدير  �مل�رشخ  عبد�هلل 

حيا فيها �لعقيد �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان 

يف  دور�ت  �أربع  بتخريج  �لحتفال  وت�رشيفه  لرعايته 

معهد تدريب �ل�سباط.

وقال: �إن هذ� �لعمل و�لإجناز يعرب�ن ب�سدق عن ر�سالة 

�لوطن  �أبناء  قدر�ت  وبناء  تنمية  يف  ودوره  �ملعهد 

ومن خمتلف  �ملو�قع  من خمتلف  �ل�رشطة  �سباط  من 

�لرتب، و�إن كان عمل �ل�رشطة ودورها ور�سالتها قائمًا 

يف �أ�سا�سياته على �لعطاء و�لت�سحية و�لفد�ء من �أجل 

بناء  �أجل  من  ينه�ض  �لتدريبي  عملنا  فاإن  �لآخرين، 

�ملهار�ت و�لقدر�ت وحتقيق �لتنمية �لفعلية لأغلى و�أعز 

�ملو�رد وتوفري كل �سبل �لنطالق لالإمكانات �لالحمدودة 

لأبناء هذ� �لوطن.

زيارة مستجدات مدرسة الرشطة النسائية ملطار أبوظبي الدويل
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باب  الرجيم  الشيطان  له  يفتح  حلظات  باإلنسان  متر 
الذي  هو  القوي  املؤمن  ولكن  اإلحباط،   إلى  ليصل  يأس 
سبحانه  خالقه  على  توكله  زاد  كلما  قادماً  النور  يرى 
وفي القرآن وتاريخنا  الذي ُيحّول حاله إلى أحسن حال، 

اإلسالمي العظيم ما يفتح لإلنسان املهموم أبواب األمل،
نعلل نفسلنا بعسى عسى فرج يكون عسى 
هملللاً يقطع النفسا فال جتزع إذا صللادفت 
من فللرج إذا يئسا فأقلرب ما يكللون املرء 

ُبصير  أبي  اجلليل  الصحابي  مع  ونعيش  سوياً  لنقرأ 
عتبة بن أُسيد الثقفي رضي الله عنه:

املدينة جاءه رجل من  إلى  الله )](  ملا رجع رسول 
أبو بصير عتبة بن أسيد وكان ممن ُحبس  قريش إسمه 
املسلمني،  مع  فيها  املقام  يبغي  املدينة  إلى  فهاجر  مبكة 
فأرسل أهل مكة فى طلبه رجلني من رجالهما يرجعان به 
كما يقضي بذلك »صلح احلديبية« فقال رسول الله )]( 
له: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤالء القوم ما قد علمت وال 
يصلح لنا فى ديننا الغدر وإن الله جاعل لك وملن معك من 

املستضعفني فرجاً ومخرجاً فانطلق إلى قومك.
إلى  أتردني  الله  رسول  يا  وقللال:  بصير  أبو  وحزن 
املشركني ليفتنونني في ديني؟ فقال الرسول: يا أبا بصير 
انطلق فإن الله تعالى سيجعل لك من املستضعفني فرجاً 

ومخرجاً.
فانطلق معهما حتى إذا كان »بذي احلليفة« استطاع أن 
إلى  يفلت من هذا األسر بعد أن قتل أحد حارسيه وعاد 
املدينة وقال أبو بصير: يا رسول الله وفت ذمتك وأدى الله 
عنك أسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني أن أفنت فيه أو 
يعبث بي فقال له رسول الله )](: ويل أمه مسعر حرب 

لو كان معه رجال.
ناحية  من  »العيص«  نزل  حتى  بصير  أبو  خرج  ثم 
»ذي املروة« على ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا 
يسيرون عليها أثناء ذهابهم إلى الشام وبلغ املسلمني الذين 
كانوا مستضعفني مبكة قول رسول الله )]( ألبي بصير 
»ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال«، فتالحقوا بأبي 
سبعني  من  قريب  منهم  إليه  فاجتمع  »بالعيص«  بصير 
رجالً فيهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو، وجعلوا مهمتهم 
التضييق على قريش ال يظفرون بأحد منهم إال قبلوه وال 
اعترضوها  إال  الشام  إلى  لقريش خرجت  بعير  يسمعون 
النبى )تناشده بالله والرحم أن  إلى  حتى أرسلت قريش 

يأوي من أتاه منهم فال حاجة لها بهم(.
ولم  املدينة  عليه  فقدموا  إليهم   [ الرسول  فأرسل 
ذلك أن اإلذن باملقام معه  يعد أبو بصير إلى رسول الله، 
وهكذا حتقق الفرج  جاءه وهو يحتضر فدفنه أبو جندل، 
لهم صدقاً  النبى  وعد  فكان  املستضعفني  لهؤالء  القريب 
وَقبله  تعنتاً  أَملته  الذي  الشرط  عن  قريش  ونزلت  وحقاً 

املسلمون كارهني.
وهذه قصة  ثمامة بن أثال بن النعمان احلنفي أبو أمامة 
اليمامي مع النبي الكرمي )](: فلقد كتب إليه رسول الله 
) كتاباً يدعوه فيه إلى اإلسالم فتلقى ثمامة رسالة النبي 

فأصمَّ  باإلثم،  الِعزة  وأخذته  واإلعراض،  بالزراية   )[(
أُذنيه عن سماع دعوة احلق واخلير، وزاد شره حتى قتل 

عدداً من املسلمني، فأهدر النبي )]( دمه.
وبعد مدة ليست بالطويلة، عزم ثمامة على أداء العمرة، 
البيت  ويزورون  يحجون  البعثة  قبل  املشركون  كان  وقد 
وبينما كان في الطريق قريباً  لكن على الطريقة الشركية، 
من املدينة إذا به يقابل َسرية من سرايا رسول الله )]( 
املدينة  إلى  به  فأتوا  ثمامة،  أنه  التعرف  وهي  فأسرته 
يقف  أن  منتظرين  املسجد،  من سواري  بسارية  وربطوه 
فيه  يأمر  وأن  اجلديد،  األسير  شأن  على  )بنفسه  النبي 
بالدخول  إلى املسجد وهّم  النبي )](  وملا خرج  بأمره، 
فقال  السارية،  في  أثال مربوطاً  إذا به يفاجئ بثمامة بن 
يا  ال  قالوا:  أخذمت؟«  من  »أتدرون  حوله:  للصحابة ممن 
فأحِسنوا  احلنفي  أثال  بن  ثمامة  هذا  فقال:  الله.  رسول 
أساره(. ثم رجع النبي )]( إلى أهله وقال: )]( اجمعوا 
ما عندكم من طعام وابعثوا به إلى ثمامة بن أثال(. ثم أمر 
بناقته أن حتلب له في الغدو والرواح وأن يقّدم إليه لبنها. 

وقد مت ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول )]( أو يكلمه.
ثم إن النبي )]( أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه 
إلى اإلسالم وقال: )ما عندك ياثمامة؟ فقال: عندي يا محمد 
خير. فإن َتْقتُْل َتْقتُْل َذا دٍم، وإن ُتنِعم ُتنِعم على شاكر، وإن 
الرسول  ُتْعَط منه ما شئت. فتركه  املال فسل  كنت تريد 
والشراب،  بالطعام  إليه  يؤتى  حاله،  على  يومني   )[(
ويحمل إليه لنب الناقة، ثم جاءه فقال: »ما عندك ياثمامة؟« 
فقال: ليس عندي إال ما قلت لك من قبل. فإن ُتنِعم ُتنعم 
على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد املال، فسل 
تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله )](، حتى إذا كان 
اليوم التالي جاءه فقال: »ما عندك ياثمامة؟« فقال: عندي 
ما قلت لك. إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، 

وإن كنت تريد املال أعطيتك منه ما تشاء. 
إلى أصحابه وقال: )أطلقوا  الله )](  فالتفت رسول 
ثمامة(، ففكوا وثاقه وأطلقوه. فغادر ثمامة مسجد رسول 
الله )]( ومضى، حتى إذا بلغ نخالً في حواشي املدينة 
قريباً من البقيع فيه ماء أناخ راحلته عنده، وتطهر من مائه 
فما إن بلغه  ثم عاد أدراجه إلى املسجد،  فأحسن ُطهوره، 
إله  ال  أن  أشهد  وقال:  املسلمني  حتى وقف على مأل من 
إلى الرسول  عبده ورسوله. ثم اجته  الله وأن محمداً  إال 
)]( وقال: يا محمد! والله ما كان على ظهر األرض وجهٌ 
الوجوه  أحب  وجهك  أصبح  وقد  وجهك،  من  إلّي،  أبغض 
فأصبح  والله ما كان دين أبغض إلّي من دينك،  كلها إلّي، 
، ووالله ما كان بلد أبغض إلّي من  دينك أحبَّ الدين كله إليَّ
فأصبح بلدك أحب البالد كلها إلّي ثم أردف قائالً:  بلدك، 
لقد كنُت أصبت في أصحابك دماً. فما الذي توجبه علّي؟ 
ياثمامة.  عليك  تثريب  )ال  والسلالم:  الصالة  عليه  فقال 
 )[( الله  رسول  َره  وبشَّ قبله(.  ما  يُجّب  اإلسالم  فإن 
باخلير الذي كتبه الله له بإسالمه. فانبسطت أسارير ثمامة 
وقال: والله ألصينّب من املشركني أضعاف ما أصبت من 
أصحابك، وألضعّن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك 

الَفرج بعد الشدة

 ي�سرنا ا�ستقبال ا�ستف�ساراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�سرعية، و�سيتوىل الإجابة عنها الدكتور عمر عبد الكايف.

فتاوى الناس
fatawyalnas@gmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02
ص.ب: 38999 

• نريد اأن نعرف عن العقيقة، وهل هي �ُسنة م�ؤكدة؟
وقد  - تطلق العقيقة في اللّغة على: اخلرزة احلمراء من األحجار الكرمية، 
تكون صفراء أو بيضاء، وعلى شعر كّل مولود من النّاس والبهائم ينبت وهو 

في بطن أّمه، وعلى الّذبيحة الّتي تذبح عن املولود عند حلق شعره. 
ويقال: عّق فالن يُعّق بضّم العني أيضاً: حلق عقيقة مولوده، وعّق فالن عن 
يذّكى  ما  والعقيقة في االصطالح:  أيضاً: ذبح عنه.  العني  يُعّق بضّم  مولوده 
للّه تعالى بنيّة وشرائط مخصوصة. وكره بعض الّشافعيّة  عن املولود شكراً 

تسميتها عقيقًة وقالوا: يستحّب تسميتها: نسيكًة أو ذبيحًة.
حكمها: ذهب الّشافعيّة واحلنابلة في الّصحيح املشهور عندهم إلى أّن العقيقة 
ُسنّة مؤّكدة. وعند احلنفيّة ُتباح العقيقة في سابع الوالدة بعد التّسمية واحللق 

والتّصّدق، وقيل : يعّق تطّوعاً بنيّة الّشكر للّه تعالى . 
وذهب املالكيّة إلى أّنها مندوبة، واملندوب عندهم أقّل من املسنون. 

منها  واستدّل الّشافعيّة واحلنابلة على كونها ُسنًّة مؤّكدًة بأحاديث كثيرة، 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أّن رسول اللّه»صلى الله عليه وسلم« 
الّسابع« وفي رواية: »كّل غالم  يذبح عنه يوم  ُمرتهن بعقيقته،  »الغالم  قال: 
»مرتهن«  ومعنى  ويسّمى«،  ويحلق  سابعه،  يوم  عنه  تذبح  بعقيقته  رهينة 

»ورهني« قيل: ال ينمو منّو مثله حتّى يعّق عنه.

• هل العمرة �ُسنة فقط اأم غري ذلك؟
الّصفا  والّسعي بني  بالبيت  الّطواف  بأّنها  الفقهاء  عّرفها جمهور  -العمرة: 

واملروة بإحرام.
حكمها: ذهب املالكيّة وأكثر احلنفيّة إلى أّن العمرة ُسنّة مؤّكدة في العمر مّرة 
واحدة وذهب بعض احلنفيّة إلى أّنها واجبة في العمر مّرة واحدة على اصطالح 
احلنفيّة في الواجب. واألظهر عند الّشافعيّة وهو املذهب عند احلنابلة أّن العمرة 
فرض في العمر مّرة واحدة، ونّص أحمد على أّن العمرة ال جتب على املّكّي. ألّن 

أركان العمرة معظمها الّطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم. 
استدّل احلنفيّة واملالكيّة على سنّيّة العمرة بأدلّة منها حديث جابر بن عبد 
اللّه رضي الله عنهما قال: »سئل رسول اللّه »صلى الله عليه وسلم« عن العمرة 
وأن تعتمروا هو أفضل«. وبحديث طلحة بن عبيد اللّه  قال: ال،  أواجبة هي ؟ 

رضي الله عنه: » احلّج جهاد والعمرة تطّوع«. 
جَّ  واْ احْلَ واستدّل الّشافعيّة واحلنابلة على فرضيّة العمرة بقوله تعالى: }َوأمَِتُّ
فيكون النّّص أمراً بهما  أي: افعلوهما تاّمني،  َوالُْعْمَرَة لِلّه«-)البقرة آية 196(، 

فيدّل على فرضيّة احلّج والعمرة. 
وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: » قلت: يا رسول اللّه هل على 

النّساء جهاد؟ قال: نعم، عليهّن جهاد ال قتال فيه: احلّج والعمرة«.

خيلك  إن  الله.  يارسول  قال:  ثم  دينك.  ونصرة 
أفعلل؟  أن  ترى  فماذا  العمرة.  أريد  وأنا  أخذتني 
فقال عليه الصالة والسالم: )امض ألداء عمرتك، 
ولكن على شرعة الله ورسوله(. وَعلَّمه ما يقوم 

به من املناسك. 
مضى ثمامة إلى غايته حتى إذا بلغ بطن مكة 
رفع صوته بالتلبية قائالً: لبيك اللهم لبيك. لبيك 
لك وامللك.  إن احلمد والنعمة  لبيك.  لك  ال شريك 
ال شريك لك. فكان أول مسلم على ظهر األرض 
صوت  قريش  سمعت  أن  وما  ملبياً.  مكة  دخل 
من  السيوف  واستلت  مغضبة  هبت  حتى  التلبية 
دينها  مبخالفة  جاهر  الذي  بهذا  لتبطش  أغمادها 
في عقر دارها. وملا أقبلوا عليه رفع صوته بالتلبية، 
فّهم فتى من فتيان قريش أن يرميه بسهم، ولكن 
أتعلم  القوم أخذوا على يديه وقالوا: ويحك  كبار 
من هذا؟ إنه ثمامة بن أثال ملك اليمامة. وإنكم إن 
أقبلوا  ثم  امليرة.  عنا  قومه  قطع  بسوء  أصبتموه 
أغمادها وقالوا:  إلى  السيوف  أعادوا  أن  إليه بعد 
ما بك ياثمامة؟ أصبوت وتركت دينك ودين آبائك؟ 
ولكني اتبعت خير دين. اتبعت  فقال: ما صبوت، 
دين محمد )]( ثم أردف يقول: »أقسم برب هذا 
اليمامة حبةٌ  إلى  بعد عودتي  أنه اليصلكم  البيت 
من قمحها أو شيء من خيراتها حتى تتبعوا دين 
مناسك  ثمامة  أدى  أن  وبعد  آخركم«.  عن  محمد 
العمرة كما َعلَّمه رسول الله )]( عاد إلى بالده 
فأمر قومه بأن يحبسوا امليرة عن قريش، فصدعوا 
بأمره واستجابوا له، مما جعل األسعار ترتفع في 
خافوا  حتى  الكرب  ويشتد  اجلوع  ويفشو  مكة، 

على أنفسهم وأبنائهم الهالك، عند ذلك كتبوا إلى 
الرحم  تصل  بك  عهدنا  إن  يقولون:   ( الرسول 
وحتض على ذلك، وإن ثمامة بن أثال قد قطع عنا 
ميرتنا وأضرَّ بنا. فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث 
مبا نحتاج إليه فافعل. فكتب عليه الصالة والسالم 

إلى ثمامة بأن يطلق لهم ميرتهم فأطلقها.
وهذه القصة من األثر بني عبد الله بن جعفر 
وعبد كرمي :قال عبد الله بن جعفر: ملا هربت من 
أقمت  أن  بعد  باب )حرب(  املنصور خرجت من 
في الشمس أياماً ألسود وجهي فال يعرفني أحد، 
وقد حلقت حليَتَي وتواريت عن االنظار في أرض 

وبينما أنا في الظل مختبئاً رأيت  حارس  مورفة، 
الزرع وهو غالم أسود جلس يتهيأ للطعام وأمامه 
فدنا من كلب جعل ينظر إليه فرمي  ثالثة أرغفة، 
فرمي  إليه  ينظر  واستمر  الكلب  فأكله  رغيفاً  له 
يأكل وينظر فرمي  الكلب  فإذا  الثاني  الرغيف  له 
يرمي جميع  عبد  فتعجبت من  الثالث  الرغيف  له 
طعامه وال يأكل منه شيئاً، فتقدمت إليه وقلت: يا 
قلت  أرغفة،  ثالثة  فقال:  يوم  كل  قوتك  كم  غالم 
وماذا ستأكل بعد أن قدمت قوت اليوم لهذا الكلب 
فسكت العبد ولم يتكلم، فقلت أفصح أرشدك الله، 
فقال العبد: يا سيدي إن أرضنا هذه ليست بأرض 
الكلب جاء من أرض بعيدة  كالب وال بد أن هذا 
جعل  الطعام  أعطيته  فلما  اجلوع  أمللارات  وعليه 
طعامي  عنه  أمنع  أن  أستطع  فلم  ويتمنى  ينظر 
جميعه وهو ذو روح مثلي يجوع ويتمنى الطعام 
، قلت وماذا كنت صانعاً اليوم وقد تكرمت بقوتك 
وقد  طعام  بدون  اليوم  أقضي  فقال:  الكلب  على 
أين  فسألته  والفضل.  احلمد  ولله  ذلك  تعودت 
نخله  النخل  كذا وهذا  فقال هو في مكان  سيدك 
فتوجه عبد الله  واملكان حتت قبضته وأنا خادمه، 
إلى سيده واشترى النخل والعبد ووهب له كل ما 

يحرسه.
أن  للكلب  قدم طعامه  العبد حني  يظن  يكن  لم 
أحداً ينظر إليه ولكنه عرف أن الله من فوقه يرى 
وينظر وقد كافأه ربه حني ألهم عبد الله بن جعفر 
أن يصنع ما صنع وهذا جزاء الدنيا ولآلخرة أوفى 

وأجزل.  
فانظر إلى كرم الله وفضله.

107العدد 486 يونيو 1062011 العدد 486 يونيو 2011

إشراقات إيمانية

املوؤمن القوي 

هو الذي يرى 

النور قادمًا كلما 

زاد توكله 

على خالقه �سبحانه
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1 - ما ه� مر�ض نزيف اللثة؟
وهي عادة ما تترافق مع احمرار في  اللثة،  التهابات  هو نوع من 
فضالً عن وجود رائحة كريهة  ووجود انتفاخات )تورم( فيها،  اللثة، 
للفم، وقد يالحظ هذا عند استخدام فرشاة األسنان أو عود األسنان أو 

اخليط اخلاص بتنظيف األسنان أو عند أكل التفاح.

2 - وما هي اأ�سبابه؟
عادة ما يحدث النزيف نتيجة استخدام فرشاة خشنة لألسنان على 
اللثة امللتهبة، وتنتج التهابات اللثة لعدم العناية بنظافة الفم واألسنان، 
التي تؤدي  )اللويحة اجلرثومية(  البالك  إلى جتمع طبقة  مما يؤدي 
تساعد  والتي  األسنان،  حول  والكلس  اجلير  من  طبقة  تشكل  إلى 
التي تهاجم أنسجة  البكتيريا الضارة  املزيد من  بدورها على جتميع 
اللثة السليمة وتعمل على تفكيك االتصال احملكم بني اللثة واألسنان، 
إهمال  عند  كذلك  اللثوية،  باجليوب  يعرف  ما  تشكل  إلى  يؤدي  مما 
التركيبات واجلسور وأسالك تقومي األسنان فتتكون  التنظيف حول 
مستعمرات من البكتيريا، وبهذا تتسرب البكتيريا مع مرور الوقت بني 
اللثة واألسنان بشكل أعمق لتزداد احلالة سوءاً بتآكل العظم احمليط 
وهو ما  مما يؤدي إلى حدوث حركة وقلقلة في األسنان،  باألسنان، 
ولكن ينبغي التنبه  يعرف »بالتهاب األنسجة الرابطة« حول األسنان، 
أحد  عن  ناجتاً  يكون  اللثة  نزف  من حاالت  جداً  قليالً  جزءاً  أن  إلى 
أو نتيجة تناول بعض األدوية أو لنقص في بعض  األمراض العامة، 
ومقاومته  اجلسم  مناعة  نقص  عند  املرض  حدة  فتتأثر  الفيتامينات، 
سوء التغذية،  لألمراض وذلك في حاالت متعددة منها: داء السكري، 

سن البلوغ، أمراض الدم، التدخني.

3 - وكيف ميكن عالج نزيف اللثة؟
وتنظيف  املناسب  التشخيص  األسنان إلجللراء  طبيب  زيللارة   -  1
األسنان، بإزالة الرواسب الكلسية من حول األسنان، ومن َثم تلميعها.

2 - العناية املستمرة بصحة الفم واألسنان، وذلك باستخدام فرشاة 
»ناعمة« لألسنان مرتني يومياً على األقل، باإلضافة الستخدام اخليوط 

السنية، كما ال تخفى الفوائد املهمة الستخدام الِسواك.
3 - املضمضة املناسبة حسب إرشادات الطبيب. 

4 - االمتناع عن العادات الضارة مثل: التدخني، واستعمال معجون 
أسنان يزيل التارتار )ترسبات الدخان(.

5 - عمل مضمضات مكونة من املاء الفاتر وامللح، فضالً عن تدليك 
ومساج للثة.

6 - عالج املشاكل الطبية التي تؤدي إلى نزيف اللثة عند الطبيب 
املختص.

بعد االهتمام والعالج تسترجع اللثة لونها الطبيعي ويزول االنتفاخ 
واالحتقان وبالتالي يزول النزيف.

نــزيـــف اللــثــة

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com
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الزاللية  املفاصل  تصيب  الغضاريف  خشونة 
عظميتني  نهايتني  من  تتكون  والتي  احلركة،  حرة 
مفصلي،  جتويف  البعض  بعضهما  عن  يفصلهما 
تركيب  في  تدخل  التي  العظمية  النهايات  وتغطي 
املفصل بغضاريف، وكذلك يحتوي جتويف املفصل 
على سائل زاللي مهمته تغذية الغضاريف والقيام 
بتسهيل حركة املفصل عن طريق التشحيم املستمر 

اأمرية الري�سي

خـشونة المفاصـل
بعد األربعين      

الدكتور شحاته اخلولي

صحة

ألسطح الغضاريف أثناء احلركة.
أخصائي  اخلللولللي  شحاته  الدكتور  ويشير 
األمراض الروماتيزمية في إدارة اخلدمات الطبية في 
شرطة أبوظبي إلى أن الغضاريف حتتوي على قدٍر 
كبيٍر من املاء الذي يحيط باأللياف ويجعل احلركة 
سهلة بامتصاص الصدمات، وكذلك يساعد املاء على 
تقدم  مع  ولكن  املختلفة،  احلركات  وسهولة  ليونة 

الغضروف مما  في  املوجودة  املاء  كمية  تقل  السن 
يجعله ُعرضة لإلصابة.

وأول ما يحدث هو ظهور تشققات بسيطة على 
حتى  تدريجياً  تللزداد  األملس،  الغضروف  سطح 
نتوءات  محله  وحتل  الغضروف  من  جزء  يسقط 

عظمية صغيرة.
سن  بعد  عللادة  املللرض  بهذا  اإلصابة  وحتللدث 

قد حتدث  التي  احلاالت  بعض  في  أنه  إال  األربعني، 
فيها اإلصابة باخلشونة نتيجة مرض أولي نتجت عنه 
إصابة مفصل أو عدة مفاصل باخلشونة مثل مرض 
اإلصابة  حتدث  وهنا  الروماتويد،  ومرض  النقرس 

باملرض في سٍن مبكرة.
فيذكر الدكتور  أما عن أنواع خشونة الغضاريف، 

اخلولي، نوعني وهما:
1- خشونة أولية: حتدث اإلصابة بهذا النوع عادة 
وتصيب اإلناث أكثر من الذكور،  بعد سن اخلمسني، 

وتلعب الوراثة دوراً في بعض احلاالت، ومن العوامل املؤثرة في هذا النوع: زيادة 
والتي تلعب دوراً مهماً في اإلصابة خصوصاً في بعض املفاصل مثل:  الوزن، 

مفصل الركبتني.
التعرُّض إلصابة  أو  2- خشونة سببية: حتدث نتيجة اإلصابة مبرض آخر 
العيوب  املختلفة،  املفاصل  التهابات  خاطئة،  بصورة  الكسور  التئام  مثل:  معينة 
الرياضة،  أثناء ممارسة  املالعب  إصابات  واملفاصل،  العظام  تركيب  اخُللقية في 
الغدد  أمراض  معينة،  ملهنة  نتيجة  لفترات طويلة  املفاصل  استخدام  أو  التحميل 

املختلفة.
أما عن أعراض مرض خشونة الغضاريف، فهي:

1- ألم يحدث عادًة بعد بذل مجهود ويتحسن بالراحة.
2- َتيبُّس املفصل عند محاولة النهوض من الفراش في الصباح أو عند اجللوس 

لفترة طويلة، ثم محاولة القيام والفترة تكون بسيطة تتحسن مع املشي.
3- تورم املفصل نتيجة ارتشاح املفصل بسبب التهاب الغشاء الزاللي املبطن 

له.
شكل  ُتشّوه  التي  الَعظمية  النتوءات  بروز  إلى  يؤدي  املفصل  ه  تشوُّ  -4

املفاصل.
5- تقييد مجال احلركة يؤدي إلى تورم املِفصل مع وجود تشوهات في النهاية 

تؤدي إلى فقد جزء كبير من مجال حركة املفصل.
ويتم تشخيص مرض خشونة املفاصل بعدة طرق كالفحص باألشعة والفحص 

املعملي الذي يتضمن سرعة الترسيب، وصورة الدم، وحتليل السائل املفصلي.
وتتم املعاجلة من خالل:

على  واحلفاظ  املريض،  آالم  تخفيف  هو  والهدف  اجلراحي:  غير  العالج   -1
نظام تغذية صحي لتفادي زيادة الوزن وعمل  وظيفة املفصل ويشمل: الراحة، 
العالج الطبيعي كاملوجات القصيرة أو األشعة حتت  نظام غذائي لتقليل الوزن، 

احلمراء أو الذبذبات فوق الصوتية والتمرينات الساكنة.
2- العالج الدوائي: األدوية املضادة لاللتهابات واملُسكِّنة لآلالم، واألدوية التي 

تساعد في بناء الغضاريف.
3- احُلَقن املوضعية: في حاالت االرتشاح والتي ال تستجيب للعالج الدوائي.

4- العالج اجلراحي: حسب شدة احلالة لتصحيح تشوهات املفاصل وتثبيت 
املفاصل واستبدال املفاصل. 
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للصحة  األول  العدو  هو  املرتفع  الدم  ضغط 
املشاكل  من  لكثير  احلقيقي  والسبب  العامة، 
الصحية املزمنة والتي لها عالقة وطيدة بأمراض 
القلب ومعظم السكتات الدماغية وهي من األسباب 
الشائعة للوفيات في هذا العصر، ومبا أنه ال يسبب 
يبقى  املضاعفات،  ظهور  حني  إلى  أعللراض  أية 
يطلق  ولهذا  غير مدركني ملشاكلهم،  به  املصابون 

على ارتفاع ضغط الدم اسم »القاتل الصامت«. 

نصائح غذائية
لمرضى ضغط الدم المرتفع

فطوم العامري

تغذية

لهرمونات  مهمة  بتأثيرات  مرتبطة  تكون  وقد 
امللح  استيعاب  على  اجلسم  بقدرة  وكذلك  معينة 
التخلص من  يعتبر  العملية  النظر  لكن من وجهة 

الوزن طريقة َفّعاله جداً خلفض ضغط الدم، 

البوتا�ضيوم 

على  احملتوية  األطعمة  من  الكثير  تناول  إن 
ارتفاع  تخفيض  في  مهم  دور  لها  البوتاسيوم 
وبالتالي  ضغط الدم مثل: الفاكهة واخلضراوات، 
والبوتاسيوم  نسبياً،  ينخفض  الصوديوم  فإن 
في  السوائل  توازن  وحفظ  لصيانة  مهم  عنصر 
فيها  مبا  العضالت  لسالمة  مساعد  وهو  اجلسم 

عضلة القلب، 

التمارين الريا�ضية  

ضغط  ارتفاع  من  للحد  ضرورية  الرياضة 
الدم، فهي تساعد على تخفيف الوزن كما تخفف 
من التوتر، وتساعد على توازن مجرى الدم في 
وقد  الدم،  ضغط  انخفاض  وبالتالي  اجلسم 
جند أن ضغط الدم يرتفع بحدة أثناء ممارسة 
يتمتع  الشخص  أن  إال  الرياضية،  التمارين 
ال  الذين  من  أقل  دم  وضغط  أفضل  بصحة 

ميارسون الرياضة، 
على  مباشر  بنحو  الرياضية  التمارين  وتؤثر 
ضغط الدم لذا يجب ممارسة التمارين الرياضية 
على  تؤثر  ال  حتى  ومنتظمة  معتدلة  مبقادير 
الشخص سلباً ويفضل البدء ببرنامج متدرج من 

التمارين حتى ال يشعر الشخص باإلرهاق، 

التدخني وامل�ضروبات الكحولية 

الكحولية  املشروبات  وتللنللاول  التدخني  إن 
واألشخاص  يزيدان من حدة ارتفاع ضغط الدم، 
املسرفون في ذلك معرضون الرتفاع ضغط الدم 

وتصلب الشرايني الناجت عنه، 

ب ارتفاع ن�ضائح غذائية لتجنُّ

 �ضغط الدم 

> التخفيف من استعمال ملح الطعام في الطهي 

واالمتناع عن وضع اململحة على املائدة. 
العطرية  باألعشاب  األطعمة  نكهة  تعزيز   <

والتوابل. 
للتأكد  الشراء  > قراءة ملصقات األطعمة قبل 

من محتوى امللح 
واملدخنة  اململحة  اللحوم  استعمال  عللدم   <

واملعلبة مثل: السجق والنقانق. 
واملُدخن  واملُعلّب  اململح  السمك  تناول  عدم   <
والكافيار  واألنشوفة  والتونة  السردين  مثل: 

والسلمون املدخن، 
بأنواعها  املعلبة  الصلصات  عن  االستغناء   <

والكاتشب واملايونيز، 
> عدم تناول احِلساء املعلب واملجفف ومكعبات 

املرق، 
عن  واالبتعاد  امللح  قليلة  األجبان  تناول   <

األنواع اململحة منها، 
> عدم تناول الوجبات السريعة الغنية باألمالح 

والدهون، 
واألطعمة  والزيتون  املخلالت  تناول  عدم   <

احملفوظة مباء وملح،
املتاجر  في  للملح  عدة  بدائل  اآلن  وتتوافر 
الصوديوم  كلوريد  من  أقل  مقدار  على  حتتوي 
استعمالها  البوتاسيوم ميكن  كلوريد  من  واملزيد 
نكهة  ل  حتمُّ من  الشخص  متكن  عدم  حالة  في 
وظيفة  أن  من  التأكد  شرط  ملح  بدون  الطعام 
مراجعة  الشخص  على  يجب  لذا  طبيعية،  الكلى 

الطبيب، 
كما ميكن استبدال ملح الطعام ببعض التوابل 
واألعشاب التي ميكن استخدامها كمعززات للنكهة 

والقضاء على احلاجة إلى إضافة امللح العادي،

> جتنُّب السمنة والسعي للوصول للوزن املعتدل، 
> االمتناع عن التدخني واملشروبات الكحولية، 

الضارة  واجلاهزة  املعلبة  األطعمة  من  الكثير  على  يحتوي  الذي  الغذائي  النظام  >  تعديل 
بالصحة الحتوائها على نسبة عالية من األمالح والدهون، 

> احلرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، 
والنوم  الراحة  من  كاٍف  قدٍر  أخذ  على  واحلرص  واإلجهاد  النفسية  الضغوط  >  جتنُّب 

واالسترخاء، 
> اإلكثار من تناول الفواكه واخلضراوات الغنية بالبوتاسيوم، 

> احلرص على زيارة الطبيب واملتابعة الدورية لقياس ضغط الدم 
> تناول األدوية واتباع النظام الغذائي الالزم عامالن مكمالن لبعضهما البعض،

معلومات يجب معرفتها 

وملح  الصخري  امللح  يحتوي   <
الصوديوم  كمية  نفس  على  البحر 
ميكن  وال  الطعام  ملح  في  املوجودة 
االعتقاد  حسب  كبديل  استخدامه 

السائد، 
األغذية  مللن  الليمون  يعتبر   <
الللفللقلليللرة بللالللصللوديللوم للللذا ميكن 

استخدامه كبديل مللح الطعام،

في  دهنية  رواسللب  منو  إلى  يللؤدي  فإنه  الدم، 
بطانة الشريان مما يساعد في تضييق الشرايني 

وحدوث اجللطة فيصبح اخلطر مضاعفاً، 
املرتفع بعدة عوامل مثل:  الدم  ويرتبط ضغط 
التقدم  الغذائي،  النظام  العيش،  طريقة  الوراثة، 
امللح  الوزن والتدخني. كما يؤثر  فرط  العمر،  في 
أن  تبني  فقد  الدم.  ضغط  على  مباشرة  بطريقة 
االرتفاع في ضغط الدم مع التقدم في العمر هو 

ضغط  على  الللدوري  الكشف  إجراء  املهم  من 
حدوث  لتالفي  الِسن  تقدم  مع  وخصوصاً  الدم 
قياس  نتيجة  كانت  فإذا  عنه،  الناجتة  املضاعفات 
ضغط الدم أعلى من 140/ 90 على الدوام يعني 

ذلك أن الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم.
الدم على  والهدف األساسي من قياس ضغط 
نحو منتظم هو معاجلته بفاعلية إذا كان مرتفعاً، 
كوليسترول  في  ارتفاع  من  يعاني  كان  إذا  أما 

حٍد  إلى  الطعام  في  املتناول  امللح  ملقدار  نتيجة 
كبير.

منة  ال�ضِ

من مشاكل ضغط  تزيد  التي  العوامل  أهم  إن 
الدم هي السمنة: فنجد أنها أكثر شيوعاً بني ذوي 
والعالقة بني وزن اجلسم وضغط  الزائد،  الوزن 
ُيعتقد،  كان  مما  تعقيداً  وأكثر  وطيدة  الدم عالقة 

قو�عد يجب �تباعها 
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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 - النجيع
2 - منطقة إماراتية

ً 3 - دائما
4 - مدخني

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..
* كان لبعض األدباء ابن أحمق، وكان مع ذلك كثير الكالم، فقال له أبوه ذات مرة: يا بني لو اختصرت 
كالمك لكنت تأتي بالصواب. قال نعم، فأتاه يوماً فقال: من أين أقبلت يا بني قال: من سوق. قال: 
ال تختصرها هنا، زد األلف والالم قال: من سوقال. قال: قدِّم األلف والالم قال: من ألف الم سوق. 

فقال له أبوه: إذاً ال تختصر بل دع صمتك أكثر من كالمك!

ابتسم..
* األول: ملاذا تنزع املرآة عن السيارة؟

الثاني: ألن زوجتي ستقودها!

* الزوجة الغاضبة: في أية ساعة عدت إلى البيت ليلة البارحة؟
الزوج: اتركي هذا السؤال ولندخل في املوضوع رأساً.. بكم اشتريت الفستان الذي ترتدينه!

ً * الصبي: لدينا جيران بخالء جدا
األم: ما الذي جعلك تقول ذلك؟

الصبي: ألنهم أقاموا الدنيا وأقعدوها حني ابتلع ابنهم فلساً واحداً!

أقوال وِحكم..
*  أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس باإلخالص، وعن نفسك بشهود املنّة، فال ترى فيه نفسك وال 

ترى اخللق.
* من عرف نفسه اشتغل بإصالحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه.
*  قال بعض الصاحلني األيادي ثالث: يد بيضاء وهي االبتداء باملعروف، ويد خضراء وهي طلب 

املكافأة، ويد سوداء وهي املّن باملعروف.

بالشكل  عنهما  أجب  سؤالني  يديك  بني  نضع  القارئ..  عزيزي 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

ال�ضوؤال الأول وجائزته : قلم فاخر
٭ ا�ستحدثت القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي ثالثة مراكز 

لل�سرطة هي »مركز �سرطة املرفاأ« يف املنطقة الغربية يف اأبوظبي، 

و»مركز �سرطة رماح« باملنطقة ال�سرقية يف العني، و»مركز �سرطة 

ال�سناعية« يف مدينة العني، وذلك يف العام:

1 لل في يونيو عام 1977. 2 لل في يونيو عام 1980. 3 لل في يونيو عام 1983.

ال�ضوؤال الثاين وجائزته : قلم فاخر

يعرف بــ »قب الدقل« يف الرتاث الإماراتي ــ ما هو؟

الفائز بالسؤال األول العدد »485«
ـــــــــــــــ

الفائز بالسؤال الثاني العدد »485«
ــــــــــــــــ

حل مسابقة العدد »485«
حل السؤال األول: في مايو عام 1973. 

حل السؤال الثاني: العنزروت هو نبات بري ينمو في رؤوس اجلبال 
له ثمر مثل الصمغ، وهو يستخدم كدواء لتجبير الكسور.  

كوبون ال�ضوؤال الأول العدد )486(

كوبون ال�ضوؤال الثاين العدد )486(

1 - من الكتب السماوية.
2 - اسم تغنَّى به الشعراء لل ماء الفم.

3 - مدينة تونسية.
4 - آلة موسيقية لل ابتعد

5 - رتبة عسكرية لل رطب.
6 - صاحب األمر )م( لل عطاء.
7 - كثير الشتم لل كلمة ترحيب

8 - مهنة إنسانية لل ناٍد رياضي إماراتي.

الكلمات المتقاطعة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل

4 9 2

7 2 6 8

3 1 9 5

7 1 6 2 3

8 1

6 2 4

4 7 5

2 6 1 8

8 4 2

117العدد 486 يونيو 1162011 العدد 486 يونيو 2011

نزهة

مسابقة



العدد 486 يونيو 1182011

من هنا وهناك

119 العدد 486 يونيو 2011

املمثلة اإلسبانية بينيلوبي كروز تقف أمام املصورين أثناء حضورها مهرجان »كان« 
السينمائي الرابع والستني في فرنسا.

مشاركون في حركة دينية ُيرَّوجون في شوارع نيويورك لنهاية العالم في 21 مايو 
2011 حسب إدعاءات األمريكي هارولد كامبنغ صاحب شبكة »فاميلي ستيشنز« اإلذاعية 

الدينية، حيث ثبت كذب نبوءته للمرة الثانية!

ل احملركات وبقائهم اخلامس« في اخلليج العربي يساعد مجموعًة من الصيادين ضابط من املُدمرة األمريكية »هوبر« العاملة ضمن »األسطول  ألياٍم دون مساعدة في عرض البحر. )من املصدر( الباكستانيني جنح بهم زورقهم بعد تعطِّ

محطة لتأجير الدراجات الهوائية في لندن، حيث تلقى هذه الوسيلة إقباالً 
من السياح لرخصها وعدم احلاجة للحجز املسبق.

طالبان إماراتيان 
مشاركان في »أوملبياد 

الروبوت العربي األول« 
في أبوظبي، والذي 

استقطب نحو ألف طالب 
من مختلف الدول العربية 

الستعراض مهاراتهم 
في اختراع وتطوير 

الروبوتات. 
)تصوير عيسى راشد(    

ناشطون يركلون واجهة بنك خالل مظاهرات في مدينة »أفر« الفرنسية احتجاجاً على انعقاد 
قمة الثمانية في مدينة »دوفيل« شمال غرب فرنسا. 

شرطيات أفغانيات يتدربن على الرمي بالسالح في مركز تدريب مبدينة »هيرات«، ضمن 
االستعدادات اجلارية لتعزيز القدرات األمنية في البالد.

 أفغاني 
يحمل حزمة 

من نبات 
»اخلشخاش« 

في مزرعة 
بالقرب 

من مدينة 
»قندهار« 

بأفغانستان 
التي توصف 

بأنها أكبر 
منتج 

»للخشخاش« 
في العالم. 

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

ي«»
جيت

«
ي«

جيت
«
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يمكن 
اعتبار نادي »اجلزيرة« الرياضي ظاهرة كروية في »دوري االتصاالت 
الرائع من عروض ونتائج  الفريق  ملا قدمه هذا  نظراً  اإلمارات«،  في 
وذلك من خالل كوكبة مميزة صنعت ربيع  )محلياً( أبهرت اجلميع، 
هذا الفريق الذي توج بطالً للثنائية )الدوري والكأس(، ليصبح خامس 
وأول  فريق في دورينا يحقق هذا اإلجناز بعد كل من األهلي والنصر والشباب والوصل، 

فريق يتشرف بهذا اإلجناز بعد تطبيق االحتراف.
ولم يكتف »اجلزراوية« بهذا احلد فقط، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك ليحطم الفريق أرقاماً 
قياسية سابقة بفوزه في اجلولة التاسعة عشرة على احتاد كلباء، فحطم بذلك رقم الوصل 
السابق 26 مباراة بال خسارة، عندما بلغ »اجلزيرة« املباراة رقم 27 دون هزمية على اعتبار 
أنه لم يخسر في آخر ثماني مباريات من املوسم املاضي، وفي 19 مباراة من هذا املوسم، 
و يتطلع »اجلزيرة« إلى تكرار إجناز األهلي في موسم 76/75 عندما توج بطالً للدوري 

دون خسارة.
وإذا عرف السبب بطل العجب، إذ يكفي أن تعرف أن إدارة »اجلزيرة« تعمل بفكٍر احترافي 
رائع متثَّل في االستقرار الفني بوجود »ابل براجا« مدرباً لثالثة مواسم على التوالي. وعلى 
اللقب في املوسم املاضي خالل األمتار األخيرة في سيناريو  الرغم من أن الفريق خسر 
تكرر ألربعة مواسم على التوالي، فقد جددت اإلدارة »اجلزراوية« الثقة باملدرب، وأعطته كل 
الصالحيات في إجراء انتدابات جديدة لبعض الالعبني لالستفادة من خدماتهم، وليصبحوا 
من املؤثرين ليس على مستوى فريقه فقط، بل ليصبحوا من أعمدة منتخب اإلمارات مثل: 
خالد سبيل وعبدالله موسى، باإلضافة الى إصراره على التعاقد مع البرازيلي باري وعودة 

مواطنه ريكاردو أوليفييرا املعار ومزج عناصر اخلبرة بروح الشباب.
بعد هذا املشوار املميز لفريق »اجلزيرة«، الذي أصبح بحق ظاهرة للكرة اإلماراتية، أمتنى 
أن ُيستثمر هذا اإلجناز احمللي قارياً عندما ميثل الكرة اإلماراتية في بطولة دوري »أبطال 
آسيا« في نسختها اجلديدة، ليعكس حقيقة تطور كرة اإلمارات، خصوصاً إذا ما عرفنا أن 
ما قدمته فرق اإلمارات من مستوى ونتائج - و»اجلزيرة« كان أحد أربعة فرق إماراتية 

حضرت النسخة احلالية - كان مخيباً لآلمال.
وقد سألني أحدهم عما إذا كان لتعاقد »ابل براجا« مع »فلومينيزا« البرازيلي تأثير على 
األحداث وأصدر  أسبق  أن  أريد  »ال  قائالً:  فأجبته  املقبل،  املوسم  »اجلزيرة« خالل  نتائج 
األحكام، ولكن املسألة تعتمد على املدرب القادم ومدرسته وفكره، وهل سيبدأ من حيث ما 
انتهى براجا. وعلى العموم إن كان املدرب القادم هو »سكوالري« بحسب ما طالعتنا بعض 
املدرب  بهذا  ملا لي من معرفة شخصية  أن جناحات اجلزيرة ستتواصل  فأعتقد  األخبار، 

وعقليته التدريبية وتركيزه على اجلوانب االجتماعية«.
في  اإلمللارات  فرق  جعل  »اجلزيرة«  أن  من  املباريات  إحدى  في  قلته  ما  أعيد  وأخيراً، 

حيرة.

»الجزيرة«.. ظاهرة كروية

علي حميد
ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص
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إلى االستثمار  اجتهت رؤوس األموال اإلماراتية 
في صناعة كرة القدم بالسعي لشراء األندية األجنبية 
الدوريات  كبريات  في  تلعب  والتي  الشعبية  ذات 
بروتوكوالت  في  الدخول  طريق  عن  أو  العاملية، 
لرعاية األندية والتعامل مع اسم النادي جتارياً، األمر 
الذي يصب في نفس القناة، وهو: الترويج السياحي 
واحلضاري لدولة اإلمارات حتى يتردد اسمها بني 

ماليني الرياضيني واملشجعني على مستوى العالم.
الرياضى  أهم نقطة في مشوار االستثمار  ولعل 
داخل األندية العاملية كان امتالك سمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شؤون الرئاسة لنادي »مانشستر ستي االجنليزي«، 
بعدما اشترت »مجموعة أبوظبي املتحدة لالستثمار 

والتطوير« كافة أسهم النادي. 
ويسعى النادي إلى أن يكون ضمن األربعة الكبار 
في الدوري االجنليزي، وقادراً على كسب البطوالت 
النادي داخل  الذي زاد من شعبية  األمر  األوروبية، 
الدولة لدرجة أن اإلماراتيني يتعاملون مع »سيتي« 
على أنه ناديهم، وأن الصحافة اإلماراتية أطلقت عنواناً 
على املباراة التي أقيمت بني املنتخب اإلماراتى األول 

ومانشستر ستي قائلة: »فريقنا يواجه منتخبنا«!.

»نادى  شراء  صفقة  قفزت  اآلخر،  اجلانب  على 
اإلمللارات  »مجموعة  قبل  من  االسباني«  خيتافي 
امللكية« التي ميتلكها الشيخ سهيل بن بطى آل مكتوم 
إلى السطح باعتبارها الصفقة اإلماراتية األحدث في 

سوق االستثمار الرياضي.
مدير  البطي  سليمان  قللال  الصدد،  هللذا  وفللي 
املجموعة:  باسم  الرسمي  واملتحدث  املشروعات 
النادي  إدارة  مع  االجتماع  املجموعة  إدارة  »تنوي 
إلى كل ما يدور في ذهنهم من  من أجل االستماع 
مقترحات وآراء خاصة باملرحلة املقبلة، والتي تتعلق 
في  أو  اجلاري  املوسم  في  النادي،سواء  مبستقبل 

املوسم املقبل«.
لن  أسبانيا  في  االجتماع  أن  البطي:  وأضللاف 
يقتصر على االستماع لآلخرين، بقدر ما سيتم تقدمي 
استراتيجية محددة املالمح وطرحها للنقاش من أجل 

االستفادة من جتارب اآلخرين. 
وعن السبب وراء شراء »نادي خيتافي« حتديداً 
دون أندية أسبانية أخرى قال: »السبب يعود ألسباب 
مما  النادي،  مديونية  النعدام  نظراً  بحتة،  اقتصادية 
إبرامها،  جتاه  وامليل  الصفقة  إمتللام  على  شجعنا 
الطيبة خالل  القدم  كرة  فريق  نتائج  إلى  باالضافة 

جيد  بشكل  يسير  وواقعي،  متوازن  فريق  بناء  في 
في املسابقة احمللية األسبانية بضم عدد من الالعبني 
رفضي  يعنى  ما  سعرهم،  في  املُبالغ  وغير  األكفاء 

شخصياً للهرولة خلف »ميسي أو رونالدو«.
بعد  للمعوقات  الصفقات  بعض  َتعرض  وعللن 
الهندي  املالك  على  ينطبق  ما  خلفية  على  إمتامها، 
قال املتحدث الرسمي  لنادي: »ريسينج سانتا ندر«، 
باسم »مجموعة اإلمارات امللكية«: »أؤكد أننا نسير 
إلى  للوصول  هللادىء  وبشكل  واضح  منهاج  وفق 
هدفنا، أما ما يقال عن صفقة نادي الريسينج سانتا 
ندر« ومالكه الهندي، أرجح ذلك لظروف خاصة بهما، 

مغايرة لواقع ظروفنا مع خيتافي«.
وحول إمكانية »مجموعة اإلمارات امللكية« للدخول 
أسبانيا  في  كبيرة  أندية  لشراء  أخرى  في صفقات 
القانون األسباني  البطي: »أعتقد أن  أو اجنلترا قال 
ولكن  الدولة،  ناٍد داخل  أكثر من  بامتالك  ال يسمح 
من املمكن شراء ناٍد آخر بدخول شركاء آخرين أي 
بشكل غير مباشر، أما في الدوري اإلجنليزي، فأمتنى 
إال  يونايتد«،  »مانشستر  بحجم  ناٍد  شراء  شخصياً 
أننا في الوقت احلالي ال منلك النية في الدخول في 

صفقات جديدة.
يذكر أن »مجموعة اإلمارات امللكية« أمتَّت صفقة 
إلى 90 مليون يورو،  الشراء بقيمة تتراوح من 70 
من  بداية  ليصبح  النادي  اسم  تغيير  سيتم  وأنلله 

املوسم املقبل »خيتافي تيم دبي«. 
على اجلانب اآلخر، استطاع رجل األعمال اإلماراتى 
سليمان الفهيم شراء »نادي بورتسموث االجنليزي«، 
منذ قرابة العامني لكنه لم يستطع احلفاظ على هذه 
بها  مر  التي  الصعبة  املالية  للظروف  نظراً  الصفقة 
الفريق وأثَّرت بالسلب على نتائج الفريق في الدوري 

االجنليزي. 
النادي  لشراء  املفاوضات  أدار  قد  الفهيم  وكان 
ستوري  بيتر  للنادي  التنفيذي  الرئيس  املذكورمع 
بالنيابة عن مالك »بورتسموث«، اليكساندر غايدماك، 

ومّت التوقيع على اتفاقية الشراء في مدينة روما.
الرياضية  الرعاية  مجال  في  االستثمار  وحول 
اتفاقيات  في  والدخول  والفردية  اجلماعية  لأللعاب 
قال حامت عمر  تعاون مع كبريات األندية الرياضية، 
إن  اإلمارات«  »طيران  في  اإلعالمية  العالقات  مدير 
والبطوالت  األحللداث  من  مجموعة  تدعم  الشركة 
الرياضية الكبرى والفرق الشهيرة في الدولة وحول 
هذه  بدايات  وتعود  عاماً،   20 من  أكثر  منذ  العالم 
الرعاية إلى عام 1987،حيث ترعى سباق »كأس دبي 
العاملي للخيول« منذ عام 1996، والذي يجتذب أفضل 
اخليول األصيلة في العالم. كما ُتعدُّ الناقل الرسمي 

لكرنفال »دبي الدولي للسباقات«.
وفي أستراليا، ترعى الناقلة »كأس طيران اإلمارات 
األسترالي«،  الفرسان  »نادي  وكرنفال  ملبورن«،  ل 
وكرنفال »كأس ملبورن«. وفي أميركا، ترعى الشركة، 
»بريدرز كب« كشريك رسمي. وتغطي رعايتها أيضاً 

سباقات في »نيو ماركت ويورك« في اململكة املتحدة، 
واسطبالت  سنغافورة،  اإلمارات«  طيران  و»ديربي 
»جودولفني«، التي تعد أشهر وأجنح اسطبالت خيول 

السباق في العالم. 
إبريل  في  وبالتحديد  القدم  كرة  مستوى  وعلى 
وقعت »طيران اإلمارات« اتفاقية شراكة مع   ،2006
»الفيفا« من عام  )2007 ل 2014( وهي أعلى مستوى 

لشركة راعية مع االحتاد الدولي لكرة القدم.
وترعى »طيران اإلمارات« نادي »أرسنال« لكرة 
القدم، حيث وقَّعت معه عام 2004 أكبر اتفاق رعاية 
مليون   100 بقيمة  اإلجنليزية  القدم  كرة  تاريخ  في 
جنيه استرليني. ومبوجب االتفاقية يحمل املقر اجلديد 

للنادي، اسم: »استاد اإلمارات« ملدة 15 سنة. 
وترعى الناقلة أيضاً أندية »باريس سلان جيرمان« 
الفرنسي و»هامبورغ« األملللاني و»إيه سللي ملليالن« 

اإليطللالي و»أوليمبياكوس« اليوناني.
وحول أهم الشركات الوطنية التي تدعم الرياضة 
احمللية والدولية، أكد املوقع الرسمي لشركة »االحتاد 
للطيران« على تعزيز الشركة ملفهوم الثقافة والتراث 
على  واحلرص  املتحدة  العربية  اإلمللارات  دولة  في 
مبا  الهامة  والرياضية  الثقافية  املناسبات  رعاية 
يتفق مع قيم الضيافة األصيلة، حيث احتفلت شركة 
مللعب  لرعايتها  الثالث  بالعام  للطيران«  »االحتللاد 
في  الرياضية  املالعب  أكبر  أحد  للطيران«  »االحتاد 

مدينة ملبورن األسترالية.
كما تعتبر »االحتاد للطيران«، اجلهة الراعية السم 
أقيم  حيث   ،»1 للفورموال  الكبرى  اجلائزة  »بطولة 
احلدث في »حلبة ياس« التي أنشئت خصيصاً ملواكبة 
احلدث  استقطب  وقد  ياس،  جزيرة  في  احلدث  هذا 

ُعشاق الفورموال من جميع أنحاء العالم.
الرسمي  والناقل  املاسي  الراعي  هي  والشركة 
وأشهر  أكبر  تنظم  التي  للغولف«،  »أبوظبي  لبطولة 
بطوالت الغولف في املنطقة وتقام في نادي أبوظبي 
للغولف. ويشارك في البطولة ما يقارب )120( من 
الالعبني احملترفني في لعبة الغولف في أوروبا، ويتم 

رصد 2 مليون دوالر أمريكي للفائز بالبطولة.

األموال اإلماراتية
تغزو األسواق الرياضية العالمية

حتقيق اأحمد حافظ

في  اخلطر  منطقة  عن  وابتعاده  املاضي،  املوسم 
املوسم اجلاري«. وأضاف البطي: أن عروض الشراء 
بل كان هناك  لم تقتصر على نادي »خيتافي« فقط، 
املفاوضات  بسرية  ملتزم  »لكنني  عرض،  من  أكثر 

وعدم الزج بأسماء تلك األندية«.
اإلدارة  سعي  حول  أنباء  من  تللردد  ما  وحللول 
األسباني  القدم  لكرة  األول  الفريق  مدرب  لتغيير 
الرسمي  املتحدث  قال  جونزاليس،  مايكل  ميشيل 
في »مجموعة اإلمارات امللكية«: »في الوقت احلالي 
نتمسك به، فليس منطقياً أن ُنْحِدث تغييراً في اجلهاز 
الفني في الوقت احلالي من عمر الدوري األسباني، 
يتحملها  ال  الفريق  نتائج  سوء  أن  إلى  باإلضافة 
املدرب، حيث يحتل الفريق املركز الرابع عشر برصيد 
37 نقطة متقدماً عن »أمليريا« متزيل الترتيب بفارق 

11 نقطة«.
على  في ضم جنوم  النادي  إدارة  أحالم  وحول 
والبرتغالي  ليونيل ميسي  األرجنتيني  وزن كل من 
لفريق »خيتافي« قال  كريستيانو رونالدو مستقبالً 
من  نعاني  ال  املجموعة  في  »نحن  البطي:  سليمان 
هيستيريا التفاوض مع الالعب األغلى على مستوى 
العالم أو الالعب األفضل واألكثر شهرة بقدر رغبتنا 

من المالعب
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حوار- اأحمد حافظ 

كان احلدث الرياضي األبرز هذا املوسم تولي 
األسطورة دييجو أرماندو مارادونا تدريب الفريق 
من  بداية  الوصل«  »نادي  في  القدم  لكرة  األول 

املوسم املقبل وملوسمني متتاليني.
الوسط  التي شغلت  املفاوضات  تفاصيل  وعن 
مواجهة  على   »999« مجلة  حرصت  الرياضي 
احلروف  فوق  النقاط  ليضع  الصفقة  مهندس 
ويكشف املستور في أهم اتفاق رياضي مع أشهر 
إنه مروان بن بيات رئيس مجلس  ُمدّربي العالم، 

إدارة »شركة الوصل« لكرة القدم.
الفني  جهازه  م��ارادون��ا  سيختار  كيف   <

املعاون؟
تناسبها  أسماء  إلى  حتتاج  احلالية  املرحلة  لل 
اجلهاز  أن  صحيحاً  فليس  مارادونا،  مع  للعمل 
املنتخب  تدريب  خالل  معه  عمل  الللذي  املعاون 
األرجنتينى في بطولة كأس العالم 2010 سيكون 
مناسباً للعمل في نادي الوصل، فليس كل مايصلح 

> ملاذا مارادونا بالتحديد؟
منتخب  تللدريللب  مللارادونللا  وتللولللى  لللل سبق 
األرجنتني الذي يعتبر األفضل على مستوى العالم، 
ورغم عدم حتقيقه نتائج إيجابية في بطولة كأس 
العالم األخيرة في جنوب افريقيا، إال أنه لن يفرط 
خالل  الوصل  مع  والتميز  للنجاح  الوصول  في 
املوسم املقبل، فال ميكن أن ُيضّحي مارادونا بكل 
أن  إلى  باإلضافة  له،  خاص  حتٍد  فهو  تاريخه، 
النادي درس جيداً الصفقة ويسعى إلثبات جناح 

اختياره.
بالعبني  الوصل  فريق  تدعيم  سيتم  هل   <

محددين؟
النادي،  وإدارة  الفنى  للجهاز  متروك  األمر  لل 
حيث سيتم تدارس كافة األسماء املطروحة الختيار 
األنسب والذي يحتاجه الفريق خالل املوسم املقبل، 

بدون وجود أدنى ضغوط من جانٍب على اآلخر.
اإلع��داد  فترة  في  الوصل  سيعسكر  أي��ن   <

املقبلة؟
ألننا  أوروبا،  في  اإلعللداد  سيختار  الوصل  لل 
متفقون من فترة على إقامة املعسكر هناك وليس 
أمريكا  إلى  سيتغير  اإلعللداد  اجتاه  أن  صحيحاً 

الالتينية مثلما ُيشاع.
ج بدرع الدوري  > هل الوصل قادر على أن يتوَّ

املوسم املقبل؟
البطولة،  على  احلصول  هو  هدفه  فريق  أي  لل 
قد  مارادونا  أن  إلى  باإلضافة  طبيعى،  أمر  وهذ 
أي  في  التفريط  وعللدم  األلقاب  بحصد  وعدنا 
وتتابع  العالم  أعني  إليه  تنظر  وسوف  مسابقة، 

نتائجه مع الفريق الذي اختار تدريبه. مروان بن بيات لـ »999«:
مارادونا وعدنا بحصد األلقاب

للمنتخبات ضروري أن يناسب األندية خاصة وأن 
عن  احلللال  بطبيعة  مختلف  األرجنتيني  الالعب 

نظيره اإلماراتي.
لهذه  مطروحة  بعينها  أسماء  هناك  هل   <

املهمة؟
مقترحات  تللدرس  أن  النادي  إدارة  تنوى  لل 
إلى  للوصول  بيننا  فيما  وسنتناقش  مارادونا، 
خاصة  الطرفني،  يناسب  الذي  االفضل  االختيار 
فكل  بعينها  أسماء  ينوي فرض  مارادونا ال  وأن 
ما يتمناه هي املصلحة العامة خاصة وأن ظروف 

املنتخبات مختلفة عن الفرق.
> ما املقابل املادي الذي سيتقاضاه مارادونا 

لتولي املهمة؟ 
لل خالل املؤمتر الصحفي الذي سيعقد بعد أيام 
داخل نادي الوصل سيتم اإلفصاح فيه عن القيمة 
احلقيقية للصفقة وتفاصيل مادية أخرى في هذا 
واإلعالم  الدعاية  شركات  ببعض  خاصة  الشأن، 

العاملية التي تسعى لالتفاق معنا في هذا الشأن.
في  للدعاية  شركات  بدخول  املقصود  ما   <

الصفقة؟
العروض  إلى دراسة كافة  األمر يحتاج منا  لل 
التي تقدمت بها شركات الدعاية واإلعالن العاملية 
لالستفادة  تسعى  والتي  اإلمارات،  في  املوجودة 
وبالتالي  فعالياتها  كافة  في  مارادونا  اسم  من 
لذلك تدرس  املادي املناسب،  سيعم علينا املكسب 

اإلدارة العرض املناسب لكل األطراف.
عالم  مشاهير  تفضيل  على  ماتعليقك   <

الرياضة العمل في اإلمارات؟
لل إنه جناح كبير لإلمارات أن تضم بني أنديتها 
اسماً مثل مارادونا فهو في حد ذاته جناح للوسط 
الرياضي سيصب  الزخم  فهذا  احمللي،  الرياضي 
في مصلحة الترويج لدولة اإلمارات، باإلضافة إلى 
التجارب  من  لالستفادة  الوصل يسعى  نادي  أن 

السابقة واخلروج باإليجابيات وجتنُّب السلبيات.

العقيد: عبد امللك جاين

ali_humaid99@hotmail.com

أين القصور؟

أيام 
وُيسدل الستار على املوسم الرياضي لكافة االحتادات الرياضية بالدولة وينفض 
املولد وسط الكثير من التقلُّبات والتغيرات واألفكار املتنوعة، والتي اختلفت أجهزة 
»اللوغاريتم« في بلورتها وتفسيرها، ففي حني جند اجلميع ينجحون محلياً، لكن 
اإلخفاق والفشل يالزمهم خارجيا أحياناًً. صحيح بأنه ال ينفع البكاء على اللنب 
ولكن من باب التمني نتطلع ألن يبدأ املوسم القادم مغايراً أو مختلفاً من حيث األداء  املسكوب اآلن، 

واإلدارة ومن حيث املستوى والعطاء.
ولكن بكل حال البد لنا من اإلشادة بالفرق التي جنحت محلياً في اعتالء منصات التتويج وحتدت 
ر  الصعاب وجتاوزت كافة املطبات الهوائية واالجتماعية والفنية واملالية.... إلخ. كما ويجدر بنا أن ُنذكِّ
اجلميع بأنه لوال الدعم احلكومي املتواصل لكانت األزمة املالية قد خنقت الكل، ذلك ألننا جنهل أبجديات 
التسويق وال نعرف املعنى احلقيقي للخصخصة. وعليه، فالدعم احلكومي كان وال يزال وسيظل ملواسم 
أخرى طوق النجاة واملصدر الرئيسي من مصادر دخل األندية، رغم االجتهادات اخلجولة من العمليات 
االستثمارية البسيطة التي قامت بها بعض األندية )وهي ال تتعدى أصابع اليد الواحدة(، بينما البقية 

الباقية الزالت تنتظر الدعم احلكومي بفارغ الصبر كأنها في طابور اجلمعيات التعاونية!
وماذا بعد ؟  وإلى متى يستمر هذا املنوال؟ فإذا كنا نلوم ونعتب على الشركات الوطنية قبل األجنبية 
لتقصيرها في عمليات التسويق والرعاية، فيجب علينا أن نتساءل عما قدمناه للشركات من تسهيالت 

حتى تشاركنا الفعاليات وتساهم معنا في إجناح األحداث ورعاية البطوالت. 
التسويقي يتلخص في أن الشركات ماهي إال محفظة مالية نسحب منها األموال لسد  إن مفهومنا 
االحتياجات، بينما الواجب أن ننظر إليهم كشركاء وُرعاة رسميني يشاركوننا األحداث والفعاليات وأن 

يكونوا شركاء في اتخاذ القرارات.
وماذا بعد؟ ففي ظل األحداث املتقلبة واملتغيرة الكثيرة التي حتدث في ساحتنا الرياضية هذه األيام، 
ومع إسدال الستار على املوسم، أال يجُدُر بنا أن نقف حلظات نقدر فيها ونحيي تلك الومضات التي 
أرسلت نوراً ُمشعاً جميالً جتلى في قدرة نادي »اجلزيرة« في اجلمع بني »دوري احملترفني«، وبطولة 
»كأس صاحب السمو رئيس الدولة« بعد انتظار طال أمده. لقد استطاع النادي بالتخطيط والتنظيم 
القاعدة متينة  ألن  القادمة،  ويقيني أن هذا اإلجناز سيستمر لألعوام  واملثابرة احلصول على املراد، 
واألساس قوي والبنيان سيبقى صامداً يتحدى املستحيل، خاصة وأن وراء ذلك كله رجالً يفهم كيف 
يدير املؤسسات الرياضية بعقلية راجحة، وبأسلوب حديث، وفكر متطور، ولكم في نادي »مانشستير 
ولهذا ُكلي ثقة بأن »اجلزيرة« و»مبنصور« سيبقى طويالً »منصوراً« مع  الِعبرة والدراية،  سيتي« 

البطوالت واألحداث الرياضية.
ومن الومضات اجلميلة البارقة قرار سمو ولي عهد دبي رئيس مجلس »دبي الرياضي« إلزام كافة 
إقالة  بعد  املواطنني  املدربني  بتعيني  األندية  قرار  وكذلك  تعيني مدرب مساعد مواطن،  اإلمارة  أندية 
خاصة وأن دورينا  ولو بصفة مؤقتة،  األجهزة الفنية وتكليفها إدارة الفرق في »دوري احملترفني«، 
يعتبر من أشهر الدوريات التي تتم فيها إقالة املدربني. ومن األمور اجلميلة أيضاً، إنهاء كافة االحتادات 
برامجها في الوقت احملدد، وإنهاء املوسم الرياضي رغبة منها في إعداد وجتهيز منتخباتها، وخاصة 
االحتادات املؤهلة »ألوملبياد لندن 2012«، مع العلم عزيزي القارئ بأن امليزانية ال زالت غير متوفرة 
فهم  اسألوا املنجمني،  هل نطمح في الفوز مبيدالية أوملبية؟  للصرف. وبعد كل ذلك: ماذا نريد بعد؟ 
أما علمياً وفنياً وأكادميياً فهذا ضرب من اخليال وال أجد  الذين ميكن أن يعطونا اجلواب الصحيح، 

شيئاً أقوله بعد .. »وماذا بعد ؟«.
الرياضة علم وإدارة وِخطط وبرامج ونتائج، والرياضة ال تعرف االنتظار أو العمل باألقساط.

وماذا بعد؟









لفتت أنظارنا تصريحات وزارة االقتصاد في اإلمارات منذ أيام عندما أعلنت عن نيتها الوقوف بصرامة ضد من يستغل أو 
يحاول استغالل املستهلكني، فقالت الوزارة إنها ال تسمح باستغالل املستهلكني، أو إقامة تكتالت تضر مبصاحلهم، مشيرة إلى 
أنها تدرس إيفاد خبراء اقتصاديني إلى املنشلآت التي ترغب في رفع أسعار منتجاتها، لالطالع على الكلفة التشغيلية للمنشأة 
واألرباح السنويلة، وكلفة العمالة وأوضاعها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن طلب الزيادة. كما أنها كوزارة، لديها من الصالحيات 
ما لديها، طالبت أصحاب املطاعم، بعدم زيادة أسعار الوجبات الغذائية إال بعد موافقة مكتوبة من اللجنة العليا حلماية املستهلك 
الرسمية، بناًء على طلب رسمي يتقدم به صاحب املطعلم، يتلضمن مبررات طلب زيادة السعر، على أن يكون مدعلماً باألوراق 

الثبوتلية الالزمة مع حتديد نسبة الزيادة وتاريلخ بدء سريانها.
والذي طفح  ومع احترامنا جلهود وزارة االقتصاد التي حتاول بها التخفيف عن املستهلك املغلوب على أمره في اإلمارات، 
الكيل به بسبب غالء املعيشة وارتفاع األسعار الذي لم يترك أمراً على حاله، إال أننا أصبحنا ال نثق باملبررات التي ستقدمها تلك 
املنشآت وال غيرها من املؤسسات التي ترفع أسعارها فجأة دون مبررات ودون سابق إنذار، وتدعي أسباباً أهمها ارتفاع أسعار 
نقول  وتقلُّب صرف العمالت وما إلى ذلك من أسباب واهية. نعم،  وارتفاع أسعار بعض السلع األساسية في العالم،  الوقود، 
أسباباً واهية، ألنها لو لم تكن كذلك لوجدنا األسعار تعود لالنخفاض بشكل طبيعي مبجرد زوال األسباب التي متَّ ادعاؤها، لكن 
ذلك األمر ال يحدث ولم نسمع به يوماً، ما يجعلنا نشكك في جدوى األوراق واملبررات التي سيقدمها من يطالبون برفع األسعار 
ألنهم سيجدون ألف سبب وسبب ألنفسهم ليقنعوا الوزارة بضرورة رفع األسعار ال سيما وهم يعيشون حتت وطأة ارتفاع 
ما يجعلنا جميعاً نصل لقناعة بأن املطلب  األسعار التي باتت كالسلسلة التي ال تنفك حلقاتها وال ميكن التخلص منها مطلقاً، 
احلالي هو اإلبقاء على األسعار في مختلف القطاعات دون تغيير، واإلبقاء على الرواتب دون زيادات لضمان نوع من االستقرار 

الذي يجعلنا قادرين على مواصلة حياتنا بشكل عادي من دون ضغوطات نفسية ومالية.
لكن اليوم لم يعد الكثيرون منهم يرغب حتى في  في السابق كان األفراد يطالبون بزيادة الرواتب ملواجهة غالء األسعار، 
زيادة تلك الرواتب أو يتطلع لها رغم مشروعية هذا التطلُّع الذي يسعى إليه كل فرد في مجتمع اإلمارات، وفي أي مجتمع آخر، 
إال أن اإلحلاح على هذا املطلب مؤرق، نتيجة جتارب سابقة عشناها مع زيادات أُعلنت من قبل. فاملؤرق فيها هو أنها تزامنت مع 
ارتفاع األسعار املفاجئ في األسواق احمللية، والذي يأتي ليقضي على الفرحة التي لم تستقر في نفوس من حظوا بالزيادة، ما 
جعل كثيرين يتمنون من يسترجع تلك الزيادة فيما لو ضمن االبقاء على األسعار في األسواق دون زيادة تقصم ظهور األفراد، 

وجتعلهم غير قادرين على الوفاء بالتزامات حياتهم األساسية التي ال ميكنهم االستغناء عنها.
بعض املسؤولني يؤكد على أنه ال أحد قادر على كبح جماح األسعار وضبطها، ألنها تخضع للعرض والطلب، وتتأثر بحركة 
لكن أياً من املسؤولني لم يستطع حتى الساعة تفسير ارتباط ارتفاع األسعار املفاجئ واملباشر باإلعالن عن  األسعار العاملية، 
زيادات على الرواتب، وأياً منهم لم يستطع إال في النادر رفض طلب شركة أو مؤسسة تقدَّمت بطلب رفع أسعارها التي جعلت 
األسعار عندنا في كثيٍر من األحيان أعلى منها في الدول املجاورة التي ال تختلف ظروف السوق فيها عن ظروف اإلمارات، 
في حني يبقى األفراد هنا أكثر من يعاني من غالء املعيشة املتمثل في أسعار البناء واإليجارات واملواد الغذائية واالستهالكية 
ورسوم املدارس ورسوم اخلدمات، وغير ذلك من األمور التي أصبحت تتنافس على اقتطاع اجلزء األكبر من الراتب من دون 

رأفة بأصحاب الدخل احملدود.
ُندرك متاماً أن السوق عرض وطلب، والعالم رهني مبتغيرات اقتصادية كبيرة، لكننا في الوقت نفسه البد أن نسعى لفعل شيء 
إزاء حالة الضيق املعتملة في قلوب من يقاسون هذا الغالء املستشري. قد ال تروق هذه الكلمات لبعض القراء أو حتى املسؤولني، 
ويعتقد أننا نرفض أي زيادة مرتقبة على الرواتب ونقلل من جهود الداعمني للمستهلكني مع أننا نتمنَّى فرحة املستهلكني ونتطلع 
ملن يحميهم، لكن لو استرجع كل منهم زيادات الرواتب السابقة وما تبعها من ارتفاع في األسعار، سيدرك متاماً أن حلم زيادة 

الرواتب ليس إال كابوساً مزعجاً، وأن ضبط األسعار أمنية مستحيلة!

سلسلة غالء حول أعناقنا

ع�سو �سابق يف املجل�ص الوطني الحتادي

maysarashed@gmail.com


