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جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية

خطتنا اإلستراتيجية 2011 - 2015 بتعديالتها الجديدة
جاءت ألجل الذود عن حمى أبوظبي،، تظافرت جهودنا

- في جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية - في قالب استراتيجي
أمني وشامل، يواكب احتياجات العصر األمنية ويلبي متطلبات التأمين

والحماية بما يجعلنا قادرين على دعم مسيرة األمن واإلستقرار.

ألن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية يمثل شريان أبوظبي الحيوي
انطالقًا من الدور األمني والريادي، طبقًا لألدوار الموكلة إليه بما يحفظ للمنشآت الحيوية

والبنى التحيتة - المنتشرة باإلمارة - أمنها واستقرارها،

سعينا جاهدين ألن نحتوي مجتمع إمارة أبوظبي تحت مظلة أمنية متخصصة في ضوء
تعديالت الخطة اإلستراتيجية الجديدة 2011 - 2015،

ألجلكم تعاونا، وبكم ندعم مسيرة األمن واإلستقرار في أبوظبي.





اجلــــاهل هو الذي يعتقـــد اأنه تعلَّم واكتمــــل يف علمــــه، اأما العاقــــــل فهـــــو الــــذي ال ي�شــبـع 

من العـلـــــم.

زايد بن �شلطان اآل نهيان

كان العلم دائمًا مطلب االإن�شان واحل�شارات على تعاقبها، به يرتقي االإن�شان، وبه يعلو �شاأن 

االأمم. وكلما اهتمت الدولة بالعلم والعلماء نه�شت و�شادت وحازت على احرتام اجلميع، واإذا 

اأهمل فيها تراجعت اأهميتها و�شادها التخلف واجلهل، فاإذا هي �شحراء قاحلة تذروها الرياح 

مينة وي�شرة.  

ورفعتها  البالد  نه�شة  باأن  را�شخ  الإميان  الر�شيدة  قيادتنا  لدى  رفيعًة  مكانًة  يحتل  والعلم 

ترتكز على العلم والعلماء والتطور والتقدم يف جميع املجاالت، فانت�شرت اجلامعات والكليات، 

بطريقة  بعمله  للقيام  االإن�شان  تهيئة  عملية  من  جوهريًا  جــزءًا  امل�شتمر  التدريب  واأ�شبح 

منهجية وعلمية منتجة، واأُر�شلت البعثات العلمية يف كل اأ�شقاع االأر�ض لتنهل من اأحدث مناهل 

العلم مبا ينفع الوطن واالإن�شان وامل�شتقبل.

ولقد جاء اإطالق »جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي«، �شمن هذا احِلراك العلمي املتوا�شل 

الذي يحظى باهتمام ورعاية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 

الــوزارة  جهود  يف  اجلليد  جبل  قمة  اإال  لي�شت  -اجلائزة-  اأي  وهي  الداخلية،  وزير  الــوزراء 

الرامية اإىل تر�شيخ ثقافة البحث العلمي واملنهجية العلمية يف كل ن�شاطاتها وتوجهاتها. 

ال�شرطي  العمل  تخدم  التي  والتقنية  والفنية  والعلمية  االأدبية  بفئاتها  اجلائزة  وتهدف 

اإىل �شحذ املواهب الفكرية واالإبداعية واكت�شاف الكفاءات العلمية واالأكادميية، و�شواًل اإىل 

ا�شتثمار طاقاتها وخرباتها يف تطوير العمل ال�شرطي، لي�شهم بدوره يف تطوير العلوم االإن�شانية 

ويرثي املكتبة ال�شرطية بالبحوث والدرا�شات حتقيقًا لتاأ�شيل الذاكرة ال�شرطية يف الدولة، 

وبناء قاعدة معرفية ُيعتمد عليها كمرجعية عامة الأ�شحاب القرار يف خمتلف املجاالت.

اإننا جميعًا معنيون بهذه اجلائزة، وعلينا املبادرة اإىل تقدمي اأف�شل ما لدينا من اأفكاٍر ومعارٍف 

واأبحاٍث الإثراء العمل ال�شرطي واملمار�شات االإبداعية التي ت�شب يف النهاية يف خدمة املجتمع.  

وحياكم اهلل. 

جائزة الوزير





بري�شة : حامد عطا
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من منا ال يتذكر »طفل العيد«، الذي راح ضحية 
إنسان بعيد كل البعد عن معنى اإلنسانية، تلك 
طالب  الذي  العام  الرأي  هّزت  التي  القضية 
ونفذت  مجراها,  العدالة  بالقصاص,فأخذت 

حكم اإلعدام في مرتكب اجلرمية، 
تتم  وكيف  البراءة،  إفساد  إليقاف  احلل  فما 
أبنائهم  وتنبيه  األمور  وأولياء  اآلباء  توعية 

باألخطار املتربصة بهم؟

زايد على األ�شنتهم ويف قلوبهم

  حتقيقات:

ماذا تفعل بـ 300 األف درهم؟

يف اأقل من ثانيةعرو�ض »اأونالين«

ال�شيد »بوتوك�ض« وال�شيدة »�شيليكون« 

زواج بالتق�شيط املريح

  اآفاق:

ر�شد اجتاهات اجلرمية

  �شخ�شيات:

حار�شة ال�شومال

 ال مكان لكلمة م�شتحيل يف قامو�شنا 

 مل اترك �شيئًا اإال ور�شمت عليه

 �شحافتنا اليوم متطورة تقنيًا.. ولكنها اأقل مهنية

 الربو ال�شعبي اإر�شادات ون�شائح

اإعداد: خالد الظنحاين
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الوطن

اأخبار

..وياأمر بتزويد منطقة امُلدام بـ 2.5 مليون جالون مياه يوميًا 

خليفة بن زايد وحمد بن عي�شى 

يبحثان العالقات االأخوية بني البلدين 

بحث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
ملك مملكة  آل خليفة  بن عيسى  امللك حمد  اجلاللة  أخيه صاحب  مع  الله« 
وسبل  الشقيقني،  البلدين  بني  املتميزة  األخوية  العالقات  الشقيقة  البحرين 
دعمها وتعزيزها في املجاالت كافة، باإلضافة إلى تبادل وجهات النظر حول 
مجمل األحداث والتطورات الراهنة على الساحتني اإلقليمية والدولية، وذلك 
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، والفريق أول سمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.

انطالقاً من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله« على توفير وتأمني كافة اخلدمات واالحتياجات األساسية 
للمواطنني واملقيمني في جميع أنحاء الدولة مبا يكفل احلياة الكرمية واالستقرار 
املعيشي لهم، واستكماالً لتوجيهات سموه بتطوير مشاريع البنية التحتية في 
مختلف أنحاء اإلمارات، أصدر سموه »حفظه الله« أمراً بتزويد منطقة املدام في 
إمارة الشارقة باحتياجاتها من املياه، والتي تقدر بـ 5ر2 مليون جالون يومياً، 
وذلك من اخلط الرئيسي لنقل املياه من الفجيرة إلى العني والعائد لهيئة »مياه 

وكهرباء أبوظبي«.
وتقدِّر »الهيئة االحتادية للماء والكهرباء« عدد الوحدات السكنية في منطقة 
حوالي  ويسكنها  شعبية،   42 على  موزعة  سكنية  وحدة   900 بحوالي  املدام 

عشرة آالف نسمة. 

توزيع  بإنشاء شبكات  والكهرباء«  للماء  االحتادية  »الهيئة  وقد مت توجيه 
في كافة الشعبيات في منطقة املدام بحيث تكون جاهزة خالل سنتني، وتقدر 

التكلفة اإلنشائية لهذه الشبكة بحوالي 180 مليون درهم.
وخطوط  جالون،  ماليني   4 بطاقة  مياه  خزان  بناء  املشروع  هذا  ويشمل 
نقل يتراوح قطرها ما بني 400 مم و300 مم وبطول يصل إلى 80 كيلومتراً، 

وخطوط توزيع بطول 150 كيلومتراً.
وبهذا املشروع تكون »هيئة مياه وكهرباء أبوظبي« استكملت توفير املياه 
لكافة املناطق في املنطقة الوسطى، حيث سبق أن وفرت املياه إلى مناطق الفلي 
والذيد والسيجي وكدره واحلويالت ومليحة وحمده وفلج املعال وأذن وكافة 

القرى والشعبيات.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« وقوف دولة اإلمارات إلى 
جانب مملكة البحرين الشقيقة مبا يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها، ُمعرباً 

سموه عن أمله في أن تشهد مملكة البحرين مزيداً من التقدم واالزدهار.
دولة  الثاني  لبلده  بزيارته  سعادته  عن  البحرين  ملك  جاللة  وأعــرب 
اإلمارات، ولقائه بأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله«، معرباً جاللته عن شكره وتقديره واعتزازه مبواقف دولة 
اإلمارات ودعمها ململكة البحرين املستمر في حتقيق االستقرار والتنمية مبا 

يعود باخلير على مملكة البحرين وشعبها.
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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
يقضي بترقية أفضل  الله« قراراً  الوزراء حاكم دبي »رعاه  رئيس مجلس 
النجدة )999(، ويتميزون  وأسرع ثالثة رجال شرطة يردون على هاتف 
بخدمتهم للناس على مختلف أجناسهم، وذلك تقديراً ملا قدمه املذكورون من 
أداٍء رفيع املستوى, فقد استحقوا الترقية إلى الرتبة التي تلي رتبهم احلالية.

صرح بذلك معالي الفريق ضاحي خلفان متيم القائد العام لشرطة دبي 
موضحاً بأن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شمل 
ترقية ثالثة أفراد من شرطة دبي يعملون في غرفة القيادة والسيطرة في 

الله السعدي،  اإلدارة العامة للعمليات وهم: الشرطي إسماعيل محمد عبد 
والشرطي أول محمد علي ناصر العمري، والشرطي أول أحمد عبادي محمد 

البركاني.
وتقدم معاليه نيابة عن ضباط وضباط الصف واألفراد في القيادة العامة 
لشرطة دبي بالشكر اجلزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
في  العاملني  الكرمية جلميع  احلياة  لتوفيره  األمنية  املسيرة  راعي  مكتوم 
في  خطاهم  على  للسير  اجلميع  داعياً  الثالثة،  املترقني  وهنأ  دبي،  شرطة 

متيزهم في العمل والتفاني واإلخالص في خدمة املجتمع.

.. ويفتتح »املوؤمتر الدويل لالحتاد 

العاملي للموا�شالت العامة« 

نائب رئيس  آل مكتوم  بن راشد  الشيخ محمد  السمو  افتتح صاحب 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« بحضور سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم 
التاسعة  الدورة  أعمال  دبي،  نائب حاكم  مكتوم  آل  راشد  بن  بن محمد 
العامة«  للمواصالت  العاملي  لالحتاد  الدولي  »املؤمتر  لـ  واخلمسني 
و»معرض التنقل والنقل« املصاحب للمؤمتر مبشاركة نحو ألفي مندوب 

ميثلون حوالي سبعاً وثالثني دولة من بينها دولة اإلمارات.

العامة«   للمواصالت  العاملي  »االحتــاد  رئيس  فالوش  أالن  وتوجه 
الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس  السمو  إلى صاحب  بالشكر والتقدير 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« على رعايته الكرمية ألعمال املؤمتر الذي 
يعقد ألول مرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد أن 
املؤمترات  هذه  مثل  تنظيم  جلهة  واألفضل  األمثل  املدينة  تزال  ال  دبي 
بـ  التي وصفها  املدينة  هذه  التي حتتلها  املرموقة  للمكانة  نظراً  العاملية 

»مدينة املال واألعمال والعيش الرغيد«.

حممد بن را�شد ياأمر برتقية ثالثة اأفراد �شرطة لتميُّزهم يف عملهم
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الوطن

اأخبار

بحث خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والفريق 
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات املسلحة عدداً من املوضوعات التي تهم البلدين الشقيقني.
السمو  أخيه صاحب  الشريفني حتيات وتقدير  ونقل سموه خلادم احلرمني 
خادم  له  حمَّ كما  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

احلرمني حتياته وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«.
الوطني،  األمن  نهيان مستشار  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  اللقاء سمو  حضر 
وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ منصور 

عبد اللـه بن عبد العزيز وحممد بن زايد

يبحثان مو�شوعات َتهم البلدين ال�شقيقني 

ويل عهد اأبوظبي ي�شهد توقيع �شبع اتفاقيات

لبناء م�شاكن للمواطنني 

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة أن االهتمام بتوفير وإيجاد املسكن املالئم ألبناء 
والتوجهات  واخلطط  السياسات  في  متقدمة  أولوية  يزال  وال  احتل  الوطن 
التنموية لدولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
االرتقاء  والتي تستهدف في جوهرها مواصلة  الله«،  الدولة »حفظه  رئيس 
وحتقيق  اإلماراتي،  اإلنسان  لصالح  احلياة  ونواحي  اخلدمات  مبستوى 
استقراره االجتماعي ورخائه املعيشي لتمكينه من استمرار العمل والعطاء من 

أجل رفعة الوطن وتقدمه.
جاء ذلك لدى حضور سموه في جناح مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني 
جديدة  مساكن  لبناء  اتفاقيات   7 توقيع   »2011 سكيب  »سيتي  مبعرض 

تتضمن تشييد 7500 مسكن للمواطنني في مناطق أبوظبي والعني واملنطقة 
»حفظه  الدولة  رئيس  السمو  توجيهات صاحب  من  انطالقاً  وذلك  الغربية، 
الله«، وحرص سمو ولي عهد أبوظبي على توفير متطلبات احلياة الكرمية، 

وحتقيق االستقرار األُسري لكافة املواطنني في أرجاء الدولة.
وشدد سموه على أن دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بدأه  الذي  النهج  على  تسير  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
مؤسس الدولة املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
في تسخير إمكانات الدولة لزيادة املشروعات التنموية واخلدمية التي تخدم 
احتياجاتهم  لهم  وتلبي  الدولة،  في  واملناطق  املدن  مختلف  وسكان  أهالي 

ومتطلباتهم األساسية.

بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ 
حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيان وزير اخلارجية، وسعادة محمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة 

املعنيَّ لدى اململكة.
رئيس  عبدالعزيز  بن  مقرن  األمير  امللكي  السمو  صاحب  اللقاء  حضر  كما 
االستخبارات العامة، وصاحب السمو امللكي األمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز 
األمني العام ملجلس األمن الوطني، وصاحب السمو امللكي األمير متعب بن عبدالله 

بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس احلرس الوطني.
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مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  قام 
الوزراء وزير الداخلية بتقليد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة »القوة 
العاملية االفتراضية« )في جي تي( »ميدالية خدمة املجتمع« تقديراً ملا قدموه 
وجلهودهم  واألمن،  الشرطة  مجال  في  واجتماعية  إنسانية  خدمات  من 
املبذولة في تأسيس وتطوير شراكة دولية فّعالة لتحقيق األهداف والتطلعات 
في جعل شبكة اإلنترنت أكثر أمناً، وحتديد هويات وأماكن األطفال املُعرضني 

للخطر وتقدمي مرتكبي اجلرائم للعدالة.
اخلييلي  حارب  خليفة  الركن  اللواء  سعادة  حضره  الذي  التقليد  شمل 
وكيل وزارة الداخلية املساعد للموارد واخلدمات املساندة وعدد من الضباط 
ملكتب  العام  األمني  النعيمي  ناصر سالم خلريباني  اللواء  من: سعادة  كالً 
سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس »اللجنة العليا حلماية 
الطفل« في وزارة الداخلية ممثالً عن دولة اإلمارات، ونيل غيغان - استراليا، 

وبيتر دايفيس - اململكة املتحدة، ولويس الفاريز -الواليات املتحدة األمريكية، 
وجون بيلينسكي - كندا، والدكتور انتونيو ابروزيسي - إيطاليا، وجوناثان 
وجابرييال  آيرونسايد  وجيني  نيوزيلندا،   - بوب  وروب  أستراليا،  اييرزـ 
وروب  آينزوورث  وميشيل  ميلي  وأوديــت  فريلينغوس  وماريا  صاليب 

كريسب -أستراليا«.
»القوة  إدارة  مجلس  اجتماعات  في  املشاركة  بالوفود  سموه  ورحب 
الثاني  بلدهم  لها وتواجدهم في  التابعة  العمل  االفتراضية« وفرق  العاملية 
تصبح  أن  في  تتمثل  البالد  قيادة  رؤية  أن  سموه  مؤكداً  اإلمارات،  دولة 
اإلمارات مركزاً دولياً متميزاً لإلشعاع احلضاري في مجاالت حماية الطفل 

وغيرها من املجاالت.
كما شهد سموه توقيع اتفاقية انضمام منظمة شرطة االحتاد األوروبي 

إلى »القوة العاملية االفتراضية«.

َكرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الرقيب أول فيصل احلمادي من إدارة »املعلومات األمنية« في 
أحد  عميل  سرقة  حاول  متهم  على  القبض  من  متكن  الذي  أبوظبي  شرطة 

البنوك في أبوظبي.
وأشار سموه إلى حرص القيادة العليا على حتفيز العاملني في مجال خدمة 
التي  املُشرِّفة  البطولية  األعمال  تلك  ال سيما  املجاالت  من  وغيرها  اجلمهور 
حتفظ األمن والسالمة العامة مبا يعزز صورة الوطن كواحة أمن واستقرار 

للجميع.

العام  النعيمي األمني  اللواء ناصر سالم خلريباني  التكرمي سعادة  حضر 
ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد علي خلفان 
الظاهري مدير عام شؤون القيادة في شرطة أبوظبي مدير إدارة »املعلومات 

األمنية«.
املنظومة  العاملني في  وثمَّن سموه جهود احلمادي، موجهاً سموه جميع 
الوطن  لديهم من جهود، والتفاني في خدمة  إلى تقدمي أقصى ما  الشرطية 
وأبنائه لتجنيبهم أي أخطار محتملة أو أطماع يحلم بها ِضعاف النفوس مهما 

كان نوعها.

م �رسطيًا اأحبط حماولة �رسقة  .. وُيكرِّ

�شيف بن زايد يقلِّد 14 ع�شوًا يف »القوة  العاملية االفرتا�شية« ميدالية »خدمة املجتمع« 
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ملشاريع  واألحـــالم  األفــكــار  من  جملة  هناك 
بالفرح  وأشعر  دائماً،  ذهني  في  تدور  ومبادرات 
عندما أراها تتحقق وتطبَّق على أرض الواقع، ومن 
خالل مقالة هذا الشهر سوف نستعرض إحدى هذه 
الواقع،  أرض  على  النور  ترى  بدأت  التي  األفكار 
أداء  في  والتطوير  الفائدة  من  الكثير  منها  ونأمل 

الواجبات واملهام املُناطة بوزارة الداخلية مستقبالً.
املقارنات  »مركز  بإنشاء  عالقة  ذات  الفكرة 
املركز  فاستحداث  الداخلية،  وزارة  في  املعيارية« 
تشهدها  التي  التطويرية  اجلهود  إطار  في  يأتي 
أبوظبي  لشرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة 
لتعزيز اخلدمات واالرتقاء بها إلى أعلى املستويات 
املطبقة إقليمياً ودولياً. واملقارنة املعيارية أداة فاعلة 
ومستمرة تعتمد على مبدأ استثمار أفضل املمارسات 
والتطبيقات في مجاالت مختلفة للمنظمات الناجحة 
واخلبرات  املعرفة  تبادل  طريق  عن  واملنافسة 
ومقارنة أداء ونتائج العمل الشرطي مع أداء ونتائج 
الرائدة واملشابهة، لتطوير مستوى األداء  املنظمات 

والنتائج واخلدمات واملمارسات الوظيفية.
متثل املقارنة املعيارية محوراً رئيسياً في عمليات 
تطوير اخلدمات احلكومية احلديثة، حيث تستهدف 
من  واخلبرات  املعرفة  ونقل  الفاعل،  التعلُّم  تعزيز 
اآلخرين واملشاركة في أفضل املمارسات. كما أنها 
اآلخرين  مع  والتعاون  التعامل  تعزيز  إلى  تهدف 
بغية  املمارسات  واختيار  املعلومات  في  واملشاركة 
املعيارية  واملقارنة  التميز.  وحتقيق  األداء  تطوير 
قد  التي  واملمارسات  واملنهجيات  لألفكار  مصدر 
يكون من املمكن تبنيها، كعامٍل مساعٍد في معرفة 
العمليات التي ينبغي حتسينها وكيفية هذا التحسني 
والتطوير، باإلضافة إلى أنها جزء من ثقافة املؤسسة 

إذا كانت تسعى إلى أن تكون األفضل.
لكل  البد  الذي  التوجه  هي  املُستدامة  والتنمية 
تتلمس  حتى  عينيها  ــام  أم تضعه  أن  مؤسسة 
بثقة وفاعلية.  أهدافها  الطريق، وتسير نحو  معالم 
لشرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة  بدأت  وقد 
والتغيير  بالتطوير  بالتزامها  اخلطوة  هذه  أبوظبي 
إعداد  في  كبيراً  شوطاً  قطعت  حيث  قوالً  ال  فعالً 
األداء  لتحسني  والتطوير  للتغيير  اإلستراتيجيات 
الشرطي وتقدمي خدمة أفضل للجمهور. ومن أبرز 
من  االستفادة  اإلستراتيجية  للمبادرات  الركائز 
معرفة وجتارب وتطبيقات الدول املتقدمة في أفضل 
التي  الشرطية،  واملمارسات  واألنظمة  العمليات 
تؤدي حال قياسها وتطويرها وتطبيقها مبا يتواءم 
مع ثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى نتائج 
قد تتفوق بها وزارة الداخلية على املنظمات املقارنة 
الغاية مت إعداد برامج  املنافسة لها. ولتحقيق هذه 

متعددة لزيارة وفود من وزارة الداخلية إلى العديد 
من الدول املتقدمة في مجال التطبيقات واملمارسات 

الُشرطية.
احُللم الذي كان يراودني دائماً االستفادة القصوى 
واملهارة  واخلبرة  املعرفة  ونقل  الزيارات،  هذه  من 
بأسلوب علمي منظم، وبوجود مركز متخصص في 
نقل اخلبرات والتجارب من خالل توفير معلومات 
عن أفضل املمارسات، وبيانات عن املنظمات العاملية 
تقوم  التي  الشرطية  للوفود  الشرطي  املجال  في 
بزيارة استطالعية للدول األجنبية، والتصور املثالي 
بأعضاء  الوفد  وأعضاء  رئيس  يجتمع  أن  املقترح 
قبل  الداخلية  وزارة  في  املعيارية«  املقارنة  »مركز 
بثالث  تزويدهم  يجب  حيث  للدولة،  الوفد  مغادرة 
نقاط أساسية من أجل حتقيق األهداف املرجوة من 

هذه الزيارة أال وهي:
أوالً: توفير معلومات عن الوفود الشرطية على 
مستوى الدولة والتي سبق وأن قامت بزيارة إلى 
إلى  املثال: زيارة وفد  املقصود. وعلى سبيل  البلد 
أسماء  عن  املعلومات  جمع  يجب  حيث  سنغافورة 
والهدف  ومناصبهم  الوفد  وأعضاء  رئيس  ورتب 
من الزيارة، وكذلك املعلومات والنتائج التي حصلوا 
عليها عن طريق التقارير املعدة من الوفود السابقة 
الوفد  إلى إطالع  التي زارت سنغافورة، باإلضافة 
على طبيعة عالقة دولة اإلمارات العربية املتحدة مع 
الدول املراد زيارتها في املجاالت كافة ومدى قوة 

هذه العالقة .
ثانياً: تزويد الوفد الزائر بأكبر قدٍر من املعلومات 
إلى  الزيارة والهدف منها، باإلضافة  عن موضوع 
املجال.  هذا  في  املتقدمة  الــدول  وخبرات  جتارب 
مثال على ذلك: لو كان الغرض من الزيارة االطالع 
على جتربة إحدى الدول املتقدمة في مجال املراكز 
هذه  توفير  من  فالبد  إدارتها،  وأسلوب  الشاملة 
الزائر، ويتضمن  للوفد  ُيعطى  املعلومات في كتيب 
زارت  التي  السابقة  الوفود  زيارات  عن  معلومات 

دوالً أخرى من أجل املوضوع نفسه.
ثالثاً: لفت نظر رئيس وأعضاء الوفد الزائر إلى 
التساؤالت التي ُتطرح خالل االجتماعات واللقاءات 
هذه  تكون  وأن  الزيارة،  موضوع  عن  واملناقشات 
بحيث  احترافي  وبشكل  ومحددة  مقننة  األسئلة 

تغطي اجلوانب املهمة لتحقيق أهداف الزيارة.
محدودية  يعكس  األحيان  بعض  في  الوضع 
املعرفة  نقل  في  االستطالعية  الزيارة  من  الفائدة 
والتجارب واملمارسات لغرض املقارنة املعيارية مع 
وكل  الشرطية،  املجاالت  بعض  في  املتقدمة  الدول 
ذلك له عالقة باالستعداد والتحضير للزيارة. ففي 
بسيطة  املعلومات  تكون  احملــددة  احلــاالت  بعض 

ُي�شبـُح حقيقـًة  احُللـم �شَ
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من  الغرض  عن  فقط  الوفد  رئيس  لدى  ومتوفرة 
الزيارة، وهي ال تواكب حجم االستثمار في إرسال 
ذلك  إلى  إضافة  واخلبرة،  املعرفة  لنقل  الوفد  هذا 
فإن تقرير الزيارة الذي يعدُّ من ِقبل رئيس الوفد 
في معظم احلاالت يصل إلى متخذ القرار في تلك 
الفترة وال يتم توثيقه، وبذلك تكون الفائدة محدودة 
ال حتقق الغرض من الزيارة، وال يكون هناك نقل 

للمعرفة املكتسبة بشكل منظم .
الشيخ  سمو  الفريق  سيدي  توجيهات  صدرت 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  ــد  زاي بن  سيف 
الوزراء وزير الداخلية باستحداث »مركز للمقارنات 
املعيارية« في وزارة الداخلية إلدارة وتنفيذ عمليات 
املختلفة  التنظيمية  الوحدات  بني  املعيارية  املقارنة 
التابعة للوزارة مع اجلهات اإلقليمية والدولية، مما 
ُيسهم في تطوير اخلدمات من خالل حتسني أداء 
عبر  الداخلية،  لوزارة  التنظيمية  الوحدات  ومهام 
مبا  العالم  في  الشرطية  املمارسات  أفضل  تطبيق 

يتفق مع طبيعة مجتمع دولة اإلمارات. 
ومن أبرز أهداف »مركز املقارنات املعيارية« في 

وزارة الداخلية: 
مقارنات  إجراء  على  بالقدرة  الــوزارة  تزويد   •

معيارية مع أفضل املمارسات الدولية.
وتطبيقها  املعيارية  املقارنات  ملفهوم  الترويج   •

كأحد عوامل النجاح األساسية.
خاصة  دولية  بيانات  وقاعدة  نظام  تأسيس   •
باملقارنات املعيارية حتتوي على أفضل املمارسات 

الدولية.
• توفير التسهيالت جلميع عمالء وزارة الداخلية 
إجراء  خالل  من  أدائهم  حتسني  في  ملساعدتهم 

مقارنات معيارية مع رواد على املستوى الدولي.
• التعاون مع أفضل الرواد على مستوى العالم 

في املجال املهني ملشاركتهم املعرفة.
• اكتساب املهارات والترويج ألفضل املمارسات 

بهدف حتسني األداء في وزارة الداخلية.
أما اختصاصات املركز فتتمثل في: 

إلدارة  املطلوبة  واملنهجيات  السياسات  إعداد   •
وتنفيذ عمليات املقارنة املعيارية في وزارة الداخلية.
تلك  وتطوير  ملراجعة  املناسبة  اآلليات  وضع   •

السياسات واملنهجيات.
األداء  نتائج  لقياس  موحدة  معايير  تطوير   •
وفق معايير التميز املؤسسي واالستفادة منها في 
تنفيذ عمليات املقارنة املعيارية الداخلية واخلارجية 

لتحسني األداء من خالل تفعيل فرص التحسني.
• تطبيق أفضل املمارسات .

تنفيذ  مجال  في  الشراكات  بناء  على  العمل   •
واملنظمات  الهيئات  مع  املعيارية  املقارنة  عمليات 

املقارنة املعيارية 

متثل حمورًا رئي�شيًا 

يف عمليات تطوير 

اخلدمات احلكومية 

احلديثة

التنمية امُل�شتدامة 

هي التوجه الذي 

البد لكل موؤ�ش�شة اأن 

ت�شعه اأمام عينيها 

لت�شري نحو اأهدافها 

بثقة وفاعلية

وبيوت اخلبرة اإلقليمية والعاملية.
ويسعى املركز إلى توفير بنك معلومات يتضمن 
مكتبة ألفضل املمارسات، وقاعدة بيانات للمقارنات 
العاملية  املنظمات  أفضل  بيانات  وقاعدة  املعيارية، 
في هذا املجال، وإعداد دراسات وتقارير املقارنات، 
وتقييم األداء، ووضع خريطة األداء العاملي، ومنتدى 
أفضل املمارسات العاملية. أما اخلدمات التي يسعى 
بيانات ومعلومات  توفير  تقدميها فهي  إلى  املركز 
عن أفضل املمارسات واملقارنات املعيارية، وتنسيق 
الشركاء  وحتديد  املعيارية،  املقارنات  زيــارات 
الفني،  الدعم  وتقدمي  املعيارية،  للمقارنة  املناسبني 
الداخلية  وزارة  ملنتسبي  الالزم  التدريب  وتقدمي 
والندوات  املؤمترات  وعقد  املركز،  مع  واملتعاملني 

وورش العمل املتعلقة باملقارنات املعيارية. 
ال  املركز  إنشاء  من  املرجوة  النتائج  أن  ندرك 
تتحقق خالل فترة قصيرة من الزمن لكن قناعتنا 
أكيدة بأنها ستتحقق مبرور عدد من السنوات مع 
سينظم  الذي  املركز  ووجود  للوفد  اخلبرة  تراكم 
الفائدة.  تعم  كي  اخلبرات  هــذه  من  االستفادة 
االحتــادي  املستوى  على  خدماته  يقدم  واملركز 
لوزارة الداخلية، حيث يتم توفير قاعدة للمعلومات 
واملعرفة واخلبرات من خالل كافة الوفود الرسمية 
االطالع  أجل  من  استطالعية  بزيارات  تقوم  التي 
الدول  في  واملمارسات  واخلبرات  املعرفة  على 
وفد من  قيام  في حال  ذلك:  على  ومثال  املتقدمة، 
العامة  القيادة  أو  الشارقة  لشرطة  العامة  اإلدارة 
تكون  سوف  دولة  أية  إلى  بزيارة  دبي  لشرطة 
تفاصيل وأهداف الزيارة واملعرفة واخلبرة متوفرة 
لدى املركز، والغاية املرجوة واملتوقعة من ذلك أنه 
لهم:  وقيل  متقدمة  دولة  إلى  بزيارة  وفد  قام  إذا 
اإلمارات  بدولة  الداخلية  وزارة  من  وفد  قام  لقد 
بزيارة لنا سوف يكون جواب رئيس الوفد وبكل 
ثقة نعم، ويقدم أسماء ورتب ومناصب رئيس الوفد 
واألعضاء الذين سبق وأن زاروا هذه الدولة، إضافة 
التي  واملمارسات واخلبرات  املوضوعات  أبرز  إلى 

مت االطالع عليها، والنتائج املتحصلة من الزيارة.
مت  احللم  ــذا  وه الفكرة  هــذه  وتنفيذ  حتقيق 
إسنادهما إلى فئة من الشباب الواعي علمياً وعملياً 
برئاسة املقدم مبارك سعيد الكليلي، ونحن نتطلع 
إلى دعم ومؤازرة وتعاون كافة اجلهات املعنية مع 
»مركز املقارنات املعيارية« لالستفادة من خدماته 
في مجال تطوير األداء عن طريق التعلُّم واالستفادة 
املتقدمة  املنظمات  من معرفة وخبرات وممارسات 
مرور  بعد  ونأمل  كافة،  الشرطية  املجاالت  في 
سنوات عدة أن تزف لنا األخبار السارة بأن هذا 

احللم قد حتقق.
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حتقيق

ال  أمام من ميتلكون رأسماالً صغيراً  الوقت  أنه حان  يبدو 
يتعدَّى الثالثمائة ألف درهم لدخول ِغمار االستثمار، فمصائب 
عصفت  التي  املالية  واألزمــة  يقال،  كما  فوائد  قوم  عند  قوم 
بشجاعة  لإلقدام  هؤالء  أمام  الفرصة  أتاحت  كبيرة،  بقطاعات 
على )هوامير  إلى وقت كبير حكراً  باتت  على دخول قطاعات 

السوق(.
أمام أصحاب رأس  الوقت مناسب  أن  اقتصاديون  أكد  فقد 
ِظل  في  خصوصاً  أموالهم  وتنمية  لالستثمار  الصغير  املال 
األزمة املالية التي أثبتت أن املشاريع الصغيرة واملتوسطة بعيدة 
عن تأثيرات تلك األزمة التي ضربت قطاعات عدة أهمها، األسهم 
والعقارات، مشيرين إلى أن التأني ودراسة املشروع أحد أهم 
والغذاء  والتعليم  الصحة  في  االستثمار  وأن  النجاح،  أسباب 
القطاعات دون غيرها حققت معدالت منو في  ناجع، ألن هذه 

السنتني املاضيتني.

تقلُّب الأ�سعار

يقول الدكتور حسني عبد الله التميمي أستاذ مشاركـ  متويل، 
رئيس قسم احملاسبة والتمويل واالقتصاد في جامعة الشارقة: 
على  كبير  أثر  لها  االقتصادية  واألوضــاع  األسعار  تقلُّب  إن 
املستثمرين الصغار مما هو عليه بالنسبة للمستثمرين الكبار، 

ماذا تفعل

بـ 300 األف 

درهم

ال�شحة والتعليم والغذاء قطاعات واعدة حاليًا 

لروؤو�ض االأموال ال�شغرية.

خا�ص ــ )999(
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لذلك فإن على املستثمر الصغير أن يكون متأنياً في 
اختيار البديل االستثماري املناسب، فعندما يصعب 
على املستثمر االنتظار لفترة طويلة حتى تتحسن 
حتقيق  يستطيع  بحيث  املالية  األســواق  ظــروف 
الربح املُجزي، فاألفضل االجتاه إلى مجاالت أخرى 
جتاري  مشروع  أو  الثابتة،  كالودائع  لالستثمار، 

صغير بعد القيام بدراسة اجلدوى املناسبة له.

قنو�ت ��ستثمار �إ�سالمية 

وبشكل  اخلليج  دول  في  أنه  التميمي  ويــرى 
عام، هناك رغبة شديدة في االستثمار في األسهم، 
من  للعديد  السيولة  وفرة  أسبابها  أحد  يكون  قد 
املستثمرين، ورمبا يضاف إلى ذلك الوازع الديني 
البنوك  مع  فالتعامل  املستثمرين،  من  الكثير  لدى 
الربوية واحلصول على الفوائد أمر ال يحبذُه الكثير، 
فهم يفضلون االجتاه نحو شراء األسهم، لذلك نرى 
أن اإلقبال على أسهم البنوك اإلسالمية وشركات 
بالنسبة  احلــال  هو  مما  أكثر  اإلسالمية  التأمني 
للشركات غير اإلسالمية، وهذا رمبا يعكس تأثير 

الوازع الديني في هذا اخلصوص.
العديد  يواجهها  التي  املشكلة  أن  إلى  ويشير 
من ِصغار املستثمرين، هي امليل الكبير لالقتراض 
من أجل شراء األسهم، دون األخذ في االعتبار ما 
يترتب على هذا القرار من آثار سلبية، وهذا ال يعني 
أن عملية االقتراض لهذا الغرض غير مسموح بها 
وفيها مخاطر كبيرة، »فمصرف اإلمارات املركزي« 
لكن  معينة،  وشروط  ضوابط  ضمن  بذلك  سمح 
قبل  من  والشروط  الضوابط  تطبيق  مت  إذا  حتى 

البنوك ذات العالقة على املقترضني، فإن املقترض 
أو املستثمر يجب أن يكون متأنياً في قراره عندما 

يتقدم للحصول على قرض لغرض شراء األسهم.

�لتخطيط �ملايل �ل�سخ�سي

ويذكر رئيس قسم احملاسبة والتمويل واالقتصاد 
في »جامعة الشارقة« أن التخطيط املالي الشخصي 
يعني التهيؤ واالستعداد للمستقبل، وهو يعتمد على 
فاملكونات  نسبياً،  البسيطة  األفكار  من  مجموعة 
األساسية لعملية التخطيط املالي الشخصي تتضمن 
حتديد الهدف أو األهداف، وميكن أن تكون أهدافاً 
الدين،  كتسديد  األجــل  طويلة  وأهــدافــاً  قصيرة 
وشراء سيارة، أو بيت أو مواجهة نفقات، وتعليم 
امللكية(،  )صافي  املالي  املركز  وحتديد  األوالد، 
والتعرف  احلاضر،  الوقت  في  املصاريف  وحتديد 
على كيفية تأثير الضرائب إن وجدت على الوضع 
املالي، ويجب التَحّوط لألخطار املتوقعة من خالل 
التعامل مع التأمني، ومحاولة التخطيط اجليد بحيث 
تكون املصاريف أقل من اإليرادات، وهذا يعني أن 
الفرق ميثل فائض الدخل، والتفكير بكيفية استثمار 
الثروة  تنمية  على  يساعد  أن  الذي ميكن  الفائض 

الشخصية.
املالي  التخطيط  عملية  في  أنــه  إلــى  ويشير 
الشخصي هناك خمس خطوات يجب اتباعها، وهي: 
تقييم الوضع املالي، أي تقييم القيمة السوقية للثروة 
واملمتلكات الشخصية، وحتديد األهداف املالية، معبر 
عنها بالعائد على االستثمار والبدائل املتاحة، وإعداد 
اخلطة املالية بتقدير املصاريف والنفقات املتوقعة أو 
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ما يطلق عليها بالتدفقات النقدية الداخلة والتدفقات 
النقدية اخلارجة، وتنفيذ اخلطة، واملراجعة والتقييم 

وتعديل اخلطة بني فترة وأخرى إن تطلب األمر.

�إعد�د �خلطة �ملالية

ويلفت الدكتور التميمي إلى أن إعداد اخلطة املالية 
لقياس  العمومية  امليزانية  مفهوم  استخدام  يتطلب 
الثروة. وامليزانية العمومية تعكس الوضع املالي في 
وقت محدد، وتتضمن األصول في اجلانب األمين 
األيسر،  اجلانب  في  امللكية  وحقوق  واملطلوبات 
االستثمارات،  )النقد،  متلك؟  ماذا  متثل  واألصول 
القيمة السوقية للبيت الذي متلكه، قيمة السيارات، 
أية ممتلكات شخصية أخرى(، واملطلوبات مُتثِّل ما 
وأية  أنواعها  مبختلف  )القروض  التزاماتك؟  هي 
التزامات أخرى(، والفرق بني االثنني ميثل صافي 
مسار  ملعرفة  الدخل  قائمة  واستخدام  الثروة، 
إعداد  واخلارج، حيث ميكن  الداخل  النقد  وقنوات 
يأتي منها  التي  القنوات  التي تعكس  الدخل  قائمة 

النقد وكيف يتم استخدامه؟.
وميكن استخراج النسبة املالية من خالل حاصل 
قسمة قيمتني، على سبيل املثال: نسبة العائد على 
قيمة  قسمة  خالل  من  احتسابها  يتم  االستثمار 
قيمة األصول  املتوقع على مجموع  الدخل  صافي 
املتوقعة، والنسب املالية ميكن أن جتيبك عن بعض 
على  العائد  هل  املثال  سبيل  على  املهمة  األسئلة 
االستثمار يعدُّ ُمرضياً أو مشجعاً؟ هل من املتوقع 
حاالت  ملواجهة  الكافية  السيولة  لديك  تتوفر  أن 

الطوارئ؟

اقتصاده الشخصي، وال يوجد هناك أسلوب واحد 
للحياة ميكن أن يتبَّعه اجلميع، فاحلاجات والرغبات 
واإلمكانات تتغير بتغير العمر، وإن العمل الذي نبدأ 
املتقدمة من  املراحل  به حياتنا ال يكون نفسه في 
االمتيازات(.  حيث  ومن  طبيعته  حيث  )من  العمر 
كذلك فإن االحتياجات املالية تزداد طردياً مع عامل 
العمر، وهناك شيء مهم يجب أال ننساه وهو أننا ال 
ندير اقتصادنا الفردي بشكل مستقل، وإمنا هناك 

عوامل كثيرة يجب أخذها في االعتبار.
ويضيف: أن السعر مقياس للرغبات، لكنه أيضاً 
يستخدم لتخصيص املوارد، فكلما زاد الطلب على 
ازداد السعر، والعكس بالعكس،  سلعة معينة كلما 
عليه  والطلب  محدوداً  النقد  عرض  يكون  وعندما 
يزداد، فإن ذلك سوف يقود إلى زيادة سعر النقود 

)معدل الفائدة(. 

الأ�سهم والعقار

أما الدكتور نبيل الطريفي مدير »برنامج سعود 

خصوصاً في ظل املنافسة الكبيرة.
وعن أهم القطاعات التي يرى الدكتور الطريفي 
أن طريقها النجاح، يرى أن قطاع اخلدمات األفضل 
لالستثمار، ألن تكاليفه وإمكانية اخلسارة فيه أقل، 
ألن مراحل إعداد أي مشروع آخر منتج ُمكلِفة، كما 
أن من املشاريع التي أثبتت جناحها في ظل املنافسة 

االستثمار في التصميم واخلدمات االستشارية.
ويدعو الطريفي: الراغبني في االستثمار إلى أن 
خليفة  »كصندوق  الداعمة  اجلهات  على  يعتمدوا 
واملتوسطة«،  الصغيرة  املشاريع  وتطوير  لدعم 
و»مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب«، 
املشاريع«، وهو  لدعم  بن صقر  و»برنامج سعود 
تقدم  اجلهات  فهذه  املشروع،  إلى جناح  يؤدي  ما 
أصحاب  تزود  أنها  كما  األفكار،  وتقييم  املشورة 
املشاريع بكتب توصية للدوائر التي تخصص مبلغاً 

لدعم هذه املشاريع عبر إعطائها األولوية.

�لتوقيت منا�سب

التنفيذي  الرئيس  النعيمي  ويرى محمد مصبح 
التوقيت  أن  للتمويل،  مــوارد  شركات  ملجموعة 
األسعار،  انخفاض  ظل  في  لالستثمار  مناسب 
هي  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  أن  إلى  منوهاً 
عصب االقتصاد وهي العمود الفقري، إذ أن تأثرها 

باألزمات أقل من املشاريع الكبرى.
أن  رأسماالً صغيراً  النعيمي من ميلك  وينصح 
يتجه إلى مشروع يحبه، حتى ولو كان من البيت، 
فهناك مشاريع كبيرة حققت جناحات عاملية بدأت 
من املنزل، وأال ينتظر متويالً كبيراً ويضع حواجز 
أمام إقدامه على املشروع، وأن يعتمد على رأس املال 
املوجود لديه مدركاً حلجم الوقت الذي يستغرقه، 
املشروع، واالستفادة  تنفيذ  يحتاجه  الذي  واجلهد 
من املعارض التي تقام في اجلامعات واملهرجانات 

واملراكز التجارية.
ويشير إلى أن صاحب املشروع ينبغي أن يتمتع 
يشجعنا  ما  وهو  التنفيذ،  على  والعزمية  بــاإلرادة 
املكان  يختار  وأن  دعمه،  على  متويل  كشركة 
إلى  ننظر  أننا  كما  مناسب،  بشكل  واملستهدفني 
جدِّية املشروع وصاحبه وعدم اخللط بني حساب 
ارتياحاً،  يعطينا  وهذا  صاحبه،  وحساب  املشروع 
التكلفة تختلف حسب املشروع، وأن  أن  إلى  الفتاً 
إلحراز  ضرورية،  تكون  أن  املمكن  من  االستدانة 

تقدم في مراحل التنفيذ.

اخليار الأمثل

اقتصادي في  الروشان مستشار  ويقول سهل 
»غرفة جتارة وصناعة رأس اخليمة«: إن االستثمار 
مع رأس املال الصغير هو اخليار األمثل، ويجري 
حالياً وضع تعريف للمشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
رأس  قيمة  هي  ما  يتم حتديد  لم  اآلن  إلى  أنه  إذ 
من  باملائة   95 أن  خصوصاً  املشاريع،  لهذه  املال 
كما  ومتوسطة،  صغيرة  هي  الدولة  في  املشاريع 
يالحظ أن أعدادها زادت حتى في ظل األزمة املالية، 
الغذائية  بالصناعات  منها  املتعلق  تلك  وخصوصاً 

ومشاريع التعليم والصحة وهي األكثر منواً. 

وميكن احتساب نسبة السيولة من خالل حاصل 
قسمة األصول النقدية على املطلوبات أو اخلصوم 
هو  ما  تتضمن  النقدية  واألصول  األجل،  قصيرة 
موجود لديك من نقد في حسابك اجلاري والتوفير، 
لديك  وهل  فوق،  فما   )2( هي  املقترحة  النسبة 
القدرة على سداد الديون؟ النسبة املالية التي ميكن 
مجموع  تقسيم  الديون  مجموع  هي  استخدامها 
كلما  واحد،  من  أقل  النسبة  كانت  وكلما  األصول، 

كان الوضع املالي جيداً.

�إد�رة �القت�ساد �ل�سخ�سي

والتمويل  احملــاســبــة  قسم  رئــيــس  ه  ــوُّ ــن وي
يجب  أنه  إلى  الشارقة«  »جامعة  في  واالقتصاد 
إدارة  عن  املسؤول  هو  الشخص  أن  نتذكر  أن 

بن صقر لدعم مشاريع الشباب«، فينصح أصحاب 
األسهم  عن  باالبتعاد  الصغيرة  األمــوال  رؤوس 
والعقارات على اإلطالق ،ألنه من املمكن أن يخسروا 
أموالهم لعدم إملامهم بهذه األسواق، وألن املنافسة 
كبيرة فيها ما يؤدي إلى عدم الصمود في وجهها.

اتخذ  ملن  بد  ال  إنه  الطريفي:  الدكتور  ويضيف 
يبدأ  أن  صغير  رأسمال  ظل  في  االستثمار  قرار 
بحذر، وأن يدرس مشروعه دراسة وافية مستجلياً 
عن احلاجة ملشروعه والفئة املستهدفة، واضعاً في 

اعتباره عدم النجاح في األشهر األولى منه.
بد  ال  املشروع،  جناح  لضمان  أنه  إلى  ويشير 
نوعياً  يكون  أن  منها:  صفات  بعدة  يتصف  أن 
متخصصاً، أو أن يكون هو منفذ املشروع ما يقلل 
عليه التكاليف، ويضمن له االستمرارية في السوق 

محمد مصبح النعيميد. حسني عبدالله التميمي

ال�ستثمار يف الأ�سهم اأو العقارات يحمل 

خماطر كبرية
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املشاريع  إلى  اللجوء  بعدم  الروشان  وينصح 
اخلدمة،  تقدمي  في  والتفنن  واالبتكار  املتكررة 
في  خصوصاً  املشروع  جناح  أسباب  من  وهي 
ظل املنافسة من قبل املشاريع الكبيرة التي ميتلك 
املشروع  جناح  أن  كما  قوياً،  رأسماالً  أصحابها 
يجب  أسس  وهناك  معينة،  جغرافية  على  يعتمد 
اتباعها قبل اإلقدام على أي مشروع وهو ما نطلق 
أن  أراد  من  فمثالً:  وأولية.  عامة  مؤشرات  عليه 
يفتتح )سوبر ماركت( يجب عليه أن يجري دراسة 
تتناول أعدادها والسكان وما هي مساحة التَسّوق 
في  للمستهدفني  الشرائية  القوة  هي  وما  املُجدية 

املنطقة وغيرها من املعلومات.
ويشير إلى أن من ميتلك رأسماالً صغيراً، عليه 
أن يبتعد عن االستثمار في القطاعات عالية املخاطر، 
كاألسواق املالية وأسواق السلع واملعادن النفيسة، 
ألنها حتتاج إلى خبرة  وإملام بأصول الدخول إليها، 

ما يولد بالتالي خسارة لرأس املال.

أسئلة يجب طرحها قبل االقتراض من أجل 
االستثمار

إذا رغبت في التوجه نحو االقتراض لغرض 
االستثمار يجب اإلجابة عن األسئلة اآلتية التي 

وضعها الدكتور حسني التميمي:
> هل أنت ُمدرك ملخاطر االقتراض لغرض 

االستثمار؟
اخلسارة  ل  حتمُّ على  قــادر  ــت  أن هــل   <
الناجتة من استخدام الضمانات املقدمة لسداد 

القروض؟ 
> هل أنت قادر على سداد القرض من دون 

التعرض للضيق املالي؟
)الفوائد  الثابتة  االلتزامات  مقدار  هو  ما   <

واألقساط( املطلوب منك سدادها؟
> هل لديك القدرة على التَعرَّف على القيمة 
االعتبار  بنظر  األخــذ  بعد  لثروتك  احلقيقية 
تستطيع  وهــل  والتضخم؟  الفائدة  معدالت 

معرفة أثر هذين العاملني على دخلك السنوي؟
> إذا كان توجهك نحو شراء وبيع األسهم 
من  باالقتراض  تقوم  فكيف  ديني،  منطلق  من 
الفوائد  دفع  منك  يتطلب  مما  الربوية  البنوك 
للبنوك، وهذا يعني أنك تتعامل بأموال مشكوك 

بها شرعاً؟

قبل االقتراض

سهل الروشاند. نبيل الطريفي
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حتقيق

ث عرب الهاتف املتحرك اأثناء القيادة  التحدُّ

ب�شماعات اأو بدونها، ي�شتت انتباه ال�شائق 

ويقود للحوادث.

الرا الظرا�سي

يف اأقل 

من ثانية
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رنة هاتفك املتحرك، قد ُتكلفك حياتك، 
أو حياة من حُتب أو قد تكون سبباً في 
اآلخرين،  بحياة  يــودي  حــادث  حــدوث 
احترامك  وعدم  وتهاونك  خطأك  نتيجة 
استخدمت  لــو  حتى  ـــرور،  امل لقواعد 

السماعات أو »البلوتوث«. 
هذا ما يحذر منه أكادمييون وباحثون 
مدى  حول  جديدة  دراســة  نتائج  وفق 
أثناء  الهاتف  سماعة  متثله  الذي  األمان 
واسع،  نطاق  على  يسود  حيث  القيادة، 
وسبب  ــاة،  جن طــوق  هــي  السماعة  أن 
أثناء  احلوادث  وقوع  تفادي  أسباب  من 

استخدام الهاتف.
علم  أستاذ  أمير  طه  الدكتور  ويقول 
اإلمارات«:  »جامعة  في  التجريبي  النفس 
إن إجراء احملادثة أثناء القيادة مع استخدام 
سماعات الهاتف املتحرك أمر خطر للغاية. 

نتائج مفاجئة 

بدون  تــأت  لم  املفاجئة  النتيجة  هــذه 
جتارب  سلسلة  على  تعتمد  بل  ُمقدمات، 
أجريت على مدى أربع سنوات شملت 244 
املدى  في  واإلنــاث  الذكور  من  مفحوصاً 

العمري 19 إلى 60 عاماً.
تأثير  معرفة  الى  يهدف  البحث  وكان 
تقنيتي  بــاســتــخــدام  املــتــحــرك  الــهــاتــف 
كفاءة  على  الصوتي  والتفعيل  السماعات 
األداء في قيادة السيارة، وعما إذا كانت هذه 
التقنية تساعد السائق في استخدام الهاتف 
مراقبة  حساب  على  للنظر  إشغال  دون 

متغيرات الطريق، ودون إشغال لليد على حساب 
مصادر  وتفادي  السيارة  على  الة  الفعَّ السيطرة 
باستخدام  الهاتف  استخدام  عن  الناجمة  اخلطر 

اليدين أثناء قيادة السيارة.
ويقول أمير: إن الدراسة انطلقت من نتائج أبحاث، 
الكثيرة  مميزاتها  ورغم  التقنيات  هذه  أن  وجدت 
السالمة،  مجال  في  منها  املرجو  الهدف  ال حتقق 
فاستعمال الهاتف النقال املزود بهذه التقنيات يؤدي 
إلى »خفض جوهري« في مستوى أداء السائق، مما 

يؤثر سلباً على السالمة في الطريق. 
وبناًء على نتائج تلك األبحاث، طرحت دراسة 
إذا كانت  التالي:  السؤال اجلوهري  أمير  الدكتور 
استخدام  من  السيارة  سائق  متكِّن  التقنية  هذه 
حساب  على  للنظر  إشغال  دون  النقَّّال  الهاتف 
على  لليد  إشغال  ودون  الطريق  متغيرات  مراقبة 
إلى  السيارة، فلماذا تؤدي  السيطرة على  حساب 
طريق  عن  احملادثة  تؤدي  وملاذا  االنتباه؟  خفض 
الهاتف املزود بهذه التقنية إلى خفض االنتباه لدى 
السائق أكثر من احملادثة التي يجريها مع مرافق 

له في السيارة؟
وحملاولة اإلجابة على هذه األسئلة، مت الشروع 
النفس  علم  مجال  في  يقع  الذي  البحث  هذا  في 
التجريبي واملعرفي، ألنه يتمحور حول التأثير على 
الوظائف املعرفية، ُمستخدماً املنهج التجريبي في 
علم النفس، وقد اُستخدمت فيه املناهج التجريبية 
بالتقنية  النقَّاَل  الهاتف  استخدام  تأثير  لدراسة 
املذكورة على االنتباه املمتد، والذي ينعكس في عدة 
الصحيحة،  االستجابات  عدد  في  تتمثل  متغيرات 
االستجابات  وعدد  اخلاطئة  االستجابات  وعدد 

املطلوبة والتي مت إغفالها و زمن الرجع.
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�سوت مبت�سر

أن  على  دللت  البحث،  نتائج  إن  أمير:  وقــال 
اليدين  استعمال  بدون  املتحرك  الهاتف  استخدام 
إلى ضعف  أيضاً  هو  يؤدي  السيارة  قيادة  أثناء 
متزامنة  حركية  إدراكــيــة  مهمة  أي  في  األداء 
زيادة  يتمثل في  ذلك  و  السيارة(،  )كقيادة  معها 
جوهرية في عدد املتغيرات التي يتم إغفالها، وال 
تتم االستجابة لها على أهميتها وانخفاض في عدد 
االستجابات املطلوبة وزيادة االستجابات اخلاطئة، 
املمتد  االنتباه  في  انخفاض  عن  ناجم  ذلك  وكل 
املوازية  احلركية  اإلدراكية-  للمهمة  املخصص 

للمحادثة الهاتفية.
للمهمة  املخصص  االنتباه  في  النقص  هــذا 
موارد  استنفاد  عن  نشأ  احلركية  اإلدراكــيــة- 
االنتباه وهي محدودة بطبيعتها- بسبب تخصيص 
كٍم مقدٍر منها لالستخدام في فك شفرة الصوت 
الوارد عن طريق الهاتف، وهو يختلف عن الصوت 
الوارد في محادثة مباشرة وجهاً لوجه ألنه صوت 
العادي  »مبتسر« تنقصه بعض مكونات الصوت 
بسبب طبيعة املوجات الصوتية التي تنقله، وذلك 

لضرورات هندسية وعملية. 
أن اخلطر  التجريبي،  النفس  علم  أستاذ  ويرى 

قيادة  أثناء  املتحرك  الهاتف  استخدام  عن  الناجم 
السيارة ال ينشأ فقط عن توزيع النظر بني الهاتف 
الهاتف يدوياً  التعامل مع  الطريق، وال عن  وبيئة 
على حساب السيطرة على السيارة، بل ينجم أيضاً 
بطبيعتها،  احملدودة  االنتباه  موارد  استنزاف  عن 
وتخصيص كٍم مقدر منها ملهمة فك شفرة الصوت 
الهاتف، أي هاتف، وبأي تقنية  الوارد عن طريق 
معروفة حالياً، وأن الصوت الذي يرد في محادثة 
مباشرة مع مرافق في السيارة بعكس ذلك الوارد 
عن طريق الهاتف النقَّال- يرد كامالً، وبالتالي ال 

يستنفد قدراً ُيذكر من موارد االنتباه على حساب 
املهمة املوازية. وأثبت البحث أيضاً أن لنوع احملادثة 
كأن تكون عرضية أو مكثفة تأثيراً على األداء في 

أي مهمة إدراكية- حركية متزامنة.

�أخطاء

أحمد  حسني  مهندس  العميد  اعتبر  جانبه  من 
في  والدوريات«  املرور  »مديرية  مدير  احلارثي 
القواعد  احترام  اجلميع  على  أن  أبوظبي  شرطة 
أثناء  املتحرك  الهاتف  استخدام  وعدم  املرورية، 
القيادة، موضحاً أن احلوادث املرورية تقع في أقل 

من ثانية أثناء احلديث في الهاتف.
وأضاف: أن احلديث أثناء السياقة في الهواتف 
التي  األخطاء  أحد  يعتبر  سماعة  بدون  املتحركة 
إلى وقوع  السائقني، والتي تؤدي  يرتكبها بعض 
حركة  تعطيل  في  ويتسبب  املرورية  احلــوادث 
السير واالزدحام املروري، الفتاً إلى أن املخالفات 
التي مت حتريرها الستخدام الهاتف أثناء القيادة 

في السنة املاضية جتاوزت 20 ألف مخالفة.
وعن هذه املخالفات املرورية، قال مدير »مديرية 
بالهاتف  احلديث  عقوبة  إن  والدوريات«:  املرور 
دون سماعة هي غرامة مالية تقدر بـ 200 درهم، 
وتسجيل أربع نقاط مرورية على السائق. وأشار 
أثناء  الهاتف  استخدام  أن  إلى  احلارثي  العميد 
حسب  السائق  فعل  رد  قــدرة  من  يقلل  القيادة 
نتائج دراسات متخصصة، كما أنه يقلل من تركيز 

السائق بنسبة تصل إلى ثالثة أضعاف.

احرتام الطريق  

وقد أجمع كل من التقت بهم )999( على انتقاد 
مستخدمي الهاتف املتحرك أثناء القيادة، واستهتار 
الطريق  احترام  قواعد  بأبسط  السائقني  بعض 

ومستخدميه. 

احلارثي: على اجلميع احرتام القواعد املرورية

وعدم ا�ستخدام الهاتف املتحرك اأثناء القيادة

د. طه أمير العميد حسني احلارثي
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بعض  إن  قــال:  )مــدرس(  حجلة  أبــو  سامي 
قائدي املركبات يتعاملون مع الطريق دون احترام 

ومراعاة حلياة مستخدميه.
وقال :»هناك بعض سائقي املركبات ال يستعدون 
عند ركوب السيارة في وضع الهاتف في مكانه 
املخصص وجتهيز سماعة الهاتف أو »البلوتوث«، 
دون  وسياقتها  السيارة  تشغيل  في  يبادر  وإمنا 
هذا  يبدأ  الهاتف  رنني  وعند  مستعداً،  يكون  أن 
املعطف  هاتفه في جيوب  البحث عن  السائق في 
أو على املقعد املجاور للرد.. هذا يؤدي إلى إلهاء 
التي  يديه  إحدى  واستخدام  الطريق،  عن  السائق 
من املفروض أن تكون على املقود بدالً من البحث 

عن مكان صوت الهاتف«.
أما إميان مصطفى )موظفة( فتقول: »ما يزيد 
الرد  الطني بلة هو ليس فقط االكتفاء بالبحث أو 
على الهاتف، وإمنا قراءة و كتابة الرسائل والتعليق 
على هذه الرسائل أثناء القيادة، مما يقلل من نسبة 
ارتكاب  إلى  ويؤدي  الطريق،  على  السائق  تركيز 
نتيجة  لآلخرين  حــوادث  في  التسبب  أو  حادث 

اأمري: اإجراء املحادثة اأثناء القيادة مع ا�ستخدام 

�سماعات الهاتف املتحرك اأمر خطر للغاية

عصمت بدويسامي أبو حجلةإميان مصطفى

إعادة  يجب  لذا  للطريق،  احترامه  وعدم  إهماله 
قد  التي  املستهترة  التصرفات  هذه  مبثل  التفكير 
تسبب حوادث قد تكون مميتة بسبب مكاملة هاتفية 

ال تساوي الكثير«. 
استهتار  من  يتعجب  )مدرس(  بدوي  عصمت 
يندمج  من  »هناك  ويقول:  القيادة  أثناء  البعض 
جتده  وقد  هاتفه،  عبر  باحلديث  تاماً  اندماجاً 
يلوح بيده ويغضب أو ينفجر ضاحكاً دون تركيز 
حقيقي على سيارته. إنه مشتت الذهن بني هاتفه 
مخاطر  من  يضاعف  مما  السيارة،  مقود  وبني 

راسلونا على: araa999@gmail.comراأيكم يهمـناوقوع احلوادث«.
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حوار

حوار: فوزي ق�سطة 

في  األستاذ  اخلشاني  محمد  الدكتور  انتقد 
جامعة »محمد اخلامس« املغربية ورئيس »اجلمعية 
املغربية للدراسات واألبحاث« حول الهجرة الدولية 
موقف بعض الدول األوروبية من حكومات دول 
شمال إفريقيا جتاه موجات الهجرة غير الشرعية. 
وقال اخلشاني في حوار مع »999«: إن األجهزة 
األمنية في دول املغرب العربي تعمل بكل طاقتها 
ملراقبة وحماية حدودها، والعمل على وقف تدفقات 
الهجرة السرية. وأشار إلى أن إسبانيا بإمكانياتها 
الهائلة واإلمدادات التي حتصل عليها من »االحتاد 
األوروبي«، لم تستطع أن تراقب وحترس حدودها 
مبساحتها الصغيرة من مدينة »طريفة« إلى مدينة 
»مارينا«، فكيف تطلب من املغرب الذي يصل طول 
6500 كيلومتر مراقبتها وحمايتها؟   إلى  شواطئه 

وفيما يلي نص احلوار:
العربي  الشباب  تدفع  التي  األسباب  ما   <

للهجرة، خاصة شباب املغرب العربي؟
- من أهم أسباب الهجرة الداخلية واخلارجية 
التي  االقتصادية  العوامل  واجلاذبة«  »الطاردة 
تتجلَّى في تباين املستوى االقتصادي بني الدول 
الثاني: وجود  املُستْقبِلة، والسبب  املوفدة والدول 
نسبة بطالة كبيرة في الدول املوفدة، وثالثاً، التباين 
في األجور وهو ما يدفع الشباب للهجرة، حيث ال 

الدكتور حممد اخل�شاين لـ999:

االأجهزة االأمنية يف املغرب العربي

تعمل بكل طاقتها لوقف الهجرة ال�رّسية

السياسي واالجتماعي. ومن العوامل احملفِّزة على 
الهجرة أيضاً، صورة النجاح االجتماعي للمهاجر، 
»اإلعالم  املسافات  قرَّبت  التي  اإلعالمية  والثورة 
الدول  بني  اجلغرافي  والُقرب  واإلنترنت«,  املرئي 

ل. املوفدة والدول املُستْقبِلة، وانخفاض ُكلفة التنقُّ
جاز  -إذا  املوفدة  العربية  ال��دول  أهم  ما   <

التعبير- للهجرة والدول املُستْقِبلة لها؟
 20 الـ  من  تصنف  عربية  دول  ثالث  هناك   -
اململكة  وهي  للمهاجرين،  املُستْقبِلة  األولى  دولة 
املتحدة  العربية  واإلمـــارات  السعودية  العربية 
واألردن، ولكن العالم العربي يظل مختبراً لتيارات 
وأخرى  ُمستْقبِلة،  دوالً  فيه  جند  حيث  الهجرة، 
للعبور مع امتزاج لهذه  موفدة وثالثة تعدُّ مجاالً 
التيارات في بعض الدول. ويظل العالم العربي من 
بني  غادره  حيث  للهجرة،  املوفدة  املهمة  املجاالت 
عامي 1998 و2008 حوالي مليوني مواطن عربي 
واستقروا في بلدان ومناطق مختلفة، منها ما ميثُّل 
وجهات جديدة للهجرة العربية كأسبانيا وإيطاليا 
التقليدية  الوجهات  من  يعتبر  ما  ومنها  وكندا، 
كفرنسا والواليات املتحدة األمريكية. وتتميز مصر 
واملغرب بحجم مغتربيهما مع تباين في التقديرات 
وزارة  تقدر  ملصر،  فبالنسبة  املصدر،  حسب 
اخلارجية املصرية عدد املهاجرين فيما يقرب من 

فيها،  املهاجرين  بحجم  الــدول  بعض  وتتميز 
فهؤالء ميثلون على األقل 20 باملئة من  السكان 
في 41 دولة منها على اخلصوص دول  اخلليج، 
وهونغ كونغ، واألردن، وسنغافورة، ولوكسمبورغ 
وسويسرا. وفي دول اخلليج، توجد أعلى النسب، 
حيث ميثل املهاجرون 78.3 باملئة في قطر،  و71.4 
باملئة في اإلمارات، و62.1 باملئة في الكويت، و40.7 
السعودية  في  باملئة  و25.9  البحرين،  في  باملئة 

و24.4 باملئة في ُعمان.
> إلى أي حد، جنحت جهود األجهزة األمنية 
»عصابات  تفكيك  في  العربي  املغرب  دول  في 
اجتاه  في  البشر  تهريب  أي  امل��وت«،  ق��وارب 

أوروبا؟
العربي  املغرب  دول  في  األمنية  األجهزة   -
تعمل بكل طاقتها ملراقبة وحماية حدودها، والعمل 
من  ولكن  السرية،  الهجرة  تدفقات  وقف  على 
تطلب  أن  مثالً  ألسبانيا  الميكن  العملية،  الناحية 
السرية،  الهجرة  تدفقات  يراقب  أن  املغرب  من 
التي  واإلمـــدادات  الهائلة  بإمكانياتها  فأسبانيا 
تستطع  لم  األوروبي،  االحتاد  من  عليها  حتصل 
أن تراقب وحترس حدودها مبساحتها الصغيرة 
فكيف  »مارينا«،  مدينة  إلى  »طريفة«  مدينة  من 
إلى  طول شواطئه  يصل  الذي  املغرب  من  تطلب 
ال  وهــذا  وحمايتها؟،  مراقبتها  كيلومتر   6500
الشواطئ  هذه  من  السرية  الهجرة  انطالق  يعني 
منها  تنطلق  التي  الشاسعة  املساحة  ولكن  كلها، 
احملتلة  »مليلية«  مدينة  من  متتد  املوت«  »قوارب 
إلى مدينة »القنيطرة«، وفي اجلنوب من »الهيون« 
إلى »أغادير«، إذ هناك شواطئ شاسعة ال ميكن 

للمغرب بإمكانياته احملدودة حراستها.
كذلك هناك عامل آخر، وهو أننا بلد عندنا ثقافة 
االستقبال، بحيث ال ميكن رفض تأشيرة دخول 
سنغالي أو موريتاني أو منعه من دخول املغرب 
على  ينطبق  فما  هذا،  إلى  إضافة  الشك،  ملجرد 
احلدود التي جتمعنا بأسبانيا، ينطبق على احلدود 
اجلنوبية، فاملغرب بإمكانياته احملدودة الميكن أن 
ف ميزانية مهمة من أجل قيامه بدور الدركي  يوظِّ

لالحتاد األوروبي، فهذا شيء غير معقول.
> ما دور »اجلمعية املغربية للدراسات حول 

تلبي رواتبهم حاجاتهم األساسية.
السياسية  العوامل  أيضاً،  الهجرة  ومن أسباب 
التي تتمثل في غياب احلريات، مما يسمح باتخاذ 
احلــروب  وهناك  جماعية،  أو  فردية  مــبــادرات 
االستقرار  وغياب  واإلقليمية  احمللية  والنزاعات 

6.5 مليون، بينما »قسم السكان« في األمم املتحدة 
يحصرهم في 2.4 مليون. أما في املغرب، فحسب 
التقديرات احمللية يبلغ عدد املهاجرين ما يزيد عن 
مبا  األوروبية  اإلحصاءات  وتقّدرهم  مليون،   4.5

يزيد عن مليوني شخص.

منذ الت�سعينات وعدد املوتى بني املهاجرين 

ال�سريني يف ارتفاع وهم يعي�سون ماآ�سي حقيقية
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حوار: فوزي ق�سطة 

تقومون  وهل  الهجرة،  من  احلد  في  الهجرة« 
بخطوات عملية في سبيل ذلك؟

يتمثل دور اجلمعية في القيام باالتصال بوزارة 
واالستبيانات  األبحاث  بنتائج  وتزويدها  الهجرة 
محاضرات  بتنظيم  نقوم  كذلك  ــات،  ــدراس وال
على  الشباب  حلث  اإلعالم  وسائل  عبر  وبرامج 
عدم الهجرة، وتوظيف إمكانياتهم في بالدهم مبا 

يصب في جناح خطط التنمية.
السرية،  الهجرة  خطر  من  حت��ذرون  هل   <
وقعت  التي  املؤسفة  احل��وادث  بعد  خصوصاً 

مؤخراً للكثير من املهاجرين؟ 
- منذ التسعينات وعدد املوتى بني  املهاجرين 
السريني في ارتفاع، بل ال أبالغ عندما أقول، إنهم 
يعيشون مآسي حقيقية، لذلك نحذر الشباب من 
الهجرة«،  الوهم »أي مغامرة  االجنراف نحو هذا 
إذا  أفضل،  يعيشوا  أن  ميكن  بلدانهم  في  ألنهم 
يفعل  كما  وإمكانياتهم،  فوا عقولهم وطاقاتهم  وظَّ

املهاجرون في أوروبا.
> هل من تأثيرات سلبية أو حتديات ميكن أن 

اء هجرة الكفاءات؟ تواجه الدول »املوفدة« جرَّ
تواجه  التي  التحديات  من  الكفاءات  هجرة   -
منط  بــروز  إلى  ذلك  أدَّى  حيث  املوفدة،  الــدول 
يسمى  ما  إطار  في  االستقبال  دول  في  لإلنتاج 
عن  احلديث  يقتصر  وال  املعرفية«،  »بالرأسمالية 
هذه الكفاءات على املجال العلمي فقط، بل يشمل 
والفنية  واألدبــيــة  االقتصادية  املجاالت  كذلك 
االقتصادي  التعاون  »منظمة  وتشير  والرياضية. 
مهاجرة  كفاءة  مليون   20 وجود  إلى  والتنمية« 
 12 مقابل   2009 عام  في  الــدول  هذه  في  تعمل 
مليون مهاجر في عام 1990، وأدى ذلك إلى تعزيز 
بسبب  الدول،  هذه  بلغته  الذي  االقتصادي  األداء 
عن  نشأ  وقد  املوجودة،  الكفاءات  من  استفادتها 
في  الكفاءات  هذه  الستقدام  قانونية  مناذج  ذلك 

أملانيا عام 2005.
وهناك نوع من املهاجرين »االفتراضيني« ميكن 
التقنيات  باستعمال  ولكن  بالدهم،  في  يبقوا  أن 
أخرى  لدول  عمل  بأي  القيام  ميكنهم  احلديثة، 
من دون انتقالهم الذاتي. وهذا له آثار سلبية على 

الدول املوفدة، تتجلَّى في ثالثة مستويات:
بحاجة  املورِّدة هي  البالد  في  نادرة  موارد   -

ماسة لها أكثر من غيرها.
- تكوينها تطلَّب وقتاً طويالً وتكلفة عالية.

للجوء  مضطرة  تكون  املوفدة  الــدول  هذه   -
املشروعات  احتياجات  لتلبية  أجانب  خبراء  إلى 
االقتصادي  التعاون  »منظمة  االقتصادية.وتقدر 
الدولية  باخلبرات  االستعانة  تكلفة  والتنمية« 
من  باملئة   40 بحوالي  النامية  للدول  بالنسبة 
التي  التنمية«  أجل  من  العامة  »املساعدة  إجمالي 

يتلقونها كل عام.
> كيف تنظرون إلى تشدُّد بعض الدول جتاه 
الهجرة من شمال أفريقيا، وهل بادرمت إلى حوار 

جاد معها ملعاجلة هذا األمر؟
الهجرة  جتاه  األوروبية  الدول  بعض  د  تشدُّ  -
يجب  بل  للمشكلة،  توافقياً  يقّدم حالً  أن  ال ميكن 
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املساعدة،  وتقدمي  باحلوار  ذلك  مواجهة  عليهم 
ال  األمنية  اخلطط  ألن  األمنية،  باخلطط  وليس 
البد  وإمنا  السرية،  الهجرة  على  تقضي  أن  ميكن 
من مواجهتها في امليادين وفي مواقع االنطالق عن 
اإلعالمية، وتوفير  التنمية واحلمالت  طريق خطط 
تنموية  مخططات  ضمن  املناسبة  العمل  فرص 
هذا  في  وأؤكد  أبنائها.  على  للحفاظ  واقتصادية 
الصدد على أن السياسة األمنية لها كلفة إنسانية 
عالية، فقد كانت وراء حصد أرواح بشرية عديدة، 
ألن املغامرة محفوفة باملخاطر. فهناك حاالت هالك 
حتصدها احلدود األمريكية مع املكسيك ومياه بوغاز 
»جزر  اجتاه  في  األطلسي  احمليط  أو  طارق  جبل 
تقع  املآسي  لهذه  كثيرة  حاالت  ولكن  الكناري«، 
للمهاجرين  بالنسبة  »طنيري«  آسيا وصحراء  في 
أو في اجتاه شواطئ  األفارقة »جنوب الصحراء« 
اجلزر اإليطالية أو اليونانية أو في اجتاه الشواطئ 
املالطية. فالتقديرات املتوفرة بالنسبة ألسبانيا حتدد 
عدد الضحايا ما بني 80.000 إلى 10.000 ضحية 
ما بني عامي 1989 و2002 أثناء محاولتهم دخول 

التراب األسباني، انطالقاً من املغرب.
> وماذا عن  الهجرة غير القانونية؟

التي  التقديرات  - لعل هذا ما يشرح كيف أن 
تقدمها هذه اجلهة أو تلك تظل متضاربة. فاخلبراء 

الذين أعدوا »تقرير التنمية اإلنساني« لسنة 2009 
يقرون أن عددهم ميكن أن يصل إلى ثلث مجموع 
التعاون  »منظمة  احمُلصى. من جهتها،  املهاجرين 
والتنمية االقتصادية«، تقدر نسبة هؤالء في البلدان 
التي تدخل ضمن مجالها، بـ4 باملئة من السكان أي 
وعلى  املهاجرين.  مجموع  من  باملئة   30 حوالي 
ضوء دراسة أجريت سنة 2005، تقدِّر »املفوضية 
األوروبي«  »االحتاد  في  هؤالء  عدد  األوروبية« 
املهاجرين.  من مجموع  باملئة   15 إلى   6 بحوالي 
 »Europol« األوروبي«  »البوليس  تقديرات  بينما 
تعتبر أن حوالي 500.000 مهاجر سري يدخلون 
ويقيم  ــي«.  األوروب »االحتــاد  دول  إلى  كل سنة 
أكبر عدد من املهاجرين في وضعية غير قانونية 
في الواليات املتحدة، حيث يصل عددهم إلى 12 
باملعدل  تصل  سنوية  وبتدفقات  شخص  مليون 
أسبانيا،  مثل  دولة  وفي  شخص.   500.000 إلى 
حني كانت ُتهيئ حلملة واسعة لتسوية أوضاعهم 

سنة 2005، ُقدِّر عدد املهاجرين في وضعية غير 
قانونية بحوالي مليون شخص.

العنصرية«  مون تزايد »النزعة  > وكيف تقيِّ
ضد املهاجرين العرب واملسلمني في بعض دول 

العالم؟
- تزايد النزعة العنصرية ضد املهاجرين العرب 
واملسلمني يدل على أن بعض احلكومات األوروبية 
كسباً   العنصري،  املتطرف  اليمني  موجة  ركبت 
لألصوات، وللبقاء في  احلكم، وهذا ما يؤكد تفشي 
مصطلح »اإلسالموفوبيا« أي الِرهاب من اإلسالم، 
أحزاب  تشكيل  إلى  اخلوف  هذا  تطور  وبسببه، 
البرملان  إلى  دخلت  دولة   14 في  متطرفة  دينية 
رسمياً، وبالتالي، فإن املناخ العنصري الذي ساد 
في  املسؤولني  بعض  تصريحات  بسبب  أوروبــا 
ضد  العنصرية  املمارسات  سّهل  األحزاب،  هذه 

املهاجرين.
األمم  جعل  احلالي  املهاجرين  وضع  وهل   <

د بع�ض الدول الأوروبية جتاه الهجرة َت�سدُّ

 ل ميكن اأن ُيقدم حاًل توافقيًا للم�سكلة
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في  الدولة  دكتوراه  درجة  على  حصل   <
االقتصاد من جامعة »لوميير«- ليون بفرنسا 
عام 1992، ودكتوراه السلك الثالث في االقتصاد 
 ،1980 عام  )فرنسا(  »غرونويل«  جامعة  من 
ودبلوم الدراسات املعمَّقة في التنمية اإلقليمية 

من جامعة »تولوز« )فرنسا( عام 1977.
كلية  في  العالي  للتعليم  أستاذاً  يعمل   <
-أكــدال-  اخلامس«  محمد  بجامعة  »احلقوق 
املغربية  »اجلمعية  رئيس  باملغرب،  الرباط 
ومقرها  الهجرة«  حول  واألبحاث  للدراسات 

كلية احلقوق.
> عضو اللجنة اجلامعية املشتركة املغربية- 
عدة  ــدى  ل الهجرة  فــي  وخبير  اإلسبانية، 
مؤسسات وطنية »املندوبية السامية لإلحصاء، 
املقيمني  للمغاربة  الثاني  احلسن  و»مؤسسة 
العربية،  »اجلامعة  ودولية  باخلارج«...إلخ«، 
الدولي«،  و»البنك  للهجرة«،  الدولية  و»املنظمة 

و»األسكوا«..إلخ«. 
> عضو »الشبكة األورو-متوسطية للبحث 
»باملعهد  الدولية  الهجرات  حول  التطبيقي« 

اجلامعي األوروبي« بفلورنسا في إيطاليا.
الدولية  التنفيذي »للجمعية  املكتب  > عضو 

للدميغرافيني« الناطقني بالفرنسية.
بحوث  عدة  اخلشاني  للدكتور  صدرت   <

ومؤلفات باللغتني العربية والفرنسية.

املتحدة تهتم بتنظيم أوضاعهم في العالم؟
- األمم املتحدة بقيت متجاهلة هذا املوضوع إلى 
سنة 1990، حيث كلفت جلنة بإعداد وثيقة تبني 
موقف األمم املتحدة من الهجرة، فكانت »االتفاقية 
الدولية حلماية حقوق املهاجرين« التي دخلت حيز 
عليها،  دولة   20 توقيع  بعد   2003 سنة  التطبيق 
واآلن صادق على هذه االتفاقية 44 دولة، كلها من 
ليبيا. وهناك حمالت من  باستثناء  املوفدة  الدول 
أجل حث الدول املُستْقبِلة على التقيد بالبنود التي 
حتمي املهاجر، سواء كان في وضعية قانونية أم 

غير قانونية.
اجلارية  األحداث  تؤدي  أن  تتوقعون  هل   <
أم  الهجرة  زيادة  إلى  العربية  الدول  بعض  في 

التخفيف منها؟
- على املدى القصير، مثالً في تونس ومصر، 
ستعمل األحداث على تأجيج وتيرة الهجرة، لكن 
على املدى املتوسط يتوقف األمر على ما سيقوم 
به الذين سيتولون زمام أمور البالد، مثل إرساء 
أسس اقتصاد سليمة وعدالة اجتماعية مبا مينع 

الهجرة، بل ويساعد على العودة.
> هل من حلول مستقبلية ملشكلة الهجرة؟

- ال توجد حلول لوقف الهجرة متاماً، ولكن من 
أجل حل مشكلة الهجرة، يجب العمل على تدبيرها 

في كل من دول االستقبال والدول املوفدة، ويجب 
ووضع  فهمها  أجل  من  األطــراف  جميع  تعاون 
احللول املناسبة لها، فمن غير املمكن وقف الهجرة 
ولكن  وقفه،  الميكن  بشري  سلوك  ألنها  متاماً، 

ميكن تقنينه.
> وماذا عن آثار الهجرة على الدول املُستْقِبلة 

واملوفدة؟
- أهم آثار الهجرة على الدول املستقبلة واملوفدة 
والتحويالت  وتوظيفها،  املالية  التحويالت  هي 
املعرفية، وهي التي تقوم بها الكفاءات، والتحويالت 
اجلماعية، وهي التي يقوم بها املهاجرون بطريقة 

جماعية في بعض البلدان.
أمام حتديني هما:  املوفدة نفسها  الدول  وجتد 
أو  التحويالت  هذه  مستوى  على  احملافظة  كيفية 
االقتصادية  الكفاءات  استقطاب  وكيفية  زيادتها، 
هذه  في  االستثمار  في  ُتسهم  لكي  الوطنية 

البلدان.
أبرز  هي  ما  املجال،  هذا  في  كخبير  برأيك   <

املشكالت املترّتبة على الهجرة؟
في  تتمثل  الهجرة،  على  املترّتبة  املشكالت   -
وبعد  املُستْقبِلة،  املجتمعات  في  االندماج  صعوبة 
في  نفسه  يجد  اخلارجية،  احلدود  املهاجر  اقتحام 
مواجهة احلدود الداخلية نتيجة النزاعات التي تنجم 

عن التقاء ثقافتني، كلتاهما لها خصوصيتها، والرفض 
االجتماعي، واملواقف القبلية من املهاجر، وخاصة من 

بلدان معينة وأسماء معينة وألوان معينة.
وهناك أيضاً مشكلة تزايد العنصرية، وخاصة 
وتفشي  املسلمني،  جتــاه  وأمريكا  أوروبـــا  في 
»اإلسالموفوبيا«، كما أسلفنا، وهذا الوضع ميكن 
ثقافي  انطواء  متناقضان:  موقفان  عنه  ينتج  أن 
املهاجر،  شخص  في  ديني  تطرف  إلى  يصل  قد 
وتثاقف، أي طرح اإلنسان ثقافته اخلاصة للتماهي 

مع الثقافة السائدة.
الهجرة،  في  الراغب  للشباب  نصيحتك  ما   <

وماذا تقول للشباب العربي املقيم في املهجر؟
- أقول لشبابنا العربي الذي تراوده أحالم القيام 
بهذه املبادرة »الهجرة«: فّكروا ملياً قبل اتخاذ هذه 
اخلطوة، وال تغتروا باملظاهر ومبا تشاهدونه في 
من  العديد  فهناك  »الفضائيات«،  اإلعالم  وسائل 
ولكنهم  العودة،  في  الرغبة  لديه  العربي  الشباب 
ال يقوون على ذلك بسبب »الشماتة«، أي العودة 

للوطن خالي الوفاض لألسف.
عمل  لــو  مثالً،  وطنه  فــي  العربي  فالشاب 
الساعات نفسها التي يعملها املهاجر في أوروبا، أو 
حتى نصفها مقابل الـ 150 دوالراً أو أكثر قليال،ً 
لكان وضعه أفضل بكثير، وبالتالي لن يفكر في 

الهجرة أبداً.

 بروفايل
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الغالف
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راح  ــذي  ال العيد«،  »طفل  يتذكر  ال  منا  من 
ضحية إنسان بعيد كل البعد عن معنى اإلنسانية، 
طالب  الذي  العام  الــرأي  هّزت  التي  القضية  تلك 
بالقصاص ملرتكب اجلرمية الشنعاء، فأخذت العدالة 
مجراها ونفذت حكم اإلعدام في مرتكب اجلرمية، 

فكان عبرًة لكل من تسّول له نفسه قتل الطفولة. 
أصبحت  فقد  لألسف،  هنا  القضية  تنته  لم 
اليوم،  حديث  مجتمعنا  على  الدخيلة  الظاهرة  هذه 
حدثت  مشابهة  بحوادث  احمللية  ُصحفنا  لتفاجئنا 
لم  أحالمهم  الزهور،  عمر  في  ألطفال  وهناك  هنا 
تتجاوز بعد امتالك لعبة أو حلوى أو علبة ألوان.. 
فما احلل إليقاف إفساد البراءة، وكيف تتم توعية 
باألخطار  أبنائهم  وتنبيه  األمــور  وأولياء  اآلبــاء 

املتربصة بهم؟
 

 مبادرة

في أحد »رياض األطفال« في دبي، يبحلق أطفال 
أشكال  في  األربع  السنوات  أعمارهم  تتجاوز  ال 
لتدلهم على كيفية  اللطيفة،  املدّرسة  ملونة حتملها 
احلساسة  األعضاء  ذلك  في  أجسادهم مبا  حماية 

من خالل اإلبقاء عليها مستورة ونظيفة وآمنة. 

هذه املبادرة التي قامت بها روضة »دبي مودرن 
على  وزع  تعميم  وفق  تهدف  كانت  هايسكول«، 
أولياء أمور التالميذ إلى نشر ثقافة السالمة لدى 
احملادثة  على  تركز  جلسات  خالل  من  األطفال 

والنشاطات التوعوية.
بعض  ستر  وراء  »السبب  التعميم  في  وجــاء 
األعضاء هو أنها أعضاء مهمة وحساسة، وميكن أن 
تؤذى إذا لم تكن مستورة. فالقلب مغطى ومستور 
بسبب ذلك، وكذلك األعضاء اخلاصة، حيث يجب 
دائماً ارتداء املالبس الداخلية لسترها.. وقد مت ذكر 
أسماء األعضاء احلساسة بهدف تخفيف االرتباك 
وإزالة حاجز احلرج املتعلق ببعض املفاهيم السائدة 

اجتماعياً حول العيب املتعلق بها«.

خط اأحمر؟

فإذا كانت هذه املبادرة انطلقت من مبدأ احلرص 
في شراك  الوقوع  من  الطفل  وتوعية  على حماية 
إلى  األمور  أولياء  ينظر  فكيف  اجلنسي،  التحرش 
موضوع إدراج مادة )الثقافة اجلنسية( في املنهاج 

الدراسي على أُسس علمية وتربوية بحتة؟
اآلراء تباينت بني مؤيٍد ومعارٍض ومتردد. 

إياد )موظفة - 36 عاماً(، تلقي باللوم على  أم 
الكافي  بالدور  تقم  لم  التي  اإلعالم  بعض وسائل 
»قنواتنا  وتقول:  التوعية،  في  رأيها-  حسب   -
قارنا  فلو  اإلرشادية،  املواد  إلى  تفتقر  الفضائية 
نسبة ما تعرضه من مسلسالت وبرامج فاضحة، 
اللوم هنا  لوجدناها تفوق ما ُيستفاد منها، وألقي 
لقنواتهم  يرضون  الذين  املسؤولني  بعض  على 
زيادة نسبة  إلى  يؤدي  الدخيلة، مما  الصبغة  هذه 
أؤيد  وأنــا  اجلنسني.  من  الشباب  بني  االنحراف 
وجود ثقافة جنسية ُتلحق ضمن املناهج الدراسية، 
ألنها احلل األمثل للحد من ظاهرة التحرش اجلنسي 
هذه  قدرة  عن  ناهيك  األخرى،  الظواهر  وبعض 
املناهج في إيصال املعلومة بطريقة سهلة تصل إلى 

مستوى وعي وتفكير الطفل«.
أما صاحلة احلفيتي )معلمة في املرحلة االبتدائية- 
أوافق على استحداث منهج  30 عاماً( فتقول: »ال 
عادات  حتكمه  مجتمع  في  ألننا  اجلنسية،  للثقافة 
جتبرنا على عدم اخلوض أو النقاش في مواضيع 
»مسكوت عنها«، ومهما تباينت األسباب والدوافع، 
فإن ما يخص احلديث عن املواضيع اجلنسية هو 
»خط أحمر«، وعلى األهل إرشاد أبنائهم وتوعيتهم 

�ض اجلن�شي بهم؟ هل يحتاج اأطفالنا اإىل اأ�شاليب وقاية مبتكرة ملواجهة التحرُّ

يف وجه 

العا�شفة

نوال �سامل
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األمر  الترهيب وتصوير  عن  بعيداً  بطريقة سلسة 
هو  املعلومة  إليصال  الطرق  فأسهل  كارثة،  كأنه 
الطفل  عقل  إلى  الفكرة  وصول  إلجناح  التبسيط 

وإدراكه«.

 منهج علمي

لكن تربويني يرون ضرورة إدراج منهج الثقافة 
ضرورة  مع  الدراسية،  املراحل  جلميع  اجلنسية 
واالستيعابية  املعرفية  القدرة  باالعتبار  األخــذ 
للمرحلة العمرية لهذه املرحلة، حيث ترى املستشارة 
مشكالت  انتشار  ومع  أنه  لوتاه  وداد  األسرية 
املسؤولة  اجلهات  على  يترتب  اجلنسي،  التحرش 
وضع حد لهذه الظاهرة، وذلك بالبدء بتثقيف الطفل 
يتلخص  مــدروس  علمي  منهج  وضع  طريق  عن 
اجلنسية،  بالثقافة  معنيُّ  دراسي  منهج  إيجاد  في 
اجلنسية  الثقافة  منهج  تطبيق  »أمتنى  وتقول: 
كمنهج مبّسط يخاطب عقول هذه املرحلة، وقد قمت 
مبناداة اجلهات املعنية قبل خمس سنوات من أجل 
هذا األمر، واقترحت وضع منهج منفصل عن اآلخر 
لكل مرحلة، يكون له منط معنّي ومعرفة محدودة 

تتناسب مع كل عمر ولكل مرحلة«.
كندا  جتربة  على  اطلعت  لقد  لوتاه:  وتتابع 
والنمسا والسويد في تدريس الثقافة اجلنسية، حيث 
إيصال  عملية  لتسهيل  مراحل  ثالث  على  اعتمدت 
الفكرة إليهم، فقد اعتمد تدريس املنهج للصفوف من 
األول إلى اخلامس عن طريق كتيبات حتتوي على 
صور ورسومات، بها عالمات ودالالت تشير إلى 
اخلطأ والصواب في كل سلوك جنسي، مع االبتعاد 
الوصف  تعتمد على  املرحلة  التعقيد، ألن هذه  عن 
اعتماد  مت  فقد  اإلعــداديــة  املرحلة  أما  البصري. 

الوصف السمعي من خالل رواية بعض القصص 
الواقعية أو الشبه واقعية، وفي املرحلة الثانوية يبدأ 
الشرح الوافي بسبب تكوين الفكرة بشكل تدريجي 
منذ مراحله األولى، ويكون الطالب قد ألّم مبفهوم 

الثقافة اجلنسية من باب منهج علمي مدروس. 
إدخال  بخصوص  املعنية  اجلهات  تعاون  وعن 
الثقافة اجلنسية ضمن املناهج الدراسية، تعبر لوتاه 
عن خيبة أملها قائلة: »ال زلت حتى اليوم أحاول، 
ولكنني قوبلت بالرفض من اجلهات املعنية باعتبار 
األمور  ومن  واللوائح  النظم  عن  خارجاً  املوضوع 

التي ال يجب التحدث فيها«. 
الطفل  توعية  تتجاهل  املدرسة  كانت  إذا  ولكن، 
وتثقيفه جنسياً، فما هي القنوات االجتماعية األخرى 
التي تعاني من وجود  إليها األسرة  تلجأ  التي قد 
من  كثيراً  وأن  خاصة  بأطفالها،  ش  حترُّ ضحايا 
اآلباء واألمهات يرتعدون من مجرد فتح املوضوع 

مع أطفالهم بسبب املوروثات االجتماعية؟
 

 م�س�ؤولية م�سرتكة

يرى  أبوظبي«،  »قناة  مدير  األحمد  إبراهيم 
هذه  مبخاطر  التوعية  في  كبيراً  دوراً  لإلعالم  أن 
الظاهرة، سواء كان ذلك داخلياً من خالل حتصني 
األفراد واألسر بضرورة االنتباه ومتابعة أطفالهم 
حلظة بلحظة، أم خارجياً عن طريق بث املواد التي 
شكل  على  وتعمل  الظواهر،  هذه  مثل  تستهجن 
حتصني داخلي لدى األفراد بضرورة محاربة هذه 

الظاهرة والعمل على القضاء عليها.
من  مشتركة  املسؤولية  أن  إلى  األحمد  ويشير 
قائالً:  واملجتمع  والبيت  واإلعالم  املؤسسات  قبل 
»اإلعالم يلعب دوراً حيوياً ومؤثـّراً باعتباره املوّجه 

ملا يحمله من رسائل تصل بسرعة كبيرة للمجتمع، 
ووسيلة إقناع بشقيها اإليجابي والسلبي، اإليجابي 
التصدي  بكيفية  تتعلق  مضامني  من  يحمله  مبا 
كان  سواء  محاربتها،  وضــرورة  الظاهرة،  لهذه 
أم كشف  واملجتمع  األفراد  توعية  طريق  عن  ذلك 
وعلى  الطفل،  على  واملستقبلية  احلالية  تأثيراتها 
نظرته للمجتمع وإحساس اخلوف والرهبة والعزلة 
واالرتباك الذي يبقى يالزمه طوال حياته، أما الشق 
ومشاهد  ودمار  عنف  مواد  من  يبثه  مبا  السلبي 
حميمية، تعمل على تأجيج وإثارة النفوس الضعيفة 
بالتأكيد،  اخلاطئة  السلوكيات  هذه  ملثل  واملريضة 
ألن من يتعامل مع األطفال بهذه الطريقة بالتأكيد 
يعتبر مريضاً نفسياً وكلباً مسعوراً ينبغي التعامل 

معه بحذر حتى لو تطلّب حجز هذا املريض«.

دعم اجتماعي ونف�سي

هناك  املختلفة  بوسائله  اإلعــالم  جانب  وإلــى 
واملساندة  الدعم  تقدمي  في  املتخصصة  املراكز 

النفسية واالجتماعية. 
وتقول األخصائية االجتماعية مرمي الغيثي في 
»دورنا  العني:  مدينة  في  االجتماعي  الدعم  مركز 
يخص  وفيما  العامة،  املشكالت  حل  في  كبير 
حمالت  بتنظيم  نقوم  بالطفل  اجلنسي  التحرش 
ومحاضرات  تدريبية  عمل  توعية وورش  وبرامج 
إرشادية، في املؤسسات التعليمية ومؤسسة التنمية 
األسرية، هذا إلى جانب إعداد حمالت توعوية في 
مراكز التسّوق، عن طريق وضع ملصقات وتوزيع 
ميدانية  بزيارات  نقوم  أننا  كما  توعوية،  نشرات 
لبعض األسر عن طريق التوعية حلماية الطفل من 
االعتداء، وهناك تعاون دائم بالتواصل مع وسائل 
املجتمع  توعية  خاللها  من  يتم  املختلفة،  اإلعــالم 

مبادرة التحقيق يف ق�سايا الأطفال

استحداث  على  الداخلية  لوزارة  التابعة  االجتماعي«  الدعم  »مراكز  تعمل 
مبادرة للتحقيق في قضايا األطفال. ويقول النقيب ياسر العلوي مدير فرع 
»العنف املنزلي« »مبركز الدعم االجتماعي« في العني: إن آلية هذه املبادرة 
تتلخص في عدم اصطحاب الطفل إلى مراكز الشرطة، وتبسيط مهمة التحقيق 
لبث األمان في نفس الطفل وأسرته، على أيدي متخصصني ومتدربني تدريباً 

علمياً أكادميياً من خالل تخريجهم في دورات داخلية وخارجية. 

ابراهيم األحمدوداد لوتاه



وإيجاد احللول لهذه القضية«.
واإلرشاد،  التوعية  جانب  وإلــى 
يلعب اجلانب النفسي دوراً مهماً في 
ش اجلنسي من  معاجلة ضحايا التحرُّ
األطفال. وتقول األخصائية النفسية 
التوعية  إن  الشريفي:  محمد  موزة 
في احلد من هذه  مهماً  تلعب دوراً 
الطفل  تنبيه  بدايًة  وعلينا  الظاهرة، 
مصدراً  الكبير  يعتبر  ال  أن  إلــى 
للحماية فقط، وعلينا توجيهه بشكل 
له  يسيء  فيما  يقع  ال  كي  صحيح 

الذهاب مع أي شخص غريب،  عند نصحه بعدم 
والطفل بطبيعته كائن يتقبل ما مُيلى عليه فيسهل 
إقناعه، لذا فمن تقع على عاتقه مهمة التوجيه عليه 
معرفة كيفية البدء قبل الدخول في املوضوع، لكي 
ال نربي فيه التفكير السلبي فلرمبا أصبح متحرشاً 

عندما يكبُر. 
وعن دور »مركز الدعم االجتماعي« بعد وقوع 
عندما  يبدأ  هنا  »دورنا  الشريفي:  تقول  اجلرمية 
أصاب  مما  التأكد  وعند  الشكوى،  األهــل  ُيقدم 
الطفل بعد الفحص الطبي، تأخذ الشرطة إجراءاتها 
نحن  دورنا  يأتي  ثم  ومن  املتهم،  جتاه  اجلنائية 

كدعم اجتماعي ونفسي للطفل وأسرته«.
مثل  في  عموماً  األطفال  حساسية  وبسبب 
أقوال  بتسجيل  املركز  موظفو  يقوم  املواقف،  هذه 
الضحية بالصوت والصورة بالتنسيق مع الشرطة 
لعرضها على النيابة العامة، وقبل تنفيذ هذا اإلجراء 
يتم إبالغ الطفل وأسرته بأن هناك تسجيالً، وأنه 
سيعرض على اجلهات املختصة، والهدف من ذلك 

إزالة حاجز الرهبة بني الطفل والشرطة. 
وبعد االنتهاء من اإلجراءات القانونية، يأتي دور 
املركز مرة أخرى بتهيئة الطفل نفسياً والعودة به 
إلى ما كان عليه قبل احلادثة، وذلك باتباع مرحلتني 
رئيسيتني في العالج، تشمل األولى عقد جلسات مع 
األهل لبيان بأن ما حدث لم يكن إال حادثاً كسائر 
احلوادث، وأن الطفل مجرد ضحية، ألن أغلب األُسر 
تتعامل مع الطفل الضحية بطريقة خاطئة تشعره 
بأنه منبوذ ومحطم. أما املرحلة الثانية من العالج 
الطفل نفسه وإقناعه بأن ما  فتشمل اجللوس مع 
حدث ليس نهاية العالم، وبإمكانه العودة إلى حياته 

الطبيعية ودمجه مع بقية األطفال. 

ش اجلنسي بعض السلوكيات التالية: يظهر الطفل الذي تعرَّض لالستغالل أو التحرُّ
> يبدأ بتجنب البقاء مبفرده مع قريب للعائلة.

> إظهار خوف غير متوقع من شخص بالغ أو ميتنع عن التعامل معه.
> يحاول إخبارك بالذي حدث معه بصورة غير مباشرة من خالل التلميح. مثالً قد يقول إنه طلب 

منه االحتفاظ بسر أو قد يسأل أسئلة قلقة حول تفرق األسرة أو أخذ األب بعيداً.
> يبدأ بالتصرف بعدوانية أو تظهر عليه اضطرابات في النوم أو تبليل الفراش.

> يرفض الذهاب للمدرسة أو يفقد تركيزه فجأة، ويبدأ أداؤه في املدرسة بالتدهور.
> يبدي سلوكاً جنسياً غير مناسب مثل استخدام ألفاظ ومعلومات جنسية غير متوقعة ممن في 

عمره.
> يبدو مكتئباً أو منطوياً أو يشكو من آالم جسدية ليس لها تفسير واضح.

> من الطبيعي أن تشعر بالغضب، لكن من املهم أال تكون ردة فعلك بصورة تزيد من محنة الطفل.
> يجب أن يعرف الطفل أنه غير ُمالم. 

> أوضح متاماً أنك ال تشك مبا يقوله الطفل.
> أسمح لطفلك بأن يخبرك مبا حدث معه ولكن دون إجبار.

> قل لطفلك إنه تصرف بصورة سليمة عندما أخبرك باألمر. 
> ال تلقي اللوم عليه إذا حدث التحرش بسبب عدم طاعته ألوامرك )مثالً: خروجه دون إذن منك(.

> قد يحتاج الطفل إلى إظهار حبك له في هذه اللحظات.
> ال حتاول أن تواجه املتحرش بنفسك.

> إحرص على احلصول على استشارة اخلبراء في املراكز املتخصصة لعالج اآلثار. 

�ض اجلن�سي؟ �ض للتحرُّ كيف اأعرف اأن طفلي تعرَّ

كيف نت�سرف يف حال معرفتنا بتعر�ض الطفل لتحر�ض جن�سي؟
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راسلونا على: araa999@gmail.comراأيكم يهمـنا
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حتقيق

ال�شيد »بوتوك�س«..

وال�شيدة »�شيليكون«

ملاذا هذا التهافت على 

عيادات وغرف عمليات 

جراحي التجميل؟

اأمرية الري�سي 
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املقياس  )على  قليلة  ســنــوات  ــالل  وخ فجأة 
من  لكثير  التشريحية  املالمح  بــدأت  التاريخي( 
الفتة  وفرة  فهناك  تتغير،  الرجال  وحتى  النساء 
العقفة  ذات  الدقيقة  واألنوف  املنتفخة  الِشفاه  من 
اللطيفة، واملنحنيات اجلسدية الدقيقة التي أصبحت 
تشبه شكالً هندسياً مرسوماً بدقة متناهية.. حتى 
ليتخيل لك أن هؤالء جميعاً خرجوا من حتت مبضع 
جراح جتميلي واحد يستخدم نفس املسطرة واملنقلة 

والِفرجار لتشابه املالمح بشكل كبير.
ولكن لَِم يحدث هذا، وهل هناك حرج من اللجوء 
سوى  ُمقنع  سبب  بغير  التجميلية  اجلراحات  إلى 
الرضا النفسي عن الشكل عند الوقوف أمام املرآة؟ 
الُقّراء أوالً، لنرى ما هو رأيهم وآخرون  لنبدأ عند 
رأي  على  ُنعرِّج  أن  قبل  جتاربهم  عن  يتحدثون 

اخلبراء واملتخصصني والعلماء. 

�سرورة.. ترف

حيدر خلوف »موظف«: »من وجهة نظري، فإن 
ضرورة  تكون  قد  عامة  بصفة  التجميل  جراحة 
تعرضوا  كالذين  األشخاص،  لبعض  قصوى 
حلوادث أدت إلى تشوه في منطقة معينة في اجلسد 
تكون  وبالتالي  مروري،  حادث  أو  حريق  كحادث 
أما  ترفاً،  وليست  ضرورية  التجميلية  العمليات 
التي  التشوهات  من  يعانون  ال  الذين  األشخاص 
ِخلقة  في  التغيير  وهدفهم  مختلفة  خلفتها حوادث 
ففي  مشهورة،  أو  معروفة  بشخصية  للتشبه  الله 

هذه احلالة تعتبر ترفاً«.

هو�س

أشرف يحيى »موظف«: »هوس الناس بعمليات 
األخيرة،  الفترة  في  كبير  بشكل  ازداد  التجميل 
وخاصة الفتيات أو النساء بشكل عام، حيث صرن 

ُيقبلن على جراحات التجميل بشكل كبير، وال نغفل 
السبب الرئيسي لتوجه هذه الشريحة من املجتمع 
ملثل هذه الظاهرة وهي الفضائيات، وما تعرضه من 
ُمطربات وممثالت وفتيات كليب، ورغبَة من هؤالء 
النساء في التشبه بهن يزرن عيادات التجميل في 

العام عشرات املرات لتغيير أشكالهن«.

وفرة

أحمد راشد »موظف«: »تلعب الرفاهية والوفرة 
في املال لدى الناس دوراً أساسياً في انتشار هذه 
اإلقبال  أن  األيام  الظاهرة بشكل كبير، فنرى هذه 
على اجِلراحات التجميلية بدأ يزداد كثيراً عما كان 
عليه منذ وقت غير بعيد، حيث كانت ال جُترى إال 
للضرورة القصوى، مثل التشوهات اخللقية أو بعد 
نظر  في  أصبحت  فقد  اآلن  أما  حلادث.  التَعرض 
وقد  النساء،  لدى  منه، خاصة  بد  ال  البعض شيئاً 
أصبحت جراحات التجميل لدى البعض منهن هي 

الشغل الشاغل في احلياة«.

حديث ال�ساعة

»انتشرت في  إبراهيم »طالبة جامعية«:  عائشة 
وشاشات  اجلرائد  صفحات  على  األخيرة  اآلونة 
القنوات الفضائية وكذلك اإلذاعات، سياسة الترويج 
إعالناً  التجميل، فأصبحنا نطالع كل يوم  لعمليات 
اجلوفاء،  املناطق  معاجلة  أو  األنف،  تطويل  عن 
الشفاه،  وتكبير  الوجه،  محيط  وحتسني  وجتميل 
أضحت  حتى  التجميلية،  العمليات  من  وغيرها 
وعمليات  الساعة،  حديث  ومتابعتها  لها  اإلعالنات 
التجميل من وجهة نظري تكون للحاجة فقط، مثل 
التعرض حلادث حرق أو حادٍث مروري أو غيرهما 
من احلوادث التي قد يتعرض لها املرء في احلياة 
بإجراء  املرء  يقوم  أن  أما  تشوه،  في  له  وتتسبب 

سالم السويديأحمد راشد

الف�سائيات وماتعر�سه من مطربات 

وفتيات كليب �سبب رئي�سي للتهافت على 

عيادات التجميل

عملية ألنه يريد أن يبدو أكثر جاذبية وجماالً، فهذا 
نوع من تغيير الطبيعة التي خلقنا الله عليها«.

�ســرر

ويقول سالم السويدي »موظف«: »هناك عمليات 
الزائدة،  الشحوم  إزالة  أو  األسنان،  لتقومي  مثالً 
عليه،  غبار  وال  وجائزاً  الئقاً  يعتبر  غيرها مما  أو 
ولكن املشكلة فيما يتعلق باإلقدام على تغيير أجزاء 
أساسية من جسم اإلنسان وتعديلها مبا يؤدي إلى 

ضرر مستقبلي«.

مظهري اأف�سل

فاطمة احلوسني »موظفة« في الثالثني: »أجريت 
كانت  العام، حيث  قرابة  منذ  عملية إصالح ألنفي 
كلما كبرت  إذ  بالنسبة لي،  العملية ضرورية  هذه 
في العمر استطال واجتهت األرنبة إلى األسفل، وقد 
أصبح مظهري بعد العملية أفضل بنسبة جيدة، لكن 
، والتجميل  قلة من الناس من يلحظ هذا التغيير عليَّ
ندر  فيما  إال  املعجزات  يحقق  نظري ال  من وجهة 
الفنانني  مع  إال  الكبيرة  التغييرات  تلك  نر  ولم 

واملشاهير«.

ة اأَعاود الَكرَّ

»سافرت  األربعني:  في  »موظفة«  العلي  فوزية 
إلى القاهرة وأجريت عملية شّد وشفط دهون البطن 
للطبيب  وسأعود  أسبوعني،  بعد  وعدت  واألرداف 
وشفط  األفخاذ  لتصغير  جراحة  إلجــراء  نفسه 
ألن  اخلارج  في  املعاجلات  هذه  وَفضلُت  الدهون، 
السعر جيد والطبيب جيد، وأيضاً نحن بعيدون عن 

العيون واألسئلة هنا في بلدنا«.

ن�سف ال�سعر

 9 وأجنبت  أم  »أنا  »موظفة«:  املرزوقي   نورة 
أطفال، وأعاني من َترهل كبير في البطن، والعملية 
التي أجريتها في تايالند كلفتني نصف ما تكلف هنا 
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وسأعود إلى العيادة نفسها بعد عدة أشهر ألني قد 
أُجريت عملية أخرى في الصدر، أو قد أجريها هنا 
في الدولة إذ إنني أسمع اآلن عن انتشار عمليات 
اخلصوص  وجه  على  والشد  والشفط  التجميل 

وجُترى في مستشفيات حكومية بأسعار جيدة«.

�لن�ساء �أكرث

اختصاصي  العلي  سلمان  سمير  الدكتور 
األمراض اجللدية وجراحة التجميل في أحد املراكز 
الطبية يؤكد أن مراجعيه من النساء يفوق أضعاف 
مراجعيه من الرجال حيث تبلغ نسبة الذكور ٪20 
في حني تبلغ نسبة اإلناث 80٪، أما عن أعمارهم 
فهي تتراوح ما بني 16 سنة إلى 70 سنة والنسبة 
األكبر تتراوح أعمارهم ما بني 20 ــ 45 سنة، أي 

من فئة الطلبة واملوظفني.
وعن نوعية العمليات التجميلية يقول د. العلي: 
اجلراحية  هما:  التجميلية  للعمليات  نوعان  يوجد 
اجلراحي  التدخل  أن  موضحاً  اجلراحية،  وغير 
قليلة  عمليات  على  ويقتصر  جداً،  محدوداً  أصبح 
مثل: جتميل األنف واألذنني وترهل العيون، بينما 
وهو  األكبر،  املجال  اجلراحي  غير  التجميل  ميثل 
يضم العديد من العالجات واألنواع مثل: التقشير 
باإلضافة  و»السيربي«،  »امليز«  وعالجات  والليزر 
إلى حقن »البوتكس« واحلشوات والتي تعتبر من 

أكثر عالجات التجميل جناحاً وأسرعها نتيجة.
ويضيف: أن أكثر العمليات التجميلية التي يطلبها 
املراجعون من النساء والرجال في عيادته هي حقن 
البوتكس للتخلص من التجاعيد احلركية والتعبيرية، 

باإلضافة إلى بدائل الكوجلني.

�آثار جانبية

بأي  القيام  يرفض  أنه  إلى  العلي  د.  ويشير 
عملية جتميلية ملن هم ليسوا بحاجة إلى ذلك، فقال: 
أي  ترافق  التي  اجلانبية  اآلثار  على  املراجع  أطلع 
في حال  املخاطرة  بعدم  وأنصحه  عملية جراحية، 
ال  الطبيعي  شكله  وأن  ــرورة،  ض هناك  تكن  لم 
يحتاج إلى تعديل أو حتسني، مؤكداً أن األشخاص 
التجميلية  العمليات  إلى  بحاجة  هم  الذين  الفعليني 
أو  خلقية،  بتشوهات  ولدوا  الذين  األشخاص  هم 
حلادث  تعرضهم  نتيجة  بتشوهات  أصيبوا  الذين 
مجرد  ليس  اجلمال  أن  مؤكداً  غيره،  أو  مــروري 
مقاييس ثابتة وحدود هندسية، ولكنه جمال الروح 
واألخالق وما يتمتع به الشخص من قبوٍل وجاذبية 
لدى اآلخرين، كلها عوامل مهمة تتداخل مع املفهوم 

الشامل للجمال، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبته 
عمليات  على  اإلقبال  تزايد  في  الفضائية  القنوات 
التجميل بأنواعها، والذي بلغ إلى حد الهوس لدى 
البعض، كما أنه لم يعد مقتصراً على النساء فقط، 
بعد أن أصبحت شريحة عريضة من الرجال تلجأ 

الشعر  زراعة  مقدمتها  وفي  التجميل  عمليات  إلى 
واحلقن بالبوتكس.

ترف وه��س

في  التجميل  عمليات  أن  العلي  دكتور  ويــرى 
وهوساً،  ترفاً  تعتبر  عام  بشكل  العربي  الوطن 
التي  الفضائيات  انتشار  منها:  عوامل  لعدة  وذلك 
املثاليني، وكنتيجة  الوجه واجلسد  سوقت لصورة 
لتسويق اجلمال والتأكيد على أهميته عبر وسائل 
كمبرر  بقوة  النفسي  الدافع  برز  املختلفة  اإلعالم 
بعدم  متذرعني  التجميل،  لعيادات  املراجعني  لدى 
القبول االجتماعي في حال كان جمالهم متواضعاً 
أو كانوا يعانون من مشكلة جمالية الفتة للنظر، أما 

الضرورة فتبلغ نسبتها 40٪ فقط.

خماطر �سحية

وعن مخاطر عمليات التجميل على الصحة، يقول 
د. العلي: جميع األطباء ُيجمعون على أن أي عملية 
جراحية ألي سبب قد حتمل معها مضاعفات، لذلك 
من الصعب تقدير عمليات بعينها، ألن كل جراحة 
لها ظروفها احمليطة بها، وبشكل عام، التقدم الطبي 
في  التقدم  من   %80 اجلراحية ميثِّل  العمليات  في 

املعاجلات الطبية بشكل عام.

تعتبر اجلراحات التكميلية من األفرع املهمة 
تعالج  ألنها  عام،  بشكل  التجميل  جراحة  في 
عن  ناجتة  أم  ُخلقية  كانت  سواء  التشّوهات 
حروق أو حوادث أو جراحات سابقة، ومن أهم 

العمليات التكميلية:
> عالج احلروق على اختالف درجاتها.
> عالج التقصير اجللدى بعد احلروق.

> عالج الُقرح املزمنة.
> عالج التشوهات الناجتة عن احلروق.
> عالج التشوهات اخللقية عند األطفال.

> إصالح الشفة األرنبية.
> إصالح شق سقف احللق.

> إصالح مجرى البول عند األطفال.
> إصالح الرحم.

 اجلراحات التكميلية والرتميمية

حيدر خلوفأشرف يحيى
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ويضيف د. العلي: أن بعض األشخاص يأتون 
أو  وجوههم  في  ظاهر  عيٍب  لتجميل  العيادة  إلى 
أجسامهم وبعد إجراء العملية يحدث الفرق الكبير 
الذي ينعكس على مدى ثقتهم بأنفسهم بعد إجراء 
العملية، حتى أنهم يصبحون أكثر اهتماماً بأناقتهم 

وجمال َطلَّتهم بعد إجراء العملية.
وينصح د. العلي الشخص الذي ُيْقِدم على إجراء 
د البحث عن التكلفة الزهيدة  عملية جتميل أال يتعمَّ
يصفها  التي  املسائل  ومن  النتائج،  حساب  على 
إلى  اللجوء  منها  ويحذر  باخلطيرة  العلي  دكتور 
صالونات ومراكز التجميل إلجراء بعض العالجات 
تكسير  وأجهزة  لليزر  التعرض  مثل:  التجميلية 
الدهون غير املراقبة وغير املصرَّح بها من اجلهات 
واستشارة  مؤمتن،  طبيب  عن  والبحث  الرسمية، 

أكثر من طبيب.

ّرم جائز.. ومحُ

مختلفة  تيارات  جند  اجتماعية  قضية  وكــأي 
بينما  املتفرج،  موقف  تقف  أو  تؤيد  أو  تعارض 
استقر رأي علماء الدين في مسألة جواز أو حترمي 

عمليات التجميل حسب نوع هذا التجميل. 
عميد  البشير  عبدالرحيم  القرشي  فالدكتور 
»جامعة  في  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  كلية 
من  التجميلية  العمليات  إجراء  أن  يرى  الشارقة« 
الناحية الشرعية ال إشكال فيه إذا كانت في تعديل 
املخلوق إلى أصل خلقته، ألن هذا اخللل نتاج غير 
عز  ــ  الله  يخلق  التي  الفطرة  على خالف  طبيعي 

وجل ــ عليها الناس.
اخللقية  العيوب  إصالح  الباب  هذا  في  ويدخل 
أو  أو حروق  حوادث،  عن  الناجمة  التشوهات  مثل 
أو  حادث  عيب  وإصــالح  العظام  جبر  مثل  كسور 
مرض أو قص إصبع زائد، وكذلك عيوب خلقية ولد 
عليها اإلنسان كالتصاق األجنة أو اليدين أو األرجل 
العيب  كان  »إذا  قائالً:  البشير  ويتابع  شابه.  وما 
سلباً  يؤثر  الذي  جسده  أو  صاحبه  مالمح  يشوه 
على نفسيته ويجعلها تصاب بأمراض خطيرة مثل: 
الدائم )الكآبة( والتي بسببها قد يعاني من  احلزن 
مشاكل متعددة تنعكس على مجريات حياته اليومية، 

واضح  الضرر  أن  مبعنى  أسرته،  على  وبالتالي 
وبنّي وال لبس فيه، فيجوز عندها اجراؤها من أجل 
سعادته وراحته النفسية«. أما إذا كانت تلك العملية 
ـ مثل جتميل األنف والعيون والشفاه  ــ وفقاً للبشيرـ 
وشد التجاعيد، ورفع اجلبهة، وشّد البطن، تكبير أو 
الدهون، شد  األرداف، شفط  الثديني، حقن  تصغير 
الوجه، نفخ الشفتني أو الوجنتني، انكماش اجللد أو 
كلها  فهي  شابه،  وما  اجلسم  من  جزء  أي  جتميل 
مرفوضة ومحرمة شرعا ألنها تعد مبثابة تغيير في 
خلق الله، وقد جاء في اآليات الكرمية: قال الله تعالى 
في سورة النساء، اآلية »119« وألُضلّنهم وألُمنّينّهم 
وألُمرنَّهم فليُبتِكن ءاذان األنعام وألُمرنَّهم فليُغيّرن 

خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليّاً من دون الله فقد 
خسر ُخسراناً مبيناً(، وعن رسول الله »صلى الله 
واملتنمصة  النامصة  الله  )لعن  قوله  وسلم«  عليه 
واملستوشمة(.  والواشمة  واملستوصلة  والواصلة 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله »صلى الله عليه وسلم« يلعن املتنمصات 
واملتفلجات للحسن الالتي يغيرن في خلق الله( رواه 

البخاري ومسلم.
أجل  من  التجميل  عمليات  أن  البشير:  وأضاف 
التجميل ُمحّرمة شرعاً، ألن الله فطر الناس بأشكال 
مختلفة فمنهم: األبيض واألسمر، والطويل والقصير، 

والسمني والنحيف، وغيرها من األشكال.

في الواليات املتحدة، بلد عمليات التجميل األول 
في العالم، تفيد تقارير بأن انتعاش االقتصاد بعد 
عمليات  على  الطلب  معه  أنعش  األخير  الركود 
جلراحات  األميركية  اجلمعية  وذكــرت  التجميل. 
ارتفعت  التجميلية  اجلراحة  معدالت  أن  التجميل 
مليون عملية في عام   1.6 أي  املائة  9 في  بنسبة 

2010 حيث مت تنفيذ 9.5 مليون جراحة جتميلية.
إن  نيوز«  بزنس  آيالند  »لونغ  دورية  وتقول 
انتشار عمليات التجميل يخضع لألداء االقتصادي 
ألن معظم من يسعون وراء هذه العمليات يدفعون 

تكاليفها من جيوبهم وليس من التأمني.
انخفضت  التجميل  عمليات  إن  الدورية  وقالت 
وبالتالي  االقتصادية(،  األزمة  )بسبب   2009 عام 
فإن اجلراحة التجميلية متيل إلى اتباع االجتاهات 
االقتصادية، فعندما يكون هناك املزيد من األموال 
يشعر الناس بالتفاؤل ويتجهون إلى اجراء مثل هذه 
العمليات. وأنفق األمريكيون عام 2010 ما يقرب من 
10.7 مليار دوالر )39.2 مليار درهم( على العالج 
التجميلي، مبا في ذلك احلقن واحلشوات وغيرها من 

التعديالت غير اجلراحية. 

 اأمريكا: اجلراحة التجميلية تنتع�ض مع انتعا�ض االقت�شاد 

تاريخ جراحات التجميل

إلى  التجميل  جراحة  تاريخ  يرجع  الهند: 
القدمية  الهند  في  فاألطباء  القدمي،  العالم 
سوسروثا-  الكبير  الهندي  الطبيب  وحتديداً 
القرن  في  اجللد  ترقيع  استخدم   Susrutha
هذه  استخدام  واستمر  امليالد،  قبل  الثامن 
الثامن عشر وفقاً  القرن  التقنيات حتى أواخر 
للتقارير املنشورة في مجلة »جنتلمن« )أكتوبر 

.)1794
متكن الرومان من استخدام تقنيات بسيطه 
مثل إصالح األضرار في األذان بدءاً من القرن 

األول قبل امليالد.
أوروبا: في منتصف القرن اخلامس عشر 
فولسبيوندت- فون  هاينريش  الطبيب  يقول 

وصف  في   Heinrich von Pfolspeundt
عملية »صنع أنف جديد لشخص بعد أن أكلته 
منطقة  من  اجللد  استقطاع  طريق  عن  الكالب 
بالنظر  لكن،  مكانها«.  ووضعها  الذراع  خلف 

إلى املخاطر املرتبطة بالعمليات اجلراحية عموماً 
حتى  مألوفة  اجلراحات  تلك  مثل  تصبح  لم 

القرنني التاسع عشر والعشرين.
هو  جتميل  طبيب  أول  املتحدة:  الواليات 
أجرى  ــذي  وال ميتاير   بيتر  جــون  الدكتور 
بأدوات   1827 عام   cleft palate عملية  أول 
والنيوزيالندي  العملية.  لتلك  بنفسه  صممها 
السير هارولد جيليز وضع العديد من التقنيات 
احلديثة في جراحة التجميل والعنايه للمصابني 
األولى،  العاملية  احلرب  في  الوجه  بتشوهات 
ويعتبر هذا الطبيب هو أبو اجلراحة التجميلية 

احلديثة.
الثانية  العاملية  وقد توسع عمله في احلرب 
على يد أحد تالميذه الذي ميت إليه بصلة قرابة 
وهو ارشيبالد ماكيندو، الذي يعدُّ رائد جراحات 
التجميل ملن عانوا من احلروق الشديدة وخاصة 

من الطيارين.

راسلونا على: araa999@gmail.comراأيكم يهمـنا
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جاءني زميل ووقف إلى جانبي وقال لي هامساً: »اسمح لي تصرفي غير الالئق!«. فقلت له منتفضاً: الله يسمح 
ذنبك، ولكن قل لي كيف حدث ذلك، وأنت بحسب علمي ال تبدو تصرفاتك غير الئقة كما تذكر؟! ثم أعقبت بهدوء 
حانق: إال أن اإلنسان ال يكون راشداً في أفعاله طوال الوقت، وهذه حقيقة تفرضها طبائع األمور. فبش لي وقال: 
َمّل املوضوع أكثر مما يحتمل!«. فقلت له: أنت من وضعني هذا املوضع بدمدمتك لفكرتك وجعلها في موضع  »ال حُتَ
الطالسم بالنسبة لي، أال فافصح عما تريد قوله، وال تتركني أضرب أخماساً في أسداس. فقال لي: »بصراحة، أنا 
وجدت أن هناك نقصاً لدينا في مدخلي البيانات، وأنت تعرف أن بياناتنا ومعلوماتنا وفيرة بحكم العمل، وأنا أعلم 
أنك قمت مبخاطبة اجلهات املعنية عدة مرات لسد هذا العجز، ولكن ال فائدة، إذ أن كثيراً ما يقف املال وامليزانية 
والشاغر حائالً دون حتقيق ما نصبو إليه«. فقلت له: هذا صحيح، إال أن األمور لن تستمر طويالً هكذا. ثم التفت 
إليه قائالً: ولكن ما نوع تصرفك غير الالئق ذاك، إذ أنني ال أرى فيما ذكرته ما يستحق وصفه بعدم اللياقة أو 
اللباقة؟! فأشار لي بيده أن أصبر. فقلت يا نفُس صبرا ! ثم وجه حديثه إلى في صورة أمر يستبطن الدفاع عن 
الذات قائالً: »اسمع« . فقلت متحفزاً : نعم ! وقال: »أنا قمت ــ دون أن أخبرك مسبقاً ــ باإلتصال مع اجلهات التي 
نتعامل معها، وتردنا منها بيانات ومعلومات جمه حتتاج إلى معاجلة، وطلبت منهم إعارتنا عاملني مختصني للقيام 
بإدخال معلوماتهم ومعاجلتها في احلاسوب كي ال تتأخر معامالتهم لدينا، ولقيت استجابة إيجابية مشكورة من 
نتم للقادمني من بعيد املكان املناسب الستضافتهم أثناء  اً: وهل أمَّ البعض منهم بل ترحيباً مقبوالً«. فقلت له باشَّ
تواجدهم معنا ؟ فقال لي زميلي: »أجل، كل شئ على ما يرام، وأرجو أال يقع تصرفي هذا في نفسك موقعاً غير 
حسن«. فالتفت إليه ــ وكانت تخالج ذهني بناًء على ما ذكره لي، فكرة إعادة هندسة العمليات، بأن يتم إدخال 
ومعاجلة البيانات من املنبع دون اللجوء إلى »استالف املوظفني« إذا صحت التسمية ــ وقلت له: »خيراً فعلت. ثم 
أردفت بعاطفة شديدة: والله لوال رزانة املوقف لقبلتك بني عينيك. فرد على باسماً: »أإلى هذا احلد؟!«. فقلت له: 
أو تعرف شيئاً؟ قال: »ماذا ؟!«. قلت: لقد أصبح والؤك ملؤسستك ناضجاً مببادرتك تلك، وكان َحلك للمشكلة في 
حدود األصول املرعية واضحاً، وإن قصدت به اخلروج عن املألوف . فضحك وقال: »أتعني أنك لست ُمستاًء مما 
فّعلت«. فقلت: كال، بل أنا راٍض كل الرضا لتصرفك هذا، ألنك وعيت دورك احلقيقي في فريق العمل الساعي إلى 
بلوغ املؤسسة أهدافها، وهذا هو الفرق بني الوقوف مكتوفي األيدي في صفوف املتفرجني واالندماج باملشاركة 

الفعلية. فغادرني مسروراً. 
كما حدثني زميل آخر من قبل قائالً: »ما ترى فيما رأيت؟« فسألته: وما رأيت؟! قال: »أن منر على زبائننا 
)املعنى املعتمد لدى إدارة اجلودة الشاملة للجمهور أو املستفيدين من اخلدمة( ونسألهم عما يريدونه منا، ونوضح 

لهم ما نريده منهم، لنشعرهم بأنهم ُمالَّك لعملياتنا وبرضاهم تكتمل مهامنا«. فقلت له: نعم الرأي ما رأيت.
وزميل ثالث، ورابع، وخامس، وعاشر، يحلون مشاكل العمل من خالل مبادراتهم اإليجابية باالتصال املباشر 
مع العمالء والشركاء، بحيث يكون جتاوب الكثير منهم يرقى إلى اإلشادة بعد إذابة أكوام الثلوج املتراكمة بني 
الطرفني. وهكذا يتراجع الواقع غير املرغوب فيه أمام صناعة واقع جديد يعتمد املهنية العلمية املراعية لطبيعة 

األمور وكيفية نهجها.

االندماج ال الفرجة
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املراهقة مرحلة حرجة...فكيف نعاجلها؟

اأمرية الري�سي

حتقيق

حياة ُمت�شّنجة



»املراهقة«... مصطلح حني تسمعه تتبادر لذهنك 
والضياع  والعصيان  التمرد  صــور  الفور  على 
واحليرة، فهذا ما يعتقده الكبار من خالل جتاربهم 
الصورة  يرى  نفسه  املراهق  أن  إال  أبنائهم.  مع 
متفهمني،  غير  نظره  في  فـ»الكبار«  معكوسة. 
سلطويون، وبعيدون جداً عن عامله. وبني هذا وذاك 
عالم  من  فيها  نبدأ  كثيرة متضاربة،  وأفكار  رؤى 
بعض املراهقني، وكيف يفكرون عبر هذه اللقطات 

السريعة.
> شيخة )طالبة في املرحلة الثانوية - 17 سنة( 

أن  إال  العائلة،  في  الكبرى  االبنة  أنني  »رغم 
والدّي يعامالنني وكأنني طفلة صغيرة، ال أحسن 
أطلبه  ما  وكل  أتصرفه،  شيء  أي  في  التصرف 
منهما، هو أن ُيحسنا التعامل معي ومعاملتي على 
ما  وكل  أموري  تدبر  وأستطيع  راشدة  فتاة  أنني 

أُكلَّف به.
أما عن أسراري اخلاصة واملواقف التي أتعرض 
أن  املمكن  من  فبعضها  اليومية،  حياتي  في  لها 
أخبر به أختي األصغر مني سناً، ألننا تقريباً في 
أن  املستحيالت  أبعد  ومن  التفكير،  مستوى  نفس 
أفشي أسراري لوالدي أو والدتي، بسبب احلواجز 

املفروضة بيننا«.
> مرمي ) طالبة في املرحلة اإلعدادية - 14 سنة(

فهم  األمور،  أتفه  وعلى  العتاب  دائمة  »أسرتي 
يفعلونه  ما  وكل  أبداً،  معي  التعامل  يحسنون  ال 
هو الضرب على أبسط األخطاء التي أقع فيها وإن 
كانت بدون قصد، وكل ما أمتناه هو املعاملة الطيبة، 
والتلفظ بالعبارات احللوة، مثل: يا حياتي، ويا قلبي، 
بني  بأنني  يشعرني  فهذا  العبارات،  من  وغيرهما 
أهلي وأنهم يحبونني. وانا ال أفشي أسراري أبداً 
إلى والدتي، فهي دائمة االنشغال، وكذلك خوفاً من 
َردة ِفعلها، فأنا أخبر أسراري لصديقتي املقربة فقط، 

والتي تشعر مبشكلتي بل وتعطيني احللول«.
> شذى )طالبة في املرحلة اإلعدادية - 14 سنة(:

»أنا أفشي بعض أسراري لوالدتي، ولكن هناك 
التي  ـــرار  األس بعض 

أن  املستحيل  ــن  م
وذلك  لها،  أفشيها 
العمر،  فــارق  بحكم 

وبــالــتــالــي اخــتــالف 
التفكير ووجهات النظر.

لي،  والـــدّي  معاملة  أمــا 
مع  مقارنة  جيدة  شبه  فهي 

لهن،  صديقاتي  أهالي  معاملة 
التقّرب مني، ومعرفة ما يضايقني  فهما يحاوالن 
أنهما  كما  مزاجي،  يعكر  ما  هناك  بأن  شعرا  إذا 
أمور  في  واملناقشة  للتحدث  فرصة  يعطيانني 

تخصني كاملالبس، واختيار صديقاتي«.
> نورة )طالبة في املرحلة الثانوية - 17 سنة(: 

أفراده،  بني  التفاهم  يسوده  منزل  في  أعيش 
فوالدّي دائماً ما يعطيانني الفرصة إلبداء رأيي في 
كل ما يحدث في إطار املنزل، كما يأخذان بآرائي 
في أغلب األحيان، مما يشعرني بالثقة في النفس، 

والشعور بأنني شخص مهم جداً في العائلة«.

إذن، هناك فعالً مشكلة كبيرة ال ميكن جتاهلها 
العالم،  واعتبارها سحابة صيف. ولكن لسبر هذا 
املرء  يكون  أن  يعنيه  ما  نفهم  أن  أوالً  علينا  يجب 

مراهقاً. 
أخطر  من  املراهقة  تعد 
ــراحــل الــتــي ميــر بها  امل
أطــوار  اإلنــســان ضمن 
والتي  املختلفة،  منوه 
ــجــدد  ــت ــال ــم ب ــس ــت ت
ومكمن  املستمر، 
اخلطر في هذه املرحلة 
التي تنتقل باإلنسان من 
هي  الرشد،  إلــى  الطفولة 
)اجلسمية  املختلفة  النمو  مظاهر  في  التغيرات 
واالنفعالية  واالجتماعية  والعقلية  والفسيولوجية 
له اإلنسان فيها  والدينية واخللقية(، وما يتعرض 

من صراعات متعددة، داخلية وخارجية.
إن املراهقة تعد مرحلة خاصة مير بها اإلنسان، 
وحتتاج إلى عناية خاصة، وتوجيه خاص، ذلك أن 
مسيرة اإلنسان تتحدد من خالل هذه املرحلة، فإن 
فإن  املرحلة موجهة بصورة صحيحة،  كانت هذه 
أثر هذا التوجيه سينعكس على بقية مراحل العمر، 
ولهذا، فإننا نحتاج إلى )فن التعامل مع املراهق(، 

وهذا األمر نناقشه في هذا التحقيق.

فرتة عا�سفة

خبير  العزعزي  اللطيف  عبد  الدكتور  يقول 
»مركز  في  األسرية  والشؤون  البشرية  التنمية 
مرحلة  لكل  إن  األســريــة«  لالستشارات  التميز 
وخصائص  صفات  لإلنسان  العمرية  املراحل  من 
وتطورات نفسية وبيولوجية واحتياجات. ومرحلة 
املراهقة من املراحل الهامة واحلرجة والتي دائماً ما 
نتلقى شكاوى األمهات واآلباء حول سلبية سلوك 
األبناء معهم، فكثير منهم ال يدرك احلالة االنفعالية 
التي يكون عليها املراهق، فمصطلح املراهقة يعني 
واالنفعالي  والعقلي  النضج اجلسمي  نحو  التدرج 
الطفولة وسن  تقع بني  واالجتماعي، وهي مرحلة 
بدايتها  حتديد  يسهل  بحيث  )الرشد(  النضوج 
منائية  مرحلة  فهي  نهايتها،  حتديد  ويصعب 
انتقالية من عالم الطفولة إلى عالم الكبار، فقد 
قال عنها )مندرس(: »فترة من احلياة املتشنجة«، 
»فترة سلبية«، ووصفها  )بوهلر(:  وقال عنها 
علماء آخرون بأنها »فترة عاصفة، ومحنة مليئة 
باملشكالت، بل هي بداية ظهور املشكالت في حياة 
مرحلة  بأنها  يصفونها،  باحثون  وهناك  الفرد«، 
الصراعات الداخلية في نفسية املراهق والناجتة عن 
رغبته في االستقالل عن والديه وعن حاجته لهما، 
كما تنتج عن دوافعه اجلنسية التي تتطلب إشباعاً 

في الوقت الذي مينعه الضمير من ذلك.
ويتابع العزعزي قائالً:»لعلنا نؤكد هنا لألمهات 
واآلباء على ضرورة مراعاة هذا األمر، والتماشي 
مع هذه املرحلة بهدوء وروية وحكمة فاملراهقة ال 
تعني البلوغ والشباب، فهي تعني مجموعة التغيرات 
واالجتماعية(  واالنفعالية  واجلسدية  العقلية  )مثل 
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التي حتدث ومتيز هذه املرحلة«.
كذات  للفرد  حقيقياً  ميالداً  املراهقة  تعتبر  كما 
فيعني  البلوغ  أما  للعالم اجلنسي،  فردية، وميالداً 
اجلانب العضوي للمراهقة من حيث نضوج الوظيفة 
يقول  حيث  التناسلية(،  الغدد  )نضوج  اجلنسية 
النمو  مرحلة  »إنه  البلوغ:  عن  )هارميان(  العالم 
الفسيولوجي العضوي التي تسبق املراهقة، وحتدد 
جنسي  ال  كائن  من  الفرد  يتحول  وفيها  نشأتها، 
إلى كائن جنسي، قادر على أن يحافظ على نوعه 

واستمرار ساللته«.
اجلانب  هو  الشباب  أن  إلى  العزعزي  ويشير 
حيث  نهايتها،  في  وخاصة  للمراهقة  االجتماعي 
مرحلة  وحتدد  الناضج.  للجيل  مبناقضته  ميتاز 
النمو  املراهقة من 12-21 سنة حيث يأخذ مسار 
وتغيرات  أسرع  معدالً  سنة،   13-12 من  حوالي 
هذه  بدايات  فعند  وأميز،  أوضح  ومظاهر  أعمق 
املرحلة من البلوغ يأخذ االتزان اجلسمي والنفسي 
في االختالل النسبي، وتطرأ تغيرات عضوية عميقة 
تعطي للجسم بنية مغايرة وأكثر وضوحا،ً وتظهر 
الطفولية  العادات  وتختفي  التناسلية،  الوظيفة 
تدريجياً، وتبرز اهتمامات جديدة تشهد على وجود 
يقتصر  كان  الذي  احلياة  مجال  توسيع  في  رغبة 
وتزيد  واملدرسة،  األســرة  نطاق  على  الغالب  في 
أحالم اليقظة إلى احلد الذي قد تصبح معه عائقاً 

للدراسة.
ويضيف: أن املراهق قد يشعر بشكل عام بعدم 
واإلحباط  والقلق  والتوتر  النسبي،  االستقرار 
بني  والتأرجح  املزاج،  في  وانحراف  والتشاؤم 
واالنطالق  والرفض،  والتحمس  الثورة واخلضوع 

والتوقع، كما قد يشعر بعدم االتزان اجلسمي، ولكن 
مع التقدم يزداد لديه الكيان النفسي رسوخاً، وثبوتاً 
عقلياً، ويزداد عنده االهتمام بنوعية الدراسة واملهنة، 
للمستقبل،  بلهفة  يتطلع  إلى شاب  بعدها  ويتحول 
يسير إليه بنفسية مليئة بالطموح واآلمال واألماني، 
مواكباً للكبار ممن حوله، واملراهق في هذه املرحلة 
ال يقبل عالم الكبار، بل يثور عليهم وعلى أفكارهم 

وآرائهم، وال يحب التبعية أو التسلط عليه.
ويرى باحثون أن املراهق إمنا يبحث في كل ذلك 
هي  املرحلة  هذه  وأن  لتحقيقها،  ويسعى  ذاته  عن 
ومرحلة  وتكاملها،  للشخصية  النمو  حب  مرحلة 
إلى  النفس  علماء  ويشير  واملُثل،  القيم  اكتشاف 
انفعالية  أعراض  عدة  يبرز  نشوء عصاب صدمي 
الغضب،  ونوبات  للتهيج،  القابلية  سرعة  مثل: 
وعدم  يذكر،  جهد  دون  للتعب  القابلية  وسرعة 
القدرة على تركيز االنتباه، واجلهد ونوبات القلق، 

وأحالم اليقظة.
هذه  في  املراهق  التي متيز  أما عن اخلصائص 
أبويه،  على  للعزعزي مترده  وفقاً  فأهمها  املرحلة، 
النادي،  في  مدربيه  وعلى  مدرسيه،  على  وثورته 
مرحلة  فهي  السلطة،  أشكال  من  شكل  أي  وعلى 
فاملراهق  صورها،  كل  في  السلطة  مع  الصدام 

التحكم فيه وتقييد حريته، ألنه  الكبار  يرفض من 
يرى أنه يعرف مصلحته، ولذا قد جنده يتذمر من 
أي شيء قد يعيق اختياراته وقراراته اخلاصة به 

وبحياته.
واإلناث،  الذكور  مراهقة  في  الفروقات  عن  أما 
فهي وفقا للعزعزي،  أن البنني أقوى جسدياً بشكل 
نسبي من البنات من حيث منو العضالت، أما عند 
ويزداد  معينة،  أماكن  في  الدهن  فيتراكم  البنات 
النشاط العضلي عندهن حتى سن 16، وعند البنني 
سنة   15 سن  في  أقصاها  العضلية  القوة  تعمل 
وتستمر في الزيادة إلى سن 18 سنة، وينمو عند 
الفتاة بشكل واضح عظام احلوض متهيداً لوظيفة 
اتساع  يتضح  الفتى  عند  بينما  والوالدة،  احلمل 
يحتاج  الــذي  الشاق  لعمله  متهيداً  أكثر  الكتفني 

للقوة. 

دور الأهل 

الواعظة  اجلليل،  عبد  أمل  أكدت  جانبها،  ومن 
شرطة  في  املجتمعية  الشرطة  إدارة  في  الدينية 
معرفة  ــرورة  ض أوالً  األهــل  على  أنــه  أبوظبي، 
التغيرات اجلسدية والنفسية وغيرها التي تطرأ على 
املراهق في هذه املرحلة الفارقة في حياته وإدراكها 

عبد اللطيف العزعزيعبد الله خميس محمد

املراهقة تعترب ميالدًا حقيقيًا للفرد كذات فردية، 

وميالدًا للعامل اجلن�سي. 
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جيداً، وأنها مرحلة عابرة، ثم من خالل هذه املعرفة 
نساعد املراهق على أن مير بها بسالم، وذلك من 
خالل التعامل الهادئ واحلكيم واالحتواء والصبر 
والقسوة  العنف  عن  واالبتعاد  السليم  واحلــوار 
لنا  إن  قائلة:  وتضيف  واإلنصات.  احلب  ومنح 
في اإلسالم كثيراً من الصور عن معاجلة مرحلة 
املراهقة من خالل معاملة الرسول-صلى الله عليه 
وسلم- للفتيان بحب، فهو إذا مر بطريق فيه فتية 
صغار ألقى عليهم التحية والسالم وكذلك ميازحهم 
ويسألهم عن هواية يحبونها فها هو الرسول صلى 
النغير؟«  فعل  ما  عمير  »يا  يسأل  وسلم  عيه  الله 
إلى  باإلضافة  لعمير،  صغيراً  طائراً  كان  والنغير 
وركوب  والرماية  السباحة  األبناء  بتعليم  الوصية 
ينفع  مبــا  فراغهم  أوقـــات  لشغل  ــك  وذل اخليل 

واستغالل طاقتهم مبا يفيد أمتهم وأوطانهم.

مترد وحب خاطىء

ومن جانبه، يؤكد األخصائي االجتماعي عبدالله 
األنصاري«  أيوب  أبو  »مدرسة  خميس محمد في 
على  تظهر  التي  االجتماعية  الظواهر  أن  كلباء  في 

الفتى والفتاة في مرحلة املراهقة مشتركة، ومنها:
> إثبات الذات: وهي محاولة املراهق إلثبات ذاته 
سواء أمام الوالدين، املعلم ، وزمالئه خارج و داخل 

املدرسة.
> التمرد: وخاصة على الوالدين، حيث إن بعض 

املراهقني ال يرضخ ألوامر الوالدين ونصائحهم.
ولكن  الفئتني،  بني  منتشرة  التدخني: ظاهرة   <
عند الفتيان تبرز بشكل أكبر، وذلك ألنها تعتبر في 

نظر املراهق )رجولة(.
> السلوك العدواني: وهذا السلوك يكون أحياناً 
عند فئة من املراهقني وليس كلهم ، وهو يعتبر ردة 

فعل خاطئة. 
الطالبات  بعض  إن  حيث   : اخلاطئ  احلب   <
رومانسياً،  حباً  املعلمات  حب  في  يقعن  املراهقات 
إن  حيث  السلوك،  ذات  في  يشترك  الفتى  وكذلك 

بعض املراهقني يقع في حب املعلم باملدرسة. 
> جنوح األحداث: ظاهرة اجتماعية سلبية، وهي 
املجتمع  يضعها  التي  السلوك  قواعد  عن  اخلروج 
التفكك  منها:  أسباب  الظاهرة عدة  ألفراده. ولهذه 
األسري، رفقاء السوء، وقت الفراغ، وسوء العالقة 

بني األبناء.
ويشير إلى أن هناك فروقاً بسيطة بني مراهقة 
الفتى والفتاة، وهي فروق فردية، مثل: االهتمامات، 
جتاه  العاطفي  وامليل  للمستقبل،  النظرة  الطموح، 
يريد  حيث  اجلسمانية  والفروق  األب؛  أو  الشاب 
أن  الفتى أن يصبح كبيرا مثل األب، والفتاة تريد 

تصبح مثل األم ، امرأة كبيرة.
ويضيف: أن املراهق يسعى دائماً إلى خلق عالم 
الفتى والفتاة في هذه املرحلة  خاص به، حيث إن 
من العمر يقومان بخلق عالم خاص بهما في شكل 
واملقربني  األصدقاء  تشمل  اإلغالق،  محكمة  دائرة 
الذين هم في نفس ميولهما وأفكارهما، ويبغضان 
األمر  الوالدين، وولي  مثل:  عاملهما  يدخل  أحد  أي 
أو املعلم أو األخصائي االجتماعي، وأؤكد في هذا 

الصدد، أن األخصائي االجتماعي املثالي هو الوحيد 
بأسلوبه  الدائرة  هذه  إلى  الدخول  يستطيع  الذي 

وأفكاره، وبذلك يصل بهما للهدف املنشود.
ويحذر من أن املشكلة في هذه املرحلة تكمن في 
أن األهل يقومون بأخطاء كبيرة وفادحة في التعامل 
م األهل لطبيعة مرحلة  مع املراهق ومنها: عدم تفهُّ
سن املراهقة والفروقات الفردية بني األبناء، حيث 
إن كل فرد يختلف في هذه املرحلة من حيث مروره 
مبتغيرات سيكولوجية، وعدم اكتراث األهل لرغبات 

سن املراهقة، وإعطاء املراهقني احلرية املطلقة بدون 
حسيب أو رقيب، والدالل الزائد للمراهقني مبا يفسد 

سلوكياتهم.
من  فيتم  املراهق،  مع  الصحيح  التعامل  أمــا 
خالل التفهم لتصرفات املراهقني وتوجيههم لألطر 
املناسبة ، وإقامة حوار بنَّاء معهم، وذلك من خالل 
عمل برملان مصغر بني األبناء في البيت ومناقشة 
همومهم، وكل األمور التي ميرون بها، ومعرفة من 

يصادقون، ومراقبة جلوسهم أمام الكمبيوتر.

االأ�شكال االأربعة للمراهقة

بيَّنتها  كما  للمراهقة  عامة  أشكال  أربعة  هناك 
دراسة الدكتور صموئيل مغاريوس في مصر وهي 

كما يلي:
للهدوء  متيل  التي  وهي  املتكيفة:  املراهقة   >
العالقة  تكون  حيث  االنفعالي،  واالتــزان  النسبي 
باآلخرين جيدة، وليس هناك مترد على الوالدين وال 
على املدرسني، حياة املراهق ثرية وغنية في مجاالت 
التي  الواسعة  العملية  باملجاالت  واالهتمام  اخلبرة 
دراسته،  في  متفوق  وهو  ذاته،  من خاللها  يحقق 
وأحالم اليقظة غير مبالغ فيها، وال حتمل السلبية 

في الغالب.
تتسم  املنط��وية:  االنسح��ابية  املراهقة   >
بالنقص،  والشعور  والُعزلة  والكآبة  باالنطــوائية 
النشاطات  على  املراهق  نشاطات  تنطوي  حيث 
الذاتية مثل: القراءة، وكتابة املذكرات حول انفعاالته 
بذاته  به، مشغول  والوضع احمليط  للصورة  ونقد 
على  والثورة  االجتماعية  النظم  ونقد  ومشكالته 
وأحالم  الكثيرة  الهواجس  تشغله  الوالدين،  تربية 

حرمانه  موضوع  حــول  تتمحور  التي  اليقظة 
يشتهيه  الذي  األكل  أو  به  يرغب  الذي  اللبس  من 
في  يسرف  ــو  وه املرموق،  واملــركــز  واجلــنــس 
االستمناء للتخلص مما يشعر به من ضيق وكبت 
وذلك نتيجة لعدم تفريغ طاقته في مجاالت عملية 

خارج نفسه كالرياضة أو النشاط االجتماعي.
بالتمرد  تتسم  املتمردة:  العدوانية  املراهقة   >
وأشكال  واملدرسة  األسرة  ضد  املوجه  والعدوان 
السلطة، وباحملاوالت االنتقامية، ومحاوالت التشبه 
الرغبات،  تنفيذ  االحتيالية في  بالرجال واألساليب 
وهناك احتمالية التدخني وتصنَّع الوقار في الكالم 
املغامرات  قصص  واختراع  واجللوس،  واملشي 
واحملــاوالت  املدرسة،  من  والهروب  والبطوالت، 
اجلريئة مع اجلنس اآلخر، ويتالزم مع ذلك شعور 
ممن  وقدراته  مواهبه  تقدير  لعدم  بالظلم  املراهق 

يحيطون به.
االنحالل  صور  تأخذ  املنحرفة:  املراهقة   >

اخللقي التام أو االنهيار النفسي التام.

وهناك عوامل كثيرة تساعد في تشكيل األشكال 
الثالثة األخيرة وهي كما يلي:

> مرور املراهق بخبرة شاذة ومريرة أو صدمة 
التشاؤم  يسوده  تفكيره  جعلت  عنيفة  عاطفية 

لبعض الوقت. 
> انعدام الرقابة األسرية واإلهمال.

> القسوة الشديدة في معاملة املراهق وجتاهل 
رغباته وحاجاته.

> الدالل الزائد واملفرط.
> وجود الصحبة السيئة. وهناك مطالب للنمو 
 21-12 سن  )من  واملراهقة  البلوغ  مرحلة  في 
سنة( كما ورد في قوائم )هافجهرست( عن مهام 
فيما  نلخصها  املختلفة،  للمراحل  النمو  )مطالب( 

يلي:
> فهم ما يجري باجلسم من تغيرات، ثم التأكد 

من أنه خاٍل من العيوب.
> الثقة بأنه قادر على التصرف بحكمة، وعلى 

ضبط شهواته.
إدارة  في  االستقالل  من  مزيد  على  التدرب   <

شؤون نفسه.
> اإلعداد للتخصص الدراسي، متهيداً للتخصص 

املهني.
> تقبُّل املسؤوليات االجتماعية تدريجياً حسب 

ما يراه مناسباً له.
> استطالع جوانب وآفاق ثقافية جديدة تتعلق 
بأفراد وشعوب وديانات وعادات وأخالقيات ونظم 

لم يكن يهتم بها من قبل.
> تكـوين إطـاره القيمي اخلاص به، وتطويره، 
االجتماعية  وأنشطته  الستطالعاته  كنتيجة 

املستمرة.
ككيان  له  اآلخرين  احترام  فرض  اكتساب   <

مستقل ذي اعتبار.
التي  العاطفية  التبعية  مشاعر  من  التنصل   <

تفرض قيودها عليه نحو الوالدين.
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حتقيق

األلم«،  رحم  من  احلياة  »ُتولد  يقال:  ما  دائماً 
»احلرية  يقال:  وكما  املوت«،  »رحم  من  وأحياناً 

ليست صكاً ُيهدى بل حق ينتزع للحياة«. 
هؤالء احملاربون القدامى هم تطبيق عملي لقول 
أبو القاسم الشابي: »إذا الشعب يوماً أراد احلياة«، 
فالقدر استجاب لطلب هؤالء الفدائيني الذين ضحوا 
بالغالي والنفيس لتحرير أوطانهم وطرد املستعمر، 
وهم أمثلة مشرفه لتاريخ النضال العربي فقد كتبوا 

انتصاراتهم بدمائهم و قلق عائالتهم.
هؤالء  لذكريات  املجال  نفتح  التحقيق  هذا  وفي 
األبطال لنتعرف منهم على أقدار رجال جاهدوا من 

أجل حرية وطن. 

امل�ت كان رفيقي الدائم

أمني رقيبات رئيس »اجلمعية الوطنية للقدماء 
احملاربني وضحايا احلرب« في املغرب يقول: إنه 
حارب في الثورة من أجل الوحدة الترابية ضد 
االستعمار اإلسباني في ملحمة نضالية وطنية 
كضابط   »1953« في  الوطن  أقاليم  لتوحيد 
بكل  مريرة  احلرب جتربة  أن  موضحاً  صف، 

املقاييس.

روايتها  يصعب  قصة  احلــرب  »أن  ويضيف: 
دون تنهد أو حسرة ملن قتل ومن تشرد وأصيب.. 
أن  السنني  تستطيع  ال  وذكرياتها  بشعة،  احلرب 
ذاكرة  وفي  القلوب  في  محفورة  ألنها  متحوها، 
الشعوب، فكل بيت يبكي شهيداً، وكل أم لها مفقود 
إليها،  زوجها  يعود  أن  تتمنى  مازالت  زوجه  وكل 

وهناك أطفال لم يروا أبداً آباءهم«. 
للقدماء  الوطنية  »اجلمعية  رئيس  ويتذكر 
املعارك  في  الصعبة  اللحظات  تلك  احملاربني«، 
بأن  متاماً  موقن  وأنا  دائماً  أحــارب  قائالً:»كنت 
كنا  جانبي..  إلى  يقف  الذي  الدائم  رفيقي  املوت 
السالح  َمْن منا سيفارق رفيق  نحارب وال ندري 
قبل اآلخر.. لقد كان الترقب زادنا والشهادة غايتنا 
واحلرية ُحلمنا، أما أجسادنا وأرواحنا فقد وهبناها 

للوطن«. 
 

مل اأتزوج اإل بعد الث�رة!

ومن املغرب ننتقل إلى محارب قدمي في اجلزائر 
املليون  ونصف  مليوناً  حريتها  ثمن  دفعت  التي 
»املجاهدين«  وزير  عبادو  سعيد  ويقول  شهيد. 
الوطنية  »للمنظمة  ــعــام  ال ـــني  واألم السابق، 

جيش  في  جندياً  »كنت  اجلزائر:  في  للمجاهدين« 
الثورة  في  وشاركت  برتبة ضابط سام،  التحرير 
التي اندلعت في نوفمبر 1954 وحققت االستقالل 

في يوليو 1962«. 
عبادو  يتذكر  بالثورة  التحاقه  حيثيات  وعن 
قائالً: »استشهد أكبر إخواني فتوجهت إلى القتال 
مصحوباً بتشجيع من أمي التي كانت حتلم بجزائر 
كانت  باحلرية..  وأحفادها  ــا  أوالده لينعم  حرة 
للتحرير  ووقودنا  مناضلة  شجاعة  قوية،  امــرأة 

والنضال«.
ويضيف قائالً: »لم أتزوج إال بعد جناح الثورة 
ألنني كنت أحلم بأن أكون حراً، وعندي اآلن خمسة 
أوالد سميت ابني البكر )األخضر( تيمناً بالشهيد 
األخضر الكبير الذي قتله الفرنسيون بإغراقه في 

نهر السني.
وعن أصعب حلظة مر بها خالل احلرب يقول: 
»رأيت قنبلة ألقاها أحد جنود االستعمار على الثوار 
نستطع  ولم  أمامنا،  فاحترق  مناضالً  فأصابت 
عالجه وتخفيف آالمه، ألننا لم نكن منتلك األدوية 
فوق  مشهداً  كان  ناظرينا..  أمام  فمات  الالزمة 

االحتمال، ويصعب نسيانه«. 

ور بقايا �شُ
ذكريات حماربني قدماء عن الثورات واحلروب العربية �شد االحتالل.

الرا الظرا�سي - ت�سوير: عي�سى را�سد 

دبابة اسرائيلية دمرتها 
املقاومة الفلسطينية

حرب 1973
 عززت املقاومة
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ح�سار ال�سبعني ي�مًا

ومن اجلزائر نحطُّ الرحال في اليمن أيام »حكم 
اإلمامة« الذي قامت ضده ثورة شارك فيها اللواء 
ركن حرب حمود محمد بيدر عضو مجلس النواب 
ورئيس منظمة مناضلي الثورة وجلنة الدفاع عن 
في  محاربا  »شاركت  يقول:  الذي  اليمنية  الوحدة 
ثورة »26« سبتمبر في صنعاء و 14 أكتوبر في 
عدن و في حصار الـ 70 يوماً ضد صنعاء من قبل 

مرتزقة اإلمام لقتل وإجهاض الثورة«. 
»كانت صنعاء  قائالً:  الفترة  تلك  بيدر  ويصف 
وقود عدن وكانت عدن وقود صنعاء، فالثوار في 
عدن يدعمون ثوار صنعاء والعكس صحيح .. كنا 
ويحارب  عدن  مناضلي  مع  االستعمار  نحارب 
مناضلو عدن معنا ضد حكم اإلمام حتى استقلت 
صنعاء عن حكم اإلمام في 26 سبتمبر عام 1962 
وبعدها بعام استقلت عدن عن االستعمار البريطاني، 

في 14 أكتوبر 1963«. 
أوائل  »في  بــدر:  يقول  الثورة  في  دوره  وعن 
الضباط  تنظيم  تأسيس  في  شاركت  الستينيات 
واجلمهورية،  الثورة  قيام  على  عمل  الذي  األحرار 
املدفعية،  على سالح  بالسيطرة  الثورة  ليلة  وُكلفت 
وإمداد الثوار بالذخيرة، ثم خضت كثيًرا من املعارك 
ضد فلول قوات اإلمام في عدد من املناطق اليمنية«.

وعن ذكرياته عن جيش اإلمام يقول: »لم يكن 
كان  )اإلمام(  فهو  عليه،  املتعارف  بالشكل  جيشاً 
يحكم باسم الدين فيحلل ما يريد و يحرِّم ما يريد. 
جنود  عن  عبارة  الواقع  في  اإلمــام  جيش  وكان 
 250 كنا  بـ12ألف جندي، ونحن  يقدرون  حراسة 
فرداً فقط من املتدربني على القتال، وكنت أدربهم 
على القتال في منطقة )أرحب( القريبة من صنعاء 
وتكتيكاتها،  وآليات احلرب  السالح  استخدام  على 
ومن  ـــدارس  امل طــالب  مــن  املتدربني  كــل  ــان  وك

العمال«. 
 

اجلنزير الطائر

اللواء الركن متقاعد وليد عطا هاشم أبوشعبان 
رئيس »جمعية احملاربني القدماء وضحايا احلرب« 
 1956 حرب  في  شــارك  إنه  يقول:  فلسطني  في 

في  يزال  ال  وكان  مصر(  على  الثالثي  )العدوان 
حرب  في  شارك  كما  القاهرة،  في  احلربية  الكلية 

1967 في قطاع العمل الفدائي.
ويتابع قائالً: »عندما احتلت إسرائيل قطاع غزة، 
كانت قوات التحرير الشعبية تنظم املقاومة فقاومنا 
اجليش  من  مطارداً  كنت  ذلك  وأثناء  االحتالل، 
اإلسرائيلي، وكنت حديث الزواج ولديَّ طفل رضيع 
وعمري وقتها لم يتجاوز الثالثني، ولم أدخل بيتي 
ال  حتى  فقط  واحدة  مرة  كامل سوى  عام  خالل 
وبعد  واالستجواب.  التحقيق  ملعاناة  أهلي  أعرض 
سنة أصبح العدو اإلسرائيلي يتربص بكل حتركاتي 
، لذلك زاد اخلناق، فتوجهت  حتى يلقي القبض عليَّ
إلى الضفة الغربية مدة ستة أشهر، وبعدها توجهت 

إلى مصر ألشارك في حرب أكتوبر في 1973«. 
قائالً:  يتذكر  احلرب،  في  موقف  أصعب  وعن 
سنة  صاعقة  قائد  وكنت  الفدائي  العمل  في  »كنا 
1976 ووضعنا كمائن لـ17 دبابة من خالل ضربها 
مبدافع مضادة للدبابات، ولكن أحد هذه املدافع أخطأ 
الهدف ولم تنفجر الدبابة بل انقطع جنزيرها، وصار 
يطير ويتخبط في الهواء بعشوائية يقتل ويقطع كل 
من يصيبه، فوجهنا كل ضرباتنا نحو تلك الدبابة 

حتى احترقت وسقط اجلنزير وجنونا«. 

وليد عطا هاشم أبوشعبانأمني رقيباتحمود محمد بيدرسعيد عبادو

محارب في ثورة 
اجلزائر عام 1961

الفرنسيون يسدون املنافذ في العاصمة اجلزائر أثناء الثورة

من آثار حرب السويس
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حتقيق

ابتكار  إنه  اختراع..  وأي  االختراع،  أم  احلاجة 
صاحب  العريس  يدفع  أن  على  يقوم  فلسطيني 
اإلمكانيات املادية البسيطة مهر عروسه على دفعات، 
وقد سمعنا بال شك عن مهور كانت بسيطة كدينار 
أو  كمصحف  مميزة  وأخرى  حديد،  من  خامت  أو 
حجة أو حتى ُعمرة إلى بيت الله احلرام، بني الشبان 
والفتيات يبرز االختالف بني مؤيد ومعارض وعبر 

هذا نسعى ملعرفة الدوافع واألسباب.

كا�س فقط!

توجهنا  للعروس؟«،  مفخرة  املهور  غالء  »هل 
بهذا السؤال املباغت لطالبة جامعية فى »جامعة بير 
زيت« في رام الله فأجابت: ال، لكنه تأديب لبعض 
الشباب، وال بد أن أشترط مهراً غالياً، ألن الشباب 
في هذه األيام ال يعرفون قيمة من لم يتعبوا من 

اأفكار جديدة ملواجهة ارتفاع املهور وانت�شار الفقر.

فل�سطني: عبداهلل عمر

)الكاش موني(  بل  أبداً،  التقسيط  أقبل  أجلها، وال 
يوم العقد! 

آخر،  رأي  لها  كان  الثانوية،  طالبة  سعاد،  لكن 
حيث اشترطت أن يكون العريس ممن يخافون الله، 
وقالت: مهورنا من بساطتها ال حتتاج إلى تقسيط 

أصالً.
عبد الكرمي يونس )27 عاًما( من رام الله بدون 
عقد  على  مؤخراً  حصل  لكنه  له،  ثابتة  وظيفة 
البطالة الذي تقدمه وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني )األنروا( للعاطلني عن العمل، ملدة ستة 
شهور، يطمح في الزواج من ابنة عمه التي قاربت 
وهي  يحبها  ألنه  اجلامعية،  دراستها  إنهاء  على 

كذلك.
يقول عبد الكرمي: »أنا لست الوحيد الذي يرغب 
في الزواج من فتاة محددة، لكن الواقع كما تعلمون 

ونحصل  لنعمل  البلد،  هذا  في  اقتصاد  وال  ُمنهك، 
على دخل يعيننا على جمع أربعة آالف دينار كأقل 
مهر لعروس عندنا، وجتهيز تكاليف حفل الزفاف، 
وجتهيز الشقة، أو استئجارها، أو حتى فرش غرفة 

في بيت العائلة«.
وُيبني عبد الكرمي، أنه عمل في عدة أماكن كانت 
إلى  الباكر  الصباح  من  العمل  مقابل  في  له  توفر 
إلى  الفتًا  املواصالت،  تكفي  بالكاد  مبالغ  املغرب 
انتشار غالء املهور في املجتمع الفلسطيني بشكل 

ُجنوني.

حتى ت�سمح الظروف

ويعلل يونس وجود هذه الظاهرة بغالء أسعار 
الذهب واملالبس التي تشتريها العروس فيما يسمى 
الزوجية،  بيت  إلى  لالنتقال  استعداًدا  »اجلهاز«  بـ 

زواج 

بالتق�شيط املريح
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أن  الكثيرين  الشباب  لكل  الظلم  من  أن  يرى  لكنه 
يستمر الوضع بهذه الطريقة.

مهر  تقسيط  لفكرة  تأييده  إلى  يونس  وينّوه 
إلى  أشهر، ويشير  الزواج على عدة  بعد  العروس 
اتفاقه مع عمه على تطبيق هذه اخلطة بعد تقدمي 
جزء من املهر، بهدف شراء األشياء األساسية منه، 
بالعروس،  خاصة  نوم  غرفة  بالتالي  هو  ويجهِّز 
وأنه تعهد أن ُيكمل بقية املهر حني تسمح الظروف 

بذلك.
ويطالب يونس بضرورة أن يعيد الناس تفكيرهم 
األقــرب حلفظ  ــزواج هو  ال ــور، ألن  األم في هذه 
املجتمع من الفساد وانتشار العالقات غير الشرعية 
ملشاكل  االلتفات  إلــى  املسؤولة  اجلهات  داعيًا   ،

الشباب وإنشاء صناديق ملساعدتهم.

امله�ر فري�سة

أما بلسم بارود من غزة )22 عاًما(، فال توافق 
ُمعللة  املهور،  تقسيط  رأيه بخصوص  على  يونس 
ما  كل  الــزواج  يريد  من  يبذل  أن  بضرورة  ذلك، 
بوسعه من أجل يكون مع الفتاة التي ُيحبها، وإال 
فإنه لن يشعر بقيمتها، ولن يقّدرها كما يجب، ثم 
من يضمن أن يسدد هو مهرها وهي عنده؟، ومن 
على  اإلنفاق  إلى  هي  تضطر  ال  أن  كذلك  يضمن 

نفسها من مهرها؟.
وتعتقد بلسم أن دفع املهر قبل الزواج يزيد ثقة 
املرأة بشريك حياتها، وحرصه على البذل من أجلها، 
املهور  يكن ذلك حقيقيًا، ما جعل اإلسالم  لم  ولو 
فريضة، رافضًة ما يطالب به الشباب بشأن حتديد 
احلكومة للمهور، ألن إمكانيات كل واحدة تختلف 
عن األخرى، فاجلامعية تختلف عن طالبة الثانوية 

العامة وهكذا.
وبرغم موقفها هذا، إال أنها تتحدث عن صديقة 
لها، على قدر جيد من التّدين، وتزوجت ابن عمها 
في مقابل مهر يعادل ديناراً واحداً، وهي اآلن بعد 
حياة  تعيش  زواجها  على  سنوات  خمس  مــرور 

سعيدة ومستقرة.

�سمانات

العوانس  الفتيات  ظاهرة  انتشار  وبخصوص 
بلسم:  أضافت  الشهداء  وزوجـــات  واملُطلقات 
»أعترف بأنها مشكلة، لكن هذا ال يعني أن تربط 
توفير  بني  القطاع  في  للزواج  املُيِسرة  املؤسسات 
املهر واحلصول على زوجة مطلقة أو زوجة شهيد، 
وتتساءل: ملاذا ال يتوفر املهر أو حتى جزء منه في 

مقابل أن يتزوج الشاب من فتاة يريدها«.
موقفها،  صرامة  عن  متنازلة  بلسم  وتضحك 
متصورة أن باإلمكان أن يدفع العريس نصف املهر 
الزفاف،  قبل  يتممه  أن  على  مثالً  القران  عقد  عند 
شريطة أن يسجل ذلك على نفسه في ورقة تضمن 

للمرأة حقها وال تورطها معه.
ترى  نابلس، ال  من  عاًما(    52( فتحي  أم  لكن 
من  فيه  سيتسبب  ملا  ممكنًا،  األخير  بلسم  اقتراح 
حرج ألهل العروس ولو كان احلق بعينه، مشجعًة 
وداعيًة  البذل،  على  الشباب  وكــل  الكرمي  عبد 

إلى  الزواج  تيسير  قروض  التي متنح  املؤسسات 
االستمرار في عملها.

متلُّ�س

وتشير أم فتحي إلى أن املشكلة احلقيقية ال تكمن 
في توفير املهر بقدر ما تتمحور في احلصول على 
عريس بخلق طيب وَتديَّن معتدل، مبينًة أنها تعرف 
ابنة جارتها اجلميلة واملؤدبة واجلامعية أيًضا التي 
تزوجت مبهر ثالثة آالف دينار، دفع منها العريس 
ط الباقي على سنة زواج  ألف دينار، على أن يقسِّ
الزوجة  طالبته  كلما  وكان  يفعل،  لم  لكنه  كاملة، 
له  أهلها  مساعدة  ناسياً  بالطالق،  هددها  بحقها، 

وكرمُهم عليه.
وتبني أم فتحي أن تقسيط املهور بهذه الطريقة 
لم يكن احلل أو االبتكار الوحيد، فمنهم أيضاً من 
تساعده  أن  أجل  من  مبوظفة  الــزواج  إلى  يسعى 
من  ومنهم  الصعبة،  املعيشة  ظروف  ل  حتمُّ على 
يعمل موظفاً وبعد جتميع راتبه، يستطيع أن يفتتح 
مشروعاً، كما حدث مع ابنها »لؤي« الذي عمل في 
إحدى مؤسسات املجتمع املدني ملدة سنتني، وبعدها 
واإلكسسوارات  االسطوانات  لبيع  محالً  افتتح 

وغيرها،  ليستعد للزواج.

تكاليف كثرية

احلياة  أن  فتحي  أم  تتصور  آخر،  جانب  ومن 
احلديثة تقوم بقوة على فكرة التقسيط، كما يحدث 
عند شراء األدوات الكهربائية وفرش البيت، فلماذا 
ال يتنازل البعض ويبدأ بتقبُّل املوضوع، خاصة إذا 

كان الشاب املتقدم جيًدا.
على  تفرض  التي  الكثيرة  التكاليف  ــن  وع
بالزفاف،  باالحتفال  املرتبطة  تلك  العريس، خاصة 
فإن أم فتحي ال تنفي ذلك، »فاملجتمع يفترض أن 
يقيم العريس حفالً ألصدقائه، ثم حفل زفاف في 
الصالة بإيجار كبير، ثم يستقبل أهل العروس في 
وال  وغيره،  الزواج،  يوم  وليمة  ويقيم  الصباحية، 

مفر من ذلك وإال وصم املرء بالتقصير«.

�سندوق 

السياق،  ذات  وفـــي 
يوضح رائد إبراهيم مدير 
لرعاية  األهلية  »الهيئة 
التي  اخلليل  فى  األسرة« 
»صندوق  مشروع  نفذت 
في  األول«  الــــــزواج 
فلسطني، أن ازدياد نسبة 
من  الــزواج  عن  العازفني 
األرامل  وازدياد  الشباب، 

حسب  املتواصل  اإلسرائيلي  الــعــدوان  نتيجة 
لتنفيذ  األول  احملــرك  كانت  الرسمية  السجالت 

املشروع في اخلليل وآخر مشابه له فى غزة. 
ويشتمل مشروع »صندوق الزواج« على العديد 
كفالة  برنامج  منها:  واملساعدات  املِنح  برامج  من 
الزواج، وبرنامج مساكن األزواج، وبرنامج حتسني 
وبرنامج  لــألزواج،  ذاتياً  االقتصادية  الظروف 

القروض احلسنة، وغيرها.
وحسب إبراهيم، فإن البرنامج الذي يعتمد على 
على  املقبلني  الشباب  متطلبات  يرعى  كفيل  تأمني 
مقابل  في  اجليدة،  االقتصادية  بإمكانياته  الزواج 
في  واسعاً  قبوالً  لقي  ومادية،  عينية  ضمانات 
الشارع الَغّزي، خاصة املِنح واملساعدات التي تخدم 

فئة الشباب الُعزَّاب.
وفي ظل ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة عن 
ما يزيد عن 70٪، تتمحور أهداف برامج ومشاريع 
املجتمع  في  ــزواج  ال حركة  تشجيع  في  ــزواج  ال
الفلسطيني، وحتصني الشباب والفتيات وحمايتهم 
من االنزالق في هاوية املعاصي، واحلد من ظاهرة 
نسبة  زيــادة  إلى  تــؤدي  التي  بأجنبيات  ــزواج  ال

العنوسة، واحلد من ظاهرة الطالق . 
ويظل األمر معتمداً على ترسيخ ثقافة مجتمعية 
تقبل أو ترفض أي ظاهرة جديدة، لكن السؤال هنا: 
هل ستُسهم هذه الطريقة في بلورة احترام وتقدير 

إضافيني للمرأة؟

رائد إبراهيم
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في هذه اجلرمية النكراء واملُدانة، حاول املتهم 
إلى  التحقيق  مسار  يبعد  وأن  العدالة،  يضلّل  أن 
ُشبهة  ُيذهب عنه بعيداً  جهة أخرى ضبابية، كي 
قناعة  ، عّزز  أقواله  لكّن تضارب  )قتل زوجته(. 
أحد  ال  نفسه،  )القاتل(  هو  الزوج  بأّن  القضاء 
بدلوهم  أدلوا  كثيرين  شهوداً  وأّن  خاصة  سواه 
وأقوالهم، من أجل جالء احلقيقة، والوصول إلى 
معرفة القاتل ، خوفاً من أن ُيهدر دم إنسانة هكذا 
باملجان، وبهكذا طريقة بشعة، بشاعة القاتل نفسه، 

ووحشيّة جرميته، وقساوة قلبه وحتجره.
في صباٍح مكفهٍر بائٍس، وصلت معلومات إلى 
امرأة  جثة  وجود  مفادها:  الشرطة،  مراكز  أحد 
في عقدها الثاني من العمر، مقتولة ضمن ارض 

زراعية.
من  عناصر  مع  الكشف،  هيئة  حضرت  للتّو 
التحقيقات  وأجريت  املركز،  في  اجلنائي  القسم 
على  دماء  آثار  على  فعثروا  األولية،  والتحريات 
اجلهة اليسرى من جسد املغدورة، وعلى َسَحجات 
على  ورضوض  واألنف،  والركبتني  الظهر  على 
بحركة  وسبابة  إبهام  تشابك  عن  ناجمة  الرقبة 
انقباضية على مدار الرقبة، من الزاويتني، وتكّسر 
فردة  الضحية  من  مترين  ُبعد  وعلى  بالفكني، 
بقدم  معلقة  تزال  ال  أخرى  وفردة  نسائي،  حذاء 

املغدورة.
جانب  من  املؤلفة  الطبية  اللجنة  تقرير  حّدد 
)جاءت  بأنها:  الوفاة  أسباب  التحقيق  قاضي 
اجلهتني  مــن  الرقبة  على  ــّرضــوض  ال نتيجة 
الشديد،  اليمنى واليسرى، وكذلك نتيجة الضغط 
كما  بالوفاة(.  تسبّب  ما  الواضحة،  والَسَحجات 
الحظت اللجنة وجود جروح رضيّة حصلت قبل 
ألّن  بطنها،  في  انتفاخ  هناك  كان  كما   .. الوفاة 

املغدورة كانت حامالً. 
تدعى  املتوفاة  املــرأة  أّن  أظهرت  التحقيقات 
للمّدعى  الثانية  الزوجة  وهي  عاماً(،   28 )ظ،ل، 

من  تزوجها  كان  حيث  41عاماً(،  ج،  )م،  عليه 
حوالي السنة. 

في البدء دارت شبهات ارتكاب اجلرمية حول 
الزوج عينه، الذي أنكر أّية صلة له باجلرمية على 
اإلطالق، )إذ هل من املعقول أن أقتَل زوجتي، وأنا 
التحريات  أن  علماً  بطنها(،  في  الذي  اجلنني  أُب 
اظهرت أنه وزوجته الثانية كانا على خالف دائم، 
كما كانت هناك خالفات بينها وبني الزوجة األولى 

)الّضّرة(.
وقفت  )ظ(،  مسكن  من  القريبة  اجلارة  )س( 
)أن  مفاده،  ما  وقدمت  التحقيق،  أمــام  كشاهد 
ستزور  انها  بيوم  مقتلها  قبل  أخبرتها  املغدورة 
الثاني سمعُت  اليوم  برفقة زوجها، وفي  الطبيب 
بخبر وفاتها الصاعق(، وتابعت: )هذا كّل ما لدّي 

من أقوال يا سيدي(.
الشاهدة )ف( صديقة الضحية، أدلت بإفادتها، 
زوجته  يضرب  دائماً  كان  املغدورة،  زوج  »بأن 
والنعوت  األلفاظ  بأبشع  ويقذفها  منها،  ويسخر 

والّسباب«. 
وأكد عددٌ من الشهود )بأّن الزوج قال بعظمة 
منها  سيتخلص  بأنه  عدة،  مرات  أمامهم،  لسانه 
إن عاجالً وإن آجالً، وأنه لن يتركها تنّغص عليه 

حياته ومستقبله(.
وبناًء على ما ورد في حيثيات اإلفادات كافة، 
وفي  الظالم  في  يخطط  كان  املتهم،  الزوج  فإّن 
ومن  منها  والتخلص  )ظ(،  زوجته  لقتل  العلن 

اجلنني معا.ً 
وهناك في أحضان الطبيعة الغنّاء، قام )م.ج( 
والدليل،  بينهما،  شديد  عراك  بعد  زوجته،  بقتل 
املوجودة  والرضوض  َحجات  والسَّ اجلروح  هذه 
الضغط  وآثــار  واجلسد،  الوجه  في  أماكن  على 
وفاتها  إلى  أدى  ما  كافة،  باألصابع  الرقبة  على 
في احلال، بعد أن كانت تصيح طالبة منه الرحمة: 
والنبي،  لله  كرمى  اتركني  تقتلني،  ال  )أرجــوك 

وجيه ح�سن  

حبل

الكذب ق�شري
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أفادت  كما  بطني(،  في  الذي  ابنك  اجلنني  ارحم 
امرأة كانت متّر باملكان بالّصدفة، مبا سمعته من 
استغاثات املغدورة، وقد أدلت بإفادتها هذه أمام 

الشرطة.
بأقواله  املتهم  فيه  وقــع  الــذي  التناقض  إن 
البلهاء،  الالحقة  وتصريحاته  املهزوزة،  األولية 
ساعة وقوع اجلرمية، كان تناقضاً واضحاً، كونه 
ناقَض نفسه مرات عدة، مبجموعة أقوال تضاربت 
ودحضتها  الشهود،  ــوال  أق وفنّدتها  أوقاتها، 
وتصريحات  األولى،  زوجته  وأقــوال  إفاداتهم، 
وكانت  الرفيع،  الطراز  من  كذوباً  كان  اجليران، 
تلك محاوالت يائسة خللق دليل يعفيه من جرم 
القتل العمد املسند إليه، وهذه التناقضات العديدة 
وامللّونة في أقواله وإفاداته، دلت داللة قاطعة على 

أنه )القاتل احلقيقي - اخلفي( وال أحد سواه.
طلبت النيابة العامة عقوبة جترمي املتهم )م.ج( 
بجناية القتل لشخصني زوجته )ظ( وجنينها عن 
عليه  واحلكم  وتصميم،  وترّصد  إصرار  سابق 
من أجل ذلك بعقوبة اإلعدام، لكنها ألسباب عدة 
خمسة  ملدة  الشاقة  األشغال  إلى  العقوبة  خففت 
توزع  املال  من  مبلغ  دفع  وإلزامه  عاماً،  عشر 
من  وجتريده  وحجره  وللورثة،  املّدعية  للجهة 

حقوقه املدنية كافة.
الشرطة،  وأفـــراد  ضــبــاط  لتحّركات  ــان  ك
وسرعتهم العالية في تنفيذ األوامر، اليد الطولى 
 – )احلقيقي  القاتل  إلــى  الوصول  في  املؤثرة 
بأّن  اإلميان،  متام  مؤمنني  كانوا  فلقد  اخلفي(، 
القاتل سيقع في يد العدالة طال الزمن أم َقُصر، 
وأّن شمس احلقيقة ستبقى ساطعة، وأّن العيون 
أهل  يكون  تكون مطمئنة حني  املتيقظة،  الساهرة 

املجتمع جميعاً في أمن وأمان وسالم.
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ُيعتبر إدوارد جني املعروف باسم »إيد جني« من 
الواليات  في  الرعب  أثاروا  الذين  السفاحني  أشهر 
املتحدة حيث لم تقتصر جرائمه على ارتكاب أعمال 
القتل، بل انتقلت إلى القبور ونبش ما بداخلها، إضافة 

إلى أنه أصبح من آكلي حلوم البشر.
في  ويسكونسني  بوالية  بلينفيلد  مدينة  كانت 
اخلمسينات من القرن املاضي، َمسرحاً جلرائم هذا 
السفاح والتي كان يرتكبها عادة بالقرب من منزله 
الواقع داخل مزرعة أسرته، وألن عدد ضحايا هذا 
القاتل لم يكن كبيراً باملقارنة مع ما يرتكبه السفاحون، 
أن  رغم  املتسلسل  القاتل  اسم  عليه  يطلق  لم  فإنه 

جرائمه كانت شديدة الفظاعة وُمثيرة للرعب.
إنتاج  خالل  من  ظهر  القاتل  هذا  تأثير  أن  كما 
أو  التي تناولت حياته،  السينمائية  عدد من األفالم 
تأثرت بجانب منها ومنها: فيلم »املجنون« و»مذبحة 

ِتكساس« و»صمت احلمالن«.
ُولد إيد جني في مقاطعة »الكروس« وعاني في 
ِصغره من سوء معاملة أبيه الذي كان ِسّكيراً على 
عكس زوجته أُوغوستا التي كانت على خالف معه 
أكثر  تهتم  جعلها  مما  الكحول،  على  إدمانه  بسبب 
إلى  إضافة  متتلكه،  الــذي  الصغير  املتجر  ــإدارة  ب
والتعصب  التدين  شديدة  وكانت  اشترتها  مزرعة 
ملعتقداتها ومبادئها في احلياة، حيث وضعت ُنصب 
الصغير  وأخيه  إيد  ولديها:  على  احملافظة  عينيها 
هنري وإبعادهما عن مصادر السوء، إالّ أن طابعها 
الصارم واالستبدادي ألقى بظالل سلبية على نظرة 
خاصة  اآلخرين،  مع  التعامل  وكيفية  للحياة،  إيد 
جناحها في إقناع ولديها بأن مجرد التحدث إلى أية 
امرأة مُيثل خطيئة كبرى، ويبدو أن تأثير األم كان 
ألن  ميول  لديه  أصبحت  الذي  إيد  ابنها  على  َفّعاالً 
يتحول إلى إمرأة، إذ كان يرتدي قناعاً جلدياً لوجه 
أو  يرتكب جرائمه  عندما  على وجهه  امرأة، يضعه 
يعبث بإحدى اجلثث التي يخرجها من أحد القبور، 
باقي  عن  وهو صغير  بالُعزلة  إلى شعوره  إضافة 

زمالئه في املدرسة وانطوائه وخجله الشديدين.
إلى  أدى  بوالدته  إيد  تأثر  أن  الواضح،  ومن 
محاولته أن تكون له وحده، حيث بدأ يشعر بالغيرة 
التي  الكراهية  بعض  له  ويحمل  هنري  أخيه  من 
الوقت  التي كانت حتدث بني  املشادات  إثر  تفاقمت 
واآلخر بني أخيه ووالدته التي كانت مصابة مبرض 

في القلب.
حريق ضخم  نشب   1944 العام  من  مايو  وفي 
في غابة قريبة من مزرعة أسرة إيد الذي ذهب مع 
املساعدة  بهدف  مختلفة  اجتاهات  في  هنري  أخيه 
النيران  في حصر  النجاح  وبعد  احلريق  إطفاء  في 
وإطفائها، أبلغ إيد الشرطة عن اختفاء أخيه الذي مت 

ا�س القبور نبَّ
د. ح�سن الغول

العثور عليه بعد ذلك في طرف الغابة ميتاً، وقد غطت 
الرضوض وجهه وعنقه، وقد استبعد احملققون في 
ذلك الوقت أن يكون للشاب اخلجول واالنطوائي إيد، 
َتعّرضه  إلى  األمر  أخيه، وأرجعوا  بوفاة  أية عالقة 

لالختناق من دخان احلريق.
إالّ أنه وبعد مرور سنوات طويلة، وخالل وجوده 
في السجن أملح إيد ألحد زمالئه بأنه شعر باالرتياح 

الشديد عندما قرر أن يتخلص من أخيه.
والدته  توفيت  أخيه  وفاة  من  العام  نحو  وبعد 
بالسكتة القلبية، ووجد إيد نفسه وحيداً في مجتمع 
ال يعرف عنه الكثير، حيث اعتكف في مزرعته وقطع 
والده  أن  باحلياة خارجها، خاصة  اتصاالته  معظم 

كان قد توفي منذ خمس سنوات مضت.
كان إيد مُيضي معظم وقته في عزلته يقرأ الكتب 
املتخصصة بالتشريح، وكان متأثراً في ذلك بعمليات 
االعتقال  معسكرات  في  املساجني  جثث  تشريح 
وشاركه  الثانية،  العاملية  احلــرب  خــالل  النازية 
اهتمامه هذا صديقه جوشن الذي كان ُيفضل العزلة 
أنه لتطبيق  واالنطواء مثله، حيث اتفق اإلثنان على 
اهتماماتهما بتشريح األجساد فإنهما يحتاجان إلى 

سرقة جثث املوتى من القبور.
بنبش  يقوم  إيد  كان  عشر سنوات،  مدى  وعلى 
القبور وإخراج اجلثث خاصة جثث النساء، ومنها: 
جثة والدته يساعده في ذلك صديقه جوش، وكانا 
يقومان بتشريح اجلثث ضمن طقوس غريبة، تتضمن 
أكل أجزاء منها، اعتقاداً منه بأن ذلك سيساعد إيد 

في التحول إلى إمرأة.
امرأة  إلى  بالتحول  الهوس  مرحلة  وصلت  وقد 
َحيّة،  امرأة  على حلم  للتغذية  يحتاج  بأنه  العتقاده 
وفي الثامن من ديسمبر للعام 1954، وكان إيد في 
قام  العمر  من  واألربعني  الثامنة  يبلغ  الوقت  ذلك 
بقتل امرأة تدعى ماري هوغان، والتي كانت متتلك 
فندقاً صغيراً حيث لم تتمكن الشرطة من الوصول 
الضحايا  بعض  سقط  ورمبا  الوقت،  ذلك  في  إليه 
خالل السنوات التالية، إال أن إيد بقي بعيداً عن أية 
وفي  اإلجرامية،  أنشطته  حول  به  تلصق  قد  ُتهمة 
للمعدات متلكه بيرنسيا  نوفمبر 1957 دخل متجراً 
واردين، وأطلق عليها النار، وعندما تأكد من موتها 
وضعها داخل شاحنة تابعة للمتجر وقاد الشاحنة 

إلى منزله.
فرانك، وهو ابن الضحية والذي يعمل نائب مدير 
الشرطة في املدينة، قام بإخبار الشرطة عن اختفاء 
الفواتير  والدته مع شاحنة املتجر، حيث مت فحص 
التي صدرت في الصباح، وكانت إحداها متعلقة ببيع 
مادة مضادة للتجمد، وتذكر فرانك أن شخصاً جاء 
إنه سيأتي في  الليلة املاضية، وقال  إلى املتجر في 

الصباح لشراء املادة، وكان هذا الرجل هو إيد جني، 
ومع توفر هذه الشكوك، قرر مدير الشرطة التوجه 
تبعد نحو عشرة كيلو مترات  التي  إيد  إلى مزرعة 

خارج املدينة.
املزرعة،  يقع في طرف  إلى مخزن  وهناك دخل 
ُمعلّقة وقد قطع رأسها،  امرأة  ُعثر على جثة  حيث 
وخضع جسدها للتشريح والتمزيق، ومع استمراره 
من  معه  ومــن  الشرطة  مدير  عثر  التفتيش،  في 
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ونصف  البشرية،  العظام  بعض  على  املساعدين 
أكياس  ثالثة  إلى  إضافة  بشرية  وجلود  جمجمة 

صغيرة مملوءة باألعضاء البشرية.
خالل التحقيق مع إيد قال: إنه خالل األعوام من 
قبراً،  أربعني  بسرقة  قام   1952 عام  وحتى   1947
وأخرج ما بداخلها من جثث، بهدف صنع امرأة متثل 

رغبته في تغيير جنسه.
املصحات  إحدى  وإيداعه  عليه  القبض  إلقاء  ومت 
العقلية، حيث أكدت نتائج فحصه، أنه يعاني من لوثة 
عقلية وأن السبب في ذلك يعود إلى أنه أحب والدته 
الوقت نفسه شعر بكراهية لها، ولذلك  كثيراً، وفي 
ليقتلهن  السن  الكبيرات في  النساء  يبحث عن  كان 

ومُيثل بجثثهن، وقد قيل: إن الضحية ماري هوغان 
كانت تشبه والدته كثيراً، ولهذا عمد إلى قتلها.

لكنه  البشر،  حلوم  آكلي  من  أنه  إيد  نفى  وقد 
اعترف بقيامه بنبش القبور. وفي احلادي والعشرين 
بتهمة  احملكمة  أمــام  إيد  َمثَُل   1957 نوفمبر  من 
قدَّم  األولى، حيث  الدرجة  من  قتل  ارتكاب جرمية 
بضعف  إدعائه  بسبب  التهمة  ضد  استئناف  طلب 

قواه العقلية.
تشبه  كان  هوغان  ماري  الضحية  إن  قيل  وقد 

والدته كثيراً،  ولهذا عمد إيد إلى قتلها.
وقد مت إيداع إيد مستشفى األمراض العقلية في 
مدينة ماديسون، وفي نوفمبر 1968 أكد األطباء عدم 

مقدرته العقلية التي متنعه من املُثول أمام احملكمة.
وفي الشهر نفسه أصدرت احملكمة حكما بإدانته، 
ولكن  وبسبب وضعه العقلي، أمرت بأن يقضي ما 

تبقى من عمره داخل مصحة عقلية.
في مارس من العام التالي، تعرض منزله حلريق 
ضخم، وبعد وقت قصير مت بيع سيارته التي كان 

يستخدمها في نقل اجلثث في مزاد علني.
وفي يوليو من العام 1984 توفي إيد إثر إصابته 
الدموية  الــدورة  في  وهبوط  التنفس  في  مبشاكل 
نتيجة ملرض السرطان الذي عانى منه في سنواته 
األخيرة، وقد تعرض قبره الواقع في مقبرة بلينفيلد 

للتدمير عدة مرات.
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أقام »س.ع. أ.« دعوى أمام محكمة أم القيوين 
باستحقاقه  حكومية«  »مؤسسة  عمله  جهة  ضد 
ألن  شهرياً،  درهماً   8475 بواقع  تقاعدياً  معاشاً 
إلى  رقته  أن  بعد  التقاعد  إلى  أحالته  املؤسسة 
مربوط  نهاية  منحه  مع  عشرة،  احلادية  الدرجة 
عن  امتنعت  املؤسسة  أن  إال  إليها،  املرقى  الدرجة 
املالية للترقية وخفَّضت معاشه  تنفيذ كامل اآلثار 

الشهري إلى 4117 درهماً شهرياً.
الدعوى،  برفض  القيوين  أم  محكمة  قضت 
عجمان  محكمة  أمــام  احلكم  الشاكي  فاستأنف 
املستأنف  احلكم  بإلغاء  قضت  التي  االستئنافية 

وبإلزام املؤسسة باملعاش التقاعدي للمستأنف.
استأنفت املؤسسة احلكم أمام احملكمة االحتادية 
ملزمة  املؤسسة  أن  رأت  التي  أبوظبي  في  العليا 

بتنفيذ قرار محكمة االستئناف.
وتعليقاً على هذا احلكم قال الدكتور رفعت عيد 
أستاذ مشارك في »كلية الشرطة«: إن هذه القضية 
تثير جملة من املبادئ القانونية ميكن تلخيصها في 

النقاط التالية:
1- تتمتع القرارات اإلدارية بقرينة الصحة، وهذه 
القرينة ال يزحزحها إال حكم قضائي بعد التثبت من 
أوجه مخالفة الشرعية التي حلقت بالقرار املستأنف 

ضده.
بوالية  املتعلق  االختصاص  في  الفصل  إن   -2
فيما  كلها  للخصومة  منهياً  حكماً  يعتبر  احملاكم 
فصل فيه وحسمه بقضاء قطعي، ولن يعقبه حكم 
آخر في موضوع الدعوى من احملكمة ذاتها، ومن 
ثم فيجوز االستئناف ضده استقالالً، إذ ال جدوى 
من  الدعوى  في  حكم  يصدر  حتى  االنتظار  من 

احملكمة غير املختصة. 
3- إذا تضمَّن القرار الباطل عناصر قرار إداري 
باعتباره  يكون صحيحاً  اإلداري  القرار  فإن  آخر، 
أن  اإلدارة  تبيَّنت  إذا  أركانه  توافرت  الذي  القرار 

امتناع عن تنفيذ قرار اإداري

حامد حمجوب

نيتها تنصرف إلى إصدار هذا القرار لو علمت بعيب 
القرار األصيل )حتول القرار اإلداري(. 

ثالث م�سائل 

بأبوظبي  العليا  االحتادية  احملكمة  حكم  ويثير 

التعليق  هذا  موضوع  اإلداريــة(  النقض  ــرة  )دائ
ثالث مسائل مهمة من مسائل القرارات واملرافعات 
اإلدارية، أولها تخص قرينة املشروعية التي حتملها 
القرارات اإلدارية، أما الثانية التي يثيرها هذا احلكم 
هذه  وتكشف  للخصومة،  املنهية  األحكام  فتخص 
لألحكام  للخصومة  املنهية  الطبيعة  عن  املسألة 
الصادرة بعدم االختصاص واإلحالة. وتبقى أخيراً 
نظرية  باعتبارها  اإلداري  القرار  حتول  مسألة 
وإرادة  سالمة  على  احملافظة  إلى  تهدف  قضائية 

اجلهة اإلدارية. 
املشروعية:  قرينة  يحمل  اإلداري  القرار   -1
ومفاد ذلك أن القرار اإلداري يتمتع بقرينة الصحة 
بفضل ما ُيحاط به من ضمانات تعني على قيام هذه 
يساهمون  الذين  املوظفني  اختيار  كحسن  القرينة، 
الرقابة  وتسليط  إصــداره  وفي  القرار  إعــداد  في 
الختصاصاتهم.  مباشرتهم  أثناء  عليهم  الرئاسية 
اإلدارية قد جتتاز  القرارات  فإن  عالوة على ذلك، 
مراحل متهيدية قبل أن تصبح نهائية، األمر الذي 

يقلل من فرص مخالفتها ملبدأ املشروعية.
ِقبل  من  القرار  مضمون  مخالفة  أن  شك  وال 
قابل  أو  باطل  القرار  أن  مبجرد  اجلهات  إحــدى 
لإلبطال دون أن يقول القضاء كلمته، من شأنه أن 
يزعزع قرينة الصحة املفترضة في القرار اإلداري، 
غير  في  اإلدارة  جانب  على  اإلثبات  عبء  وتنقل 

األحوال املنصوص عليها. 
من هنا نتفق مع ما ذهبت إليه احملكمة االحتادية 
فليس  اإلداري،  القرار  صدر  »إذا  أنه  من  العليا 
للمخاطب به أن يتمنع عن تنفيذه بحجة خطئه أو 
بطالنه، وما عليه سوى االستئناف ضده بالطرق 
املقررة  اآلجال  وخالل  قانوناً  احملددة  واألوضاع 
ذلك،  كان  وملا  اإلداري.  القرار  على  لالستئناف 
أصدرت  املؤسسة  أن  األوراق  من  الثابت  وكان 
احلادية  الدرجة  إلى  املستأنف ضده  بترقية  قراراً 

الدكتور رفعت عيد

ال ُيجدي اجلهة 

امل�شتاأنفة نفعًا ما 

مت�شكت به من 

اأنها اأخذت بنظرية 

حتول القرار االإداري 

واأعملت ال�شق 

ال�شحيح من القرار

ÉjÉ```°†b
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عشرة مع منحه نهاية مربوط الدرجة املرقي إليها 
بني  من  املؤسسة  وكانت  املعاش،  على  إحالته  ثم 
فيه  الرأي  وجه  كان  ما  أياً  القرار  بهذا  املخاطبني 
معاشات  شؤون  على  املشرفة  اجلهة  باعتبارها 
املتقاعدين، وأنها إذ لم تستأنف ضد قرار الترقية 
لعدم مشروعيته كما ذهبت في ردها على الدعوى، 

فإنها واحلال هكذا تكون ملزمة بتنفيذ القرار«.
منهي  واإلحالة  االختصاص  بعدم  احلكم   -2
للخصومة: طبقاً للمادة 151 من قانون اإلجراءات 
املدنية االحتادي »ال يجوز الطعن في األحكام التـي 
تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتهي بها اخلصومة 
إال بعد صدور احلكم املنهي للخصومة كلها، وذلك 
والصادرة  واملستعجلة  الوقتية  األحكام  عدا  فيما 
اجلبري  للتنفيذ  القابلة  واألحكام  الدعوى  بوقف 
وكذلك  االختصاص  بعدم  الــصــادرة  واألحــكــام 
األحكام الصادرة باالختصاص إذا لم يكن للمحكمة 

والية احلكم في الدعوى«.
 

ق�ة الأمر املق�سي

ويفهم من النص السابق أن احلكم الصادر بعدم 
على  ضده  االستئناف  يجوز  احملكمة  اختصاص 
استقالل، ولو صدر أثناء سير الدعوى بغير فصل 
استتبعتها  والتي  فيها  املطروحة  الطلبات  باقي  في 
احملكمة للقضاء في موضوعها، على اعتبار أنه حكم 
منهي للخصومة وحسمه بصدد عدم االختصاص 
طاملا أنه لم يعقبه حكم في موضوعه. وتفريعاً من 
يتمتع  االختصاص  بعدم  الصادر  فإن احلكم  ذلك، 
ميتنع  أن  القوة  هذه  ومؤدى  املقضي،  األمر  بقوة 

على اخلصوم أنفسهم معاودة التنازع في أية دعوى 
تكون هذه املسألة بذاتها هي األساس فيما يدعيه أي 

من الطرفني ِقبل اآلخر من حقوق مترتبة عليها.
محل  احلكم  حيثيات  على  املبدأ  هذا  وبتطبيق 
أعلنت  حيث  له،  احلكم  مطابقة  يتضح  التعليق 
أن  على  استقر  احملكمة  هذه  قضاء  »أن  احملكمة 
احملاكم  بوالية  املتعلق  االختصاص  في  الفصل 
فصل  فيما  كلها  للخصومة  منهياً  حكما  يعتبر 
آخر  حكم  يعقبه  ولن  قطعي  بقضاء  وحسمه  فيه 
ثم  ومن  ذاتها،  احملكمة  من  الدعوى  موضوع  في 
باالستثناء  عمالً  استقالالً  االستئناف ضده  يجوز 
الوارد في املادة »151« من قانون اإلجراءات املدنية 
االحتادي، إذ ال جدوى من االنتظار حتى يصدر في 
الدعوى حكم من محكمة غير مختصة، ثم ُيطعن فيه 

على ما جاء باملذكرة اإليضاحية لتلك املادة«. 
القرار  بتحول  نعني  اإلداري:  القرار  3- حتول 
كانت  )أياً  الباطل  القرار  تضمن  إذا  أنه  اإلداري 
فإن  إداري صحيح،  قرار  عناصر  بطالنه(  درجة 
القرار  باعتباره  صحيحاً  يكون  اإلداري  القرار 
الذي توافرت أركانه، متى تبينت اإلدارة أن نيتها 
القرار لو علمت بعيب  إلى إصدار هذا  ستنصرف 
القرار األصلي. ويلوح لنا أن العلة من فكرة حتول 
سالمة  على  احملافظة  إلى  راجعة  اإلداري  القرار 
هناك  كان  فكلما  اإللغاء،  من  اإلدارية  اجلهة  إرادة 
طريق للحفاظ على إرادة اإلدارة متمثلة في قرارها 
اإلداري، فإن األوفق اللجوء إليه بدالً من مصاحبته 

إلى ساحة القضاء وإلغائه.
الضوابط  السابق  التعريف  الفقه في  وقد جمع 

الالزمة إلعمال فكرة التحول، وهذه الضوابط هي: 
1- وجود قرار باطل أو قابل لإلبطال.

آخر  قــرار  عناصر  الباطل  القرار  تضمن   -2
صحيح.

3- اجتاه اإلرادة املفترضة لإلدارة إلى إصدار 
القرار الصحيح. 

م�سروعية التحّ�ل

ضوءاً  سنلقي  التفاصيل،  في  الدخول  ودون 
خفيفاً على الضابط الثالث الرتباطه بالدعوى محل 
كانت  إذا  إال  مشروعاً  يكون  ال  فالتحول  التعليق، 
هي  الصحيح  القرار  بإصدار  املختصة  السلطة 
نفسها السلطة التي أصدرت القرار املعيب، أي أنه 
بإصدار  مختصة  السلطة أصالً  تكون  أن  يشترط 
ألنها  إليه،  يتحول  الذي  واجلديد  املعيب  القرارين 
ألننا  التحويل،  إجراء  الستحال  كذلك  تكن  لم  لو 
سننسب إلى سلطة أخرى قراراً لم تعلن به إرادتها. 
وترتيباً على ذلك ال يجوز أن يتمسك بالتحول جهة 

أخرى غير التي أصدرت القرار املعيب.
وباستدعاء حكم احملكمة االحتادية العليا نطالع 
نفعاً  املستأنفة  اجلهة  يجدي  »وال  التالية:  احليثية 
ما متسكت به من أنها أخذت بنظرية حتول القرار 
اإلداري، وأعملت الشق الصحيح من القرار، ذلك أن 
إعمال هذه النظرية حق مقصور على اجلهة اإلدارية 
مصدرة القرار املعيب، باعتبار أن القرار اإلداري هو 
امللزمة وليس إفصاحاً  إرادتها  اإلدارة عن  إفصاح 
عن إرادة املخاطب بالقرار، األمر الذي يصبح معه 

النعي قائماً على غير أساس«.
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الذين  املنحرفون  األولى:  األحداث،  من  فئتني  بني  اجلديد«  »القانون  ومييز 
خلطر  ُمعرَّضون  أحداث  والثانية:  القانون،  عليها  يعاقب  سلوكيات  ارتكبوا 
االنحراف، كما مت تقسيم واقعي للتدابير املتخذة حيال األحداث، لتكون تدابير 
تربية وأخرى لإلصالح، ويعطي النوع الثاني دوراً أكبر لألسرة واملجتمع في 
الرعاية والتوجيه لتجنيب احلدث دخول مؤسسات إصالحية. كما فصل مشروع  
الرعاية  ربط  ومت  كبير  بشكل  عليها  ز  وركَّ الالحقة،  الرعاية  عملية  القانون 
أنه ميكن وضع  احَلدث، مبعنى  بحق  تصدر  أن  التي ميكن  بالتدابير  الالحقة 
احَلدث حتت املراقبة االجتماعية للتأكد من سلوكياته مع املعايير التي تضعها 
النيابة. ويخصص مشروع القانون مراقباً اجتماعياً لرعاية احلدث في املجتمع 
اخلارجي بعد اإلفراج عنه في إطار الرعاية الالحقة، ويسمح بحضور األخصائي 
االجتماعي كافة التحقيقات مع احلدث، ومن ثم دراسة حالة احلدث قبل عرضه 

على احملكمة وإبداء التوصيات التي يراها مناسبة. وينظم »القانون اجلديد« النظر 
في وضع األحداث الذين يرتكبون قضايا قبل سن 18 سنة وال يتم القبض عليهم 
إال بعد هذه السن، وينظم أيضاً إيداع األحداث الصادر بحقهم تدابير ويتجاوزون 
سن 18 سنة وهم يقضون فترة العقوبة. ويغلّظ املشروع العقوبة على ُمستغلي 
األحداث وُمحرِّضيهم على ارتكاب اجلرائم واألعمال املنافية للقانون، وأيضاً على 
أولياء األمور املهملني في رعاية أبنائهم بعد استالمهم، وينظم مشروع القانون 
اإلجراءات اخلاصة باجلزاءات الواقعة على األحداث املارقني عن سلطة الوالدين، 
كما يحظر مشروع القانون على من لم يتم اخلامسة عشرة من عمره التجول 
ليالً بغير ضرورة تقتضي ذلك، أو ارتياد األماكن أو شراء األشياء التي يكون من 
شأنها تعريضه لالنحراف. ويحظر على احلدث حمل أي من األسلحة البيضاء 

م القانون وفقاً لآلتي: في األماكن العامة. وقد َقسَّ

حول م�رسوع

قانون االأحداث اجلديد 2/1

نقيب/ د. زبيدة جا�سم حممد

ديوان وكيل وزارة الداخلية

يت�شمن م�شروع قانون االأحداث اجلديد اإن�شاء نيابة وحماكم خا�شة بالنظر يف ق�شايا االأحداث، وكذلك ت�شكيل 

م مراحل الطفولة، ويتم  �شرطة خا�شة لالأحداث �شيكون لها تدريب خا�ض وتكوين مهني خمتلف، يركز على تفهُّ

حتديد مهام �شرطة االأحداث و�شروط العاملني بها والقواعد التي يعملون مبوجبها.

قانونية

اأوراق
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اأوًل: تعريف احلدث

ُيعرِّف مشروع القانون، احَلَدث املّعرض للجنوح، بأنه الذي تتعرض سالمته 
أما احلدث اجلانح فهو  للخطر،  التربوية  أو  النفسية  أو  أو اجلسدية  األخالقية 

املرتكب جرمية أو فعالً معاقباً عليه في أي قانون. 

ثانيًا: الدعاوى اجلزائية �سد الأحداث

وقد نص املشروع على أنه ال تقام الدعوى اجلزائية على احلدث اجلانح الذي 
لم يتجاوز من العمر تسع سنني كاملة وقت ارتكاب اجلرمية، ولنيابة األحداث أن 

تأمر باتخاذ اإلجراءات التربوية أو العالجية املناسبة إذا ارتأت ضرورة ذلك.

ثالثًا: �سرطة الأحداث

ما من شأنه  النظر في كل  تتولى  إمارة  تخصص شرطة لألحداث في كل 
رقابة األحداث وحمايتهم من التَعرض إلى اجلنوح، على أن تتولى تقدمي احلدث 
إلى نيابة األحداث التي عليها مباشرة الدعوى اجلزائية في كافة مراحلها بالنسبة 

للجنايات واجُلنح واملخالفات التي يرتكبها األحداث .

رابعًا: نيابة الأحداث

يصدر  لألحداث  متخصصة  نيابات  احملاكم  هذه  أمام  النيابة  أعمال  تتولى 
بإنشائها قرار من وزير العدل. وتعتبر قضايا األحداث من القضايا املستعجلة، 
وحملكمة األحداث أن تنعقد أيام الُعطل األسبوعية والرسمية والفترات املسائية، 
ويجوز لها أن تنعقد عند االقتضاء في إحدى املؤسسات املعدة لألحداث. وال 
يجوز استئناف األحكام الصادرة على األحداث بتوقيع تدبير التوبيخ والتسليم 

لولي األمر.

خام�سًا: ماكم الأحداث

ُتشّكل في كل إمارة محكمة أو أكثر لألحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل 
اختصاصها  دوائر  األماكن، وحتدد  من  ذلك  غير  في  لألحداث  محاكم  إنشاء 
في قرار إنشائها.كما ينص املشروع على تضمني كادر احملكمة في عضويتها 
خبيرين في الطفولة، واالختصاصيني في املجاالت النفسية والتربوية، أحدهما 
على األقل من النساء، وذلك للمشاركة في تقدير التدبير املناسب، ويكون عليهما 
إبداء رأيهما كتابة بعد بحث ظروف احلدث من جميع الوجوه، وذلك قبل أن 
أن توقع على األحداث  التي ميكن  تصدر احملكمة حكمها. وتوضح اجلزاءات 
في دور رعاية األحداث في حالة قيامهم مبخالفات تستدعي العقوبة. وتكون 
والية العضو اخلبير ملدة سنتني قابلة للتجديد وفي حالة انقضاء املدة يستمر 
في ممارسة اختصاصه حتى صدور قرار آخر مع اصطحاب محام حلضور 

التحقيق.

�ساد�سًا: التدابري التي ميكن تطبيقها على الأحداث

ينص مشروع القانون على أنه إذا ارتكب احَلدث الذي أمت الثانية عشرة ولم 
يجاوز اخلامسة عشرة من عمره فعالً معاقباً عليه في أي قانون آخر ، حكمت 
احملكمة مبا تراه مناسباً من التدابير املنصوص عليها في هذا القانون. وإذا ارتكب 
احلدث الذي أمت اخلامسة عشرة من عمره جرمية معاقباً عليها باحلبس، فال يجوز 
أن تزيد مدة احلبس التي يحكم بها على احلدث على نصف احلد األقصى املقرر 
لها أصالً. ويجوز للمحكمة في اجُلنح أن حتكم عليه بأحد التدابير املنصوص 
عليها في هذا القانون بدالً من العقوبة املقررة للجرمية. وللمحكمة أن تعفو عن 
احلدث في اجلنح إذا لم يكن قد سبق احلكم عليه في جرمية أخرى، وأيضاً إذا 
كانت اجلنحة من جرائم السب أو الضرب، وكان االعتداء متبادالً. وعلى احملكمة 
في حالة العفو أن توجه إلى احلدث ما تراه مناسباً من نصٍح وإرشاد وأن تنذره 
بأنه لن يستفيد في املستقبل من عفو جديد. كما يستبدل بعقوبة الغرامة املقررة 
للجرمية التي ارتكبها احلدث أحد التدابير التي تراها احملكمة واملنصوص عليها 
في هذا القانون. وإذا ارتكب احلدث أكثر من جرمية قبل احلكم عليه في إحداها، 
تبني  وإذا  األشد.  للجرمية  املقررة  بالعقوبة  يحكم  واحدة،  عنها كوحدة  حوكم 
بعد احلكم على احلدث أنه ارتكب جرمية أخرى سابقة على صدور احلكم جاز 

للمحكمة االكتفاء بالتدابير أو العقوبات التي قضي بها عليه.

�س: ما االإجـــراءات التي تتبعهــا وزارة 

الداخليــة قبل القيام باأية مناق�شـــات

)�رساء ــ مقاوالت ــ توريدات عامة( اأو تنفيذ 

االأ�شغال وغريها؟

يجيب عن هذا السؤال:
النقيب/ حممد اأحمد الزيودي

إدارة الشؤون القانونية - ديوان وكيل الوزارة

- األصل في شراء جميع املواد واألصناف وإجراء مقاوالت 
األعمال واألشغال أو تأدية اخلدمات أن يتم عن طريق املناقصات العامة، 
ومع ذلك يجوز االستثناء والشراء عن طريق املناقصة احملددة أو املمارسة 
أو األمر املباشر أو الشراء اخلارجي وذلك يدوياً أو إلكترونياً، مع مراعــاة 
أن كل طلـب شـراء تبلغ أو تزيد قيمته التقديرية عن مليون ونصف املليون 
درهم يلزم طرحه باملناقصة العامة، وفي احلاالت الطارئة يجوز الشراء بأي 

طريقة كانت مبوافقة مسبقة من الوزير املختص.
املناقصة العامة: هي الطريقة األساسية الختيار التعاقد من جهة اإلدارة، 
ويتم طرحها عن طريق اإلعالن العام، ويتم إثبات جميع اإلجراءات التي متت 
بصددها في محضر رسمي ُتّدون فيه وقائع جلسة املناقصة ومالحظات 
جميع  عليه  ويوقع  االعتراضات،  جميع  ذلك  في  مبا  وتوصياتها  اللجنة 
أعضاء جلنة املناقصات، وترفع به كشوف ومستندات املناقصة والعطاءات 
املُقّدمة، ومن ثم ترفع اللجنة املوضوع إلى السلطة املختصة باالعتماد طبقاً 

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

- املدير العام أو من ينوب عنه حتى عشرة ماليني درهم.
- املدير التنفيذي عدا رئيس اللجنة حتى ثالثة ماليني درهم.

املناقصة احملدودة: هي التي ُيدعى لالشتراك فيها املوردون، واملقاولون 
املعتمد التعامل معهم لكفاءتهم أو  تخصصهم سواء في داخل دولة اإلمارات 
املناقصة  في  املُطبقة  واإلجــراءات  القواعد  في شأنها  وتطبق  أو خارجها، 

العامة عدا اإلعالم العام.
حاالت  في  إليها  اللجوء  يتم  خاصة  طريقة  هي  باملمارسة:  الشراء 
محدودة، يجب أن حترر اللجنة محضراً عن كل حالة تذكر فيه ما قامت به 
من إجراءات مصحوبة بالعروض واإلقرارات التي حصلت عليها باملمارسة 
مع بيان األسعار ثم ترفع اللجنة توصياتها للسلطة املختصة باالعتماد على 

النحو اآلتي:
- الوزير املختص )بدون حٍد أعلى(.

- مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه سبعمائة ألف درهم.
- املدير التنفيذي أو من ينوب عنه خمسمائة ألف درهم.

الشراء باألمر املباشر: وهي طريقة يتم اللجوء إليها في حاالت محددة، 
تعد مذكرة باألسباب التي تدعو لشراء املواد أو تنفيذ األعمال باألمر املباشر 
ملا  وفقاً  املسبقة  املوافقة  على  للحصول  املختصة  السلطات  على  وتعرض 

يلي:
- الوزير املختص )بدون حد أعلى(.

- مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه سبعمائة ألف درهم.
- املدير التنفيذي أو من ينوب عنه خمسمائة ألف درهم.

ويجوز للوزير املختص املوافقة دون التقيد بحد أقصى في حالة املواد أو 
األعمال التي تكون محتكرة من قبل احدى املؤسسات العامة الوطنية.

ار
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اآفاق

ر�شـد

اجتاهــات

اجلـرميــة

الواجبات األساسية لعمل الشرطة تتلخص في 
ثالثة محاور هي:

منع ارتكاب اجلرمية، وكشف اجلرمية، وتقدمي 
وترخيص  املــرور  )تنظيم  للجمهور  اخلــدمــات 

املركبات وأعمال اجلوازات.. إلخ(.
وأهم هذه الواجبات، منع ارتكاب اجلرمية، ألن 

منع ارتكاب اجلرمية معناه:
اجلمهور  وشــعــور  العام،  األمـــن  استتباب 
ملخاطر  تعّرضهم  من  اخلوف  وعدم  بالطمأنينة، 
ووقوع  واملمتلكات،  األرواح  في  اإلجرامي،  الفعل 
بأن  االنطباع  يعطي  اكتشافها  مت  وإن  اجلرمية، 
غير  األمــن  وأن  املجتمع  في  موجودة  اجلرمية 

مستتب.
شرطة  جهاز  ألي  الرئيسية  األهــداف  من  إذن 
حتى  ممكن  مستوى  أدنــى  إلى  اجلرمية  خفض 
هو  ما  ولكن  األمن،  استتباب  من  الهدف  يتحقق 

إذا  اجلرمية؟.  ارتكاب  منع  حتقيق  إلى  السبيل 
معناه،  اجلرمية  منع  إلى هدف  الوصول  استطعنا 
ذلك  اجلرمية، ومعنى  على  السيطرة  نستطيع  أننا 
معتادي  عن  للمعلومات  التوصل  باإلمكان  أنه 
اإلجرام، وعن البؤر اجلغرافية التي يكثُر فيها الفعل 
التي  واألسباب  فيها،  الضعف  ومواطن  اإلجرامي 
تدعو إلى ذلك، باإلضافة إلى معرفة األسباب التي 
وأنواع  عامة،  بصفة  اجلرمية  ارتكاب  إلى  تؤدي 
اجلرائم التي تتصاعد وتزداد في منطقة ما وسلوك 
للفعل  يتعرضون  جعلتهم  التي  اجلرمية  ضحايا 

اإلجرامي.
املعلومات،  هذه  مثل  إلى  التوصل  استطعنا  إذا 
فمن املمكن وضع االستراتيجيات واخلطط التي من 
شأنها التقليل من ارتكاب اجلرمية، وذلك عن طريق 
وخصائص  وأسبابها،  اجلرمية  اجتاهات  رصد 
مرتكبيها، واملناطق اجلغرافية التي هي أكثر تعرضاً 

بعض  تدعو  التي  واألســبــاب  اجلرمية،  لوقوع 
األشخاص ليكونوا ضحايا للجرمية.

ولتحقيق عملية رصد اجتاهات اجلرمية البد لنا 
من جمع كم هائل من املعلومات عن كل جرمية يتم 
ارتكابها في املنطقة التي نسعى إلى منع أو تقليل 
ارتكاب اجلرمية فيها، وال بد لنا من تأسيس قاعدة 
التي سوف  الضرورية  املعلومات  تتضمن  بيانات 
نستخدمها لرصد حركة واجتاهات الفعل اإلجرامي، 
ن من وضع االستراتيجيات واخلطط  وبالتالي التمكُّ
أو  تقليل  ميكن  ال  اجلرمية.  ارتكاب  ملنع  الالزمة 
أن نعرف ونرصد  ارتكاب اجلرمية من دون  منع 
قالب  في  جرمية  كل  ووضع  اجلرمية،  اجتاهات 
الدافع الرتكاب  املعلومات عن  الكثير من  به  معني 
وعن  مرتكبها  وهوية  شخصية  وعن  اجلرمية، 
املجرم الرتكاب  أغرت  التي  األمنية  الضعف  نقاط 
الضحية  عن  معلومات   إلى  باإلضافة  اجلرمية، 

الدكتور/ حاكم عبدالرحمن
مستشار مبكتب سمو 

مدير عام شرطة رأس اخليمة
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وهويته وخصائصه الشخصية واالجتماعية التي 
دفعت الرتكاب الفعل اإلجرامي.

ر�سد اجتاهات اجلرمية

إن رصد اجتاهات اجلرمية يعتمد اعتماداً كامالً 
على اإلحصائيات اجلنائية، والتي البد أن تتضمن 

اآلتي:
> عدد اجلرائم املرتكبة واملُبلَّغ عنها، إذ أن حوالي 
15٪ فقط هي اجلرائم التي تصل إلى علم الشرطة 

وتتعامل معها، هذا هو املعروف عاملياً.
> نوع اجلرائم.

> عدد اجلرائم التي يتم اكتشافها باملقارنة مع 
تلك التي يتم التبليغ عنها.

> عدد اجلرائم التي تظل غامضة، مبعنى أنه لم 
يتم التوصل ملرتكبيها.

وهويته  وجنسه  للمجرم  العمرية  الفئة   <
واملعلومات الشخصية عنه.

> هوية الضحية، واألسباب التي أدت ألن يكون 
هدفاً الرتكاب اجلرمية.

بنسبة  يتزايد  املرتكبة  اجلرائم  من  نوع  أي   <
مئوية معينة، وأيها يتناقص وملاذا؟

املعلومات  وصحة  دقــة  على  واعــتــمــاداً  إذن 
يتم  أن  ميكن  اجلنائية  اإلحصائيات  في  الــواردة 
تؤدي  دقيقة  بصورة  اجلرمية  اجتاهات  رصد 
ملنع  الالزمة  اخلطط  إلى وضع  املطاف  نهاية  في 
جهاز  ألي  استراتيجي  كهدف  اجلرمية  ارتكاب 

شرطة حديث.

عنا�سر ر�سد املعل�مات عن اجلرمية

الزاوية  حجر  هو  اجلرمية،  اجتاهات  رصــد 
ملنع  الالزمة  واخلطط  االستراتيجيات  لوضع 
وضع  من  نتمكَّن  وحتى  ألننا  اجلرمية،  ارتكاب 
تلك اخلطط، البد من أن ندرك متاماً ونرصد بدقة 

اجتاهات اجلرمية من حيث اآلتي:
ـ نوع اجلرائم في منطقة ما. 1ـ 

ـ من هم مرتكبو تلك اجلرائم، وما خصائصهم  2ـ 
واالقتصادية  واالجتماعية  والتعليمية  العمرية 

كذلك.
اجلرمية  تلك  ارتكاب  من  الدافع  معرفة  ــ   3

املعينة.
4 ــ معرفة نقاط الضعف التي مكَّنت املجرم من 

ارتكاب جرميته.
ـ معرفة ما إذا كان املُجرم معتاداً على اإلجرام،  5ـ 
السمات  وما  مرة،  ألول  اجلرمية  يرتكب  أنه  أم 

واخلصائص الشخصية للُمجرم.
واالجتماعية  الشخصية  السمات  ماهي  ــ   6

للضحية التي جعلته هدفاً الرتكاب اجلرمية.
7 ــ ما إذا كانت اجلرمية مت ارتكابها بواسطة 
بواسطة  أو  املُنّظمة(  )اجلرمية  إجرامية  عصابات 

فرد.
اجلرمية  تلك  فيه  ترتكب  ــذي  ال الوقت  ــ   8

املتكررة.
اجلرمية  ارتكاب  في  املستخدمة  األدوات  ــ   9
النارية، آالت الكسر،  »األسلحة البيضاء، األسلحة 

لتحقيق عملية 

ر�شد اجتاهات 

اجلرمية البد من 

جمع املعلومات 

عن كل جرمية 

يتم ارتكابها يف 

املنطقة التي 

ن�شعى اإىل منع 

اأو تقليل اجلرمية 

فيها

معدات أخرى«.
ـ التعرف على احمليط اجلغرافي للمنطقة التي  10ـ 

تتكرر فيها تلك اجلرمية.
املنطقة  في  اجلمهور  فعل  ردة  رصــد  ــ   11
واستعداد أفراد اجلمهور ملساعدة الشرطة، لضبط 
الشرطة  )أعمال  اجلرمية  تكرار  ومنع  املُجرم 

املجتمعية(.
جمع هذه املعلومات، هو محور رصد اجتاهات 
تواجدها  ومــكــان  أسبابها  ومعرفة  اجلــرميــة 
وهي  وضحاياها.  مرتكبيها  وصفات  وخصائص 
املعلومات التي تساعد على وضع اخلطط الحتواء 
اجلرمية وتقليل وقوعها ومتكني جهاز الشرطة من 
اتخاذ اإلجراءات املناسبة حيالها، من مثل تكثيف 
دور  وتفعيل  احلراسات،  نقاط  وزيادة  الدوريات، 
الشرطة املجتمعية، والعمل على استقطاب وجتنيد 

.)informants( أعداد أكبر من املصادر السرية

الهيكــل التنظيمي جلهـــاز ر�ســد 

اجتاهات اجلرمية

أربع  اجلرمية  اجتــاهــات  رصــد  جهاز  يضم 
وحدات رئيسية هي:

ـ اإلحصائيات اجلنائية التي تتضمن وحدتني،  1ـ 
اإلحصاء  ووحدة  الشهري  اإلحصاء  وحدة  هما: 
السنوي، )عدد اجلرائم املُبلَّغة وعدد املكتشف منها 

ونوعها(.
اخلــاص  الشخصية  املــعــلــومــات  فــرع  ـــ  ـ  2
عن  واملعلومات  اجلرمية  مرتكبي  عن  باملعلومات 

ضحايا اجلرمية.

والــذي من  ارتكاب اجلرمية  أسلوب  ــ فرع   3
يتَّبعه  الذي  األسلوب  وُيسجل  يرصد  أن  شأنه 

املُجرم املعتاد بصورة متكررة.
ـ فرع التحليل واملقارنة والتي تتم فيه دراسة  4ـ 

وتسجيل اجتاهات اجلرمية.
تقوم  أن  اجلنائية  اإلحصائيات  وحدة  على   <
للجرائم،  والسنوي  الشهري  اإلحصاء  بإعداد 
دقيقة  معلومات  اإلحصائيات  تتضمن  أن  على 
عن أسلوب ارتكاب اجلرمية وتفاصيل خصائص 

وصفات املُجرم.. إلخ(.
> وحدة املعلومات الشخصية، ُتعد كافة املعلومات 
عن املجرم وسوابقه اجلنائية وصفاته الشخصية 

واالجتماعية والثقافية، وكذلك عن الضحية.
ارتكاب  أسلوب  رصد  وحدة  مهمة  أن  كما   <
األسلوب  تفاصيل  تــدويــن  تتضمن  اجلــرميــة 
اإلجرامي ملرتكبي اجلرمية، خصوصاً في اجلرائم 

املرتكبة بواسطة معتادي اإلجرام.
وتقوم  اجلرائم،  ومقارنة  التحليل  وحــدة   <
أو  بتحليل اإلحصائيات من حيث تغيرها صعوداً 
تكرارها  ومناطق  مرتكبيها  وخصائص  انخفاضاً 
فترات محددة  في  املقارنات حولها  إجراء  بجانب 

)سنوياً مثالً أو شهرياً(.

�خلال�سة

إذن إنشاء جهاز رصد اجتاهات اجلرمية سيكون 
ارتكاب  منع  عملية  في  الرئيسي  العنصر  هو 
الفرصة  تتيح  اجلرمية  اجتاهات  ألن  اجلرمية، 
عدد  لتقليل  الضرورية  األمنية  اإلجراءات  لتطبيق 
اجلرائم واحلد من آثارها السلبية. تلك اإلجراءات 
في  مستتب  األمن  أن  عن  للتحدث  تدعونا  التي 
يؤكد  اجلرمية  اجتاهات  رصد  إن  املعنية،  املنطقة 

على ضرورة اتخاذ إجراءات عدة من مثل:
> تكثيف الدوريات في املنطقة.

> حماية األشخاص الذين رمبا يكونون ضحايا 
للجرمية.

> مراقبة معتادي اإلجرام.
> توعية اجلمهور، ألخذ احليطة واحلذر بعدم 

الوقوع ضحايا للجرمية.
اجلرائم  ارتكاب  من  اجلمهور  خوف  إزالــة   <
)خصوصاً الكسر املنزلي وجرائم القتل واالغتصاب 

وجرائم العنف(.
> تطوير القوانني.

التعاون  بضرورة  وإقناعه  اجلمهور  دفع   <
)الشرطة  اجلرمية  مخاطر  ــدرء  ل الشرطة  مع 

املجتمعية(.
وجمعيات  العام  النفع  جمعيات  مع  التعاون   <
املجتمع املدني للمشاركة في اجلهود ملنع ارتكاب 
اإلجرامي  الفعل  ضحايا  ومساعدة  اجلرمية، 

)الشرطة املجتمعية(.
لرصد  )جهاز  استحداث  أهمية  تبرز  هنا  من 
إلى  اجتاهات اجلرمية(، ألنه عنصر مهم ويؤدي 
على  تساعد  التي  واخلطط  االستراتيجيات  وضع 
من  الرئيسي  الهدف  وهو  اجلرمية،  ارتكاب  منع 

أهداف العمل الشرطي.
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ذات  قال  ماكارثر  دوجالس  األمريكي  اجلنرال 
توجد  بل  الكوكب،  هذا  على  أمن  »اليوجد  مــّرة: 

فرص فقط«.
قد  يكن  لم  رمبا،  ذلك  اجلنرال  هذا  قال  عندما 
ظهر في زمنه تنظيم »القاعدة« أو األجيال احلالية 
من اإلرهابيني االنتحاريني، وهو لرمبا كان يقصد 
تقليص الدور األمني للحكومات بعد احلرب العاملية 

الثانية. 
نفيه  في  صواب  على  ماكارثر  كان  إذا  ولكن 
أكثر  عندئذ  تصبح  الفرص  فإن  األمن،  لوجود 
في  احملترفون  يقوم  حيث  وخطورة،  حسماً 
القطاعني العام واخلاص باختيار وتنقيح وسائلهم 
ملواجهة اإلرهاب، وفقاً للكاتب ايد بوملبو في مقالة 
له بعنوان: »الفرصة تقرع على باب مصفح ضد 

الصوت« في مجلة »أميركان كوب«.
وفرض  الشرطة  أجهزة  في  العاملني  وعلى 
هذه  نتيجة  تنشأ  التي  الفرص  حتديد  القانون 
الظروف املرتبطة بالتعايش اجلماعي ضد ما يعرف 
باملواجهة بني الشرق والغرب، وهو ما يؤدي إلى 
فتح الباب أمام مشاركة العديد من الكيانات املعنية 
مثل: أجهزة فرض القانون التي جتد نفسها هدفاً 

محتمالً ألية أعمال معادية.

حركة �سديدة البطء

التغيير أمر حتمي رغم أنه قد ال يتم بالسرعة 
الكافية وبصفته يتعلق بسالمة املجتمع، فإنه لم يعد 
ُينظر إليه بالسهولة مثلما ُينظر إلى الدور الشامل 

للحكومة.
وقد يتساءل البعض عما إذا كانت احلكومة هي 
اجلهة الرئيسية في توفير احلماية، إذ وفقاً لبحث 
افترضت  إعداده، فإن مجموعات غير حكومية  مت 

من يجب اأن يحمي 

البنى التحتية؟

د. ح�سن توفيق

االستعانة  دون  لها  الذاتية  احلماية  بتوفير  قيامها 
باألجهزة احلكومية.

احلماية  مفهوم  »تغيير«  أو  هيكلة«  »إعادة  إن 
فاخلطط  احلالية،  بالتطورات  يرتبط  العامة 
والسياسات املتعلقة بالقطاع اخلاص تفوق نظيراتها 

في القطاع العام بشكل كبير.
من  الكثير  متزايد  وبشكل  ميضون  فالناس 
حياتهم اليومية في أماكن يتم فيها توفير احلماية 
للناس ومواجهة اجلرائم بواسطة القطاع اخلاص. 
مثل: املواصالت واملتنزهات واملؤسسات التعليمية 

وفي املنازل أيضاً.
أعدها  التي  التحتية  البيئة  ملبادرة حماية  ووفقاً 
مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي فإن 85 باملائة 
املتحدة  الواليات  في  الرئيسية  التحتية  البنية  من 

ميتلكها ويديرها القطاع اخلاص.
كما أن الواليات املتحدة تعتمد بشكل متزايد على 
الشركات األمريكية العاملة في املجال األمني بهدف 
حماية أمن الدولة واقتصادها الذي يضم: املنتجات 
والطاقة  واملياه  وتوزيعها  والغذائية  الزراعية 
السلكية  واالتصاالت  الطبية  واخلدمات  والصحة 
واملصرفية  املالية  واخلدمات  والنقل  والالسلكية، 
الرياضية  واملراكز  والكيميائية  اخلطرة  واملــواد 

والتجارية.
وتبدو هذه القائمة من الناحية النظرية بال نهاية، 
إذ أن هنالك أعداداً وأنواعاً من املبادرات العملية لكل 
من القطاعني العام واخلاص لكي ميارسا واجباتهما 

األمنية من خاللها.
لوزارة  التابع  الدبلوماسي  األمن  ملكتب  ووفقاً 
الهاجس  يبقى  اإلرهاب  فإن  األمريكية،  اخلارجية 
والذي  العالم،  في  مكان  كل  في  الرئيسي  األمني 
غير  واملنظمات  األمريكية  واألعمال  التجارة  ُيهدد 

خارج  العاملة  األكادميية  واملؤسسات  احلكومية 
الواليات املتحدة.

من  األول  النصف  وخــالل   2009 العام  وفي 
واألمريكية  الغربية  املصالح  شهدت   2010 العام 
في شمال غرب وشرق أفريقيا العديد من الهجمات 
الهند  في  هجمات  وقــوع  إلى  إضافة  اإلرهابية، 

واليونان وأفغانستان.
وبالرغم من أن تلك احلوادث اإلرهابية التي جرت 
في العام 2009 لم تؤِد إلى وقوع ضحايا أمريكيني، 
إذ تركزَّت على أهداف غربية، إال أنها أثارت القلق 
في  العاملة  األمريكية  واملنظمات  الشركات  لدى 

مناطق معرضة لوقوع مثل هذه احلوادث.
ومن الواضح أن العديد من احلوادث األمنية التي 
األمنية  للمؤسسات  أظهرت   2009 العام  شهدها 
األمريكية العاملة في القطاع اخلاص أهمية حتديد 
الفرص الالزمة ملواجهة الهجمات اإلرهابية، والرد 

على أية تهديدات.
التي  سبتمبر  من  عشر  احلــادي  أحــداث  ومنذ 
شهدتها نيويورك قبل أكثر من عشر سنوات, التزال 
هناك ُهوة كبيرة بني األدوار التي تقوم بها أجهزة 
فرض القانون احلكومية والتي تتعرض للكثير من 
االنتقاد لتعرضها للفشل، وبني ما تلعبه املؤسسات 

األمنية في القطاع اخلاص ملواجهة اإلرهاب.
األمريكي  الشارع  قلق  كثيراً  يثير  األمر  وهذا 
الذي يسعى إلى أن يرى تعاوناً فعاالً بني األجهزة 
األمنية التابعة للقطاعني العام واخلاص وخلق بيئة 
قادرة على مواجهة اإلرهاب وتغيير الثقافة السائدة 
لدى العاملني في هذا املجال، بحيث ال يتم االكتفاء 
نوع  إلى  بل حتويله  لديهم,  األمني  الوعي  بغرس 
من املسؤولية املشتركة في القطاعني العام واخلاص 

معاً.

القطاع  ميلكها  املتحدة  الواليات  يف  االأ�شا�شية  التحتية  البنية  من  باملائة   85
اخلا�ض، ومل ت�شتفد ال�شرطة واحلكومة من هذا املورد ب�شورة اإيجابية.
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حممد ح�سن احلربي

»ليلة البعو�س«

يف فلوريدا

�شياحة
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تعتبر واليتا »أريزونا« و»فلوريدا« في اجلنوب 
العيش  املرغوب  اخلضراء  الواليات  من  األمريكي 
املدهشة  واملناظر  اخلالبة  الطبيعة  بسبب  فيهما 
ما  غالباً  الواليتني  هاتني  في  البحر.  من  وقربهما 
جتد نوعني من الناس أو شريحتني: األولى يسعى 
أفرادها إلى اصطياد الفرص وصناعة املال السريع، 
وبقية  كوبا  من  لقربها  فلوريدا  في  )خصوصاً 
الثانية فهم  الشريحة  أما  الالتينية(.  أمريكا  بلدان 
كبار السن ممن غادرهم األبناء كل إلى حال سبيله، 
وأنهوا خدماتهم وتقاعدوا، حيث قضاء ما تبقى لهم 
من عمر جميل في التجوال والسفر والتمتع بجمال 
الطبيعة وسحر األمكنة. وألمريكا نصيب األسد في 

»ليلة البعو�س«

يف فلوريدا

أشكال الطبيعة املختلفة، سواء كانت سهالً وجبالً أم 
وادياً وساحالً. وفلوريدا هي من الواليات املسطحة، 
على  أرض ممتدة  بل  اإلطالق،  على  فيها  ال جبال 
شكل لسان عريض في البحر جتاه أمريكا الالتينية، 
وفيها العديد من املستنقعات التي حتولت مع الزمن 
إلى محميات تعيش فيها الزواحف البرمائية وأنواع 
جيد  مثال  وفلوريدا  والطيور.  واألشجار  النباتات 
وجميل للمدينة »الكوزموبوليتانية«، حيث صهرت 
الثقافة  في  اجلنسيات  من  العديد  الزمن  مبرور 
على  األساس  في  غناها  القائم  الواحدة  األمريكية 
التنوع، لذا فإنك جتد في الشارع الواحد مجموعة 
من الِسحن واملالمح أغلبها يتحدر من بلدان أمريكا 

»سبانك«  يسمونهم  األسبانية  ويتحدث  الالتينية، 
ويتمتعون بجمال جاذب. 

حسن، وماذا بعد هذه املقدمة؟

رحلة على املاء

كنا مجموعة في صيف أحد األيام في فلوريدا 
الرطبة نوعا ما »ورطوبة فلوريدا كما نشعر، تختلف 
عن رطوبة الهند أو سيرالنكا أو سنغافورا«، نتفكر 
ماالً  تكلف  ال  منعشة  مدهشة  قصيرة  رحلة  في 
والطريق إليها ال يستغرق وقتاً، »فمن غير املفضل 
الطريق«..  في  ُجلَّ وقتك  الرحلة عدم متضية  في 
»فلوريدا  من  أجمل  مكان  ال  أن  الــرأي  واستقر 
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كيز«..لكن ما قصة »الكيز« هذه؟
الكاريبي  جهة  من  قليالً  الغربي  اجلنوب  في 
كأنها  اجلزر  من  العديد  توجد  الالتينية«  »أمريكا 
في  تشبه  األخــرى  تلو  واحــدة  بخيط،  ملضومة 
نسقها زرد الظهر، ويربطها خيط هو جسر لطوله 
الهندسة  إجنازات  أحد  تراه  املاء  في  أركانه  وقوة 
وشكلها  لعددها  اجلــزر  هذه  األمريكية.  املدنية 
تشبه سلسلة  احلقيقة  في  بـ»الكيز«.. هي  سميت 
من  ولعله  منا،  الشخص  يستخدمها  التي  املفاتيح 
هنا جاءت التسمية. وهي سلسلة طويلة؛ فلو ركبت 
السيارة من ميامي بسرعة 40 ميالً في الساعة إلى 
يربطها مبيامي«،  »أي  آخر جزيرة يصلها اجلسر 
وهي جزيرة »كي ويست«، الستغرق الطريق معك 
أربع ساعات، والتستطيع بأي حال زيادة السرعة 
مرتفعة  بالدوالرات  »فالعقوبة  اجلسر،  هذا  على 

وتكدر النفس«.
نحن في احلقيقة اختصرنا التعب رمبا واخترنا 
السلسلة  هذه  من  األول  الربع  في  اجلزر  إحدى 
وكان اسمها »كي الرغو«، والتي هي تشبه إلى حد 
ما البقية، وإن كان هنالك اختالف في عدد الفنادق 
هذه  أن  واكتشفنا  الشوارع،  وعدد  اجلزيرة  في 
اجلزر مناسبة للمتزوجني اجلدد ليقضوا فيها شهر 
العسل. هي ليست رخيصة لكنها في الوقت نفسه 
أنها تتمتع  أمريكا، ثم  املدن في  ليست بغالء بقية 
بهدوء غير عادي، مما يساعد على االرتخاء والراحة 
التامة بعيداً عن أي نوع من الصخب. لكن الصخب 
وأعطاء  املرح  حيث  الليل،  في  موجود  »الطوعي« 
اآلدمية  الستعادة  رمبا  قصيرة  إجــازة  الرزانة 

البدائية كما يقول أحد أفراد املجموعة. 

الدخان مل ي�سد الهج�م

»كي الرغو«، حيث وضعنا خيامنا الشبابية، هي 
إحدى اجلزر العشر التي تنتشر في البحر بني فلوريدا 
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وكوبا )آخر جزيرة تبعد عن كوبا 90 ميالً(. 
تلك  ليلة كاملة في  الشاطئ وقضينا  خيَّمنا على 
اجلزيرة، لكن حدث ما كان ليس متوقعاً )هل أتركه 
لقد  أســرده!  نعم  ؟(..  لكم  أسرده  أم  القادم  للعدد 
به  حدث ما لم نحسب له حساباً، وكنا نستطيع جتنُّ
ألنه مر علينا في رحالت أفريقيا هجوم مشابه ..إنه 
»البعوض«، فما أن قربت الشمس على املغيب )وعينك 
ما تشوف إال النور( حتى هجمت علينا أسراب من 
نستطع حتديدها  لم  »مواقع صديقة«  من  البعوض 
فاحتمينا باخليام، ولكون اجلو كان رطباً لم نستطع 
البقاء داخلها، فخرجنا مرة أخرى مفضلني البعوض 
على املوت اختناقاً. وعندما أشرقت الشمس، وكنا لم 
ننم جيداً، اكتشفنا أن في جسم كل واحد منا العديد 
من البقع احلمراء خلفتها قرصات البعوض البحري. 
في احلقيقة فكرنا ليلة البارحة في االحتماء بالدخان 

كان من  لقد  الرحلة،  أحدنا طوال  تفارق  الضحكات 
املهم في حاالت كهذه أن حتوِّل املأزق إلى ما يشبه 

املقلب الساخر لتستمر املتعة.

ْل ما ت�ساء! كحُ

لقد كنا وعدنا أنفسنا أننا سنتمتع بالرياضة 
املميزة التي تدربنا عليها وهي: رياضة »الكايت 
والبعوض  ُيسعفنا،  لم  الوقت  لكن  بوردينغ«، 
زاد الطني بلة، وبعضنا نسي جلب معداته معه. 
وفي خضم  سعداء،  كنا  ذلك  من  الرغم  وعلى 
تلك الساعات احللوة، لم منر كما خططنا، على 
»كل  وشعاره:  اجلزيرة  في  األسماك  مطعم 
أنواعاً  املطعم  يقدم  واحــدة..  بدفعة  تشاء«  ما 
الكرابس«..  و  »كروبير  أشهرها  األسماك  من 
»القباقب«..  اخلليج  في  لدينا  تسمى  واألخيرة 
بوردينغ«  »الكايت  رياضة  معرفة  يريد  وملن 
عليه أن يتأمل الصورة املنشورة هنا ليألفها، أما 
كيف وأين يتدرب عليها، فال داعي للذهاب إلى 
ب عليها هنا في  فلوريدا اخلضراء بل ميكن التدرُّ
أبوظبي أو دبي، فقد انتشرت هذه الرياضة بني 
مختلف األعمار من الناس في كل أنحاءالعالم..

لقد  أخرى،  في مشكلة  تسببنا  لكن  البعوض،  لطرد 
دخل الدخان من خالل املكيفات إلى كرفانات الشباب 
التوقف عن  املجاورة، فخرجوا يسعلون طالبني منا 
شبه  كانت  التي  الدخان  وبث  النار  إشعال  عملية 
فاشلة. لكن رغم ذلك كله، كانت الرحلة غير عادية، 
تكن  ولم  والدجاج،  األحمر  اللحم  شواء  فيها  أكلنا 
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صومالية  امرأة  أشهر  كانت  رمبا  عبدي،  حواء 
األزياء  عارضة  مواطنتها  بعد  العالم  مستوى  على 
البقاء  اختارت  حواء  أن  املرأتني  بني  الفرق  إميان. 
في بلدها الذي متزقه احلرب ونذرت مهنتها كطبيبة 
لتعالج آالم عشرات اآلالف من بني جلدتها لدرجة 

أن البعض منحها لقب »األُم تيريزا الصومالية«. 
تعد الدكتورة حواء عبدي من أولى الطبيبات في 
النساء  مجال طب  في  تخصصن  الالئي  الصومال 
والوالدة إن لم تكن األولى، ثم دعمت ذلك بدراسة 

القانون. 
وفي رسالة عبر البريد اإللكتروني قالت لـ»999«: 

كيف أصبحت طبيبة؟: 
»في أحد األيام وأنا صغيرة ذهبت لزيارة والدتي 
لدينا حكومة  كان  املستشفي،  في  ترقد  كانت  التي 
وقانون ونظام، ورأيت كيف يعامل األطباء مرضاهم 
بهم..  واالهتمام  ملتزمون مبساعدتهم  أنهم  وكيف 

وكان لذلك أثره الطيب علي«.
لكن وفاة أمها بسبب مضاعفات الوالدة أحدثت 
صدمة لديها، فبدأت حواء بنت الـ12 ربيعاً تفكر في 
بسبب وضع  املوت  من  اآلخرين  إنقاذ  كيف ميكن 
في  تتخصص  طبيبة  تصبح  أن  قررت  لذا  بائس، 
أمراض النساء والوالدة، وتتابع قائلة: »ال يجب أن 
تسبب املضاعفات املوت إذا توفرت العناية الالزمة 

لهن .. بعكس ما جرى ألمي«. 
ومنذ ذلك احلني حتلت الدكتورة عبدي باملثابرة 
وااللتزام بشرف املهنة واإلقدام خالل أكثر من 30 
عاماً خلت، قدمت فيها الغذاء والدواء واملالذ اآلمن 
لآلالف من العائالت الصومالية النازحة من منازلها 
الصومالية،  املدن  داخل  املستمرة  املعارك  بسبب 
مخاطرة بحياتها وحياة بناتها العامالت معها، واهبة 
محط  فصارت  ووطنها  أهلها  عن  للدفاع  نفسها 
احترام العالم وحظيت بلقب »امرأة العام 2010« من 

مجلة »غالمر« األمريكية الواسعة االنتشار. 

غرفة.. م�ست�سفى.. فمع�سكر

تدير الدكتورة عبدي وبناتها مستشفى باسمها في 
املنطقة املعروفة باسمها، تطور بجهودها من غرفة إلى 
عيادة فمستشفى لعالج النساء واألطفال واجلرحى 
لتصبح مؤسسة صحية وخدمية عالجية  وغيرهم، 
 200 تتجاوز  مساحة  على  متتد  كبيرة  تعليمية  و 
فدان نظمت بها العائالت كي تتولى زراعتها ليقدموا 
الطعام للمرضى واألطفال والعاملني باملستشفى، ثم 
يساعد  الصيد  قوارب  من  صغيراً  أسطوالً  اشترت 

حار�شة ال�شومال

ق�شة الطبيبة حواء عبدي التي اأنقذت اآالف االأرواح يف بلد احلروب.

عمر حمزة

على توفير نوعية الطعام، وأصبحت مؤسسة عامرة 
الصحية بني  التوعية  األُمية ونشر  تعمل على محو 
النساء واألطفال، وتعج باأليتام والنساء واألرامل. ثم 
أحلقت قسماً خاصاً لعالج احلاالت املستعصية في 
أمراض النساء والوالدة للنساء الصوماليات. وتقول 
حواء: »النساء هن من يأتني إلى املستشفي، وهن من 
يحملن األطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وهن 
من يبنني املنازل، ففي احلروب األهلية أكثر من يتأثر 

بها النساء واألطفال، لذا فاملرضى ُجلُّهم منهم«. 

األطباء  استقطاب  في  املؤسسة  هذه  وجنحت 
في  معها  ليعملوا  الصومال  أهــل  من  اخليرين 
مشروعها اخليري الكبير. تقول حواء: » نحن نقوم 
بعمليات والدة قيصرية وعمليات مختلفة، ألن الناس 
بحاجة للمساعدة، وال توجد حكومة تقوم بحمايتهم 

لذا نقوم والفريق الذي معي بكل ما ميكننا عمله«.
وفي كل صباح تستقبل حواء حوالي 400 مريض 
جراحية،  عملية   20 من  أكثر  وجتري  يزيد،  ورمبا 
مع  بها  تقوم  التي  االستثنائية  اجلهود  عن  وتقول 
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فريقها: »نحن ستة أطباء فقط و43 ممرضة نصبح 
فحص  جــراء  جسدياً  منهكني  األحيان  بعض  في 
املراجعني جميعاً.. إال أننا ال نشتكي ونظل متفائلني 
ونقول ألنفسنا سيأتي الغد وسنغطي ما عجزنا عن 
تغطيته باألمس، إنه عمل مضٍن« وإضافة للمعاينات 
والعمليات اجلراحية تشرف حواء على إدارة املعسكر 
الذي يأوي أكثر من 90 ألف شخص، 75٪ منهم من 
النساء واألطفال الذين يعانون من أمراض كاحلصبة 
واملالريا والصرع وأمراض سوء التغذية التي تهدد 
احلياة. ليس هذا وحسب، بل أصبح املعسكر يضم 
مدرسة  افتتحنا  »لقد  عبدي:  تقول  أيضاً.  مدرسة 
ابتدائية في األعوام األخيرة ولدينا 850 تلميذاً، هذا 

مصدر فخرنا«. 

املثل والقدوة

من  األعلى  مثلها  هي  جدتها  أن  عبدي  تعتبر 
التسامح  في  املُذهلة  القدرة  عنها  أخذت  النساء، 
ذلك.  مثل  لها  الله  وَقيَّض  األفق،  وسعة  واملــروءة 
في  »كييف«  من  ــادت  ع أن  بعد  عبدي  تزوجت 
أوكرانيا وأجنبت أبناءها الثالثة، محمد وديقة وآمنة 
وهما طبيبتان تعلمتا الطب وتدربتا ضمن العشرات 
في  والدتهما  يد  على  واملمرضات  الطبيبات  من 
مستشفاها. تقول حواء: »لقد أرادتا أن تقتفيا أثري 
فتخصصتا في املجال نفسه وتطمحان إلى مساعدة 
إال  أبتا  األمر  بصعوبة  ذكرتهما  وعندما  شعبهما، 

مساعدتي عليه، إنه أكبر حتٍد«.
تربيتها  وطريقة  امها  شخصية  ديقة  وتصف 
ألوالدها وغرس الطموح فيهم قائلة: »كانت والدتي 
ترعاني وأنا طفلة كي أصبح طبيبة، لكني لم أحب 
أو  ذلك حقاً. رمبا كان علي أن أصبح عاملة تاريخ 
رمبا صحفية تلك كانت رغبتي في الدراسة لكنني لم 
أوفق، وعندما بدأت احلرب األهلية رأيت أمي تقوم 
باملساعدة، وكيف أن النساء واألطفال يحتاجون لها 
لذا قررت  وللرعاية الصحية، وكيف كانت تنقذهم، 
أنا وأختي أن نفعل الشيء نفسه و نتخصص في 

الطب ثم نعود«. 
التي  باألعمال  نفتخر  »إننا  قائلة:  ديقة  وتتابع 
تنجزها والدتي، هي تقوم بتدريبنا على الصبر، فنحن 
نعاين ونعالج حوالي 300 مريض يومياً وجنري ما 
أيضاً«..  اليوم  في  جراحية  عملية   20 إلى   10 بني 
الوقت  في  املعسكر  إدارة  عليك  يتعني  ذلك،  وفوق 
نفسه، هكذا تقوم بتدريبنا كي نصبح بشراً أفضل.. 
إنها لم ترد أن تنفرد بالفضل، ولكننا نتخوف على 
ومواجهتها  الشجاعة،  مواقفها  من  وحياتنا  حياتها 

القوية ألعنف األحداث والظروف«.

�ساأموت بكر�متي!

وفي ظل بلد مزقته احلروب وانعدمت فيه سيادة 
القانون تتضاعف التحديات على البشر، إال أن ذلك 
العيش  املرأة  وخاصة  لإلنسان  ميكن  كيف  يظهر 
وتصف  واحلرجة.  الصعبة  ــات  األوق في  والبقاء 
عبدي أحد تلك املواقف الصعبة قائلة: إنه في صباح 
املسلحني وحتت  احتشدت مجموعة من  األيام  أحد 
وقاموا  املستشفي،  اقتحموا  الرصاص  من  وابــل 

األسئلة..ملاذا  من  مجموعة  إليَّ  ووجهوا  باعتقالي 
أنت هنا؟ ملاذا تديرين هذا املستشفى؟ كانوا يطالبون 
بقتل من احتمى باملستشفى للعالج من املناوئني لهم، 
لكنها ردت عليهم بأنها كانت تداوي جرحى احلرب 
عموماً بجميع انتماءاتهم وال تفرق بني جريح وآخر.. 

»إنهم أبنائي«.
املستشفى،  وعطلوا  النوافذ  حطموا  أن  وبعد 
أبقوها لساعات حتت تهديد السالح حتى أصابتهم 
خوفها  وعــدم  وصمودها  شجاعتها  من  الدهشة 
منهم، لقد وقفت في وجوههم دون املرضى وقالت 
فافعلوا  قتلي  تريدون  »إن كنتم  بتحٍد مدهش:  لهم 
ال  فإنني  مشكلة،  أهلي..وال  مع  بكرامتي  سأموت 
تقدمي  عن  تثنوني  لن  لكنكم  يوماً،  سأموت  محالة 
فاتركوا  اقتلوني وإال  والنازحني..  للمرضى  العالج 
املرضى على حالهم.. أنتم شباب ورجال، لكن ماذا 
قدّمتم ملجتمعكم؟«. كان لقوة موقفها وِحدة كلماتها 
األثر، بعدها ثار املخيم واحتج الرأي العام، مما أجبر 

املسلحني على التراجع، فتركوها ولم يعودوا.

قان�نها اخلا�س

اخلاصة  القوانني  من  تسن  أن  لعبدي  البد  كان 
معسكرها  في  واحملتاجني  الالجئني  خدمة  ماينظم 
املكتظ بأكثر من 90 ألف نسمة ويزيد، وأن تتوصل 
فرفضت  إليه،  الصراع  نقل  دون  يحول  نظام  إلى 
جميع اخلالفات والتقسيمات العشائرية والسياسية، 
سلوكاً  جعلته  بل  للفرد،  الفرد  احترام  وفرضت 

ليحصل الناس على قدٍر من الطمأنينة واألمن. 
أما املراة فقد عملت على متكينها وإعطائها الفرصة، 
تقول عبدي: »لقد أدركت أن النساء هن األكثر قوة، 
فاملراة الصومالية قاومت خالل السنوات العشرين 
املاضية كل الِصعاب، لقد كنَّ القادة، نعم نحن قادة 
مجتمعاتنا واألمل ملستقبل األجيال. هنا منعت الرجل 
من ضرب زوجته، بل أعددت له سجناً إذا فعل، نحن 
هنا من أجلهن فهن لم يعدن وحدهن ..تلك قوانيننا 

وكل من يقوم بخرقها نطرده خارج املعسكر«. 

في  طبالوي  عبدي  حواء  ولدت   1947  <
العاصمة مقديشو.

الطب  1960 حصلت على منحة لدراسة   <
في أوكرانيا.

في  كطبيبة  تخرجها  بعد  عملت   1971  <
مستشفيات الصومال الرئيسية.

في  مــحــاضــرة  عملت   1991-1978  <
الصومال  جامعة  في  والــوالدة  النساء  مجال 

الرئيسية.
> 1979 درست وتخرجت من كلية القانون 

في جامعة الصومال الوطنية.
لعالج  اخلاصة  عيادتها  1983أسست   <

النساء واملرضى من غرفة واحدة
»الشرف  جــائــزة  على  حــازت   2008  <

الدولية« في سويسرا.
األمريكية  )غالمر(  مجلة  منحتها   2010  <

لقب »امرأة العام«

اأف�سل امراأة

الدولي وعموم الشعب الصومالي  ينظر املجتمع 
الدكتورة حواء  بعني الرضا واإلعجاب ملا قامت به 
على  حتصل  أنها  ورغم  الفتة،  إنسانية  جهود  من 
كثيٍر من املساعدات، إال أنها تأمل من املجتمع الدولي 
أن يدعم جميع األعمال اإلنسانية في الصومال، وأن 
واألمن  السالم  لبسط  الصومالية  املرأة  مع  يعمل 
في ربوعه. وقد اختيرت عبدي كأفضل امرأة للعام 
2010 وعن ذلك تقول: »احلمد لله ..كان أمراً رائعاً، 
وكان أجمل هدية ُقدمت لي في السنوات العشرين 
مت  واملشاق  الصعوبات  هــذه  كل  فبعد  املاضية. 
اختياري مبشيئة الله ملجازاتي على عملي في الدنيا 
وكلي أمل أن ألقى اجلزاء في اآلخرة أيضاً، لم أكن 
أسعى وراء التكرمي بل كنت فقط أقوم بعملي وأعتني 

باحملتاجني ليس إال«. 

  بروفايل

عبدي مع ابنتيها ديقة )ميني( وآمنة )يسار(



64

العدد)485( مايو 2011

49
معارك

�شطرت التاريخ

معركة »بريطانيا«

اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

بداية النهاية لطموحات هتلر يف ال�شيطرة على اأوروبا

أشهر  من  واحــدة  »بريطانيا«  معركة  ُتعتبر 
كما  العسكري،  التاريخ  في  العسكرية  احلمالت 
في  معركة محورية  تعدُّ  الكثيرين،  نظر  في  أنها 
أملانيا  أضاعت  حيث  الثانية«،  »العاملية  احلرب 

فرصة حتقيق نصٍر حاسٍم وسريع.
كان هنالك الكثير من الشك في أن الفشل في 

إحلاق الهزمية ببريطانيا في صيف وخريف 1940 
سيؤدي إلى حدوث مضاعفات عديدة لنظام هتلر.
من  كــان  »بريطانيا«،  معركة  خضم  وفــي 
الواضح وجود صراع بني قيادتي القوات اجلوية 
البريطانية واألملانية في أواخر صيف العام 1940 
بهدف إحراز التفوق اجلوي وبسط السيطرة على 

جنوب إجنلترا.
العملية  لشن  حاسماً  يعتبر  األمر،  هذا  وكان 
العسكرية »أسد البحر«، والتي خططت أملانيا من 
خاللها لغزو بريطانيا وإزالة سالح اجلو البريطاني 

من سماء القنال اإلجنليزي.
كان املخططون األملان يفترضون أن سالح اجلو 
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تشكيل يضم أربع طائرات أملانية من طراز »ميسر شميدت 109«، خالل طيرانه فوق خليج »سان مارجريت«.
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محاولة  أية  وأن  وفعاالً،  قوياً  اليزال  البريطاني 
البحرية  ِقبل  ُمعرَّضة لهجوم من  غزو، قد تكون 
امللكية البريطانية التي حتظى بحماية سالح اجلو 

البريطاني.

�سالح اجل� الأملاين

ومن أجل حتقيق هذا الهدف، أدرك القادة األملان 
أن عليهم جرَّ قيادة سالح الطيران البريطاني إلى 
معركة جوية ضخمة وطويلة فوق إجنلترا بهدف 

إحلاق الدمار بها.
األملان  القادة  القيام بذلك، كان على  ومن أجل 
تهديد بريطانيا بالقصف. كما ناقش هؤالء القادة 
األهداف التي يجب قصفها، والتي ستُجبر الطائرات 
احلربية البريطانية على حماية هذه األهداف، ومن 

ثم املواجهة املباشرة مع الطائرات األملانية.
سالحهم  بتفوق  األملــان  القادة  معرفة  ورغم 
اجلوي  السالح  نظيره  على  »اللوفتفافه«  اجلوي 
طائرة   2600 ميتلكون  إذ  البريطاني  امللكي 
من  أنه  وجدوا  أنهم  إال  لهم،  طائرة   640 مقابل 
في  اجلوية  املعركة  مسرح  يكون  أن  الضروري 

سماء إجنلترا.
إال أن ما زاد من مصاعب القيادة األملانية هو 
مبالغتها في تقييم قوتها اجلوية، بينما قللت في 
الوقت نفسه من القدرة العسكرية التي يتمتع بها 

سالح اجلو البريطاني.
ذات  القنابل  قاذفات  من  العديد  األملان  امتلك 
احملركني مثل: »هاينكل هي 111« و»دورنيير دو 
التي  شتوكا«   87 يو  »يونكرز  إلى  إضافة   ،»17

تتصف بدقة قصفها لألهداف.
وحلماية هذه القاذفات، استخدم األملان طائرات 
الواحد  احملــرك  ذات   »109 »شميدت  طــراز  من 
والتي  احملركني،  ذات   »110 شميدت  و»ميسير 

تتمتع بطيران طويل املدى.
ورغم أن هذه الطائرات كانت مناسبة خلوض 
طائرات  مواجهة  عليها  كــان  أنــه  إال  املعركة، 
بعض  أن  خاصة  عالية،  مقدرة  ذات  بريطانية 
للقدرة  تفتقر  كانت  األملانية  احلربية  الطائرات 

القتالية اجلوية.
األملانية من  القيادة اجلوية  لم مينع  األمر  هذا 
نشر ثالثة أسراب من طائراتها على طول الساحل 
املمتد من شمال غرب أوروبا من النرويج، وحتى 
بريتاني شمالي فرنسا لتكون مبثابة رأس حربة 

للهجوم اجلوي.

ومما زاد من تعقيد األمور على اجلانب األملاني 
الدور الذي لعبه هيرمان غيرنغ قائد سالح اجلو 
الوحدات  على بعض  بقي مسيطراً  الذي  األملاني، 
اجلوية، وأدت إدارته السيئة إلى إصابة جزء من 

»اللوفتفافه« بالشلل خالل احلرب العاملية الثانية.

قيادة �سالح اجل� الربيطاين

تولّت هذه القيادة كل ما يتعلق بالدفاع اجلوي 

تبدو أهمية املعركة التي دارت في سماء جنوب شرق إجنلترا على اخلريطة بوضوح، حيث تكبدت القوات البريطانية أفدح 
اخلسائر، إال أن النصر كان حليفها في النهاية.
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مقر قيادة اجلو
قيادة املجموعة
حدود املجموعة
قواعد الطائرات

حركة قيادة املنطقة
محطة رادار

قيادة سالح اجلو األملاني
قاعدة قاذفات القنابل األملانية

1 - 5 غارات)100 طن(
6 - 10 غارات رئيسية

10 غارات رئيسية.

دورهام

يورك

مانشستر

ثيفيلد
نوتنغام

نورتيش

كوڤينتريكامبردج
بيرمنغهام

هال

بحر الشمال

البحر 
اإليرلندي

القيادة اجلوية 
املجموعة 13

القنال اإلجنليزي

روين

كني

شيربرغ

بريستدينارد

كاليه

باريس

فرنسا

بليمث
ديڤنبورت

إكستر
بوركسماوث

بريستول

كارديف

ساوثامبتون

باث
ستاغر

لندن

بروكسل

كولشستر

جالسكو

ليڤربول
بيركنهيد

بريطانيا
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الـــرادارات  من  شبكة  ضمت  حيث  البريطاني، 
املساعدة لها ومحطات الرصد وبطاريات املدفعية 
املضادة للطائرات واملناطيد والعديد من اإلجراءات 

الدفاعية املدنية.
املــارشــال  لقيادة  الــســالح  هــذا  خضع  وقــد 
محورياً  دوراً  لعب  الذي  دودنغ  هيو  البريطاني 
في تطوير قيادة سالح اجلو البريطاني في أواخر 

الثالثينيات من القرن املاضي.
إلى  الرامية  الضغوط  بصرامة  واجه  أنه  كما 
نشر املزيد من الطائرات احلربية، وإرسال بعضها 
إلى فرنسا، وقد كان على صواب في هذا املوقف، 
حيث كان يرى أن هذه الطائرات، يجب أن تبقى 
حلماية بريطانيا وإنقاذها، وإن بعثرتها في مناطق 
إلى فقدانها لفاعليتها  القارة سيؤدي  مختلفة من 

في املعركة.
في أواخر الثالثينيات من القرن املاضي، استغل 
البريطانيون الكثير من اإلجراءات املتعلقة بالدفاع 

قاذفة قنابل أملانية من 
طراز »هاينكيل هي 111« 
خالل إغارتها على لندن في 
يوليو 1940.

اجلوي، وجتلّى ذلك في ظهور العديد من الطائرات 
»هوكر  الطائرة  ومنها:  والفعالة،  القوية  احلربية 
هوريكان«، والتي تفوقت على العديد من املقاتالت 

األملانية، باستثناء »بي إف 109«.

�ملعركة

بدأ سالح الطيران األملاني معركته في العاشر 
من يوليو بالقيام بسلسلة من الغارات ضد القوافل 
الساحلية واملوانئ، كما شّن هجمات ضد محطات 
الرادار البريطانية، إال أنها لم حتقق النجاح املطلوب 

في تدمير الدفاعات اجلوية البريطانية.
في  األملانية  احلربية  الطائرات  بدأت  ذلك،  إثر 
املقاتالت  أســراب  على  ُمباشر  بشكل  الهجوم 
مهابط  على  غارات  شن  إلى  إضافة  البريطانية. 
لشل فاعلية القيادة اجلوية لألعداء، ومن ثم إحراز 

التفوق اجلوي فوق جنوب إجنلترا.
اجلو  سالح  اتبعها  التي  التكتيكات  صورة لطيارين بريطانيني شاركوا في معركة بريطانيا،وتضمنت 



67

العدد)485( مايو 2011

املستوى،  ومنخفضة  عالية  هجمات  شن  األملاني 
بهدف إرباك محطات الرادار واملراقبة لدى اجلانب 
مهابط  دفاعات  شل  إلى  باإلضافة  البريطاني، 

الطائرات.
وفي الثالث عشر من أغسطس، تصاعدت حدة 
احلملة اجلوية األملانية، وفي مطلع شهر سبتمبر 
بدأت الهجمات األملانية تؤتي ثمارها، إذ أصبحت 
القيادة اجلوية البريطانية على حافة الهزمية، حيث 
حلقت بها خسائر فادحة طالت مصادر الدعم التي 

تعتمد عليها.
بتجربة  مّروا  أيضاً  األملان  فإن  الواقع،  وفي 
صعبة أيضاً، إذ أصاب الدمار واخلسائر طائراتهم 
إلى  بهم  أدى  مما  اجلوية،  وأطقمهم  وطياريهم 
سحب بعض طائراتهم من املعركة وسط تساؤالت 
حول مدى فعالية التكتيكات التي استخدموها في 

القتال.
وكان القائد األملاني غيرنغ ُيدرك جيداً أن قوته 
أضعف كثيراً من تلك التي يتمتع بها هتلر، وهو 
ما جعله يرى أن اخلسائر املتواصلة التي يتكبدها، 
ستؤدي إلى تدمير القوة اجلوية األملانية بصفتها 

قوة قتالية رئيسية.

قر�ر �ملعركة

على  ليلية  جوية  غــارات  شن  في  األملــان  بدأ 
أن  إال  البريطاني،  اجلو  لسالح  التابعة  احملطات 
هذه الضربات أصابت بشكل كبير املناطق املدنية، 

مما دفع البريطانيني إلى الرد بقصف برلني.
األملاني  اجلو  ســـــالح  تكبد  استمرار  ومع 
الهجوم  فعالية  وضعف  اخلســــائر  من  املزيد 
املباشر الذي شنه ضد األهداف اجلوية البريطانية، 
قرر هتلر تغيير التكتيك املتبع في املعركة، بحيث 
السكنية  للمناطق  جوية  ضربات  توجيه  يتم 
املعنوية  الروح  حتطيم  بهدف  البريطانية  املدنية 

للبريطانيني وجّر املقاتالت البريطانية إلى مواجهة 
جوية مباشرة.

قريباً  األملاني  اجلو  سالح  كان  الواقع،  وفي 
من إحراز النصر، حيث أسهمت تكتيكاته اجلديدة 
اضطرار  أن  إال  اجلوية،  لقيادته  الفعالية  بعودة 
قاذفات القنابل األملانية لإلغارة على لندن من دون 
أن ترافقها طائرات حماية أدى إلى تكبدها الكثير 

من اخلسائر.
الفرصة  سنحت  سبتمبر  شهر  منتصف  وفي 
الذهبية لسالح اجلو األملاني إلحراز التفوق اجلوي، 
بتنفيذ »عملية سيليفه« قبل  له  الذي سمح  األمر 

حلول الشتاء.
البريطانية  املدن  قصف  عمليات  استمرت  كما 
األملان  أن  إال   ،»1941-1940« العام  شتاء  خالل 
الليلية لتقليل حجم  اللجوء للغارات  اضطروا إلى 

اخلسائر التي أصابت طائراتهم.
اهتمامه  هتلر صب  قرر  مفاجئة،  خطوة  وفي 

على غزو االحتاد السوفييتي خالل العام 1940.

املعركة - نظرة تاأمل

التي  النتائج  حول  متواصالً  اجلــدل  اليــزال 
أفرزتها هذه املعركة وإلى أي مدى أحُلقت الهزمية 
نصر،  من  البريطانيون  أحــرزه  ما  أو  باألملان 
نتيجة  لتقرير  ُمحدد  هنالك عنصر  يكن  لم  حيث 

املعركة.
فالتغيير املستمر في األولويات لدى األملان، كان 
عائقاً رئيسياً أمامهم إلحراز أي جناح، إال أنه في 
الضخمة  اخلسائر  عن  ناجماً  كان  نفسه،  الوقت 
اجلو  سالح  افتقار  إلى  إضافة  بهم،  حلّت  التي 
التفوق  متنحه  التي  واألجهزة  للمعدات  األملاني 

اجلوي لفترة طويلة خالل املعركة.
إلى  االنتقال  فإن  البريطانيني،  إلى  وبالنسبة 
كبيراً  ارتياحاً  بعث  سبتمبر،  في  املــدن  قصف 

وشك  على  كانت  اجلوية  قواتهم  ألن  عندهم، 
القوة  شديدة  كانت  دفاعاتهم  أن  إال  االنهيار، 
العنصر  انتزاع  من  متكنوا  بحيث  والصالبة، 
احلاسم في املعركة من سالح اجلو األملاني، مما 

أجبره على تغيير تكتيكاته القتالية.
وفي اخلتام، فإنه على الرغم من استسالم أملانيا 
بريطانيا  قرار  أن  إال  الثانية،  العاملية  احلرب  في 
إلى  استند  فرنسا،  سقوط  بعد  احلرب  مواصلة 
النجاح الذي حققته في معركة بريطانيا اجلوية، 
الغربية  أوروبــا  حترير  في  أيضاً  أسهم  والذي 

وإحلاق الهزمية الشاملة بأملانيا عام 1945.

الطائرة احلربية البريطانية »سبيتفاير« التي شاركت بفعالية كبيرة في معركة »بريطانيا«، وأصبحت بعدها ُتشكل العمود الفقري لسالح اجلو البريطاني.

اأرقــــــام ونـتـائج

احللفاء

- سالح اجلو البريطاني:
900 طائرة منها 600 طائرة ميكن إطالقها في 

وقت واحد.
- القائد: املارشال اجلوي سير هيو دودنغ.

اخلسائر:
-507 قتلى. 

-2945 جريحاً.
-788 طائرة .

الأملـــــــــان

- سالح اجلو األملاني:
1800 طائرة من بني 2600 طائرة، لعبت دوراً 
منت طائرات مبحركني،  مهماً في احلرب، وتضَّ

ومقاتالت وقاذفات قنابل. 
- القائد: الرايخمارشال هيرمان غيرنغ. 

- اخلسائر: 1294 طائرة. 
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هل �شبق اأن اتفق النا�ض  

على حب اإن�شان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �شبق لقائد اأن كانت 

�شمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعا كل اخلري، وهنا 

�شهادات بع�ض ممن عرفوك 

عن قرب..

خالد الظنحاين
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على األ�شنتهم ويف قلوبهم

زايــــــد..

رجل دخل التاريخ من اأو�شع اأبوابه

�شيا�شي بارز، يتذكر لقاءه االأول بال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »رحمه اهلل«

وانطباعات ال ُتن�شى عن زعيم تاريخي. 

ضيف هذه احللقة سياسي بارز رافق املغفور له 
بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
اإلمارات، ونهل من مدرسة زايد  قبل قيام احتاد 
الدولة.  وبناء  والتنمية  البناء  القائد خالل مسيرة 
النور  أبصر  الذي  الباجه جي  عدنان  الدكتور  إنه 
في بغداد في 14 مايو 1923، وهو ابن السياسي 
الباجه  مزاحم  العراقية«  »اململكة  عهد  في  البارز 
ثم  املتحدة،  األمم  في  للعراق  سفيراً  ،ُعنّي  جي 
وزيراً للخارجية.التحق بالعمل في حكومة أبوظبي 
في العام 1969، وقد حضر اجتماع التوقيع على 
دستور إقامة احتاد اإلمارات العربية املتحدة وإعالن 
قيام االحتاد سنة 1971، وفيما يلي نص شهادته 
الشيخ زايد  ومشاهداته وانطباعاته وذكرياته مع 

»طيب الله ثراه«.
أبي  شغل  حيث  عريقة،  بغدادية  عائلة  من  أنا 
في  وزراء  رئيس  منصب  جي  الباجه  مزاحم 
ووالد  جي  الباجه  حمدي  عمي  وكذلك  العراق، 
املنصب  شغال   األيــوبــي  جــودت  علي  زوجتي 
نفسه، وتتميز عائلتنا البغدادية بأن لها نفوذاً كبيراً 
ومركزاً متميزاً في العراق، لذلك ولدت في ظروف 
فحصلت  العلمية،  بدراستي  أهتم  جعلتني  سهلة 
في  فيكتوريا«  »كلية  من  الثانوية  الشهادة  على 
اإلسكندرية وهي مدرسة إجنليزية وذلك في العام 
في  األميركية«  »اجلامعة  في  درســت  ثم   1940
اخلدمة  في  التحقت  منها،  جي  تخرُّ وفور  بيروت، 
ثالثاً  اخلارجية بوظيفة ملحق، ثم ُعينت سكرتيراً 

كان  وهناك  واشنطن،  في  العراقية  السفارة  في 
زواجي من ابنة السفير العراقي في واشنطن علي 
جودت. وخالل إقامتي هناك، حصلت على شهادة 
أربع  وبعد  تاون«،  »جورج  جامعة  من  الدكتوراه 
مبنصب  عينت  واشنطن،  في  عملي  من  سنوات 
القنصل العراقي في اإلسكندرية، وبعد عام تقريباً، 
انتدبت إلى وزارة اخلارجية في العراق وأصبحت 
واألمم  الدولية  املنظمات  شــؤون  عن  املسؤول 
املتحدة، فساعدني هذا املنصب على املشاركة في 
وكانت  دورات،  عدة  في  املتحدة  األمم  اجتماعات 
أول دورة أحضرها في باريس سنة 1951. وفي 
العام 1953 انتقلت إلى واشنطن للعمل في منصب 
املسؤول عن العالقات العراقية األمريكية، وعينت 
املتحدة  لألمم  الدائم  املندوب  منصب  في  بعدها 

لألمم  الدائم  املندوب  ثم   ،1959 سنة  بالوكالة 
املتحدة بدرجة سفير، وبقيت في هذا املنصب لستة 
العراقية،  للخارجية  وزيراً  ُعينت  وبعدها  أعوام، 
وبقيت فيه لسنتني، ثم أُعيد تعييني كمندوب دائم 
للعراق في األمم املتحدة، وفي العام 1969 قدمت 

استقالتي من هذا املنصب.

رحلة اخلليج 

العزيز  الصديق  مع  التقيت  احلني،  ذلك  في 
اخلارجية  )وزير  الصباح  األحمد  صباح  الشيخ 
الكويتي آنذاك( وهو أمير دولة الكويت حالياً، وقال 
لي: ملاذا ال تزور دول اخلليج؟فقلت له: بالفعل أنا 
لم أزر منطقة اخلليج إطالقاً وهذه فرصة لزيارتها، 
فقال لي: »عليك أن تقوم مبخاطبة رؤساء وحكام 
إليهم،  هة  موجَّ خطية  رسائل  عبر  اخلليج  دول 
تطلب منهم اللقاء«، وهذا ما فعلته، وكانت محطتي 
األولى الكويت، حيث التقيت بالشيخ صباح السالم 
)أمير الكويت آنذاك(، والشيخ سعد العبدالله )ولي 
األحمد  صباح  والشيخ  احلني(،  ذلك  في  العهد 
البحرين،  إلى  انتقلت  ثم  احلالي(،  الكويت  )أمير 
خليفة،  آل  سلمان  بن  عيسى  الشيخ  مع  والتقيت 
والد امللك حمد بن عيسى آل خليفة احلالي، وكان 
اإليرانية  املطالبة  موضوع  من  وقلقاً  مشغوالً 
له:  فقلت  املشورة  مني  وطلب  البحرين،  مبلكية 
ذهبت  بعدها  املتحدة،  األمم  إلى  تلجأ  أن  يجب 
إلى قطر والتقيت بالشيخ أحمد بن علي آل ثاني 

الدكتور عدنان الباجه جي
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الشيخ زايد ومعه الباجه جي في »قصر اخلوانيج« في دبي عام 1971

)أمير قطر آنذاك( وخليفة بن حمد آل ثاني )ولي 
عهده(،ومن قطر إلى أبوظبي ودبي، حيث لم يكــن 
قــد أُعلن قيام احتاد اإلمارات بعد، وكانت تسمى 
»باإلمارات املتصاحلة«. بدأت بزيارة الشيخ راشد 
دبي وكان  الله« في  آل مكتوم »رحمه  بن سعيد 
مكتبه في ميناء راشد وقال لي حينها: »نحن في 
دبي نؤمن إمياناً عميقاً بالتجارة، لذلك فتحنا البلد 
للتجار واملستثمرين حتى يستثمروا أموالهم،ويعّم 
اخلير على املنطقة«. ثم َقدمت إلى أبوظبي، حيث 
استقبلني أحمد خليفة السويدي مستشار املغفور 
له بإذن الله تعالى الشيخ زايد وممثله الشخصي 
برأيك  تشاركنا  أن  نود  »نحن  لي:  وقال  آنذاك، 
وخبرتك في صياغة دستور االحتاد«، وذلك عندما 
ُتساعياً،  االحتاد  يكون  أن  على  الترتيبات  كانت 
)قطر  السبع،  اإلمــارات  إلى  باإلضافة  يشمل  أي 
والبحرين( »كما أننا نريد أن نكّون حكومة عصرية 
حديثة في أبوظبي، ولهذا نريد قانوناً ُينظم اجلهاز 

احلكومي في أبوظبي«.
ومن ذلك احلني، بدأنا بالعمل ، أنا وبعض األخوة 
إلمارة  احلكومي  القانون  مواد  لوضع   ، اخلبراء 

أبوظبي، والذي مايزال معموالً به إلى اليوم.

اللقاء الأول

كان أول لقاء لي مع الشيخ زايد »رحمه الله« 
في »قصر احلصن« سنة 1969، فتعّرفت إليه عن 
كثب، وأيقنت كم هو عظيم هذا اإلنسان، في ذلك 
اللقاء تكلَّم الشيخ زايد عن هاجسه األساسي، وهو 
هذا  تواجه  التي  والصعوبات  االحتــاد  موضوع 
االحتاد. ثم حتدَّث عن رؤيته جتاه إمارة أبوظبي 
ُبعد نظر وقوة  لديه  واإلمارات بشكل عام، وكان 
استشرافية كبيرة، إذ كان يرى أن اإلمارات دولة 
صغيرة وغنية وسوف تكون بطبيعة احلال ُعرضًة 
للمطامع الدولية، لذلك فكَّر أن يبني قوة عسكرية 
الوطن،  بأرض  باملساس  يفكر  من  تردع  متمكِّنة، 
رغم أن سياسة زايد معروفة بالتفاهم والتسامح، 
الدول  مختلف  على  احترامه  فرضت  التي  وهي 

والزعماء العرب واألجانب.

رجل عمل بامتياز

»رحمه  زايد  الشيخ  بشخصية  جداً  معجب  أنا 
الله« فهو رجل حاذق يتميز ببُعد نظر وكياسة قلما 
جامعات  دخل  ما  أنه  رغم  الرؤساء،  بني  جتدهما 
وال نال شهادات، وهذا األمر جعلني أتيقن أن قيمة 
وإمنا  يحملونها  التي  بالشهادات  ليست  الرجال 
»رحمه  زايد  الشيخ  كان  ينجزونه.  الذي  بالعمل 
س أركانها  الله« رجل عمل بامتياز، بنى الدولة وأَسَّ
ز على اإلنسان اإلماراتي، كما أعجبني  وعَمّرها وركَّ
أحد، وكان يحل  على  يحقد  أنه رجل متسامح ال 
القضايا باألخذ والرد واملرونة مع احلزم طبعاً في 

األمور املهمة.
اخلضرة  يحب  رجالً  كان  زايد  الشيخ  أن  كما 

واألشجار، فكان بالنسبة له زرع شجرة أهم من 
قل  غنَّاء  حديقة  أبوظبي  فأصبحت  بناء،  تشييد 
من  التاريخ  دخل  رجل  إنه  العالم..  في  نظيرها 
أوسع أبوابه، وصنع معجزة، قلما نرى مثيالً لها 

في العالم اليوم.

وزير دولة

الوزراء  في تاريخ 1971/7/1م ُشّكل مجلس 
أشهر  بخمسة  ــاد  االحت قيام  قبل  أبوظبي  في 
برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان )رئيس الدولة احلالي( »حفظه الله«، وطلب 
دولة  كوزير  الوزارة  ادخل  أن  زايد،  الشيخ  مني 
فوافقت، وأدّينا وقتها اليمني في مدينة العني أمام 
الشيخ زايد. وبعد إعالن قيام االحتاد، مت حتويل 
مجلس الوزراء في أبوظبي إلى املجلس التنفيذي، 

وبقيت في املجلس ملدة 20 عاماً.

زيارة البحرين

زايد »رحمه  الشيخ  مني  الفترة، طلب  تلك  في 
الله« أن أذهب إلى البحرين مرة أخرى وقال لي: 
»جماعة البحرين قلقون من إيران«، وقلت له إنني 
الشيخ  ونصحت  ذلك  قبل  البحرين  إلى  ذهبت 
ثم  أخرى«،  مرة  »أذهب  فقال  يفعله،  مبا  عيسى 
»اذهب  له:  وقلت  البحرين  بأمير  والتقيت  ذهبت 
املطالبة  قضية  بإدراج  طلباً  وقدِّم  املتحدة  لألمم 
»اجلمعية  أعمال  جدول  في  بالبحرين  اإليرانية 
عامل  سيشكل  وهــذا  املتحدة،  لألمم  العمومية« 
ضغط على إيران«، وبالفعل، قام باخلطوة وأرسلت 
البحرين  إلى  احلقائق  لتقصي  بعثة  املتحدة  األمم 
البعثة على  للنظر في هذا االستفزاز، حيث عملت 
املوضوع،  هذا  في  البحريني  الشعب  رأي  معرفة 

كان ال�شيخ زايد 

رجل عمل 

بامتياز ...

بنى الدولة 

�س اأركانها �شَّ
واأَ
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الشيخ زايد كان يؤمن بالتضامن العربي وكان عروبياً بامتياز

العربي،  وانتمائه  وطنيته  على  الشعب  أكد  حيث 
البحرين  باستقاللية  املتحدة  األمم  تقرير  وجاء 
إيران،  شاه  وافق  وعليه،  أرضها،  على  وسيادتها 
الثالث  اإلماراتية  اجلزر  احتل  املقابل،  في  ولكنه 
في  وأبوموسى(  الكبرى  وطنب  الصغرى  )طنب 

الوقت الذي لم يكن احتاد اإلمارات قد قام بعد. 

الحتاد والأمم املتحدة

كان الشيخ زايد »رحمه الله« يرسلنا أنا وأحمد 
السويدي إلى كل اإلمارات لتقريب وجهات النظر 
بني احلكام والشيوخ إلى أن متَّ اإلعالن عن قيام 
االحتاد بني اإلمارات السبع في الثاني من ديسمبر 
سنة 1971 مع تأخر انضمام إمارة رأس اخليمة 
لعام واحد وانسحاب قطر والبحرين من االحتاد، 
وبعدها مباشرة وقَّعت اململكة املتحدة اتفاقية إنهاء 
هذه  وفي  السبع.  اإلمــارات  مع  احلماية  معاهدة 
املناسبة طلب مني الشيخ زايد »رحمه الله« السفر 
لدعم  السادات  أنور  الرئيس  ومقابلة  مصر  إلى 
وكان  املتحدة،  األمم  في  اجلديد  اإلمــارات  احتاد 

السادات متشجعاً لقيام االحتاد.
حامالً  املتحدة،  األمم  إلى  مباشرة  ذهبت  ثم 
طلب الدولة اجلديدة لالنضمام إلى عضوية األمم 
املتحدة، لكن الطلب يجب أن مير على مجلس األمن 
االنضمام  قبل  عليه  ليوافق  املتحدة،  لألمم  التابع 
للعضوية. وكنا متخوفني من »الفيتو« الصيني أو 
السوفييتي )آنذاك( وذلك لعالقتهما باملد الشيوعي 
في الوطن العربي الذي كان ضد االحتاد »كنظام 

اليمن اجلنوبي آنذاك«.
نعتز  نحن  له:  فقلت  الصيني،  املندوب  قابلت 
في  للدخول  »أجندات«  لدينا  وليس  باستقاللنا 
إلى مجموعة  ننضم  أجنبية، وسوف  أي حتالفات 
دول عدم االنحياز، كما أننا منفتحون في عالقتنا 
التجارية واالقتصادية مع كل الدول، خاصة الصني 
إلمداداتنا  الرئيسيني  الزبائن  من  ستكون  التي 
ضد  التصويت  عدم  مصلحتكم  من  وأنه  النفطية، 
انضمام الدولة لألمم املتحدة، وبالفعل امتنع املندوب 
السوفييتي  املندوب  وحذا  التصويت  عن  الصيني 
حذوه، ومتت املوافقة على انضمام الدولة اجلديدة 
األمم  عضوية  إلى  املتحدة«  العربية  »اإلمـــارات 
أمام  اإلمــارات  دولة  كلمة  آنذاك  وألقيت  املتحدة، 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة لتلك املناسبة.
وشاركت أيضاً في جلسات مجلس األمن لبحث 
موضوع اجلزر اإلماراتية احملتلة، وقلت: إن دولة 
اإلمارات تتحفظ على موضوع اجلزر وال تعترف 

بأي سيادة عليها إال السيادة اإلماراتية.

�سيا�سة زايد 

سياسته  في  الله«  »رحمه  زايد  للشيخ  كانت 
الداخلية نظرة واضحة، وكان أهم هدف له، إسعاد 
جعل  الذي  األمر  له،  كرمية  حياة  وتوفير  شعبه 
ل أن تستقر وتسكن، فبنى لها  القبائل العربية الُرحَّ

ما حتتاجه  وكل  واملدارس  واملستشفيات  املساكن 
في تفاصيل حياتها. وكان أيضاً مهتماً بأن تكون 
كالنزوات  الباطل  يدخلها  ال  قانون  دولة  اإلمارات 
إلى  وبالنسبة  واألهـــواء.  الشخصية  والرغبات 
فقد  العربية،  بالدول  اخلارجية  السياسية  عالقاته 
كان يؤمن بأهمية التضامن العربي، فكان عروبياً 
بامتياز، ويشعر بأنه منتٍم إلى األمة العربية ولهذا 
يجب أن يكون لإلمارات دور في النهضة العربية، 
وأيضاً على املستوى اإلسالمي، فكان سموه كرمياً 
سخياً، فشملت أياديه البيضاء معظم الدول العربية 

واإلسالمية.

احلظر النفطي

الثالثة  العربية  احلرب  قامت   ،1973 سنة  في 
بني مصر وسوريا من جهة والقوات اإلسرائيلية 
من  املصريون  ومتكَّن  أخرى،  جهة  من  الغاشمة 
عبور قناة السويس، فقامت أمريكا مبد جسر جوي 
على  ورداً  بالسالح،  اإلسرائيلية  القوات  إلمــداد 
ذلك، رأى الشيخ زايد، أنه ال يجوز أن نسكت على 
السافر على مصر وسوريا، ففرض  العدوان  هذا 
حظراً نفطياً على الواليات املتحدة، ثم تبعته الدول 
األخرى، وقال قولته املشهورة »النفط العربي ليس 

بأغلى من الدم العربي«.
السادات  أنور  الرئيس  انتهاء احلرب، جاء  بعد 
احلظر  على  زايــد  الشيخ  وشكر  اإلمـــارات  إلــى 
النفطي الذي ساعد مصر في احلرب كثيراً، وطلب 

مقابل  املتحدة،  الواليات  عن  احلظر  يرفع  أن  منه 
أن تضغط واشنطن على اإلسرائيليني لالنسحاب 
من األراضي العربية احملتلة، ولم يكن الشيخ زايد 
مقتنعاً بكالم السادات لكنه قال له: »نحن حظرنا 

النفط لصاحلكم وإذا أردمت أنتم ذلك فسنرفعه«.

مبارك بن لندن

كان الشيخ زايد في مجلسه دائماً ما يتحدث عن 
اإلمارات كيف كانت وكيف صارت، ويقول: »البد 
وقد  أين وصلنا،  وإلى  كنا  أين  الشباب  يعرف  أن 
سمع في ذلك الوقت عن شخص اسمه »مبارك بن 
للمنطقة،  زيارته  عن  كتاباً  ألَّف  الذي  وهو  لندن«، 
وذكر أنه التقى مع الشيخ زايد سنة 1945 عندما 
رملية  وكثبان  صحراء  عن  عبارة  املنطقة  كانت 
يسكنها البدو وبعض القبائل العربية، فقال الشيخ 
زايد »يجب أن يترجم هذا الكتاب للغة العربية ليقرأه 
الشباب، حتى يعرفوا ماضيهم وماضي أجدادهم«.

�سيك امللي�ن

كان الناس يأتون إلى الشيخ زايد »رحمه الله« 
يطلبون املساعدة في أمورهم احلياتية، ومرة قصده 
رجل وكان يحمل شيكاً مببلغ مليون درهم أخذه 
زايد  للشيخ  فقال  احلكومة،  من  كتعويض  رمبا 
الشيخ  يعني؟!«، فضحك  ..وشو  املليون  ها  »شو 
زايد: وضحكنا وقال: »احلمد لله تعالى الذي جعل 

الناس يتعرفون على املليون!«.
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د. فالح حنظل

رمــز بني يا�س 
ال�شـــيخ �شـخبوط بن ذياب بن عي�شــى   )حكم بني 1793 - 1816م(
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كان �صخبوط يت�صف 

مبزايا احلاكم القبلي 

وهي ال�صجايا الطيبة 

واخِل�صال احلميدة 

والتم�صك باأحكام الدين 

والعادات والأعراف

هـو الشــيخ شــــخبوط بن ذياب بن عيسـى 
بن نهـيان، َتـولَّى احلـكم في إمـارة أبوظبي بعـد 
1793م،  عـام  في  ذياب  الشــيخ  والده  مصرع 
وبذلك يكـون الشيخ شـــخبوط احلـاكم الرابع 
إليه  تنتسب  الذي  فالح«،  »الشـيخ  ساللة  من 
لدينا  والتـوجـد  الكرمية.  النهيانية  األســرة 
مصادر ثابتة عـن الفترة التي تولى األمـر فيها 
الـوالد الشـيخ ذياب بن عيسى، اللهـم إال خبـر 
مصرعه إثر خالف وصراع عـلى السلطة، لذلك 
فعـندما تولى األمـر ولده الشيخ شــخبوط كانت 
مستقرة،  غير  اإلمارة  في  السياسية  الظروف 
على  وأن يقضي  األمن  يوطد  أن  استطاع  لكنه 
احلاكم  مبزايا  يتصف  وكــان  الفتنة،  رؤوس 
القبلي وهي السجايا الطيبة واخلصال احلـميدة 
واألعـراف،  والعادات  الدين  بأحكام  والتمسك 
مالذهـم،  وهو  بينهم  ويؤلف  الناس  يحـترم 
شجاعاً  احلرب  عـند  مقدمتهم  في  دائماً  وكان 
لقبيلة  ــزاً  رم أصبح  وبذلك  املـوت،  يهـاب  ال 
رأيه  يستمد  فيها،  للنصر  وباعثاً  ياس«  »بني 
من أشراف القبيلة ووجـوهها ليســتنير برأيهم، 
لذلك اختار عـدداً من الوجهـاء من شـيوخ بني 
ياس كمستشارين له، وأقـدمهـم هوالشيخ راشد 
»البوفالسة«  بن سـعيد بن شرارة شيخ قبيلة 

أحد بطـون بني ياس. 
حـكم  من  األولى  اخلمس  الســنوات  متيزت 
الـداخـلي،  باالســتقرار  شـــخبوط  الشيخ 
النـظامـني  في  الســياسية  الظروف  أن  غـير 
في  »الدرعية«  إمارة  وهما  إلمارته،  املجاورين 
ُعـمان لم تكن مستقرة، وكان من  جنـد ودولة 
الواضح أن مـوجـات األحـداث العاتية فيهما قـد 

وقـد  أيضاًً،  أبوظبي  إلى  تصل 
إذ   ،1799 عـام  األمـر  هذا  وقع 
»الدرعية«،  إمـارة  حاكم  قـام 
بن  العـزيز  عـبد  األمير  وهـو 
محـمد بن سعـود بإرسال قـوة 
احتلت  املـطيري  مـطلق  بقيادة 
املجاورة  الُعـمانية  البرميي  بلدة 
واندفعت  العـني،  بلدة  ألحياء 
إحدى كتائب تلك القوة ووصلت 
بوغت  وقـد  اخليمة،  رأس  إلى 
هذه  بظهـور  شخبوط  الشــيخ 
القوة ومرورها بأراضيه، ولكنه 
ما حلني  بعمل  القيام  عـدم  قرر 
عـمان.  في  املـوقف  انكشاف 
وكانت أحـوال أخرى أكثر إغـراقا 
ًفي الســياسة قـد غـمرت املنـطقة، 
ذلك أن انقساماً قبلياً سياسياً عمَّ 
هـما:  فشطـرها شطـرين  عـمان 
هـنائي وغـافري، وكان الهـنائي 
أسرة  من  احلاكم  ًللنظام  مـؤيداً 
الغـافري  بينما  بوسـعيد«،  »آل 

كان معارضاً للنظام، وقـد ساندت إمارة أبوظبي 
يثبِّت  أن  الشيخ شخبوط  الهنائية، وقرر  الكتلة 
قـوات  تسلل  مبنع  وذلك  إمارته،  على  سلطانه 
ليلة اشتد ظالمها  إلى اإلمارة. وفي  »الدرعية« 
ة املقاومة مع الشيخ راشد بن سعيد  وضع خطَّ
ماء  شريعة  في  كميناً  نصب  بأن  شــرارة  بن 
أن  »الدرعية«  قوات  اعتادت  )أبوذيب(  اسمها 
إلى  طريقها  في  وهي  لالستسقاء،  هـناك  تقف 
البرميي، وهناك وزع ابن شرارة مقاتليه خلف 
الكثبان الرملية، وفي الصباح الحت أعالم قوة 
قادمة من الغرب يقودها عبد العـزيز بن غردقة. 
تتوسط  الشمس  كانت  الكمني  إلى  وملا وصلت 
الشيخ راشد  انقض عليها  السماء، وهـناك  كبد 

ومقاتلوه فقتلوا ابن غردقة وشتتوا جيشه، وقـد 
أطلق الناس عـلى تلك املعركة اسم )ضرابة ابن 
شرارة (، وهي التي قال عنها املرحوم الشاعر 

أحمد بن سلطان بن سليم :
تســامـى بهـم ياس بن عـامـر مفتخراً  

         فأكـرم بهـم قـرعـا ًوأكرم بهـم فخراً 
إلى خير بيت من فالسي مقـرهم 

         إلى احلسب األعـلى إلى املعشر األقرا 
وقائعهم في الشرق والغرب أورثت 

          من الفتك والهـم الطـويل بني الغــبرا 
عـلى غـرة منهم بحيث تســـنمت 

              تـراب أبي ذيب الــراية احلــمــرا 
يقرر  أن  إلى  املعـركة  تلك  نتيجة  أدَّت  وقـد 
الشيخ شخبوط ترك عـاصمته محضر )املارية( 
معقل  وهي  »ليوا«،  منـطقة  قلب  في  الواقعـة 
واحــات  أي  )محاضر(،  من  املكون  يــاس  بني 
املنبسطة  الصحراوية  الرقعـة  وسط  تقع  غنَّاء 
األكـبر من  القسم  والتي تشكل  الظفرة،  املسماة 
إمارة أبوظبي وفيها تنتشر املساحات األكبر من 
بني ياس، حيث يسكن كل فخـذ  واحات وقرى 
وكل بطن منهم في محضر من احملاضر، ومن 
أشهرها  أخــرى  مناطق  إلــى  ينتشرون  هـناك 
منطقة العني أو يذهبون إلى ساحل البحر للغوص 
على اللؤلؤ أو لصيد األسماك، فيقطنون بالقرب 
طبيعية  موانئ  تشكل  التي  املائية  األخـوار  من 
األخـوار  تلك  عـرفت  وقـد  وزوارقهـم،  لسفنهم 
إمارة  اشتهرت  كما  ياس(،  بني  )خيران  بإسم 
وقـد  فيها،  تسرح  التي  الِظباء  بكثرة  أبوظبي 
انتقلت تلك الظباء إلى جزيرة قريبة جداً من البر، 
خوضه  ميكن  مائي  مجرى  إال  اليفصلها  حيث 

»برج املقطع« أمر الشيخ شخبوط ببنائه للدفاع عن مدينة أبو ظبي
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اجلزيرة  أما  )املقطع(،  ويسمى  »اجلزر«،  أثناء 
آبار  فقد كان اسمها )مليح(، وعـرفت بأن فيها 
الظباء  عـدد  تكـاثر  ملَّا  ثم  للشرب،  مياه صاحلة 
»مليح«.  من  بدالً  »أبوظبي«  اسمها  صار  فيها 
وإلى تلك اجلزيرة القريبة من البر واحملمية من 
جميع جهاتها قرر الشيخ شخبوط بن ذياب أن 
ينقل عاصمته. وكانت اجلزيرة مسكونة ببعض 
البحر  إلى  بسفنهم  يخرجـون  الذين  الصيادين 
البغال(، والبغال جمع  امليناء املسمى )خـور  من 
فإنه  وباملناسبة،  الكبيرة،  السفينة  وهي  )بغلة( 
الساكنون  وكان  حالياً.  الرئيسي  أبوظبي  ميناء 
في هذه اجلزيرة قـد أطلقـوا اسم )الظهر( على 
يظهـر  ما  أول  ألنها  البحر،  تواجه  التي  املنطقة 
ويبدو من اجلـزيرة، كما أطلقوا اسم )البطن( ملا 
اجلزيرة  أما خارج  يـظهـر،  لم  األرض  من  بطن 
منتصف  وفي  )احلبل(.  اسم  عليه  أطلقوا  فقد 
مرتفعة  رابية  وعلى  الظهـر  منطقة  في  املسافة 
قليالً عن سطح البحر، أمرالشيخ شخبوط بتشييد 
برج دفاعي مخروطي الشكل، بحيث يطل موقعه 
مراقبة حركة  كله، وميكن  اجلزيرة  على شاطئ 
العسكري،  موقعه  على  عالوة  هناك  من  السفن 
ثم أمر ببناء برج آخر يتوسط املمر املائي املسمى 
منطقة  في  بناه  الــذي  للبرج  مشابه  )املقطع(، 
الظهـر، وذلك لكي يحمي اجلزيرة في تلك املنطقة 
البر والتي ميكن أن يصل  الضيقة والقريبة من 
كان  العمل  انتهى  وعـندما  أوأعـداء.  ُغـزاة  منها 
هـناك برجان منيعان يقفان بعـزم وصالبة، وقد 
أبوظبي  إمارة  علم  منهما  واحـد  كل  على  ارتفع 
األحـمر، وكأنهما ُيعلنان للمأل عـن قيام العاصمة 
اجلديدة لإلمارة في جـزيرة أبوظبي. وتدريجياً 
محاضرهم  من  ينتقلون  ياس  بني  أهل  صار 

طبقة )البانيان( وهم التجار الهـنود. لذلك ميكن 
القول: إن هذه النقلة قد جعـلت مجتمع أبوظبي 
البادية  مجتمع   : هي  ثــالث  ركائز  على  يقف 
واملجتمع  »ليوا«،  في  احملاضر  بسكان  املتمثل 
الزراعي املتمثل بسـكان مدينة العني وما جاورها، 
الساحلي  املجتمع  كان  فقد  اجلديد  املجتمع  أما 
فاعالً  دوراً  البحري  املجتمع  أدى  وقـد  البحري، 

في اقتصاد اإلمارة وذلك بسبب جتارة اللؤلؤ. 
غير أن استقرار اإلمارة بقي قلقاً بسبب احتمال 
وقوع صدام بني القوى السياسية التي تتصارع 
في املنطقة، وهي اإلمارة النجدية وسلطنة عمان 
واإلجنليز، وقد أدت هذه الصراعات إلى حتـول 
)البرميي( إلى احملور الذي تدور حوله األحداث، 
مما أوجب على حاكم أبوظبي أن يكون بقربها في 
معظم األوقات، لذلك فقد قرر الشيخ شخبوط في 
عـام 1816 أن ُيسلِّم زمام السلطة التنفيذية البنه 
األكبر محمد، على أن تبقى السلطات السياسية 
في يده وأن يترك العاصمة أبوظبي ليقيم أكثر 
األحداث  بجـوار  ليكون  العني  الوقت في مدينة 
املهمة واملتوقعة في أي حلظة هناك، فشد الرحال 
قلعة  ببناء  وقام  القطارة  منطقة  في  واستقر 
)املريجب( فيها، وهكذا فقد ُفتحت صفحة جديدة 
 1818 عـام  أن  غير  أبوظبي.  إمارة  تاريخ  في 
شهد حركة سياسية جديدة في اإلمارة، وذلك 
الشيخ طحنون بن شخبوط بإزاحة  عندما قام 
أخيه احلاكم واستالمه السلطة مكانه، مما دفع 
بالشيخ محمد إلى الهجرة إلى البحرين ليعيش 
هناك، وهذا احلادث دفع بالوالد الشيخ شخبوط 

أدَّى  وقـد  الساحلية،  العاصمة  إلى  الصحراوية 
استقرارهم هناك إلى قيام نـواة املجتمع البحري 
االقتصادية  النشاطات  على  والقائم  اإلمارة  في 
اللؤلؤ  جتــارة  أي  )الطواشة(،  مثل:  البحرية 
االنفتاح  على  عالوة  األسماك،  وصيد  والغوص 
على التجارة اخلارجية بسبب السفن التي كانت 
تأتي ببضائعها إلى هـناك، وكذلك بسبب وجـود 

قلعة الشيخ شخبوط بن ذياب في مريجب قبل جتديدها
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ليكون  أبوظبي  العاصمة  إلى  يسرع  أن  إلى 
بجوار ولده طحنون لتسيير األمور في مراحلها 
األولى، خاصة وأنه في ذلك العام قد مت تدمير 
مدينة )الدرعية(، وهي عاصمة اإلمارة النجدية 
على يد جيش مصري بقيادة إبراهيم بن محـمد 
علي باشا الذي ألقى القبض على األمير عبد الله 
بن سعود حاكم الدرعية وأرسله إلى اسطنبول 
حيث مت إعـدامه شنقاً هناك، وكان الدافع لهذه 
احلركة هو القضاء على الدولة السعودية األولى. 
منطقة  على  أثرت  السقوط  هذا  تداعيات  لكـن 
اإلمارات كلل، خاصة على اإلمارة القاسمية التي 
استغل  إذ  الدرعية،  إمارة  مع  حلف  على  كانت 
بريطانية  حملة  وأرسلوا  املوقف  ذلك  اإلجنليز 
كبرى خرجت من »بومباي« واجتهت نحو رأس 
اخليمة، وكان قوامها أربع كتائب مشاة و كتيبة 
مدفعية ميدان تساندها اثنتا عشر فرقاطة حربية 
بقيادة اجلنرال وليم كرانت كير. وصلت احلملة 
1819/12/1 واشتبكت  يوم  اخليمة  إلى رأس 
مع القوات القاسمية التي قاومتها ملدة ثالثة أيام 
املقاومة،  على  البريطاني قضى  التفوق  أن  غير 
راحت  ثم  وحرقتها  املدينة  القوات  فاجتاحت 
مـدن  وتهدد  األخــرى  القاسمية  املــدن  تهاجم 

اإلمارات األخرى أيضاً. 
وفي األول من يناير 1920 كان اجلنرال كير 
)الفيله(  ضاحية  إلى  انتقلوا  قد  حربه  وأركان 
واتخذها مقراً له، وهناك وضع نصوص معاهدات 
قبل  اإلمــارات  وحكام  شيوخ  ليوقعها  متهيدية 

التوقيع على املعاهـدة العـامـة. 
عندما  )القطارة(  في  شــخبوط  الشيخ  كان 
حضوره  يطلبون  اإلجنليز  من  موفد  وصله 
إلى )الفيله( للتوقيع على املعاهدات، فذهب إلى 
هناك، وفي يوم 1820/1/11 وقع على املعاهدة 
التمهيدية مع اجلنرال كير التي تنص على تسليم 
السفن التي تخرج ملهاجمة السفن البريطانية، ثم 
قام ومعه بقية احلكام شيوخ اإلمارات بالتوقيع 
على املعاهدة العامة بني القبائل العربية، وعندما 
انتهى من ذلك، اجتمع مع بقية شيوخ اإلمارات 
القاسمي،  صقر  بن  ســلطان  يومذاك،  وكانوا 
وراشد بن حميد النعيمي حاكم عـجـمان وعبد 
الله بن راشد حاكم أم القيوين وزايد بن سيف 
هزاع،  بن  محـمد  الشيخ  دبي  حاكم  عن  نيابة 
ليضعوا استراتيجية العمل اجلديدة القائمة على 
حتديد العالقة السياسية التي ظهرت  حديثاً في 
لنفسها  أوجدت  التي  بريطانيا  أال وهي  امليدان، 
وعلى  اخلليج.  منطقة  في  استعمارياً  سنداً 
أبوظبي  إلى  الشيخ شخبوط  عاد  األساس  هذا 
وليطلعه  طحنون  الشيخ  ابنه  بجـوار  ليكون 
على تفاصيل املوقف السياسي اجلديد وتوحيد 
أنه  ويبدو  ُعمـان.  سلطنة  سياسة  مع  املواقف 
بالكابنت  التقى  أنه  إذ  ذلك،  بعـد  طويالً   عـاش 
عام  في  اخلليج  عن  البريطاني  املسؤول  هينيل 

1832 واجتمع به بحضور ابنه الشيخ طحنون، 
عن  مفيدة  معلومات  على  الكابنت  حصل  وقد 
)موجز  بعنوان  املشهور  تقريره  وكتب  اإلمارة 

تاريخي عن بني ياس(. 
وفي عام 1833 مت إسناد احلكم في اإلمارة 
إلى ولده الثالث وهو الشيخ خليفة بن شخبوط، 

إلى  كعادته  وبقي  ذلك،  على  الوالد  وافق  وقـد 
جـوار ولده لكي يساعده في تسيير دفة األمور. 
ولم تترك لنا صفحات التاريخ أخبارا ًأخرى عن 
هذا الزعيم، إذ يبدو أنه انصرف في أواخرأيام 
حياته إلى االستقرار والبعد عن احلياة العامة إلى 

أن انتقل إلى »رحمة الله« تعـالى عام 1836.  

رسالة من الشيخ شخبوط بن ذياب إلى الوكيل السياسي البريطاني في قشم 1821
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املتميزون

يواجه رجل الشرطة في عمله اليومي الكثير من 
الصعاب والتحديات فهو مكلف بهدف نبيل يتمثل 
في احلفاظ على أمن املجتمع واستقراره وكف يد 

العابثني وقطع دابر اجلرمية.
الضابط في  أحمد برحمه،  املالزم عمر  ويضع 
رأس  في  املعمورة   شرطة  مبركز  املباحث  فرع 
اخليمة هذا الهدف نصب عينيه دائماً باذالً كل جهد 
األداء  مستويات  أعلى  لتحقيق  زمالئه  مع  ممكن 

والعطاء. 
وقد نال املالزم برحمه شرف التكرمي على ما 
بذله مع فريقه من جهد مميز في وضع حد لنشاط 
حيث  للعدالة،  املتورطني  وتقدمي  منظم،  إجرامي 
َكرَّمه العميد محمد النوبي محمد نائب مدير عام 
الشيخ   اللواء  من  بتوجيهات  اخليمة  رأس  شرطة 

طالب بن صقر  القاسمي مدير عام شرطة رأس 
اخليمة. 

وقال برحمه: إن هذا التكرمي جاء تتويجاً لعملية 
إلقاء  في  جنحت  فريقه  مع  قادها  نوعية  أمنية 
اخلادمات  باستغالل  قاموا  متهمني  على  القبض 

وإجبارهّن على العمل في الرذيلة.
وذكر برحمه أن معلومات وردت للتحريات  في  
يستدرجون  أشخاص  عن   2010 عام  من   يناير 
ضحاياهم من النساء بإيهامهّن بتوفير فرص عمل، 
كخادمات في املنازل ليتّم استغاللهّن في الدعارة، 
مضنية  جهود  وبعد  أخــرى.  إمــارة  في  وبيعهّن 
املتعلقة  املعلومات  على  واحلصول  املراقبة  في 
باملتورطني، متكن الفريق من حتديد موقع رئيس 
لرجال  مشاهدته  عند  هارباً  َفّر  الذي  العصابة 

الشرطة، الذين اضطروا إلى مطاردته ملدة وصلت 
إلى ثالثني دقيقة بني الطرقات العامة واألزقة حتى 

متكنوا من محاصرته وإلقاء القبض عليه.
وأشاد برحمه الذي التحق بالعمل في صفوف 
شرطة رأس اخليمة عام 1991 وحصل على العديد 
من الدورات التدريبية املتخصصة، بحرص القيادة 
األمن  أسباب  تدعيم  على  الدولة  في  الرشيدة 
كافة  وتوفير  املجتمع،  أفــراد  لكافة  واالستقرار 
االحتياجات واملتطلبات التي تساعد في حتقيق هذا 

الهدف.
مستحيل  لكلمة  مكان  »ال  أنــه  برحمه  وأكــد 
كانت  ومهما  اخليمة«  رأس  »شرطة  قاموس  في 
الصعوبات كبيرة فإن اإلميان والعزمية واإلصرار 

كفيلة بالتغلب عليها«.

�شابط يف �شرطة راأ�ض اخليمة يوقع ع�شابة اجتار بالب�شر.

املالزم زينب املعز 

»ال مكان لكلمة م�شتحيل يف قامو�شنا«
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»الرسم حالة من حاالت املتعة املغموسة بشغف األلوان 
واملنقوشة على خدود اللوحات، وهو بكل فنونه نوع من 
قال  هكذا  لآلخرين«،  بحب  أرويها  التي  البهية  احلكايات 
نايف عابد اليافعي املوظف في وزارة الداخلية في احلرس 

األميري في إمارة الشارقة عن تعلقه الشديد بالرسم. 
عن بداياته يقول نايف: إن َتعلُّقه بالرسم بدأ منذ نعومة 
أظفاره حيث الحظ مدرسوه باملدرسة موهبته في الرسم 
من  بنوٍع  األشياء  وتفاصيل  الوجوه  رسم  على  وقدرته 

النبوغ الذي يبشر بوالدة موهبة جديدة في الفن.
في  وأنا  رساماً  »كنت  ضاحكاَ:  طفولته  نايف  ر  يتذكَّ
العاشرة من العمر.. لم أترك شيئاً في طفولتي إالَّ ورسمت 
بيتي ومدرستي،  املدرسية وجدران  دفاتري وكتبي  عليه 
كنت أترجم كل أحالمي وأوجاعي إلى رسومات حتررني 

من كل شيء«. 
ويضيف: أن كل فنون الرسم تستهويه فهو يحب الرسم 
أيضاً  يحب  كما  التشكيلي  بالفن  ويستمتع  الكاريكاتيري 
»الرسوم  عن  فضالً  الوجوه  رسم  أي  )البورتوريه(  فن 

املتحركة«. 
ويتابع نايف احلاصل على دبلوم تصميم داخلي ديكور، 
التشكيلي  الفن  دراسة  إلى  دفعته  الرسم  في  موهبته  أن 
داخل الدولة وخارجها ليكلل موهبته بالعلم حتى يستطيع 

»فتح نوافذ جديدة لإلبداع و اخليال والفن« كما قال.
التشكيلي  للفن  دراسته  بعد  التي وجدها  الفائدة  وعن 
التشكيلي مما جعل  الفن  قال: تعلمت أساليب عديدة في 
الفني وأصبح لدي طريقة خاصة  أعمالي تتسم بالنضج 
داخل  احلديث  الفن  في  توقيعي  حتمل  ونافذة،  بالرسم 

الدولة. 
في  شارك  إنه  قال:  فيها  شارك  التي  املعارض  وعن 
ستة معارض في اإلمارات وايطاليا وقطر، وكان ريع هذه 

املعارض يذهب ملساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة. 
ويرسم نايف ملجلة »احلرس األميري« في الشارقة وهو 
سعيد بالثقة التي أوالها له رؤساؤه في العمل وتعاونهم 

ودعمهم ملوهبته. 
واالستمتاع  بالعلم  اجلميع  اليافعي  نايف  وينصح 
مبتعة التَعلّم للوصول إلى النجاح املرجو في كافة مجاالت 

احلياة.

خارج املهنة

نايف اليافعي يتحدث عن �َشَغِفه باالألوان 

للتعبري عن ذاته.

الرا الظرا�سي 

»مل اأترك �شيئًا 

يف طفولتي اإال ور�شمت عليه!«
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قلوبنا

فــي

مدينة  مواليد  من  الظاهري  رشيد  فاطمة 
إنسانة  وصديقاتها  زميالتها  عرفتها  العني، 
إلعاقتها  تترك  لم  قيود،  بال  الفضاء  نحو  تنطلق 
مجاالً مينعها من ممارسة حياتها كما شاءت أن 
من  العديد  على  وحصولها  التفوق  فكان  تكون، 
شهادات التكرمي، وكثرة مشاركاتها في الفعاليات 
متيزها  جانب  إلى  إلعاقتها،  حتٍد  أكبر  املدرسية 
لتأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  في  قريناتها  بني 
ذوي االحتياجات اخلاصة، فحصلت على االمتياز 
مع جائزة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
وجائزة »رواق عوشه بنت حسني« إلبداع ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وهذا يعود إلى البيت الذي 
والنصح  املستمر  التشجيع  حيث  فيه،  نبتت 
الذين وفروا  واإلرشاد من قبل والديها وإخوتها 

لها الدعم والدفء.
العضالت وبطء  فاطمة من ضمور في  تعاني 

في منو اليد اليمنى، وكانت البداية منذ الوالدة 
حني خرجت اليد اليمنى في بداية الوالدة، ثم 
الطاقم  قبل  من  جهاز  طريق  عن  سحبها  مت 

الطبي، فنتج عنه حالتها هذه.
دراستها  سنوات  إلى  فاطمة  بنا  وترجع 
فهي  حياتها،  مراحل  أجمل  من  تعتبرها  التي 
التقنية  حاصلة على دبلوم متوسط من »كلية 
العني- تخصص تكنولوجيا  العليا« في مدينة 
استخدام  صعوبة  متنعها  لم  املكاتب.  وإدارة 
بالطريقة  لديها  اآللي  احلاسب  مفاتيح  لوحة 
عن  البحث  من  الطباعة  وسرعة  الصحيحة 
تخصصها  مسؤولة  فقابلتها  البديلة،  احللول 
إضافة  الدراسي،  سجلها  مراجعة  بعد  وذلك 
لصعوبات  التصدي  ومحاولتها  سلوكها  إلى 
إلدارة  حالتها  عن  تقريراً  ورفعت  اإلعاقة، 
أميركية  شركة  مبخاطبة  بادرت  التي  الكلية 
خاصة،  حَتكم  وفــأرة  مفاتيح  لوحة  لصنع 
إضافة  اليسرى،  باجلهة  األرقام  لوحة  بجعل 
إلى منحها دروساً خاصة للطباعة بيد واحدة 

مع زيادة الوقت احملدد الختبار سرعة الطباعة.
الفنية  التصاميم  ابتكار  في  فاطمة  شغف 
مجال  لدخول  أّهلها  اآللي  احلاسب  باستخدام 
لذوي  الداخلية  وزارة  مراكز  في  الفني  التصميم 
من  مجموعة  أعدت  حيث  اخلاصة،  االحتياجات 
لعدٍد من اجلهات احلكومية واخلاصة،  التصاميم 
العني  »أكادميية  شعار  تصاميمها  أبــرز  ومــن 
كتاب  غالف   60 من  وأكثر  للطيران«،  الدولية 
وشهادات  كتيبات  إلى  إضافة  األكادميية،  ملناهج 
املعرض  لشعار  تصميمها  جانب  إلــى  تقدير، 
ذوي  من  املوهوبني  لرسومات  األول  السنوي 

االحتياجات اخلاصة مبدينة العني.
بيانات  مدخل  كمساعد  حالياً  فاطمة  تعمل 
البطاقات  وحــدة  في  العني  شرطة  مديرية  في 
في  كمساعد  السابق  عملها  بعد  العسكرية، 
الشؤون األكادميية في قسم شؤون الطالب في 
إنها  وتقول:  للطيران«،  الدولية  العني  »أكادميية 

العمل  في  وزمالئها  مسؤوليها  باحترام  حتظى 
وتقدِّر معاملتها كفرد نافع في املجتمع، مما أسهم 
في زيادة ثقتها في نفسها، وقدرتها على التعامل 

مع مختلف الشخصيات من الناس.
طريقها،  في  عثرة  حجر  فاطمة  إعاقة  تكن  لم 
بل أكملت مشوار حياتها كشريكة في بناء الوطن، 
اآللي  استخدام احلاسب  اجتيازها لصعوبة  فبعد 
متكَّنت من احلصول على رخصة قيادة السيارة، 
على  واإلصرار  والهمة  الشغف  بنفس  زالت  وما 
البحث والتعلُّم لكل ما هو جديد، وتسعى إلى إكمال 
دراستها للحصول على البكالوريوس واملاجستير، 
عملها،  تطوير  في  علمها  استخدام  إلى  إضافة 
وتنصح زمالءها من ذوي االحتياجات اخلاصة: 
بأن ال يستسلموا أمام الصعوبات مهما بدت كبيرة 
أمامهم، وأن يبذلوا كل ما لديهم من طاقات كامنة 
ليعيشوا حياة الرضا والطموح، وأن يتذكروا بأن 

عليهم واجباً جتاه وطنهم ومجتمعهم.

م »لديَّ �شغف بتعلُّ

 كل ما هو جديد«

فاطمة ر�شيد جتاوزت العوائق بهمٍة وا�شرار.

ÉØ°V±نوال �سامل

ó````«ÑY »∏```Y
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هل حدث أن وقفت أمام رفوف مكتبتك اخلاصة، وقد استبدت بك احليرة وأنت تبحث عن كتاب تقرأه، حتت إحلاح 
رغبة عارمة في القراءة تغمرك في تلك اللحظة، فمددت يدك لتتناول كتاباً معيناً، ثم أرجعته مكانه واخترت غيره، وقد 

قررت أن تعود إليه في املرة القادمة؟
ال تظن أنك أول احلائرين وال آخرهم، فقد وقف وقفتك هذه آالف البشر، ورمبا املاليني قبلك، وامتدت أيديهم إلى أكثر 
من كتاب، وأنزلوها من الرفوف التي كانت مستقرة عليها لشهور، ورمبا سنوات، ثم أعادوها إلى أماكنها دون أن 
يقرأوا صفحة واحدة منها. ليس ألن هذه الكتب سيئة ال تستحق القراءة، بل رمبا كان بعضها من روائع الكتب، ولكن 

يبدو أن هناك سراً خفياً يحول دون قراءتهم لها.
قبل أكثر من ست سنوات، وأثناء »مهرجان اإلمارات األول« الذي نّظمته »ندوة الثقافة والعلوم« بدبي، وأنا أجتاذب 
أطراف احلديث مع الصديق والكاتب الكبير األستاذ محفوظ عبد الرحمن، والذي قال لي: إنه قد انتهى مؤخرا من 
قراءة رواية »اسمي أحمر« للكاتب التركي الشهير »أورهان باموق«، ونصحني بقراءتها، مشيراً إلى أنها رواية رائعة 
تستحق القراءة. وعندما يصف األستاذ محفوظ عبد الرحمن رواية بأنها رائعة، فإنني أتوقع أن تكون أكثر من رائعة 
لثقتي الكبيرة بذائقة صديقي الروائية، ولعلمي بأنه ال يضيع وقته في قراءة كتاب أو رواية ال يستحقان القراءة، وإن 
كنت قد استغربت تأخره في قراءة هذه الرواية التي صدرت باللغة التركية عام 1998، وترجمت إلى اللغة العربية عام 
2000، لكنني التمست له العذر، وتوقعت أن انشغاله بكتابة فيلم »حليم« آخر أفالم الفنان الراحل أحمد زكي قد حال 

دون التقاطه للكتاب من على رف مكتبته.
جتاوزت هذه النقطة، وبدأت رحلة البحث عن رواية »اسمي أحمر« في مكتبات اإلمارات، لكنني لم أوفق في العثور 
عليها، فكان أن جلأت إلى صديقي الشاعر حسني درويش طالباً منه أن يعثر لي على نسخة منها، خاصة وأن الدار التي 
نشرت النسخة العربية منها هي: »دار املدى« التي ميلكها صديقنا املشترك األستاذ »فخري كرمي« صاحب »مهرجان 
املدى« الذي كانت حتتضنه دمشق الفيحاء، قبل أن يعود صديقنا املناضل إلى موطنه العراق، ويستقر هناك ليصدر 
صحيفة باإلسم نفسه، ويطلق قناة فضائية في سماء العراق املزدحمة بالقنوات التي تطلق قذائفها في كل اجتاه وال 

متيز نيرانها بني األعداء واألصدقاء.
لم يتأخر صديقي عن تلبية طلبي، فوجدت الكتاب في يدي خالل فترة وجيزة، وكنت متلهفاً لقراءة الرواية بعد الثناء 
الذي سمعته عليها، لكن ما حدث بعد أن أصبحت الرواية على رف مكتبتي اخلاصة يدعو لالستغراب والدهشة، فعلى 
مدى السنوات الست، منذ أن اقتنيت الرواية وحتى اآلن، لم أمتكن من قراءتها، إذ كلما قررت البدء في ذلك واجتهت 
ناحية الرف الذي تقبع عليه من ست سنوات، وجدت يدي متتد إلى رواية أخرى أو كتاب، مقرراً أن أعود إليها بعد 
انتهائي من الرواية األخرى التي اخترتها، أو الكتاب اآلخر الذي لفت نظري. واألغرب من ذلك، أنني وضعتها في حقيبة 
سفري مع كتب أخرى أكثر من مرة، على أمل أن أمتكَّن من قراءتها في إحدى اإلجازات أو مهمات العمل في اخلارج، 
لكنني في كل مرة أعود من سفري وقد أنهيت قراءة الكتب التي أخذتها معي وتزودت بكتب أخرى، وال تزال »اسمي 
أحمر« واقفة في طابور االنتظار، مثلما يقف مواطنو العالم الثالث في طوابير اخلبز، كي يظفروا برغيف أو اثنني في 

زمن املجاعات الكبرى.
أرجو أن ال يتبادر إلى أذهانكم أن »اسمي أحمر« رواية سيئة أو غير مغرية بالقراءة، فهي باإلضافة إلى شهادة 
صديقنا الكاتب الكبير األستاذ محفوظ عبد الرحمن، تعد واحدة من أشهر الروايات في التاريخ األدبي التركي، ومؤلفها 
»أورهان باموق« حاصل على جائزة نوبل لآلداب عام 2006. حظي مع هذه الرواية هو السيئ، وقد كنت أنوي أن 
أقول، إن »حظي أحمر«، لوال أن خشيت أن يذهب تفكيركم إلى شيء آخر غير اللون الذي عادة ما يتم اختياره للسجاد 
الذي ميشي عليه الرؤساء في االستقباالت الرسمية، والفنانون في مهرجانات السينما، وتعتقدون أن ذكائي قد خانني، 

فأسأت التعبير، في زمن تأكد فيه أن سوء الظن من ُحسن الفطن.

حظي اأحمر

aliobaid4000@yahoo.com
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والظل

الكلــمة
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�شحافتنا اليوم          ُمتطّورة تقنيًا.. 

نا�شر الظاهري:
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مالمح  ليرسم  اإلنصات  يجيد  وصحفي  أديب 
يومه بتفاصيل ال تقل دهشة عن توقعاتك، فتارة 
واملنطق،  العقل  فيها  يتشارك  ضحكة  إلى  يأخذك 
التي  ذاتك  فيها  جتهل  عوالم  إلى  يأخذك  وأخرى 
لتكون  احلياة،  متناقضات  لغز  حل  عن  عجزت 
بأكملها،  احلياة  شاغب  قلم  أمام  بأنك  احملصلة 

وصارع )الروس الكبيرة( بطريقة أو بأخرى.
أخذنا في سفينة رحلته التي لم ُتعدُّ لها العدة، 
ليكون  بساطتها،  في  حتى  مدهشة  ببساطة  ألنها 
طفلة  كفي  على  نقشاً  يكون  مبا  أشبه  ــوار  احل
تفرحها رائحة احلناء، لينتهي احلوار حيث بدأ، غير 
مدركني ملا قيل ما بني السطور، ولكن بال شك هو 
واقع وعلينا تقبله كما هو، لترسو بنا السفينة على 
احلوار  فينتهي  ذاك،  من  سحراً  أكثر  آخر  شاطئ 

لتبدأ األسئلة مع ناصر الظاهري.
> كيف ترى الصحافة في اإلمارات بني األمس 

واليوم؟
- قبل 15 أو 20 عاماً كانت الصحافة في اإلمارات 
فهي  اليوم  أما  اآلن،  من  أقوى  طرح  وذات  قوية 
متطّورة أكثر من ناحية التقنية والطباعة واأللوان 
وأعداد املالحق التي تصدرها، ولكن إن سألنا عن 
باللغات  لدينا  الصادرة  الصحف  بأن  أرى  املهنية 
في  سواء  بالعربية،  الصادرة  من  أقوى  األجنبية 
سبق الطرح أو للمهنية العالية. ولألسف يفترض 
أن تأخذ هذا املدى صحفنا الصادرة بالعربية، وال 
أريد ذكر أي من أسمائها، فلرمبا كنت قد عملت في 
إحداها أو ساهمت في تطويرها، ولكنني أتكلم عن 
العموم، فصحافتنا اليوم متطّورة تقنياً ولكنها أقل 
مهنية، ولرمبا يعود السبب إلى حرية التعبير وسقفه 

العاملني في احلقل الصحفي، ودائماً  وعدم مهنية 
نرى بأن التطوير ينصب على اآلالت واألجهزة وال 
واضح  هو  ما  وهذا  نفسه،  الصحفي  على  ينصب 
من خالل خريجي اإلعالم في جامعاتنا، حيث جند 
في  ولكن  الواحدة،  الدفعة  في  خريجاً   50 حوالي 

ميدان العمل الصحفي جند خمسة منهم فقط.
في  أم  صحافتنا  في  هنا  العيب  هل  برأيك،   •

دراستهم األكادميية في مؤسساتنا التعليمية؟
- كلها عوامل مرتبطة ببعضها البعض، فإن كنت 
وتتبنى  تتبناني  أجد صحيفة  ولم  جامعياً  خريجاً 

هو اإلحساس بتقييد احلرية وعدم توافرها بالقدر 
املبتغى، فما رأيك ؟

ولكن  احلرية،  من  كبير  جزء  هناك  إطالقاً،   -
بروح  احلرية  هذه  مع  نتعامل  كيف  هنا:  السؤال 
الوطنية واملواطنة الفعالة؟ فإذا لم يتطرق أحد إلى 
هذه املسألة أو تلك خوفاً على مكانه أومنصبه، فهذه 
مشكلة يصعب حلها. ومبا أننا حتدثنا عن الصحافة 
قنواتنا  مثل  عام،  بشكل  اإلعــالم  عن  فلنتحدث 
لدينا  توجد  ال  اآلن  فإلى  املثال،  احملليةعلى سبيل 
البحث  أردت  فإذا  بها،  تربطنا  واحدة  محلية  قناة 

�شحافتنا اليوم          ُمتطّورة تقنيًا.. 

نا�شر الظاهري:

ولكنها اأقل مهنية

تفعيل دراستي وتدريبي فبالتالي لن أخدمها، هذا 
باإلضافة إلى أن صحافتنا اليوم صحافة جتميلية، 
األشياء،  جتميل  في  ينصب  اليوم  نــراه  ما  وكل 
التقومي  أجل  من  فهي  اليوم  أخطاء  اكتشفنا  وإذا 
عن  البحث  الصحافة  مهام  من  ألن  التهميش،  ال 
أو قرع األجراس  الطرح،  املشكالت حللها وتقدمي 

للفت انتباه اجلهات األخرى.
> لرمبا كان ابتعاد البعض عن العمل الصحفي، 

عن خبر أتوجه إلى قناة أخرى، وهذا ينطبق على 
اخلبر  عن  غائبة  فقنواتنا  األخرى،  البرامج  سائر 
غائبة متاماً  قنواتنا  األحداث.  اخلبر وعن  وحتليل 
عن األحداث اجلارية في مجتمعنا العربي اليوم إال 
من خالل تغطيات إخبارية متواضعة منقولة وغير 

حصرية.
وسائلنا  في  اتباعها  يجب  التي  األُسس  ما   <

اإلعالمية، وخاصة في مجال الصحافة؟

حوار: نوال �سامل

ال�سحف ال�سادرة لدينا باللغات الأجنبية اأقوى 

من ال�سادرة بالعربية، �سواء يف �سبق الطرح اأو 

للمهنية العالية



يكون  أن  يجب  حقيقية،  صحافة  أردنــا  إذا   -
من  أمورها  بزمام  املاسكون  أو  عليها  العاملون 
وأساسياتها،  الصحافة  ماهية  ومدركني  مبدعيها، 
ولألسف ال يوجد لدينا جنوم في الصحافة توكل 
وراء  السبب  أجد  لم  اآلن  وإلى  املهمة،  هذه  إليهم 
ذلك، هل هي نتيجة تراكمات سابقة أم قضايا تخص 
املؤسسات وما يدور بني كواليسها، أم أن العاملني 
فيها على رضا وقناعة بأن تبقى على ما هي عليه 

مجلة متخصصة »للمرأة«، وأخرى »للرجل« وأيضاً 
»للطفل«. أما احملطة التالية فكانت مجلة »الظفرة«، 
وهو  أيضاً،  التخصصي  اجلانب  فيها  أخذت  وقد 
اجلانب التراثي في اإلنسان واملكان، حتى أصبحت 
كانت  وهكذا  عليها،  متشي  هوية  وذات  واضحة 
قناعتي بأن أترك املكان تاركاً فيه بصمتي، فالبعض 
اآلخر  والبعض  رسمته،  الذي  النهج  على  استمر 

رمبا تغيرت أهدافه.
للشارع  الثامن«  »العمود  قّدمه  ال��ذي  ما   <

اإلماراتي؟
الذي أتكبده بشكل يومي،  التعب  - بالرغم من 
ولوال وجود هذا الرضا عن »العمود الثامن«، وما 
يبّصر  أسئلة  من  يثيره  ما  األقل  على  أو  يحققه 
وأصحاب  املسؤولة  للجهات  صغيرة  مبفاتيح 
كتابة  من  سنوات   10 خالل  ومن  ملتابعته،  القرار 
هذا العمود اليومي، فقد وجدت بأن هناك أموراً قد 
حتققت وهذا ما يدفعني إلى االستمرارية حتى اآلن، 
قد يختلف بعض الُقّراء معي في وجهات النظر ملا 
وقد  الثامن«،  »العمود  يحترمون  ولكنهم  أطرحه، 
غير عادي،  العمود عموداً  حرصت بأن يكون هذا 

والساخر،وفي  اجلاد  بني  ما  التنويع  تعّمدت  وقد 
أحيان ملجرد الضحكة التي نلهث للحصول عليها، 
فمرة إلدخال الفرحة والبسمة في نفوس اآلخرين، 
أو  محلية  ســواء  هامة  مواضيع  ملناقشة  ومــرة 
عن  الثامن«  »العمود  ويتميّز  العمق،  في  إنسانية 
بقية مقاالتي بأنه قريب من نفسي ومن اجلمهور، 
ألنه يحاكي احلياة اليومية وكأنه يحكي قصة كل 

بيت بتفاصيل احلياة اليومية.
املطلقة،  بالصراحة  الثامن«  »عمودك  متّيز   <
مبعنى أنك تقرأ ما في قلب املجتمع وتظهر الكثير 
من احلقائق، هل واجهت انتقاداً من بعض القراء 

أو بعض اجلهات؟
- من املستحيل أن يشاغب املرء بطريقة إيجابية، 
فكلما كان العمل ناجحاً كلما كان هناك صدى لهذا 
العمل، فالبعض لديه وعي إذا ما حدثت مجادلة أو 
مناقشة في املوضوع، والبعض اآلخر متحيّز لرأيه 
وبقلم  بارد  بقلب  املواضيع  أطرح  ولكنني  مسبقاً، 
ساخن، وهذه املواضيع كثيراً ما تكون مثار جدل أو 
مناقشة، وهذا بالطبع يفرحني وأحترم الرأي اآلخر 
املوضوع ألمر  بكل حب، وال يعنيني من ال يحبذ 

دومنا تغيير أو حتديث؟ ما يحزنني أكثر أنه وإلى 
اآلن ال توجد لدينا جريدة متثلنا في اخلارج كصوت 
عال، فأصبحنا محليني وال نقدم هذا الشيء احمللي، 
وال أرى في إعالمنا تلك الهوية الوطنية والصبغة 
اآلخرون، حتى  ليتابعها  عاملية  اإلماراتية، وال هي 
لهم  عالقة  ال  ملن  جاذبة  اإلعــالم  مهنة  أصبحت 
باإلعالم بغية الشهرة واالنتشار. واملشكلة الكبرى 
املتعلقة  الثورات  يتابعون  ال  اإلعالم  خريجي  أن 
الصعب على خريج منذ  باإلعالم واالتصال، فمن 
10 سنوات مضت أن يجد احلال كما هو عليه منذ 
والتجديدات  التحديثات  مواكبة  فعليه  الفترة،  تلك 

على كافة األصعدة.
كرئيس  املطبوعات  م��ن  ع��دٍد  ف��ي  عملت   <
للتحرير أو مدير لها، ما الطموح الذي حققته لتلك 

املطبوعات ولنفسك؟
- من خالل املطبوعات التي عملت بها، حاولت 
التغيير بها بطريقة راديكالية أو جذرية، وهذا ما لم 
تتحمله بعض املؤسسات، فعندما كنت في صحيفة 
»االحتاد« كمدير حترير لها، مت وضع الصحيفة على 
»اإلنترنت« للمرة األولى، وكان ذلك عام 1995 أو 
1996، وفي ذلك الوقت لم تكن الصحف اإللكترونية 
دارجة كما هو احلال اليوم. أما بالنسبة للمالحق 
ملحق  هناك  زال  وال  فكان  للصحيفة،  املصاحبة 
و»ديني«،  و»سياسي«  و»اقتصادي«  »رياضي« 
لم تكن دارجة في الصحف األخرى  هذه املالحق 
بالنسبة  آنذاك، وكنت أرى بأن ذلك يعدُّ ضرورياً 
مبدأ  أخذت  التي  الغرب  في صحافة  رأيته  ملا  لي 
املواضيع، وحاولت تطبيقها بشكل  التخصص في 
يناسبنا وتتساير معنا. بعدها ذهبت إلى »املؤسسة 
العربية« في جتربة أخرى مع املجالت املتخصصة، 
للمرأة  متخصصة  مجلة  ــدت  وج أوروبـــا  ففي 
مبعنى  املنزلي،  للديكور  ومجلة  للزراعة  وأخرى 
أن  فمشكلتنا  متخصصة،  مجلة  موضوع  لكل  أن 
مجالتنا عجينة واحدة، فحاولت من خالل املؤسسة 
املستهدفة، فأصدرنا  املواضيع والفئات  تخصيص 

التطوير ين�سبُّ على الآلت والأجهزة

ول ين�سبُّ على ال�سحفي نف�سه
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شخصي، ولكن ما يعنيني هو من لديه رأي مغاير 
ويقوم مبناقشتي من أجل تكبير الفكرة أو إثرائها، 

أو على األقل إقناعي بالشيء اآلخر.
> كيف ترى املشهد الثقافي في اإلمارات؟

اإلماراتية،  في ساحتنا  يحدث  ما  املفرح  من   -
ففي كل مرحلة هناك شيء مختلف، ولكن من املهم 
أن تتم غربلة هذه املراحل بني فترة وأخرى، مبعنى 
أن هناك مواهب وهناك من لم يقم بتطوير موهبته، 
أدوات  تطوير  استطاع  من  بيد  نأخذ  وبالتالي 
كتاباته ودفعه نحو العربية وحتى العاملية، وبشكل 
عام فاحِلراك الثقافي في اإلمارات جميل في كافة 
أم  املسرح  أم  القصة  أم  الشعر  سواء  املستويات، 

الفن التشكيلي.
اإلم��ارات«  وأدب��اء  ُكتاب  »احت��اد  خدم  هل   <

الساحة اإلماراتية؟
الُكتاب« عمل  بالتأكيد، فمنذ تأسيس »احتاد   -
على تفعيل احلركة األدبية في الدولة، فإلى جانب 

والتذكير  الُقدامى  بالرواد  واالعتناء  الكتب  طباعة 
آنذاك،  الشارع  في  وحيداً  يعمل  كان  فقد  بهم، 
بالدور  تقوم  مؤسسة  من  أكثر  فهناك  اليوم  أما 
العويس«،  بأنه وراء »جائزة سلطان  ذاته، ويكفي 
150 عضواً  اليوم يحوي  الكتاب«  فأصبح »احتاد 
الكتاب والكاتبات، وال يجب رمي احلمل وكل  من 
ضعيفة  املادية  إمكانياته  وأن  خاصة  عليه،  الثقل 
جداً، وأن العاملني فيه يعملون بشكل تطّوعي، فكل 
هذه األمور يجب وضعها في احلسبان حينما نقوم 
بتقييم مؤسسة مثل »احتاد كتاب وأدباء اإلمارات«، 
الذي أدى دوراً كبيراً في احِلراك الثقافي في الدولة، 

وال يزال.
حديثة  تعد  اإلم��ارات  في  الرواية  جتربة   <

مقارنة بالدول األخرى، كيف تقّيم هذه التجربة؟
- الرواية في اإلمارات ال زالت ضعيفة وحتبو 
بصعوبة، وليس هناك أمر جاد إلنعاشها، والتجارب 
التي شهدناها ما هي إال جتارب صغيرة هنا وهناك، 

ولكنها ال تشكل هذا التراكم اجلميل مثل القصة.
> ما سبب هذا الضعف؟ هل بسبب الكت�ّاب أم 

قصور من اجلهات الداعمة لها؟
مقارنة  قصير  لدينا  الروائية  الكتابة  عمر   -
بحاجة  وهي  اإلمارات،  في  الروائية  التجربة  ببدء 
إلى وقت لتنضج، ورمبا هذا هو السبب الرئيسي، 
أما السبب اآلخر أنه ال يوجد لدينا كتـّاب الرواية 
الذين منّجدهم، فكلها جتارب متفرقة كما أسلفت، 
وحتى جتربتي اليتيمة في كتابة الرواية ال أعرف 
ما هو مستقبلها، فإلى اآلن كل الذين كتبوا الرواية 
إما شعراء أو كتـّاب قصة، وقد اطلعت على عدد من 
الروايات، ولكنها ال متت للرواية بأية صلة ال لغًة 

وال نسقاً.
> ما الذي ينقص الروائي اإلماراتي برأيك؟

- يجب أن يكون للكاتب جتربة إنسانية كاملة 
لتكون جتربة ناضجة، فالرواية مفهوم عميق، وهي 
مبّسط،رمبا  موضوع  عن  تتحدث  كالقصة  ليست 
السبب يعود إلى التجربة العمرية للكتـّاب، وأيضاً 
للبلد حيث إن اإلمارات تعتبر دولة حديثة ال تتعدى 
يكون  بأن  كافية  غير  سنوات  وهي  عاماً،   40 الـ 

هناك ِحراك في املجتمع لتستوعبه أجواء الرواية.
الفنون  هذه  من  أي  املقال.  القصة،  الرواية،   <

الكتابية األقرب إلى قلبك؟
- أجد بأن القصة كعمل أدبي وإبداعي من أنواع 
الكتابة احملببة إلى قلبي وفي املقام األول، ولكنني 
نصيب  الالتينية  أمريكا  وألدباء  الرواية،  قرَّاء  من 
األسد من قراءاتي، وبعدها يأتي املقال الذي أحاول 
بإدخال  وذلك  فيه،  الصحفي  األسلوب  اتباع  عدم 

روح األدب واللغة الشعرية إليه.
> وماذا عن إصدارك اجلديد؟

- لدي مجموعة قصصية بعنوان »منتعالً امللح« 
و»كفاه رماد«، وهي مجموعة قصص بعيدة عن ما 
فاملجموعة  فيها شيء متعّمد،  فوق احلداثة وليس 
بأكملها من أجل أنني أريد كتابة قصة جميلة، ومن 

أجل متعة القص.

اإلمــارات« تخصص  تخرَّج من »جامعة   <
الدراسات  على  وحصل  فرنسي  إعــالم/أدب 
جامعة  الفرنسية  الصحافة  معهد  من  العليا 

»السوربون باريس«.
> عمل في احلقل اإلعالمي والصحفي وأقام 
العديد  في  فوتوغرافية، وشارك  معارض  عدة 
مختلف  في  واإلعالمية  الثقافية  املؤمترات  من 

دول العالم ونال عدة جوائز من أكثر من بلد.
> من مؤلفاته: عندما تدفن النخيل، خطوة 
»كتاب  أصواتهم  للموت  خطوتان  للحياة.. 
)أصواتهن(  اخلليج«،  في  القصاصني  عن 
املصورة..  العني  اخلليج،  في  اصات  القصَّ عن 
اإلجنليزية،  ــى  ال قصصه  بعض  وترجمت 

الروسية، الفرنسية واإلسبانية والهندية.

بروفايل
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بحور

القوايف

أتوقع أن املطبوعات الشعرية الشعبية 
لن تكون لها أي أهمية خالل السنوات 
العشر املقبلة، والسبب في ذلك يعود إلى 
وسيطرتها  العنكبوتية  الشبكة  اكتساح 
قوي،  بشكل  اإلعالمية  الساحة  على 
وهذا مالحظ من ِقلة إقبال اجلمهور على 

الصحافة الورقية الشعرية الشعبية.

حممد املر بالعبد

شاعر إماراتي

�سعر/نا�سر را�سد الزعابي

�شعُبنا حر

ـــر  ـــاح ـــش احلـــــــــب واملـــــــــعـــــــــروف لـــــــه فـــــعـــــل �

ــــــا متــــلــــكــــه �ـــشـــعـــبـــك بــــقــــيــــد وعـــ�ـــشـــاكـــر  م

ـــــــٍز وقـــــــــادر  ـــــــزي ـــــه ع ـــــــد خـــــل ـــــــول مـــــثـــــل ال

ـــــــر  ـــــــض وذاك ـــــــدار� خــــــذ لــــــك مــــــن عـــــلـــــوم امل

ـــــري نـــا�ـــشـــر  ـــطـــفـــى خ فــــيــــه الـــــر�ـــــشـــــول املـــ�ـــش

ـــر  ـــاه ط ــــج  ــــه ن االأربــــــــعــــــــه  االأئـــــــمـــــــه  واال 

وعــــا�ــــشــــر  وراهــــــــــــم  مــــــن  و  ـــــتـــــابـــــعـــــني  وال

مـــ�ـــشـــادر  تـــبـــغـــي  ـــت  ـــن ك ان  ــــال  مــــث واقـــــــــرب 

ـــــده دفـــــاتـــــر  ـــــــا تـــــ�ـــــش حـــــبـــــه لــــ�ــــشــــعــــبــــه م

ــــــــــــر  ــــــــــــّذاه حــــكــــمــــه مــــــا �ــــشــــقــــاه االأوام غ

ــــــني بــــــــــادي وحــــا�ــــشــــر  ــــه ب ــــل ــــب ك ــــع ــــش ــــ� وال

ــر  ــش ــا� ـــي هــــنــــاك ق ـــش ـــا� ـــب زايـــــــد م ـــق ومــــــن ع

ــــر  ــــاط ــــش ــــــــى خــــــبــــــرٍي و� ــــــــل الــــــقــــــايــــــد االأع

املـــــخـــــاطـــــر  مــــهــــنــــد�ــــشــــني  عـــــــطـــــــاه  اهلل 

ــــــــره مـــنـــاظـــر  ــــــــج ــــمــــ�ــــض هــــــــــــّوه وامل ــــش ــــ� ال

ـــــــٍن وحــــايــــر  ـــت �ــــشــــعــــٍب فــــيــــه غ ـــف ـــش ـــــــو � ول

ـــر  ـــاي ث و  غـــــبـــــنٍي  ـــه  ـــش ـــ� ـــف ن هــــــو حــــــــرق  لــــــو 

ــــر ــــام ــــض يــــبــــقــــى وي ــــ� ـــــرق جــــ�ــــشــــدنــــا ب ـــــح ن

ــــاهــــري ــــ�ــــش امل ــــــوك  يــــــاملــــــل اأّمــــــــــــــه  كـــــــل  يف 

ـــر ـــدي ـــق ـــــــه حـــ�ـــشـــيـــمـــه وت الـــ�ـــشـــعـــب حـــــر ول

ـــري ـــش ـــ� ـــك وت بــــــــــــذلٍّ  ـــــه  ـــــون عـــــي ــــي  ــــم ــــع ت ال 

تــــــاريــــــخ حـــــافـــــل فــــيــــه عـــــلـــــٍم وتـــفـــ�ـــشـــري

لــــلــــ�ــــشــــعــــب واآالمــــــــــــــــه بـــــــوعـــــــٍي وتـــفـــكـــري

ــــــــــــــراه وتــــــــــّدّبــــــــــر مـــــعـــــانـــــيـــــه تــــدبــــري اق

اأهــــــــل الــــبــــيــــا�ــــض اأفــــعــــالــــهــــم خـــــري تـــربيـــر

مـــنـــاعـــري ــــــف  خمــــــّل يل  ـــــــــــد  زاي ــــخ  ــــي ــــش ــــ� ال

ـــبـــري ـــه وهـــــــو كـــــهـــــٍل ْك ـــل ـــف كـــــــّن الـــ�ـــشـــعـــب ط

تــعــبــري خــــــري  يف  وفـــــكـــــر  عــــلــــم  اأهــــــــــــــداه 

ــــري اخل ــــــد  ــــــزاي ب دامي  ــــه  ــــوب ــــل ق ـــض  ـــ� ـــب ـــن ت

وتــــــدابــــــري فـــــكـــــر  رجـــــــــــال  وراه  خــــــّلــــــف 

د�ـــشـــاتـــري الـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــه  مـــــيـــــاديـــــن  يف  لــــــه 

االأ�ــــــشــــــاطــــــري ــــني  ــــق ــــق حم عــــــطــــــاه  واهلل 

ــ�ــشــري ـــدي بــــه عـــلـــى ال ـــت ـــق ــض �ـــشـــيـــاه وت ــ� ــك ــع ت

ــر ــدي ــك ت ذاق  ــــا  م ـــطـــان(  ـــل ـــش � ــــــــو  )اأب �ــشــعــبــه 

مــــــن �ـــــشـــــان تــــبــــديــــل املــــــلــــــوك املــــعــــاثــــري

ــــهــــم ْبــــغــــري ــــبــــدل �ــــشــــيــــوخــــنــــا الــــــلــــــي مـــــــا ن

قالوا..
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�سعر/في�سل املوح

�سعر/�ساحلة غاب�ش - االإمارات

)بقايا طيف(

حرمتني يا زين!

ـــــة وجــــــــــودك ـــــظ ـــــل حل ـــــي ـــــت قــــلــــبــــي ح ـــــل ـــــغ ـــــش اأ�

ـــــــه مـــــــــع االأيــــــــــــــــــــام تـــــنـــــقـــــ�ـــــض عــــــهــــــودك ـــــــت ان

�ــــشــــنــــيــــت حـــــــــرب ْجـــــــفـــــــاك تـــــر�ـــــشـــــي جـــــحـــــودك

جــــــنــــــودك ــــــــق  اخلــــــــالي و�ـــــــشـــــــط  يل  حــــــّطــــــيــــــت 

حــــــرمــــــتــــــنــــــي يـــــــــا زيــــــــــــن ملـــــ�ـــــشـــــة خــــــــــــدودك

بــــــفــــــرقــــــتــــــك عـــــيـــــنـــــي تــــــطــــــالــــــبــــــك جـــــــــودك

ـــــــوعـــــــد وتــــــخــــــلــــــف وعـــــــــــودك يــــــــا كــــــــرث مــــــــا ت

ـــــــــــدودك  ـــــــود الـــــــلـــــــيـــــــايل مـــــــــا تـــــــــقـــــــــّرب ح ـــــــش �

ـــــــدودك ـــــــش ـــــــع � ـــــــوق غــــــبــــــت وغـــــــيـــــــابـــــــك مـــــــــا ت

 

انــــ�ــــشــــغــــايل كـــــــل  ــــــرت  �ــــــش ــــــــراقــــــــك  ِف يف  بــــــ�ــــــضْ 

ــــــــايل ـــــــة وت ـــــــداي ـــــــب واأنــــــــــــــــا بــــــعــــــهــــــدي ْمـــــــــــن ال

ـــــــك ومــــــــايل ـــــــال �ــــشــــنــــيــــت حـــــــــــرب ْجــــــــفــــــــاك م

ــــــي اآعــــــــيــــــــ�ــــــــض حـــــــلـــــــو الــــــلــــــيــــــايل ــــــن حــــــرمــــــت

حــــــرمــــــتــــــنــــــي يــــــــــا زيـــــــــــــن عـــــــــــــذب الـــــــــــــزاليل

ــــــــــوب حـــــايل ــــــــــدا ه ـــــــــــــــال مــــــــن عـــــقـــــبـــــك غ واحل

وغيـــــــــــــر املتاعـــــــــــــــــب واالألــــــــــــــم مـــــــــــا بـــــــــــــــدايل

اإال اذا تـ�شـــــــخــــــــــــــــــــي عــــلــــــــــــــــّي بـــــو�شــــــــــــــــــــايل

ــــــــــــــــراين مــــــــــا طــــــلــــــبــــــت املـــــــحـــــــايل ــــــــــــــــع ت ارج

من دارها خرجت

والبحُر ذاك اليوم خارُج نف�شه

يرتاُد �شاطئه.. ي�شرُي بال رفيقٍ 

يح�شي م�شابح ملحه حتى جتيء

 ملا راآها قادمًة 

البحر عاد لبيته

فتح ال�شواطئ كلها بابًا لها

دخلْت ومل تخلع عباءتها

للمرة االأوىل

مل يغم�ُض البحُر اخلجوُل عيونه

والفل�شفات جميعها

وقفت تنظر يف الرمال �شكونه

يف جراأة االأنثى التي رو�شت بثيابها اأمواجه 

 البحُر يرفع راأ�شه

ها ع البنَت اجلريئَة يف ارتكاب غمو�شِ ويودِّ

تركت بقايا طيفها 

بالقرِب من مقهى الفتى 

اإ�شراف: خالد الظنحاين

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

لل�شاعرات فقط:
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اأعالم عربية

عبد الرحمن الع�سماوي

العشماوي  الرحمن  عبد  السعودي  الشاعر  ولد 
جنوب  في  »الباحة«  منطقة  في  »عــراء«  قرية  في 
اململكة العربية السعودية عام 1956، وتلقى دراسته 
اإلبتدائية هناك. وعندما أنهى دراسته الثانوية التحق 
بن  محمد  ــام  »اإلم جامعة  في  العربية  اللغة  بكلية 
حصل  ثم   ،1977 منها  ليتخرج  اإلسالمية«  سعود 

على شهادة »املاجستير« عام 1982، وبعدها حصل على 
شهادة الدكتوراة من قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي عام 1988. 
العشماوي، هو صاحب القصائد التي تدعو إلى بزوغ فجر جديد في األمة 
العربية، وهو صاحب األسلوب احلماسي الذي ال يحتاج إال إلى رجال يفهمون 
ما تعنيه أبيات، قصائده التي تبكي حسرة على ما آلت إليه أمورنا وهو في 
اجلديدة  اإلشراقة  وعن  القادم  األمل  عن  ويتكلم  الهمم  يشحذ  الوقت  نفس 
للشمس التي يتمنى العشماوي أن تنير سماء األمة العربية واإلسالمية من 

جديد. 
كما أن العشماوي كاتب نشيط وله مقاالته الدائمة في الصحف السعودية، 
في  اإلسالمي  »االجتــاه  مثل:  الكتب  من  مجموعة  وله  ومؤلف،  أديب  فهو 
آثار علي أحمد باكثير« و»من ذاكرة التاريخ اإلسالمي«، و»بالدنا والتميز« 

و»إسالمية األدب«. 
للعشماوي مجموعة من الدراسات، باإلضافة إلى دواوين كثيرة مثل: »إلى 
أمتي، صراع مع النفس، بائعة الريحان، مأساة التاريخ، نقوش على واجهة 
زمن  في  شموخ  الرصاص،  يعزف  عندما  حواء،  إلى  عشر،  اخلامس  القرن 
االنكسار، يا أمة اإلسالم، مشاهد من يوم القيامة، ورقة من مذكرات مدمن 
تائب، من القدس إلى سراييفو، عندما تشرق الشمس، ياساكنة القلب، حوار 

فوق شراع الزمن و قصائد إلى لبنان«.

 
ق�سيدة )ريحانة القلب( 

اأدب عاملي

اأدريان ريت�ش  

شاعرة وكاتبة مقاالت وناشطة سياسية 
»بلتيمور«  مواليد  من  أميركية  ونسوية 
تعد  وهــي   ،1929 عــام  ميريالند  بوالية 
تأثيراً  واألكثر  األبرز  النسوية  الشخصية 
من  الثاني  النصف  خــالل  أميركا  فــي 
العشرين. تلقت تعليمها في جامعة  القرن 

»هارفرد«، حيث أصدرت خالل السنة األخيرة 
عام  العالم(  )تغيير  بعنوان:  شعرية  مجموعة  أول  دراستها  من 
للشعراء  »ييل«  جامعة  جلائزة  »أودن«  الشاعر  رشحها   1951

الشباب وكتب مقدمة لها بعد فوزها باجلائزة.
 ،)1955  - واملاس  )قاطع  منها:  عديدة  مجموعات  ذلك  تلت 
)ضروريات احلياة - 1966(، )إرادة التغيير - 1971(، )الغوص 
نحواحلطام - 1973(، )إحدى وعشرون قصيدة حب - 1976(، 
)سلطة الزمن - 1989(، )إنقاذ منتصف الليل: قصائد 1995 - 
1998( و)الليلة ال شعر سينفع: قصائد 2007 - 2010(، وغيرها، 
فضالً عن نشرها العديد من الكتب واملقاالت في السياسة وأحداث 
العالم املهمة وحقوق املرأة. حازت ريتش العديد من املنح والزماالت 
اجلوائز  من  بالعديد  ــازت  وف الفخرية،  والشهادات  اجلامعية 

واألوسمة منها جائزة الكتاب الوطني للشعر.

من ق�سيدة )الغ��س نح� احلطام(

بعد أن قرأُت أوال كتاَب األساطير،
وعبأت آلَة التصوير بشريط الصور،

وفحصُت نصل السكني،
ارتديت درع اجلسم من املطاط األسود

الزعانف املضحكة
القناع اجلّدي األخرق.

علّي أن أفعل هذا
ليس مثل )كوستو( وفريقه املجتهد

على منت مركب شراعي تغمره أشعة الشمس
ولكن هنا ولوحدي.

ثمة سلّم.
السلّم موجود دائما متدليا ببراءة

قريبا من جانب املركب. نعلَم الغرَض منه،
نحن الذين استعملناه.

بعكس ذلك
فانه قطعة من الزغب البحري

معدات ما مختلفة.
أنزُل.

درجة بعد درجة وال زال األوكسجني يغمرني
الضوء األزرق

الذرات النقية لهوائنا البشري.
أنزل.

زعانفي تعيقني،
أزحف مثل حشرة نحو أسفل السلّم

وليس ثمة أحد
ليخبرني متى سيبدأ

احمليط.

حسبي من الّهم أّن القلب ينتحُب
مسافرٌ في دروب الشوق حترقني
يده في  السيَف  فارس  كأنني 
سفينته تاهت  ُمبحر  أنني  أو 
أو أنني سالُك الصحراِء أَظمأه
فما البعيد  لألفق  عينيه  ميد 
يا شاعرا ما مشت في ثغره لغةٌ
خيول شعرك جتري في أعنّتها
ريحانَة القلب عني الشعر مبصرةٌ
وأنت كالشمس لوال نوُرها لطغى
يا من أبى القلُب إال أن يكون لها
فإذا ريحانتي  يا  يكتب  الله 
لو اجمَع الناُس أمراً في مساءتنا
ريحانَة القلب روح احلب ساميةٌ
ليس الهوى سلعًة ُتشرى على مألٍ
قد يعشق املرُء من الماَل في يده
ملا اجلاهلون  وعاها  لو  حقيقةٌ 
ما قـيمة الناس إال في مبادئهم

وإن بدا فرحي للناس و الطرُب 
نار انتظاري ووجداني لها لهب 
واحلرب دائرة والناس تضطرب 
وينسحب  عينيها  يلطم  واملوج 
التعب  سيره  عن  وأوقفه  قيظٌ، 
يبدو له منقذ في الدرب أو سبب 
قلبه من أصلها نسب  إال وفي 
ما نالها في مراقي عّزها نصب 
وفجرنا في عروق الكون ينسكب 
ليل املعاناِة وازدادت به احُلجب 
ومنقلب  لعينيها  مأوى  وفـيه 
أراد أمضى وعند الناس ما كتبوا
طـلبوا  مبا  فازوا  ملا  ُيقّدر  ولم 
فليس ُيقبل فيها الغدر والكذب 
الَغلب  بها  يأتي  وال  تباع  وال 
ويكره القلُب من في كّفه الذهب 
تنافسوا في معانيها وال احتربوا 
ال املال يبقى وال األلقاب والرتب
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ل امل�شوؤولية، ويف ال�شورى ويف احلكم، اإن هدفنا  »اأوؤمن ب�شرورة م�شاركة ال�شعب يف حتمُّ

يف احلياة هو حتقيق العدالة واحلق ومنا�شرة ال�شعيف على القوي«.

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »رحمه اهلل«  

اأمثال �سعبية

زاد سهيل 
يضرب املثل بالشيء البسيط والقليل، و»سهيل« من احلسابات الشمسية، 

وهو أحد الدرور عند أهل البحر، ويسمى »در سهيل«.

ي شينك « »زينك مغطِّ
ويضرب هذا املثل في مدح اإلنسان لطباعه وأخالقه احلسنة، وهذه الصفات 

الطيبة واألخالق احلميدة تغطي على ما به من مساوئ.

»سار يداويها وسعى في طبوبها«
طبوبها: زاد في مرضها.

يضرب املثل باإلنسان الذي ال يجيد املهنة، فبدالً من أن يصلحها يفسدها.
وكما تقول الشاعرة بنت بن ظاهر:

لي ما يداري واغف العني صابها       ساير يداويها وسعى في طبوبها
* »األمثال واأللغاز الشعبية« لعبيد بن صندل

حرفة قدمية

صناعة التلي
هي من األشغال النسوية املهمة التي الغنى 
في  وُتستخدم  املالبس،  تزيني  في  عنها 
صناعتها ست بكرات من اخليوط »الهدوب« 
امللونة حسب الرغبة، جُتمع أطرافها بعقدة 
بإبرة صغيرة على »مخدة  ُتثبت  مشتركة 
طرف  كذلك  عليها  يثبت  التي  الكاجوجة« 

بكرة من خوص التِلي.
تبدأ عملية النسج »السف« بطريقة دقيقة تبرز مهارة صاحبتها في إنتاج 
شريط التلي الذي قد يزيد طوله عن ثالثني باعاً، ليكون جاهزاً لتزيني أكمام 

ثوب املرأة »البهنك«، أو أكمام ورقبة كندورتها.
* »أياٍد من ذهب« ليوسف عدان

كنايات مالحية

)طارح بالناقة(
طارح: مصطلح بحري يعني الرأس في املرسى »البندر«، واملرسى هو البندر 
أو الدر أو امليناء املؤقت الذي ترسو فيه السفن، وقد يكون مكاناً فيه املياه 

الضحلة في عرض البحر.
الناقة: موقع من مواقع النجوم »الديرة«، أي البوصلة البحرية.

الشديد، فالبحارة يتوقعون كل ما فيه  الرياح  املركب في مواقع  إذا أرسى 
أهوال ومحن، فهم لم يخرجوا من بيوتهم للبحث عن لقمة العيش الشريفة، 
إال وُهم يعلمون متاماً ماذا يعني البحر ورياحه وعواصفه املغرقة وماذا تعني 

أيضاً أسماكه املتوحشة.
وقد أورده الشمالن وقال: يضرب للشخص الذي يكون في مكان ُمعرض 
للخطر، وخاصة باملري، ويقولون: إن أحد النواخذة صَدم سفينة كانت راسية، 
وكان النوخذة يسير في مجرى الناقة، وملا سأله نوخذة السفينة املصدومة 

ملاذا صدمهم؟ قال له: أنت »طارح بالناقة«، 
فذهبت مثالً.

)طير بحر(
إنه أشبه ما يكون بطائر البحر، وكما يقال في األمثال: »طير البحر ما يعيش 

في البر«،  والذي هو قريب من »مثل السمكة ما تعيش إال في بحرها«.
إن طيور البحر ال ميكن أن تعيش في غير بيئتها فهو مالذها وسلة غذائها.

والكناية تطلق على من ال يرغب في تغيير مسكنه أو موطنه أو البيئة التي 
شهدت طفولته وصباه.

* الكنايات الشعبية املالحية لعلي الّدرورة

عبار�ت

القحطاني
هو مسمى ملن كان قحطاني النسب، وهو أيضا تسمية لنوع من عقال الرأس 

الذي يلبسه الرجل فوق الغترة.

هب ريح



88

العدد)485( مايو 2011

قراءات

تعّد األمَم املُتحدة ِمن أهم املُنَظمات الُدَولية وأكبرها، ملا تتَمتَّع به ِمْن اختصاصات ودور مؤثر ِفي مفاصل 
ياة الَدْولِية، وألنها تضّم جميع َدْول العالم. احْلَ

ْرب الَْعامَلِية الثانية، فأراد ميثاقها مداواة اجلراح التِي حلقت بالُدَول املندحرة  لقد أنشئت األمَم املُتِحدة إثر احْلَ
والضعيفة كي تخرجها ِمن كبوتها، وتصلح وضعها. وبناء َعلى ذلك انعكست آثار احلرِب َعلى ميثَاق األمَم 
للعالم ووسائل النهوض به وإمنا نظرت  املُتحدة التي لم تنظر إلى املستقبل لتضع منهجا سياسياً مستقبلياً 

للماضي، وعملت َعلى التخلص من آثاره.
وكانت مسيرة هذه املُنظمة الدولية ظافرة ِفي مرحلة التأسيس وما متخض عنها من اتفاقيات دولية مهمة 
وقرارات صائبة، كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنَسان عام 1948، واتفاقيات جنيف األربع عام 1949، والعديد من 
االتفاقيات الدولية التي شكلت نظاماً قانونياً دولياً متطوراً. كما شهدت مرحلة التوازن الدولي، أَو ما أطلق عليه 

باحلرب الباردة، مرحلة التمسك بالشرعية القانونية، وحتديد حقوق والتزامات كلِّ طرف ومنع التجاوز.
الدولية  املنظمة  واقع  في  أثرها  لها  كان  كثيرة  طرأت مستجدات   ،1991 عام  الشرقية  الكتلة  انهيار  وبعد 

وقراراتها.
أثار املؤلف موضوع األمم املتحدة في كتابه هذا الذي يتألف من ثالثة أجزاء: حيث يناقش اجلزء األول ظروف 
إنشاء األمَم املتحدة، وأهدافها ومبادئها والعضوية فيها. ويدور اجلزء الثاني حول األجهزة التابعة لها، ويتأمل 

اجلزء الثالث إجنازاتها وإخفاقاتها.
لم واألمن الدوليني،   لقد متكنت املُنَظمة من حتقيق بعض املنجزات، وكانت لها باملقابل إخفاقاتها ِفي حتقيق السِّ

وعدم قدرتها على احلّد من احلروب األهلية والدولية وغيرها.

الكتاب: االأمم املتحدة )ثالثة اأجزاء(

تاأليف: �شهيل الفتالوي

الناشر: دار احلامد للنشر والتوزيع- عّمان -2011 الطبعة األولى – 1195صفحة

)تعّد الطوابع جزءاً ال يتجزأ من تاريخ أي دولة، فطابع البريد ليس مجرد عالمة توضع على أغلفة الرسائل 
فقط، بل هو تخليد لتاريخ الدولة ومناسباتها، وتعد طوابع دولة اإلمارات جزءاً مهماً من تاريخها العريق، 
فمنذ أول ظهور للطوابع في دولة اإلمارات سجلت هذه الطوابع الكثير من املناسبات والذكريات، وجسدت 
الرحمن  الدكتور عبد  قدم  الكلمات وغيرها  بهذه  والتراث وغيرها...(  والنخيل  للصقور  اإلماراتيني  عشق 
اجلابري للكتاب، ثم جاءت مقدمة املؤلف - وهو عضو »جمعية اإلمارات لهواة الطوابع«- ليكشف فيها عن 

أسرار اهتمامه بالطوابع وما حفزه على إعداد هذا الكتاب وعن املراحل التي مّر بها حتى رأى النور.
بدأت مواضيع الكتاب باستعراض لتاريخ الطابع البريدي، وأول طابع بريد في العالم وهو الذي قامت 
بريطانيا بطباعته عام 1840وهو يحمل صورة امللكة فيكتوريا، كما استعرض قصة ابتكار الطابع، وتوقف 
مع أول هاٍو للطوابع، كاشفاً عن نشأة هواية جمع الطوابع، ثم استعرض طوابع دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية؛ حيث استعملت الطوابع في البحرين عام 1884، وصدر أول طابع بريدي في السعودية عام 
1914وتلتها قطر، ثم سلطنة عمان، والكويت، لينتقل بعدئذ إلى الطوابع في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
التي تعود خدمة البريد فيها إلى التاسع عشر من أغسطس 1909 عندما مّت افتتاح أول وكالة بريدية في 
دبي ضمن الوكالة البريدية مبنطقة اخلليج، وفي عام 1961 استعملت طوابع اإلمارات املتصاحلة في دبي، 
وفي 1964استخدمت في أبوظبي طوابع تابعة حلكومتها، وفي مطلع عام 1973 صدرت أول مجموعة طوابع 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة وتكونت من 12طابعاً. 
وانضمت دولة اإلمارات إلى االحتاد البريدي العاملي، ثم إلى االحتاد البريدي العربي، وتأسست جمعية 

اإلمارات لهواة الطوابع في الرابع والعشرين من يونيو 1996.
وسلَّط الكتاب الضوء أيضاً على العملة الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وعلى أعالم اإلمارات السبع 
قبل االحتاد، وعلى أول وكالة بريدية قامت بجميع ما يختص بإصدارات الطوابع وحتديد األسعار وحتديد 
األختام. وتدَّرج الكتاب في موضوعاته متابعاً بالصور امللونة للطوابع القدمية واحلديثة مع التوضيحات 
ملراحل نشوء وتطور البريد في إمارات الدولة، ودوره ومهامه في كل مرحلة، كما استعرض مجموعات 
الطوابع البريدية التي عرفتها دولة اإلمارات ودورها التوثيقي للمناسبات وحفظها لتراث الوطن واحتوائها 

على صور قادته الِعظام.

الكتاب: تاريخ طوابع االإمارات

تاأليف: معتز حممد عثمان 

الناشر: دار الواضح، دبي، 2011م، الطبعة األولى، 377صفحة.
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ُيعنى هذا الكتاب في مجاالت العالمة االجتماعية وهي تتحرك في الوسط االجتماعي في ما حتمله من 
مؤثرات ومؤشرات، ويرصد حركة العالمة االجتماعية ضمن عالم سوسيو- ثقافي وتاريخي معني.

ويهتم الكتاب - وهو يسلط الضوء على ما يتضّمنه عاملنا االجتماعي من أنسجة رمزية تضّج بعالماتها- 
بالتعبيرات اللسانية، وغير اللسانية، التي تسكن مجاالتنا وأمكنتنا االجتماعية. ويحاول رؤية ما ال ُيرى عادة 
من نصيات وأنسجة رمزية يصعب اإلمساك بخيوطها من دون مقاربة بني السيميولوجيا والسوسيولوجيا، 

ضمن حقل منهجي ومعرفي واحد. 
األقل في  بني حقلني معرفيني ظال متباعدين على  وتطبيقياً  التقاطع، نظرياً  البحث في منطقة  ويتعمَّق 
سوسيولوجيّتنا العربية. وقد متّكن هذا التداخل من حتقيق مكسبني: األول إفساح املجال أمام السوسيولوجي 
ليبني نصه االجتماعي من غير املكتوب، كأن ينسج مثالً من الفضاءات التجارية الكبرى نصاً اجتماعياً، كما 
تعامل سيغموند فرويد مع األحالم أو نيتشه مع إرادة القوة. والثاني يتتبع العالمة في »حلها وترحالها«، 
وما يطرأ عليها من حتّول داللي حينما تتمثل في السياق االجتماعي، فتعود محّملة مبعاٍن مختلفة فرضها 
املستعمل وجغرافيته وأوضاعه االقتصادية. كذلك، يتعلق األمر في هذه احملاولة النظرية والتطبيقية بتلطيف 

احلقل االجتماعي بعدم االكتفاء بالبنى االجتماعية، أو مبا هو جلي ظاهر إلى ما هو خفي كامن.
ويتساءل الكتاب: أال يعّد مثل هذا املزج أو التداخل بني سيميولوجيا هدفها علم العالمات وسوسيولوجيا 
ُتعنى بفهم الظاهرة االجتماعية وتفسيرها ضرباً من التعسف والعالقة القهرية؟ ثم ينفي هذا الكالم بشدة، 
ألن األمر هنا يتعلق بعالمة غير لسانية، في سياق كّرس أنظمة من التواصل غير مألوفة، كالصورة واإلشهار 
والتلفزة، واألنظمة اإلشارية احلركية، ويؤكد املؤلف بأن لهذه اإلشارات أهميتها في احلياة االجتماعية، إذ 
تستعمل بديالً للكالم فالعالمة ليست مبعزل عن سياقات إنتاجها، بل هي بناء اجتماعي ذو عمق تاريخي ما 

كان لها أن تكون لوال مسارها في نشوئها وتطورها. 
يبني املؤلف بأن هذه العالمة املرتبطة بالشبكة االجتماعية، وما لها من قدرة على احلركة والتالعب في 
اللغة والكالم- بحسب طاقتها احلجاجية- قليلة اخلضوع للضوابط، وتعطي لنفسها احلق في ما يجوز وما 

ال يجوز، بصرف النظر عن القاعدة. وهكذا تتكسر العالقة بني الدال واملدلول.

الكتاب: ال�شيميولوجيا االجتماعية

تاأليف: د. حم�شن بوعزيزي

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت 2010 – الطبعة األولى - 271صفحة.

مؤلف الكتاب ريتشارد كالرك هو من الشخصيات األميركية املهمة حيث عمل مستشاراً لألمن الوطني 
لرؤساء أميركيني من كال احلزبني الدميقراطي واجلمهوري، كما أن أفكاره كانت دائماً تعبِّر عن ذاته وليست 

وليدة عقيدة سياسية معينة.
وقد ساعدته مناصبه التي تقلدها على التعمق في عالم اإللكترونيات، حيث اكتسب الكثير من اخلبرة خاصة 

ما يتعلق بكشف ومواجهة أية هجمات إلكترونية محتملة ضد الواليات املتحدة.
وقعت  والتي  اإلنترنت  شبكة  عبر  اإللكترونية  الهجمات  تلك  بعض  عن  كالرك  يتحدث  هذا  كتابه  وفي 
الداللة ما جرى في سبتمبر 2007، عندما  القليل منها بالفشل. ومن هذه األحداث ذات  في املاضي وُمني 
أتاح  السورية، مما  اجلوي  الدفاع  وسائل  تضليل  من  اإللكترونيات  مجال  في  »إسرائيليون«  خبراء  متكَّن 
الفرصة للطائرات اإلسرائيلية لقصف موقع سوري حتت ذريعة أنه يستخدم ألغراض نووية )تضمن الهجوم 
اإللكتروني اإلسرائيلي اختراق أجهزة الكومبيوتر السورية في سالح الدفاع اجلوي، وإعادة برمجتها بحيث 

تبدو السماء السورية خالية من الطائرات املعادية(.
كما يشير املؤلف إلى أول هجوم إلكتروني شهده العالم من دولة ضد دولة هو الذي شنته روسيا ضد 
أستونيا إحدى جمهوريات االحتاد السوفييتي السابق والذي أسفر عن إصابة العديد من الوسائل اخلدماتية 

األستونية بالشلل، وتكرر هذا الشكل من الهجوم من دول أخرى مثل الصني وكوريا الشمالية.
وتضمن الكتاب وجهات نظر العديد من اخلبراء العامليني الذين يرون أن أية حروب مستقبلية واسعة النطاق 

ستتضمن هجمات إلكترونية ذات الفعالية الكبيرة.
ويرى الكاتب أنه رغم اكتساب العديد من زعماء العالم للكثير من املعرفة حول ما يتعلق مبجال الكومبيوتر 
القومي  األمن  لها  يتعرض  قد   التي  اإللكترونية  للتهديدات  يزال جاهالً  ال  معظمهم  أن  إال  واإللكترونيات، 

لبالدهم.

الكتاب: احلرب ال�شيبريية: التهديد القادم لالأمن القومي وما يجب فعله اإزاءه

تاأليف: ريت�شارد كالرك وروبرت كناك 

الناشر: ايكو، 2010، 304 صفحات
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عبر أثير إحدى اإلذاعات، سألت املذيعة مطرباً ممن ابتعدوا عن الساحة الغنائية، ألنهم لم يعودوا مطلوبني وغابوا 
عن الساحة بإرادة اجلمهور، وليس ألن هناك مؤامرة ضدهم كما دأبوا على تبرير غيابهم باعتباره مؤامرة مكتملة 

األركان!
سألت املذيعة هذا املطرب عن أسباب ابتعاده عن الساحة وتضاؤل حفالته وأغنياته، فأجابها بكل فخر وثقة مستنداً 
إلى مثل مصري شهير: »سوق احلالوة جبر واتقمعوا الوحشني«، وكرر أنه في ظل سيطرة »العري كليب« وهي 
التسمية الساخرة »للفيديو كليب« فال مكان له أو ألمثاله - من أصحاب املواهب احلقيقية - على اخلريطة، وألنه 
صوت »يعتز بإبداعه«، فلن يشارك في هذه املهازل التي يطلقون عليها أغنيات..، لو سألت كل املطربني واملطربات 
الذين يتم التحفظ على أغنياتهم في مكان أمني وهو »األرشيف«، وفى العادة ال يتذكرهم وال أغانيهم أحد، لكرروا 

األسباب نفسها!
يجب أن نعترف أن الوميض الفني، إشعاع خاص جتده في صوت أو نغمة أو كلمة، إنه السر الغامض الذي يجذبك 
لهذا املطرب أو امللحن أو الكاتب.. يطلقون عليها جاذبية أو »كاريزما«، وهي منحة إلهية إذا لم تتوفر في فنان مهما 
الراحل  الكبير  التعبير ليس من عندي وال اختراعي، ولكن املوسيقار  فقط. هذا  نظرياً  الفني، يظل فناناً  بلغ اكتماله 
»محمود الشريف« صاحب براءة اختراعه عندما سألته قبل أكثر من ربع قرن عن رأيه في صوت »محمد ثروت«. 
قال »الشريف«: هذا الرأي في عز جناح وتألق »محمد ثروت« مطلع الثمانينيات، واصفاً إياه، بأنه صوت نظري فقط، 
الدائمة في  الدولة املصرية الرسمي، فلقد كان هو الورقة  الثمانينات هو صوت  وكان هذا عندما كان »ثروت« في 
كل االحتفاالت الرسمية الوطنية، وكان املوسيقار »محمد عبد الوهاب« ال يعترف إال بصوته فقط بني كل شباب تلك 

السنوات، فمنحه أكثر من حلن خاص له، إال أن حالة التماس اجلماهيري ظلت مفقودة.
تستطيع أن تضع العديد من األصوات في القائمة نفسها وهي قائمة االكتمال الفني، إال أنه يعوزها أيضا،ً بنفس 
القدر، حتقيق حالة من االقتراب اجلماهيري الالزم مثل: »آمال ماهر«، »ريهام احلكيم«، »طارق فؤاد«، »غادة رجب«، 
»أحمد إبراهيم«، وغيرهم يقفون في  طابور »محمد ثروت« نفسه، بينما يحتل هو مكانه في أول هذا الطابور.. فلو 
املواصفات  املطلوب وتلك هي  الصوت  إن هذا هو  تقول  الفور  تأملت صوته وأبعاده وقدراته، لوجدت نفسك على 

القياسية، لكن اجلماهير ال تتعامل مع الفن مبقياس »اآليزو«.
سوف أضرب لكم مثالً آخر، وهو املطرب »إسماعيل شبانة« الشقيق األكبر لعبد احلليم حافظ. كان »إسماعيل« يكبر 
»عبد احلليم« بنحو 10 سنوات، وهو الذي َعلَّم »عبد احلليم« أصول الغناء، وكان »إسماعيل« بشهادة املتخصصني 
صوتاً مكتمالً في بنائه الفني، ولكن كان ينقصه احلضور لدى الناس.. اجلمهور يتفاعل مع الصوت مبشاعره أوالً، 
املكتمل  الناس، فالصوت  إلى قلوب  الطريق  البناء ألنها لم تعرف  من ناحية  وهكذا قد تتعثر أصوات مكتملة متاماً 
هندسياً ال يعني بالضرورة أنه هو الصوت األفضل فنياً. كان املوسيقار »محمد عبد الوهاب« يقول: إن هناك فارقاً 
بني الكمال واجلمال، وأن اجلمهور ينحاز أكثر للجمال، وضرب مثالً بأصوات مثل »جناة« و»عبد احلليم«، فنصيبهما 
من اجلمال أكثر من الكمال، ولهذا حققا كل هذا النجاح لدى اجلمهور. ورمبا لهذا السبب مثالً لم حتقق املطربة القديرة 

»سعاد محمد« جناحاً يتوافق مع اكتمال صوتها، فال أحد يعترف بأنه يعوزه اجلمال الفني.
يظل هؤالء الفنانون في حالة صراع دائم مع احلياة الفنية وال يستسلمون بسهولة لقدرهم، ويعتبرون أن اجلمهور 
فيه »حاجة غلط«، وليس فيهم أي شيء غلط، ألنهم بالفعل أصوات صحيحة إال أن الناس ال تتعامل مع الفن بحساب 
الورقة والقلم. وينطبق عليهم في عالقة هؤالء املطربني باجلمهور أغنية كان يرددها مطرب من هؤالء القليلي احلظ 
في اجلماهيرية وهو »أحمد إبراهيم« مستلهماً مثالً مصرياً شعبياً يقول: )قدمت السبت ومليون سبت وما خدتش 

منك وال يوم »حد«!(.
نعم، الناس ال ترد عليهم وال تتعاطف معهم، مهما َقدَّموا من »سبت« ومليون »سبت« فال مينحونهم ال أحد وال 

اثنني وال ثالثاء!!

اجلمال والكمال اأحيانًا ال يلتقيان





وتكنولوجيا

عـلوم

لم تعد التهديدات التي تالحق سكان العالم في 
البر والبحر، ولكنها  مختلف أركانه مقتصرة على 
أصبحت جتد في اجلو مجاالً رحباً ملواصلة القتل 
وأحياناً  إجرامية  جماعات  الذي متارسه  والتدمير 

دول بعينها.

التكنولوجيا

د. ح�سن توفيق

يف مواجهة االأخطار اجلّوية

وال يزال العالم يذكر جيداً الواقعة التي جرت في 
العام 2004، عندما أطلق مسلحون تابعون لتنظيم 
على  الكتف  على  محمولني  صاروخني  »القاعدة« 
طائرة ركاب مدنية كانت ُتقلع من مطار »مومباسا« 
في كينيا والتي جنت من كارثة حقيقية إذ أخطأها 

الصاروخان بأمتار قليلة.
محاولة  وفي  العام،  ذلك  من  الحق  وقت  وفي 
للتصّدي ألية عمليات تهديد يكون مسرحها الطائرات 
األميركي  الرئيس  إدارة  طلبت  اجلو  في  احمُللقة 
جورج بوش في ذلك الوقت ومجلس الشيوخ من 
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عملية متويل هذه األبحاث.
وُيضيف ستيف قائالً: »لكن يجب في الوقت ذاته 
أال نستهني باألمر، ففي اليوم التالي لوقوع هجوم 
مطاراتنا سيتساءل  أو  طائراتنا  إحدى  ناجح ضد 

البعض مستغرباً: كيف سمحنا بحدوث ذلك؟.
كبير  حٍد  إلى  فيه  تراجعت  الذي  الوقت  وفي 
بعض  ــى  إل التوصل  مت  التكنولوجية  احلــلــول 
احللول التي جاءت ضمن خطط وسياسات الدولة 

واملسؤولني فيها.
ــات شــرويــدر الــذي  م
ملراقبة  مشروعاً  ُيدير 
ــحــة  ــات األســل ــع ــي ــب م
العلماء  مؤسسة  فــي 

أشار  والــذي  األميركيني 
إلى أن مجلس الشيوخ يعمل 

وزارة  مبادرة  متويل  زيادة  على 
أثبتت  التي  األميركية  اخلارجية 

استخدام  عدم  ضمان  في  فعاليتها 
الوقت  وفي  القدمية،  األجنبية  املخزونات 

ُنظم  من   30.000 نحو  تدمير  في  النجاح  نفسه 

املعنية  األجهزة  من  عدد 
في الواليات املتحدة 
الوسائل  إيــجــاد 
والفّعالة  املنافسة 

لتلك  حـــٍد  ــوضــع  ل
الطائرات  ضد  الهجمات 

املدنية والتي تستخدم عادة 
صواريخ محمولة على الكتف.

إال أنه وحتى اآلن وبعد مرور 
وإنفاق  ــوام  أع تسعة  نحو 
دوالر،  مليون   276 نحو 
ال توجد طائرة جتارية 
مدنية أو أية مطارات 
ــات  ــوالي داخــــل ال
املــتــحــدة مــزودة 
ـــات  ـــاع ـــدف ـــال ب
ضد  ـــة  ـــالزم ال
قد  هجمات  أيــة 

تتعرض لها.
وفـــي الــعــام 
كل  بـــدأ   2010
من البيت األبيض 
الشيوخ  ومجلس 
ــد  ــــدوء شــدي ــــه وب
اخلطوات  اتــخــاذ  فــي 
املتعلقة  األبحاث  لتمويل 
الَفّعالة  الدفاعية  باألساليب 
األبحاث  هذه  أحد  يتعلق  حيث 
بأنواع من األنظمة التي ُتطلق أشعة 
على  التشويش  بهدف  الطائرات  من  الليزر 
الصواريخ  تستخدمها  حرارية  استشعار  أجهزة 
املُعادية لتحديد أهدافها مما ُيساعد على إنقاذ هذه 
مجلة  ذكرته  ما  وفق  ر  ُمدمِّ خطر  من  الطائرات 

»بوبيولر ميكانيكس« األمريكية.
ومن املالحظ أنه مت استغالل التكنولوجيا بشكل 
املبلغ  أن  إال  االختبارات،  تلك  خالل  وفّعال  جيد 
املخصص لهذا األمر واملتوقع وصوله إلى 43 مليار 
دوالر، واملقرر إنفاقه خالل العشرين سنة القادمة 
التجارية  الطائرات  جلميع  احلماية  توفير  بهدف 
التابعة للواليات املتحدة كبير جداً مما قد يؤدي إلى 

وقف هذه اجلهود.
املجال:  هذا  في  اخلبير  إيــزال  ستيف  ويقول 
الذي يالحق  التهديد  أن  رفاقي  الكثير من  »يرى 
الضخم،  املبلغ  هذا  مثل  إنفاق  ُيبرر  ال  طائراتنا 
الشيوخ  مجلس  داخل  اجلماعات  بعض  وهناك 
توقف  إجراءات  اتخاذ  إلى  التي تسعى  األميركي 

الصواريخ احملمولة على الكتف.
من  كل  تقوم  احلظ  لسوء  »أنه  مات:  ويضيف 
الصني وإيران بإنتاج صواريخ جديدة وأكثر فاعلية 
األمر  بهذا  املتعلقة  للتقارير  ووفقاً  سابقاتها،  عن 
الترسانة  ضمن  اآلن  موجودة  األسلحة  هذه  فإن 
العسكرية إلحدى الدول العربية األفريقية، كما أن 
االتهامات املوجهة إليران بدعم املجموعات املُخرِّبة 

أدت إلى جتدد نطاق الَقلق واتساعه.
قــائــالً:  شــرويــدر  ويختتم 
اتخذت  املتحدة  »الــواليــات 
العديد من اخلطوات حول 
هذا الشأن، إال أن الكثير 
ال  الصواريخ  من 
تزال خارج نطاق 

السيطرة عليها.

طائرات بدون طيار
الفكرة: حتمل طائرات بدون طيار أشعة 

ليزر ذات طاقة منخفضة ميكنها التشويش 
على أنظمة توجيه الصواريخ.

الواقع: لتوفير حماية للطائرات الرئيسية 
يجب مشاركة العشرات من الطائرات 

بدون طيار في دوريات في اجلو.

دفاعات أرضية
الفكرة: تقوم أشعة الليزر ذات القوة 
الهائلة بتدمير الصواريخ التي تنطلق 
باجتاه ممرات الطيران في املطارات.

الواقع: ال يستطيع هذا النظام الدفاعي 
توفير احلماية الكاملة ملنطقة مطار تبلغ 

مساحتها خمسني ميالً مربعاً.

ً دفاعات محمولة جوا
الفكرة: تقوم أنظمة تشويش بتعطيل 

عمل أجهزة اإلحساس احلرارية املتعلقة 
بالصواريخ.

الواقع: تكلفة تزويد كل طائرة بهذه 
ً األنظمة عالية جدا
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مو�شوع الغالف

الدورة  بتخريج  الشرطة  كلية  احتفلت 
السادسة، وهي أول دورة تتلقى الدراسة 
سنوات،  أربـــع  ــدى  م على  ــتــدريــب  وال
ويحصل خريجوها على درجة الليسانس 
في العلوم القانونية والشرطية.. وفي هذا 
العدد تغطية شاملة لهذا احلدث املهم الذي 
شرطة  تاريخ  في  مميزة  عالمة  يسجل 

اإلمارات.

حتت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة، شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء حفل تخريج طلبة الدفعة 
الشرطة،  كلية  في  الضباط  مرشحي  من  السادسة 
والتي تعتبر أول دفعة من حملة الليسانس في العلوم 

القانونية والشرطية.
الشيوخ  السمو  أصحاب  التخريج  حفل  كما شهد 
وكالء  السعادة  وأصحاب  الوزراء  املعالي  وأصحاب 
املسلحة ورجال  والقوات  الشرطة  الوزارات وضباط 

السلك الدبلوماسي وأولياء أمور اخلريجني.

دولة العدل والأمن

وأكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء حرص صاحب السمو الشيخ 
دعم  على  الدولة  رئيس  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
وتعزيز أجهزة الشرطة واألمن في الدولة، وذلك من 
أجل توفير األمن واألمان للوطن واملواطن وتخصيص 
واالقتصادي  االجتماعي  االستقرار  من  قدر  أكبر 
التنمية  خلطط  أساسيان  مرتكزان  وهما  البالد  في 

الشاملة.
التحية  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  ووجه 
والتهنئة إلى اخلريجني من الضباط اجلدد قائالً: لقد 
مرشحي  من  الدفعة  هذه  تخريج  حضور  أسعدني 
الضباط، وإنني أقدر ما تبذله كلية الشرطة من جهود 
تلبي احتياجات  التي  البشرية  القوات  إلعداد وتأهيل 
إقرار  في  بدوره  القيام  من  ومتكن  الشرطة،  جهاز 

األمن ونشر االستقرار والطمأنينة في ربوع الدولة.

برعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان

وح�شور �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان

كلية ال�رسطة حتتفل بتخريج الدفعة ال�شاد�شة
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الدفعة  هــذه  الشرطة  كلية  تقدم  أن  يسعدنا 
الفتية،  دولتنا  إلى  هدية  خريجيها  من  اجلديدة 
الشرطة في احلفاظ  إخوانهم من رجال  ليشاركوا 
توفير  وفي  ربوعها،  في  واالستقرار  األمن  على 

األمن والطمأنينة جلميع املواطنني.
الشيخ  سمو  يتفضل  أن  سعادتنا  من  ويزيد 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد  بن  سلطان 
الوزراء برعاية تخريج هذه الدفعة اجلديدة، تعبيراً 
عن االهتمام الذي يوليه جميع املسؤولني في الدولة 
على  بالغ  حرص  من  يبدونه  وما  الشرطة  بكلية 
دعم إمكانياتها، وتوفير كل ما مُيكنها من النهوض 
بدورها في تخريج أجيال جديدة من ضباط الشرطة 

املؤهلني والقادرين على القيام مبهامهم.
ونذكر بكل العرفان واالمتنان ما يحظى به جهاز 
جانب  من  ودعــم  رعاية  من  عام  بوجه  الشرطة 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الوالد  السمو  صاحب 
نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد  بن  مكتوم 
السمو  الوزراء، وإخوانهما أصحاب  رئيس مجلس 
أعضاء املجلس األعلى حكام اإلمارات، وما يبدونه 

من حرص على أن يتوفر لهذا اجلهاز احليوي كل 
التي  واملادية  البشرية  اإلمكانيات  من  احتياجاته 

متكنه من القيام بدوره والنهوض مبسؤولياته.

ونحن سعداء بتخريج هذه الدفعات املتوالية من 
كلية الشرطة، ونرحب بتخرجهم ليأخذوا مواقعهم 
في مختلف مجاالت العمل األمني، ونشهد خلريجي 
واالنضباط  للكفاءة  مثال  بأنهم  السابقة  الدفعات 

والتفاني في أداء الواجب.
إن الدور الذي ينهض به جهاز الشرطة مع تطور 
اجلرمية وتنوع أساليب ارتكابها، وتزايد اخلدمات 
األمنية التي ينهض بها، يفرض وجود نوعية جديدة 
الثقة في قدرة كلية  من رجال الشرطة، ولنا كبير 
الشرطة على القيام بهذا الدور الكبير الذي تنهض 
فإننا  اجلدد  باخلريجني،  ترحيبنا  ومع  مبسؤوليته 
بأن  ونذّكرهم  عملهم،  في  التوفيق  لهم  نرجو 
جميع  من  تتطلب  سامية،  برسالة  تنهض  الشرطة 
العاملني فيها كل اإلميان واحلماس، وكل اإلخالص 
والتفاني، وهذا هو ما يحرص رجال الشرطة على 
إمنا  لواجبهم، وهم في هذا  أدائهم  به في  االلتزام 
يستلهمون املثل والقدوة من قادتهم، الذين يبذلون 
النهضة  دعائم  وإقامة  دولتنا،  لبناء  جهدهم  غاية 
على أرضها،وإليهم يعود الفضل في كل ما ينعم به 

شعبنا من خير وتقدم ورفاهية.

ال�رسطة واجب وطني ور�شالة اإن�شانية

كلمة العقيد �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان مدير عام �رسطة اأبوظبي

الشامسي  عبيد  سالم  العقيد  شهد 
مدير عام كلية الشرطة احتفال الكلية 
الدفعات  من  املتفوقني  طالبها  بتكرمي 
والطلبة  والتاسعة  والثامنة  السابعة 
الثقافية  املسابقات  فــي  الفائزين 
للكليات  للتسوق«  دبــي  »ملهرجان 
 »26« فيها  شــارك  والتي  اجلامعية، 
اجلامعية  الكليات  مختلف  من  فريقاً 
كلية  فــريــق  حصل  حيث  بالدولة، 

الشرطة على املركز الثالث.
السويدي  محمد  أحمد  املقدم  وألقى 
في  كلمة  بالكلية  التدريب  إدارة  مدير 
االحتفال حيا فيها الطلبة املتفوقني في 
مختلف املجاالت األكادميية والتدريبية 

والقيادية واملسلكية.
وقال: إن هذه املناسبة من أعز وأغلى 
املناسبات ليس على كلية الشرطة، وإمنا 
نحتفل  ومناسبة  اإلمارات،  دولة  على 
في  أبنائنا  من  املتفوقني  بتكرمي  فيها 
وسعادتنا  فرحتنا  مع  يتزامن  وقــت 

بإخواننا وأبنائنا اخلريجني في الكلية.
عبيد  سالم  العقيد  قام  ذلك  وبعد 
الشامسي يرافقه املقدم أحمد السويدي 
الشارات  بتقليد  التدريب  إدارة  مدير 

للطلبة املتفوقني.

مت الطالب املتفوقني كلية ال�رسطة كرَّ
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وزير الداخلية يوؤكد حر�س الدولة على ت�شغيل املواطنني

السنوية  الشرطة  بطولة  اختتام  مبناسبة 
العميد صقر  قام سعادة  للرماية  السابعة عشرة 
غباش وكيل وزارة الداخلية بتكرمي رؤساء احتاد 
لهم  تقديراً  وذلك  السابقني،  الرياضي  الشرطة 
رئاستهم  خالل  بذلوها  التي  الكبيرة  وجلهودهم 

الحتاد الشرطة الرياضي في األعوام السابقة.
االحتــاد  رئيس  ضاعن  ناصر  العميد  ــال  ق
الرياضي من 1977 - 1979: إنني أشكر األخوة 
األخ  رأسهم  وعلى  الرياضي  الشرطة  احتاد  في 
اللفتة  هذه  على  الشامسي  عبيد  سالم  العقيد/ 
لدى  اإلداري  النضج  على  تدل  والتي  الكرمية، 

اإلخوة أعضاء االحتاد.
اللواء متقاعد سعيد عبدالله رئيس االحتاد خالل 
الفترة من 88 إلى 90 أكد أن النشاط الرياضي هو 
جزء أساسي ومهم جداً لرجل الشرطة، حيث إنه 
والذهنية،  البدنية  لياقته  على رفع مستوى  يعمل 
الشباب،  بني  الشريف  التنافس  من  جو  وخلق 
املؤسسات  بــني  الــالمــحــدود  التعاون  وإيــجــاد 

الشرطية.

بشرطة  عبدالله  سعيد  متقاعد  اللواء  وأشــاد 
الشارقة على ُحسن استضافتها للبطولة، كما أشاد 
برئيس وأعضاء احتاد الشرطة الرياضي واللجنة 
الذي  الرفيع  واملستوى  احلكام  وجلنة  املنظمة 

وصل إليه الرماة.
رئيس  الرزاق  عبد  السيد  ناصر  العميد  وقال 

االحتاد خالل الفترة من 90 إلى 93 إن االهتمام 
والرعاية اللتني أوالهما املسؤولون بوزارة الداخلية 
الحتاد الشرطة الرياضي ساهما إلى حٍد كبير في 
تطور النشاط الرياضي للشرطة وتطور العاملني 
بأجهزة الشرطة، مما ساعده على القيام بواجباته 

على أكمل وجه.

بطولة الوفاء »17« بال�شارقة

الأول مرة يف يوم الوفاء للقادة: تكرمي روؤ�شاء االحتاد ال�شابقني

أكد معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد 
البادي وزير الداخلية حرص صاحب السمو الشيخ 
وأخيه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  سلطان  بن  زايــد 
مكتوم  آل  راشد  بن  مكتوم  الشيخ  السمو  صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
األعلى  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانهما 
حكام اإلمارات على أن يجد كل شاب مواطن عاطل 

عن العمل فرصة عمل له.
اللجنة  وأعــضــاء  لرئيس  تكرميه  عقب  ــال  وق
بهذه  واملشاركني  املعاقني  منتجات  ملعارض  املنظمة 
باإلمارات  مدن  أربع  في  أقيمت  والتي  املعارض، 
الدولة،  رئيس  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
العمل لتشغيل  الدولة تعمل على توفير فرص  بأن 
القطاعني  الذين تقدموا بطلبات للعمل في  املواطنني 
الوزارات  في  فرصهم  وسيجدون  واخلاص،  العام 

والدوائر احلكومية واملؤسسات والقطاع اخلاص.
وكان وزير الداخلية ألقى كلمة في االحتفال الذي 
الوزارة،  وكيل  غباش  العميد صقر  حضره سعادة 
املساعد،  ــوزارة  ال وكيل  الشعفار  سيف  والعميد 
ومديرو اإلدارات بالوزارة، أعرب فيها عن سعادته 
للمعارض  املنظمة  اللجنة  لتكرمي  بإقامة هذا احلفل 
من  عدٍد  في  حققته  الذي  النجاح  على  واملشاركني 
مدن الدولة في األيام املاضية، وذلك استجابة لألمر 
السامي الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة 
إلقامة هذه املعارض لتكون برهاناً ساطعاً على قيمة 
أن  أراد  من  أن  على  قاطعاً  ودليالً  واإلنتاج،  العمل 

يعمل ويساهم في تقدم وطنه يستطيع أن يفعل ذلك 
مهما كانت درجة إصابته أو إعاقته.

وعبَّر معالي وزير الداخلية عن إعجابه وتقديره 
جلهود املعاقني وقال: أنتم رمز للعمل املثمر واإلنتاج 
املفيد في الداخل، كما أنكم أحد األعمدة واملنارات التي 
رفعت علم الدولة عالياً في املعارض التي شاركتم 
فيها باخلارج، وقد أصبحتم بذلك خير سفراء لبلدكم 

في الكثير من عواصم العالم.
السمو  صاحب  أن  الداخلية  وزير  معالي  وذكر 
املعاقني  الدولة كان يتابع نشاطات معارض  رئيس 

يوماً بعد يوم وعبر عن سعادته ورضاه مبا أجنز 
في هذه املعارض، وقد طلب منا أن نشد على أيديكم 
وأن نوجه لكل منكم حتياته، وها نحن نبلغ رسالته 
وننقل لكم تقديره وإعجابه ونود باسمكم جميعاً أن 

نشكره على رعايته لكم واهتمامه بكم.
ووجه الشكر إلى »مكتب األمم املتحدة اإلمنائي« 
بالدولة، وكل الوزارات واملؤسسات والدوائر واألندية 
التي وفرت اإلمكانات وساهمت في إجناح املعارض، 
كما وجه الشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة املنظمة 

للمعارض على اجلهود التي بذلوها في إقامتها.
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بدايات

�سيارة ل�رشطة اأبوظبي خالل عر�ض يف اإحدى املنا�سبات الوطنية.

تهم املرورية.
ي ي�ستعدون لالنطالق اإىل مهما

اجون من �رشطة اأبوظب درَّ

منت�سبون مدنيون يف �رشطة اأبوظبي خالل اإحدى الدورات التدريبية.
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يهزون  البلغاء  كان  الزاهر  اإلسالمي  تاريخنا  مر  على 
القلوب من فوق املنابر ويغيرون مجرى األحداث مبا جادت 
به قرائح جهابذة األلفاظ وعمالقة البيان، فيا ليتنا نحظى في 
أيامنا هذه بتالميذ لهؤالء العظام، ينتقون لنا أجزل األلفاظ 
األذن.  سماع  قبل  وتسمع  القلوب  تنصت  حتى  وأعمقها 
وسأعرض بعضاً من مناذج هذه اخلطب لنرى كيف انتقى 
أصحابها الكلمات واأللفاظ بعناية، ولكن عند عرضنا لبعض 
من هذه النماذج يجب أن نبدأها بسيد البلغاء وخير الفصحاء 

وأفضل من نطق بالضاد وهو الصادق املعصوم )](.
وهذه خطب منتخبة من كالمه )]( الصريح الفصيح، 

احملكم البليغ، املوجز في مبناه، العظيم في معناه: 
خطب )]( باخليف من منى فقال: )نضر الله عبداً سمع 
مقالتي فوعاها ثم أداها ملن لم يسمعها، فرب حامل ِفقه ال 
ِفقه له، ورب حامل ِفقه ملن هو أفقه منه. ثالث ال يّغل عليها 
قلب املؤمن: إخالص العمل لله والنصيحة ألولي األمر ولزوم 
اجلماعة، إن دعوتهم تكون من ورائه. ومن كان َهّمه اآلخرة 
جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، 
ومن كان همه الدنيا َفّرق الله أمره وجعل فقره بني عينيه ولم 

يأته من الدنيا إال ما كتب له(.
والعمل  التقوى  على  ويحثهم  الناس  يعظ  وخطب )]( 
الصالح: )أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معاملكم، وإن 
لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم فإن العبد بني مخافتني: أجل 
قد مضى ال يدرى ما الله فاعل فيه، وأجل باٍق ال يدري ما الله 
قاٍض فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه آلخرته 
ومن الشبيبة قبل الكبر ومن احلياة قبل املمات. فوالذي نفس 
محمد بيده ما بعد املوت من مستعتب وال بعد الدنيا من دار 

إال اجلنة أو النار(. 
وخطب اإلمام علي )[( ُمتحّدثاً عن األمل واألجل فقال: 
)أما بعد، فإن اجلهالة اجلهالء، والضاللة العمياء، والغي املوفى 
بأهله على النار ما فيه سفهاؤكم، ويشتمل عليه حلماؤكم من 
األمور العظام ينبت فيها الصغير، وال يتحاشى عنها الكبير 
كأنكم لم تقرؤوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب 
الكبير ألهل طاعته، والعذاب األليم ألهل معصيته في الزمن 

السرمدي الذي ال يزول.
مسامعه  وســدت  الدنيا،  عينيه  طرفت  كمن  أتكونون 
أنكم  تذكرون  وال  الباقية،  على  الفانية  واختار  الشهوات، 
أحدثتم في اإلسالم احلدث الذي لم تسبقوا إليه، ِمن َترككم 
الضعيف ُيقهر ويؤخذ ماله، هذه املواخير املنصوبة والضعيفة 
املسلوبة في النهار املبصر والعدد غير قليل. ألم يكن منكم 
نهاة متنع الغواة عن دلج الليل وغارة النهار؟ قربتم القرابة، 
وباعدمت الدين، تعتذرون بغير العذر، وتغضون على املختلس، 
كل امرئ منكم يذب عن سفيهه صنيع من ال يخاف عاقبة وال 
يرجو معاداً، ما أنتم باحللماء ولقد اتبعتم السفهاء، فلم يزل 
بكم ما ترون من قيامكم دونه حتى انتهكوا حرم اإلسالم، ثم 
أطرقوا وراءكم كنوساً في مكانس الريب، حرام َعليَّ الطعام 

والشراب حتى أسويها باألرض هدماً وإحراقاً.
إني رأيت آخر هذا األمر ال يصلح إال مبا صلح به أوله: 
لني في غير ضعف، وشدة في غير عنف. وإني أقسم بالله 
باملدبر،  واملقبل  بالظاعن،  واملقيم  باملولى،  الولي  ألخــذن 
واملطيع بالعاصي، والصحيح منكم في نفسه بالسقيم حتى 

سعيد،  هلك  فقد  سعد  اجن  فيقول:  أخاه  منكم  الرجل  يلقى 
فإذا  مشهورة،  بلقاء  املنبر  كذبة  إن  قناتكم.  لي  تستقيم  أو 
تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي، فإذا سمعتموها 

مني فاغتمزوها فّي، واعلموا أن عندي أمثالها.
من نقب منكم عليه فأنا ضامن ملا ذهب منه، فإياي ودلج 
الليل؛ فإني ال أوتى مبدلج إال سفكت دمه، وقد أجلتكم في 
وإياي  إليكم،  ويرجع  الكوفة  اخلبر  يأتي  ما  مبقدار  ذلك 
ودعوى اجلاهلية؛ فإني ال أجد أحداً دعا بها إال قطعت لسانه، 
وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة، فمن 
غّرق قوماً غرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه، ومن نقب بيتا 
عني  فكّفوا  فيه،  حياً  دفناه  قبراً  نبش  ومن  قلبه،  عن  نقبنا 
أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم يدي ولساني، وال تظهر من أحد 
منكم ريبة بخالف ما عليه عامتكم إال ضربت عنقه، وقد كانت 
بيني وبني أقوام إحن فجعلت ذلك دبر أذني وحتت قدمي، 
فمن كان منكم محسناً فليزدد إحساناً، ومن كان منكم مسيئاً 

فلينزع عن إساءته.
إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي لم أكشف 
له قناعاً، ولم أهتك له ستراً حتى يبدي لي صفحته، فإذا فعل 
ذلك لم أناظره، فاستأنفوا أموركم، وأعينوا على أنفسكم، فرب 

مبتئس بقدومنا سيسر، ومسرور بقدومنا سيبتئس.
أيها الناس، إنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم 
بسلطان الله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا، 
فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا، ولكم علينا العدل فيما 
ولينا، فاستوجبوا عدلنا وفيئنا مبناصحتكم لنا، واعلموا أني 
عن  أقصر عن ثالث: لست محتجباً  فلن  عنه  مهما قصرت 
بليل، وال حابسا عطاء  أتاني طارقا  طالب حاجة منكم ولو 
وال رزقاً عن إبانه، وال مجمراً لكم بعثا، فادعوا الله بالصالح 
إليه  الذي  وكهفكم  لكم،  املؤدبون  ساستكم  فإنهم  ألئمتكم؛ 
تأوون، ومتى يصلحوا تصلحوا، وال تشربوا قلوبكم بغضهم، 
فيشتد لذلك غيظكم، ويطول له حزنكم، وال تدركوا له حاجتكم 

مع أنه لو استجيب لكم فيهم لكان شراً لكم.
أسأل الله أن يعني كال على كل، وإذا رأيتموني أنفذ فيكم 
لصرعى  فيكم  لي  إن  الله  وامي  أذالله،  على  فأنفذوه  األمر 

كثيرة فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاي(.
فتح  في  زيــاد  بن  طــارق  خطبة  سمعنا  ما  أروع  ومن 
الله وأثنى عليه مبا  األندلس، حيث قام في أصحابه، فحمد 
بهم فيه، واستثار  هو أهله، ثم حث املسلمني على اجلهاد، ورَغّ
حماستهم و قال: )أيها الناس، أين املفر؟ البحر من ورائكم، 
والعدو أمامكم، وليس لكم والله إال الصدق والصبر، واعلموا 
أنكم في هذه اجلزيرة أضيع من األيتام في مأدبة اللئام، وقد 
استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته، وأقواته موفورة، وأنتم ال 
وزر لكم إال سيوفكم، وال أقوات إال ما تستخلصونه من أيدي 
تنجزوا  ولم  افتقاركم،  على  األيام  بكم  امتدت  وإن  عدوكم، 
القلوب من رعبها منكم  ذهبت ريحكم، وتعَوّضت  أمراً  لكم 
اجلراءة عليكم، فادفعوا عن أنفسكم خذالن هذه العاقبة من 
أمركم مبناجزة هذا الطاغية )يقصد لذريق( فقد ألقت به إليكم 
مدينته احلصينة، وإن انتهاز الفرصة فيه ملمكن، إن سمحتم 
أنا عنه بنجوة، وال  ألنفسكم باملوت. وإني لم أحذركم أمراً 
أبدأ  وأنا  إال  النفوس  فيها  متاع  أرخص  على خطة  َحَملْتُُكْم 
بنفسي، واعلموا أنكم إن صبرمت على األشِقّ قليالً، استمتعتم 

اخلطبة البليغة 
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 ي�شرنا ا�شتقبال ا�شتف�شاراتكم عن اأي اأمٍر من االأمور ال�شرعية، و�شيتوىل االإجابة عنها الدكتور عمر عبد الكايف.

فتاوى النا�س

fatawyalnas@gmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02
ص.ب: 38999 

• هل يقع الطالق الذي يحدث اأثناء مر�ض املوت؟ 
- إذا طلق الرجل زوجته أثناء موته، فالطالق واقع سواء َطلّقها طلقًة واحدًة 
أو بائنة دخل بها أو لم يدخل باتفاق الفقهاء إال ما ُروي عن الشعبي أنه قال: ال 

يقع طالق املريض. 

• ما حكم املرور بني يدي املُ�سلي وما هي امل�سافة املَنهي عنها وهل املرور 
بني يدي امل�سلي يف�سد �سالته اأو يقطعها؟

- ال خالف بني الفقهاء في أن املرور وراء سترة املصلي ال يضر وأن املرور 
بني املصلي وسترته منهي عنه، فيأثم املار بني يديه لقوله )](: »لو يعلم املار 
بني يدي املصلي ماذا عليه من اإلثم لكان أن يقف أربعني خيراً له من أن مير 

بني يديه«.
أما بالنسبة إلى املسافة املنهي عن املرور فيها:

يري احلنفية في األصح أن املوضع الذي يكره املرور فيه هو موضع صالة 
املصلي من قدمه إلى موضع سجوده، هذا حكم الصحراء. فإن كان في املسجد 
وكان بينهما حائل كإنسان أو اسطوانة ال ُيكره، وإن لم يكن بينهما حائل واملسجد 

صغير كره في أي مكان كان وقالوا: املسجد الكبير حكمه كالصحراء.
وال  سترته  وبني  بينه  املرور  َحُرم  ُسترة  للمصلي  كان  إن  املالكية:  وقال 
يحرم املرور من ورائها وإن كان يصلي لغير سترة حرم املرور في قدر ركوعه 

وسجوده وهو األوفق بيسر الدين.
- أثر املرور بني يدي املصلي على صالته:

يقطع  ال  وسترته  املصلي  بني  املرور  أن  إلى  والشافعية  واملالكية  احلنفية  ذهب 
الصالة وال يبطلها ولو كان بالصفة التي توجب اإلثم على املار وذلك لقوله )]( 
»ال يقطع الصالة شئ وادرؤوا ما استطعتم«. وقالت عائشة )رضي الله عنها( »كان 
رسول الله )]( يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبني الِقبلة كاعتراض اجلنازة«. 

وفي احلديث أن زينب بنت أم سلمة حني مرت بني يديه )]( فلم يقطع الصالة.

• ما حكم م�سافحة الن�ساء؟
- اختلف الفقهاء في حكمها وَفّرقوا بني مصافحة العجائز ومصافحة غيرهن، 
فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التي ال َتشتَهي وال ُتْشتَهى وكذلك املرأة للرجل 
العجوز ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز جائز عند احلنفية واحلنابلة 
أنه )]( كان  مادامت الشهوة مأمونة من كال الطرفني، واستدلوا مبا روي 
ال  ممن  املتصافحان  كان  فإذا  الِفتنة  خلوف  احلرمة  وألن  العجائز.  يصافح 

َيشتهي وال ُيشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر.
ونص املالكية على حترمي مصافحة املرأة األجنبية وإن كانت متجالة، وهي 
للتحرمي،  املثبتة  األدلة  بعموم  أخذاً  فيها  للرجال  إرب  ال  التي  الفانية  العجوز 
العجوز فدل  األجنبية ولم يستثنوا  املرأة  بتحرمي ملس  القول  الشافعية  وعمم 
ذلك على اعتبارهم التحرمي في حق مصافحتها وعدم التفرقة بينها وبني الشابة 

في ذلك.
واملالكية  احلنفية  ذهب  فقد  الشابة  األجنبية  للمرأة  الرجل  مصافحة  وأما 
والشافعية واحلنابلة في الرواية املختارة وابن تيمية إلى حترميها، وقيد احلنفية 
التحرمي بأن تكون الشابة ُمشتهاة، وقال احلنابلة وسواء كان من وراء حائل 

كثوب ونحوه أم ال.
واستدل الفقهاء على التحرمي بحديث عائشة )رضي الله عنها( قالت: »كانت 
املؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله )]( ميتحن بقول الله عز و جل: يا أيها 
النبي إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن بالله شيئاً وال يسرقن وال 
يزنني )سورة املمتحنة اآلية 12(. قالت عائشة فمن أقر بهذا من املؤمنات فقد 
أقر باحملنة، وكان رسول الله )]( إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول 
الله )]( انطلقن فقد بايعتكن، وال والله ما مست يد رسول الله )]( يد امرأة 
قط، غير أنه )]( يبايعهن بالكالم، قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله )]( 
النساء قط إال مبا أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله )]( كف امرأة 

قط وكان يقول )]( لهن إذا أخذن عليهن: قد بايعتكن كالماً«.

باألرَفِه األلِذّ طويالً، فال ترغبوا بأنفسكم عن نفسي، 
فما حظكم فيه بأوفى من حظي(.

خطبة  األدبــي  تراثنا  في  قرأنا  ما  عجيب  ومن 
داود بن علي عندما ارُت عليه أي امتنع عنه الكالم 
ثم قال: )أما بعد، فقد يجد املعسر ويعسر املوسر 
بعد  الكالم  وإمنــا  الكليل،  ويقطع  احلديد  وينفل 
البيان  يعزب  وقد  اإلظالم.  بعد  كاإلشراق  اإلفحام 
اإلنسان  من  اللسان مضغة  وإمنا  الصواب،  ويعقم 
ارجتل.  إذا  بانبساطه  ويثوب  نكل  إذا  بفتوره  يفتر 
أال وإننا ال ننطق بطراً وال نسكت حصراً، بل نسكت 
القول  أمراء  بعد  ونحن  وننطق مرشدين،  معتبرين 
ولنا  أغصانه،  عطفت  وعلينا  أعراقه،  وشجت  فينا 
تهدلت ثمرته، فنتخير منه ما احلولى وعذب، ونطرح 
مقام  هذا  مقامنا  بعد  ومن  وخبث.  املولح  ما  منه 
وفصل  البيان  فضل  فيها  يعرف  أيام  أيامنا  وبعد 

اخلطاب والله أفضل مستعان(.
الذي  العجيبة لوحيدها  األعرابية  وفي رثاء هذه 
بني،  يا  )والله  قبره:  على  واقفة  وهي  قالت  مات 
لقد غذوتك رضيعاً، وفقدتك سريعاً، وكأنه لم يكن 
بعد  فأصبحت  فيها،  بعيشك  ألتذ  مدة  احلالني  بني 
في  والتنسم  احلياة،  ورونق  والغضارة  النضارة 

هامداً،  جسداً  الثرى  أطباق  حتت  روائحها  طيب 
ورفاتاً سحيقاً وصعيداً جرزاً. أي بني! لقد سحبت 
الدنيا عليك أذيال الفناء، وأسكنتك دار البلى، ورمتني 
بعدك نكبة الردى. أي بني! لقد أسفر لي عن وجه 
الدنيا صباح داج ظالمه(. ثم قالت: )أي رب! ومنك 
العدل ومن خلقك اجلور، وهبته لي قرة عني، فلم 
أمرتني  ثم  وشيكاً،  سلبتنيه  بل  كثيراً،  به  متتعني 

متى نرتقي 

باألفاظنا وخطبنا 

اإىل م�شتوى قريب 

من هذا امل�شتوى 

البالغي ال�شامق؟

وعدك،  فصدقت  األجر،  عليه  ووعدتني  بالصبر، 
من  على  ترحم  من  الله  فرحم  قضاءك،  ورضيت 
استودعته الردم، ووسدته الثرى، اللهم ارحم غربته، 
وآنس وحشته، واستر عورته يوم تنكشف الهنَّات 

والسوءات(.
أهلها وقفت على قبره،  إلى  الرجوَع  أرادت  فلما 
دت لسفري، فليت شعري  فقالت: )أي بني! إني قد تزوَّ
ما زاُدك لبُْعِد طريقك، ويوم َمَعاِدك؟ اللهم إني أسألُك 
له الرضا برضائِي عنه. استوَدْعتُك َمن استوَدَعنِيك 
في أْحَشائي جنيناً وأثكَل الوالدات ما أمض حرارَة 
وأقصَر  ليلهن،  وأطوَل  مْضاِجعهن،  وأَْقلَق  قلوبهّن، 
نهارهن، وأقلَّ أنسهّن، وأشّد وحشتهن، وأبعدهّن من 

السرور، وأقربهّن من األحزان(.
َمْن  كل  أبكْت  حتى  ونحوه  هذا  تقوُل  تزْل  لم 
سِمعها. وحمدت الله عزَّ وجلَّ واسترجَعْت وصلت 

ركعات عند َقبْره وانطلقت.
متى نرتقي بألفاظنا وخطبنا إلى مستوى قريب 
كلماتنا  لتكون  السامق  البالغي  املستوى  هذا  من 

مؤثرة وال ينتهي أثرها باالنتهاء من إلقائها؟
إن أحسن الكالم ما كان قليله يغنيك عن كثيره 

وتخير لفظه وإصابة معناه.
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�شحة

الُشَعبي أو حساسية الصدر كما يسمى عند  الربو 
القصبات  في  والتهيج  الضيق  من  نوبات  هو  العامة 
مترافقة مع حدثية التهابية مناعية مما يؤدي إلى شعور 
أحياناً  يكون  والــذي  والُسعال،  النفس  بضيق  الطفل 
مصحوباً بصفير في الصدر وزيادة املفرزات القصبية.

األطفال  أخصائي  صبحي  محمد  الدكتور  ويشير 
إلى  أبوظبي  شرطة  في  الطبية«  اخلدمات  »إدارة  في 
أن العامل الوراثي هو أحد األسباب حلدوث حساسية 
والديه  أحد  من  الطفل  يرث  فقد  األطفال،  عند  الصدر 
االستعداد للحساسية، وهناك مسببات للحساسية من 

أهمها التلوث ونزالت البرد.

اأمرية الري�سي

أما األعراض الرئيسية حلساسية الصدر  فهي:
> صعوبة في التنفس 

> كحة 
> صفير في الصدر أثناء التنفس 

> زيادة معدل التنفس 
> ألم بالصدر 

ويقول الدكتور صبحي إن معظم حاالت ربو األطفال تشاهد في السنوات 
األولى من العمر وغالبا ال  يستمر هذا النوع عندما يكبر الطفل، فكلما منا ينمو 
معه القفص الصدري وتنمو الشعب الهوائية فيتغلب إلى حٍد كبير على هذه 
احلساسية، ولذلك تخف احلساسية لدى معظم األطفال عند سن البلوغ، إال أن 
عنصر االستعداد يظل موجوداً رغم اختفاء األعراض، لذا ننصح مريض الربو 

الربو ال�شعبي..

              اإر�شادات ون�شائح

الدكتور محمد صبحي
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ما ال�سد الع�سلي املفاجىء ؟ 

عضالت  من  أكثر  أو  لعضلة  تشنج  فيها  يحدث  حالة  هو  ــ 
اجلسم, مما يؤدي إلى ألم شديد أو عدم القدرة على حتريك العضلة 

املصابة.
بالنسبة للرياضيني، فإن األسباب العامة حلدوث الشد العضلي 
أو  الضغط عليها  أو  اإلفراط في استخدام عضلة معينة  تتمثل في 
اجلفاف نتيجة ممارسة الرياضة في جٍو حار. وهناك نوع آخر من 

الشد العضلي الذي يحدث للُكتَّاب ويكون نتيجة استخدام اصبع اإلبهام مع 
األصابع األخرى في الكتابة لفترات طويلة.

أما بالنسبة لألعمال املنزلية، فقد يحدث نوع من الشد العضلي في حالة 
استخدام عضالت معينة لفترة طويلة من دون راحة مثل: حمل آالت ثقيلة 

في قبضة اليد لفترة طويلة. 
املرتبطة  املشاكل  بعض  نتيجة  أيضاً  العضلي  الشد  يحدث  أن  وميكن 

باألعصاب.
ما  ودائماً  الراحة،  حالة  في  يحدث  العضلي  الشد  من  آخر  نوع  وهناك 

حتدث أثناء النوم ويكون في الساق.
ما اأعرا�سه ؟

> ألم شديد ومفاجئ في العضلة ، غالباً تكون عضلة األرجل. 
> ظهور أنسجة العضالت بشكل واضح حتت اجللد. 

ما اأ�سباب حدوثه ؟

قد يحدث الشد العضلي نتيجة أسباب أخرى وهي:
>  ضعف كمية الدم: ضيق بعض الشرايني التي تنقل الدم إلى األرجل قد 
يتسبب في حدوث شد عضلي باألرجل والقدم أثناء ممارسة الرياضة، 

ويختفي الشد العضلي بعد دقائق من التوقف عن التمرين. 
>  الضغط على األعصاب: الضغط على عضالت العمود الفقري قد يسبب 

حدوث ألم وشداً عصبياً في األرجل، يزداد األلم مع استمرار املشي. 
البوتاسيوم: بعض أنواع العقاقير املستخدمة في عالج ارتفاع  >  نقص 
ضغط الدم، قد تسبب نقصاً في كمية البوتاسيوم الذي يعتبر عنصراً 

مهماً في انقباض العضالت.
كيف ميكن عالجه؟

>  بالنسبة ألنواع الشد العضلي التي حتدث أثناء الليل ميكن أن يصف لك 
الطبيب أدوية تساعد على ارتخاء العضالت وتخفيف تيبسها.

التي تقلل من فرص اإلصابة  التمارين  أنواع  القيام ببعض  أيضاً  ميكن 
بالشد العضلي، ويجب تناول كمية كبيرة من السوائل يومياً.

ما هي طرق الوقاية؟

>   جتنب اجلفاف: يجب شرب 10 أكواب من السوائل بشكل عام، وهذا 
يساعد على انقباض وارتخاء العضالت وبقاء خاليا العضالت رطبة.

>  ميكن شرب كوبني من السوائل قبل بداية أي نشاط رياضي بساعتني. 
>  يجب شرب نصف كوب إلى كوب ونصف من السوائل الباردة والتي ال 

حتتوي على صودا  كل 15 – 20 دقيقة أثناء الرياضة.
>  تسخني العضالت: يجب تسخني العضالت )عن طريق متارين الشد( 

قبل وبعد بداية التمرين.
>  إذا كنت تعاني من حدوث شد عضلي أثناء الليل ، ميكنك القيام بعمل 

متارين الشد قبل النوم.
>  التدليك ومتارين الشد: ميكنك شد العضلة إلى األمام والقيام بتدليكها 

بلطف للعمل على ارتخاء العضالت.
- ميكن استخدام املاء البارد لتهدئة العضالت وإرخائها، ثم املاء الدافئ 

بعد ذلك إذا كنت تشعر بألم.

ال�شــد الع�شـلي

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com

ب
وا

ج
و
ل 

وؤا
�ص

الشعبي أو حساسية الصدر باالبتعاد عن األشياء التي تهيج هذا االستعداد الذي 
يظل كامناً حتى يأتي ما يهيجه، ومنها:
> اجتناب التعرض للروائح النفاذة.

>  االبتعاد كلياً عن املدخنني.
>  احلرص على عدم التعرض للتيارات الهوائية الباردة. 

>  التغيير املفاجئ في درجة احلرارة عامل مهم في تهيج حساسية الصدر. 
>  محاولة عدم التعرض لاللتهابات الشعبية الفيروسية  

> االبتعاد عن مصادر التلوث الهوائي. 
>  االمتناع كلياً عن ممارسة األعمال التي تهيج الشعب الهوائية. 

>   أن يكون الغطاء املالصق للجسم غطاًء قطنياً ألن غيره قد يثير حساسية 
لديه.

> جتنُّب بعض األدوية التي قد تسبب تهيجاً للحساسية.
أنه يتم عالج نوبات حساسية الصدر حسب  إلى  الدكتور صبحي  ويشير 
درجة احلساسية كما يحددها الطبيب. ومن أهم العالج أثناء النوبة أن يحتوى 
الكورتيزونات عن طريق  قد تستخدم  الرئوية، وأيضاً  الشعب  على موسعات 
البخاخات أو أجهزة الرذاذ وأيضاً أدوية أخرى طبقاً لصعوبة النوبة وقد يوصى 

ببعض األدوية الوقائية لألزمة.
ويطمئن الدكتور صبحي األهالي بأن احملافظة على الطفل لها جانب كبير في 
العالج، وهناك الكثير من األطفال تتحسن حالتهم وال يتحول املرض حلالة مزمنة، 
ليس كل صوت تصفير أو سعال ليلي يعتبر أزمة تنفس وحساسية،  وأيضاً 
فالطفل املصاب تتكرر عنده النوبات وقد تكون أحياناً بدون سبب وقد تكون 
مصحوبة بصعوبة في التنفس، والعالج عند حدوث احلالة في الدرجة البسيطة 
هي تناول الدواء املوسع للشعب اخلاص بالطفل أو الذهاب ألقرب مستشفى 
ألخذ جلسة تنفس بخار، وإذا كانت احلالة شديدة مصحوبة بزرقة لون اجِللد أو 
اضطراب الوعي فيجب الذهاب فوراً ألقرب قسم طوارئ باملستشفيات للعالج 

املناسب الطفل.
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تغذية

املــــوز.. 

غذاء الفال�شفة واحُلكماء

اأطلق على املوز قدميًا ا�شم »طعام 

ف  الفال�شفة وفاكهة احلكماء« بعدما تعرَّ

عليه فال�شفة الهند القدماء، والذين كانوا 

يقومون باجللو�ض حتت ظل �شجرة املوز، 

واأكل ثمارها التي كانت ت�شاعدهم على 

التفكري والتاأمل.

وقد اأثبتت الدرا�شات العلمية القدمية 

واحلديثة اأن املوز له قيمة غذائية 

عالية، وي�شاعد يف الوقاية وال�شفاء من 

بع�ض االأمرا�ض.

با�سل ثريا
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املناطق  في  املوز  ينمو 
ـــارة،  االســتــوائــيــة واحل
جنوب  األصلي  وموطنه 
العرب  نقله  وقــد  آسيا، 
أوروبــا  إلى  واملسلمون 
ــس،  ــدل ــق األن ــن طــري ع
وكانـــــوا يشبهــــونــــه 
في  فسمي  »بالبنان«، 
»بنانا«  والغرب  أوروبــا 
ولــلــمــوز   .Banana

األصغر،  وهــو  »جامايكا«  أشهرها  نــوعــاً   30
طول  ميتد  حيث  األطول،  وهو  و»بارارديسياكا« 
الغذاء  وهو  سنتيمتراً،   30 إلى  الواحدة  الثمرة 

الرئيسي في بعض الدول احلارة واالستوائية.

قيمة عالية

ويؤكد أمجد عبد املاجد اختصاصي التغذية في 
»عيادة املنشآت اإلصالحية والعقابية في العني«، 
وغنية  عالية،  غذائية  قيمة  ذات  فاكهة  املوز  أن 
واحلرارة،  الطاقة  اجلسم  الذي مينح  الفحم  مباء 
وكلما  املوز،  في  املوجود  »النشا«  من  ويتكوَّن 
إلى  »النشا«  من  كبير  جزء  حتول  املــوز  نضج 

سكريات فيصبح سهل الهضم ولذيذ الطعم.
أنواع  ثالثة  على  يحتوي  املوز  أن  ويضيف: 
من السكريات الطبيعية مع قدٍر كبيٍر من األلياف، 
وثابتة  كبيرة  دفعة  اإلنسان  جسم  مينح  وهو 
الدراسات  أثبتت بعض  الطاقة، حيث  وفورية من 
طاقة  توفران  فقط  موزتني  بأن  احلديثة  العلمية 
90 دقيقة، فال  للقيام بتمرين رياضي ملدة  كافية 

أمجد عبد املاجد

موزتان 

تكفيان لـ 90 

دقيقة من 

الريا�شة

للرياضيني،  األولى  الفاكهة  املوز  يكون  أن  عجب 
مرهقاً  جسمانياً  مجهوداً  يبذلون  من  يفيد  فهو 
ألنه يبني العضالت ويزيد من كفاءتها الحتوائه 
على العديد من املعادن »كالكالسيوم«  و»احلديد«،  
الفيتامينات  من  مجموعة  وعلى  و»الفوسفور«، 
)أ(،  )ب1(،  )ب2(،  )ب6(،  )ب12(،  مثل  املهمة 

)سي(، )أي(، و)د(. 
والذكاء  الفكر  ينمِّي  املــوز  أن  إلــى  ويشير 
وينشط الذهن والذاكرة ، ملا يحتويه من الفوسفور، 
لذلك يجب  الذهني،  يبذلون اجلهد  وهو مفيد ملن 
على األهل أن يحرصوا على أن يتناول أوالدهم 
املدرسية  املذاكرة لالمتحانات  أوقات  املوز خالل 

واجلامعية.

�سفاء لالأمرا�س

وعن دور املوز في الوقاية والشفاء من بعض 
األمراض، يجيب عبد املاجد، أن الطاقة ليست كل 
ما يقدمه املوز، فهو مينح أيضاً النشاط والصحة، 
وهو غذاء متكامل، وكما يقال: »تفاحة في اليوم 
تبعدك عن الطبيب«، ميكننا القول: »إن موزة في 

اليوم وصحة على الدوم«.
ويضيف: أن املوز يساعد في التغلب على عدٍد 
العام،  والضعف  الدم  كفقر  األمــراض  من  كبير 
البوتاسيوم  400 مليجرام من  وهو يحتوي على 
في كل مائة جرام، فيساعد على تقليل زيادة نسبة 
حمولة  وتخفيف  اجلسم  في  الصوديوم  أمالح 
باإلضافة  والشرايني،  الكلى  تصلب  ومنع  الكلى، 
اإلسهاالت الحتوائه  مقاومة  في  املوز  فائدة  إلى 
على »البكتني«، وله تأثير طبيعي معّدل للحموضة 
من  للتخلص  بتناوله  ينصح  لذلك  اجلسم،  في 
األشخاص  املوز  يساعد  أن  وميكن  احلموضة، 
الذين يحاولون اإلقالع عن التدخني الحتوائه على 
و»البوتاسيوم«    )6 و)ب  )ب12(  فيتامينات 
و»املغنيزيوم«، كما يساعد اجلسم على التعافي 

من تأثيرات انسحاب النيكوتني.
ويوضح أن »البوتاسيوم« املوجود في املوز 
القلب  هو معدن حيوي يساعد على جعل نبض 
الدماغ،  إلى  متوازناً، ويحفز إرسال األوكسجني 
نكون  فعندما  اجلسم،  في  املــاء  تــوازن  وينظم 
يخفض  مما  »األيض«،  مستوى  يرتفع  مرهقني 
توازن  إعادة  وميكن  »البوتاسيوم«،  مستويات 
ووفقاً  بالبوتاسيوم،  الغني  املوز  بتناول  اجلسم 
املوز  تناول  فإن  حديث،  بريطاني  طبي  لبحث 
كجزء من حمية منتظمة ميكن أن يقلل من خطر 

املوت بالسكتة بنسبة 40 %.



جمموعة من الكلمات التي ميكن كتابتها اأفقيًا وراأ�شيًا 

يف ذات الوقت، وهو ما يظهر من خالل كتابة 

مرادفات ومعاين الكلمات االآتية:

الكلمات املتطابقة

1

2

3

4

1- عاصمة عربية.
2- مدينة مينية.
3- مسقط مائي.

4- تكلما.

حتتوي هذه ال�شبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�شم

اإىل 9 خانات �شغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات باالأرقام الالزمــة من 

1 اإىل9، �شرط عدم تكرار الرقــم اأكــثـــر من مرة واحدة يف كل مربـــع كبري 
ويف كل خط اأفقي وعمودي.

�شودكو

تراثيات..
* قال هارون الرشيد البنه األمني: يا بني إن الـُملك والعدل إخوان ال غنى بأحدهما عن اآلخر. 
فامللك أساسي والعدل حارسي والبناء ما لم يكن له حارس فضائع. أجعل حديثك مع أهل املراتب، 

وعطيتك ألهل اجلهاد، وبشراك ألهل الدين، وسرك في صدرك ال يخرج منه!!

* يروى أن ابناً لسليمان بن عبد امللك جاء إلى مجلس طاووس بن كيسان فجلس إلى جانبه. فلم 
يلتفت إليه طاووس ولم يحفل به، فقيل له: يا طاووس جلس إليك ابن أمير املؤمنني فلم تكترث به 

فقال: أردت بذلك أن يعلم أن لله عباداً يزهدون فيما في أيدي امللوك.

ابت�شم..
* سألت سيدة صيدالنياً: هل أجد لديك دواء للسعال؟

الصيدلي: بكل تأكيد لدّي دواء يقطع السعال فوراً، وأنا شخصياً أتعاطاه منذ خمس عشرة 
سنة!!

* الطبيب: كيف انتهت زجاجة الدواء التي كتبتها البنك في يوم واحد، وهي يفترض أن ال تنتهي 
قبل أسبوع!

األب: ألنني اضطر أنا وزوجتي وابني وأُمي واملمرضة واخلادمة ألن يأخذ كل منا ملعقة من 
ع على شرب ملعقة من الدواء!! الدواء حتى يقبل ابني ويتشجَّ

اأقوال وِحكم..
* من ال يفتح الباب للحسنات، يفتحه للطبيب.

* الغضب يجرح نفسه، واحلكمة جترح اآلخرين.
* من بني كل الفنون، يبقى فن الكالم أكثر خداعاً.

نزهة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل

9 1 3 2

7 5 9 4

8 9 3

8 7 4

4 1 6 9 2

7 5 9 6

8 7 4

1 4 8 9

3 2
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ك�ب�ن ال�س�ؤال الأول العدد )485(

ك�ب�ن ال�س�ؤال الثاين العدد )485(

1- جزيرة إماراتية.
2- أقاموا البناء- صفة ألحد األنبياء.

3- سوق عاملي لألوراق املالية.
4- حجر كرمي- ساند »م«.

5- تضمن - سئم.
6- مادة للتحلية- متفجر أرضي.

7- لعبة كروية- وضع خلسة.
8- فاقد األبوين- ذكر الدجاج.

9- ثغر - مدينة سورية.

الكلمات املتقاطعة
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بالشكل  عنهما  أجب  سؤالني  يديك  بني  نضع  القارئ..  عزيزي 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

ال�س�ؤال الأول وجائزته : قلم فاخر

٭متى تقرر الأفراد �شرطة اأبوظبي من رتبة �شرطي وحتى رتبة 

رقيب اأول ارتداء البذلة ذات اللون اجلنزاري »االأخ�شر الزيتي«؟

1- في مايو عام 1973. 2- في يونيو عام 1974. 3- في يوليو عام 1975.

ال�س�ؤال الثاين وجائزته : قلم فاخر

٭ على ماذا يطلق ا�شم )العنزروت( يف الرتاث االإماراتي؟

الفائز بالسؤال األول العدد »484«
حممد را�شد احلب�شي

الفائز بالسؤال الثاني العدد »484«
فاطمة اأحمد اإبراهيم

حل مسابقة العدد »484«
حل السؤال األول: مايو عام 1985. 

حل السؤال الثاني: هي خليط من أنواع العطور »دهن العود واملسك 
والعنبــر والزعفــران« وأنواع أخرى من العطور. 
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وهناك

من هنا

اأحد

 عنا�رش 

�رشطة 

والية 

غواجارات 

الهندية 

ي�ستعر�ض 

مهاراته 

على 

الدراجة 

النارية 

يف اأحد 

االحتفاالت 

املحلية.

 احتفاالت بتاأ�سي�ض مدينة روما عام 753 قبل امليالد، 

مت احتفاالت بهذه املنا�سبة ارتدى فيها  حيث ُنظَّ

املحتفلون زي اجلنود الرومان، وهم ي�سدون قبائل 

الربابرة. 

فتيات الغي�سا يجمعن التربعات ل�سحايا الزلزال 

والت�سونامي يف اليابان يف حديقة مزهرة باأ�سجار 

جنمة البوب االأمريكية ربيكا بالك اأثناء م�ساركتها يف الربنامج الكرز يف طوكيو. 

التلفزيوين »اك�سرتا ات ذي غروف« يف لو�ض اأجنلو�ض. 
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عملية

 اإطالق اأول 

قمر �سناعي 

الأبوظبي 

»واي 1 اإيه« 

على منت 

ال�ساروخ 

»اأريان 5«، 
الذي انطلق 

من حمطة 

الف�ساء 

االأوروبية يف 

مدينة كورو 

يف غوايانا 

الفرن�سية يف 

23 اأبريل 
املا�سي.

عامل يحمل �رشيحة مقطعية من دماغ ُمتربع متوفى ا�ستعدادًا 

لت�سويره يف خمترب الت�سوير االإ�سعاعي يف مركز علمي »بجامعة 

كاليفورينا« لدرا�سة ال�سخ�سية والعواطف والذاكرة الب�رشية. 

تاجر ذهب يف 

متجره مبدينة 

»نيويورك« 

ياأخذ اإحدى 

القطع  لبيعها 

يف وقت 

و�سلت اأ�سعار 

املعدن االأ�سفر 

مل�ستوى قيا�سي 

مع �سعف 

الدوالر وارتفاع 

اأ�سعار النفط. 

�سحنة من �سيارات »هوندا« بانتظار ال�سحن يف ميناء 

»يوكوهاما« الياباين. وقد انخف�ست ال�سادرات 

اليابانية ب�سورة اأكرب، مما كان متوقعا ب�سبب كارثة 

الزلزال والت�سونامي.

»
ي
يت
ج
«
ن 

م
ر 

و
�س

ال

ال�سورة من امل�سدر
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من املالعبمن املالعب

رغم أن الشفافية هي مكون أساسى من معطيات 
العمل الناجح في أي قطاع من القطاعات االستثمارية 
الرياضى،  العمل  على  القائمني  أن  إال  عام،  بشكل 
األخيرة  القليلة  السنوات  خــالل  أصبح  ــذي  وال
مشروعاً استثمارياً محضاً، يرفضون اخلوض في 
مدربو  يتقاضاها  التي  والرواتب  األجور  تفاصيل 
املادية  للنواحى  التطرق  حتى  أو  القدم،  كرة  فرق 
املتعلقة بالطاقم الفنى، باعتباره سراً وأمراً شخصياً 

ال ميكن مناقشته أو احلديث عنه.
ورغم أن هذا الكالم قد يراه البعض أمراً عادياً 
ألنه بالفعل أمر شخصي، إال أن كثيراً من العاملني 
وهو  أال  أخر،  رأي  لهم  كان  الرياضى  املجال  في 
ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية واملصارحة وكشف 
األندية،  وجماهير  العام  الرأي  إلى  كافة  األوراق 
مؤكدين أن املسألة هي عرض وطلب وأن ال ضير 
أرقام  بتقدمي  اجلمهور  على  النادي  يخرج  أن  في 
وبالتحديد  التعاقد  تفاصيل  عن  ومحددة  واضحة 

اجلانب املادي.

ك�سف ال�ستار 

عن  الستار  أن كشف  يرى  املراقبني  من  جانب 

املقابل املادى الذي يتقاضاه املدير الفنى وبخاصة 
األجنبى قد يعرض إدارة النادي لبعض اللوم من 
وحجم  الراتب  بني  مقارنة  تعقد  حني  اجلماهير 
النتائج التي حتققت، إلى جانب عقد مقارنة أخرى 
مواطن  مــدرب  يتقاضاه  الــذي  الراتب  حجم  بني 
وإجنازاته، وهو تساؤل مشروع لكنه يكشف عن 
العديد من النقاط الرخوة في عالقة النادي باملدرب 
األجنبى. وإذا أردنا أن نسرد هذه النقطة بشىء من 
التوضيح يجب أن نؤكد على نقطة محددة وهى: هل 
والرواتب  األجور  التكتم على  األندية  إدارات  ترى 
يتعرض  ال  أمر ضرورى حتى  باملدربني  اخلاصة 
النادي إلى انتقادات ليس فقط من جانب اجلماهير، 
ولكن أيضاً من وسائل اإلعالم التي تبحث كل يوم 
عن جديد، أم يجب اإلفصاح عن كل شىء للجمهور 

باعتباره حقاً مكتسباً؟ 

اجلزيرة 

أن   »999« مجلة  استطاعت  املنطلق  هذا  ومن 
أهم  مدربي  رواتب  عن  تقريبية  أرقام  إلى  تصل 
فهناك  فرقها،  نتائج  تباين  اإلماراتية، رغم  األندية 
لفريق  الفنى  املدير  براجا  ابــل  البرازيلى  مثالً 

احملترفني  دوري  مسابقة  يتصدر  والذي  اجلزيرة 
حالياً وهو األقرب إلى الفوز باللقب، حيث يتقاضى 
راتباً شهرياً قرابة 100 ألف دوالر في الشهر أي 
ما يزيد عن مليون دوالر سنوياً، األمر الذي ينظر 
إليه البعض بشيء من الرضا وعدم االنزعاج، ألن 
فريق اجلزيرة بالفعل من الفرق الرائعة هذا املوسم، 
صاحب  كأس  ببطولة  مؤخراً  احتفل  أنه  ويكفي 
في  الوحدة  على  فوزه  بعد  الدولة  رئيس  السمو 
»ديربي« العاصمة أبوظبى، األمر الذي يرجح كفة 

براجا ويجعله أكثر استقراراً.

ال�حدة 

كما توصلت »999« إلى الراتب الشهرى الذي 
يتقاضاه النمساوى هكسبرجر املدير الفنى لفريق 
الوحدة، والذي يقل قليالً عن سابقة براجا، حيث 
يتقاضى قرابة 850 ألف دوالر سنوياً أي حوإلى 
70 ألف دوالر في الشهر، رغم أن نتائج الفريق 
ال تتماشى أبداً مع املبلغ الكبير الذي يحصل عليه 
»العنابي«  أن خسر  بعد  األجنبى، خاصة  املدرب 
عن  ابتعاده  إلى  باالضافة  الدولة،  رئيس  كأس 
املربع الذهبى للفرق اإلماراتية املنافسة على درع 

اأجور املدربني..
بني امُلغاالة والنتائج املتوقعة

البع�ض اعتربها �ِشريًة واآخرون طالبوا بك�شف امل�شتور

اأحمد حافظ
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يؤكد ضياع  الذي  األمر  الدورى، 
البطولة منه، في الوقت الذي ضم الفريق عدداً 

مطر  اسماعيل  أمثال  النجوم  الالعبني  من  كبيراً 
والشحى ومعتز واحلوسنى وغيرهم من األعمدة 

الرئيسية ألي فريق ناجح.

الأهلي 

على اجلانب اآلخر، تبني لنا أن راتب اإليرلندى 
ديفيد أوليري مدرب أهلي دبي ال يقل عن نظيره 
ما  أيضاً  يتقاضى  اجلزيرة،حيث  مدرب  براجا 
يتعدى املليون دوالر سنوياً، رغم أن نتائج الفريق 
نهاية  حتى  الفريق  مع  استمراره  تهدد  األخيرة، 
املوسم، وتؤكد أن هناك وجهاً آخر سيقود الفريق 

استراح  أن  بعد  املقبلة  الفترة  في 
الفريق في منطقة الوسط وفقد الرغبة في املنافسة 

على اللقب.

�ل�سباب 

وفي شريحة رابعة من األندية اإلماراتية الكبيرة، 
يتبني أن البرازيلي باولو بوناميجو مدرب الشباب 
وهو  العام،  في  دوالر  مليون  على نصف  يحصل 
تقريباً نصف املبلغ الذي يتقاضاه كل من مدربى 
يحافظ  الشباب،  فريق  أن  رغم  واألهلي،  اجلزيرة 
وهو  للبطولة،  الذهبى  املربع  داخل  وجــوده  على 
ترتيب عجز عن الوصول إليه كل من مدربي األهلي 

والوحدة.
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باب �سائك

مصيرياً  وسؤاالً  شائكاً  باباً  تفتح  األرقام  هذه 
الشهرى  الراتب  يتم حتديد  معيار  أي  علي  وهو: 
للمدرب، هل مبعيار التاريخ والسيرة الذاتية للمدرب، 
أم على أساس نتائج قوة شخصيته وقدرته على 
التفاوض وإقناع إدارة النادي بإمكانياته، أم بسبب 
نتائجه في املوسم األول مع الفريق والتي يعتبرها 
الكثير من املدربني األجانب جتربة عملية، قد تصيب 

وقد تخيب؟ 

رواتب املدربني 

األمر ال يختلف كثيراً بالنسبة ملدربي املنتخبات 
اخلليجية والعاملية، سواء السابقون أو احلاليون، 
الفني  املدير  كاتانيتش  السلوفيني  يحصل  حيث 
للمنتخب اإلماراتي على راتب سنوي يقترب من 
املليون و100 ألف يورو، وهو ما يعتبره الكثيرون 
مبلغاً عادالً، في الوقت الذي كان يتقاضى ضعف 
مدرباً  كان  عندما  ميتسو  الفرنسى  الراتب  هذا 
للمنتخب القطرى. ويعتبر ميتسو امللك غير املُتّوج 
مع املنتخب القطري حيث انتقل إليه تاركاً األبيض 
التفاوض،  سعر  العنابي  رفع  بعدما  اإلماراتي 
اإلماراتي  املنتخب  الذي حققه مع  ولعل اإلجناز 
هو  كان  أبوظبي  في   18 خليجي  بلقب  بالفوز 
الدافع وراء ارتفاع سعره من 2 مليون دوالر في 
بخالف  يورو  ألف  و200  مليون   2 إلى  املوسم 

املزايا األخرى.
املدير  فابرو  أنريكو  اإليطالي  املدرب  ويتقاضى 
 2 عن  يزيد  مبلغاً  اليمني  للمنتخب  اجلديد  الفني 
الكرواتي  للمدرب  خلفاً  جاء  والذي  يورو،  مليون 
ستريشكو والذي أثار عهده الكثير من التساؤالت 
داخل االحتاد اليمني لكرة القدم، حيث كان يتقاضى 
مبلغاً يصل إلى مليون و200 ألف يورو، وأصبح 
مدى  على  مدرب  عليه  يحصل  أجر  أعلى  صاحب 

تاريخ الكرة اليمنية حتى اآلن، وهو ما أثار انتقادات 
تقارير  وفق  بشدة  اليمنية  الرياضية  األوســاط 

إعالمية مينية وخليجية. 
ومن ناحية أخرى، يصل دخل البرتغالي بيسيرو 
مدرب املنتخب السعودي السابق إلى مليون يورو 
مدرب  ــوروا  ل كلود  الفرنسي  ويحصل  سنوياً 

املنتخب العماني على 850 ألف دوالر سنوياً. 
ويتقاضى األملاني وولف سيدكا مدرب املنتخب 
العراقي على 42 ألف دوالر شهرياً بإجمالي 500 

عام  ملدة  املنتخب  لقيادة  تعاقده  قيمة  دوالر  ألف 
وقت  رسمياً  العراقي  االحتــاد  عنه  أعلن  ما  وفق 
املنطقة  في  عاماً(   56( سيدكا  عمل  وقد  التعاقد. 
وقاد املنتخب البحريني مرتني آخرهما في تصفيات 
الغرافة  تدريبات  على  وأشــرف   ،2006 مونديال 
والعربي القطريني، وعلى تدريب فرق هيرتا برلني 
بيلفيلد  وأرمينيا  برلني  وبروسيا  وفيردبرمين 

وأوبيرنالند األملاني كان آخر محطاته.
مدرب  توفاريتش  غوران  الصربي  كما يحصل 

         املدرب

ابل براجا )البرازيل(
هكسبرجر )النمسا(

ديفيد أوليرى )ايرلندة(
باولو بوناميجو )البرازيل(

كاتانيتش )سلوفينيا(

ميتسو )فرنسا(
أنريكو فابرو )ايطاليا(

بيسيرو )البرتغال(
كلود لوروا )فرنسا(

وولف سيدكا )املانيا(
غوران توفاريتش )صربيا(

سلمان شريده )البحرين(

فابيو كابيللو )ايطاليا(
مارتشيلو ليبي )ايطاليا(

يواخيم لوف )أملانيا( 
بيرت فان مارفيك )هولندا(

فيسينتي ديل بوسكي )إسبانيا(
كارلوس كيروش )البرتغال(

   النادي

اجلزيرة 
الوحدة

أهلي دبي 
الشباب

منتخب اإلمارات

الغرافة القطري حالياً
املنتخب اليمني

املنتخب السعودي سابقاً
املنتخب الُعماني
املنتخب العراقي
املنتخب الكويتي

املنتخب البحريني

منتخب اجنلترا
منتخب إيطاليا )سابقاً(

منتخب أملانيا
منتخب هولندا

املنتخب األسباني
املنتخب البرتغالي

الراتب ال�شنوي)درهم(

4.4 مليون
3.1 مليون
3.6 مليون
1.8 مليون
5.8 مليون

8.0 ماليني
10.6 مليون
5.3 مليون
3.1 مليون
1.8 مليون
1.1 مليون

ً 440 ألفا

47.5 مليون 
15.9 مليون
13٫2 مليون
6.3 مليون
7.9 مليون
7.1 مليون

يًا
حمل

يًا
ج

لي
خ

يًا
امل

ع

رواتب املدربني .. اأمثلة
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راتب شهري  على  يحصل  الذي  الكويتي  املنتخب 
قدره 25 ألف دوالر، وفق ما أعلن عنه أيضاً االحتاد 

الكويتي.
سلمان  احمللي  البحريني  املــدرب  حال  ويبقى   
شريده، مثاالً حياً على مغاالة االحتادات الوطنية في 
التعاقد مع مدربني أجانب مقارنة باملدربني احملليني، 
حيث يعتبر شريدة أقل مدربي املنتخبات اخلليجية 

أجراً، حيث يتقاضى قرابة 10 آالف دوالًر شهرياً.

�لكبار 

املنتخبات  مدربي  أشهر  أجور  قائمة  وحول 
اإليطالي  أن  جند  املاضية،  الفترة  خالل  العاملية 
القدم،  لكرة  اجنلترا  منتخب  كابيللو مدرب  فابيو 
تصدر قائمة األجور براتب سنوي بلغ 8.8 مليون 
يورو، وتاله إيطالي آخر وهو مارتشيلو ليبي بـ 3 
ماليني يورو، فيما تذيل القائمة الكوري كيم جونغ 
هون مدرب كوريا الشمالية الذي لم يتجاوز راتبه 
بأجور  قائمة  وإليكم  يورو،  ألف   170 السنوي 
في  الوضع  مع  املنصرم،  العام  خالل  املدربني 
االعتبار أن هناك عدداً كبيراً قد ترك فريقه لتدريب 

منتخب آخر:
مليون   2.5 )أملانيا(:  لوف  يواخيم  األملاني 
)هولندا(:  مارفيك  فان  بيرت  والهولندي  يورو، 
هيتزفيلد  أومتــار  والسويسري  مليون،   1.8
فيسينتي  واإلسباني  مليون   1.75 )سويسرا(: 
،1.5 مليون والبرتغالي  ديل بوسكي )إسبانيا(: 
مليون   1.35، )البرتغال(:  كيروش  كارلوس 
مليون   1.2 )أستراليا(:  فيربيك  بيم  واألسترالي 
والبرازيلي كارلوس بيريرا )جنوب أفريقيا(: 1.2 
مليون واملكسيكي خافيير أغيري )املكسيك(: 1.2 
)البرازيل(:  دوجنا  كارلوس  والبرازيلي  مليون 
ــا  ــارادون م دييجو  واألرجــنــتــيــنــي  ألــف   800
)األرجنتني(: 800 ألف، و الياباني تاكيشي أوكادا 
)اليابان(: 800 ألف والنيوزلندي ريكي هاربرت 
ريهاجل  أوتو  واألملاني  ألف   800 )نيوزلندا(: 
لوجوين  بول  والفرنسي  ألفاً   750 )اليونان(: 
مارسيلو  والتشيلي  ألفاً   650 )الكاميرون(: 
مارسيلو  والفرنسي  ألفاً   575 )تشيلي(:  بيلسا 
جوران  وسفني  ألفاً   650 )فرنسا(:  دومينيك 
والكوري  آالف   505 العاج(:  )ساحل  إريكسون 
آالف   405 اجلنوبية(:  )كوريا  مو  جوجن  هون 
 390 )الدمنارك(:  أولسن  مورتني  والدمناركي 
 365 والصربي ميلوفان راجيفيتش )غانا(:  ألفاً 
 305 )صربيا(:  أنيتش  رادومير  والصربي  ألفاً 
آالف واألمريكي بوب برادلي )أمريكا(: 275 ألفاً 
ألفاً   245 )سلوفينيا(:  كيك  ماتياز  والسلوفيني 
والباراغواني جيراردو مارتينو )باراغواي(: 245 
ألفاً واجلزائري رابح سعدان )اجلزائر(: 245 ألفاً 
والكوملبي رينالدو رويدا )هندوراس(: 240 ألفاً 
 215 )سلوفاكيا(:  ويس  فالدميير  والسلوفاكي 
)أورغواي(:  تاباريز  أوسكار  واألورغواني  ألفاً 
205 آالف والسويدي الرس الجرباك )نيجيريا(: 
200 ألــف والــكــوري كيم جــوجن هــون )كوريا 

الشمالية(: 170 ألفاً.

ÊÉL ∂∏ŸGóÑY :ó«≤©dG
abdjani@hotmail.com
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من َحَقك... من َحقي.... من َحِقهم! 

أم  الفردي،  أم  املؤسسي،  الفرح  الفرح سواء  أشكال  من  واالنتصار مبزيج  الفوز  يتمتع 
اجلماعي، وأيضاً من القريب والبعيد، وهذا ما جتلّى عند فوز »نادي اجلزيرة« بكأس صاحب 
قلوب  قبل  اجلميع  قلوب  على  غالية  والبطولة  ال  كيف  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو 
اجلزراوية، وهنا من حقهم أن يفرحوا، وكان واجباً علينا أن نقول: من حقك يا جزراوي أن 
تفرح وُتهلل بغض النظر عن اإلخفاقات التي الزمت فريقك خارج املياه اإلقليمية، وخاصة عبر 
القنوات العربية واآلسيوية والذي يقبع في مؤخرة اجلدول كأنه ليس همك سوى احملليات، 

وأما العامليات والقاريات فلها أناس آخرون!
وهنا من حقنا أن نقول: متى يحني ذلك؟ وأمتنى أن ال يطول األمد وأن ال ننتظر حتى يتعافى 
الزعيم العيناوي ويعود ملمارسة نشاطه القاري ومقارعة األسود والنمور اآلسيوية بكل ِجّدية 

وحماس.
ورغبة منا في اخلوض في األعماق، فمن حّقي أن أُعرِّج قليالً نحو احتاد كرة القدم وألومه 
على كثرة التوقفات للدوري العام، وإذا كان ذلك من حق املنتخبات، فإن هناك حقاً لألندية أن 
حتتج على هذه التوقفات ألنها دفعت األموال واملصاريف من أجل جلب أفضل الالعبني لتمثيل 
اجلمهور  فمن حق  والتأجيالت،  التوقيفات  من  مزيٍد  ومع  إلدارتها.  املدربني  وأفضل  فرقها 
في  االشتراك  وكذلك  للموالت  بالذهاب  عنها  واالستعاضة  املباريات  حضور  عن  اإلحجام 

القنوات ملشاهدة املباريات عبر الهواتف النّقالة!
وهنا البد أن نؤكد بأنه ليس من حق احتاد الكرة التَصّرف انفرادياً من دون مراعاة حقوق 

اآلخرين شركاء املهمة.
الذين  الرياضية وعبر اخلبراء والفنيني واحملللني  الفضائية  للقنوات  بالنسبة  كذلك احلال 
ُيبحرون شرقاً وغرباً في الشرح والتفسير والتحليل لألحداث الرياضية، وهذا حق من احلقوق 
احلصرية للقناة وذلك رغبًة منها في تعبئة أوقات البث، لكنها تتناسى بأن الشيء الذي يزيد 
عن حده ينقلب ضده، ولهذا البد من احترام املشاهد ومراعاة مشاعره وأحاسيسه. صحيح أن 
من حق احملللني الدفاع عن آرائهم وأفكارهم، ولكن ليس من حقهم التمادي والتطاول بالنواح 
والصراخ حتى ُيخيِّل لنا أننا نشاهد مسرحية هزلية ملجموعة من املهرجني هدفهم الضحك 

والفرفشة دون التحليل الفني املقترن بالعلم واملعرفة.
هكذا أصبحنا في زمن االحتراف.. وهكذا سنستمر في االجتاه، وهكذا لن يكتب لنا التصحيح 
واالستقامة ما لم يعرف كل واحد فينا ما له وما عليه من احلقوق والواجبات وما لم يدرك 

اجلميع ما هو حقهم وما هو حق اآلخرين؟!

راسلونا على: araa999@gmail.comراأيكم يهمـنا
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كثيراً ما تعرَّض للنقد بنوعيه اإليجابي والسلبي، 
من مسؤولي األندية املشاركة في املسابقات الكروية 
بشكل عام والعبي ومدربي فرق دوري احملترفني 
على وجه اخلصوص، لكن أحداً ال يستطيع أن ينكر 
املسؤولية الكبيرة املُلقاة على عاتقه وأعضاء جلنته 
في إقرار العدل داخل املالعب وعودة احلق إلصحابه 

ومعاقبة كل من يخرج على قانون اللعبة.
املسابقة  اقتراب  مع  املنافسة  حدة  زادت  وكلما 
زادت  االنتهاء،  من  احملترفني«  »دوري  وهو  األهم، 
أعباء هذا الرجل، وأصبح ُمطالباً بأن يفكر ألف مرة 
فريق  مبصلحة  يضر  قد  قرار،  أى  يتخذ  أن  قبل 
من  الفترة احلساسة  مؤثر خالل  أو العب  منافس 

عمر املسابقة.
ناصر  وضعية  وحساسية  خــطــورة  وحــول 
اليماحى رئيس جلنة احلكام باالحتاد اإلماراتي لكرة 
القدم، حرصت مجلة »999« على متابعة كل ما يدور 
داخل جدران اللجنة املهمة في االحتاد، وهي املنوطة 
الكروية،  املسابقات  شتى  في  اللقاءات  كل  بتسيير 
اليماحي  الذي ترأسه  حيث تابعنا االجتماع األخير 
مبستقبل  اخلاصة  القرارات  من  العديد  فيه  وأقر 
احلكام اجلدد والدوليني، إلى جانب االستفسار عن 
واحلكام،  باللجنة  املتعلقة  املوضوعات  من  العديد 

وفيما يلي نص احلوار:
> ما اخلطة املوضوعة لصقل حكام الكرة ؟

الفترة  خــالل  كثيراً  انشغلت  احلكام  جلنة   -
املاضية بوضع خطة مدروسة وعلى أُسس سليمة 
بداية  وقبل  املقبلة  للفترة  القدم  كرة  حكام  لتهيئة 
املباريات  إدارة  لهم  يتسنَّى  حتى  اجلديد،  املوسم 
بكفاءة وجناح، ألن احلكم هو العنصر املكمل لنجاح 
أية فعالية رياضية، وقد قررت اللجنة إقامة معسكر 
اللجنة  في  املسجلني  كل  إلعداد  تركيا  في  خارجي 

بشكٍل جيد.
> ما هو البرنامج الزمنى احملدد إلعداد احلكام؟

الكرة  احتاد  يقيم  التوإلى  على  الثالثة  للمرة   -
معسكر إعداد احلكام اخلارجي في أوروبا، بعد أن 
جنح املعسكران املاضيان، من حيث اإلعداد البدني 
والنفسي والنظري، ومن هذا املنطلق، تقرر أن ينقسم 
اإلعداد على فترتني زمنيتني، حيث تبدأ الفترة األولى 
في تركيا خالل الفترة من 9 يوليو وحتى 19 من 
وبعض  الثانية  الدرجة  وتضم حكام  نفسه،  الشهر 
احلالي  املوسم  خالل  األنظار  لفتت  التي  العناصر 

على أن يستكمل البرنامج في الدولة وقبيل انطالق 
املوسم اجلديد.

> وماذا عن الفترة الثانية في اإلعداد؟
-لن يختلف القسم الثاني من اإلعداد عن سابقه 
سوى في التوقيت، حيث يبدأ من 20 يوليو ويستمر 
ملدة عشرة أيام، وتشمل احلكام الدوليني وعدداً من 
اإلعدادي  برنامجهم  ويشمل  األولى،  الدرجة  حكام 
العديد من احملاضرات النظرية والعملية، حيث نسعى 
للتعاقد مع بعض احملاضرين العامليني لالستفادة من 

جتاربهم وبهدف صقل حكامنا بشكل علمى.
قبل  من  برنامجكم  تواجه  عقبات  هناك  هل   <

احتاد الكرة؟
- محمد خلفان الرميثي رئيس »احتاد اإلمارات 
املستقر  املناخ  لتوفير  جاهدا  يسعى  القدم«  لكرة 
للحكام، حتى يتسنَّى لنا تأدية عملنا بشكل مناسب 
ودون أي منغصات، وأعتقد أن عالقتنا مع كل أعضاء 

مجلس اإلدارة واضحة.
> ما الهدف األساسي للجنة مستقبالً؟

- تتوقف أهداف اللجنة على الظروف التي منر 
بها، وعلى العموم نحن نسير على خطني متوازيني، 
بنجاح  اللقاءات  كافة  إخــراج  صوب  يتجه  األول 
ومن دون أدنى مشكلة، رغم أن احلكم بشر وغير 
معصوم من اخلطأ، أما اخلط الثاني، فهو يتمثل حول 
صقل احلكام الشباب واكتشاف مواهب واعدة. وقد 

ام لـ»999«: رئي�ض جلنة احلكَّ

حوار – اأحمد حافظ

تتراوح  الشباب  من  حكام  عشرة  اللجنة  اعتمدت 
أعمارهم من 18 إلى 20 عاماً، وجميعهم من الطلبة 
إدراجهم في دورة تدريبية  اجلامعيني، وبالفعل مت 
إدارة  في  بهم  االستعانة  تتم  أن  على  متخصصة، 

لقاءات املراحل السنية.
بطريقة  احل��ك��ام  لترقية  خطة  هناك  ه��ل   <

سلسة؟
ترقية سبعة  املاضية  الفترة  بالفعل مت خالل   -
حكام من الدرجة الثانية إلى األولى وترقية 12 حكماً 

من الثالثة إلى الدرجة الثانية.
• ماذا عن برنامج الرعاية الرياضية للحكام؟

ماريا  خوسيه  اإلسباني  التحكيم  خبير  قام   -
التابع  الرياضية  الرعاية  لبرنامج  إيجابية  بزيارة 
املجلس  اهتمام  ضمن  الرياضي،  أبوظبي  ملجلس 
الرياضي وحرصه  اإلداري  الكادر  بتأهيل وتطوير 
املرحلة  وكانت  الواعدين،  احلكام  إعداد  دعم  على 
األولى للبرنامج قد انطلقت في نهاية يناير املاضي 

لتأهيل 11 حكماً، ال تزيد أعمارهم على 24 عاماً.
> ما شكل العالقة بني برنامج الرعاية واحتاد 

الكرة؟ 
الرعاية  وبرنامج  الكرة  احتاد  بني  التعاون   -
املوقعة بني  التعاون  اتفاقية  يأتي ضمن  الرياضية، 
الطرفني، وهناك استراتيجية واضحة من احتاد الكرة 

ممثالً بلجنة احلكام.

خطة مدرو�شة الإعداد 

امنا قبل املو�شم اجلديد حكَّ





ريدغ دسشار ءاسسيم

في خضم الثورات العربية ومشاهداتنا لها تتوارد إلى األذهان حقيقة واحدة ال ميكن جتاهلها، وهي أن تلك الشعوب في 
ثوراتها وتظاهراتها التي تقدم فيها أرواحها والغالي والنفيس ال تقف ضد أجانب أو غرباء، ال تقف ضد أعداء من اخلارج، 
بل تقف وتواجه أبناء جلدتها الذين لم ينصفوها، وانتزعوا الكثير من حقوقها يوم غاب عنهم الضمير احلي العادل. مناسبة 
حديثنا عن الثورات التي اكتسحت العالم العربي وما نتج عنها من أوضاع وتغييرات سياسية واقتصادية لم تهدأ منذ قامت 
قيامتها، أوضاع بعض املسؤولني التي نسمع ونقرأ عنها في واقع بعض مؤسساتنا الوطنية الذين يسيئون إدارة املؤسسات 
التي يعتلون املناصب فيها، فيتخبطون بل ويتمادون أكثر حتى يبدأ الفساد املالي واإلداري يستشري فيها، ويتراجعون 
مبستويات األداء واإلنتاج فيها، فيوقعون الظلم مبواطنني وغير مواطنني بأحكام يصدرونها. وقد يقع ذلك الظلم بشكل 
متعمَّد من ِقبل املسؤول ألسباب ال تتصل باملهنية واحلرفية، أو بجهل من املسؤول الذي أوكل شؤون اإلدارة إلى آخرين 

غاب ضميرهم من أبناء جلدته أو إلى أجانب ال يكترثون إال إلدارة مصاحلهم واحلفاظ عليها.
املمارسات اخلاطئة، إدارية كانت أم بشرية، ال تنتج عندما ال تتسم بالعدل إال بيئات فاسدة وغير عادلة وُمحبطة أيضاً، 
وهي التي تخلق نفوساً مشحونة جتاه بعضها البعض ال ميكن أن حتتمل تلك األوضاع لفترات طويلة، وهو ما يجعلها 
تنتفض في يوم من األيام على ما تواجهه لتعبر عن آرائها بأي صور من التعبير التي تختار، سواء ارتضاها من حولها أم 
لم يرتضوها، وهو ما حدث في دول عربية شهدت أمناطاً وأساليب متعددة من التعبير عن الغضب أوصلت الشعوب إلى ما 
نسميه بالثورات التي كانت أسلوبها الوحيد لتعبِّر عن حاالت الرفض لواقعها والكثير الذي اعتمل في صدورها، ولتعبِّر عن 
حاجتها للتغيير والتطوير في دولة ومجتمعات عاث فيها بعض األبناء العاصني فساداً يوم غاب الضمير واستهتر األفراد 
مبصالح العامة، ويوم صمَّت الغالبية أذانها عن أجراس إنذار اخلطر. وبطبيعة احلال، فإن هذا النوع من الثورات الداخلية 
في أي مجتمع يعد األخطر واألصعب، ألنه يكون بني أبناء دولة واحدة، ونسيج مجتمع واحد يفترض تكافلهم وتعاضدهم 

ال ثورتهم ضد بعضهم البعض.
إن سوء اإلدارة واستغالل النفوذ وتضييع املصالح وانتزاع احلقوق من األفراد واجلماعات، كفيل بخلق هذا النوع من 
الثورات والتناحر بني أفراد املجتمع الواحد، وكفيل بخلق الفنت والنزاعات متى ما سمح الفرد لنفسه على أي مستوى من 
املستويات بتغييب ضميره والتعدي على حقوق الغير وانتزاع حقوقهم دون وجه حق. وهذا ما يوجب التذكير باحلقوق 
والواجبات على املسؤولني في مؤسساتنا الوطنية باعتباره أمراً واجباً وملحاً للنأي مبجتمعنا عن هذه األوضاع التي تعبِّر 
عن مواقف األفراد جتاه أفراد آخرين. فالعدل أساس امللك، والبد أن يكون منهجاً يسير عليه اجلميع. فاملسؤول الذي ُيناط 
به تولي مهام في أي مؤسسة حكومية، احتادية كانت أم محلية، البد وأن يدرك أنه مسؤول عن رضا األفراد واستقرارهم 
أمنياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً متى ما منحهم ما يستحقون، ومتى ما أدى ما عليه من واجبات جتاههم دون نقصان، 
ومسؤول في الوقت نفسه عن ثوراتهم وحاالت الغضب التي قد تبدر منهم متى ما أوقع الظلم عليهم دون وجه حق. فاملجتمع 
بأكمله ليس إال مؤسسات وهيئات ودوائر يديرها بشر ويتحمل املسؤولية فيها بشر عن آخرين، وهنا ينبغي علينا إدراك 
اخلطر. فمتى َصلُحت األحوال في تلك املؤسسات َصلُح املجتمع كله، ومتى فسدت األوضاع فيها فسدت أحوال املجتمع كلها، 
وهو ما حدث في دول أخرى انهارت بانهيار مؤسساتها وبانفضاح املسؤولني فيها في قضايا فساد زّجت بالغالبية منهم 

قضايا أمنية ومالية ضيَّعت الكثير من الوقت واملال الذي كان ينبغي استثماره في صالح األوطان وتلك الشعوب.
كأفراد  أنفسنا  أرضنا يستدعي مراجعة ومحاسبة  بعيدة عن  احلالي من صراعات سياسية  الوقت  في  ما يحدث  إن 
ومسؤولني إلحداث التغيير احلقيقي الذي يضمن ما حققناه من إجنازات، ولنضمن تراجع مساحات اإلحباط والضيق إن 
ل له نفسه النيل  كان لها وجود في قلوب البعض منا، فتلك أقصر الطرق التي ميكن بها حتقيق أجمل رد ضد كل من تسوُّ

من احتاد أبناء اإلمارات أو أمنها واستقرارها.
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