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ƒ

…QƒμdG ¢ù«FôdGh ójGR øH áØ«∏N
 øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©à∏d á«bÉØJG ™«bƒJ ¿Gó¡°ûj

´É£b ‘ äGQÉªãà°S’G IOÉjõH ôeCÉjh .. 
 á«dÉª°ûdG äGQÉeE’G ‘ AÉHô¡μdGh AÉŸG 

شهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» 
وفخامة لي ميوجن باك رئيس جمهورية كوريا اجلنوبية توقيع حكومة أبوظبي 
مذكرة تفاهم مع كوريا اجلنوبية تتعلق بالتعاون في قطاع النفط والغاز وحركات 
النمو املستقبلي، والتي تأتي في إطار توسيع الشراكة االستراتيجية القائمة بني 

دولة اإلمارات وكوريا اجلنوبية.
اإلمارات  بني  العالقات  أواصر  توثيق  نحو  اخلطوة  بهذه  سموه  رحب  وقد 
وكوريا اجلنوبية، مشيراً سموه إلى أن هذه العالقات تزداد منواً وعمقاً لتحقيق 

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» 
بزيادة االستثمارات في اإلمارات الشمالية في قطاع املاء والكهرباء لتصل إلى 

خمسة مليارات و700 مليون درهم.
ويأتي ذلك في إطار متابعة نتائج اجلولة امليدانية التي قام بها الفريق أول 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو 
الله»  الدولة «حفظه  السمو رئيس  لتوجيهات صاحب  تنفيذاً  املسلحة  للقوات 
األساسية،  اخلدمات  من  املواطنني  احتياجات  على  كثب  عن  الوقوف  بهدف 
والتحقق من التزام املؤسسات احلكومية املعنية بالوفاء بهذه االحتياجات في 

مختل� القطاعات مبا في ذلك مشاريع البنية األساسية.
إلى  الكهرباء  الله» بتوصيل  الدولة «حفظه  فقد أمر صاحب السمو رئيس 
وأن  الشمالية،  اإلمــارات  في  باملواطنني  اخلاصة  التجارية  واحملال  البنايات 
تتولى هيئة «مياه وكهرباء أبوظبي»  تصدير الطاقة الكهربائية املطلوبة للهيئة 

وبإنشاء  ميجاوات،  و300  أل�  بحوالي  واملُقّدرة  واملاء،  للكهرباء  االحتادية 
خط مياه رئيسي ميتد من مدينة كلباء إلى مدينة دبا مروراً مبدينتي الفجيرة 
وخورفكان بطول 100 كيلومتر، وبتكلفة 900 مليون درهم، سيعمل على توفير 
جالون/  ماليني  خمسة  وحوالي  الفجيرة،  ملدينة  يومياً  جالون/  مليون   23
وكلباء، من خورفكان  لكل  يومياً  جالون/  ماليني  دبا، وخمسة  ملدينة  يومياً 
وثالثة ماليني جالون/ يومياً ملنطقة ضدنا، وبإنشاء خط مياه رئيسي بطول 
60 كيلومتراً لتزويد إمارة أم القيوين بطاقة قدرها 18 مليون جالون/ يومياً،
بتكلفة 300 مليون درهم، وبأن تتولى هيئة «مياه وكهرباء أبوظبي» تصدير 
الطاقة التي حتتاجها إمارة الشارقة واملُقّدرة بـ700 ميجاوات، وبإنشاء محطة 
مليون   500 بتكلفة  الشارقة  مدينة  رئيسية جهد -400 ك.ف - في  حتويل 
ماليني   10 قدرها  املياه  من  إضافية  بكمية  الشارقة  إمارة  وبتزويد  درهم، 

جالون/ يومياً لتلبية احتياجات املواطنني.

املزيد من الفوائد لشعبي البلدين وتعّزز أمن الطاقة والتنمية االقتصادية وخلق 
فرص عمل، متطلعاً سموه إلى املزيد من التقدم في العالقات بني دولة اإلمارات 
إلى صاحب  وكوريا اجلنوبية. وتقدم فخامة لي ميوجن باك بالشكر والعرفان 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى الفريق 
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات املسلحة لدعمهما املتواصل، وإلى جميع املعنيني على الدعم الصادق، الذي 

قدموه من أجل حتقيق هذه النتائج.
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záÄ«Ñ∏d á«dhódG ójGR{ IõFÉL ∫ÉØàMG ó¡°ûj ó°TGQ øH óªfi
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الشيخ  وسمو  الله»،  «رعاه  دبي  حاكم  الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
الشيخ  وسمو  دبي،  عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان 
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وفخامة الرئيس 
لي ميونغ باك رئيس جمهورية كوريا اجلنوبية والسيدة حرمه احتفال 

جائزة «زايد الدولية للبيئة».
صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله» 
العاملية  «القيادة  بجائزة  الفائز  اجلنوبي  الكوري  الرئيس  فخامة  َكرَّم 
املتميزة» اللتزامه باالقتصاد األخضر والتنمية املستدامة في بالده رغم 
نه من الربط بني  تأثير األزمة املالية العاملية على االقتصاد العاملي، ومتكُّ

حماية البيئة واالزدهار االقتصادي في كوريا اجلنوبية.
مجال  في  البارز  القيادي  دوره  على  املَُكّرم  الرئيس  سموه  وهنأ 

االقتصاد  إلى  التحول  على  اجلنوبية وشعبها  كوريا  مؤسسات  تشجيع 
والتنمية اخلضراء من أجل احلفاظ على بيئة بالده خالية من كل تلوث 
أو تدمير، جراء االستخدام الفوضوي للتقنيات احلديثة ذات الِصلة بالنقل 

العام واملصانع والطاقة واملياه.
البريطانية  كمبردج»  «جامعة  في  االقتصاد  أستاذ  سموه  َكرَّم  كما 
البيئة، في  والتكنولوجية  العلمية  إجنازاته  على  داسكوبتا  بارثا  الدكتور 
العاملية  «الشبكة  الذي أسس  السويسري  ناجل  واكر  ماثيوس  والدكتور 
للبصمة البيئية» العام 2003، وذلك من خالل الشراكة في ترجمة تعقيدات 
البروفيسور  مع  مناصفة  باجلائزة  وفاز  البيئة،  في  البشرية  التأثيرات 
عام  لبنان  في  والتنمية»  «البيئة  مجلة  أنشأ  الذي  اللبناني  جنيب صعب 
األوســاط  في  البيئي  الوعي  ونشر  البيئة  بقضايا  تهتم  والتي   ،1996

املجتمعية العربية. 

 Ú«ŸÉ©dG AÉHOoC’Gh ÜÉ sà oμdG øe káÑîf »≤à∏jh ..
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» نخبة من الُكتَّاب واألدباء العامليني املبدعني 

املشاركني في مهرجان «طيران اإلمارات لآلداب 2011» في دورته الثالثة.
وحتاور سموه مع عدد منهم حول املشهد الثقافي في دولة اإلمارات، وما 
ميثله شعر وأدب سموه من دعم وتشجيع ألبناء وبنات اإلمارات، كي ينهلوا من 

د فيها هوية شعب اإلمارات الوطنية. بحر األدب والشعر والثقافة التي تتجسَّ
واجلنسيات  الثقافات  مختل�  من  املهرجان  في  باملشاركني  ب سموه  ورحَّ
واللغات، معتبراً سموه أن تنظيم مثل هذا املهرجان السنوي على أرض اإلمارات 
الطيبة، إمنا يعكس حرص قيادتها ومؤسساتها على تفعيل دور ورسالة األدب 
والثقافة في مجتمع اإلمارات الزاخر بالطاقات والعقول البشرية املبدعة، والغني 
هذا  فإن  أخرى  ناحية  ومن  جهة،  من  هذا  املتنوع  اإلسالمي  العربي  بتراثه 
املثقفني واملبدعني في  العالم وروابط بني  بني ثقافات  املهرجان يبني جسوراً 

مجال األدب ال تنفصم ُعراها.
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 التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد 
الشقيقة والوفد  البحرين  القائد األعلى في مملكة  نائب  العهد  آل خليفة ولي 

املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد .
والشعبني  البلدين  بني  املتينة  األخوية  العالقات  بحث  اللقاء،  خالل  وجرى 

øjôëÑdG ó¡Y ‹hh åëÑj ójGR øH óªfi
øjó∏ÑdG ÚH ájƒNC’G äÉbÓ©dG

 øjóYÉ≤àŸG Újôμ°ù©dG ÖJGhQ IOÉjõH ôeCÉjh ..
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بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد األعلى للقوات املسلحة «حفظه الله»، وفي ظل االهتمام البالغ الذي يوليه 
سموه لتهيئة ُسبل العيش واحلياة الكرمية ألبنائه املواطنني،  أصدر الفريق أول 
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة قراراً بشأن تعديل بعض األحكام في شأن معاشات ومكافآت التقاعد 
التقاعدي  الدفاع والقوات املسلحة، يقضي بزيادة املعاش  للعاملني  في وزارة 
للعسكريني من وزارة الدفاع والقوات املسلحة احملالني على التقاعد قبل تاريخ 

2008/1/1 بنسبة 70 باملائة، وذلك اعتباراً من األول من مارس 2011.
ويأتي قرار زيادة رواتب املتقاعدين العسكريني من وزارة الدفاع والقوات 
املسلحة استمراراً للعطاء واملواق� الثابتة لقيادتنا الرشيدة على الُصعد كافة،
اه املتقاعدون من  والتي تدل على االهتمام برفع مستويات املعيشة وتقديراً ملا أدَّ

خدمات جليلة طوال فترة عملهم.
من جهة ثانية, وبناًء على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة رئيس 
املجلس التنفيذي برفع رأسمال «صندوق خليفة لتطوير املشاريع» من مليار 

إلى ملياري درهم، وتوسيع نطاق خدماته لتشمل كافة إمارات الدولة.
وأكد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن هذه التوجيهات, تأتي التزاماً 
من القيادة جتاه شباب اإلمارات، وإمياناً منها بالطاقات اَخلالّقة ألبناء وبنات 
لهم  نوفر  أن  وعلينا  أبناؤنا،  اإلمارات  الدولة، فشباب  أنحاء  كافة  في  الوطن 
اإلمكانات الالزمة لتمكينهم من تسخير طاقاتهم في مشاريع االبتكار واإلبداع 
املهنية، وتفعيل دورهم في جهود  تطور مسيرتهم  والريادة، مبا يساهم في 

التنمية االجتماعية واالقتصادية التي تشهدها الدولة.
التنمية في  ُيعدُّ أحد ُمحركات  الذي  وأضاف سموه: أن «صندوق خليفة» 
من  واسعة  شريحة  إعداد  من  املاضية  األربع  السنوات  خالل  متكَّن  الدولة، 
نوعية  مشاريع  ليديروا  وتأهيلهم،  مهاراتهم  لصقل  أبوظبي  في  املواطنني 
عنا  شجَّ التجربة،  حققته  وما  الوطني،  االقتصاد  رفد  في  تساهم  ومبتكرة، 
الدولة من  أبناء الوطن في مختل� مدن وإمارات  على تعميمها، لتمكني كافة 

االستفادة منها.
لهذا  ترجمًة  ميثل  «الصندوق»  رأسمال  زيادة  قرار  أن  سموه،  وأوضح 
التوجه، ولتمكني الصندوق من تطوير خدماته وتنويعها وتوسيعها، مبا ينعكس 

بشكل إيجابي على املواطنني املستفيدين من خدمات «الصندوق».

الشقيقني، وُسبل دعمها وتعزيزها في املجاالت كافة مبا يخدم املصالح املشتركة.
اجلارية  والتطورات  والدولية  اإلقليمية  املستجدات  آخر  اللقاء  واستعرض 
على الساحة البحرينية، وأكد اجلانبان أهمية االستجابة لنداء احلوار الوطني 
في ظل الظروف احلالية التي متر بها البحرين باعتباره اخليار األمثل للخروج 

بتصورات ُمرِضية, َتصبُّ في مصلحة البحرين وشعبها الشقيق. 
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زايد  بن  الشيخ سي�  الفريق سمو  التقى 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
موهيليوف  اناتولي  الفريق  معالي  الداخلية 

وزير الداخلية األوكراني.
ومت خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون 
البلدين،  بني  واألمنية  الشرطية  املجاالت  في 
واستعراض عدد من املوضوعات ذات االهتمام 

املشترك.
خليفة  الركن  اللواء  سعادة  اللقاء  حضر 
الداخلية املساعد  حارب اخلييلي وكيل وزارة 
اللواء  وسعادة  املساندة،  واخلدمات  للموارد 
ملكتب  العام  األمني  النعيمي  خلريباني  ناصر 
وزيــر  ـــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  سمو 

الداخلية، وعدد من الضباط. 

 أكد الفريق سمو الشيخ سي� بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وباعث  دولتنا  مؤسس  اهتمام  محور  دائماً  كان  اإلنسان  أن  الداخلية،  وزير 
نهضتنا املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيَّب الله ثراه»، وعلى هذا 
النهج اإلنساني، سار قادتنا، مقتدين به، وما زلنا بفضل الله نحصد ِثمار زرعه 

وجنني اخلير من بعده.
اإلعاقة  لذوي  اخلامس  العاملي  أبوظبي  مؤمتر  انعقاد  مبناسبة  ذلك،  جاء 
القائد  أن  الوالد،  لنا  بنيَّ  «لقد  سموه:  قال  حيث   ،«2011 أبوظبي  «أكسس 
املُلَْهم، هو الذي يجد بذكائه، ويبحث بحكمته عن الفكرة اخلالَّقة التي ميكن أن 
يجتمع الناس حولها ويقتنعوا بضرورة التكات� لتحقيقها، فلم يجد الشيخ زايد 
أفضل من اخلير طريقاً للقلوب وال جهداً أنبل من تقدمي العون واملساعدة ملن 
يحتاجها». وأضاف سموه: على هذا الدرب سار خير خل�، سيدي صاحب 
الله»، والفريق  الدولة «حفظه  آل نهيان رئيس  الشيخ خليفة بن زايد  السمو 
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

zÉæàdhO ¢ù°SDƒe ΩÉªàgG Qƒfi kÉªFGO ¿Éc ¿É°ùfE’G{ ¿CG ócDƒjh ..

للقوات املسلحة على ذات اُخلطى والِقيم اإلنسانية جتاه املجتمع، ولم تنقطع 
مكارمه السامية جتاه كافة فئات املجتمع وفي مقدمتهم إخوتنا وأخواتنا من 
ذوي اإلعاقة، الفتاً سموه، إلى املساعي احلكومية الصادقة، واجلهود الكرمية 
التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لتوفير ُسبل العيش الكرمية لهذه 

الفئة، تدريباً وتأهيالً وتوظيفاً.
وأشار سموه إلى برامج إدارة «مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي 
االحتياجات اخلاصة» التي أُنشئت عام 2002 لتجسيد الرؤية اإلنسانية لقيادتنا 
العليا وتوجيهاتها النبيلة بتأهيل وتدريب الدارسني في تلك املراكز من ذوي 
اإلعاقة، وإتاحة الفرصة لهم ليلتحقوا مبجاالت العمل املختلفة، حيث بلغ عدد 
الذين انضموا لتلك البرامج حتى اليوم 457 متدرباً، ُعنيِّ منهم 183 في وزارة 
الداخلية، ومت توظي� الباقي في سوق العمل بالتنسيق مع اجلهات احلكومية 

وشبه احلكومية واخلاصة.
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سريع،  بشكل  ُمتغيِّر  فيه  نعيش  الذي  العالم 
وهو متشابك في العالقات واالنفعاالت، وفي هذا 
العالم، علينا إن نبحث عن مستويات أعلى للتفوق 
واإلداريــة  الشخصية  األهــداف  وحتقيق  والتميُّز 
واملهنية. وملا كانت اإلدارة هي اآللية التي ُتدار من 
بلد، فإن موضوع  املوارد في أي  خاللها مختل� 
عـلى  كبيٍر  بـاهتماٍم  يحظى  اإلداري  التطوير 
لـغايات  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  مستوى 
التفوق والتميُّز، والتطوير اإلداري بحاجه  حتقيق 
إلى قيادات تتولى زمام األمور وتتحمل مسؤولية 

التغيير والتطوير.
يركز  األمنية،  الدردشة  هذه  في  موضوعنا 
القيادة  أهمية  تبرز  إذ  القادة،  وإعداد  تنمية  على 
للعمل اإلداري في  في كونها تعطي طابعاً جديداً 
اخلاص،  أم  العام  القطاع  في  أي مؤسسة، سواء 
ألنها جتعل العاملني يقومون بواجباتهم ويؤدونها 
بقدرة وكفاءة من خالل التزامهم بالعمل ال إلزامهم 
به. ولـهذا السبب، بدأت الدول باالهتمام باألبحاث 
والدراسات ذات العالقه بالقيادة، واستحداث املعاهد 
واملراكز املتخصصة لتنمية وإعداد القادة اإلداريني. 
فالقيادة هي القدرة على التأثير باآلخرين وحفزُهم 
الشخص  هو  والقائد  معينة،  أهداف  حتقيق  على 
في  العاملني  سلوك  على  يؤثر  أن  يستطيع  الذي 

املنظمة لتحقيق هدف معني.
الثاني  الص�  غياب  أن  فيه،  شك  ال  وممــا 
التي  املخاطر  أهم  من  هو  البديلة،  القيادات  في 
تهتم  التي  والقيادة  مؤسسة،  أي  مستقبل  ُتهّدد 
تعتبر  لها،  شركاًء  وتعتبرهم  العاملني  بتنمية 
الشباب  من  املستقبل  قيادات  لنمو  خصبة  بيئة 
وحتقيق  اآلخرين  لتطوير  تسعى  ألنها  العاملني، 
صنع  فــي  باملشاركة  وطموحاتهم  أحالمهم 
في  املناسب  للعامل  املناسب  والتفويض  القرار، 
والتطوير  الصاعدة،  واالتصاالت  املناسب،  الوقت 

والتدريب واإلعداد املستمر. 
ويقر علماء ومفكرو «علم اإلدارة احلديثة»، بأن 
كالكتابة  احلياة،  مهارات  من  كغيرها  هي  القيادة 
واكتسابها،  تعلمها  ميكن  السيارات،  وقــيــادة 
القيادة ليست مبرمجة في اجلينات  ويؤكدون أن 
الوراثية. وأرى من الناحية العملية أن القيادة لها 
سمات وصفات فطرية شخصية ومواهب  توجد 
عن  مكتسبة  مهارات  إلى  وحتتاج  الشخص،  مع 
ولكن  قائداً،  ليصبح  والتأهيل  التدريب  طريق 
تنمية  بــدون  والصفات  السمات  هذه  تركت  إن 
ليست  أشخاصاً  وتوِجد  تضيع  فسوف  وصقل، 
زنا  ركَّ إذا  ولكن  القائد،  وصفات  مقومات  لديهم 
ومتت  للقائد،  الشخصية  والسمات  الصفات  على 

تنميتها في مرحلة مبكرة من خالل التعليم املستمر 
واخلبرة املكتسبة واملتنوعة، عندها نستطيع القول: 

إننا صنعنا قائداً.   
عن  نتحدَّث  حني  أننا  ذلك،  كل  مـن  يتضح 
تعلمها،  ميكن  مهارة  عن  نتحدث  فإننا  القيادة، 
القدرة على حتقيق إجنازات متميُّزة  فالقيادة هي 
من أشخاص لديهم السمات الشخصية والفطرية، 
والشفافية  والوضوح  القيادة.  لتولي  واالستعداد 
أوقات  في  واملرونة  الفعالة،  القيادة  مفتاح  هما 
التغيرات الكبيرة هي صفة حيوية للقيادة، واألمانة 
والصدق والرعاية واللط� وأدب السلوك صفات 

مميزة للقائد. 
توجيهات سيدي الفريق سمو الشيخ سي� بن 
الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  نهيان  آل  زايد 
الداخلية، تؤكد دائماً على االهتمام املستمر بتأهيل 
املرشحة  والثالث  الثاني  الصفني  قيادات  وتدريب 
واإلدارات  القيادات  في  القيادية  املناصب  لتولي 
أداء  من  ُميكِّنها  مبا  الداخلية،  بــوزارة  الشرطية 

العمل بفعالية وكفاءة عاليتني وبأساليب متميُّزة.
قادة  ُنعّد  كي�  نفسه:  يطرح  الــذي  السؤال 
من  البد  أساسية  جوانب  ثالثة  هناك  املستقبل؟ 
برنامج  أو  أي مشروع،  االعتبار في  بعني  أخذها 
إلعداد القادة وأولها: احملور النفسي، وهو ما يتعلق 
بالصفات والِسمات الذاتية لألفراد، وثانيها: احملور 
الذاتية  والقدره  باملهارات  مايتعلق  وهو  الفني، 
لألفراد، وثالثهما: احملور االجتماعي، وهو ما يتعلق 

بالقدرة االتصالية مع النفس واآلخرين.
من أبرز خطوات تنمية وإعداد القادة، اكتشاف 
مزايا  فرد  لكل  أن   اعتبار  على  الشابة،  القيادات 
معينة، كالطموح واإلصرار والثقة بالنفس، والقدرة 
ل املسؤولية والرغبة في تطوير الذات، إذ  على حتمُّ
علينا أن نتعرف على هؤالء املوهوبني واكتشافهم 
نحرص  وأن  والتميُّز،  االنطالق  على  وتشجيعهم 
على اختيارهم للمواقع املناسبة لتصبح إمكاناتهم 
اخلاصة رصيداً لنجاح املؤسسة الشرطية.  وهنا 
الكتشاف  السبيل  ما  مهم:  سؤال  للذهن  يتبادر 
الكبرى  املؤسسات  في  مبكرة  مرحلة  في  القادة 
التي تتسم بتضخم القوى البشرية العاملة فيها؟، 

ووزارة الداخلية منوذج منها؟.
هنا نؤكد على ضرورة متابعة الضباط ميدانياً، 
إال أن القدرة البشرية للمسؤول والقائد في الوزارة 
تبقى محصورة بني اختيار 50 إلى 100 شخص 
على األكثر من ضمن آالف العاملني. ومع تضخم 
الداخلية، تصبح  البشرية في وزارة  القوى  أعداد 
العملية غاية في الصعوبة،ولكي نستطيع اكتشاف، 
وإعداد وتأهيل القادة بأسلوب علمي وعملي البد 

õcôe ‘ Éæ∏Ñ≤à°ù oe
  IOÉ≤dG á«ªæJh OGóYEG
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واالستعدادات  املواهب  الكتشاف  آلية  إيجاد  من 
الشخصية، واحلل يتمثل في مركز تنمية وإعداد 

القادة.
القادة  انتقاء  في  تتمثل  الالحقة،  اخلطوات 
وحتضير  تدريبية،  بــدورات  وإحلاقهم  الشباب 
والتدريبية،  التعليمية  والوسائل  واملناهج  البرامج 
وتوفير وسائل الدعم واملساندة لتدريب القيادات 
الشابة، وإيجاد معايير تقييم جناح تدريب القيادات 

الشابة ومطابقة النتائج بأهداف البرنامج.
في هذا اإلطار، مت تنفيذ توجيهات سيدي الفريق 
سمو الشيخ سي� بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، باستحداث «مركز 
تنمية القادة واإلبداع» التابع لألمانة العامة ملكتب 
سمو وزير الداخلية، وأبرز إجنازات املركز، إعداد 

استراتيجية اكتشاف القادة وإعدادهم وتأهيلهم.
استراتيجياً  هدفاً  الداخلية  وزارة  حددت  لقد 
حول تطوير القادة يتمثل في: «تعزيز جودة املوارد 
قيادات  وإعداد  منها  املُثلى  واالستفادة  البشرية 
زة». ولكي تتحقق اخلطط االستراتيجية، جاء  متميُّ
خالل  من  القيادات  لتطوير  املقترح  العمل  إطار 
برنامجني: األول هو: برنامج تطوير القادة بشكل 
وزارة  موظفي  لكافة  ذلك  توفير  وسيتم  عام، 
هناك  وستـكون  تدريبـهم،  مـن  كـجزء  الـداخلية 
برامج مختلفة باختالف الرتبة. والثاني: هو تطوير 
القادة من ذوي القدرات االستثنائية، وسيتم توفير 
الذين  الواعدين  املوظفني  من  محدود  لعدد  ذلك 
سيتم إعدادهم لتولي القيادة في الوزارة مستقبالً، 
ذوي  من  القادة  تطوير  برنامج  يشمل  وسوف 
متنوعة من موظفي  تركيبة  االستثنائية،  القدرات 

الوزارة.
والهدف من برنامج تطوير القادة، حتقيق رؤية 
وزارة الداخلية ومواجهة التحديات املستقبلية التي 
املهارات  ذوي  من  املوظفني  وجذب  ستواجهها، 
القيادية، وتطوير املهارات الالزمة لوضع اخلطط 
االستراتيجية، وضمان احلفاظ على املوظفني من 
تنافسية،  عمل  بيئة  في  القيادية  املهارات  ذوي 
يتمتعون  بحيث  قادة،  ضباط  توفير  وضمان 
باملهارات الالزمة من أجل حتقيق متطلبات وزارة 
واملشاركة  اجليد  األداء  ثقافة  وتشجيع  الداخلية، 

في وزارة الداخلية. 
ــداع»  واإلب القادة  تنمية  «مركز  في  اإلخــوة 
والذي  القادة،  تدريب  لبرنامج  جاهدين  يعملون 
للقيادة،  املؤهلني  الضباط  يختار نوعية جيدة من 
وقد مت تقسيم عملية اإلعداد والتأهيل إلى مرحلتني،  
رتبة  حتى  املتميُّزين  الضباط  وتشمل  ــى:  األول
نقيب  وعددهم حوالي أل� ضابط، وسوف يتم 
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تقييمهم في اختبارات اللغة اإلجنليزية، واختبارات 
واختبارات  الشخصية  املقابلة  نفسية ومن خالل 
األخرى،  الرتب  وتشمل  الثانية،  واملرحلة  الذكاء، 
نفسه  األول  التقييم  لبرنامج  أفرادها  ويخضع 
يتم  وسوف  اإلجنليزية،  اللغة  اختبار  باستثناء 
فيما سيتم  املستقبل،  قادة  إعداد  لبرامج  تأهيلهم 
للمجموعة األخرى،  قيادية  برامج تطويرية  إعداد 

باالشتراك مع املوارد البشرية بوزارة الداخلية. 
االلتحاق  إمكانية  الختيار  معايير  هــنــاك 
ومدة  واملؤهالت،  والعمر  كالرتبة  بالبرنامج، 
ونتيجة  القيادة،  كفاءات  من  واملستوى  اخلدمة، 
وتوجد  واالبتكار.  واإلبداع  العاملني،  أداء  تقييم 
وسائل  وكذلك  بالبرنامج  لاللتحاق  محددة  آلية 
للتقييم، وصوالً إلى االختيار النهائي، تبدأ بالتقدم 
الضابط  مدير  من  توصية  على  بناًء  للمشاركة 
املرشح للمشاركة أوالترشيح الذاتي، وفي مرحلة 
في  للمشاركة  م  التقدُّ طلبات  تدقيق  يتم  ثانية 
مقابلة املرشحني، ثم اختيار املتميُّزين منهم، وآلية 
التقييم تنحصر في االختبارات العامة، واختبارات 
مرتبطة بالعمل، وأخيراً االختيار النهائي من خالل 

توصيات «مركز التقييم ووزارة الداخلية».
القادة من  توجد ثـالث طرق رئيـسية لتطوير 
باحلصول  التعليم  األولى:  االستـثنائية،  القـدرات 
على دبلومات عليا ودرجة املاجستير والدكتوراه 
اخلبرة  الثانية:  خاصة،  تطوير  وبرامج  وندوات 
وزارات  وفي  الداخلية  بــوزارة  العمل  خالل  من 
أخرى بالدولة، وفي أفضل املؤسسات في العالم، 
الثالثة: الدمج من خالل اإلرشاد والتوجيه، وتوفير 
الفرص الستعراض مهاراتهم وقدراتهم أمام أكبر 
القيادات في الوزارة، وتكليفهم باملشاريع واللجان 

الهامة فيها. 
من  الشرطية  اإلدارات  البرامج  هذه  وتشمل 
الشرطة  بالعمل كمراكز  النوعي  التخصص  حيث 
واملؤسسات  واإلقامة،  واجلنسية  املدني،  والدفاع 
واملالية  البشرية  واملــوارد  واإلصالحية  العقابية 

واملشتريات والعمليات املركزية وغيرها.
املركز،  هذا  دعم  على  ُمصرٌ  شخصيا،ً  وأنــا 
ليؤدي عمله وينفِّذ خطط اإلعداد والتأهيل للقادة 
املهمة الستمرار  الضمانات  من  ألنه  بكل جدارة، 
ز «املؤسسة الشرطية» وأداء مهامها  تطوير ومتيُّ
الطموح  البرنامج  لهذا  وأمتنى  وفعالية،  بكفاءة 
لتطوير القادة في وزارة الداخلية النجاح والسؤدد، 
ألهمية  نظراً  منه،  املرجوة  األهـــداف  وحتقيق 
القيادات اإلدارية في توجيه «املؤسسة الشرطية» 
نحو التميُّز واإلبداع، وحتقيق األمن واألمان لكل 

مواطن ومقيم على أرض الدولة.
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äÉ©HÉàe

بن  سي�  الشيخ  سمو  الفريق  رعاية  حتت 
زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلييلي  حارب  خليفة  اللواء  افتتح   الداخلية، 
واخلدمات  للموارد  املساعد  الـــوزارة  وكيل 
املساندة فعاليات «اللقاء اخلليجي األول ملكافحة 
جرائم االجتار بالبشر» الذي نظمته إدارة حقوق 
اإلنسان باألمانة العامة ملكتب سمو نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية حتت شعار: «معاً 
ملكافحة جرائم االجتار بالبشر» بحضور اللواء 
حميد محمد الهديدي، مدير عام شرطة الشارقة، 
واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  بالقيادة  املركزية 
وممثلني من دول مجلس التعاون اخلليجي وعدد 
وكبار  بالدولة،  الدبلوماسي  السلك  أعضاء  من 

ضباط الشرطة.

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉYQ
وأكد اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل 
الوزارة املساعد للموارد واخلدمات املساندة، أن 
اإلمارات بادرت بإصدار التشريعات الالزمة في 
االنضمام  وفي  بالبشر  االجتار  مكافحة  مجال 
واستحدثت  الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  إلى 
األجهزة واللجان املعنية مبكافحة هذه اجلرمية، 
كل  ووفــرت  للضحايا،  إيــواء  مراكز  وأنشأت 
إلى  العودة  على  تساعدهم  التي  الضمانات 
بالدهم آمنني، داعياً إلى تعزيز مجاالت التعاون 
وزارة  بني  اخلبرات  وتبادل  التجارب  ونقل 
الداخلية واملنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية، 
مشيراً إلى أهمية امللتقى والوفود املشاركة فيه، 
ُتشكل  التي  بالبشر،  االجتــار  ظاهرة  ملواجهة 
وُتعد  اإلنسان،  حقوق  مباد�  ألبسط  انتهاكاً 

شكالً جديداً للعبودية في العصر احلديث.
وقال اخلييلي: إن هذا اللقاء اخلليجي األول 
اخلبرات  وتبادل  التعاون  آفاق  لبحث  يهدف 
وإيجاد أفضل السبل والوسائل الفّعالة للحد من 
هذه الظاهرة التي تنتهك كرامة اإلنسان وآدميته، 
ُمعرباً عن أمله في أن يكون اللقاء امتداداً لنتائج 
االجتماع الثامن عشر لوزراء العدل بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية الذي متّخض عنه 
مشروع «وثيقة أبوظبي للنظام املوحد ملكافحة 

االجتار باألشخاص ملجلس التعاون».
á∏eÉ°T äÉ«é«JGÎ°SG

الهاجري ممثل  هزاع  العقيد  أكد  جانبه،  من 
اخلليج  لــدول  التعاون  ملجلس  العامة  األمانة 
العربية، أن دول مجلس التعاون كثفت جهودها 

öûÑdÉH QÉŒ’G ºFGôL áëaÉμŸ kÉ©e
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أظهرت منذ سنوات  اإلمارات  أن  وذكر نخيرة 
بالبشر، االجتار  مكافحة  على  بالعمل  التزامها 

الذي  األميركية  اخلارجية  تقرير  إلى   مشيراً 
صنّ�  أقسام،  ثالثة  إلى  العالم  دول  ُيقسم 
ناحية جهودها  الثاني من  القسم  اإلمارات في 
من  للحد  الدولي  وتعاونها  واجلــادة  احلثيثة 
بأن  العاملي، منوهاً  املستوى  هذه اجلرائم على 
اإلمارات كانت الدولة العربية األولى في إصدار 

قانون مكافحة االجتار بالبشر.
     á«∏fi á«dhO áëaÉμe

وقال العقيد خميس عبيد الكعبي، نائب رئيس 
جلنة مكافحة االجتار بالبشر بوزارة الداخلية،

رئيس اللجنة التنظيمية للقاء اخلليجي األول: إن 
اللقاء  استهدف إبراز استراتيجيات أجهزة إنفاذ 
القانون على املستويني الدولي واحمللي ملكافحة 
في  العاملني  وتعري�  بالبشر  االجتار  جرائم 
الوقاية  وأساليب  مبهارات  األمنية  األجهزة 
ومكافحة االجتار بالبشر، والتَعّرف إلى جهود 
وأساليب  تقنيات  مجال  في  الدولية  الهيئات 
مكافحة االجتار بالبشر، وتطوير خطط وأساليب 
العمل الشرطية ملواجهة جرائم االجتار بالبشر.

وأشار الكعبي إلى أن اللقاء ناقش عدداً من 
من  مختارة  نخبة  قّدمتها  التي  العمل  أوراق 
املتخصصني  واخلبراء  واألمن  الشرطة  ضباط 
وزارات  ميثلون:  والذين  اجلهات  جميع  من 
الوطنية  واللجنة  العدل  ووزارات  الداخلية 
ــارات  اإلم ومعهد  بالبشر،  ــار  االجت ملكافحة 
للجنسية واإلقامة ومراكز اإليواء واألمم املتحدة،

في  اإلنسان  حلقوق  السامي  املفوض  ومكتب 
جني�، واألمانة العامة لالنتربول، واليوروبول،

واالحتاد األوروبي، والواليات املتحدة األمريكية 
، واململكة املتحدة.

AGƒjEG õcGôe
املديرة  شهيل   ســارة  ذكــرت  جهتها،  من 
في  واألطفال  النساء  ــواء  إي ملراكز  التنفيذية 
في  املشاركة  على  املــراكــز  حــرص  أبوظبي 
أشكال  جميع  من  خال  مجتمع  إلى  الوصول 
العن� القائم على اجلنس، لتكون مثاالً ُيحتذى 
بها في مجال أفضل املمارسات العاملية، في إطار 
النساء  حماية  إلى  الهادفة  اإلنسانية  رسالتها 
واالستغالل  بالبشر  االجتار  ضحايا  واألطفال 
وصون  إنسانيتهم  احترام  وضمان  اجلنسي، 

كرامتهم والتخفي� من معاناتهم.
وقالت شهيل: إن مراكز «إيواء» في مختل� 
يعمل  متخصصاً،  فريقاً  تضم  الدولة  إمــارات 
على توفير مأوى آمن ومؤقت لضحايا االجتار 

بالبشر والعن� من النساء واألطفال.
وفي ختام اللقاء اخلليجي األول ملكافحة جرائم 
جلنة  بتشكيل  اللقاء  أوصــى  بالبشر،  االجتــار 
مشتركة على مستوى األجهزة ذات العالقة، لتبني 
االجتار  جرمية  من  للوقاية  استراتيجية  إعــداد 
بالبشر، ومكافحتها ورعاية الضحايا والسعي إلى 
حتديث وتطوير وثيقة أبوظبي لعام 2006 اخلاصة 
بالقانون االسترشادي في هذا املجال،  لتتماشى 
مع مستجدات وتطورات العمل اإلقليمي والدولي،
كما أوصى اللقاء بتطوير قدرات ومهارات العاملني 
باملعارف  وتزويدهم  القانون  إنفاذ  أجهزة  في 
الالزمة جلمع االستدالالت والتحقيق، وإلى تفعيل 
الدور اإلعالمي لنشر الوعي املجتمعي والتعري� 

بجرمية االجتار بالبشر.  

وضع  فتبنَّت  بالبشر،  االجتار  ظاهرة  ملكافحة 
وترجمتها  لها  للتصدي  شاملة  استراتيجيات 
تقوم  إنشاء جلان ومجالس وطنية،  عن طريق 
دول  أن  موضحاً  فّعالة،  عملية  خطط  بوضع 
وقوانينها  تشريعاتها  بتحديث  قامت  املجلس 
املواثيق  من  العديد  على  وصادقت  الداخلية 
والدولية، اإلقليمية  والبروتوكوالت  والقوانني 

املتحدة ملكافحة اجلرمية  ومنها: «اتفاقية األمم 
باالجتار  اخلــاص  و«الــبــروتــوكــول  املنظمة» 
الــوارد  واألطــفــال  النساء  سيما  ال  بالبشر»، 
باتفاقية «باليرمو» لعام 2000، كما دخلت دول 
املجلس في شراكات مع املؤسسات واملنظمات 
غير احلكومية لتبادل املعرفة واخلبرة في مجال 

مكافحة االجتار بالبشر وحماية حقوقهم.
التعاون  مجلس  دول  أن  الهاجري:  وتابع 
اتخذت خطوات عديدة فيما يتعلق بتجرمي هذه 
الظاهرة «الدخيلة واملستنكرة على ثقافة وعادات 
إعــداد  إلــى  وتوصلت  الـــدول»،  هــذه  وتقاليد 
االجتار  ملكافحة  املوحد  للنظام  أبوظبي  وثيقة 
باألشخاص بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، التي اعتمدها أصحاب اجلاللة والسمو 
قادة دول املجلس، مما يعد ترجمًة لتوجه دول 
حقوق  واحترام  تعزيز  على  وحرصها  املجلس 
املستويني  اإلنساني على  العمل  اإلنسان ودعم 
العربي والدولي. كما مت اعتماد وإنشاء مكتب 
العامة  األمانة  هيكل  ضمن  اإلنسان  حلقوق 

ملجلس التعاون، والذي بدأ مزاولة أعماله.
ô°ûÑdÉH QÉŒ’G áëaÉμe ‘ ¤hC’G

العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة «حقوق 
اإلنسان» ورئيس جلنة مكافحة االجتار بالبشر 
بوزارة الداخلية قال: إن دولة اإلمارات العربية 
واملنظم  اجلاد  للتصدي  جاهدة  تسعى  املتحدة 
أن  موضحاً  بالبشر،  االجتار  والشامل جلرائم 
اللقاء اخلليجي األول، رّكز على تعزيز التعاون 
بإنفاذ  املكلفة  السلطات  املجلس وبني  بني دول 
من  بالبشر  االجتــار  جرائم  ملواجهة  القانون 
خالل شبكة متكاملة من االتفاقيات واإلجراءات 
والتدابير املشتركة لتبادل اخلبرات واملعلومات.  

 OÉéjEGh ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG åëH ±ó¡à°SG ô“DƒŸG
öûÑdÉH QÉŒ’G IôgÉX øe óë∏d πÑ°ùdG π°†aCG

اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي

«اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي»

سارة شهيلالعميد أحمد محمد نخيرةالعقيد هزاع املهاجري
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اإلنسان  فيه  يخرج  الذي  العمر  ...هو  التقاعد 
لعشرين  األقــل  على  به  ارتبط  الــذي  عمله  من 
التي  الوظيفية  حياته  تفاصيل  بني  قضاها  عاماً، 
عشرين  بعد  وأعطاها،  لها..أعطته  وشكَّ لته  شكَّ
نفسه  اإلنسان  يجد  والعمل،  الروتني  من  عاماً 
خارج املنافسة في حلقة مفقودة، وعليه هو فقط 
تقرير شكلها النهائي، حلقة يعتبرها البعض فرصًة 
للكسل اللذيذ على األريكة ملتابعة الفضائيات التي 
لبدء حياه  يعتبرونها فرصة  ال تنضب، وآخرون 
االستطالع  وهذا  آخر،  عمل  عن  والبحث  جديدة 
وظائفهم، زمن  ولى  متقاعدين  لقراءة  محاولة 

ولكنهم قالوا بإصرار: «كالكيت» ثاني مرة.  
âbƒdG íHòe

يقول املقدم املتقاعد عبدالله احلمادي: إن التقاعد 
والكسل، والتواكل  للفراغ  مرادف  هو  العمل  عن 
لذلك فور تقاعده عام 1995 باشر في البحث عن 
وظيفة أخرى، ليعطيها من خبرته الطويلة ويحيا 

معها حياة وظيفية عملية جديدة.
في  باجليش  التحق  أنه  إلى  احلمادي،  ويشير 
دفعة عام 1975، وهو اآلن في الستني من العمر،
«طاملا هناك أنفاس تعمل، ولكن –حسب تعبيره – 
اليد  البد من اجلوارح أن تعمل، فاألكل من عمل 

يعطي لإلنسان قيمة حقيقية في املجتمع». 
الوصول  أن  يعتقدون  الذين  احلمادي  وينتقد 
ونهاية  الوظيفية  احلياة  نهاية  هو  الستني  إلى 
احلياة، فاحلياة بعد الستني – والكالم للحمادي – ال 
تعني املوت على مذبح الوقت، «ولكن عندما نقدم 
فهذا  واحلياة،  العمل  من  تعفينا  شهادة  بأنفسنا 

هواملوت احلقيقي». 
ويضي� املقدم املتقاعد: أن التوق� عن العمل 
يصحبه  فالفراغ  األمراض،  لكسب  سهلة  طريقة 
دائماً اكتئاب، واألمراض النفسية بدورها مرتبطة 
باألمراض العضوية، وهكذا يجد اإلنسان نفسه في 
دوامة يصعب اخلروج منها، لذلك، ديننا احلني� 
دائماً ما يدعونا إلى العمل واالجتهاد، لننال خير 
الدنيا واآلخرة، واإلنسان الذي يعمل يشعر بدوره 

عائلته  على  عالًة  يكون  وال  املجتمع  في  وأهميته 
ومجتمعه. 

óYÉ≤àdG äÉ«HÉéjEG
للتقاعد، إيجابيات  أن هناك  إلى  ويشير احلمادي 

حسب  االختيار  حرية  للمتقاعدين  أن  موضحاً 
في  احلق  ولهم  الشخصية،  وميولهم  اهتماماتهم 
خاصة  أعمال  إنشاء  أو  اخلاصة  باألعمال  االلتحاق 
ليستثمروا خبراتهم الطويلة في عمل يخدم املجتمع. 
وعن شعوره الشخصي قال احلمادي: ال أشعر 
السبق  مضمار  خارج  أجلس  متقاعد  رجل  أني 
بكل  وأمارسه  العمل  احترم  رجل  فأنا  الوظيفي، 
القدمية، عاداتي  كل  أمارس  مازلت  لذلك  أمانة، 
إلى  وأذهب  لم يتغير، فأصحو باكراً  وكأن شيئاً 
عاداتي  وأمــارس  املعاهد،  أحد  في  اجلديد  عملي 
االجتماعية واستمتع بالوقت مع عائلتي وأوالدي 
اخلمسة.فجمال احلياة كله، يكون عندما ألعب مع 

أحفادي التسعة وأشاركهم نشاطاتهم البسيطة. 
!´ƒ°†î∏d ’

متقاعدون  آخر،  نوع  من  متقاعدون  وهناك 
مازالت خانة العمر لديهم لم تتجاوز 35 عاماً مثل: 
علي الُشمرِّي الذي تقاعد ألسباب مرضية، ويقول 
علي: تقاعدت نتيجة إصابة أثناء اخلدمة، مما سبب 
بنسبة 40% وإعاقة دائمة في الكاحلني  لي عجزاً 
والركبة والظهر والكت�، ورغم أن إصابتي سببت 
لي الكثير من املعاناة، إال أنني رفضت اخلضوع 
للقب «متقاعد» أو لقب عاجز واجللوس أمام التلفاز 

أرتش� األيام في فنجان امللل.
التقاعد، في كسر جمود  كيفية جناحه  وحول 
يقول علي: تطوعت في الكثير من األنشطة اخلاصة 
باملعاقني ألندمج في هذا العالم اجلديد،حيث تطوعت 
للمعاقني»، «العني  ونــادي  املعاقني»  «احتــاد  في 
السابق  وفي  املتقاعدين»،  العسكريني  و«جمعية 
كنت رياضياً محترفاً في كرة السلة، لذلك واصلت 
املعاقني، مراكز  في  املتنوعة  الرياضية  نشاطاتي 
ومع كثرة عملي التطوعي أنهيت دراستي الثانوية 

واآلن بصدد تكملة تعليمي اجلامعي، كما ركزت 
ملماً  وأصبحت  التكنولوجيا،  تقنيات  تعلُّم  على 
والبرمجة،  الكمبيوتر  بتكنولوجيا  يتعلق  ما  بكل 
وأصبحت أدرب الشباب على االستفادة من هذه 

التقنية.
ويضي� الشمري: أن حياته مستمرة وناجحة 
«هيئة  في  اآلن  يعمل  فهو  حديد،  من  بـــإرادة 
ويحلم  أطفال،  ولديه  ومتزوج  للهوية»،  اإلمارات 

مبواصلة العمل خلدمة وطنه.    
!πª©dG øY πWÉY ÉfCG
أما املقدم املتقاعد عبيد 
مختلفة، فحالته  خميس، 
فهو بعد تقاعده لم يلتحق 
بوظيفة أو بعمل باملفهوم 
املتعارف عليه، بل يشغل 
ــراف على  ــاإلش ب وقــتــه 
من  واالستفادة  مزرعته 
فهو  ذلك،  ومع  خيراتها. 
يحن  مازال  بأنه  يعترف 

أليام العمل السابقة، ويقول: إن احلياة بعد الستني 
ال تعني املوت في أزمة الوقت.

املسلحة  بالقوات  التحق  أنه  خميس:  ويضي� 
فترة  وبعد   ،1990 في  وتقاعد   1968 عام  منذ 
خدمته املمتدة 22 عاماً، يشعر بامللل والكسل، ألنه 
افتقد روتني العمل ونشاطه والتزامه، فرغم رعايته 
ملزرعته، إال أن خميس يعلنها على املأل: أنا عاطل 

عن العمل!
ويقول: رغم أني أعيش في محيط عائلي كبير 
بني أبنائي التسعة، وأحفادي الذين جتاوز عددهم 
إال  الرياضة،  العشرين، واستمراري في ممارسة 
العمل له طعم مختل�، فالعمل يبقي اإلنسان  أن 

نشيطاً وحيوياً.
ويتابع قائالً: عندما كنت أعمل، كان لديَّ نظام 
معني أسير عليه مثل القيام مبكراً للذهاب للعمل،
لكن اآلن ال يوجد عمل أرتبط به، لذا فالكثير من 

األشياء تغيرت في حياتي منذ تقاعدي.  

وتأثيراتها  التقاعد  بعد  ما  احلياة  نوعية  ولفهم 
سرطاوي  عبدالعزيز  الدكتور  يقول  األفــراد  على 
إن  اإلمــارات»:  «التربية» في «جامعة  رئيس قسم 
احلالة النفسية للمتقاعد تعتمد على نوعية املجتمع 
مجتمعات  قائالً:«هناك  ويوضح  فيه.  يعيش  الذي 
أخرى  أعمال  في  االنخراط  على  متقاعديها  تساعد 
يستفيد منها املجتمع ويشعر من خاللها اإلنسان،
أنه ناجح وقادر على العطاء وعلى احلياة، حيث تقّدم 
هذه املجتمعات تسهيالت تساعد على إدماجه مرة 
أخرى في املجتمع، إال أن بعض املجتمعات لألس� 

ال تستفيد من طاقات متقاعديها». 
ويشير سرطاوي، إلى أن هناك شخصيات تكون 

محبًة للحياة والنجاح، لذلك ال تقدم استقالتها من 
قارعة احلياة، التقاعد، وتعيش على  احلياة مبجرد 
بشكل  النجاح  وحتــاول  تندمج،  العكس  على  بل 

مختل�. 
يحتفظون  مازالوا  متقاعدين  هناك  أن  ويوضح 
وآخــرون  واإلبداعية،  اجلسمانية  طاقاتهم  بكل 
املبكر»  «التقاعد  نظام  وفق  مبكر  بشكل  تقاعدوا 
نتيجة أسباب مرضية، وغيرها من العوامل األخرى،

يجب  واسعة  وخبرات  مفتوحة  طاقات  وهــؤالء 
االستفادة منها. 

تكون  لتقاعده  يخطط  الذي  اإلنسان  ويضي�: 
صحته النفسية والبدنية جيدة وحالته املالية مريحة،

فرصة  التقاعد  يصبح  لذلك 
للتجديد في احلياة وملمارسة 
الهوايات واستدراك ما فات،

فهو اآلن ميتلك الوقت لتعلم 
مهارات جديدة أو السفر أو 
التطوعي، العمل  ممارسة 
مبهنة  البدء  إلى  باإلضافة 
النجاح  فيها  يحقق  جديدة 
ويــســتــطــيــع مـــن خــاللــه 

االستفادة من خبراته السابقة في العمل ليتميز 
ويبدع، فاحلياة موجودة ملن يريد أن يعيشها ويتمتع 

بها. 

IOóéàe äÉbÉW



20

العدد(484) أبريل 2011

»μ``æ◊G ó``«©°S

ióe

pjc-2009@hotmail.com

وقفت في أحد األيام، أمام محاضر في إدارة املعرفة، وسألته باستهالل استعراضي ممل، قائالً فيه: إنني 
أعلم بأن املعرفة أساسها بيانات متناثرة هنا وهناك في مجال محدد ُتعالج، إلى معلومات تصن0 بحسب 
لع وقام باستخدامها في مواضيع احلياة، يصبح مبرور  نوعها، حيث تتحول إلى معرفة، متى تشبّع منها املُطَّ
كي0 ميكن حتويل  كما وجهته إلى محاضري العزيز –  الوقت خبيراً. ولكن، وهذا هو املهم في املسألة– 
املعرفة إلى َعقار بابتالعه نصير عارفني ببواطن األمور وظواهرها؟! وقبل أن أنهي سؤالي، تيقنت بأنني 
انزلقت في هاوية هذيان ال مثيل له، إال أن ذلك لم يحدُّ من تقدمي في طرح سذاجتي على هيئة سؤال، لعل 
في ذلك تكون الفائدة، من يدري ؟! كما لم مينع فهمي لورطتي، الناس حولي من الضحك والتندر بي، ولكن 
ال بأس، لقد خففت رزانة محاضري من حدة توتري، وإن حملت على محياه ابتسامة حاول إخفاءها على 
استحياء ثم فاه بهدوء ووقار قائالً: أظن أنه ضمن هذا السياق، البد من حتديد، هل املعرفة منتج أم خدمة؟، 
حيث تتعدد وجهات النظر في ذلك. فمن الناحية القانونية، إذا كانت املعرفة قابلة للترميز والتخزين، ومن ثم 
يتم بيعها، فهي تعتبر في هذه احلالة سلعة، وإذا مت تداولها بشكل يسهل اإلستفادة منها، هنا ُتعامل على أنها 

خدمة، وفي كل األحوال، هي تقدر مبدى فائدتها لالستخدام وحتويلها إلى مهارات وممارسات أفضل.
فاملعرفة شئ يتعلق بالعقل وعملياته، وال ميكن رؤيتها وإمنا ميكن تلمس نتائجها وآثارها، كما أن املعرفة 
كالبئر، كلما نزحت منه، ازداد ماؤه. أما على الصعيد الشخصي – موجهاً حديثه صوبي – ولكي نتحول إلى 
ذوات عارفة، البد من بذل املزيد في تتبع البيانات واملعلومات وفرزها بحسب احلاجة يوماً بيوم، والعمل 
بها حلل املشكالت، للوصول إلى مرحلة احلكمة من خالل التراكم املعرفي، دون تعلل بنقص في األموال 
أو الوقت، كما أنه ال يوجد على اإلطالق ما ميكن تسميته بالعقار أو الكبسولة في مجال املعرفة، يتناوله 
املرء ليصبح عارفاً، إال إذا كان بدهائه دجاالً أو حياالً، يحوك حبائل املكر بهدف سلب الناس أموالهم، ولكن 
أرجوك أن تتذكر هذه املقولة دوماً: «إنك تستطيع خداع بعض الناس في بعض الوقت،  بهذه املناسبة–   –
ولكنك ال تستطيع خداع كل الناس في كل الوقت»، إنتهى كالم األستاذ احملاضر، ولم أتواَن عن سؤاله 
مرة أخرى، على الرغم من اإلحراج الذي متلكني من املرة السابقة قائالً: «وماذا عن رجال الشرطة، فهم 
يتنقلون ضمن مسار وظيفي من وحدة إلى أخرى؟ هل ميكن أن يساعد ذلك على تكوين املعرفة لديكم في 
مجال ما؟ فأجابني: أجل، إمنا يساعد على تنمية املعلومات، وبالتالي تكوين املعرفة لديهم في مجال العمل 
الشرطي على وجه العموم، حتى إذا ما تبوأ أحدهم منصباً، يكون على علٍم مبا يدور حوله، وبالطبع يعتمد 
هذا على مدى مهارة الشخص، واستعداده الفطري لتلقي التدريب وإعادة التأهيل، املرة تلو األخرى، وكلما 

انتقل من عمل إلى آخر.
وهنا سكت اجلميع وران عليهم شيء من الصمت والهدوء، حتى ظننت أن ال أحد يوجد حولي، وصارت 
كلمات األستاذ احملاضر تصل إلى أسماعنا، وتتخللنا دون إرادة منا. وأذكر أنني في يوم كنت حاضراً مع 
صديق لي حفالً أقامته إحدى الشركات الكبرى للتصريح عن منتج جديد من منتجاتها. وفي بداية احلفل، 
وق0 شاب في مقتبل العمر، ُقدم لنا على أنه املدير العام، ومن اسمه عرفنا أنه ميت بصلة ما إلى األسرة 
املالكة للشركة . فتحدث الفتى حديثاً قريباً إلى القلب، معبراً عن أفكاره بسالسة، شارحاً ما ميكن معرفته 
عن املنتج املراد تسويقه، فقال لي صاحبي هامساً: «إن هذا الشاب يفهم ما يريد قوله، وأمتنى أن يفهم 
املستمعون له ما قاله !». فقلت له وكان يجول بخاطري بعض مما ذكره األستاذ احملاضر في إدارة املعرفة: 
«إنه متعوب عليه !» فنظر إلّي صاحبي مندهشاً وقال: «لقد أوجزت فأجدت». وهنا شعرت مبوجة من 
الزهو تعتريني، وأردت أن أصرخ قائالً: «إنني أفهم»، ولكني لم أفعل، ولم أخبر صديقي يوماً بأن كلماتي 

تلك كانت من وحي ما قاله محاضري العزيز!

º s∏©àf ¿CG á«ªgCG
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من  وآخر،  بلد  بني  «اإلتيكيت»  مفهوم  يختل0 
خالل التصرف والتعامل مع اآلخرين، بحكم املكانة 
املجتمع.  ثقافة  وأيضاً  االجتماعيني,  واملستوى 
و«اإلتيكيت» مبفهومه العام ال ترتبط لغته بالكتابة أو 
املقولة، بل من خالل التعامل وانعكاساً لبيئة وتقاليد 
مجتمع ما، حيث تعود كلمة «اإلتيكيت» نفسها إلى 
أوروبا في القرن الثامن عشر بترجمة أقرب ما تكون 

ملصطلح (احلياة كما ينبغي أن تكون).
واختالف املجتمعات والتقاليد ال يعفي مصطلح 
احلياة، مناحي  كافة  في  التواجد  من  «اإلتيكيت» 
األمر  يتعلق  عندما  نفسه  الفرد  على  يعتمد  وهذا 
بالتواجد خارج مجتمعه وبلده، هنا تكمن اخلطورة 
في مجرد التفكير بكيفية التعامل مع مجتمع تكون 
قوانينه وتقاليده مختلفة كلياً عّما اعتاد عليه، خاصة 
عند االنتقال من مجتمع شرقي إلى مجتمع غربي 
إلى مجتمع  والعكس، والصعوبة هنا عند االنتقال 

الظهور  حب  في  تتمثل  الشرقيني  فطبيعة  غربي، 
الذين  البعض  بعكس  ــارج،  اخل في  الئق  مبظهر 
بلدانهم، يضربون «باإلتيكيت» عرض احلائط في 

فيكون «اإلتيكيت» كلمة عابرة مّرت على مسامعهم 
اخلارج؟ في  السلوك  طبيعة  هي  فكي0  ما.  يوماً 
وكي0 يتم التعامل مع املجتمع الغربي؟ ملاذا نحترم 
قوانينهم وال نعطي لقوانيننا في كثير من األحيان 

أي اهتمام؟
 »à«°üî°ûd ájQÉ°†◊G IQƒ°üdG ¢ùμYCG{

 z»©ªà›h
ماجد سلطان آل علي مدير إدارة العمل امليداني 
في «املركز الوطني لإلحصاء» «42 عاماً»- أبوظبي،
كانت له جتربة السفر إلى اخلارج إما بحكم عمله 
«اإلتيكيت»  أن  ويــرى  واالستجمام،  للراحة  أو 
ضروري في كافة مناحي احلياة، وأن رقي الفرد 

ويقول:  اآلخرين،  مع  تعامله  أسلوب  من  يتبّني 
عادات  من  الكثير  تعلم  إلى  دعاني  للسفر  «حبي 
املثال، سبيل  على  األوروبية  فالشعوب  الشعوب، 

احتفَّظ في االختالط بها، لذا فتعاملي هو عبارة عن 
استفسارات بسيطة، وطلب خدمات سريعة بدون 
أخذ ورد وحوار مطّول، مما يجبرني على احلفاظ 
تواجدي  بعكس  وهذا  مجتمعهم،  «إتيكيت»  على 

العنود النعيميماجد سلطان آل علي
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متاماً  الوضع  يختل�  حيث  اآلسيوية،  الدول  في 
أتكل�  فال  والبساطة،  العفوية  حيث  التعامل،  في 
للتواصل  احملبة  الشعوب  من  ألنهم  احلديث,  في 
والتصافح واحلديث العفوي وغير املتكلّ�. ولكن في 
شتى احلاالت، يجب أن أعكس الصورة احلضارية 
لشخصيتي ومجتمعي في طريقة التعامل والصورة 
اإليجابية لإلنسان العربي املسلم في كل تعامالتي. 
أن  حيث  «باإلتكيت»،  أتعامل  بأنني  املؤكد  ومن 
وحضارة  برقي  التعامل  هو  «اإلتيكيت»  أسلوب 

رقي  إلى  ترجع  األشياء  وهذه  األمور،  جميع  في 
ديننا اإلسالمي وتعامله السامي ورقيه بني جميع 
احلضارات، وهو مبدأ البد من السير عليه حيث إن 
اآلخر يحترمك ويتعامل معك بنفس األسلوب، كلما 
كنت راقياً في تعاملك وأفعالك، وهذا بالطبع ما أقوم 

به هنا..وليس في اخلارج فقط».
z!»Ø£©e ™∏îH ∫OÉædG ÊCÉLÉa{

أبوظبي، عاماً»-   27» بيت  ربة  اليماحي  آمنة 
تتحدث عن جتربتها بخجل أثناء تواجدها في مدينة 
«الضباب» لندن، وكانت لها مواق� محرجة جاءت 
بشكل عفوي خاصة في املطاعم، ومن هذه املواق� 
تقول: «أثناء تواجدي وزوجي في أحد املطاعم في 
فاجأني  وقد  بنا،  مرحباً  النادل  إلينا  توجه  لندن، 
دارجة  عادة  وهي   - معطفي  خلع  حاول  عندما 
في الغرب- مما أثار غضب زوجي الذي وّجه إليه 
إدارة  أثار غضب  الذي  األمر  أرضاً،  أوقعته  لكمة 
املطعم وأدى إلى طردنا من املطعم، حتى حلقنا أحد 
األخوة العرب، وقام بشرح ما حدث، واصفاً األمر 
مطاعم  أغلب  في  متبع  أسلوب  وبأنه  بالطبيعي، 
الدول األوروبية، وكان هذا املوق� سبباً في عدم 
في  وجباتنا  بتناول  واالكتفاء  مطعم  ألي  دخولنا 

الفندق، وبالتحديد في غرفتنا!».
 Éæ«JCG …òdG ¿ÉμŸG ΩGÎMG k’hCG Éæ«∏Y{

z¬æe
23» اإلمارات  النعيمي خريجة جامعة  وللعنود 

عاماً»- العني، جتربة في السفر إلى اخلارج، جتدها 
إيجابية وغيّرت الكثير من سلوكها وفهمها اخلاطئ 
العادات  لبعض  مقارنتها  خالل  من  «لإلتيكيت»، 
مدروسة، ولكنها  عفوية  جاءت  التي  والسلوكيات 

فتقول: «اإلتيكيت» هو فن التعامل مع النفس والغير 
مع  الشخص  تعامل  فكيفية  بأخرى،  أو  بطريقة 
نفسه هي وسيلة تبرز لآلخرين الكثير من الصفات 

واملضامني التي تكمن في داخل الفرد منّا أياً كانت،
التحدث  طريقة  املأكل،  امللبس،  املظهر،  في  سواء 
وغيرها الكثير. وكلما كان اإلنسان راقياً في معاملته 
لشخصه كلما كان أرقى في تعامله مع الغير، بغض 
النظر عن الزمان واملكان، فالبعض منا يجد الكثير 
من  االنتقال  عند  التقليد  أو  التغيير  في  املتعة  من 
مثالً  فنجد  آلخر  مكان  من  أو  أخرى  إلى  مرحلة 
مع  املتماشني  أو  امللتزمني  األشخاص  من  الكثير 
العادات والتقاليد املتعارف عليها في بلدانهم، وما 
إن حتني حلظة السفر وتقلع بهم الطائرة إلى بقعة 
املفاجئ  التغيير  العالم حتى جتد  بلدان  أخرى من 

عندما حتط بهم الطائرة في تلك البالد. واختالف 
امللبس واملظهر أمر ال يعني تغييراً جذرياً للفرد بقدر 
ما يظهر عليه من تغيير بعض العادات، أما البعض 
فهو مقتنع بنفسه ومنط حياته حتى وإن اختلفت 
اختيارات  هي  املسألة  فإن  لذا،  واألمكنة،  األزمنة 
الكثير  في  البعض  بعضها  عن  تختل�  شخصية 
بأنني  كالتفكير والسلوكيات. وأعترف  األمور  من 
وقعت في بعض األخطاء في سلوكي أثناء سفري 
إلى فرنسا، فقد انقلبت علي األجواء كاملة، وحينها 
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أدركت أهمية معرفة مفهوم «اإلتيكيت» قبل العمل 
قبل  منه  أتينا  الذي  املكان  احترام  أوالً  وعلينا  به، 
احترامنا للمكان الذي جئنا إليه، وهذه هي الثقافة 

والوعي احلقيقيان في رأيي».
zâ«μ«JE’G{ øe ´ƒf ÚfGƒ≤dG ΩGÎMG

«اإلتيكيت  خبير 
والــبــروتــوكــول» في 
د.محمد  ـــــارات  اإلم
حسن املرزوقي حتدث 
مفهوم  حـــول  إلــيــنــا 
وآداب  «اإلتــيــكــيــت» 
اخلارج،  في  التعامل 
الفرد  على  يجب  وما 
إيجابي،  سلوك  مــن 
فــيــقــول: «أعــتــبــر أن 

من  نوع  هو  األولــى  بالدرجة  القوانني  احترام 
«اإلتيكيت»، وأبسط مثال على ذلك: احترام قانون 
الشارع كربط حزام األمان وعدم جتاوز اإلشارة 
احلمراء، وهذا يعود إلى ثقافة الفرد والبيئة التي 
نشأ فيها. و«اإلتيكيت» بحد ذاته ثقافة، ونضرب 
مثاالً على الشخص الذي يأكل بيده، فليس معنى 
يأكل  والذي  «اإلتيكيت»،  نطاق  خارج  بأنه  ذلك 
بتطبيق  قام  بأنه  يعني  ال  والسكينة  بالشوكة 
تبّني  التي  ــل  األك طريقة  هي  بل  «اإلتيكيت»، 

الثاني:  الشيء  باإلتيكيت.  منهما  أي  التزام  مدى 
يتصنـّع  من  فهناك  النفس،  في  الثقة  عدم  هو 
خارج  االعتبارات  كافة  له  ويضع  «اإلتيكيت» 
بلده، ألنه يحترم ثقافة اآلخر ومنبهر به، العتقاده 
خطأ  وهذا  اخلارج،  في  وذاته  نفسه  احترم  بأنه 
إلى اخلارج، فمن  السفر  الغالبية عند  لدى  شائع 
األولى احترام السلوك والِطباع في الداخل لتكون 
انعكاساً لنفسك إلى اخلارج، مثل االعتقاد السائد 
قمة  في  هو  اإلجنليزية  باللغة  يتحدث  الذي  بأن 
الرقي، وهذا خطأ بالطبع، ألن التحدث باإلجنليزية 
أو بلغة أخرى يعطي الشخص ميزة وليس رقياً، 
واألكثر من ذلك، هناك بعض الرجال يتعاملون مع 
زميالتهم في العمل باحترام على أنها أنثى وذات 
مشاعر رقيقة، بعكس معاملته للمرأة داخل بيته، 
وهذا  ذاتها،  املشاعر  ومتلك  امرأة  ليست  وكأنها 
وأود  «لإلتيكيت».  اخلاطئ  والفهم  التناقض  هو 
أن أذكر بأن من يطبّق «اإلتيكيت» في اخلارج هو 
إنسان غير مقتنع به ويتصنّعه، وباإلمكان كشفه 
بسهولة بسبب طريقة سلوكه املتصنّع، فاإلنسان 
الواثق من نفسه عليه تطبيق «اإلتيكيت» سواء في 
أن يكون  بلده، وعليه  أو عمله وحتى خارج  بيته 

صورة مشّرفة لبلده بسلوكه الراقي».
zâ«μ«JE’G{h ΩÓ°SE’G

مستشار  الرفاعي،  عبدالقادر  أحمد  الدكتور 

والقانون»  للشريعة  مالك  «اإلمام  بكلية  أكادميي 
بدبي يرى أن عادات اإلسالم وسلوكه أفضل رسالة 
الكثير ممن يجهلون  الغرب، لوجود  إلى  إليصالها 
أو  التعامل  ُحسن  أنه عرف  اإلسالم، حيث  ماهية 
«اإلتيكيت» قبل األمم واحلضارات األخرى، إال أنه 
أن  ما  العادات  هذه  يتخلَّى عن  من  يوجد  لألس0 
ُيعد  وهذا  وتقاليده،  بعاداته  الغرب  عباءة  يرتدي 

فجوة وتخلياً عن الذات.
وعن مفهوم «اإلتيكيت»، ومدى أهميته في حياة 
املسلم، يقول الرفاعي: إن اإلسالم دعانا إلى ُحسن 
صلى  والنبي-  سلوكنا،  في  والتصرف  التعامل 
أكـّد  وقد  به،  ُيحتذى  مثال  عليه وسلم- خير  الله 
على نشر اإلسالم من خالل املعاملة بناًء على مبدأ 
(الدين املعاملة). ومن أمثلة ُحسن التعامل النظافة 
أفنيتكم  (نظفوا  وسلم-:  عليه  الله  صلى  لقوله- 
الصالة  عليه   – كان  حيث  باليهود)،  تشبهوا  وال 
والسالم- يحث أهل بيته وصحابته – رضوان الله 
واملسكن،  وامللبس  املأكل  النظافة في  على  عليهم- 
إلى  دعا  وكذلك  العبادات.  اكتمال  أســاس  ألنها 
(ليس  لقوله:  الصغير،  ورحمة  والتقدير  االحترام 
منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا)، وكذلك 
التحية من آداب التعامل في اإلسالم لقوله (ما من 
مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر لهما قبل أن 
يتفرقا)، وهذا يبّني أهمية ومكانة التحية وابتسامة 

األخ في وجه أخيه. 

التعامل احلضاري مع اجلميع في أي مكان هو اإلتيكيت الصحيح
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ُتشكل اجلرمية هاجساً أمنياً كبيراً للدول واملنظمات 
األمنية على مستوى العالم، حيث منت هذه اجلرمية 
وازدادت  ودولياً،  إقليمياً  انتشارها  رقعة  واتسعت 
تهديداتها ومخاطرها على املجتمعات اإلنسانية، األمر 
تلك  أفراد  بني  االستقرار  عدم  من  حالة  خلق  الذي 
مبكافحة  املعنية  اجلهات  كرَّست  هنا  املجتمعات.من 
املنظمة  اجلرائم  أنواع  من  للحد  جهودها  اجلرمية 
اجلرائم  هذه  كون  عليها،  والسيطرة  منها  والوقاية 
في بعض أشكالها عابرًة للحدود، فقدمت مشروعات 
وبرامج ووسائل حديثة ملواكبة التطورات واملستجدات 
في  جديدة  برامج  واستحدثت  اجلرمية،  عالم  في 
مجال أمن وهندسة املنشآت العامة واملدن، كان لها 
دور كبير في مكافحة اجلرمية واحلد منها، ومن أبرز 
حيث  البريطانية،  التجربة  املجال:  هذا  في  التجارب 

متثلت:  شرطية  خدمات  البريطانية  الشرطة  قدمت 
في  خاصة  ومتطورة  فعالة  أمنية  أنظمة  في وضع 
مدينة «بيرمنجهام»، مثل: برنامج (التصميم اخلالي 

من اجلرمية).
املشروعات،  ــذه  ه على  الــضــوء  ولتسليط 
صباح  مهندس  الدكتور  مع   «999» مجلة  التقت 
جامعة  في  املعمارية  الهندسة  محاضر  مشتت 

«ولفرهامتون» البريطانية.
بدأ الدكتور صباح مشتت حديثه قائالً: إنه في 
ظل التقدم احلضاري للمدن في العالم، جتد تطورات 
تغييرات  معها  تترافق  كبيرة  وإنشائية  معمارية 
علماء  رأى  هنا  ومن  أيضاً،  ومجتمعية  اجتماعية 
وخبراء العمران إمكانية تنظيم الوضع االجتماعي، 
وذلك  واإلجرام،  باجلرمية  يتعلق  فيما  وباألخص 

ÊÉëæ¶dG ódÉN

من خالل بعض املعاجلات واحللول التصميمية التي 
تعمل على احلد أو السيطرة على عمليات اجلرائم 

االجتماعية واإلرهابية.
 IÒÑc äÉ«fÉμeEGh á«∏YÉa

وعن مدى فاعلية هذه املعاجلات املعمارية في احلد 
من اجلرمية يقول مشتت:«أحياناً نستطيع أن نسيطر 
على اجلرمية من خالل بعض املعاجلات التصميمية 
فيما  وترابطها  ومرافقها  وساحاتها  املدينة  كشكل 
كبيرة  إمكانيات  األمنية  للجهات  يتيح  وهذا  بينها، 
بواسطة بعض  املشبوهني  األفراد  أو  املدينة  ملراقبة 
شكل  اختيار  خالل  من  يتخذونها  التي  األساليب 
املبنى أو التصميم، وجتاور املباني والربط الهندسي 

بينهما مهم أيضاً للغرض األمني».

:999`d âà°ûe ìÉÑ°U QƒàcódG

 ájQÉª©ŸGh á«FÉ°ûfE’G äÉ÷É©ŸG
áÁô÷G QÉ°ûàfG øe tó–
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تأثيراً فيه في الوقت احلالي، اجلوانب االقتصادية،
تأثيراتها  انعكست  العاملية»  املالية  «األزمة  أن  إذ 
الناس االجتماعية، فظهرت  بشكل كبير على حياة 
العاطلة  الشابة  العمرية  الفئات  بعض اجلرائم بني 
عن العمل، وهي نسبة كبيرة قد تصعب السيطرة 
وهو  الوظيفية،  طلباتهم  تلبية  حال  في  إال  عليها، 

أيضاً أمر صعب في الوقت احلالي.
ÜQÉéàdG π≤f

التجربة  نقل  إمكانية  عن  حديثه  معرض  وفي 
البريطانية إلى الدول العربية، قال الدكتور مشتت: 
ونحن  ناجحاً،  يعتبر  تطبيقي،  ومنهج  «كمشروع 
نحاول أن ننقل هذه التجربة إلى الدول العربية من 
خالل املؤمترات والندوات الدورية ذات االختصاص،

ألن اجلرمية عموماً تتشابه بأساليبها وُطرقها في 
كل العالم، فكل ما يصلح ملكافحة اجلرمية في بلد 
ما ميكن تطبيقه في بلد آخر مع بعض التعديالت 

حسب البيئة واإلمكانيات املتاحة».
اإليجابي  الدور  حول  هنا  وقفة  «لدي  وتابع: 
مجال  في  اإلمـــارات  ــة  دول في  األمنية  للجهات 
الذي  األمر  وهو  اجلرمية،  من  والوقاية  السيطرة 
آمناً ومستقراً، اإلمارات ُمجتمعاً  جعل من مجتمع 
رغم تعدد الثقافات فيه، واإلمارات كدولة أصبحت 
مرجعاً مهماً ليس للدول العربية فقط، وإمنا للعالم 
واالقتصادية  العمرانية  اجلوانب  من  الكثير  في 
ونحن  وغيرها،  واألمنية  والثقافية  واالجتماعية 
نتطلع إلى تعميم النموذج اإلماراتي على املستويني 

العربي واإلقليمي».

ájÉbƒdG á«ªgCG
يقول  ارتكاب اجلرمية  قبل  الوقاية  أهمية  وعن 
من  خير  اجلرمية  ارتكاب  من  «الوقاية  مشتت: 
عالجها بعد ارتكابها، ذلك أن حلول العدالة اجلنائية 
ومنعها  اجلرمية  ملكافحة  كفايتها  عدم  أثبتت  قد 
ُجتنِّب  اجلرمية  من  الوقاية  أن  كما  حدوثها،  قبل 
الدولة أموراً كثيرة، ألن وقوع اجلرمية تترافق معه 
والنفسية  والبشرية  املادية  اخلسائر  من  مجموعة 
التي ميكن جتنُبها في حال جعلنا من الوقاية الهدف 

األول».
áÁô÷G äGQƒ£J

اجلرمية  تطورات  على  مشتت  الدكتور  وعرَّج 
وبرامج  مشاريع  من  الدول  عملت  «مهما  وقال: 
تطور  بالتالي  يقابلها  فإنه  اجلرائم،  متطورة ضد 
األساليب اإلجرامية من قبل املجرمني، فأنت عندما 
تطور نفسك كخبير ضد اجلرائم، يسعى املجرم في 
لكننا كدول وأفراد،  لتطوير نفسه كمجرم،  املقابل 
البد أن نكون دائماً على استعداد تام لكل التطورات 

التي تصب في خانة مكافحة اإلجرام».
∫ƒ∏M

الناجعة  احللول  إلى  مشتت  الدكتور  تطرق  ثم 
الناجعة  احللول  أهم  أن  وذكر  اجلرمية،  لتطويق 
املجتمعية  املشاركة  هو  اجلرائم،  على  للسيطرة 
وتعاون كل اجلهات املعنية مع أجهزة األمن والشرطة 
اإلعالم  وسائل  إلى  املدني  املجتمع  منظمات  من 
مروراً بالتعليم واملدارس واجلامعات، وغيرها للحد 
من اجلرمية، فمحاربة اجلرمية والسيطرة عليها ال 
يقتصر دورهما على جهاز األمن (الشرطة) فقط، 
اجلهود  تضافر  تتطلب  االجتماعية  فاملسؤولية 
وتكات0 أفراد املجتمع واملؤسسات ليشكلوا فريقاً 

واحداً للقضاء على اجلرمية.
معمارياً  أسلوباً  الذكية  املباني  مشتت  واعتبر 
جيداً تستخدم فيها التكنولوجيا العالية واملتطورة، 
وميكن من خاللها احلد من اجلرمية بشكل أفضل،
لكنها غير متوفرة لكل فئات املجتمع، ألنها مكلفة. 

íLÉf ´hô°ûe
وحول كيفية السيطرة على اجلرمية من خالل 
التصميمات اإلنشائية واملعمارية قال: «هذا السؤال 
يحيلنا إلى النموذج البريطاني، فالشرطة البريطانية 
اليوم لديها برامج وخطط للسيطرة على اجلرمية 
وإمنا  التكنولوجية،  أو  امليكانيكية  بالطرق  ليست 
واملنازل  املباني  وشكل  املدينة  تصميم  خالل  من 
واختيار املواد املناسبة للمعاجلات التصميمية. ومن 
من  احلد  أو  السيطرة  املعاجلات ميكن  هذه  خالل 
اجلرمية، ولديهم الكثير من البرامج وأهمها برنامج 
يسمى (تصميم خاٍل من اجلرمية)، وهذا البرنامج 
اإلحصائيات  بعض  إلى  نسبة  كبيراً  أحرز جناحاً 
في   ٪80 انخفضت  اجلرمية  أن  إلى  تشير  التي 
بعض املناطق، ووصلت النسبة إلى 88٪ في مناطق 

بريطانية أخرى».
äÉHƒ©°U

وعن الصعوبات التي واجهتهم في تنفيذ مشروع 
«تصميم خاٍل من اجلرمية» أجاب الدكتور مشتت: 
جوانب  له  التأثيرات  متعدد  موضوع  «اجلرمية 
سياسية واجتماعية ونفسية، وكما تعلم، من الصعب 
السيطرة التامة على كل هذه احملددات، إذ البد من 
بعض الثغرات التي تسعى اجلهات املعنية إلى سدها 

من خالل التطوير والتحسني املستمرين».
الثقافات  متعدد  مجتمع  بريطانيا  أن  وأضاف: 
ذات  اجلنسيات  مختل0  من  ــاس  أُن فيه  يعيش 
اخللفيات الدينية والعقائدية املتنوعة، وأكثر القضايا 

< حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة 
املعمارية من جامعة و«لفرهامتون» البريطانية.
< عمل مستشاراً حلكومتي أملانيا وهولندا،
دولية  منظمات  في  استشارية  مناصب  وتقلَّد 
«مركز  في  عضويته  إلى  إضافة  كاليونسكو، 
كاليفورنيا  جامعة  في  آسيا»  جنوب  دراسات 

مبدينة بيركلي.
< أستاذ الهندسة املعمارية باململكة املتحدة،
ومشرف على طالب الدراسات العليا في مجال 

الهندسة املعمارية
< أسس مؤخراً «مدارس الهندسة املعمارية» 

في بعض دول الشرق األوسط. 

πjÉahôH

د. مشتت (ميني) يستلم درعاً تذكارياً من شرطة أبو ظبي
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 ÉjÉë°V
 QöûdG ô n̈ °ü nà r°ù oe øe

ó°TGQ ≈°ù«Y :ôjƒ°üJ  -  »°SGô¶dG GQ’

القصص تختل% من امرأة إلى أخرى، ولكن األسوار العالية التي تفصلُهن 
محاذير  في  وقعن  نساء  إنهن  تقول  املجتمع،  عن  وبرودتها  حدتها  بكل 
املجتمعات التي عاقبتهن باحلبس، وأطلقت عليهن األرقام، وكتبت آثامهن في 
ملفات «سجن النساء» في الوثبة. إنهن نساء خرجن عن طوع مجتمعاتهن، 
فاقتربنا منهن، لنكتب قصصهن وأوجاعهن ومخاوفهن، لتكن عبرًة وإشارة 

إلى أن هذه األخطاء تقذف بهن خل% األسوار العالية.   
øé°S¤EG OÉb Ée Ö◊G øeh

(م.ك) عربية في العقد الرابع من العمر، دخلت سجن النساء بالوثبة في 
قضية مالية. تقول (م.ك) التي نطلق عليها االسم الرمزي «مها»: أنا متعلمة 

ولطرافة موقفي، أني درست احلقوق في اجلامعة!
تروي لنا «مها» قصتها فتقول: بداية القصة بداية عادية، فقد تعرَّفت على 
رجل واتفقنا على افتتاح شركة مستلزمات بترولية، وبعد ثماني سنوات من 
العمل والربح، أقنعني بالزواج منه، ولكن هذا الزواج لم يستمر غير ستة 
أشهر فقط. فقد اكتشفت أني غير قادرة على االستمرار بالزواج من رجل 
مثله، يتناقض معي في كل تفاصيل احلياة الزوجية، وهكذا قررنا الطالق 
مع االستمرار في العمل معاً، وكنت اعتقد أن فشلنا في الزواج لن يؤثر 
وزادت  العمل  إلى  البيت  من  انتقلت  فمشاكلنا  هيهات،  ولكن  عملنا،  على 
الفجوة بيننا. كانت شركة مها وزوجها تستورد املواد البترولية وتبيعها في 
السوق، ثم بدأت املشكلة بالتفاعل بعد أن استوردت كميات كبيرة من هذه 
املواد مبوجب شيكات ضمان مالي، ونتيجة املشكالت التي يفتعلها طليقها، 
عجزت عن تصري% املواد وبالتالي عن تسديد الشيكات التي بلغت قيمتها 
10 ماليني درهم. تقول «مها» بحسرة:«وهكذا وجدت نفسي في السجن 
خل% القضبان التي كنت أقرأ عنها في املجالت كقصص للتسلية ونوع من 

الفضول، واآلن أشعر وأجتّرع اخليبة خل% قضبان السجن».
وتعترف «مها» أن ثقتها بطليقها والطمع بالكسب السريع قاداها إلى 
السجن، حيث تنُدب حظها اآلن ولسنوات قادمة هي مدة عقوبتها، مشيرة 
إلى أن «البدايات التي نتهاون في التعامل معها قد تقذف بنا خل% هذه 

األسوار العالية».  
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áLhOõe áHô°V
أما (ف.ط) مدرسة (االسم الرمزي، فريال) فهي 
«مها»  كزميلتها  وقضيتها  املاجستير  على  حاصلة 
مالية أيضا، وتقول: أنا امرأة عادية متزوجة منذ 18

أن  األيام قررت  وأعمل معلمة، وفي يوم من  عاماً 
أساعد زوجي أكثر، فبدأت أتاجر باألملاس عن طريق 
شراء مجموعة من املاسات ومن ثم بيعها لألقارب 
السعر، فارق  من  مستفيدة  واملهتمات  والصديقات 
ألن البضاعة باجلملة أرخص من الشراء بالتجزئة. 
عملت  فريال:  تقول  تتورط؟  بدأت  كي0  ولكن 
يوم  جاء  حتى  لسنوات،  احملدودة  الصورة  بهذه 
في  معي  تعمل  التي  صديقتي  فيه  «وشوشتني» 
الشتري  سيولة  توفير  على  قادرة  أنها  املدرسة، 
االقتصادية  القاعدة  ألن  األملاس،  من  أكبر  كميات 

واضحة، فكلما زادت الكمية قلَّ السعر.
أقنعتها  أن صديقتها   - «فريال»  تتابع  ــ  املهم 
يريدون  بالطبع  ولكنهم  مستثمرين،  بوجود 
ضمانات، وكانت الضمانات عبارة عن توقيعي على 
وإعطائها  شيكاتي  دفتر  في  ورقة  كل  في  بياض 
أموالهم، مقابل  التجار  على  لتوزعها  لصديقتي 
على  شيكاتي  دفتر  وزعت  أنها  اكتشفت  ولكني 

على  املوقعة  بالشيكات  وكتبت  وأهلها  أقربائها 
بياض أرقاماً فلكية وقدَّمتها إلى النيابة بعد التعميم 
ذهبت  وفعالً  الدفع،  عن  عاجزة  أني  يوضح  الذي 
إلى النيابة بعد قرار استدعائي الكتش0 أني مدينة 
للمرأة التي وثقت بها على أنها صديقتي، وللعشرة 
درهم  بـ14مليون  سنوات  لسِت  بيننا  كانت  التي 
«فأنا  الدفع  يفوق مقدرتي فعجزت عن  وهو رقم 

معلمة ولست بنكاً». 
كانت النهاية صدور حكم ضد «فريال» بالسجن 
ألربع سنوات، لكن الصدمة األكبر هو تخلي زوجها 
عنها وزواجه من امرأة أخرى بعد ثالثة أشهر من 
«كنت  قائلة:  حظها  فريال  وتندب  احلكم!  صدور 
أنه  إال  يحميني  الــذي  والسند  الرفيق  انه  اعتقد 
تناسى زواجنا الذي استمر 18 عاماً، وحرمني من 

أطفالي األربعة».
عينيها  من  تتساقط  والدموع  بحزن  وتتابع 
املتعبتني: «وثقت بصديقتي فخانتني ووثقت بزوجي 
فخدعني. لن يصدق أحد قصتي، فأنا إن قرأتها قد 
أجد آالف األسئلة وماليني املالحظات، ولكن النار 
ال تولد إال من مستصغر الشرر، فأنا املعلمة اقبع 
هاهنا كرقم في دفتر مسؤولة السجن مع املجرمات 

علَّمت  التي  أنا  السوابق،  وصاحبات  املنحرفات  و 
أجياالً عن ما الذي يجب وما الذي ال يجب، أقع في 

أبسط خطأ ــ الثقة ــ في غير محلها». 
!ôØ°S RGƒL ójQoCG

في  يسمونها  كما  «التركية»  أو  ف.ن)،  أمــا( 
السجن، فقصتها مختلفة متاماً، وقد تكون األغرب 
في سجن الوثبة في قسم النساء. فقد دخلت هذه 
ألب  فهي  مزورة،  بأوراق  الدولة  الثالثينية  املرأة 
إيراني وأم تركية، ولدت وترعرعت في قرية صغيرة 
تتجاوز  كبيرة  أحالم  لها  كانت  هناك  تركيا.  في 
الصاخبة، املدينة  حياة  جتّرب  أن  وأرادت  القرية 

وأن تتحرر من الفتاة القروية وتعيش بكل مننمات 
وتفاصيل املدن الواسعة والشوارع الكبيرة، وهكذا 
مزور  بجواز  الوسطاء  مبساعدة  الرحال  حطت 
في أبوظبي. عملت في الدولة لسنوات كسمسارة 
القطاع  يعمل معها في  عقارات، حتى أحبت رجالً 
نفسه، وعاشا معاً في منزل مشترك حتى اكتشفت 
أنه يتاجر باملخدرات فأبلغت عنه، ومت القبض عليه،

ولكنه أبى أن يدخل السجن وحيدا،ً فأبلغ السلطات 
أن صديقته حتمل جواز سفر مزوراً وأنها زانية. 
اكتش0  ساخرة:«كأنه  بابتسامة  التركية  تقول 
التبليغ عنه  فجأة أني زانية، وأن حياتي معه قبل 
كنت فيها غير ذلك، فدخلت السجن ورجلي تسبق 
رجله». لكن القصة لم تنته بتقضية محكوميتها في 
السجن، فقد واجهتها عقبة أصعب وتشرحها قائلة: 
«بعد أن أنهيت مدة محكوميتي في السجن منذ عام 
تقريباً، أصبحت غير قادرة على اخلروج، ألني ال 
أمتلك أية أوراق ثبوتية، رفضت عدة سفارات منحي 
جواز سفر حتى أستطيع اخلروج من السجن ومن 
الدولة، ألن هناك حكماً ضدي باإلبعاد، فأصبحت 

مقيمة في السجن حتى إشعار آخر».
وتضي0 «التركية» وهي في حيرة من وضعها: 
«نتيجة لطيش العشرين أصبحت اآلن مهددة بأن 
أحلم  كنت  أن  وبعد  القضبان،  خل0  العمر  يضيع 

سجينة تتصل بالعالم اخلارجي

 â≤Khh »æàfÉîa »à≤jó°üH â≤Kh
øé°ùdG â∏Nóa »æYóîa »LhõH
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بالعيش في رغٍد وترف، أصبحت أترّقب األيام التي 
أعود فيها إلى قريتي الصغيرة التي هربت منها ذات 

يوم مليء باألحالم الكاذبة واألوراق املزورة ». 
  !»àæHG âYÉ°Vh

(ف.و) أو «فاطمة» هي سيدة أعمال عربية تبلغ 
من العمر48 سنة، بدأت قصتها عندما قررت السفر 
أوضاعها  لتحسني  إلىالكويت  وابنتها  ابنها  مع 
وظيفته.  بسبب  الوطن  في  الزوج  وتركت  املادية، 
العودة اكتشفت أن الزوج استولى  وعندما قررت 
من  النهوض  فحاولت  عليها،  وتزوج  أموالها  على 
هزميتها العاطفية واألُسرية واملالية وأخذت أطفالها 
وَقِدَمت إلى الدولة، بحثاً عن فرص للنجاح لتثبت 
لطليقها، أنه كان مخطئاً عندما تركها، وأنها قادرة 

على النجاح، ولنفسها،أنها قادرة على احلياة.
وعدها  جنسيتها  من  رجل  على  تعرَّفت  هنا 
مبعسول الكالم أنه قادر على فتح أبواب املال لها 
فوات  بعد  لتكتش0  وصدقته  مصراعيها...  على 

عرفياً  الوحيدة  ابنتها  تــزوج  نصاب  أنه  األوان 
بالسر على الرغم من أنه يكبرها بثالثني عاماً وأنه 
متزوج ولديه أربعة أطفال. لم يكت0 الرجل بذلك،

مشاريعها  ففشلت  أموالها،  كل  على  استولى  بل 
وتراكمت ديونها حتى جتاوزت املليون درهم، وما 

زاد الطني بلة، اكتشافها أنها مصابة بالسرطان.
وهكذا دخلت «فاطمة» السجن لعجزها عن سداد 
«توام»  مستشفى  في  تعالج  اآلن  وهي  املديونية، 
إلى  عــادت  التي  بابنتها  االتصال  فقدت  ولكنها 
النصاب وانقطعت أخبارها عنها منذ عام هي مدة 

حبسها إلى اآلن.
هذه  من  تريد  ال  إنها  بحزن:  «فاطمة»  وتقول 
الدنيا إال أن ترى ابنتها التي أدخلتها مستنقع ذلك 

النصاب أثناء بحثها احملموم عن الثراء. 
π¡é∏d ìOÉa øªK

بنجالديش، من  وهــي  «رشــيــدة»  أو   ( (ر.ك 
قتلت  أُم  قصة  إنها  تصديقها،  يصعب  وقصتها 
جنينها نتيجة اجلهل واخلوف واالستماع لتحذيرات 
في  تزوجت  إنها  رشيدة:  تقول  جاهالت.  جارات 
موطنها وجاءت مع زوجها إلىالدولة بهدف العمل،

وكانت حياتها تسير بصورة طبيعية، فزوجها يعمل 
وهي ربة بيت، حتى حملت وبدا بطنها ينتفخ، ولكن 
جاراتها أخبرنها أنها ال متلك أي أوراق تثبت أنها 
متزوجة وكل أوراقها في بلدها األصلي ويصعب 
دون  ثبوتية  أوراق  إيجاد  و  األطفال  تسجيل  هنا 
عقد الزواج. وهكذا بدل أن يدلها اجليران البسطاء 
طريق  عن  األوراق  بإحضار  البسيط  احلل  على 
األهل أو البريد، أشاروا عليها بالتخلص من اجلنني 
حتى ترتاح من املسؤولية. وهكذا ومبنتهى البساطة 
مبوافقة  جنينها  من  رشيدة  تخلصت  واجلهل، 
زوجها، واتهمت باإلجهاض عمداً هي وزوجها الذي 
الزواج  أوراق  انتظار  في  الرجال  في سجن  يقبع 
إنهما  أقوالهما  صدق  لتثبت  متأخرة  جاءت  التي 

متزوجان، ولكنهما قتال طفلهما َجهالً .

التركيةفاطمةفريال

موظفة في السجن تعطي دروساً في اللغة العربية للسجينات
 É¡LhR º∏©H É¡æ«æL øe â°ü∏îJ

êGhõdG ó≤Y ∂∏“ ’ É¡fC’
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للزواج»..«شباب  للتعارف»..«بنات  «بنات 
يبحثون عن بنت احلالل».. «موقع إسالمي للزواج 
100%» .. «موقع بامتيازات عالية يوفر لك فرصة 
مليوني  بني  «ابحث  املناسب»..  بالشريك  التقائك 

شاب وبنت عرب يرغبون بالتعارف والزواج»..
اإللكترونية،  املواقع  بني  انتشرت  عناوين  هي 
وتزج نفسها بني الرسائل اإللكترونية اليومية لتقدم 
خدمة (جمع رأسني باحلالل)، أصبحت تؤدي دور 
(اخلاطبة) في البحث عن ابن وبنت احلالل، حتى 
اتخذها البعض وسيلة بديلة عن األهل عند التفكير 
بالزواج، فقدمت اشتراكات مجانية بامتيازات تغري 
مرتادي هذه املواقع. لكن بني التصديق والتكذيب 
شعرة إن ُقطعت، ُرجحت الكفة التي ُتظهر حقيقة 
األعني  أمام  فالظاهر  ورائها،  من  املنشود  الهدف 
ُخفي  (ما  ُيقال  وكما  ولكن  اجلميع،  يرجتيه  خير 
أُسيء  إن  األمــور  تعاظمت  ولرمبا  أعظم)،  كان 

استخدامها أو استغاللها.
وما بني مؤيد ومعارض، نق0 على حافة احلقيقة 
بحذر مضاع0 حلجم املساحة التي يبحر بها آالف،
وألن  اإللكترونية،  املواقع  مرتادي  من  ماليني  بل 
املواقع  بعض  وجدت  مرغوب،  مجاني  هو  ما  كل 
بل   ، الساخن  كاخلبز  مطلوبة  نفسها  اإللكترونية 
وسيلة سلسة وسهلة إليجاد «النص0 الثاني»، فما 
دور هذه املواقع في األساس؟ وهل بالفعل جنحت 
في تأدية دور اخلاطبة؟ وما رأي الدين في ذلك؟

وهل توجد رقابة قانونية عليها؟؟
ºgƒdG ™«ÑJ ™bGƒe

ح. املوسوي هو واحد من الذين وقعوا ضحية 
املريرة  جتربته  يص0  بالزواج،  اخلاصة  املواقع 

قلة  بسبب  املوقع  ضحية  «وقعت  قائالً:  معها 
الوعي وكثرة األكاذيب، فقد تعرفت على فتاة قامت 
باد�  في  اشترطت  وهي  للزواج،  طلباً  مبراسلتي 
ليتم  صداقة  عالقة  عالقتنا  تكون  أن  على  األمر 
ألسابيع  املوقع  عبر  نتحدث  وكنا  بيننا،  التعارف 
تردد، فوافقت دون  هاتفها  قليلة حتى طلبت رقم 

واحملادثة  الهاتفي  باالتصال  بيننا  التواصل  ومت 
الفورية، فكنا نتبادل الهدايا في املناسبات واألعياد،
وكنت أحرص على إهدائها األشياء الغالية الثمينة 
العتقادي بأنها دليل على احلب، فاستمرت عالقتنا 
ما يقرب من العام ونص0 العام، حتى عدت بطلب 
األعــذار  بخلق  قامت  ولكنها  ثانية،  منها  ــزواج  ال

والتردد حتى مت االنفصال».
IôeGDƒe á«ë°V

وقعت  التي  ابنتها  قصة  تروي  األمهات  إحدى 
في رسالتها، حيث وقعت  الوهمية  املواقع  ضحية 
أحدهما  على  تعرفت  فقد  شابني،  مؤامرة  ضحية 
تخبر  أن  على  بتصديقه  فقامت  بالزواج،  فأوهمها 
فيخبرها  اآلخر  الشاب  ليدخل  باملوضوع،  والدتها 
بأن الشخص الذي وعدها غير صادق في نواياه،

من  محاوالت  ِعدة  وبعد  بالفعل،  ذلك  لها  وتبّني 
الشاب اآلخر، اجنرفت بعواطفها نحوه ليعدها أيضاً 
بالزواج، لتنتهي قصتها معه كما انتهت مع الشاب 

السابق.
∫ƒ°†ØdG ÜÉH øe

ميثة علي الشهياري طالبة جامعية، تدرك خطورة 
«وصلتني  فتقول:  مصداقيتها،  وعدم  املواقع  هذه 
رسالة عبر البريد اإللكتروني عبارة عن إعالن على 

الفضول  باب  ومن  بالزواج،  اخلاصة  املواقع  أحد 
العديد  ، وقد وصلتني  املوقع  بالتسجيل في  قمت 
من الرسائل منها املضحك من أناس ال أعرفهم وال 
يعرفونني، طالبني الزواج مني، ولكنني أرفض هذه 
الطريقة، ألن ما ُبني على خطأ فهو خطأ،ً مهما كانت 
الطرق واألعذار، عندها قمت بإلغاء اشتراكي منه،

والتعهد بعدم الرجوع إليه وال إلى غيره».
á«fÉ°ùfEG äÉeóN

إال أن ماجد الرفاعي يخال0 تلك اآلراء ويقول: 
مواقع  استخدام  من  سلبية  أو  أي ضرر  أجد  «ال 
الزواج، بل أجدها وسيلة من الوسائل التي تسهل 
أنكر  ال  ولكنني  اآلخر،  النص0  عن  البحث  عملية 
خطورة املغامرة في استخدامها، لذا يتوّجب احلذر 
من مرتاديه، ألن هناك من تكون أهدافه غير شريفة،

فيقوم باصطياد فرائسه من خاللها، وقد يحدث ما 
ال حتمد عقباه».

áHƒ∏£e áHÉbôdG
األبناء، على  ورقابتهم  األهل  دور  هناك  ويبقى 
فالعديد من اآلراء وجدت بأن تلك املواقع عبارة عن 
عنها، املعلن  غير  ُوضعت ألهداف خفية  «أفخاخ»، 
بتسهيل  املعلنة  وأهدافها  يؤمنوا مبصداقيتها  ولم 
من  منوذجان  وهنا  الراغبني،  على  الــزواج  أمور 
مناذج عديدة أخرجت مواقع توفيق رأسني باحلالل 
قوالً  املواقع «احملظورة»  وأنها من  من حساباتها، 

واحداً.
تقول:  أبناء ذكور  لثالثة  أم  الراجح وهي  حنان 
«دوري ال يقل عن دور والدهم في الرقابة واختيار 
إدخال  في  البداية  في  ترددت  وقد  املالئمة،  املواقع 

كما هو حال الكثير من مواقع اإلنترنت اخلدمية، أصبحت 
مواقع الزواج اإللكترونية مصدراً ألرباح طائلة ألصحابها في 
أنحاء العالم. وتشير إحصائيات إلى أن هذه املواقع متكنت في 
2008 من ترتيب ما يزيد على 120 أل0 زيجة في العالم. ومن 
املفاجىء أن هذا النوع من املواقع يدر أرباحاً تفوق ما تدره 
املواقع اإلباحية، فهي تصن0 ثالثة بني مواقع اإلنترنت املدفوعة 
بعد املوسيقى الرقمية وألعاب الفيديو. وتشير التقديرات إلى 
أن العائدات التي درتها مواقع الزواج اإللكترونية بلغت في 
أن  ويتوقع  درهــم)  مليار   3.6) دوالر  مليار  حوالي   2007

تتجاوز 1.65 مليار دوالر (6 مليارات درهم) في 2012. 
عضوية  رسوم  الشهيرة  الــزواج  مواقع  بعض  وتفرض 
تصل لدى موقع (ايهارموني) إلى 50 دوالراً (183 درهماً) 
دراهم)   110) دوالراً   30 إلى  (ماتش)  موقع  ولدى  شهرياً 

شهرياً. 
ومع منجم الذهب هذا، حترص مواقع الزواج اإللكترونية 
بلغ  وقد  جدد.  أعضاء  الجتذاب  والتسويق  الترويج  على 
 2009 في  االعالنات  على  املواقع  هذه  صرفته  ما  مجموع 

حوالي 350 مليون دوالر (1.2 مليار درهم) فقط الغير!

 øe ∂ë°†j Ée É¡æe IÒãc πFÉ°SQ »æà∏°Uh
!»æe êGhõdG ¿ƒÑ∏£j »æfƒaô©j ’ ¢UÉî°TCG

ي ح
املرير جتربته  يص0  بالزواج، اخلاصة  املواقع 

كما هو
مواقع الزو
أنحاء العالم
2008 من ت
املفاجىء أن
املواقع اإلبا
بعد املوسي

أن العائدات
حو  2007
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إذا  خطورته  مبدى  ُمسبقاً  لعلمي  لبيتي،  اإلنترنت 
أكبر  كانت  له  حاجتنا  ولكن  استخدامه،  أسيء  ما 
من االستغناء عنه ولكن بوجود شرط املراقبة، هذا 
النافعة  للمواقع  وتوجيههم  إلى نصحهم  باإلضافة 
اخلاصة  للمواقع  وبالنسبة   ، منها  ُيستفاد  والتي 
بالزواج فلم أدخلها جلهلي بوجودها من األساس».

أما أم فرج والتي تعمل مدّرسة للمرحلة الثانوية 
فتقول: «عملي كمدّرسة يحتّم علي النصح واإلرشاد،
ومن املشكالت التي أواجهها من الطالبات في هذه 
ففي  املدرسة،  في  احملظورة  املواقع  هي  املرحلة 
الطالبات  بعض  قامت  الدراسية  احلصص  إحدى 
مواقع  إلى  ودخلت  اإلنترنت  وجــود  باستغالل 
مختلفة محظورة من االستخدام في املدرسة حسب 
القوانني املتبعة فيها، ومنها املواقع اخلاصة بالزواج 
بعض  خالل  من  إال  بوجودها  لدي  علم  ال  والتي 
الطالبات، وعند معرفتي بها، قمت من باب موقعي 
كمعلمة بنصحهن بعدم الدخول إليها، ليس هذا فقط 
بل وشرح سبب املنع وأنها مواقع وهمية وأفخاخ 
لإليقاع بالشباب والفتيات، وأمتنى أن تكون هناك 

قوانني ملنع وحظر هذه املواقع».
áaƒdCÉe ÒZ ádÉM

من جهته يحذر الدكتور حسن محمد املرزوقي،
اإلمارات  «جامعة  في  القانون  كلية  عميد  مساعد 
من  لها  ملا  املواقع  هذه  مثل  من  املتحدة»،  العربية 
أن مؤسسة  الواضح  «من  يقول:  آثار سلبية حيث 

الزواج  في  الرغبة  إبداء  إن  القول:  من  بد  ال  وهنا 
أمر ال يعارضه الشرع بال شك، بل هو أمر مندوب 
األمر يحصل عن طريق  ومحبوب، ولكن كون هذا 
لذا  سيئة  عواقب  له  ذلك  فإن  اإللكترونية،  املواقع 

وضع العلماء لها بعض الضوابط».
AÉª∏©dG ±ÓàNG

يقول  املواقع،  هذه  مثل  في  الدين  رأي  وعن 
املرزوقي: «هناك اختالف في الرؤى بني العلماء من 

كل زمان ومكان، والنبي- صلى الله عليه وسلم- 
يقول: (ال يكن أحدكم إّمعة). 

وهناك بعض الضوابط التي ينّوه عنها املرزوقي 
حتذيراً من العواقب املترتبة على اللجوء إلى املواقع 

اإللكترونية، فكانت ثالثة ضوابط أساسية هي:
1. يجب أن يكون املشرفون والقائمون على مثل 

هذا األمر من أهل الصالح والتقى.
2. أن ال يتعدى املشرفون حدود التقريب حتى ال 

تتسرب املعلومات وتنتشر.
3. عدم عرض صورة الفتاة على اإلنترنت.

Ö«bQ ’h Ö«°ùM ’
ولكن كي0 يكون األمر إذا كانت مواقع مفتوحة 
ودردشة دون حسيب أو رقيب؟ سؤال يتبادر في 
عليه  ليجيب  خطورتها،  حتّسب  ممن  الكثير  ذهن 
تكلم  لذا  اخلطورة،  تكمن  «هنا  قائالً:  املرزوقي 
كثير من العلماء والفقهاء وعلماء النفس واألخالق 
وتباينت  اإلنترنت،  عبر  الزواج  عن  اإلعالن  حول 
الضبط  آراؤهم، فهناك من يقول: ال حرج بشرط 
والربط، وهناك من يقول: باملنع، وهناك من يقيّده 
بصالح القائمني على هذه الشبكات، ولكنني أقول: 
خطورة، فيها  املسألة  األشكال  من  شكل  بــأي 
وُبعد صارخ وواضح عن األعراف والتقاليد، ألنه 
فالفتاة  وعرضه،  لدينه  استبرأ  فقد  استبر�  من 
قد  وأهلها  ذاتها  عن  وُتعلن  نفسها  تعرض  التي 
في  يتمادى  من  هناك  للتالعب، ألن  ُعرضة  تكون 

التصرفات واألخالق والنوايا».
¿ƒfÉ≤dG ÜÉ«Z

وحول عدم وجود قانون مينع انتشار مثل هذه 
ليس  أنه  علمي،  «حسب  املرزوقي:  يقول  املواقع، 
هناك قانون ملزم للجهات املختصة متنع مثل هذه 
املواقع، ألن املسألة كما أسلفنا مسألة خالفية بني 
العلماء، ولكن متى ما رأت اجلهات املختصة حجبها 
ومنعها، فذلك أمر ممكن ومقبول، خاصة وأنه سبق،

منع بعض  الدولة  في  املسؤولني  بعض  وأن طلب 
هذه املواقع من قبل مزودي خدمات اإلنترنت».

مألوفة  غير  جديدة  حالة  تعيش  ذاتها  بحد  الزواج 
من التغيّرات التي طرأت على املجتمع، فنحن نعيش 
في عالم القرية الكونية ونتجاوز إطار احلي واملدينة 
والقرية والعشيرة والقبيلة، وعليه فإننا نتعامل مع 
اإلنسان اآلخر الذي يختل0 معنا في املكان، ولكنه 
مياثلنا في أفكاره وآماله. ولهذا التغيير زوايا كثيرة 
ُينظر إليه منها، ألن طبيعة اإلنسان ال تقبل كل طار� 
بسهولة، خاصة إذا كان طارئاً اجتماعياً يختل0 عن 
األشكال التقليدية وميس املرأة. ومن هنا، ظهرت حالة 
جديدة وطريق آخر يتعامل هذا اإلنسان معه للتعارف 
والتقارب، وهذا التعارف والتقارب ليسا بني جنس 
واحد بل بني جنسني مختلفني، وليس مجرد تعارف 
وقتي، بل الهدف منه عند البعض صادق وعند اآلخر 
للتسلية، ألن هناك من الشباب من يتخذ هذه الوسيلة 
النبوي (ثالث  للتسلية فقط، وهذا مخال0 للتوجيه 
جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطالق والرجعة)،

حيث جواز أو عدم جواز مواقع الزواج اإللكترونية،
هذه  أن  املــوضــوع:  هــذا  في  األمــر  لكن خالصة 
أن  وإيجابيات. ومن سلبياتها  لها سلبيات  املواقع 
الغليظة  واملواثيق  العقود  من  وعقده  الــزواج  أمر 
التي ال حتتمل الغموض، أما إيجابياتها فهي وسيلة 
تعارف وتقارب إذا اتخذت كل اإلجراءات الوقائية. 
إعالم  من  التعارف  بعد  بد  فال  وذاك  هذا  وعلى 
هذا  أؤيد  ال  ولكنني  الطرفني،  من  والسؤال  األهل 
األمر ألن صيانة البيوت واألعراض مقدمة على كل 
إليه بعض  ينظر  اإلنترنت  عبر  الزواج  وأن  شيء، 
الناس نظرة اخلاطبة، ثم أنه من املعروف أن املرأة 
يتماشى مع  لذاته ال طالباً، وهذا ال  كائن مطلوب 
مكانة املرأة عموماً واملسلمة خصوصاً، ورمبا ُيقال: 
إننا نعيش في مجتمع تكثر فيه عالقات الصحبة،

وبالتالي فال مانع، فنقول: األخالق هي األخالق في 

إذا
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تنامت في السنوات األخيرة في املغرب ظاهرة 
حتويل  ووكــاالت  البنكية  الوكاالت  على  السطو 
إذ لم تعد متضي إال أسابيع أو أيام، حتى  األموال، 
يجري تداول خبر سطو أو محاولة سطو، من قبل 
مسدسات  أو  بيضاء  بأسلحة  مدججني  لصوص 

مختصني في هذا النوع من االقتحام. 
استهدف  الذي  السطو،  عمليات  مسلسل  انطلق 
في بداية األمر الوكاالت البريدية (االستيالء على 
١٠٠ ألO درهم مغربي (١٣ ألO دوالر)، من وكالة 
بعد  األمر  ليتطور   ،٢٠٠٦ منذ  البريدية)،  بسطات 
ذلك إلى عمليات سرقة مخطط لها بدقة، وباحترافية 
متناهية كما سجل في عدة حاالت، بعدما أصبحت 
أموال هذه املؤسسات املالية تسيل لعاب اللصوص، 
مقلدين باحلرف مشاهد األفالم الهوليودية، وأفالم 

احلركة.
عمليات  تنفيذ  أن  الشرطة  سجالت  وتظهر 
السطو أصبحت تتخذ منطق اجلرأة واملجازفة في 
اقتحام البنوك بالسيوف والسكاكني أو مسدسات 
اللصوص  هــؤالء  «أداء»  تطور  كما  بالستيكية، 
ال  حتى  مالمحهم،  إلخفاء  أقنعة  ارتداء  من خالل 
زوايا  في  املثبتة  املراقبة  كاميرات  أمام  ينكشفوا 

البنوك.
اختيار  احترافية كبيرة في  كما جرى تسجيل 
املناسب  التوقيت  واختيار  املستهدفة،  البنوك 
لتنفيذ السطو، وكذا في طريقة التعامل مع كاميرا 
املراقبة املثبتة بالوكالة عن طريق جتنب عدساتها، 
أفواههم،  وتكميم  املستخدمني  تكبيل  إلى  إضافة 
وتنفيذ العملية في وقت وجيز ال يتجاوز الدقائق، 
ومغادرة املكان دون إثارة انتباه أي أحد في املكان 

QÉ¡ædG í°Vh ‘
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الذي تقع به الوكاالت املستهدفة. 
ò«ØæàdG ‘ á«aGÎMG

وسجلت خالل شهر ديسمبر ٢٠٠٨ وحده، عدة 
ووكاالت  بنكية  وكاالت  استهدفت  سطو  عمليات 
فاشالً،  وبعضها  ناجحا،  بعضها  كــان  بريدية، 
من  الثانية  احلالة  في  األمــن  مصالح  متكنت  إذ 
اعتقال اللصوص قبل تنفيذ مخططهم في عمليات 
أو متلبسني بالسرقة داخل الوكالة. كما  استباقية، 
جنحت في فك لغز عمليات سطو، واعتقلت مدبريها، 
يزال  ما  حني  في  املسروقة،  األموال  واسترجعت 

البحث جارياً في عمليات أخرى بقيت غامضة.
على  للسطو  فاشلة  محاولة  سجلت  وهكذا، 
وكالة بنكية تابعة للبنك الشعبي بإقامة نورماندي 
بالبيضاء، يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٨، ومحاولة فاشلة 
مقاطعة  في  لبنك  آلي  صراف  جهاز  على  للسطو 
وعملية سطو على ٧ آالف درهم  سباتة بالبيضاء، 
مغربي من وكالة بنكية (فرع البنك املغربي للتجارة 
١١ يــوم  مبراكش،  السعادة،  بحي  والصناعة) 

ديسمبر ٢٠٠٨، وعملية سطو على ١٧٠ ألO درهم 
ديسمبر   ٢٩ يوم  كاش»،  «وفا  وكالة  من  مغربي 
 Oوعملية سطو على مبلغ ٣٨٠ أل ٢٠٠٨ مبراكش، 
ديسمبر   ٢٣ يوم  للبريد،  وكالة  من  مغربي  درهم 

٢٠٠٨ بقلعة مكونة في اجلنوب املغربي.
عملية سطو على  كما سجلت خالل سنة ٢٠٠٨، 
تقع  يونيون»،  «ويسترن  األمــوال  لتحويل  وكالة 
استولى  متارة،  بعمالة  زياد،  بن  طــارق  بشارع 

خاللها اللصوص على ٢٠٠ ألO درهم مغربي. 
اقتحام  اللصوص  حــاول  أخرى،  عملية  وفي 
الوكالة نفسها مبركز البريد مبدينة «سال»، وشرعوا 
غير أن  في حفر اجلدران، القتالع الباب الرئيسي، 
الذين  بفضل يقظة رجال األمن،  محاولتهم فشلت، 

هرعوا إلى عني املكان، فالذ اللصوص بالفرار.
٢٠٠٩ خــالل  حاولت  أخــرى  عصابة  وكانت 
الشعبي،  البنك  ملجموعة  تابعة  بنكية  وكالة  سرقة 
يوجد مقرها بشارع بئر أنزاران. وحسب مصدر 
أمني، فإن محاولة السرقة فشلت، بعد أن تعذر على 

اللصوص فتح اخلزنة، التي حتتوي على األموال.

 ≥£æe òîàJ âëÑ°UCG ƒ£°ùdG äÉ«∏ªY
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ومبقاطعة «الفداء- مرس 
 ، ء لبيضا ا ر ا لد با « ن لسلطا ا
للسطو  فاشلة  محاولة  سجلت 
للتجاري  تابعة  بنكية  وكالة  على 
زاوية  ملتقى  عند  تقع  بنك»،  «وفا 
وزنقة  اخلطابي  السالم  عبد  زنقة 

روما.
إلحدى  حارساً  أن  أمني  مصدر  وذكر 
العمارات املجاورة للوكالة، سمع حوالي الرابعة 
صباحاً دوي تكسير زجاج، فخرج الستطالع األمر، 
إلى أنه بعد  مشيراً  ليفاجأ بزجاج الوكالة مكسراً، 
األمن  عناصر  قبل  من  الوكالة  على  الطوق  إحكام 
واعتقال لص واحد أكد أنه حاول  جرت مداهمتها، 

تنفيذ عملية السطو لوحده.
وفي سيدي بنور بإقليم اجلديدة، تعرضت وكالة 
لتحويل األموال «مونيغرام» إلى عملية سطو على 
نفذها رجل وسيدة ومعهما  مبلغ ١٠ آالف درهم، 
منت  على  فرا  ثم  للموظفة،  تهديدهما  بعد  طفل، 

سيارة.
وتبقى أكبر عملية قادتها مصالح األمن في تفكيك 
اعتقال  البنكية،  الوكاالت  على  السطو  عصابات 
عصابة إجرامية، تتكون من سبعة أفراد لهم سوابق 
متورطني  إلى جانب شقيقة زعيم العصابة،  عدلية، 
في اعتداءات بالسالح على وكالة لـ«البنك الشعبي»، 
بتافرسيت بالناضور، وأخرى لـ«التجاري وفا بنك» 
٢٦ يومي  التوالي،  على  وقعت  احملمدية،  مبدينة 

أكتوبر و٦ ديسمبر ٢٠٠٧.

وجاء تفكيك هذه العصابة، حسب بالغ لإلدارة 
بعد اعتقال سبعة أشخاص  العامة لألمن الوطني، 
وبحوزتهم سالحاً نارياً، ومسدسات غازية، وقنابل 

مسيلة للدموع، وأقنعة، وجزءاً من املسروقات.
كما قادت هذه العملية األمنية إلى حجز سالح 
ناري من نوع «سميث ويسن» عيار «ماغنوم ٣٥٧»، 
و٥٨ رصاصة من العيار نفسه، إلى جانب مسدسني 
وقنبلة  ملم،   ٤٫٥ عيار  «غامو»  نوع  من  غازيني 
مسيلة للدموع، باإلضافة إلى شفرة حادة متوسطة 
احلجم كانوا يستعملونها في قطع األسالك الهاتفية 
للوكاالت التي يستهدفونها، وأربعة أقنعة وقبعتني، 
وجزء من عمالت مالية وطنية وأجنبية و٤٢ بطاقة 

بنكية، قاموا بسرقتها من وكالة احملمدية.
خالل  التي جرى تسجيلها،  السطو  أما عمليات 
األلفة  بحي  وكالتني  بينها  من  فنذكر   ،٢٠٠٧ سنة 
١٨٠ على  االستيالء  مت  حيث  الدارالبيضاء  في 
و١٠٠ ألO درهم مغربي على  ألO درهم مغربي، 
اتصاالت  تابعة لشركة  إلى وكالة  إضافة  التوالي، 
ونا (٥ آالف درهم) ووكالة لتحويل األموال (وفا 
١٥) القنيطرة  في  اخلامس  محمد  بشارع  كاش) 
ووكالة بنكية بحي احمليط في الرباط  ألO درهم)، 
( ٢٠ ألO درهم)، ووكالة بنكية في احملمدية ( ٢٥٠

ألO درهم).
á©ª÷G ΩÉjCG ƒ£°ùdG

ويبدو أن لصوص املصارف واملؤسسات املالية 
أيام  السطو  عمليات  تنفيذ  على  البداية  في  اتفقوا 
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اجلمعة فقط، وبالضبط بالتزامن مع صالة اجلمعة، 
(سرقة  التوقيت  هذا  في  عمليات  عدة  سجلت  إذ 
بحي  بنكية  وكالة  وسرقة  بسطات،  بريدية  وكالة 
مستغلني غياب بعض املوظفني،  األلفى بالبيضاء)، 
البنكية  للوكالة  احملاذية  واألزقة  الشوارع  وخلو 
الصالة  بأداء  املنشغلني  املواطنني  من  املستهدفة 
يسهل  مما  العائلة،  مع  «الكسكس»  وجبة  وتناول 

عليهم عملية الفرار بكل حرية.
وال يجد هؤالء اللصوص الذين يختارون وقت 
تنفيذ مخططهم بدقة متناهية، أي عناء في االستيالء 
على املبالغ املالية املوجودة في الصندوق، وال أدنى 
مقاومة من طرف املوظفني، إذ ال يتجاوز عددهم في 

سرعان ما يستسلمون  الغالب موظفني إلى ثالثة، 
لألمر الواقع أمام لص أو لصني مدججني بسيفني 

من احلجم الكبير، فينصاعون ألوامرهم.
á«∏NGódG ôØæà°ùJ ƒ£°ùdG äÉ«∏ªY 

البنكية،  الوكاالت  أموال  استهداف  تنامي  دفع 
من قبل لصوص مدججني بأسلحة بيضاء  أخيراً، 
هؤالء  وجناح  األحيان،  بعض  في  نارية  وأخرى 
الوكاالت،  بعض  من  مهمة  مبالغ  على  السطو  في 
إلى التفكير وبشكل جدي في مخطط لتدبير عملية 
لهذا  والتصدي  املرافق،  بهذه  األمن  على  احلفاظ 

النشاط اإلجرامي. 
عن  واملسؤولون  الداخلية  وزارة  اتفقت  وهكذا، 
املؤسسات البنكية، على بلورة سياسة حتدد املعايير 
وكذا  التي ينبغي توفيرها،  والوسائل والتجهيزات، 

االجراءات التي يتعني اتباعها في مجال األمن.

الوكاالت  على  مفروضة  املعايير  هذه  وستكون 
الوكاالت  ستستفيد  حني  في  حديثاً،  ستفتح  التي 

املوجودة للتأهيل بهدف املطابقة مع هذه املعايير.
 وستتواصل اإلجراءات بدخول القانون املتعلق 

باألمن اخلاص، ونقل األموال حيز التنفيذ قريباً.
ƒ£°ùdG äÉ«∏ªY ™LGôJ

عرفت حاالت السطو على البنوك تراجعاً واضحاً 
فالعمليتان  املاضية،  الثالث  السنوات  امتداد  على 
اللتان سجلهما النصO األول من سنة ٢٠١٠ هما 
لم  بحيث  سطو،  محاوالت  مجرد  األمر  واقع  في 
اإلجرامي  مشروعهم  استكمال  من  اجلناة  يتمكن 
بفضل تدابير األمن التي مت تعزيزها على مستوى 
التنسيق  وبفضل  املستهدفة،  البنكية  املؤسسات 
مع مصالح األمن املختصة محلياً في إطار تعزيز 

احلكامة األمنية حملاربة مثل هذه الظواهر. 

ألقت  املنصرمة،  السنة  من  ديسمبر  في 
البيضاء  الدار  في  القضائية  الشرطة  عناصر 
السطو  محاولة  وراء  كان  متهم  على  القبض 
وأحالته على الوكيل  على ثالث وكاالت بنكية، 
العام، بعد متابعته بتهمة تكوين عصابة إجرامية 
والسرقة املوصوفة ومحاولة السطو على بنوك، 
كما  املساهمة،  بتهمة  «خليلته»  توبعت  بينما 

صدرت مذكرة بحث في حق شريك له.
املتهم  اعترف  معه،  التحقيق  سياق  وفي 
باقتحام ثالث وكاالت بنكية مبنطقة البرنوصي 
حديدية  بقطعة  مستعيناً  البيضاء،  الــدار  في 
إلى  والــدخــول  الــزجــاج  كسر  على  ساعدته 
قبل أن ينكشO أمره  الوكاالت البنكية الثالث، 
ويضطر إلى الفرار بعد سماع صوت صفارات 

اإلنذار املثبتة بالبنوك.
كما اعترف أن له شريكاً كان يتكلO مبهمة 
نقله عبر سيارته إلى األهداف التي كان يخطط 
للسطو عليها، ويساعده على الفرار في اللحظة 

املناسبة.
السطو  عمليات  إلــى  جلــوءه  املتهم  ــرر  وب
باحلصول على مال لتوفير حاجياته من مادة 
الكوكايني املدمن على تعاطيها، والتي ابتلي بها 
حني كان مقيما بإيطاليا قبل طرده منها، بعد أن 

تورط في عملية سطو على أحد البنوك. 
وساعدت صور التقطت جلزء من وجه املتهم 
إذ عممت بعض مواصفاته  على الوصول إليه، 
إلقاء  بهدف  األمنية،  املراكز  من  مجموعة  على 

القبض عليه.
وجهه  من  جلزء  امللتقطة  الصور  وكشفت 
قدمها  التي  االعترافات  أن  كما  معه،  تطابقاً 
عن القطعة احلديدية وسروال حجزته مصالح 
األمن بأحد البنوك الثالثة، ومحجوزات أخرى، 
الوكاالت  اقتحام  عملية  في  تورطه  أظهرت 

البنكية املعنية. 

»Hô¨e Ωô›
á«dÉ£jEG IÈîH           

رجل شرطة يقتاد لصاً حاول السطو على بنك
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الثوار  تسمية  حسب  الشهداء»  «مليدان  الزائر 
املصريني، واملعروف سابًقا باسم «ميدان التحرير» 
حرص  مدى  يالحظ  املصرية،  العاصمة  قلب  في 
قادة املعتصمني على إشاعة األمان بني املتظاهرين 
يفدون  الذين  للميدان،  والزائرين  الثوار  وقــادة 

للميدان ملشاهدة عرس ثورتهم الشعبية.
بها  يقوم  التي  التفتيش  أعمال  على  وعــالوة 
الثوار لتأمني وتأكيد ثورتهم السلمية، فإنهم كانوا 
يحرصون على تأمني مفقودات الزائرين وزمالئهم 
الثائرين، تأكيداً منهم على أن اجلميع في «ميدان 
الشهداء» البد أن يشعر باألمان، وليس فقط بحرية 
بإسقاط  املشروعة  ومطالبهم  آرائهم  عن  التعبير 

النظام.
وفي الوقت الذي كان يحرص فيه الثوار على 
حتقيق وتعزيز القيم األخالقية بني املتظاهرين، وهو 
ما يالحظه الزائرون بعدم التحرُّش بني احلضور،
أنهم  إال  الفتيات،  أم  الشباب  جانب  من  ســواء 
إلى  أيًضا على ترسيخ مبدأ رد احلقوق  حرصوا 
أصحابها، وتأكيد وترسيخ قيم األمانة والشفافية،
التي يبدو أنها كانت غائبة عن كثيرين، وهو ما كان 

دافًعا إلقامة ثورتهم، بجانب عوامل أخرى.
وانتشرت أيضاً في امليدان سيارات «بنك الدم» 
بالدم  ع  التبرُّ على  املواطنني  حتث  كانت  والتي 
األخيرة، األحداث  في  املصابني  إسعاف  أجل  من 

 QÉ¶fCG §fi ô°üe ÜÉÑ°T íÑ°UCG ∞«c
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وبالفعل لقيت نداءاتهم استجابة من املواطنني الذين 
حاولوا رد اجلميل ملصابي الثورة على مافعلوه من 

أجل مصر.
كما ساد في «ميدان التحرير» خالل 18 يوماً،
وهي فترة االعتصام روح التعاون واالنتماء وحب 
الوطن، وعادت األخالق املصرية لطريقها الصحيح،

فشهد «امليدان» زواج شاب وفتاة بعد أن مت جمع 
ليستكمل  امليدان  في  معتصم  كل  من  واحد  جنيه 
املعتصمون  واحتفل  ـــزواج.  ال  Oتكالي الشاب 
رجال  شــارك  فيما  امليدان،  قلب  في  بالعريسني 
أب  احتفل  كما  التاريخي،  الزواج  هذا  في  اجليش 

مبولوده اجلديد وسط هذا احلشد من املصريني.
نت مجموعة من الشباب حملة من أجل  كما دشَّ
مع  بالتعاون  وجوانبه  التحرير»  «ميدان   Oتنظي
حمالت  احملافظات  كافة  في  وانتشرت  اجليش، 
دعوات  انتشرت  حيث  الشوارع،   Oلتنظي مشابهة 
على «الفيس بوك» حتث الشباب على التعاون من 
أجل نظافة الشوارع. كما طالب الشباب املتبني لهذه 
الدعوة بضرورة تنظيO جميع شوارع احملافظات 
جميع  تكون  حتى  باستمرار،  منطقته  في  كل 
احملافظات نظيفة وجميلة. وطالبت الدعوة بضرورة 
إحضار األدوات التي تساعد على التنظيO. وذكرت 
الدعوة أن الشباب اتفقوا مع شركة نظافة لتوفير 

سيارات لنقل القمامة.
«ميدان  قلب  في  بجولة   «999» قامت  وقــد 
الشبابية  احلركات  خاللها  من  رصدت  التحرير»، 
الشعبية التي رفعت شعار «من أجل مصر» والتقينا 
بعدٍد من الشباب، حيث قالت بسمة عبد املنعم إحدى 
املشاركات في التنظيO: إنها لم تنزل إلى «ميدان 
رفض  بسبب  وذلــك  املظاهرات،  وقت  التحرير» 
والدتها، ولكنها اليوم، «وبعد أن شعرت بأهمية ما 
فعله هذا امليدان لتاريخ مصر ومساهمته في تغيير 
فقد قررت مع مجموعة من  مسار حياتنا جميعاً، 

صديقاتي النزول إلى امليدان لتنظيفه». 

وحتدث عمرو عبد التواب طالب في كلية احلقوق 
«جامعة القاهرة»وهو أحد املتطوعني الشباب قائالً: 
«إن مصر هي بيتنا الكبير، ويجب علينا أن نحافظ 
فقد  األرض،  بقاع  أجمل  وجنعله  وننظفه  عليه 
كنت ضمن املعتصمني من شباب ثورة 25 يناير،
أترك  أال  وقــررت  يوم،  أول  من  فيها  وشاركت 
«امليدان» ومكان االعتصام إال وهو نظيO وأفضل 

مما كان عليه».
كما حتدث عادل ميخائيل، مهندس مدني قائالً: 
«إننا نعيش عهداً جديداً، ونؤكد، أننا سنجعل مصر 
«ميدان  على  تهافت  فالشباب  وجميلة»،  جديدة 
التحرير» لالنضمام حلملة تنظيO امليدان. وسادت 
«امليدان» أجواًء من األخوة واالنتماء للوطن تدعو 
للفخر واالعتزاز، وهذا سيكون سلوك كل مواطن 

يعشق تراب هذا البلد.
وقد عمل املتطوعون الشباب، على تنظيO األرض 
في  التماثيل  وحتى  املصابيح   Oوتنظي والشوارع 
مئات  دأب  الــذي  املكان  في  ومحيطه،  «املــيــدان» 

اآلالف من املتظاهرين على االحتشاد فيه.
كلية  في  طالبة  محمد  حسني  مــروة  وحتدثت 
اآلداب «جامعة املنصورة» فقالت: «جئت خصيصاً 
من املنصورة حتى أشارك في هذا العمل الوطني،

وهم  التلفاز  عبر  والفتيات  الشباب  أشاهد  وكنت 
يجتمعون من أجل التعاون لعودة «ميدان التحرير» 
جدعان  يا  «إحنا  يهتفون  وهم  حاالته  أفضل  إلى 
وبالفعل  أشاركهم،  أن  متنيت  امليدان»،   Oحنظ
اجلامعة  من  أصدقائي  من  ومجموعة  حضرت 

للمشاركة في هذا العمل الوطني».
«يكفي أن األعالم املصرية ترفرف في شوارع 
محمود  رامي  حتّدث  هكذا  كلها»،  مصر  وميادين 
الذي تابع  للبريد»  أحمد موظO «بالهيئة املصرية 
قائالً: «أشعر بالفخر بأني مصري، وحضرت إلى 
«امليدان» حتى أُشارك في هذه التظاهرة الوطنية من 
ليظهرا  البلد  ووسط  التحرير»  «ميدان  عودة  أجل 

في أبهى صورة». وأضاف: أنه شعر بحب الشباب 
رجال  ــؤالء  وه تساعد،  عائالت  فهذه  لوطنهم، 
علَّقوا  الذين  للشباب  بالدعاء  يتوجهون  مسنون 
لإلزعاج»   Oنأس» تقول  شعارات  على صدورهم 

و«أمس تظاهرت واليوم أبني».
الذي يعمل في  ومن جانبه، حتدَّث خالد جمال 
مواطناً  أكون  أن  «قررت  قائالً:  السياحي  املجال 
إيجابياً وأعمل من أجل حياة أفضل بشكل عملي،
 Oاملتح أمــام   Oتنظي بحملة  وأصدقائي  فقمت 
املصري املجاور «للميدان»، حتى تكون رسالة في 

الوقت نفسه ودعوة لعودة السياحة مرة آخرى».
 Oالتنظي أداوت  يده  وفي  عالء  محمد  وحتدث 
قائالً: «نحن فخورون جداً مبصر، إنها املكان األجمل 

في العالم، وندعو العالم بأسره إلى زيارتنا». 
يتغير  لم  بلدهم  أن  املصريني  من  كثير  ويرى 
تغيروا. ويقول  قد  أنفسهم  الناس  إن  بل  فحسب، 
على  بالتغيير  «بدأنا   :Oموظ احللوجي،  محمد 
املستوى السياسي، والناس أنفسهم سيتغيرون».   
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ا، ومصدر فخر واعتزاز بأبنائها  الرواد هم رصيد األمم التي يشكل لها مخزوناً علمياً ومعرفياً وحضارياً ثّرً
الذين أسهموا في بناء نهضتها وتشييد أركانها. تكرمي هؤالء الرواد ُيشعر األجيال احلاضرة واملقبلة بأن 
الوطن ُيقدّر العمل ويحفظ حق أولئك الذين عملوا في ظروف أصعب من الظروف التي يعملون فيها اآلن، 
وتلك التي سيعمل فيها أبناؤهم وأحفادهم، بفعل تطور احلياة وتوفر اإلمكانات التي لم تكن متوفرة ملن 

سبقهم إلى العمل والتأسيس والبناء.
وعندما نتحدَّث عن الرواد، فإننا ال نخّص مجاالً معيناً من مجاالت العمل، وإمنا نقصد جميع املجاالت، 
التي يقوم  إلى أسفله، وفي كل ركن من األركان  الهرم  إلى كل عامل، من قمة  البناء يحتاج  أن  باعتبار 
البناء عليها. لذلك جند املجتمعات املتقدمة حتفظ لكل عامل حقه في التكرمي املادي واملعنوي، وال حتيله 
إلى املستودعات كما نفعل بأشيائنا القدمية من مالبس ومقتنيات وما شابهها، بل إنها تعتبر الرواد ثروة 
ورصيداً من اخلبرة، تعود إليه وهي تخطط لالنطالق نحو املستقبل، ُمتطلعة إلى آفاق أرحب من النجاح 

والتقدم.
هذا  يحدث  فهل  الراسخة،  اإلنسانية  والقيم  املباد£  ذات  واألمم  املتقدمة  املجتمعات  كل  في  هذا  يحدث 

عندنا؟
الكويت  دولة  احتفال  مبناسبة  أمسية  بدبي  والعلوم»  الثقافة  «ندوة  أقامت  املاضي  فبراير  شهر  أواخر 
الشقيقة بالذكرى اخلمسني الستقاللها، وقد تضّمنت األمسية محاور عدة، كان من بينها: محور العالقات 
اإلعالمية والذي لعبت الكويت دوراً رائداً فيه، حيث ساهمت في تأسيس «اإلعالم التلفزيوني» في اإلمارات 
قبل قيام الدولة عندما أنشأت عام 1969 تلفزيون الكويت من دبي الذي كان أول تلفزيون في اإلمارات، 

متزامنا مع تلفزيون أبوظبي الذي بدأ إرساله في العام نفسه.
كان من بني ضيوف تلك الندوة املذيع واإلعالمي الكويتي القدير األستاذ ماجد الشطي، وهو أحد الرواد 
الذين أسهموا في تأسيس (تلفزيون الكويت من دبي) قبل 42 عاما، وقد عاد إلى الكويت بعد قيام دولة 
اإلمارات وتسليم التلفزيون إلى وزارة اإلعالم والثقافة في الدولة، ثم استقدمه تلفزيون أبوظبي عام 1977 
لالستفادة من خبرته في تدريب املذيعني، فكان له الفضل في استقطاب وتأهيل العديد من املواطنني الذين 
أصبحوا بعد ذلك جنوماً في مجال اإلعالم التلفزيوني اإلماراتي، مذيعني وقارئي نشرات أخبار ما زالت 
أصواتهم َترن في آذان أولئك الذين عاشوا تلك املرحلة، وإن كانت وجوههم قد غابت عن الشاشة ألسباب 

ليس هذا مجال ذكرها. 
ـ الكويتية عن  تساءل الصديق ماجد الشطي في احملور الذي حتدَّث خالله عن العالقات اإلعالمية اإلماراتيةـ 
املذيعني اإلماراتيني األوائل الذين كانوا جنوم تلك الفترة، وعما آل إليه حالهم، فكان الصمت واألسى هو سيد 
املوقO، حيث اختفت تلك األسماء واختفى معها أصحابها وتواروا في زوايا النسيان، ولم يعد أحد يعرفهم 
أو يذكر لهم ما قدموا من إسهامات قيّمة إلعالم اإلمارات، في مرحلة تعد األصعب بكل املقاييس، ولم يتم 

تكرميهم من قبل أي جهة، كأن أدوارهم في احلياة قد انتهت بنهاية مرحلة وبدء مرحلة.
ماجد الشطي الذي دخل اإلذاعة الكويتية عام 1964، وكان أصغر مذيع وقتها، ما زال يواصل عطاءه حتى 
اآلن، وما زال يطل على مشاهدي تلفزيون الكويت بصوته اإلذاعي املُميز وطلّته التي لم يقل أحد إنها قد 
تقادمت أو تآكلت بفعل الزمن، الذي يوشك أن يكمل منه خمسة عقود مضيئة من العمل اإلعالمي حتى اآلن، 
أما مذيعونا وإعالميّونا الذين كان لهم فضل الِريادة والتأسيس، فقد أحيلوا إلى املستودعات بحجة التطوير 
الذي أتى لنا بوجوه غريبة عن سحنة أبناء هذا الوطن الذي نستهل صباحنا كل يوم باحلديث عن هويته 
التي تذوب وتضمحل يوماً بعد يوم، بينما ُنسهم نحن بأيدينا في ذوبان واضمحالل هذه الهوية مبمارساتنا 

التي ال تتفق مع أقوالنا.
أفال يحق لنا بعد هذا, أن نسأل عن أولئك الرواد؛ أين ذهبوا, ومتى يتم تكرميهم وحفظ حقهم في البقاء 

ضمن ذاكرة الوطن التي تتسع للجميع وتضيق عنهم؟      

 ?...GƒÑgP øjCG

aliobaid4000@yahoo.com
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من  عدد  من  دورية  تشكيل  مت  الغاية,  ولهذه 
عناصر األمن اجلنائي، ولم متض سوى ساعات 
الذي  الفّخ  في  عاماً)   -49 (ع  املدعو  وقع  حتى 
وباجلرم  عمله،  محل  مــن  بالقرب  لــه  ُنــِصــب 
من  اخلاصة  سيارته  ي  حتــرّ لدى  إذ  املشهود، 
َعثرت  منزله،  ذلك  وبعد   ،(500 (مرسيدس  نوع 
في  املُخّدرة  احلبوب  كبير من  عدد  على  الدورية 
صندوق السيارة اخللفي، وفي البيت عثروا كذلك 
(الهيروين)،  بــودرة  من  كيلوجرام   Oنص على 
الكيلو  يقارب  ما  فيهما  أسودين  كيسني  وعلى 
أخرى  أشياء  وعلى  (احلشيش)،  مادة  من  جرام 
ضاّرة بالعقل، مثل: زجاجات كحول مخدر، وإبر 

خاصة بتعاطي (الهيروين).
دمعاُت  اجلاحظتني  عينيه  من  سقطت  عندها 
مثل  وقلبه،  وجهه  لون  وصار  أوانه،  فات  ندٍم 

إلى  وصلت  التي  والتحرّيات  املعلومات  كانت 
القيادة العامة للشرطة، من أحد املخبرين السّريني،

لبيع  محل  هو صاحب  وجود شخص،  عن  تفيد 
قطع تبديل للسيارات، في املنطقة الصناعية الواقعة 
في أطراف املدينة، كان يقوم بحيازة مخدرات في 
محله ومنزله في آن معاً، بقصد االجتار بها، وبيعها 
الزبائن املعروفني واملوثوقني  لشريحة معيّنة من 
الشخصي، التعاطي  أجل  ومن  أوالً،  ِقبله،  من 
إلى سمع  الطرّية  املعلومات  تناهت هذه  ملا  ثانياً. 
العميد (املدير في الشرطة)، قام بإعطاء توجيهاته 
إلى املقدم رئيس (فرع األمن اجلنائي)، للمتابعة 
املشار  الشخص  على  املراقبة  وإحكام  والتدقيق 
حتّركات  حول  جديد،  بكّل  القيادة  وموافاة  إليه، 
املشتبه فيه، وكّل ما يقوم به من أعمال مشبوهة 

مخلّة بأمن الوطن واملواطن، أوالً بأول.

لون شجٍر خريفي معتم، واجتاحته عاصفة خوف 
وانكسار لم يشعر بهما من قبل، رغم كل تعاليه 
وعنجهيته وخشونة سلوكه مع اآلخرين، ونسي 

(أن األعمال بخواتيمها) حسب القول الشائع.
بسبب  رفع التاجر (ع) من وتيرة اعترافاته – 
وأسئلتهم  احملققني،  وحنكة  التحقيق،  صرامة 
املرّكزة - بقيامه منذ ثالث سنوات وأكثر باالجتار 
بكّل  نفسه  الوقت  في  لها   وبتعاطيه  باملخدرات، 
أصنافها مع ثلّة من رفاق السوء، (أرباب املشاكل،

واخليبات، ونزالء السجون، وبعض زمالء النوادي 
املدارس  طالب  من  عدد  ومع  احلمراء)،  الليلية 
يقوم  (كــان  بأنه  كذلك  واعترف  واجلامعات، 
املخدرات  بيع  وهو  أخالقي،  وغير  خطر،  بدور 
من  له  يهّربها  شخص  من  يشتريها  كان  التي 
اخلارج، منذ مدة ليست بالقصيرة، مقابل حصوله 
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املُدانة  الّرعناء  بتصّرفاته  ضارباً  املال)،  على 
والدينية  اخللقية  القيم  وكّل  احلائط،  عرض  هذه 
احلياة  في  الوحيد  فهّمُه  واحلضارية،  واإلنسانية 
هو: احلصول على املال، ولو على حساب اآلخرين 
وأخالقهم ومستقبلهم ودراستهم وحياتهم، وحياة 

عائالتهم وأوالدهم، ولقمة عيشهم.
عليهم  املقبوض  من  عدد  مع  التحقيق  وخالل 
من املتوّرطني باملخدرات بواسطة التاجر(ع)، كان 
الفعل  اقتراف  كل فرد منهم يعترف بإقدامه على 
السيئ، أخيَب من شخٍص قابٍض على املاِء، كما يقول 
املثل العربي، ألن عقله كان منغلقاً، ومغيّباً، وقاصراً 
الله  أمرنا  الذي  القومي،  السوّي  الطريق  عن رؤية 
جلت قدرته باتباعه والسير على هداه، بكّل شموخ 
الندم (والندُم  واعتزاز وإنسانية، ولكن ماذا ينفع 

بعَد الفوت أصعُب من املوت)، كما ُيقال؟
وهم لم يضعوا في عقولهم ونفوسهم ولو ملرة 
واحدة، فحوى القول الشهير «رأُس احلكمِة مخافُة 

الله»
يقول أحد الشعراء:

(تبّاً لطـــــالِب دنيا ال بقاَء لها
                 كأّمنا هَي في تصريِفها حلُم).

والقرائن  والثبوتيات  الوقائع  هذه  كل  وأمام 
للشرطة  العامة  القيادة  تلقتها  التي  واالعترافات، 
مت تنظيم ضبط مرّكز وموضوعي، بالوقائع كلها، 
وبشكل شاٍف واٍف، ورفعه إلى القضاء املختّص، 
لينال هؤالء املجرمون ما يستحّقونه من عقوبات 
قاسية، ومن أحكام رادعة، يحاسب عليها القانون 
بصرامة، على ما اقترفته أياديهم اآلثمة، وعقولهم 
وأهليهم،  أنفسهم، وأسرهم،  بحق  املنغلقة،  الهّشة 
وبحق  ثالثاً،  وأمهاتهم،  آبائهم  دموع  وبحق  أوالً، 

سالمة املجتمع، وأمن الوطن.
القضائية  األحكام  صدور  بعد  اآلن،  هم  وها 
القاسية العادلة بحقهم، يجتّرون آالمهم، وميضغون 
أوجاعهم حتت أضراسهم، وفي قلوبهم، في الليل 
والنهار، وهم يلتحفون ببطانيات ندمهم وجهالتهم، 
داخل غرف سجن مظلم معتم، ليس فيه لسنوات 
الفرح،  نسائم  من  نسمة  أّي  قادمات،  وسنوات 

والتحليق، واحلرية.
قاله شاعر عربي قدمي  ما  أحدهم  يقرأ  ألم  ثم 

يوماً:
أعــــوُذ برّبي ِمَن املُْخــــزيات      

                    يـــوَم َترى النّفُس أْعمالَهــا
في  أنهم  يحسبون  املطبق،  بجهلهم  أنهم  أم 
التي  موبقاتهم  ومن  أعمالهم،  شّر  من  منجاة 
بذاءاتها  من  وتقشعّر  البشرّي،  اجلبني  لها  يندى 
أن  يظنون  هم  أم  واملشاعر،  القلوُب  وسقوطها 
غاياتهم  إلــى  توصلهم  التيار  عكس  السباحة 
وأهدافهم، ومن أقرب الطرق غير الشرعية؟ أم أن 
هذه السباحة، اخلارجة على كل قانون وخلق، أدت 
بهم إلى هذا السقوط املريع، وإلى غياهب السجن، 
وقد صاروا إليه في إغماضة عيون َحْوالء، وعقول 
معّطلة باهتة، وقد تنّكبها جهل ال ُيحسدون عليه 

بحال من األحوال؟!
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يعتبر جون واين جاسي واحداً من أشهر القتلة 
نفوس  في  الرعب  بث  األمريكي، حيث  التاريخ  في 
التي   1978  -  1972 السنوات  خالل  األمريكيني 
متّكن فيها من اغتصاب وقتل ثالثة وثالثني شخصاً، 
قام بدفن ستة وعشرين من هؤالء الضحايا في فناء 
منزله. بينما ألقى بأربع جثث في أحد األنهار القريبة، 

وأخفى ثالثاً منها في عقار آخر ميتلكه.
القاتل»  «املُهرِّج  لقب  القاتل  هذا  على  أُطلق  وقد 
بسبب تعمده املشاركة في املناسبات اخليرية، خاصة 
املتعلقة بتقدمي املساعدة لألطفال، حيث كان يرتدي 
السيرك  في  املُهرِّج  يرتديها  التي  تلك  تشبه  ثياباً 

بهدف جذب األطفال إليه.
ُولد هذا السفاح في مارس من العام 1942 في 
أٍب  األمريكية من  «إيلينوي»  مدينة شيكاغو بوالية 
 Oمن أصل دامنركي، وفي طفولته كان بديناً، ويتص
باخلمول مما جعله ميضي معظم الوقت مع اختيه 
ووالدته، في وقت عانى الكثير من والده املُدمن على 
وباقي  ضربه  في  يتورع  يكن  لم  والذي  الكحول، 
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أفراد األسرة ُمستخدماً حزاماً جلدياً.
وخالل طفولته وبداية شبابه كان جاسي يسعى 
بشكل ُمتواصل إلى أن يجعل والده فخوراً به، إال أنه 
نادراً ما حظي باستحسان األب إزاء أي عمل يقوم 
به، بل كان األب ال يتوقO عن السخرية منه، والتقليل 

من شأنه، ووصفه بالغباء واالفتقار للرجولة.
وعندما كان في احلادية عشرة من العمر، تلّقى 
جاسي ضربة على رأسه من أحد أصدقاء األسرة، 
األمر الذي أدى إلى حدوث تخثر في الدم في رأسه 
من دون أن يالحظ أحد ذلك، إلى أن بلغ السادسة 
عشرة من العمر، عندما بدأ  يعاني من فقدان مؤقت 
في الذاكرة، وكان والده يعتقد أن ابنه يكذب ويدعي 

املرض.
العليا،  املرحلة  في  مدارس  بأربع  التحق جاسي 
يعجز  دائماً، مما جعله  للطرد  يتعرض  كان  أنه  إال 
العشرين  بلوغه  ومع  الشهادة.  على  احلصول  عن 
من العمر قرر جاسي باالتفاق مع والده ترك منزل 
األسرة، وانتقل إلى مدينة الس ڤيجاس بوالية نيڤادا، 

ووجد عمالً في مشرحة استمر فيه لثالثة شهور قبل 
أن يعود إلى شيكاغو ثانية دون االلتحاق من جديد 
باملدرسة العليا، ُمفضالً اخلضوع لدورة تدريبية في 
العمل في شركة لألحذية، وهناك  اإلدارة، ومن ثم 
في  وتزوجها  مارلني  العمل  في  زميلته  إلى  تعرَّف 
على  حصل  قصيرة  فترة  وخالل   ،1964 سبتمبر 
ترقيات في العمل، وإثر تلقيه عرضاً من والد زوجته 
بالعمل كمدير لثالثة مطاعم للوجبات السريعة انتقل 
وأقام في  إيلينوي،  إلى  جاسي مع زوجته وطفليه 
أول  قصيرة  فترة  بعد  ارتكب  حيث  «ووترلو»، 

جرمية جنسية، وكان حتت تأثير الكحول.
أمام طموحاته  ويبدو أن ما حدث لم يكن عائقاً 
في العمل، إذ حقق جناحاً مذهالً، جعله يترقَّى إلى 
فخر  محل  جعله  الذي  األمر  رئيس،  نائب  منصب 
معاملته  عن  اعتذر  الذي  والده  فيهم  مبن  اجلميع 

السيئة له في املاضي.
مدينة  بها  اتصفت  التي  اللهو  حياة  أن  ويبدو 
لدرجة  فيها  باالنغماس  جاسي  أغــرت  ووترلو 
املطعم  في  العاملني  الفتيان  إغواء  في  وبدأ  كبيرة، 
الذي ُيديره، وبعد فترة افتتح نادياً في قبو املطعم، 
والذي سمح للموظفني بارتكاب الكثير من األفعال 

الال أخالقية.
هذه احلياة احلافلة بالشذوذ، توقفت مؤقتاً فجأة 
عندما قام صبيان بتقدمي شكوى ضد جاسي اتهماه 
وإخضاعه  اعتقاله  عليهما، حيث مت  باالعتداء  فيها 
العصبية  لألمراض  مستشفى  في  النفسي  للتقييم 
تابع للجامعة احلكومية في «والية أيوا»، وعلى مدى 
سبعة عشر يوماً خضع للفحص من قبل طبيبني، 
ويتمتع  للمجتمع،  معادية  أنه شخصية  إلى  أشارا 

بوضٍع عقلي جيد يسمح له باملثول أمام احملكمة.
وفي الثالث من ديسمبر للعام 1968 ُحكم عليه 
بالسجن ملدة عشر سنوات بتهمة اللواط، وفي اليوم 
ذاته رفعت زوجته دعوى للطالق منه،  وطلبت أن 
احملكمة  أصدرت  وبالفعل  لها،  املنزل  ملكية  تؤول 
حكماً لصاحلها بهذا الشأن، ولم ير جاسي زوجته 

وأطفاله مرة أُخرى.
وفي السجن أصبح جاسي مسؤوالً عن الطباخني 
إقامة منافسة  للمساجني، كما تبنَّى  ومنوذجاً جيداً 
في رياضة الغولO داخل السجن، وبعد مرور عام 
تقدم بطلب للعفو من باقي محكوميته، إال أن طلبه 

ُرفض.
الدراسية  دورته  جاسي  أكمل   1970 مايو  في 
السادسة عشرة، وحصل على شهادة الثانوية العليا، 

وبعد فترة قصيرة توفى والده بداء في الكبد.
وفي يونيو من السنة نفسها، وبعد قضائه عاماً 
ونصO العام في السجن ُمنح إفراجاً على أن يبقى 
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حتت املراقبة لسنة كاملة، وعند خروجه من السجن 
أخبر أحد أصدقائه بأنه ينوي شق طريقه في احلياة 
أربع  مرور  وبعد  أنه  إال  «ووترلو»،  في  جديد  من 
«شيكاغو»  في  اإلقامة  قرر  فقط  ساعة  وعشرين 
التحق  هناك  إلى  ولدى وصوله  والدته.  إلى جانب 

بوظيفة طباخ في أحد املطاعم.
باالعتداء  له  1971 مت توجيه تهمة  وفي فبراير 
جلسة  املشتكي  حضور  عدم  أن  إال  صبي،  على 

احملكمة أدى إلى إسقاط التهمة عن جاسي.
ومبساعدة مالية من والدته اشترى جاسي منزالً 
في صيZ ذلك العام، حيث تعرف إلى امرأة مطلقة 
في  وتزوجها  صغيرتان  ابنتان  لها  كارول  ُتدعى 

يونيو 1972.
 في العام ذاته ترك جاسي عمله وأصبح ميضي 
معظم الوقت خارج منزله، وقد الحظت زوجته أنه 
يقوم بإحضار بعض الصبية إلى مرآب املنزل، وفي 

مارس 1976 اتفق االثنان على الطالق.
رغم هذا السلوك الشائن أصبح جاسي شخصية 
احلفالت  في  يشارك  كان  حيث  نشطة،  اجتماعية 
ويتطوع  املُهرج  ثياب  يرتدي  وكــان  والرحالت، 
الدميقراطي  احلزب  ملكتب   Zتنظي بعمليات  بالقيام 
في املدينة، كما كان يؤدي بعض اخلدمات األُخرى 
بدون مقابل، األمر الذي أكسبه الكثير من التقدير. 
وفي مايو 1978 مت تعيينه مديراً الستعراض يوم 
شيكاغو،  مدينة  في  تنظيمه  يتم  الــذي  الدستور 
وخالل عمله هذا التقى روزالني كارتر زوجة الرئيس 
األمريكي جيمي كارتر في ذلك الوقت، والتقط بعض 

الصور الفوتوغرافية معها.
وبدأ جاسي بعد ذلك يتردد على ناٍد يحمل اسم 
املُهرِّج،  ثياب  يرتدي  كان  حيث  جوكر»،  «جولي 
ويقوم ببعض االستعراضات أمام األطفال املرضى 

إلدخال السرور إلى قلوبهم.
احلفالت  من  العديد  في  املشاركة  إلى  إضافة 
احمللية، ارتكب جاسي العديد من اجلرائم كان أولها 
اخلامسة  البالغ  ماكوي  جاك  الصبي  قتل  جرمية 
قتله  حــاول  الصبي  أن  مدعياً  العمر،  من  عشرة 
النفس،  عن  دفاعاً  كانت  القتل  عملية  وأن  بسكني، 
التجهيزات  فترة  1972 خالل  يناير  في  ذلك  وكان 

إلمتام زواجه الثاني.
السابعة  في   Zموظ اختفى   1975 يوليو  وفي 
عشرة من العمر،  كان يعمل لدى جاسي ُيدعى جون 
بونكوفيتش، والذي كان قبل اختفائه بأسبوعني قد 
هدد جاسي بسبب امتناعه عن دفع مستحقاته املالية. 
وقد اعترف جاسي في وقت الحق بأنه أحضر الفتى 
إلى منزله ملناقشته بشأن اخلالف الذي بينهما، وقام 
بخنقه حتى املوت ودفنه في فناء املنزل. ومع طالقه 
من  املزيد  الرتكاب  يجنح  بدأ  الثانية  زوجته  من 
أبريل  شهري  بني  ما  الفترة  فخالل  القتل،  جرائم 
بقتل  السفاح  هذا  قام   ،1976 العام  من  وأكتوبر 
ثمانية أشخاص تراوحت أعمارهم ما بني 14 و18 

سنة، مت دفن سبعة منهم في فناء منزله.
يعمل  آخر   Zموظ اختفى   1976 ديسمبر  وفي 
لدى جاسي ُيدعى جريجوري جودزيك، والذي سبق 
خنادق  حفر  منه  طلب  جاسي  أن  أسرته  أخبر  أن 

أسرته  اتصلت  وحني  ملنزله،  التابعة  احلظيرة  في 
بجاسي، ادعى أن ابنهم هرب من منزل األُسرة. 

وفي العشرين من يناير للعام 1977 اختفى شاب 
يدعى جون زيك،  وهو زميل لكل من بوتكوڤيتش 
يدّي  على  للقتل  تعرَّض  حيث  وجاسي،  وجودزيك 
جثة  فــوق  حظيرته  فناء  في  دفنه  الــذي  جاسي 

جودزيك.
وفي أبريل من العام ذاته، وإثر مقتل شاب ُيدعى 
ميتشيغن  من  آخر  شاب  اختفى  بريستيج  جون 
خالل زيارته ألصدقائه في شيكاغو، وخالل الفترة 
من يوليو وديسمبر 1977، قام جاسي بقتل سبعة 
من  عاماً  العشرين  أعمارهم عن  تقل  آخرين  ُشبان 

بينهم ابن أحد ضباط الشرطة.
في أواخر العام 1977 قام جاسي باختطاف طالب 
في التاسعة عشرة من العمر ُيدعى روبرت دونيللي 
حيث  منزله،  إلى  اليدين  مغلول  سيارته  في  ونقله 
اعتدى عليه، وقام بتعذيبه قبل أن ُيطلق سراحه، إال 
الفتى بشكوى ضده  تقدَّم  إدانته عندما  تتم  لم  أنه 

لعدم ثبوت األدلة.
وفي مارس 1978 قام جاسي بإغواء شاب يدعى 
جيفري رينغال الذي ما أن جلس على مقعد سيارة 
جاسي، حتى فقد الوعي إثر رش مادة على وجهه، 
وقام جاسي بنقله إلى منزله واعتدى عليه وعّذبه، 
وبعد ذلك نقله بسيارته وألقاه في منطقة مهجورة، 
حيث قام الفتى بعد ذلك بإخبار الشرطة مبا ارتكبه 
جاسي جتاهه، وقّدم لهم أدلة تدعم شكواه، وبالفعل 
مت إلقاء القبض على جاسي في اخلامس عشر من 

يوليو لفترة قصيرة.
إثر  جاسي  بشأن  أجريت  التي  التحريات  أدت 

اختفاء شاب يدعى روبرت بيست إلى وجود صلة 
له باختفاء ثالثة آخرين، وفي العشرين من ديسمبر 
1978 زار اثنان من رجال التحريات منزل جاسي، 
حيث اكتشفا انبعاث رائحة ُجثث من أنبوب تدفئة، 
إال أنهما لم يتوصال إلى أية نتيجة حول ذلك بسبب 

برودة اجلو.
وفي اليوم التالي، واصلت التحريات عملية البحث، 
حيث قاما باحلفر في أرض األسطبل، فوجدا عظاماً 

بشرية، ومت اعتقال جاسي وتوجيه تهمة القتل له.
ارتكب  بأنه  معه  التحقيق  خالل  اعترف  جاسي 
ما بني 25 إلى 30 جرمية قتل بحق صبية مراهقني، 
كان  وهناك  منزله،  إلى  ملرافقته  يغويهم  كان  حيث 
يوثق أيديهم ويعتدي عليهم قبل أن يقتلهم ويدفنهم 

في فناء اسطبله.
وخالل الفترة من ديسمبر 1978 ومارس 1979، 
منزل  في  جثة  وعشرين  تسع  على  العثور  مت 

واسطبل جاسي.
جاسي  مثُل   1980 فبراير  من  الــســادس  في 
وقبل  قتل،  33 جرمية  ارتكاب  بتهمة  احملكمة  أمام 
ذلك التاريخ بنحو العام مت عرضه على العديد من 
األطباء النفسيني الذين أكدوا أنه بحالة عقلية تسمح 
من  يعاني  بأنه  التظاهر  محاولته  رغم  مبحاكمته 

انفصام في الشخصية.
وفي نهاية اجللسات واملداوالت أصدرت احملكمة 
حكماً باإلعدام على جاسي، حيث مت نقله إلى السجن 
في انتظار تنفيذ احلكم، وفي التاسع من مايو 1994 
مت تنفيذ حكم اإلعدام في جاسي عن طريق حقنه 
التي سبقت  األخيرة  اللحظات  وحتى  مبادة سامة، 

إعدامه لم يكن نادماً على ما ارتكبه من جرائم.
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نــادرة  القضايا  مــن  القضية  هــذه  تعتبر 
جرائم  مثل:  التقليدية  اجلرائم  احلدوث،بعكس 
أهمية  تأتي  هنا  ومن  واملال،  النفس  على  التعّدي 
احلديث عن هذه القضية. وتتلخص وقائع القضية 
في أن النيابة العامة اتهمت أشخاصاً بأنهم عرضوا 
بأن  للخطر,  املجني عليهما «رجل وزوجته»  حياة 
وضعوا قفالً حديدياً على باب منزلهما ملنعهما من 
للخطر  عليهما  املجني  أبناء  عّرضوا  كما  اخلروج، 
ُيتّموا اخلامسة عشرة من ُعمرهم، بأن  كونهم لم 
على باب منزلهم ملنعهم من  وضعوا قفالً حديدياً 

اخلروج أيضاً.
وطلبت النيابة العامة ِعقاب اُجلناة مبوجب املواد 
1/349 من قانون  ،1/338 ،46 ،2-1/45 ،61/44

العقوبات.
وتعليقاً على هذه القضية قال عبد الواحد إمام،

خبير العلوم الشرطية في «كلية الشرطة»: إن هذه 
لقرار  وفقاً  التالية  القانونية  املباد£  تثير  القضية 

اإلحالة الصادر من النيابة العامة:
áÁô÷G ‘ ∂jô°ûdG ``1

وردت املشاركة اإلجرامية في قانون العقوبات 
اإلمارات  لدولة   1987 لسنة   (3) رقم  االحتــادي 
العربية املتحدة، في الفصل الثالث من الباب الثالث 
(اجلرمية) حيث تناول املشّرع املشاركة اإلجرامية 
(52) حيث حددت  املادة  إلى   (44) املواد من  في 
املباشر  والشريك  األصلي  الفاعل   (44) ــادة  امل
بقولها: «يعد فاعالً للجرمية من ارتكبها وحده، أو 
مباشراً  الشريك  ويكون  فيها  مباشراً  كان شريكاً 

في احلاالت التالية:
أوالً: إذا ارتكبها مع غيره.

ثانياً: إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من 
املكوّنة  األعمال  من  عمالً  عمداً  فأتى  أفعال،  جملة 

لها.

IöSCG ÜÉH ≈∏Y …ójóM πØb
Üƒéfi óeÉM

الفعل  لتنفيذ  بأية وسيلة  غيره  ر  َسخَّ إذا  ثالثاً: 
غير  األخير  الشخص  هذا  وكان  للجرمية  املُكوِّن 
املادة  مسؤول عنها جنائياً ألي سبب. كما نصت 
(45) على الشريك بالتسبب، حيث قضت على أنه 

يعد شريكاً بالتسبب في اجلرمية:

أوالً: من حرَّض على ارتكابها.
ثانياً: من اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت 

بناًء على هذا االتفاق.
ثالثاً: من أعطى الفاعل سالحاً أو آلة أو أي شيء 
آخر، استعمله في ارتكاب اجلرمية مع ِعلمه بها أو 
بأي طريقة أخرى في األعمال  الفاعل عمداً  ساعد 

املُجّهزة أو املُسهلة أو املتممة الرتكاب اجلرمية.
اتصاله  كان  سواء  الشريك  مسؤولية  وتتوفر 
بالفاعل مباشرة أم بالواسطة. ثم جاءت املادة (46) 
بالنص على أنه «يعد في حكم الشريك مباشرة كل 
بقصد  اجلرمية  مكان  في  ُوجد  بالتسبب  شريك 

ارتكابها إذا لم يرتكبها غيره». 
هت ُتهماً  مما سبق، يتضح أن النيابة العامة وجَّ
للمتهمني، حيث اعتبرت الذي قام بوضع القفل على 
ر  الُقصَّ وأوالده  وزوجته  عليه  املجني  باب مسكن 
وإلى   ،(1/44) املــادة  لنص  وفقاً  أصلياً  فاعالً 
شريكه بأنه كان شريكاً مباشراً الرتكابها مع غيره 
وشريكاً   ،(1/44) للمادة  وفقاً  األصلي)  (الفاعل 
بالتسبب بالتحريض واالتفاق وفقاً لنصوص املواد 
(1/45 وفقرة 2)، والتواجد مبسرح اجلرمية وفقاً 

لنص املادة (46).
¿É°ùfE’G IÉ«ëH ¢SÉ°ùŸG ``  2

أما فيما يتعلق بالفعل والنشاط اإلجرامي، فقد 
النيابة العامة أن املتهمني قاما بوضع (قفل)  رأت 
وأوالده  وزوجته  عليه  املجني  مسكن  باب  على 
الُقّصر، مما ُيعرِّض حياتهما للخطر، ومن ثم نسبت 
إليهما جرمية املساس بحياة اإلنسان وسالمة بَدنه،
في  اإلماراتي  املُشرِّع  تناولها  التي  اجلرائم  وهي 
قانون العقوبات سالO الذكر في الفصل األول من 
األشخاص)، على  الواقعة  (اجلرائم  السابع  الباب 
،(343  :331) املواد من  املشرع في  تناولها  حيث 
مبقتضى  املتهمني  إحالة  العامة  النيابة  رأت  حيث 

عبد الواحد إمام

 á«°†≤dG √òg
 IQóf ÖfÉéH

 ‘ É¡KhóM
 kÉ°†jCG º°†J ™bGƒdG
 ¢ShQódG øe ójó©dG
 ™bGh øe áª¡ŸG
áªcÉëŸG äGAGôLEG
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يعاقب   » أنــه  على  تنص  التي   (1/338) ــادة  امل
باحلبس مدة ال تزيد على خمس سنوات من اعتدى 
وكذلك  وسيلة»،  بأية  غيره  جسم  سالمة  على 
أنه «يعاقب  التي تنص على  املادة (1/339)  نص 
على سالمة جسم  اعتدى  من  وبالغرامة  باحلبس 
أو  إلى مرضه  غيره بأية وسيلة وأفضى االعتداء 
عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين 
يوماً»، من خالل النصني األول واألخير، فقد رأت 
النيابة العامة أن املتهمني بقيامهما بوضع قفل على 
باب مسكن املجني عليه وأسرته قد ارتكبا جرمية 
املساس بحياة إنسان، وأفضى ذلك الفعل إلى عجزه 

عن أداء أعماله الشخصية.
ô£î∏d ¢†jô©àdG ``  3

من خالل اإلطالع على حكم محكمة أول درجة،
 Oوالتكي  Oالوص غيرت  قد  احملكمة  أن  يتضح 
املادة  إلى تطبيق  القانوني الصحيح، حيث اجتهت 
باحلبس  «يعاقب  أنه  على  تنص  والتي   (1/348)
ارتكب  من  العقوبتني  هاتني  بإحدى  أو  وبالغرامة 
عمداً فعالً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم 
املادة  نصت  كما  للخطر..»،  حرياتهم  أو  وأمنهم 
(350) بأن «يعاقب باحلبس أو بغرامة ال تزيد على 
عشرة اآلف درهم من عرَّض للخطر طفالً لم يتم 
سبع سنوات وكان ذلك في مكان معمور بالناس 

سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيره».
لذلك قضت محكمة أول درجـة بتغرمي كل من 
املستأنO ضدهم (املتهمني) ألO وخمسمائة درهم 
وحرية  حياة وصحة  بتعريض  األولى  التهمة  عن 
وأمن الزوج والزوجة للخطر وفقاً للمادة (1/348) 
املتعلقة  الثانية  التهمة  عن  درهــم  آالف  وثالثة 

بتعرض األطفال أبناء املجني عليهما الُقصر الذين 
لم يتموا اخلامسة عشرة، وفقاً لنص املادة (350) 

السالO الذكر.
ÊƒfÉ≤dG ∞°UƒdG πjó©J ```  4

القضية،  هذه  تبرزها  التي  املهمة  املباد£  من   
القانوني   Oالتكي أو   Oالوص تعديل  في  احلــق 
للواقعة، سواء بتعديل الوصO والتكيOّ من جناية 
بتعديل  أو  بالعكس  أو  مخالفة  إلى  أو  جنحة  إلى 

املواد القانونية التي تنطبق على الواقعة.
تنص املادة (26) من قانون العقوبات االحتادي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة أن اجلرائم تنقسم 
إلى: جرائم حدود، وجرائم قصاص وديَّة، وجرائم 
وجنح  جنايات  أنــواع:  ثالثة  واجلرائم  تعزيرية، 
العقوبة  بنوع  اجلرمية  نوع  ويحدد  ومخالفات، 
املقررة لها في القانون، وإذا كانت اجلرمية معاقباً 
يتحدد  أخرى  عقوبة  مع  الدية  أو  بالغرامة  عليها 

نوعها بحسب العقوبة األخرى.
والسؤال هنا: َمنٌْ الذي ميلك من جهات التحقيق 
احلق في صبغ الواقعة بالوصO القانوني املناسب 
واملنطبق عليها؟ ولإلجابة: جند أن قانون اإلجراءات 
املادة  في  ينص   ،1992 لسنة   (35) رقم  اجلزائية 
باإلحالة  الصادر  األمر  «يشتمل  أن  على   (123)
على اسم املتهم ولقبه وسنه ومحل ميالده ومحل 
املسندة  اجلرمية  ويعني  وجنسيته  ومهنته  إقامته 
إليه بجميع أركانها املكونة لها، واألعذار والظروف 
املراد  القانون  ومواد  للعقوبة،  املشددة  أو  املخففة 

تطبيقها».
من النص السابق، يتضح أنه يجب على النيابة 
العامة أن حتدد الوصO القانوني للجرمية في أمر 

تبني  وأن  للمحكمة،  املتهم  بإحالة  الصادر  اإلحالة 
كافة أركانها من مادية ومعنوية، وكذلك ما ُيحيط 
املواد  وكذلك  مشددة،  أو  مخففة  ظروف  من  بها 

القانونية املراد تطبيقها.
 Oوالتكيي  Oالوص تعديل  في  احلق  أن  على 
القانوني، وحتديد املواد القانونية املراد تطبيقها حق 
متلكه احملكمة وحدها، على ضوء ما يظهر لها من 
وقائع أثناء احملاكمة، حيث جند أن املادة (208) من 
قانون اإلجراءات اجلزائية َنصت على أنه  «ال تتقيد 
احملكمة مبا هو مدون في التحقيق االبتدائي الذي 
أو في محاضر االستدالالت  العامة  النيابة  جتريه 
في  وِجــد  إذا  إال  الشرطة  أجهزة  بها  تقوم  التي 

القانون نص على خالف ذلك».
احلق  للمحكمة  أن  يتضح  ما سبق،  على ضوء 
املواد  أو   Oالوص تعديل  في  والنهائي  األصيل 
بها، احمليطة  الظروف  أو  تطبيقها  املراد  القانونية 
يتفق  أمر  وهو  مخففة،  أو  مشددة  كانت  ســواء 
ووظيفة القاضي اجلنائي الذي يحكم حسب قناعته 
وما أستقر عليه ضمير ووجدان احملكمة، وهو ما 
أكدته املادة التالية للمادة السابقة رقم (209) التي 
تنص على أنه « َيْحكم القاضي في الدعوى حسب 
القناعة التي تكونت لديه، ومع ذلك ال يجوز له أن 
يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على اخلصوم 

أمامه في اجللسة».
ندرة  بجانب  القضية  هذه  أن  جند  اخلتام،  في 
حدوثها في الواقع - وهو ما يلزم دراستها، والتعلُّم 
منها - فإنها تضم أيضا العديد من الدروس املهمة 
من واقع إجراءات احملاكمة التي أهيب بزمالئي من 
رجال الشرطة االستفادة منها، حيث إن مثل هذه 

الوقائع قلَّما تتكرر في حياتنا اليومية.
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مما الشك فيه، أن التشريع اإلماراتي أناط ملأموري الضبط القضائي واجبات 
من  وذلك  فيها،  األولي  والبحث  اجلرائم  عن  االستقصاء  واجب  وأهمها  كثيرة 
خالل إثبات وقوع اجلرمية والبحث عن مرتكبيها، وجمع األدلة الالزمة التي تثبت 
وقوعها ونسبتها إليهم، وذلك وفقاً لنص املادة (30) من قانون اإلجراءات اجلزائية. 
مع هذه الوظائO التقليدية ملأموري الضابطة القضائية، فقد منح قانون اإلجراءات 
اجلزائية االحتادي لهوالء املوظفني وبصفة استثنائية سلطة القيام بالقبض على 
األفراد وفقاً للمادة 45 من قانون اإلجراءات اجلزائية. فالقبض كأحد اإلجراءات 
ما  استثنائية  بصفة  القضائي  الضبط  مأمورو  بها  يقوم  التي  املهمة  التحقيقية 
هو إال تقييد حرية الشخص والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة قصيرة 
متهيداً التخاذ بعض اإلجراءات ضده، فهذا اإلجراء اخلطير واملتضمن اعتداًء على 
حرية الفرد الشخصية من قبل مأمور الضبط القضائي، يجمع بني ثناياه مسائل 
تتعلق باملساس بحرية الشخص في التنقل، والتي اعتبرتها الشريعة اإلسالمية 
فالدستور  لإلنسان.  الطبيعية  احلقوق  أقدس  من  العاملية  والدساتير  واملواثيق 
مكفولة  الشخصية  احلرية  «أن  إلى  أشار  منه  و(29)   (26) وباملادة  اإلماراتي 
جلميع املواطنني وال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إال وفق 
أحكام القانون. وأن حرية التنقل واإلقامة مكفولة للمواطنني في حدود القانون». 
هذا اإلجراء والذي يشكل اعتداًء على حرية الفرد في التنقل اليجوز اللجوء إليه إال 

في حاالت أجازها القانون، ما عداها، فإن ذلك يشكل تعدياً على حقوق األفراد.
ويشتبه هذا اإلجراء كثيراً مع بعض اإلجراءات السالبة للحرية، والتي أشار 
إليها املشرع االحتادي في بعض مواده في قانون اإلجراءات اجلزائية. لهذا فلقد 
آثرنا بيان ماهية القبض والفرق بينه وبني اإلجراءات املشابهة له، معتمدين على 

مقارنة هذا اإلجراء التحقيقي إن أمكن ببعض التشريعات.
¢†Ñ≤dG á«gÉe : k’hCG

يعرَّف القبض على أنه أحد إجراءات التحقيق االبتدائي السالب للحرية، يجريه 

مأمورو الضبط القضائي على األشخاص بهدف وضعهم حتت تصرفهم وفي 
األماكن املعدة لذلك قانوناً وملدة محددة وذلك لضرورة التحقيق. وقد جاء الفقه 
وحجز حريته  مادياً  إمساكاً  بالشخص  اإلمساك  بأنة  القبض  معتبراً  اإلماراتي 
لفترة قصيرة من قبل السلطات املختصة قانوناً! وهذا اإلجراء ال يتعارض البتة 
مع «املعاهدة األوروبية» حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والدستور. 
1992  /2  /28 تاريخ   32 رقم  وبقرار  الفرنسية  النقض  محكمة  أقرَّت  فلقد 
والتي متنح  الفرنسي،  اجلنائية  اإلجــراءات  قانون  من   (71) باملادة  جاء  ما  ان 
احلق ملأموري الضابطة القضائية القبض وحجز األفراد الذين يرى أن حجزهم 
وسماع أقوالهم هما ضروريان ملسار التحقيق وعلى نحو ال يتعارض مع املعاهدة 

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

من األحوال التالية: 
1- اجلنايات 

2- في اُجلنح املتلبس بها واملُعاقب عليها بغير الغرامة 
3- في اجلنح املُعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان املتهم موضوعا ًحتت املراقبة 

أو ُيخشى هروب املتهم. 
4- في جنح السرقة واالحتيال وخيانة األمانة والتعدي الشديد ومقاومة أفراد 
باألسلحة  املتعلقة  واجلنح  العامة  اآلداب  وانتهاك حرمة  بالقوة،  العامة  السلطة 

والذخائر واملسكرات والعقاقير اخلطرة. 
هذا اإلجراء اخلطير، يشبه إلى حٍد بعيد بعض إجراءات التحقيق األولي، املتمثل 
مع  يتالقى  وكذلك  االحتياطي،  احلبس  األمور  بعض  في  ويشبه  باالستيقاف 
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التعرض املادي كون هذا اإلجراء األخير أساسه التعرض حلرية الفرد بالتنقل. 
ولهذا فقد أردنا أن نبني في الفرع الثاني اإلجراءات املشابهة للقبض. 

±É≤«à°S’Gh ¢†Ñ≤dG :kÉ«fÉK
إذا كان القبض كما عرفه الفقه اإلماراتي على اعتبار أنه: «اإلمساك بالشخص 
إمساكاً مادياً من قبل مأمور الضبط القضائي، وحجز حريته لفترة قصيرة»، فإنه 
يختلO عن االستيقاف في كثير من األمور، وميكن إجمال الفروق بني القبض 

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

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

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

وذلك للتأكد من هويته». 
»WÉ«àM’G ¢ùÑ◊Gh ¢†Ñ≤dG :kÉãdÉK

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

األمر الصادر في غيبته مبد توقيفه، وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ إبالغه 
األمر أو العلم به. 

املؤقت،  Oبالتوقي اه  سمَّ له مبا  الفرنسي  املُشرِّع  أشار  اخلطير  اإلجراء  هذا 
والذي يتضمن وضع الشخص املتهم بارتكاب جناية أو جنحة ُمعاقب عليها على 
األقل بثالث سنوات في السجن بالتوقيO املؤقت، سندا لنص املادة 143/1 من 

قانون اإلجراءات اجلنائية.
…OÉŸG ¢V tô©àdGh ¢†Ñ≤dG :kÉ©HGQ 

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

بالتفتيش.  
وبعد أن بيَّنا ماهية القبض باعتباره أحد اإلجراءات التحقيقية املهمة واخلطيرة،

والذي يشكل تعدياً مبرراً وواضحاً على حق اإلنسان في حرية التنقل، فإننا نالحظ 
أن هذا اإلجراء يتقاطع مع كثير من اإلجراءات التحقيقية، سواء كانت إجراءات 
حتقيق أولية كاالستيقاف أو إجراءات حتقيق ابتدائية كاحلبس االحتياطي. وهذا 

التقاطع، جنده في مسألة التعرُّض حلرية الشخص في التنقل. 
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يجيب عن هذا السؤال:
…OƒjõdG óªMCG óªfi /Ö«≤ædG
إدارة الشؤون القانونية - ديوان وكيل الوزارة

بالصفة  كان  أن  بعد  لرتبة مالزم  ُرقي  الشخص  أن  املثال  على سبيل 
املدنية ملدة سنة، وبعد مضي سنتني على رتبة مالزم، قام املذكور بالتقدم 
بطلب ترقيته لرتبة مالزم أول، طالباً بذلك احتساب أو ضم مدة السنة التي 

كان بها بالصفة املدنية مع مدة السنتني لرتبة مالزم.
تنص املادة «23» من القانون االحتادي رقم «12» بشأن قوة الشرطة 
الصادرة  واملراسيم  القرارات  في  الضباط  أقدمية  «حتدد  على:  واألمن 

بتعيينهم أو بترقيتهم إلى تلك الرتب».
وبناًء على ما جاء باملادة السابقة، يتضح بأن مدة اخلدمة بالوزارة على 
املالك املدني، ال ميكن احتسابها ضمن املدد احملددة لترقيته، باإلضافة إلى 
املدة  فإن  وبالتالي  في وقت الحق،  كان  العسكري  املالك  إلى  أن حتويله 
السابقة ميكن احتسابها ضمن اخلدمة الفعلية الحتساب املدد املطلوبة ملنح 
األوسمة والشارات، كما ميكن أن يعتد بها عند إحالته للمعاش، وال تدخل 
املدة التي يقضيها منتسب القوة في خدمة الوزارة بصفة مدنية في حساب 

مدة الترقية في حال حتويله إلى صفة عسكرية.
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إلى  للقياس  كمعيار   «6 «سيجما  نظرية  جذور  تعود 
يعود  بينما   ,(1855  – 1777) فردريك  كارل  املفكر 
والتر  إلى  املنتجات  جودة  لقياس  كمعيار  استخدامها 
إشفارت (1920), أما الفضل في البلورة احلديثة لهذه 
سخرت  التي  موتوروال,  شركة  إلى  فيعود  النظرية 
تطبيقات «Sigma 6» في الثمانينات من القرن املاضي 
مما حقق لها 16 بليون دوالر من األرباح. ثم سارت 
الشركات العاملية الكبرى على هذه النظرية مثل شركة 
اآللية  احلاسبات  وشركات  و«جــنــرال»  «تويوتا», 
وغيرها, ولكل منها إضافات في هذه النظرية من دون 
التي أصبحت تعرف  إلى نظرية «سيجما 6»  اإلشارة 

اآلن «لني سيجما 6».
بعد أن كانت «لني سيجما 6» وراء النجاحات الكبيرة 
 Sالتي حققتها الشركات في جني األرباح وخفض تكالي
اإلنتاج, اجتهت املنظمات احلكومية إلى األخذ مبفاهيم 
«لني سيجما 6», لكونها أكثر حاجة إلى وسائل متكنها 
 .Sمن تقدمي خدمات تنال رضا العمالء وبأقل التكالي

إلى  اآلن  تتجه  التي  العصرية  الشرطة  أجهزة  ولعل 
نفقات  وخفض  املجتمعية  والشراكة  املجتمع  خدمة 
اخلدمات التي تقدمها والساعية إلى الربحية هي أكثر 
حاجة إلى مفاهيم «لني سيجما 6» وتطبيقاتها في كثير 
من جوانب مهامها, خاصة فيما يتصل بخدمة العمالء 
وشؤون املوارد البشرية وإدارة األموال. فما هي «لني 
في  تطبيقاتها  من  االستفادة  يتم   Sوكي  «6 سيجما 

عمليات شؤون اجلنسية واإلقامة واملنافذ؟
«سيجما 6», أو «لني سيجما 6» هو مصطلح إحصائي 
هنالك  كانت  فــإذا  ــراف،  ــح االن مستويات  لقياس 
املنتجات  أو  اخلدمات  بني  انحراف  مستويات   (6)
النجاح  احتمال  يكون   Lean واألعلى   Mean األدنى 
%99.99966 باملعاملة لني. ونوجز ذلك في القول: بأن 
في  املستدام  ن  التحسُّ لقياس  6» وسيلة  «لني سيجما 
األداء. وقد أفرزت تطبيقات هذا املصطلح مصطلحــات 
مثـل: «املنظمــة الليـن, الصناعــة الليــن, القائــد الليـن» 
وهـي في مجملهـا مصطلحات تضع قيمة أكبر للعميل،

لقيمة  املُستدام  والتعزيز  العميل  خدمة  على  وتركز 
العميل بواسطة عمليات أقل تكلفة وصفر من األخطاء.

1 - تتكون نظرية لني سيجما 6 من:
< الرؤية لكل مشروع.

< الفلسفة.
< الهدف القوي. 
< معيار القياس.

< منوذج ُيقتدى به.
< املنهجية.

2 - تشير تطبيقات «لني سيجما 6» إلى احتوائها على 
الشاملة واآليزو والكايزن وكايكاكو  مضامني اجلودة 

وتتميز عنها بخصائص أهمها: 
< التركيز املستدام على خدمة العمالء وفهم احتياجاتهم.

< أولوية الهدف االقتصادي.
< إيجاد احللول الشاملة القائمة على إحصاءات حقيقية 

وشفافة.
< ترجمة مشكالت العمل إلى حلول واقعية وفق خطوات 
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وآليات التعريS, التقييم, التحليل, التحسني والتحكم.
واملتوسطة  الصغيرة  األعمال  على  تطبيقها  قابلية   >
أم  العام  القطاع  في  كــان  ــواًء  س احلجم  والكبيرة 

اخلاص.
العميل من حيث جودة  الفورية لصوت  االستجابة   >
اخلدمات, التكلفة والتقدمي في الوقت واملكان املالئمني 

للعميل.
< خفض فرص واحتماالت األخطاء والفشل إلى احلد 

األدنى.
واخلطط  االستراتيجيات  لتطبيق  وحاسمة  عملية   >

لة وقياس نتائجها بدقة أوالً بأول. املُرحَّ
3 - لنظرية لني سيجما 6 أهداف وآليات وتقنيات عديدة 
ال يسع املجال اخلوض فيها، كما أنها حتتاج خلبرائها, 

ولكن في إيجاز نقول:
:»g á«°ù«FôdG ±GógC’G : k’hCG

< خفض النفقات في عصر األزمات املالية.
< التحسني املستدام لألداء.

< تنمية اإليرادات. 
< التعزيز املستدام للتركيز على قيمة العميل. 
< متكني املوظفني بتفويضهم السلطات والثقة.

< تقدمي منتجات جديدة (خدمات). 
< ضمان درجة صفر لألخطاء.

 :»g á«°ù«FôdG äÉ«dB’G :kÉ«fÉK
< تغطية االستراتيجيات واخلطط املستقبلية.

< بناء فرق للمشروعات.
< االلتزام بالتنفيذ في الوقت واملكان املناسبني.

< تنفيذ املشروعات وفق جدول زمني.
< إتباع منهجية واضحة ومضمونه.

< جتاوز املعوقات.
< الوسائل اإلحصائية املؤهلة.

واالتصاالت  املعلوماتي  التقني  العمل  إلى  االنتقال   >
احلديثة (احلوسبة).

 Úd{ äÉ≤«Ñ£àd á∏ªàëŸG äÉbƒ©ŸG :kÉãdÉK
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حدد املختصون في «لني سيجما 6» 29 سبباً من األسباب 
«لني  ملفهوم  تطبيقاتها  في  املنظمات  فشل  إلى  املؤدية 

سيجما 6», وغيرها من اجلهود اإلدارية واملالية وهي: 
< انعدام الرؤية والهدف املشترك. 

< عدم تبني االبتكارات كالتزام للمنظمة.
< عدم متلُّك القرار بواسطة القيادات.

< التعديل املستمر في األولويات. 
< التفكير على املدى القصير.

< التركيز على اإلجراءات الداخلية أكثر من التركيز على 
العميل اخلارجي.

حتديات  من  بــدالً  املاضي،  جناحات  على  التركيز   >
املستقبل.

< عدم الرغبة في التغيير في غياب الظروف احلرجة.
< السعي للمحافظة على الوضع الراهن للمنظمة.

من  الوقاية  حتفيز  من  بدالً  األزمــات  إدارة  حتفيز   >
األزمات.

< الهرمية الزائدة في اإلدارة.

< خفض متويل األفكار اجلديدة للمحافظة على الوضع 
الراهن.

< مقاومة إلغاء االبتكارات واألطروحات غير الناجحة 
التي مت حتويلها وإطالقها.

< اخلوف من نقد املمارسات الراهنة.
< كثافة حجم العمل.

< النظم واإلجراءات غير األنيقة.
< اإلدارة املصغرة. 

< العقاب في حالة الفشل. 
< إهمال التفكير التحليلي القائم على اإلحصاءات. 

< عدم توفر الود اإلداري. 
< عدم الرغبة في التعلم من الفشل. 

< عدم الفهم املناسب للعميل. 
< عدم جعل االبتكار جزءاً من األداء. 

< انعدام جلسات العصS الذهني.
< عدم توفير الوقت لتطوير أفكار وفرص جديدة.

< سوء إدارة اإلبداع واالبتكار. 
< عدم توفر التدريب على التفكير اإلبداعي.

< عدم توفر برامج عادلة للتحفيز واالعتراف. 
< محاصرة االبتكار واإلبداع.

áWô°ûdG äÉ«∏ªY ≈∏Y (6 Éªé«°S Úd) ≥«Ñ£J
أوضحنا فيما تقدم، بأن مفاهيم «لني سيجما 6» تسعى 
املستدام ملخرجات إجراءات  التحسني  إلى  في مجملها 
العمل  مشكالت   Sوتعري األخطاء  بتحديد  املنظمة 
درجة  فيها  تنخفض  مبتكرة  مبشروعات  ومعاجلتها 
النفقات  فيها  وتنخفض  صفر,  إلى  والفشل  املخاطر 
وتتضاعS فيها العائدات واملوارد وتتكامل فيها رغبات 
مستدامة.  بصفة  العميل  قيمة  فيها  وتتصاعد  العمالء 
املناهج واآلليات وعلى  ويتطلب كل ذلك مجموعة من 

رأسها:
< الرغبة في التغيير والقدرة على إدارته. 
< تعزيز البنيات التحتية وإجراءات العمل.

للمشروعات  الالزمة  اإلحصائية  الوسائل  تطوير   >
وقياس التحسن املستدام في األداء.

< بناء موارد بشرية متخصصة لكل مشروع مبتكر. 
< حتديد اخلطوات اإلدارية واملالية وبيان األرباح. 

استراتيجية  تبنَّتها  التي  واألهــداف  املباد�  هي  تلك 
اإلدارية  والفلسفة  الرؤية  ذات  ، وهي  الداخلية  وزارة 
التي ظل يدعو لها الفريق سمو الشيخ سيS بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
فما هي عمليات الشرطة اخلدمية التي تستهدف رضا 
إلى  التكلفة ورفع عائداتها والوصول  العميل وخفض 
تعزيزها وحتسينها  والتي ميكننا  أخطائها،  في  صفر 

املستدام بتطبيقات «لني سيجما 6» وكيS؟
1 - تعتبر جميع عمليات الشرطة ومهامها واختصاصاتها 
وظائS خدمية ال غنى عنها لكل مواطن ومقيم أو زائر أو 
سائح يعيش في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وتتطلب 
املباد�  معطيات  عناصرها  كافة  في  األداء  تعزيز 
الرئيسية التي تدعو لها نظرية «لني سيجما 6» ومنها:

< اعتبار قيمة العميل واالستماع لصوته. 
< تقدمي خدمة عالية اجلودة. 

< خفض التكاليS املالية للخدمات.
< حتقيق إيرادات عالية.

< التحسني املستدام لألداء.
< خفض مستوى األخطاء إلى الدرجة صفر.

رؤية  إلى  يحتاج   «6 «لني سيجما  نظرية  تطبيق  ــ   2
كما  إجنازه,  املراد  االبتكار  أو  اخلدمة  جتاه  واضحة 
يحتاج إلى قناعة بأن اخلدمة املعنية من اخلدمات التي 
نحو  الشجاع  والتغيير  املستدام,  التحسني  إلى  حتتاج 
األفضل وتعزيز قيمة العميل. عليه نستطيع القول بأنه 

من املالئم تطبيق مفاهيم «لني Sigma 6» على اآلتي:
< خدمات املرور.

< خدمات الدفاع املدني.
< خدمات شؤون اجلنسية واإلقامة واملنافذ.

< تنمية املوارد البشرية.
< تقنيات املعلومات واالتصاالت.

< إدارة األموال .
< بناء القيادات.

«لني  مفــاهيم  لتطبيق  أنه  املـــناسب  من  ولعل   -  3
سيجما 6»، الشروع بدراسة مشكالت األداء في املجال 
املعني وحتديد التحسني املطلوب في إجراءاته, وما هو 
التغيير املطلوب ، والذي ميكن أن تلعب فيه مفاهيم «لني 

سيجما 6» وظيفة القياس والترشيد.
ـ كيفية تطبيق «لني سيجما 6» على عمليات الشرطة: 4ـ 

نحو  واالجتــاه  اإلصــالح  أجل  من  التغيير  إحــداث   >
األفضل وفقاً إلستراتيجية التحسني املستدام.

< إدخال ابتكارات التغيير الضرورية.
إلى احلد  األمنية  < خفض فرص واحتماالت األخطاء 

األدنى باتخاذ اإلجراءات الضرورية. 
< تعزيز اإليرادات. 

< توجيه وترشيد جهود املوظفني. 
وفقاً  يتم  واألمني،  االقتصادي  املـــردود  تقييم   >
لإلحصاءات الدورية وحتليلها, ومتابعتها، أما من ناحية 
وإيقاف  اجلرائم  اكتشاف  في  فيتمثل  األمني  املردود 
األمنية  األخطاء  اإلدانة وخفض  اُجلناة ورفع معدالت 

إلى درجة صفر.
ـ اخلطوات التنفيذية وآلياته:  5ـ 

< تشكل جلنة لدراسة املقترح ومتابعة تنفيذه ويكون 
من اختصاصها مايلي: 

التجربة  وحتيد  واملنهجية  والفلسفة  الرؤية  - صياغة 
املثالية التي ُيقتدى بها. 

- إعداد وتهيئة املعوقات الالزمة لنفاذ املشروع.
< دراسة التغيير املقترح واتخاذ التدابير الالزمة.

< الشروع فوراً في تنفيذ برنامج تدريبي مكثS لنشر 
ثقافة «كايزن» و«لني سيجما 6»  باآلتي: 

< إطالق أهم مفاهيم «كايزن» و«لني سيجما 6» مثل 
التحسني املستدام ملهارات املوظفني على أسس جديدة،

بعيداً عن الدورات النمطية املكررة.
لدى  املهارات  وتقييم  املستويات  قياس  على  العمل   >
سيجما  «لني  مبقومات  يتصل  فيما  خاصة  املوظفني، 
6» مثل قيمة العميل, خفض التكلفة, تعزيز اإليرادات 

وتصفير األخطاء األمنية.
البشرية  املـــوارد  لبناء   «6 سيجما  «لــني  تطبيق   >

والقيادات.
< التعاون مع املعاهد وبيوت اخلبرة العاملية املتخصصة 
وترجمتها  والبحوث  املراجع  وجلب  املجال،  هذا  في 
وتعميم برامج حاسوبية, خاصة بــ «لني سيجما 6».  
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الرجال  من  العديد  يستقطب  الشرطة  في مجال  العمل  أن  الكثيرون،  ُيدرك 
والنساء الذين يجدون في هذه املهنة الوسيلة املناسبة خلدمة املجتمع وحفظ 
القانون ومكافحة الشر بشتى أنواعه، إال أن البعض قد ال ُيدرك أن هذه الوظيفة 

حافلة باألخطار املختلفة التي قد تصل إلى َتعرُّض رجال الشرطة للموت.
زيادة تصل  املثال  على سبيل  املتحدة  الواليات  في   2010 العام  وقد شهد 
نسبتها إلى أربعني باملئة عن العام 2009 في عدد ضباط الشرطة الذين لقوا 
الزيادة أقل من  الذي تبدو فيه هذه  الوقت  أدائهم لعملهم، وفي  حتفهم خالل 
املعدل احلقيقي، إال أنها تبقى كبيرة وإن كانت ُمتثل النسبة ذاتها تقريباً خالل 
العشرين سنة املاضية، فأي حادث َقتٍل ألي شرطي خالل أدائه واجبه يعتبر 

أمراً رهيباً وُمرعباً وكارثياً.
وتقول سوزي هنتنغنت في مقال مبجلة «أميركان كاب» إن النسبة احلقيقية 
حلوادث القتل التي يتعّرض لها ضباط الشرطة تفوق ما يتم اإلعالن عنه،وذلك 
السواء، ولكن  الشرطة واملجتمع على  أفراد  القلق بني  لتفادي تصاعد مشاعر 
املتحدة»  «الواليات  في عام واحد في  160 شرطياً  بأن مقتل  االعتراف  يجب 

خالل أدائهم لواجبهم ُيشكل مذبحة بحد ذاتها.
ولو حاولنا البحث عن األسباب وراء وقوع هذه األحداث الدموية، لوجدنا أن 
العنصر الرئيسي يتمثل في االقتصاد، فعند تعّرض البلد النكماش اقتصادي, 
ُيصاب الكثير من املواطنني ــ خاصة الذين فقدوا وظائفهم أو من ذوي الدخل 
احملدود بحاالت من االكتئاب حيث يصعب على كثير من رجال الشرطة التعامل 
مع هذه احلاالت بالطريقة املناسبة. كما أن هناك العديد من االتهامات بالقصور 
التي يوجهها الناس للحكومة - ورجال الشرطة بالطبع هم جزء من احلكومة- 
مما يجعلهم َيتعّرضون لبعض اللّوم ويصبحون أهدافاً سهلة لالنتقام خاصة مع 

اتساع رقعة عدم الثقة واالنسجام بني اجلانبني.
ومع تفاقم الوضع االقتصادي، يجد املواطن العادي، أن عليه دفع املزيد من 
الضرائب خاصة بعد أن يضطر رجال السياسة إلى تخفيض اخلدمات املُقّدمة 
للسكان في محاولة للتصدي للمشاكل االقتصادية مع محاولة االحتفاظ بذخيرة 

من املال ملساعدة احلكومة عند الضرورة.
وكالعادة، يجد رجال الشرطة الشبان صعوبة في التعامل مع اآلثار اجلانبية 
السلبية لهذا األمر، مما يجعل من الضروري إخضاعهم لدورات تعليمية حول 

تعامل الشرطة مع أفراد املجتمع في مختلS الظروف.
فالكثير من رجال الشرطة يجهلون األسلوب املناسب للتعامل مع املجتمع أو 

ال يجيدون تطبيق ما تدّربوا عليه، وهذا يبدو واضحاً لدى املستجدين منهم. وفي 
الوقت الذي يصعب فيه تصنيS احلياة باألبيض واألسود فقط، فإن جزءاً كبيراً 
باألهمية  يتمتع  ال  الرمادي، حيث  اللون  يندرج ضمن  الشرطة  رجال  عمل  من 
املطلوبة التي متنح رجل الشرطة الكثير من التجربة والقدرة على التصرف في 

مختلS الظروف.
في نهاية العام 2010 نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي إحصائيته األولية حول 
اجلرمية للعام ذاته، حيث لوحظ انخفاض في معدل اجلرمية خالل الشهور الستة 
األولى من ذلك العام، مما قد يدفع بعض املسؤولني السياسيني إلى القول، بأن هذا 
االنخفاض قد يتيح الفرصة إلجراء تخفيض في عدد رجال الشرطة أو على األقل 
تخفيض عملهم امليداني. وهناك العديد من الوسائل التي على رجل الشرطة اتباعها 
من أجل ضمان مستقبل ناجح لهم في هذه املهنة، وحتقيق التقدم أيضاً ومنها: عدم 
التطّوع واالستجابة الفورية ألية مكاملة هاتفية، والتحرك مبفرده في مهمة حتتاج 
إلى رجلي شرطة لتنفيذها، وعليه أن يدرك جيداً أن حياته أغلى كثيراً من أي أمر 
يسعى إلى تلبيته، وعلى رجل الشرطة في حال تلقيه مكاملة، أن ينتظر وأال يتسرَّع 

في التحرك، وإن كانت هناك أحياناً أمور ال تستدعي االنتظار.
 Sإن عدم االندفاع من قبل رجل الشرطة ال يعني اتصافه باجلنب أو ضع

الكفاءة، بل هو قرار يتصS باحلكمة والواقعية.
كما يجب عليه عدم االفتتان مبوضوع مطاردة املجرمني واملشتبه بهم، خاصة 

إذا قام بذلك مبفرده حتى ال يجد نفسه وسط املتاعب واألخطار.
ويجب على مسؤول الشرطة أن يشرح للمواطنني أية ظروف مترتبة على 
تخفيض عدد رجال الشرطة العاملني، ولكن دون التطرق إلى التفاصيل املتعلقة 

باخلدمات األساسية للشرطة التي مت إيقافها أو التقليل من حجمها.
وفي الوقت نفسه، فإن هنالك العديد من املهام الرئيسية والضرورية التي 
والعصابات  الرئيسية  اجلرائم  مع  بالتعامل  يتعلق  فيما  كبيرة،  أهمية  ُتشكل 

وقضايا أخرى، تؤثر كثيراً على املجتمع.
ولهذا، فإنه من الضروري على رجل الشرطة أن يتعلّم وبشكل متواصل كل 
والرد  املناسبة  االستجابة  على  قادراً  يكون  الُشرطي، بحيث  بالعمل  يتعلق  ما 
الشرطة  رجال  عدد  قلة  أن  يدرك  وأن  بعمله،  تتعلق  ظروف  أية  على  الفّعال 
العاملني في امليدان واملهام اخلارجية تدفعه إلى احلرص أكثر على حياته، وعدم 
التهّور والتعامل مع األحداث املتعلقة بعمله والتي قد تكون خطرة، بالكثير من 

احلكمة والتعّقل والدراسة املتأنية ملا حوله.

Ösæéàj ∞«c
?ôWÉîŸG áWöûdG πLQ
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في ميامي، املدينة الساحلية في والية فلوريدا،
قريب، مكان  هنالك  هل  التفكير:  فكان  املقام  طال 

وفيه  وآمن،  احلضارة،  ضجة  عن  وبعيد  وجميل، 
إليه  السفر  ميكن  وصحية،  إنسانية  ضروريات 
أليام قليلة ؟ كان اجلواب نعم، هنالك مكان ساحر.. 
«جزيرة بورتوريكو.. امليناء الغني» ..هكذا معناها 

باإلسبانية.
تاريخ اجلزيرة غير واضح، فأول كتاب كتب عنها 
كان في تاريخ 1771، أي منذ 240 عاماً من وصول 
املستكشفني األسبان. لكن هذا ال مينع من السفر 
إليها، ومتى كان السفر يحدد بالتواريخ الواضحة؟!  
من كان يريد تاريخاً واضحاً وينتظره حتى يتحرك،
واضح، شيء  ال  حياته.  في  أبدا  يتحرك  لن  فهو 

املغامرة وحدها هي الفيصل في مثل هذه احلاالت. 
بالنسبة لبورتوريكو فيكفي أن املعلومات تقول إن 
آثار احلياة في هذه اجلزيرة تعود إلى 4000 عام،

وهذا أمر مشجع.
kÉ›ÉfôH íÑ°üJ IôμØdG

 ما هي خطوط الطيران التي تذهب إلى هناك؟
ليس إال «الطيران األمريكي». لكن، هل علينا القيام 
باالتصال حلجز الفندق والسيارة والبرنامج؟ إنها 

إلى  اللجوء  إن  مزعجة.  تكون  وقد  طويلة  قصة 
الشركة املتخصصة في هذا املجال أفضل حتى لو 
«أكلوا نصS اخلبز» كما يقول املثل العربي. نعم،
وهذا ما حدث؛ لقد مت العثور على شركة في مدينة 
ميامي تأخذك من ميامي إلى سان خوان عاصمة 
في  اإلفطار  ليال مع وجبة  أربع  ملدة  بورتوريكو، 
فندق 4 جنوم، إضافة إلى التنزه في الغابة وبعض 
الغابة  زيــارة  رئيسي،  بشكل  لكن  املدينة،  معالم 
االستوائية بشالالتها وأشجارها ونباتاتها الغريبة 
«يا  فقط  درهم   3700 بحوالي  هذا  كل  العجيبة.. 

بالش».
وهكذا بدأت الرحلة التي لم تأخذ وقتاً للتخطيط؛

استوائية غير عادية، وقبل ذلك  كانت زيارة غابة 
ميامي  أن  رغم  التغيير،  باب  من  ميامي  مغادرة 
فيها محميات مستنقعية حتتوي على كل ما يدب 
على األرض، وفي املاء وعلى الشجر الشيء الكثير 

واملتنوع.
óLÉ°ùeh ¿ƒª∏°ùe

استغرقت  يقولون،  كما   ،Sوني ساعات  ثالث 
أو  بيروت  إلــى  دبــي  من  كانت  لو  كما  الرحلة، 
 Sدمشق..«هنالك أماكن، الزمن في الذهاب إليها يختل
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عن الزمن في اإلياب.. العودة» سبحان الله، رمبا 
الرياح هي السبب، أو رمبا التجاذبات املغناطيسية 
املتمركزة في بعض األقطاب على الكوكب.  احلياة 
طيبون،  وأهلها  جداً،  بسيطة  اجلزيرة  هذه  في 
مشاركتك  ويحاولون  يبتسمون،  وهم  يخدمونك 
في مسراتك إذا لم يكن لديك مانعاً، فقط من باب 
جعلك أكثر سعادة في جزيرتهم، وأن حتمل منها 

ذكــرى  ـــاب  اإلي عند 
جميلة، صورة، أغنية، 
ذات  شهية  وجــبــة 
أسبانية..عدد  نكهة 
 4 يتعدى  ال  السكان 
ماليني شخص منهم 
املسلمون الذين يصل 
عددهم الى 5000 أي 
أنهم ميثلون 10٪ من 
السكان  عدد  إجمالي 
 (2007 (إحصائيات 
مساجد  ثمانية  ولهم 
اجلزيرة،  في  تنتشر 
إال أن أغلب املسلمني 
مدينة  في  يعيشون 

ريو بيدراس.
á«îjQÉJ ¿ƒ°üM

السهول في هذه اجلزيرة قليلة، وهي اجلزء 
األجــزاء  بقية  أما  البنيان،  فيه  يتمركز  الــذي 
غزيراً  مطراً  تستجلب  بركانية،  جبلية  فأغلبها 
في الشمال، مدعوماً برياح شمالية/شرقية، مما 
يجعل نسبة القوة العاملة في الزراعة تصل إلى 

31 باملائة.. إلخ.
إن هذه اجلزيرة حتظى بروؤس أموال أمريكية 
كبيرة، وملن ال يعرف فإن «بورتوريكو» تقع حتت 

اإلدارة األمريكية حتى اآلن، مثلها في ذلك مثل العديد 
من اجلزر في هذا األرخبيل، وتعتبر اجلزيرة هي 
األقدم في أمريكا الالتينية املُطلة على الكاريبي بعد 
احلصون  اجلزيرة،  هذه  في  والالّفت  الدومينكان. 
التاريخية، التي من خاللها تستطيع التمتع باللون 
لهواة  نادرة  أماكن  النظر..وهي  مدِّ  على  األخضر 

التصوير..
!¢SQGƒa º¡∏c

تعتبر  هناك،  املرء  يتصوره  قد  ما  بخالف 
الغابة آمنة، تدخلها مع املطر والقليل من الرطوبة، 
فيها من األشجار العمالقة القدمية، والشالالت 
تساقطها  في  الهادرة  الباردة  الصافية  العالية 
جزء  منها  يذهب  الشالالت  تلك  األرض..  على 
على  جتدها  أنابيب  خالل  من  الناس  لشرب 
توجهت.  أنَّى  فيها  تسير  التي  الطريق  جوانب 
تستطيع التمدد في املسيرة داخل الغابة راجالً، 
لكن في جماعات ال يبتعد الواحد فيها عن اآلخر، 
على  تدخلها  أن  أو  والسالمة،  لألمان  حتوطاً 
ظهر حصان مع آخرين يستخدمون «املركوب» 
من  اجلزيرة  هذه  في  اخليل  نفسه..فرياضة 
الرياضات املشهورة والبارزة، وتخال أن كل من 
في هذه اجلزيرة هو «فارس» أو كان ميتلك في 

غابر األيام حصاناً خاصاً به.
ال شيء أكثر من الغابة تشحنك وجتدد نشاطك، 
وبالتالي متأل روحك باحليوية، لتعود إنساناً جديداً، 

تريد العمل واإلنتاجية بإبداٍع وهدوٍء وأمل.
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إلى  الناس  فيه  العالم يوم يذهب  «سيأتي على 
يكون  رمبا  الفقر».  ماهية  على  ليتعرفوا   Sاملتاح
عالم  أن  إال  بعيد،  حٍد  إلى  أفالطونياً  التوقع  هذا 
على  احلائز  يونس  البنجالديشي محمد  االقتصاد 
جائزة «نوبل للسالم» خطى على األقل خطوة مهمة 
في سبيل القضاء على الفقر في بالده، وأصبحت 
فكرته عن القروض املتناهية الصغر موضع تطبيق 

في كثير من بلدان العالم املُبتلى بالفقر. 
لعائلة  الثالث من بني تسعة أشقاء  ويونس هو 
مسلمة كانت تعيش في قرية «باثوا» التابعة ملدينة 
«شيتاجوجن» مبحافظة البنغال في الهند البريطانية،
1940 عام  ولد  «ببنغالديش».  اآلن  تعرف  والتي 

وأمضى طفولته فيها، ثم انتقل مع والده الذي عمل 
إلى املدينة التي كانت تعتبر مركزاً جتارياً  صائغاً 
ملنطقة البنغال الشرقي في شمال شرق الهند، مما 
جعله في ِسعة من العيش، فدفع بأبنائه إلى بلوغ 
لقسم  رئيساً  يونس  ليصبح  التعليم،  مراتب  أعلى 

االقتصاد في جامعة «شيتاجوجن».

ájô≤dG ∂æH
تعتمد فكرة بنك «جرامني»، أي بنك القرية على 
الذين ال  للفقراء  فوائد  بال  تقدمي قروض صغيرة 
يشملهم الغطاء البنكي، التقليدي، من أجل الشروع 
أهالي  كان  فبينما  الصغر.  متناهية  مشاريع  في 
جاء  صعبة،  معيشية  ظروفاً  يعيشون  بنغالديش 
في  جوعاً  الناس  وميــوت  لتتفاقم     1974 عام 
باكستان، عن  االنفصال  حرب  بسبب  الطرقات 

في  الباهرة  النظريات  تالميذه  يعلِّم  يونس  كان 
االقتصاد، فأحس بكراهيته لنفسه وشعوره مبدى 
عجرفة أمثاله من أساتذة االقتصاد إلدعائهم امتالك 
اإلجابة على األسئلة الصعبة..«لقد كنا نحن أساتذة 
االقتصاد، نتميز بشدة الذكاء، لكننا لم نكن نعرف 
شيئاً عن الفقر الذي يحيط بنا من كل جانب»، تلك 
املجاعة كانت املْعلَم الذي تغيرت عنده حياة يونس.

أمضى يونس ُجلَّ وقته يقود طالبه بعد ِسني 
«جوبرا»  قرية  إلى  ميدانية  رحالت  في  املجاعة 
رؤية  السهل  من  كان  لقد  اجلامعة،  من  القريبة 

يبحث  كان  ما  هذا  احلل؟  يكمن  أين  لكن  املشكلة، 
الكراسي  تصنع  امــرأة  يحاور  كان  وبينما  عنه. 
وتشكل السالل من عيدان اخليزران، ملعت في ذهنه 
فكرة احلل، فقد علم أنها ال متلك رأس املال اخلاص 
بها، بل تلجأ القتراضه من أحد املرابني في القرية 
في  يومها  طوال  تعمل  وتظل  اخلام،  املادة  لشراء 
يبقى  فال  وفوائده،  القرض  لرد  الكراسي  تصنيع 

لها سوى الكفاف.
استطلع يونس مبساعدة طالبه أحوال الناس في 
42 قرية أخرى محيطة، فاكتشS أن الوضع القائم ال 
يتيح للفقراء توفيرا،ً ومن ثم ال يستطيعون حتسني 
ال  هم  إذاً  العمل،  في  جهدهم  بلغ  مهما  أحوالهم 
يحتاجون سوى إلى رأس مال، يتيح لهم االستفادة 
من عوائد أموالهم، فبدأ من نفسه بإقراض 42 امرأة 
من الفقراء مبلغاً صغيراً بدون فائدة، ودون حتديد 

ملوعد سداده، فالثقة تبعث الطمأنينة.
إقناع  يحاول  يونس  مضى  التجربة،  تلك  بعد 
إلقراض  نظام  لوضع  بفكرته  التجارية  البنوك 

π«ÑædG ‘öüŸG
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البنوك  رجــال  دعــا  ما  ضمانات،  بــدون  الفقراء 
للسخرية من أفكاره، زاعمني أن الفقراء ليسوا أهالً 
لالقتراض، وعبثاً حاول إقناعهم ليجربوا، فلجأ ألخذ 
قرض صغير (27 دوالراً) بدأ به مشروعاً في قرية 
ودراسة  متابعة  في  طالبه  ومبساعدة  «جوبرا»، 
املشروع لثالث سنوات في محاولة إلثبات وجهة 
نظره بأن الفقراء جديرون باالقتراض، حتى جنح 
باهراً وغيَرّ حياة 500 أسرة من  مشروعه جناحاً 
الفقراء، حينها اقتنعت بعض البنوك بجدوى الفكرة 
وتبنَّى مشروع «جرامني»، ومن ثم زاد من حجم 
كل  أكدت  وقد  مقاطعات،  خمس  ليشمل  املشروع 
مرحلة من املراحل فاعلية نظام القروض املتناهية 
الصغر حتى بلغ عدد عمالء البنك «املشروع» 59
يونس  أدرك  فرعاً، حينها   86 يخدمهم  عميل  أل` 
ليتفرغ  األكــادميــي  مجاله  تــرك  فقرر  جناحه، 

ملشروعه اُحللم.
ájOÉ°üàb’G ¬àØ°ù∏a

تقوم فلسفة يونس االقتصادية على عدة محاور 
فكرية في طليعتها نظرته النقدية ملؤشرات التنمية 
السائدة، واستبدالها بأخرى ترتكز على ما يحدث 
املجتمع من  فقراء  الكبرى من  الشريحة  في حياة 

تغيرات إيجابية متس حياتهم اليومية.
ثم رؤيته في أن القرض أو االئتمان حق أساسي 
شيئاً  ميلك  ال  الذي  فالفقير  اإلنسان،  حقوق  من 
فمنهجية  القرض،  على  احلصول  في  األولوية  له 
«جرامني»، ال تتأسس على تقييم امللكية للفرد، بل 
على دافعيته، والبشر مبن فيهم الفقراء موهوبون 
بدافعية ال حدود لها، وفي ذلك ينتقد نظام البنوك 
التجارية في إقصاء الفقراء من حق احلصول على 
وفي  الضمانات،  ميلكون  ال  باعتبارهم  القروض 
هذا انحياز من البنوك لصالح تعزيز غنى األغنياء 
وتكريس فقر الفقراء، وهو ما دفعه لتأسيس بنكه 
االجتماعي  املال  رأس  ضمان  أساس  على  الفريد 
االجتماعية  والرقابة  التساند  شبكات  في  املتمثل 
التوظي`  ثم  املركز،  أو  املجموعة  في  واملتجسدة 
يعتبر  ما  العمل،  آلليات  ومتليكهم  للفقراء  الذاتي 
مجتمع، أي  في  التنمية  لعجلة  األساسي  احملرك 
اليد  حالة  إلى  الهبات  تلقي  حالة  من  وإخراجهم 
الفقير  إلــى  النظرة  تفرضه  واجــب  وهــو  العليا 

باعتباره إنساناً كامل األهلية.
إضافة لذلك، تفعيل فكرة األعمال املنزلية وأهميتها 
كأعمال مدّرة للدخل، حتسن من حال األُسر الفقيرة،

فأعطى للنساء األولوية في االقتراض والقدرة على 
العمل حتى بلغت نسبتهن 96٪ من مقترضي البنك 

وفي ذلك حتسني ألوضاعهن في األسرة.
AGô≤Ø∏d á«ªæàdGh QÉªãà°S’G

بفضل النظام املالي واإلداري الصارم وما يتخذه 
«جرامني» من وسائل وأفكار وتدابير تأهيلية كفيلة 
الستعادة أمواله، استطاع أن يحقق معدالت تنمية 

عالية ويحسن من نوعية احلياة من خالل:
ثالثة  للفقراء  البنك  يقدم  اإلسكان:  قروض   >
حسب  تختل`  اإلسكان  قــروض  من  مستويات 

يهدف  ما  فمنها  البنك،  في  العضوية  عدد سنوات 
إلصالح املسكن فقط، ومنها ما يغطي إقامة األعمدة 
والصرف الصحي، وتسدد قروضه أسبوعيا خالل 

مدة، حدها األقصى عشر سنوات.
«جرامني»  أنشأ  الصحة:  حتسني  قروض   >
تسعة مراكز صحية للتعامل مع املشاكل الصحية 
الوضع  لتحسني  وذلك  وغيرهم،  املقترضني  ألُسر 
الصحية  احلالة  حتسني  عبر  للمجتمع  الصحي 

لألسرة.
التعليم،  < قروض التعليم: من خالل قروض 
والتعليم العالي ومساعدة الطالب الفقراء واملتفوقني 
على مواصلة تعليمهم العالي خللق جيٍل من الفقراء 
املتعلمني تعليماً عالياً يجعلهم قادرين على اخلروج 
من دائرة الفقر، وأسس البنك بالتعاون مع منظمة 
للجميع  التعليم  مبادرة  إطــار  في  «اليونسكو» 
التعليم  التي تستهدف  للتعليم»  «مؤسسة جرامني 
املستمر للنساء الفقيرات األميات من عضوات البنك،
والدمج االجتماعي لهن وحتسني نوعية حياتهن من 

خالل محو أمية القراءة والكتابة واحلساب.
املتجددة، املستمرة واألفكار  الدراسات  وبفضل 
نشأ العديد من الشراكات واملؤسسات التابعة للبنك 
للعمل في مجاالت جديدة مثل مؤسسة «جرامني 
كريشي» لتحسني نظام الري، والعمل على إدخال 
التقنية ومساعدة املزارعني على زيادة محاصيلهم 
والعمل على زراعة األراضي غير املستغلة، وزيادة 
مختل`  في  الفقيرات  للنساء  التوظي`  فــرص 

األنشطة الزراعية.
ومؤسسة «جرامني أدوج» للمنسوجات اليدوية 
نص`  من  أكثر  مساعدة  على  وتعمل  البنغالية، 
مليون نساج في قرى بنغالديش في توفير املواد 
واألصباغ والتصميمات احلديثة وخدمات التسويق 
ومؤسسة  اإلشــراف.  خالل  من  اجلودة  ومتابعة 
«جرامني شاكتي»، وتعمل في مجال توفير الطاقة 
الكهرباء، من  احملرومة  للقرى  واملتجددة  الريفية 
الريفية، باملنتجات  للعناية  و«جرامني شاموجري» 
و«جرامني  األسماك،  و«جرامني جويسار» ملصائد 
املعلومات  ثورة  إدخال  في  املتخصصة  تيليكوم» 
إلى الري`، و«جرامني لالتصاالت»، لزيادة الوعي 
على  املتاحة  املعلومات  استخدام  على  واحلفز 
اإلنترنت بهدف حتسني التعليم والبحث واألحوال 

االجتماعية والصحية في بنغالديش.
áHôéàdG á«ŸÉY

بعد سنوات من جناح «بنك القرية» في إقراض 
احملتاجني في بنغالديش، وبعد أن أثبتت الدراسات 
أن مقترضي «جرامني» يتحركون بثبات إلى خارج 
دائرة الفقر، بواقع 5٪ سنوياً، جتاوزت صيغة بنك 
القرية احلدود إلى العشرات من البلدان في العالم 
من أمريكا في أقصى الغرب إلى الفلبني في أقصى 
الشرق مروراً ببوليفيا وتنزانيا وماليزيا، وأضحى 
منوذج يونس «جرامني» التجربة التنموية الناجحة،
العالم  في  الفقراء  من  للماليني  النجاة  وطــوق 
وأسرهم في أكثر من 40 بلداً، وال تزال فكرة يونس 

مصدر إلهام للكثير من دول العالم.

< ولد في مدينة «شيتاجوجن» البنغالية 1940.
فيها  وعمل  شيتاجوجن»  «جامعة  من  تخرَّج   >

محاضراً لالقتصاد 1961.
أمريكا  في  الدكتوراه  لدراسة  علىمنحة  حصل   >

.1965
< أنشأ برنامجه وبحثه في االقتصاد الريفي للحد 

من الفقر 1974.
< أسس «بنك جرامني» 1976.

< حصل على صفته كمصرف 1983.
< فاز بجائزة «أنديرا غاندي للسالم» و«نزع السالح 

والتنمية» 1991 .
< حصل على جائزة «نوبل للسالم» 2006 .

< نال وسام «احلرية» الرئاسي األمريكي 2009.
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دبابات بريطانية من طراز «مارك 
ڤي» والتي ساهمت في مساندة 
اجليش البريطاني الرابع خالل 
الهجوم الذي شنه في 29 سبتمبر 
1918 بهدف حتطيم خط القتال 

األملاني في هندنبيرغ في منطقة 
«بيليكور».

خالل  اندلعت  التي  رة  املدمِّ املعارك  تؤد  لم 
احلرب العاملية األولى بحلول صيS العام 1918،

إلى وضع خامتة لهذه احلرب.
فعلى اجلبهة الغربية شهدت الفترة ما بني أواخر 
العام 1914 ومطلع العام 1915 مأزقاً كبيراً بسبب 
املعارك املتواصلة والتي أصيب أطرافها باإلنهاك،

خاصة في «فيردان وسوم» في العام 1916.
بعض  احللفاء  حقق   1917 التالي  العام  وفي 
خالل  للنكسات  أيضاً  تعرضوا  أنهم  إالّ  النجاح، 

الهجوم الفرنسي الرئيسي في مطلع العام 1917،
والذي أدَّى إلى حدوث حاالت مترد وعصيان بني 

الفرنسيني.
وفي نهاية ذلك العام، اندلعت معركة «كامبراي» 
والتي مت خاللها استخدام الدبابات واملدفعية التي 

اتصفت بالدقة الشديدة ضد املدفعية األملانية.
تأثر  ومع   ،1918 العام  من  مارس  وفي شهر 
أملانيا اإليجابي باندالع الثورة الروسية في العام 
 Sإلى خروج  روسيا من ص أّدت  1917، والتي 

احللفاء، شنَّ اجليش األملاني هجوماً واسع النطاق 
على اجلبهة الغربية.

وقد أدى هذا الهجوم الذي أُستخدم فيه أفراد 
ُجدد من املشاة وتكتيكات في إطالق املدفعية إلى 
مربعاً، متراً  كيلو  ستني  من  أكثر  على  السيطرة 
إضافة إلى شق اجليشني الفرنسي والبريطاني إلى 
املعركة  من حسم  كبير  بشكل  واالقتراب  ما،  حٍد 

مبفرده.
إال أن هذا الهجوم األملاني فقد الكثير من زخمه،
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إضافة إلى أن سلسلة الهجمات التي شنها اجليش 
فشلت   1918 العام   Sوصي ربيع  في  األملاني 
اجليش  إثرها  على  شن  والتي  النصر  إحراز  في 
في  «مارن»  منطقة  في  مضاداً  هجوماً  الفرنسي 
يوليو 1918، في عمق اجلبهة األملانية مما أدى إلى 

حدوث تغيير في ميزان القوى ضد أملانيا.
وقد شّكل هذا الهجوم املُضاد نقطة حتّول في 
اجلبهة الغربية وشّجع احللفاء على إتباع أُسلوب 
الغربية، اجلبهة  في  حتول  نقطة  املُضاد  الهجوم 
حتى  الهجوم  أسلوب  اتباع  على  احللفاء  وشجع 

نهاية احلرب.
¢ù£°ùZCG 11 ``` 8 z¬««eCG{ ácô©e

مطلع  في  البريطاني  الــرابــع  اجليش  اتخذ 
أغسطس التجهيزات املناسبة لشن هجوم مفاجئ 
ضد اجليش األملاني في منطقة «أمييه»، ومت تكوين 
واسترالية  كندية  عسكرية  فرق  من  حربة  رأس 
جانبيها  على  وفرنسية  بريطانية  فرق  تدعمها 
حيث ساهم تفوق احللفاء في العتاد والرجال في 
 Sأل  75 القوات  هذه  فقد ضمت  النجاح،  حتقيق 
بحوزة  كان  كما   ، جندي   Sأل  37 مقابل  رجل، 
طائرة  و1900  مدفعية  قطعة  ألفي  نحو  احللفاء 
حربية  فرنسية وبريطانية، إضافة إلى 342 دبابة 
ناقلة جنود مشاة، دبابة خفيفة و50  ثقيلة و72 
العتاد الضخم  و120 دبابة إمداد وقد ساعد هذا 
من  الثامن  في  األملان  املدافعني  على  التغلب  على 
أغسطس والذين تكبدوا 27 ألS إصابة، بينما تقدَّم 

خط جبهة احللفاء نحو ثالثة عشر كيلو متراً.
استمرت معركة «أمييه» ثالثة أيام فقط، إال أنها 
تسببت في إصابة القوات باإلجهاد، ومع وصول 
اخلنادق  حظيت  املنطقة،  إلى  االحتياطي  قــوات 
قال  ذلك،  أنه رغم  إال  الدعم،  ببعض  في «سوم» 
اجلنرال األملاني إيريك لوديندورف: إن الهجوم في 
«أمييه» كان مبثابة يوم أسود في تاريخ اجليش 

األملاني.
¢ù£°ùZCG ôNGhCG ‘ AÉØ∏◊G äÉªég

طول  على  الهجمات  من  سلسلة  احللفاء  بدأ 
وليس  دفاعاتهم  تدمير  بهدف  األملانية،  اخلطوط 
املثال:  وعلى سبيل   ، البعض  توقع  كما  اختراقها 
قاتل اجليشان الثالث والعاشر الفرنسيان في عدة 
والفترة  أغسطس  من  عشر  الثامن  من  مواجهات 
التي تلت ذلك، وبعد يومني شن اجليشان هجوماً 

في معركة «نويون» والتي أدت إلى وقوع ثمانية 
آالف جندي في األسر.

قام  أغسطس،  من  والعشرين  احلــادي  وفــي 
الرابع  اجليش  يدعمه  البريطاني  الثالث  اجليش 
بشن عدد من الهجمات على مدى ثمانية أيام والتي 
اجليش  شّن  بينما  «ألبرت»،  معركة  باسم  ُعرفت 
األول سلسلة هجمات خالل الفترة من 26 إلى 31

أغسطس في معركة «سكارب».
وفي الواقع، فإن الهجمات الرئيسية جرت في 
القوات  كانت  البريطاني، حيث  القتال  خط  وسط 
التي تتصS بالقوة والشراسة توجد هناك. كما أن 
اجلنود االستراليني العاملني ضمن اجليش الرابع،

قاموا بشن هجوم في منطقة «جبل سان كنتني» 
سبقه  أغسطس،  من  والثالثني  احلادي  فجر  في 
إلى  إضافة  ساعة،   Sنص استمر  مدفعي   Sقص
استخدام أنواع مختلفة من البنادق والقنابل، األمر 

الذي ساعدهم في السيطرة على مسرح املعركة.
وبشكل مشابه، سيطر الكنديون الذين يضمهم 
ـ كيَّان» في الثاني  اجليش األول على خط «دروكوـ 
من سبتمبر ساعدهم على ذلك استخدامهم املدفعية 

واالستعانة باملشاة والدبابات.
الفرنسية  اجليوش  واصلت  نفسه  الوقت  وفي 
هجماتها خالل األيام األخيرة من شهر أغسطس،
حيث تكبّدت نحو مائة ألS إصابة في ذلك الشهر،

املواقع التي استولت عليها قوات احللفاء خالل الهجمات التي شنتها من أغسطس 1918 وحتى خط الهدنة في 11 نوفمبر  
1918، حيث تقدمت هذه القوات عبر سلسلة من الهجمات على طول جبهة القتال، وكانت القوات األملانية في وقت إبرام الهدنة 
منتشرة في كل مكان على التراب األجنبي باستثناء منطقة صغيرة في «األلزاس».

خط الهدنة النهائي
خط اجلبهة في 7 أغسطس
خط اجلبهة في 26 سبتمبر

خط هيندينبيرغ

هولندا

أنتورب
غينت

بروكسل

ليج
نامورميوس

سامبر

سيدان لوكسمبورج

األول
من 22 سبتمبر حلَّ

محل اجليش
الثاني الفرنسي

ڤيردون

التاسع
من 27 أكتوبر  ثم الثامن

بروجز

ليس
الثاني

اخلامستورناي
األول

الثالث
الرابع

الرابع

األول

اخلامس
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االنسحاب 24 يوليو

رميس
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تشالونس
سانت ميهيل
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أوستيند
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(سكارب)
كامبراي

الكاتو

كتوبر
ش العاشر حتى 27 أ

اجلي

اجلبهة الغربية
مواقع احللفاء أغسطس ــ نوفمبر 1918
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دونكيرك
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أراس
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ومن اجلدير بالذكر أن القوات الفرنسية َتعّرضت 
في بعض األحيان لالنتقاد، لعدم مشاركتها بشكل 

كاٍف في احلرب عام 1918.
AÉØ∏◊G ìÉ‚ ÜÉÑ°SCG

شهر  أواخر  في  احللفاء  تقدم  عمليات  حققت 
أغسطس ومطلع سبتمبر الكثير من النجاح، إال أنه 
في الثاني من سبتمبر أصدر اجلنرال لوديندورف 
اجلنرال  خط  إلى  األملاني  اجليش  بتقهقر  أمــراً 

هندنبيرغ.
ولكن ماهي أسباب حدوث تلك االنتصارات التي 

حققها احللفاء؟
من الواضح أن احللفاء متتعوا بالكثير من املزايا 

وأهمها التفوق في اجلنود والعتاد.
املثال، بلغت خسارة األملان خالل  فعلى سبيل 
الفترة من 21 مارس وحتى نهاية احلرب حوالي 
يتم  لم  والتي  إصابة  املليون   Sونص مليون 
ذلك،  من  النقيض  وعلى  استبدالها،  أو  تعويضها 
مبعدل  اليابسة  إلى  ينزل  األمريكي  اجليش  كان 
ربع مليون جندي في الشهر، كذلك كان عدد الفرق 
األملانية على اجلبهة الغربية يتراجع من مائتني في 
مارس إلى نحو 47 فرقة في سبتمبر ، في وقت 

حافظ احللفاء على وجود 211 فرقة في امليدان.
وحتى عندما شنَّ األملان هجومهم في مارس، 
فقط  نشر  قد  الغربية  اجلبهة  في  جيشهم  كان 
قطعة   18.500 مقابل  مدفعية  قطعة   14.000
طائرة   3760 األملان  لدى  وكان  للحلفاء،  مدفعية 

معركة  في  الرئيسي  السالح  كانت  التي  املدفعية 
أشار  وقد  األملانية،  القوات  ضد  الغربية  اجلبهة 
األمر  لهذا  األولــى  العاملية  احلرب  مؤرخي  أحد 
قائالً: «كلما قام األملان بإطالق قذيفة واحدة، كانوا 

مقابل 4500 طائرة للحلفاء، ومع اقتراب احلرب 
من نهايتها، كان لدى األملان 45 دبابة فقط مقابل 

3500 دبابة لدى احللفاء.
ببراعة  استخدموا  احللفاء  إن  القول  وميكن 

جنود من الكتيبة األمريكية الثانية خالل دفاعهم عن موقعهم ضد الهجوم األملاني الذي كان في مراحله األخيرة والذي سبقه 
قصS عنيS من قبل مدفعية األملان.

املدفعية البريطانية عيار 233 ملم بوصة، ُتطلق نيرانها لدعم القوات البريطانية في التصدي 
لهجوم أملاني جرى في ابريل 1918.

جندي أمريكي يستخدم جهاز إرسال ميدانياً، وكانت االتصاالت 
الهاتفية شديدة األهمية بسبب اتصاف املعارك باحلركة املستمرة.
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ــ القوة القتالية للقوات في نوفمبر 1918:

< القوات البريطانية 1.202.000 جندي.
< اجليش الفرنسي: 1.540.912 جندياً.
< اجليش البلجيكي: 115.000 جندي.

< اجليش األمريكي 1.078.222 جندياً.
ــ رئيس أركان القوات املشتركة:

املارشال فرديناند فوش
ــ قائد القوات البريطانية:

سير دوجالس هيج (رئيس األركان)
ــ قائد اجليش الفرنسي: 

املارشال هنري فيليب (رئيس األركان)
ــ قائد اجليش البلجيكي امللك ألبير
(رئيس أركان اجليش البلجيكي)

ــ قائد اجليش الفرنسي:
اجلنرال جون بيرشينغ (رئيس األركان)

ميجور جنرال هانتر ليغيت
ميجور جنرال روبرت بوالرد

ميجور جنرال جوزيS ويكسون
ــ القتلى واملفقودون واجلرحى واألسرى

< البريطانيون: 852.861 (خالل العام 1918)
< الفرنسيون: 306.000 (مارس ــ نوفمبر)

 11 ــ  سبتمبر   28)  30.068 <  البلجيكيون: 
نوفمبر)

< األمريكيون: 281.672 (خالل العام 1918).
  ¿É````````ŸC’G

القوة القتالية في نوفمبر 1918:
2.911.700 جندي

ــ القيصر فيلهلم: رئيس األركان
ــ الفيلد مارشال: بول ڤون هندنبيرغ.

ــ اجلنرال: إيريك لوديندورف
ــ اجلنرال: فيلهلم جرونر

واألســرى  واجلــرحــى  واملــفــقــودون  القتلى 
والفارون 1.67 مليون شخص.

(21 مارس ـــ 11 نوفمبر 1918)

جانب  من  قذيفة  لعشرين  الفور  على  يتعرضون 
بالفاعلية  احللفاء، كما أن مدفعية احللفاء اتصفت 
حيث   1918 العام  في  الهائلة  التدميرية  والقوة 
ساعدت احللفاء على شن هجمات ناجحة من دون 

تكبُّد خسائر كبيرة.
اجليد  للتدريب  احللفاء  جيوش  خضعت  كما 
بحلول العام 1918 على كيفية االستخدام الشامل 
التي  الهاون  ومدفعية  والقنابل  والبنادق  للمشاة 
بالتفوق  التمتع  إلى  إضافة  اخلنادق،  من  ُتطلق 

اجلوي وأيضاً سيطرة دباباتهم على امليدان.
القوات  معنويات  كانت  نفسه  الوقت  وفــي 
في  خاصة  والتدهور  الهبوط  في  آخذة  األملانية 
األمر  1918، وأدى هذا  العام  الثاني من   Sالنص

وفي  األملاني،  اجليش  أفراد  من  العديد  فرار  إلى 
أغسطس من العام ذاته بلغ عدد الفارين 110 آالف 

جندي.
 ÈªàÑ°S - AÉØ∏ë∏d á«FÉ¡ædG äÉªé¡dG

ôHƒàcCGh
من  احللفاء  قوات  ن  متكُّ املفاجئ  من  يكن  لم 
خالل شن سلسلة من الهجمات في شهر سبتمبر 
خط  إلى  التقهقر  على  األملانية  القوات  إجبار  من 
قتال اجلنرال هندنبيرغ واملواقع الدفاعية األخرى.

في  األول  الرئيسي  األمريكي  الهجوم  بدأ  وقد 
منطقة «سان ميّيل» خالل الفترة من 12 إلى 18 
سبتمبر، ثم قام املارشال فرديناند فورش بعد ذلك 
والواسعة  املنفصلة  الهجمات  من  سلسلة  بشن 
النطاق بهدف تفتيت خط القتال لدى األملان، وإفقاد 
االحتياطي  قوات  ومنع  توازنها  األملانية  القوات 

لديها من تقدمي الدعم املطلوب ألي من مواقعها.
األميركية  القوات  شنت  سبتمبر،   26 وفــي 
ــ  «ماز  منطقة  في  مشتركاً  هجوماً  والفرنسية 
األول  اجليشان  قام  التالي،  اليوم  وفي  أرغــون» 
كامبراي،  صوب  بالتحرك  البريطانيان  والثالث 
وفي 28 سبتمبر شن اجليش البلجيكي باالشتراك 
املناطق  في  هجوماً  البريطاني  الثاني  اجليش  مع 
الرابع  اجليش  قام  سبتمبر   29 وفي  الشمالية، 
البريطاني مع اجليش األول الفرنسي بالهجوم في 

املنطقة الواقعة في وسط خط قتال احللفاء.
بالشراسة  املناطق  تلك  في  القتال   Sاتص وقد 

خاصة ضد املدفعية والقوة النيرانية لألملان، حيث 
تكبَّد احللفاء خسائر فادحة. فالفيلق الكندي عانى 
 Sفي العام 1918 من خسائر بلغت نحو خمسني أل
األملاني  القتال  خط  فيه  تعرَّض  وقت  في  إصابة 
للقوات  شامل  تقهقر  وحدوث  كامل  شبه  لتدمير 
األملانية، كما انسحب األملان من العديد من املواقع 
حتت غطاء مدفعيتهم بهدف منع قوات احللفاء من 

مطاردتهم.
1918 Èªaƒf 11 áfó¡dG

اجلنرال  مــن  كــل  أدرك  أكتوبر،  مطلع  مــع 
لودينددورف والفيلد مارشال بول ڤون هندنبيرغ 
أنه من الضروري وضع حٍد لهذه احلرب، وبعد 
بني  واالستشارات  املناقشات  من  العديد  إجراء 
التوقع  األملان، مت  العسكريني والسياسيني  القادة 
املارشال  احللفاء  قوات  قائد  مقر  في  هدنة  على 
فوش في احلادي عشر من نوفمبر للعام 1918، 
مرور  بعد  نفسه  اليوم  في  االشتباكات  وتوقفت 

نحو خمس سنوات من احلرب.
وخالل العام 1918 متكن اجليش البريطاني من 
أسر 188.700 جندي أملاني واالستيالء على 2840 
قطعة مدفعية بينما قام األمريكيون بأسر 43300 

أملاني واالستيالء على 1421 قطعة مدفعية.
مدى  وبدقة  اإلحصائيات  هــذه  كشفت  وقــد 
مساهمة كل جيش من جيوش احللفاء في إحلاق 
العام  في  الغربية  اجلبهة  في  بأملانيا  الهزمية 

.1918

صيبت باإلنهاك وتدهور املعنويات خالل انسحابها في منتصS سبتمبر 1918 من منطقة «فوايون» التي  القوات األملانية التي أٌ
كان يوجد فيها اجليش الفرنسي، والتي سبق أن شهدت قتاالً ضارياً بني طرفي القتال في العام 1917.
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الشيخ زايد بن سلطان خالل زراعة أشجار «القرم» على شواطئ أبوظبي
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في الثامن عشر من شهر مارس املاضي، رحل 
عن  العامري  حم  بن  مسلَّم  بن  سالم  الشيخ  عنا 
عمر يناهز الـ86 عاماً «رحمه الله»، والذي كان من 
أقرب الرجال املخلصني للقائد املؤسس الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان «طيَّب الله ثراه»، في مراحل 
مهمة ودقيقة من تاريخ هذا الوطن. َصَحَب بن حم 
الله تعالى  الله» املغفور له بإذن  العامري «رحمه 
الشيخ زايد نحو نصS قرن، كما صحب أجداده 
وكانت  أبوظبي.  حكام  قبل  من  وأخواله  وأعمامه 
ليغمرنا  بالعني  منزله  في  الراحل  التقت  قد   999
وتفاصيل  زايد  الشيخ  مع  ذكرياته  عن  بحديثه 
آخر  ذلك  كان  ورمبا  املؤسس،  القائد  مع  رحلته 
لقاء صحفي معه، وفيما يلي تفاصيله على لسان 

الراحل. 
نشأت   ،1925 عام  العني  مدينة  مواليد  من  أنا 
بدوية  عريقة،  عربية  أســرة  وســط  وترعرعت 
الترحال  وطبيعة  البداوة  في  بجذورها  ومتأصلة 
كغيرها  والرعي حلاللها،  املاء  أماكن  عن  والبحث 
الشعر  بيوت  في  عشنا  البدوية،  القبائل  من 
كانت  الذي  الثوب  ولبسنا  والعرشان،  واخليام 
تخيطه نساؤنا، و(الزرابيل) التي كانت تقينا احلر 
والبرد، وأكلنا مما نربيه من حاللنا من إبل وماعز، 
مما  أيدينا  كد  من  وأكلنا  نوقنا،  لنب  من  وشربنا 
آبارنا  بأيدينا  وحفرنا  بعرقنا،  وسقيناه  زرعناه 
وأفالجنا للحصول على املاء، وعاش بعضنا حياة 

البر والبحر، عشنا البساطة وحياة التوكل على الله، 
نصبح وندعو الله بالفالح والنجاح، ونبيت وندعو 

الله على نعمة احلياة والطاعة.
  ¿É«¡f ∫BG

كان أجدادنا وأعمامنا وكذلك أخوالنا على عالقة 
ومع  الكرمية،  نهيان»  «آل  أسرة  مع  قوية  وِصلة 
حكامهم منذ شخبوط األول إلى وقت زايد األول، 
إلى وقتنا الذي شهدنا فيه عصر زايد اخلير «رحمه 
الله» مؤسس دولة اإلمارات العربية املتحدة، والذي 
رافقته منذ ريعان شبابي، وقد شهدت معه جميع 
حيث  العني،  مدينة  شهدتها  التي  التغيير  مراحل 

كنت معه في بداية انطالقته في رحلة التغيير إلى 
وقت تسلمه مقاليد احلكم في أبوظبي وما أحدثه 
في أبوظبي من تغيير، إلى مرحلة قيام وتأسيس 

الدولة. 
شهد  الذي  العصر  العصر،  على  شاهداً  كنت 
وضع األسس لكل ما تراه من صروح ومنجزات 
حضارية في اإلمارات، من السلع في آخر حدود 
الدولة  أبوظبي والدولة إلى شعم في آخر حدود 
وتتابع  البناء  مسيرة  وشهدت  اخليمة،  بــرأس 
الدولة  اليه  إلى ما وصلت  املشاريع تلو اآلخرى، 
في آخر أيام حياته «رحمه الله»، وها نحن نشهد 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  خليفته  عصر 
زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخوانه 
الشيوخ «حفظهم الله»، وعلى رأسهم سمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهده األمني «رعاه 

الله».
 ô°†NCG Ö∏b

عندما جتد شخصاً قلبه كبير وطيب، وتتجمع فيه 
كل معاني اإلنسانية، تقول عن ذلك القلب إنه قلب 
أخضر، ولعل الشيخ زايد «رحمه الله»، كان يحمل 
أكبر قلب أخضر في العالم، وقد انعكست ُخضرة 
قلبه على وجه األرض، فأي مكان كان يسير فيه 
الشيخ زايد، كنا جنده بعد مدة يخضر ويزهر، ال 
إنها ليست معجزة، بل هي معجزة، ألن ما  نقول 

سالم بن حم العامري
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الشيخ زايد بن سلطان خالل زيارة إلى جزيرة دملا

حدث عجز عنه املتخصصون في ذلك الوقت، فقد 
كان الشيخ زايد يستعني بأهل اخلبرة والتخصص 
رؤية  صاحب  الله»  «رحمه  فهو  مجال،  كل  في 
كل  يعرف  إنه  نفسه  عن  يقل  ولم  بعيدة،  ونظرة 
والتخصص.  واحلداثة  بالعلم  يؤمن  كان  شيء، 
في  اخلضراء  الرقعة  ينشر  أن  أراد  عندما  فلهذا 
سائر أرجاء أبوظبي في بداية حكمه كان اخلبراء 
الذين ُيحضرهم ينصحونه بعدم الزراعة، ألن هذه 
األرض وتلك ال تصلح، فهذه سبخة ماحلة، وهذه 
يسمع  كان  وهكذا  األشجار،  بها  تتجذر  ال  صلبة 
منهم، وقد جاءنا العديد من اخلبراء من عدة دول،
والكل يقول: أرضكم ال تصلح للزراعة. لكنه في 
الله ويستعني بنظرته  النهاية قرر أن يتوكل على 
وخبرته التي اكتسبها من أيام تواجده في مدينة 
العني ألكثر من أربعني سنة منذ طفولته إلى حكمه 
،1966 عام  في  ألبوظبي  حكمه  سنة  إلى  للعني 
توكل على الله وشمَّر عن ساعديه، وحتلَّقنا حوله 
نعينه ونشد أزره، وقمنا بالزراعة ليس في أرض 
أبوظبي وسواحلها وصحاريها، بل وصلنا معه إلى 
واذهب  البحر.  وسط  في  وهي  وزرعناها  اجلزر 
 gكي وأنظر  ياس»  بني  صير  «جزيرة  إلى  اآلن 
الله في أرضه، فسبحان  ِجنان  أصبحت جنًة من 
من ألهمه هذا اإلصرار، وهذه الفكرة وهذه النظرة 

وهذه العزمية التي  جعلت منه يحول هذه السواحل 
والصحاري واجلزر إلى مدن وحدائق وِجنان غناء 

تزخر مبختلg أنواع الشجر والزهر والثمر. 
 ¿ÉeCGh ∫óY

وشهدنا  القبلي،  والنظام  البداوة  حياة  ِعشنا 

تناحر  من  األفــراد  أو  القبائل  بني  يحدث  كان  ما 
وصراعات على أماكن العشب واملاء، أو طلباً للحياة 
وقاسية، صعبة  قدمياً  احلياة  كانت  فقد  والبقاء، 

وهذا ما انعكس على حياة الناس قدمياً. وملا حكم 
الشيخ زايد، استراح الناس باألمان الذي بثه بني 
جميع القبائل التي عّدل الشيخ زايد أمورها بالعدل 
واألمان، ووصل خيره إلى أقاصي الدنيا، وعشنا 
عشنا  نعرفهم،  نكن  لم  ومن  نعرفهم  ُكنا  من  مع 
مع اجلميع في جٍو مليئ باحملبة والوئام واأللفة،

فالشيخ زايد كان ظالً وأباًً للجميع.
 ôjƒ£Jh AÉæH

 gوسع شعر  بيوت  في  العني  في  نعيش  كنا 
يبنون  كانوا  والشيوخ،  امليسورين  من  والبعض 
الله  زايد «رحمه  الشيخ  الطني، وكان  بيوتهم من 
آباؤه  بناها  التي  نهيان  آل  حصون  في  »يسكن 
بنفسه.  هو  بناها  التي  «املربعة»  ومنها  وأجداده، 
أيام تواجده وحكمه للعني على أن يبني  وحرص 
ويعّمر فيها، فأمر ببناء سوق العني، وذلك بعد أن 
رأى تعب (العرب) وسيرهم إلى «البرميي أو دبي 
اليومية  حاجياتهم  جللب  وأبوظبي»  الشارقة  أو 
على  السوق  فبنى  وغيرهما،  ولباس  طعام  من 
التجار وبدأت  نفقته اخلاصة، ووزع محالها على 

 ï«°ûdG ΩÓà°SG ó©H
 ºμë∏d ójGR

 ¿ÉeC’ÉH ¢SÉædG ìGÎ°SG
 ÚH ¬ãH …òdG
 πFÉÑ≤dG ™«ªL
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بإصالح  أمر  وكذلك  العني،  في  تزدهر  التجارة 
وصيانة «األفالج» التي كانت ُتغذي نخيل ومزارع 
العني باملياه، وأمر بحفر غيرها من األفالج، وكان 
التي متتد  الطويلة  «العوامر» هم أصحاب اخلبرة 
ملئات السنني في حفر وصيانة األفالج، ليس في 
اإلمارات وُعمان فحسب، بل على مستوى اجلزيرة 
لتعليم  املدارس  بناء  على  حرص  وكذلك  العربية، 
كان  ولو  التعليم  من  حصة  ونيلهم  العني  أبناء 

بسيطاً. 
كانت له «رحمه الله» نظرة بعيدة وعلم ومعرفة،
يحمله  أن  يجب  العلم سالح  وإن  نور  العلم  بأن 
حتى  األيام،  متِض  ولم  أيضاً،  وشابة  شاب  كل 
والبناء، بالعمران  مزدهرة  العني  مدينة  أصبحت 
وعامرة بأهلها وناسها، وحرص «رحمه الله» على 
أن ال ُيبنى له بيت جديد حتى يبني ملواطنيه وأهله 
البيوت أوالً، وبعد أن رآهم مستقرين في رفاهية 

احلياة في بيوتهم، بنى له بيتاً في العني.
 º«¶©dG RÉ‚E’G

ما  غيرهم،  أو  اإلمارات  أبناء  من  أياً  لو سألت 
هو أعظم عمل وإجناز قام به الشيخ زايد؟، التفقوا 
اإلمــارات  دولــة  وتأسيس  قيام  أن  على  جميعاً 
زايد  الشيخ  إجنــازات  أعظم  هو  املتحدة  العربية 

«رحمه الله». ومن إجنازاته الكبرى بناء اإلنسان،
وهو األمر الذي قال عنه «رحمه الله»: إنه أصعب 
من بناء املصانع والعمارات؛ لقد بنى اإلنسان قبل 
الثمار، أنــواع  أجود  وأثمر  زرعه  وجنح  املكان، 

فبعد أن كنا نعتمد على غيرنا من أشقائنا العرب 
شؤوننا، من  الكثير  لتدبير  األجانب  وأصدقائنا 

أصبحنا نعتمد على أبنائنا. 
ÒÑμdG …óëàdG

عشنا مع الشيخ زايد«رحمه الله»، وشهدنا معه 
أيام التحدي الكبرى، والِصعاب التي واجهها الشيخ 
الشمل، ولــْم  الدولة،  لتأسيس  اإلعــداد  في  زايــد 
القلوب، والتي واجهها بعزٍم شديٍد، وحتد  وَجْمع 
كبير، وبكل صدٍق وإخالص، وبكل حٍب وتضحية،

نعم كانت هذه أدوات الشيخ زايد في خوض هذه 
الِصعاب  الكبير، فقد كانت  التحدي  التجربة وهذا 
واملخاطر حتيط بنا من كل جانب، وكان لمُّ الشمل 
والوحدة واالحتاد أفضل الطرق للنجاة مما نحن 
اإلمارات  حكام  واألحبة  األخوة  التقاء  فكان  فيه، 
وكان  واحدة،  ويٍد  واحد،ٍ  قلٍب  على  واجتماعهم 
الباعث لهذا التجمع وهذه الوحدة الشيخ زايد، والتي 
بدأها مع أخيه املرحوم الشيخ راشد بن سعيد آل 
مكتوم والتي أثمرت عن الوحدة بني أبوظبي ودبي،

احلثيثة  واحملاوالت  املسيرة  استمرت  ذلك،  وبعد 
اليوم  إلى  زايد حتى وصلنا  الشيخ  بها  قام  التي 
اإلمارات  دولة  قيام  فيه عن  أُعلن  الذي  التاريخي 
العربية املتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971.

IÒ°ùŸG
طيلة  والتعمير  البناء  شعلة  زايد  الشيخ  حمل 
الدولة إلى رحيله في عام  35 سنة، منذ تأسيس 
لفه  جلٍل،  حــدٍث  مبثابة  ِفراقه  يوم  فكان   ،2004
ولكن  التاريخ،  في  رجل  أعظم  فراق  على  احلزن 
الله عوضنا بأبنائه وعلى رأسهم صاحب السمو 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن  خليفة  الشيخ 
الله»، وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد  «حفظه 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 
أخٌ للشيخ خليفة  الله  قيَّض  كما  املسلحة،  للقوات 

وعضيد، هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي«رعاه الله»، الذي هو خير ساعد ومعني 
على حمل األعباء الثقيلة في سبيل رقي هذه الدولة 
احملروسة ورفاه شعبها وأبنائها وكل القاطنني على 
أرضها الطيبة، وأخوتهم ُحكَّام اإلمارات الذين هم 
التي تنير نهارهم، الدولة وشموسها  شموع هذه 

واألقمار التي تنير ليلهم.
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في أوائل عام 1970، أخـذتني أعمالي إلى قلب 
منطقة  وهي  أبوظبي،  إمــارة  في  الغربية  املنطقة 
«غياثي»، حيث كان مقرراً أن يتم هـناك حفرخمس 
آبار مياه. كانت املنطقة عبارة عن صحراء جرداء 
دليلي  ــان  وك األحمر،  الرمل  من  تــالل  تغطيها 
املرحـوم (أبوسالم) الذي حتدثت عنه في مقاالت 
سابقة، وعندما سألته عن املنطقة التي نحن فيها، 
قال: إنها «الظفرة»، التي تشكل أكثر من ثالثة أرباع 
إمارة أبوظبي وإن اسمها، أي «الظفرة»، سبق إسم 
أبوظبي في صفحات التاريخ . وعندما طلبت منه 
إلى  بالرجوع  ملا يقوله، قال لي: أنصحك  إيضاحاًً 
كتب التاريخ املعتمدة، ومخطوطات وأشعار األولني، 

وستحصل منها على ماتريد . 
وبالفعل، انكببت على ما حصلت عليه من مصادر، 
اسم  أن  من  أبوسالم،  ماقاله  صحة  على  ووقفت 
على  أبوظبي»  «إمارة  اسم  سبق  «الظفرة»،  إمارة 
صفحات التاريخ. ففي حـوالي عـام 1600 ميالدية، 

 ¿ÉàëØ°U
äGQÉ`eE’G ïjQÉ``J øe

إمـارة  اخلليجي  التاريخ  صفحـات  على  ظهــرت 
املؤرخـون  لنا  يترك  ولم  الظفرة)،  (إمــارة  بإسم 
وصفاً ًلهذه اإلمارة سوى أنها موطــن «بني ياس»، 
وقالوا: إن احلاكم هناك هو الشيخ صقر بن عيسى، 
ووصفوه بأنه مقدام «بني ياس»، وقالوا: إنه قتل 
وأخـوه محمد في حرب جرت حـوالـي عـام 1630 
في  أحـداثها  وقعـت  ســــياسية  قضيـة  بســبب 

«عـمــان». 
تشكـل  اليوم  (الـظفـرة)  أن  املعـلوم  ومــن 
الـرقعـة الصحـراوية املنبسطة الواقعـة في جنوبي 
إمارة أبوظبي، وتشغل أكثرمن ثالثة أرباع مساحة 
(ليوا)  منطقة  تقع  املنطقة  هذه  قلب  وفي  اإلمارة، 
التي هي معـقل «بني ياس» ومربط فرسانهم، غير 
أن التاريخ لم يذكرلنا متى مت استبدال اسم «إمارة 
الظفرة» باسم إمارة أبوظبي. فمن املعـلوم أن جزيرة 
أبوظبي، أي «العاصمة» اليوم، كانت تعـرف باسم 
تسكنها،  كانت  الظباء  إن  الرواة:  ويقول  (مليح)، 

أبوظبي،  صار  ثم  ظبي)  (أم  اسمها  صار  بحيث 
لكن املصادر البريطانية ذكرت في أخبار عام 1820 
بإسم  إمارة  توجد  الساحل  إمارات  جملة  من  أنه 
«أبوظبي» وحاكمها الشيخ شخبوط بن ذياب الذي 

وقَّع على املعـاهدة العامة في ذلك العــام. 
هذه الــظــفرة التي حتـتضن (ليــوا) ذات امليـاه 
الـعـَذبــة والنخــيل الــوارفـة، واملنـاخ الصحـراوي 
النقــي من الشـــوائب، هي مــنازل بني ياس األولى، 
اجلمع األكــبر في اإلمارة، ومعهم باحلـلg واجلـوار 
وقانونهم  وتقاليدهم  أعرافهم  ولهم  املناصير، 
لرشيدهم وشيخهم،  منهم  فخذ  كل  وأمر  املقدس، 
وهؤالء يخضعون لرئيس واحد هو حاكم اإلمارة، 
يتداعـون للحرب بصيحة واحـدة منه، لذلك فإنهم 
حاكمها  القبيلة.  دولة  أنها  على  الـدولة  يفهـمون 
وخصاله  وإميانه  بتقواه  ميتاز  الذي  شيخها  هو 
املوت، وهو  يهـاب  ال  احلـميدة، حيث كان شجاعاً 
صاحب اَحلل والَعقد واألمر والنهي، يشاور القوم 

برج خنّور الواقع في منطقة ليوا، قلب منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي
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قبل أن يتخـذ قراره النهائي. ومن وسط ذلك النظام 
القبلي، ظهر املغفور له بإذن الله تعالى: الشيخ زايد 
الله ثراه» يحمل إرث  بن سلطان آل نهيان «طيَّب 
حكومة القبيلة، واستطاع باحلكمة واملقدرة الذاتية 
نـجدها في  التي  املؤسسات  إلى دولة  أن يطورها 

هذا البلد املثالي اليــوم. 
بهما  يقومون  رحلتان  اإلمارة،  أهل  تراث  ومن 
إما  الذهاب  أي:  احلضارة)،  (رحلة  هما:  عام  كل 
(البدا)،  ورحلة  العني،  مدينة  أو  ليوا  محاضر  إلى 
أي العودة من هناك إلى مدينة أبوظبي. فاألولى: أن 
يبقى الشبان القادرون على الغوص في مياه البحر 
ًللؤلؤ،  طلباً  الغوص  أي  (للمديد)  تهيؤاً  البلدة  في 
إلى  للسفر  والنساء واألطفال  الشيوخ  يتهيأ  بينما 

 .gاملناطق البعيدة عن اجلو اخلانق أيام الصي
وتبدأ رحلة احلضارة إلى (ليوا) بالسفن حيث 
(املرفأ)،  إلى  متجهة  اجلزيرة  أبوظبي  من  تقلع 
اإلبل،  ليمتطوا  القوم  ل  ويترجِّ هناك  ترسو  حيث 
(ليوا)  إلى  متجهني  قوافل،  شكل  على  ويسيرون 
النقي،  والهواء  واملاء  اخلضرة  حيث  الظفرة،  قلب 
وهذه الرحلة ومنظر السفن التي تأخذ األلباب ال بد 
وأن يثير املشاعر، األمر الذي دعا الشاعر سعيد بن 
عتيج الهاملي لنظم قصيدته الثالثية املشهورة التي 

يقول في مطلعها: 
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النحـوي أنشــد قائالً: 
ــا ــن ــذمــي ت ال  بـــيـــنـــونـــة  ــــح  ــــاري ي

ــا  ــن ــري ــصــغ جـــئـــِت بـــــــــأرواح امل
وفي وسط هذه األراضي اجلرداء تنتشــر آبار 
املياه التي حفرها األجـداد، وكل بئر تعـتبر نقطـة 
تتوقg فيها القـوافل لالرتواء، وقـد يبنـى حــولها 

«محضــر»، أي: «واحــة». 
آبــار:  كانت  بعـده،  ومــا   1970 عــام  ــى  وإل
واخلبه  وبــوثــبــان  وبوفريظـة  ــواصــري  ـــ «امل
واملعصار»،  حلسه  وبل  وبويزاله  والـزهـراني 
اجتهـنا  وكلما  واحليـوان،  للسكـان  احلياة  ُمتثل 
(صافي  يسمـى  ما  إلى  ًوصلنا  الظفرة شرقاً  من 
إلى  التي تؤدي  املاء)، وهذه بداية منطقة «اخلتم» 
بلدة العـني ذات اجلبال واألفالج، وفي الظفـرة وما 
تنتشــر محاضر «بني ياس»،  بقــاع  جاورها من 

وهي التي سنفرد لها حديثا ً خاصاًً. 
كانت  التي  القـرى  انتشـرت  األرجاء  تلك  وفي 
في  املركزية  القبلية  احلـكومة  عن  ُبعـدها  تشــكو 
نفســها  عـن  تدافع  أن  يكفيها  وكان  العـاصمـة، 
بظـهور  اختلفت  األمـور  لكن  الشـــر،  غائلة  ضد 
البترول في تلك املناطق، ممـا فتح باب التساؤالت 
عن حـدودها وكذلك عن حمايتها، لذلك، فقـد قـام 
نهـيان  آل  ســلطان  بن  شخـبوط  الشيخ  املرحوم 

أقدم خريطة لشبه اجلزيرة العربية، رسمها الشريg اإلدريسي املتوفي عام  560هـ 1164م خريطة اإلمارات حسبما رسمها وخططها «جوليان ووكر» 
في خمسينيات القرن املاضي

ـــادي بــخــطــوفــه ـــن صــــاح بـــزقـــر مل
ـــــن بـــتـــشـــل  ـــــف ـــــس ــــــــــوم ال ي

ـــادي بــالــكـــــوفــه ـــف ــي ل ــل ــس ع ــم غ
بــــاحلــــــــــــــل  ـــــــــــــــه  وادع ال 

فإنها  ليوا،  منطقة  الظفرة  حتتضن  ومثلما 
وهي:  مثلها،  صحراوية  أخــرى  مناطق  جتــاور 
ألـطg وبينونة واملجـن، ويبدو أن بينونه لها ذكر 
في التاريخ قبل الظفرة، إذ جاء في معـجم البلدان 
مايلي: (بينونة: بزيادة الهـاء، موضع سمي باملصدر 
من قولهم بأن يبني بينونة إذا بعـد، وهي موضع بني 
البحرين وُعـمان). ويذكر أن شـاعـراً ً كنيته أبوعـلي 
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زوده  (ندا)  مــنطقـة  في  حـدودي  مــركـز  بفتح 
قال  املركز  للحـماية. وفي هذا  بالـرجال والسالح 

الشاعر: 
ــه ــلَّ ِح ـــي  ف ردوا  ـــدا  ـــن ال مـــركـــز 

شيبان احلــــرب  حـــق  مــســتــعــديــن 
لَّــه ــد  مــاي ــــدرب  ال الغشيم  يــرهــب 

ــه الــفــكــر لــي مــابــيــه بــرهـــــان  ــاي ت
ِلّة العـ ضيقة  تــســري  الــكـــــنــادي 

نيشان  غير  مــن  قـــرار  بــراثــن  وأم 
و«الكنادي» ومثلها «أم براثن» هي: من أصناف 

البنادق القدمية. 
ومثلما وقفت على حقيقة اسم «إمارة أبوظبي» 
األول، فإنني وفي عام 1970 أيضاً أخذتني أعـمالي 
إلى بلدة (كلباء) املُطلة على بحر العرب، وهي من 
باإلمارة  ترتبط  ال  ولكنها  الشارقة،  إمارة  توابع 
الفجيرة تفصلها، وهناك علمت  إمارة  بحدود، ألن 
أن هذه البقعـة الصغيرة، صارت إمارة مستقلة عن 
عـادت  ثم  عشرعـاماًً،  خمسة  ملدة  الشارقة  إمارة 

إليها. 
تنازل  عـندما   1852 عـام  إلى  قصتها  وتعـود 
بن سعـيد  أحـمد  بن  سلطان  بن  السلطان سعـيد 
حـاكم ُعـمان، عن الســاحل املمتد من مدينة «دبا» 
إلى مـدينة «كلـباء» للزعـيم القاسمي الكبير الشيخ 
سـلطان بن صقر القاسمي األول (1805 - 1866)،
(الشــميلية)  املسمى  الساحل  هـذا  أصبح  وبذلك 
ضمن اإلمارة القاسـمية، وقـد حتــقق بهـذا حلــم 
الـزعــيم القاســـمي بأن يــكـون لإلمـارة ســـاحالن،
وآخــر  العـربي،  اخللـيج  ميــاه  على  يطـل  واحـد 
الهـندي، العـرب واحملـيط  بحـر  ميـاه  عـلى  يطــل 
الكـبرى  القاسمـية  الـوجـود اإلمارة  إلى  فظـهـرت 
وقـد  اخلـيمة،  رأس  إلى  الشــارقـة  من  املــمـتدة 
دخـلت إمارتا عـجمان وأم القــيوين في ُحلg معهـا،

 zAÉ`Ñ∏`c{ IQÉ`eEG
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ثـم مـدينة دبا التي تقاسـمتها مع عـمان، فصارت 
دبا احلصن للشــارقة ودبا البيعة لُعــمـان، وامتداداً 
على طـول الســاحل إلى خـورفكـان ثم الفجيرة إلى 
مـدينة كلباء، وفي البحـر كان لإلمارة جـزر هي: 
طنب الكـبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، أما على 
«لنجـة»  بلدة  عاصمتها  فكانت  اإليراني  الســاحل 
الشيخ  انتقل  وعـندما  مناطق.  من  جاورها  وما 
سلطان بن صقر األول إلى «رحمة الله» في عـام 
1866، بدأ الصراع على السـلطة بني أوالده وأحفاده 
فكان ذلك إيذاناً بتقســيم اإلمارة، إذ استقلت رأس 
أن  الفجـيرة  تلبث  لم  ثم  الشــارقة،  عن  اخليمة 
أعـلنت استقاللها، وقد أدى ذلك إلى انعـزال مـدينة 
كلباء وما يجاورها من مناطق ال يتجاوز محيطها 
العشرة أميال مربعـة، إذ بقـيت مـوالية للشــارقة 
في  الشميلية  ســاحل  أجـزاء  بقية  عـن  ومنفصلة 
إمـارة الفـجـيرة كما هـو احلال في يــومنا هــذا . 
ونـظراً لصعـوبة املـواصالت بني الشـارقة وكلباء،
آمـنة، وغـير  وعـرة  جبلية  مـناطق  تفصلهما  إذ 
نـوع من  لهـم  يكــون  أن  كلباء  اعـتاد حـكام  فـقـد 
االسـتقاللية بشــؤونهـم، غير أن مرجعـهم النهـائي 
وتعـاقب  الشــارقة.  في  املـركزي  احلـكـم  هـو 
احلـكام القواسم عـلى البلدة فكـان أولهـم: الشــيخ 
وبقيت  القاسـمي،  صقر  بن  سلـطان  بن  أحـمـد 
األوضاع عـلى هـذه احلالة إلى عـام 1932 عـندما 
البريطانية  املـطارات  مـوضوع  الوجود  إلى  ظهـر 
املائية واألرضية التي حتـط وحتـلق منها الطـائرات 
العـادية  الطائرات  أو  الطائرة)  (القـوارب  املسـماة: 
السنة  تلك  وفي  أرضي،  مـدرج  إلى  حتـتاج  التي 
كان حاكم البلدة الشــيخ سـعيد بن حـمد بن ماجد 
الشــارقة، عـن  اســتقالل  بشــبه  يتمتع  القاسـمي، 

أنها  إذ  أهـمية،  الســاحل  على  البلدة  ملـوقع  وكـان 
مســقط  مـدينة  مع  جيـد  ســاحلي  بطـريق  ترتبط 
عاصمة ُعـمان، لذلك ميـكن جلب وقـود الطـائــرات 
من هــناك، وفيها خـور بحـري يصلح الســتخـدامه 
الســياسي  املـقيم  قـام  فقـد  لذلك  كـمطـارمائي، 
1932 وطلب  عـام  في  الشــيخ  بـزيارة  البـريطاني 
أن  غـير  هـناك،  مـطـار  بتأســيس  الســماح  منه 
أن  اليـريد  أنه  بحـجـة  الطـلب  هذا  رفض  الشــيخ 
يتـخذ قـراراً بنفسه دون الرجـوع إلى الشــارقة، لكن 

إصرار «اخلـطوط اجلـوية البريطانية» على تأسيس 
مطار هـناك، دفع باحلـكومة البريطانية إلى أن تفكر 
في استـعـمال القـوة، لكنها غـيَّرت رأيها وقررت أن 
وقـد  مطـاراً.  العـمانية  «شــناص»  بلدة  من  تتخـذ 
بني  اضطرابات  حـدثت  أن  األثناء  تلك  في  صادف 
الظـرف  ذلك  اإلجنـليز  فاســتغل  وكـلباء،  الفجيرة 
وأسرعوا بإرسال الفرقاطة (بيدفورد) لترســو أمام 
كـلباء وتقـوم بحـمايتها، وكانت الشــارقة يومذاك قد 
وافقت على فتح مـطار فيها وراحت جتني إيرادات 
من ذلك املـطار مما أنعـش اقتصادها، وإزاء اإلغـراء 
قـرر الشـيخ ســعـيد فتح مـطار في بلدته، فأرسل 
املقيم الســياسي املـوجـود في البحرين مـوفداً عـنه، 
وفي  الشـيخ،  ملفاوضة  (هيكنوبثام)  الكابنت  وهـو 
شهـر فبراير من عـام 1936، وصل املـوفـد على منت 
التـاجر أحـمد بن حسن،  سفينة حربية، وكان معه 
فيما  الشــيخ،  موافقة  على  احلصول  من  ومتكن 
باســتقالل  بريطانيا  تعـترف  أن  الشـيخ  اشـــترط 

كلباء رسمياً عن إمـارة الشــارقة. 
الســياسي  املقيم  املبعـوث وأخبر  وعـندما عـاد 
البريطاني مبطلب الشيخ، وافق املقيم على ذلك، كما 
وافق على منحه مبلغ (400) روبية هـندية شـــهريا 
ًعلى أن يكـون أمـد االتفاقية في شـــهـر يوليو من 
اجلـوية  اخلـطوط  أمام  املطار  وفتح  نفسه،  العـام 
االضطراري، للهبوط  الســـتخدامه  االمبراطورية 
ملسافة  جاورها  وما  كلباء  مـدينة  صارت  وهـكذا 
عشـرة كيلومترات تقريباً، اإلمارة الثامنة، وفي عـام 
1937 مت بناء املـدرج كما مت بناء خـزان الـوقود،
وحـتى عـام 1948 كان املـطار يستخدم على نـطاق 
الشيخ سعـيد  تـوفي  وعـندما  مهـم.  ولكـنه  قليل، 
بن حـمد القاسمي، تـولى األمـر بعـده ابنه حـمد،

ونـظـراً ألنه كـان صغـير السن، فقد أصبح الشيخ 
خـالد بن أحـمد القاسمي وصياً عليه، وحينما تبدَّلت 
تعـد  ولم  الثانية،  العـاملية  احلرب  بعـد  الـظروف 
للطائرات املائية حاجة، بل إنها ألغيت من االستعمال 
املدني والعسكري، فإن احلاجة إلى املطار في كلباء 

صارت تتناقص.
حيث   1948 عـام  إلى  كـذلك  األمر  واســتمر 
في  بريطانيا  ترغب  ولم  املـطـار،  اتفاقية  انتهت 
في  قد طعـن  كان  خـالد  الشيخ  أن  كما  جتديدها، 

السن ولم تعـد له القدرة على الســلطة واحلـكم. 
الرشد  سن  حمد  الشيخ  بلغ   1950 عـام  وفي 
فأعـطيت «إمارة كلباء» له، ولكنه اغتيل بعـد عـام 
الريح، مهـب  في  كلباء  أمر  أصبح  لذلك  واحـد، 

وهنا قرر اإلجنليز، أن يسحبوا اعترافهم باإلمارة 
الثامنة التي هي «إمارة كلباء»، فأعـلنوا أنه مبقتل 
حمد بن سعـيد القاسمي الذي ال ولي عـهد له، فإن 
سبيل  وفي  وهـكذا  للشــارقة.  ثانية  تعـود  البلدة 
كلباء  استقالل  بانتزاع  بريطانيا  قامت  مصاحلها، 

عــام 1951، وهي التي وهبتها إياه عـام 1936. 
وما تبقى من استقالل كلباء اليوم هـو آثار ملدرج 
أرضي في وســط املـدينة، حتيط به دكاكني ومقاٍه،

وإلى جـوار املدرج توجد غرفة لها باب حديدي وقد 
أغلق بسلسلة معـدنية، وهـذه الغـرفة كانت بنـاية 

املـطـار . 

لوحة للسلطان سعيد بن سلطان بن 
أحمد بن سعيد البوسعيدي حاكم ُعمان 
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يعتبر العقيد عبدالله إبراهيم املناعي مدير «مركز 
املدينة» في عجمان مثاالً ُيحتذى للمديرين املخلصني 
بذل جهٍد فوق  يتوانون عن  والذين ال  في عملهم، 
شرائحه،  gمبختل للمجتمع  األفضل  لتقدمي  جهد 
األفضل  لتقدمي  الواجب  نداء  إلى ما وراء  واملضي 

واألحسن.
بتوجيهاته  املناعي  ــّدم  ق اجلميع،  وبشهادة 
اخلدمات  أفضل  الشخصي،  وإشرافه  وإرشاداته 
للجمهور ومتيَّز في توفيرها، فنال التكرمي على هذا 
البذل والعطاء من سعادة مدير عام شرطة عجمان 
العميد علي علوان، والذي بدوره، أثنى على جهوده 
ومتيزه في أداء واجبه ومتيزه في عمله وفي تقدمي 

اخلدمات املتميِّزة للجمهور.
يقول املناعي: «هذا التكرمي وسام شرف وتقدير 
من  املزيد  لبذل  حافز  وهو  زمالئي  وجلميع  لي 
الغالي.  الوطن  خدمة  سبيل  في  واالجتهاد  اجلهد 
الدائم  على سعيه  رؤسائه  تقدير  املناعي  نال  وقد 
لتطبيق أفضل املمارسات في مهام عمله في «مركز 
املدينة» وتقدمي اخلدمات للجمهور بأعلى مستوى 
من اجلودة من خالل االستماع مباشرة إلى آرائهم 
باملركز  ورأيهم  تطلعاتهم  ومعرفة  املوظفني،  وآراء 
البديلة  احللول  وإيجاد  فيه،  املُقدمة  واخلدمات 
للمعوقات التي تواجههم، ومساعدة اجلهات األخرى 

على تقدمي خدمات إنسانية لبعض األُسر احملتاجة.
ويقول املناعي: إن عمله علمه الكثير لتطبيقه على 
حياته الشخصية والعائلية مثل: االلتزام والدقة في 
املواعيد وحسن التصرف في التعامل مع اآلخرين.

ويتابع قائال:ً إن منهاجه في العمل منذ التحاقه 
العمل  في  واإلخالص  لاللتزام  وفيا  ظل  بالشرطة 
جتعل  التي  الصفات  وهي  واملــبــادرة  واالجتهاد 
األوقات  كل  في  عمله  في  متميزاً  الشرطة  ضابط 

واألماكن. 
لقسم  ورئيساً  باملباحث  عمله  خالل  أنه  وذكر 
التحريات كان دائماً على رأس الفرق املشاركة في 
وخاصة  اجلرائم  من  العديد  غموض  عن   gالكش
جرائم القتل، وكان ال يهدأ له بال حتى يتم ضبط 

اجلناة. 
وعن الصعوبات التي واجهته في مسيرته املهنية،

يرى املناعي ان انتقاله من احلياة املدنية إلى احلياة 
العسكرية كان مهمة عسيرة في البداية إال أنه تغلّب 
عليها بسرعة بعد ان اختبر مدى أهمية االنضباط 

والصرامة في أداء الواجب.
وعلى املستوى املهني، واجه صعوبات في بدايات 
املساندة  اخلدمات  بعض  توفر  عدم  نتيجة  عمله 
«مثالً  قائالً:  ويوضح  القضايا.  بعض  في  املتاحة 
لطبيب شرعي  نحتاج  كنا  قتل،  وقوع جرمية  عند 

وكنا نطلبه من إمارة أبوظبي، ثم يتم نقل اجلثة إلى 
املكتوم في دبي، وهذه اإلجراءات كانت  مستشفى 
القضية  على  أحياناً  يؤثر  مما  أيام،  عدة  تستغرق 

وسرعة ضبط اُجلناة».
املُلقاة  املسؤولية  إن  لزمالئه:  املناعي  ويقول 
كبيرة، مسؤولية  هي  الشرطة،  أجهزة  عاتق  على 
وهذا يتطلب من جميع املنتسبني بأن يكونوا قدوًة 
حسنة في احترام القانون وتطبيقه وبذل قصارى 
اجلهد من أجل نشر مظلة األمن واألمان في بلدنا 

العزيز. 

 »©aÉ«dG ÊÉeCG
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<  تخرَّج من «املعهد العلمي اإلسالمي» 
في عجمان سنة 1981

< انتسب لوزارة الداخلية في
1981 /9/12

<  يشغل حالياً مدير «مركز املدينة» في 
إمارة عجمان.

< متزوج ولديه ثالثة أبناء.

πjÉahôH





áæ¡ŸG êQÉN

76

العدد(484) أبريل 2011

الرائد ناصر محمد بن  يقال «القلب وما يهوى»، هذا ما ينطبق على 
يروان النيادي مدير مكتب مدير إدارة «ترخيص اآلليات والسائقني» في 
شرطة أبوظبي الذي على الرغم من دراسته لعلم اإلدارة وحصوله على 
شهادة البكالوريوس فيه، وعلى الرغم من تخصيص جل جهده ووقته 

لعمله في الشرطة، إال أن قلبه تعلق بهواية الشعر. 
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وعن بدايته مع قرضه للشعر يقول: «كانت البداية األولى نهاية عام 
السادس عام  الفعلية في مترين درع اجلزيرة  البداية  كانت  ثم   ،1995
التشجيع  أسرابه». وعن  املوهبة وأطلق  لدي حمام  انطلق  1998، حيث 
الذي حظي به، يقول: «كما أن املاء الذي يسقي الزرع هو العامل الرئيسي 
في منوه، فان التشجيع هو املاء الذي يسقي بذرة الشعر لتنمو وتنضج، 
وهنا كان الدور الرئيسي لألسرة فكان التشجيع من والدي «رحمه الله» 

ووالدتي وإخوتي ومحيطي االجتماعي بشكل عام».
ويضيg قائالً: «كان الدافع القوي لي هو أول خروج لي على منبر 
إعالمي أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والفريق أول سمو 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن   gسي الشيخ  سمو  والفريق  املسلحة،  للقوات 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمـو الشيخ منصور بن زايد آل 
الرئاسة، كما تشرَّفت  الوزراء وزير شؤون  نهيان نائب رئيس مجلس 
بإلقاء عدد من القصائد الوطنية مرات عدة أمام الوالد الباني واملؤسس 
الذي  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعالى»  الله  «بإذن  له  املغفور 
في مسيرتي  األكبر  احلافز  ذلك  فكان  الشعر،  في  األعلى  مثلي  اعتبره 
الهمم ودفع  لي لشحذ  الشرطية» دافعاً  الشعرية، كما كانت «املؤسسة 

الكفاءات وبذل اجلهد والذود عن حمى الوطن».
وعن استخدامه هوايته الشعرية في خدمة الشرطة، يوضح أن ذلك 
للمواطنني  تبني  التي  احلكمة  وقصائد  الوطنية  القصائد  خالل  من  يتم 
واملقيمني دور أفراد املؤسسة الشرطية وتضحياتهم للمحافظة على األمن 

واألمان واالستقرار على هذه األرض الطيبة.
وعن أبرز مشاركاته الشعرية، ذكر أنه شارك في أمسية «يوم الشعر 
العاملي» في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفي احتفالية مجلة «999» 
الوطنية واألمسيات  املناسبات  التواجد في  عن  األربعني، فضالً  بعيدها 

الشعرية في اجلامعات واملؤسسات املختلفة.
النيادي: «أطمح للوصول  الرائد ناصر  للمستقبل، قال  وعن طموحه 
دائماً إلى ما يرضي اجلمهور من خالل طرح املوضوعات التي هو بحاجة 
للبوح عنها، كما أطمح للوصول إلى القمة، وأن أكون عنصراً فعاالً في 
من خالل  اإلصالحي  اجلانب  وفي  وهمومه  بأفراحه  املجتمع  مشاركة 

منبر الشعر.
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حماسها للعمل ال يوصg وشغفها بالتفوق ال حدود له، طموحها في احلياة 
ال ينتهي، ألن نظرتها دائماً متفائلة، وألنها مؤمنة بأن اإلنسان قادر على أن 
عاشت  املبدأ،  هذا  وعلى  كبيراً،  بالله  إميانه  مادام  وآماله  تطلعاته  كل  يحقق 
 gحياتها متنقلة في مراحلها املختلفة من جناح إلى آخر، ووجدت أن حب وعط

واهتمام أفراد أسرتها كان الدافع على مواجهة حتدي اإلعاقة.
يناير  السادس من شهر  النور في  السويدي  أبصرت شيخة راشد حميد 
عام 1978، وهي الرابعة بعد بنت وولدين، ولدت وهي تعاني من شلل األطفال 
(شلل أطراف)، لكنها واصلت حياتها كاآلخرين دون أن تكون هناك معاملة 

خاصة من الوالدين، لترسيخ قناعة لديها، بأنها ال تختلg عن بقية إخوتها.
áÑ©°U ádƒØW

الطفولة فوصفتها باملرحلة الصعبة، وهي ترى  حتدثت شيخة عن مرحلة 
أسعد  تكون  أن  املفترض  من  أنه  مع  املعاقني،  من  للكثير  بالنسبة  كذلك  أنها 
السليم، كاإلنسان  يعيشها  ال  املُعاق  ولكن  اإلنسان،  مراحل حياة  من  مرحلة 
فبعض املُعاقني قد ُيحرمون من اللعب واجلري ومشاركة بقية أقرانهم فتمتلئ 

قلوبهم حسرًة.
ولم تكن سنوات الدراسة أفضل حاالً عن مرحلة الطفولة كما تقول شيخة،
في  تكون  التي  املختبرات  إلى  الدراسة  التنقل من فصل  عليها  فكان يصعب 
ال  كانت  والتي  لها  معلماتها  معاملة  أن  إال  املدارس،  في  عادًة  العلوي  الدور 
بأنها  وُتْشعرها  صدرها  تثلج  كانت  األصحاء،  زميالتها  معاملة  عن   gتختل

طبيعية وال تختلg عن بقية الطالبات. 
IÉ«◊G ™e ¢SCÉj ’

إنها  احلياة:   باألمل في مواجهة حتديات  الكبير  إميانها  تقول شيخة عن 
أمام  دائماً  اليأس»  احلياة وال حياة مع  يأس مع  مفاده: «ال  وضعت شعاراً 
في  تتميز  جعلها  الذي  السبب  هو  وهذا  حياتها،  مراحل   gمختل في  عينيها 
حتى  اإلعاقة،  ظروف  رغم  الثانوية  وحتى  االبتدائية  من  الدراسية  املراحل 
التحقت «مبركز وزارة الداخلية لذوي االحتياجات اخلاصة»، وفوجئت هناك 

باخلدمات والبرامج الدراسية املتميزة التي ُيقدمها املركز للدارسني والدارسات،
واألهم من ذلك كله، طريقة التعامل احلضاري مع كل دارس، وحرص املركز 
على توفير السكن، واختيار أفضل املدربات، فضالً عن االهتمام امللحوظ بكل 
أنواع اإلعاقات. وبسهولة، متكَّنت شيخة من التأقلم في هذا املناخ احملبب إلى 
على  تتغلب  أن  واستطاعت  اإلعالنات،  تصميم  في  تخصصت  حيث  نفسها، 

الصعوبات التي كانت تعيقها وحتول بني مساندة زمالئها لها في املركز.
واستفادت شيخة من الدراسة وعايشتها بكل حب، مما جعلها حتقق التفوق 
الفريق سمو  الذي يوليه  الكبير  والنجاح، وما كان ذلك يحدث لوال االهتمام 
الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن   gالشيخ سي
للمركز، حيث وفر سموه كافة اإلمكانات التي جتعل خريجي املركز فخورين 

بااللتحاق في أي بيئة عمل، يؤدون فيها دورهم بإخالٍص وتفاٍن وجدارة.
äÉ¶ë∏dG πªLCG

وترى شيخة السويدي, أن من أجمل حلظات حياتها يوم التحاقها «مبراكز 
األمل»  «باب  مبثابة  كان  ألنه  اخلاصة»،  االحتياجات  لذوي  الداخلية  وزارة 
والنجاح لكل املعاقني والذي انفتحت من بعده جميع األبواب، فهو بداية حتقيق 
حلم وطموح كل معاق، ليكون يوم التحاقها بالعمل في القيادة العامة لشرطة 
دبي مبركز القصيص في القسم اجلنائي مبنصب «ُمدِخلة بيانات» ثانية أجمل 

نها من احلصول على رخصة قيادة مركبة. حلظة في حياتها، وبعد ذلك متكُّ
∫É≤KCG

الرياضة، وليس أي  إعاقتها, أن تخوض في مجال  استطاعت شيخة رغم 
«نادي  في  عاملياً، حيث أصبحت عضواً  األثقال  بطلة في حمل  رياضة، فهي 
دبي للرياضات»، وحققت خالل مشاركاتها الرياضية احمللية والعاملية العديد 
من النجاحات، فقد احتلت املركز الرابع ملشاركتها في بطولة «أرافورا حلمل 
امليدالية  على  وحصلت  الثالث  املركز  واحتلت  أستراليا،  في   «2009 األثقال 
في  الرابع  املركز  احتلت  كما  ماليزيا،  في   2009 آسيا  بطولة  في  البرونزية 

بطولة «فزاع 2010»، وأخيراً احتلت املركز الثالث في «بطولة األردن».
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ُتعد الكاتبة والروائية أسماء الزرعوني من أبرز 
األديبات اإلماراتيات اهتماماً بأدب الطفل، باإلضافة 
عدة  أصدرت  حيث  والشعر،  والرواية  القصة  إلى 
كـ«أحمد  بالطفل:  خاصة  قصصية  مجموعات 
السعادة»، والوطن»،«غابة  «العصفورة  والسمكة»، 
وأخيراً  وحكيمة»  ومزنة»،«سالمة  «مـــرزوق 
الطفل  أدب  في  دراسة  عن  «دانة واجلدة»، فضالً 
بعنوان«الطفل في اإلمارات»، وهي تسعى من خالل 
الكتابة للطفل للولوج إلى عامله اجلميل والدقيق في 
الوقت ذاته، وبث فيه روح العمل والتميز واإلبداع.
األديبة  تتحدث   «999» مجلة  مع  حوارها  وفي 
الكتابة األدبية عموماً، الزرعوني عن جتربتها في 
وعن أدب الطفل على وجه اخلصوص. وفيما يلي 

نص احلوار:

»Hô©dG πØ£dG
IOÉ÷G áaÉ≤ãdG øe Ωhôfi
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فازت  وكذلك  والتعليم،  التربية  وزارة  منهج  في 
مجموعتي القصصية لألطفال «مرزوق ومزنة» في 
، وكذلك حلنت  معرض كتاب الشارقة عام 2009
النهاية  في  لألطفال،  كتبتها  التي  األناشيد  أغلب 
لو  حتى  واحداً  إنسانياً  فكراً  ينتج  اإلبداع  أقول: 

تنوعت فنونه.
عاملك  في  أهمية  يشكل  الطفل  أدب  أن  مبا   >
هذا  من  اليوم  يقدم  عما  رضاك  مدى  فما  األدبي، 

النوع من األدب الهادف ؟
ـ مع األسg، أنا أرى أن الطفل العربي محروم 
من الثقافة اجلادة، فكل ما جنده في املكتبات عبارة 
عن قصص هدفها األول جتاري، وهناك القصص 
بعاداتنا  بعيدة،  أو  قريبة  لها  صلة  ال  املترجمة 
ال  لكننا  باألطفال،  دائماً  نحتفي  نحن  وتقاليدنا، 

نحاول أن نقدم عمالً جاداً لهم.
< كي3 للكاتب املعني بأدب الطفل أن يصل إلى 
الفكرة التي تلبي رغبة الطفل وتؤثر فيه إيجابياً؟

وأن  األطفال،  ملستوى  ينزل  أن  الكاتب  على  ـ 
يقترب منهم، يعرف أحالمهم، يعيش نفسية الطفل 

وأن يدرك ماذا سيكتب لهم، فالكتابة للطفل ليست 
مهمة سهلة، فهناك مراحل عمرية يجب أن يضعها 
الكاتب في عني االعتبار، فعندما يكتب للطفل يبحث 
عن قضية هادفة وثروة لغوية تناسب سنه وعقله.

< القراءة جزء من العملية اإلبداعية فما نسبة 
يحتاجه  مبا  ومقارنة  العربي  الطفل  يقرأه  ما 

ويقرأه الطفل األجنبي؟
املعلومة  عن  للبحث  للعقل  فسحة  الــقــراءة  ـ 
واحلدث والتاريخ واخليال، وأيضاً استثمار للوقت،
النجاح. وأنا مع مقولة  التي حتقق  ومن األسباب 
«أن اإلنسان القار� تصعب هزميته»، ففي احلقيقة،

أنا أخجل أن أتكلم عن النسبة واملقارنة، ليس عند 
عاملنا  ففي  أيضاً،  الكبار  عند  بل  فقط،  األطفال 

العربي، الفضائيات تشغلنا أكثر من القراءة.
< «شارع احملاكم» عنوان روايتك املقبلة يثير 
حسابات  تصفية  قبيل  من  هو  هل  التساؤالت، 
أم جاء لسرد  قدمية كما توحي مفردة «احملاكم» 

قضايا مجتمعية مررت بها في حياتك؟
ـ لم يكن األدب يوماً لتصفية حسابات، وإال خرجنا 
عن عالم اإلبداع. أما «شارع احملاكم»، فهو استرجاع 
لذاكرة املكان في نهاية الستينيات في إمارة الشارقة 
حيث احلياة االجتماعية واحلركة في املنطقة، وأردت 

أن أعيد قراءتها من خالل هذه الرواية.
املجتمعي في إجناح  السرد  فاعلية  ما مدى   >
الكتابة الروائية، هل هو طريق أقرب إلى وجدان 

املتلقي؟
اإلنسان  هاجس  ــى  إل أقـــرب  بالفعل  نعم  ـ 
كلنا  املتلقي.  من  مهماً  جانباً  أتلمس  ووجدانه،وأنا 
وأحداث  أيامها  وفصول  اجتماعية  حياة  نعيش 

ساعتها، فأردت أن أرسم بقلمي حكاية سردها.
وان  الفرد  صوت  القصيرة  القصة  إن  يقال   >

الرواية صوت املجتمع،فما هي وجهة نظرك ؟
ـ اعتقد أن هذا راجع للكاتب نفسه، فمثالً هناك 
روايات لصوت الفرد في نطاق الذات، فليس كل ما 

يقال حقيقة.
«تاريخ  بأنها  الرواية:  النقاد  أحد  يعرف   >
تؤيدين  فهل  املوضوعي»  التاريخ  داخل  متخّيل 

هذا التعري3؟
ـ أنا مع هذا الناقد وأؤيد فكرته واعتبره منطقياً 
إلى  التاريخ  حولوا  ممن  الكثيرون  وهناك  جداً، 

«حدوتة».
< الرواية العربية احلديثة تتوسل اإلثارة كي 
من  ذلك  ترين  فكي3  واالنتشار،  بالرواج  تنعم 
احلاذق  الروائي  منظور  ومن  اخلاص  منظورك 

وامللتزم؟

الطفل  وأدب  ــة  ــرواي وال القصة  تكتبني   >
أم  الكاتب  التنوع األدبي يخدم  ، هل هذا  والشعر 
يجعله مشتتاً بني هذا اجلنس األدبي أو ذاك، فيفقد 
بالتالي التركيز واإلبداع في أي من األجناس التي 

يكتب فيها ؟
- بالعكس، أنا ال أشعر بتشتت، وأنا في احلقيقة 
عندما كنت في العاشرة من عمري، كتبت خواطر 
شعرية وكنت انشرها في تلك املرحلة، أما القصة 
، والقصة والرواية  فكانت أقرب األجناس األدبية إليَّ
بينهما، كثيرة  اختالفات  توجد  ال  واحــد  جنس 
فالرواية قصة طويلة أحداثها أكثر، وعنصر الزمان 
واملكان فيها مختلفان أيضاً. وقد نشرت أول قصة 
في عام 1988 بينما تأخرت في الرواية، ألن الرواية 
كانت  والوظيفة  فراغ،  ووقت  طويل  لنفس  حتتاج 
الطفل، وبحكم  أدب  أما  كثيرة.  أحيان  في  تعيقني 
أنني تربوية وكنت أعمل أمينة مكتبة في املدرسة،
وتربوي، هادف  أدب  إلى  نفتقد  أننا  وجدت  فقد 
جنحت  لله  واحلمد  الطفل،  إلى  للكتابة  فاجتهت 
فيه بدليل إدراج بعض قصص األطفال التي كتبت 

,»Hô©dG ÉæŸÉY ‘
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فالكثيرون  ـــارة،  اإلث يتوسلون  ممن  لست  ـ 
واعتز  منهم  وأنــا  الكتابات،  هذه  مثل  يرفضون 
بالرقيب الذاتي، ومقتنعة جداً به، لدرجة أني أحبه،
للجري  داعــي  وال  نفسه  يفرض  اجليد  والعمل 
إذا كنت مؤمنة بهذا األدب اإلنساني  اإلثارة  وراء 

الهادف.
هو  ــل  األدب،ه في  التجريب  ترفضني  ملاذا   >
الساحة  في  حالياً  مطروح  هو  ملا  رافض  موق3 

األدبية من جتريب، أم هو موق3 شخصي؟
ـ أرفض التجريب املوضوعي ، ولكن هناك جتريب 
مؤكد وأنا اكتبه، يجب أن اعيش هذا التجريب، ال أن 

أرفضه رفضاً كامالً.
< تتهمني النقاد باملجاملة على حساب القيمة 

األدبية، فهل أنت ضد النقد؟
في  الثقافية  للصفحات  متابعتي  خالل  من  ـ 
منطقتنا، استشفيت أن هناك بعض املجامالت لدى 
،gلألس األدبية  القيمة  حساب  على  النقاد  بعض 
لكنني لست ضد النقد البناء الذي يفيدنا في العمل 

النقد غائب عن ساحتنا  اإلبداعي، مع األسg هذا 
األدبية وال يوجد إال في قليل من احلضور النادر 

لبعض النقاد املتميزين في دول اخلليج. 
< إلى أين وصلت جهودكم في حتقيق التواصل 
والتعاون األدبي والثقافي بني مبدعي دول مجلس 

التعاون اخلليجي؟
ـ منذ زمن، وهاجس التواصل بني مبدعي دول 
مجلس التعاون والتعرف على األدب اخلليجي عن 
ُقرب يسكناني ،ألن الكثير من أدباء اخلليج يجهلون 
بعضهم البعض، رغم أننا أبناء ثقافة واحدة .ومن 
األول»  اخلليجي  لإلبداع  اإلمــارات  «ملتقى  خالل 

حققنا األهداف املرجوة وكان اللقاء مثمراً، وتناولته 
يدل  والعربية، مما  واخلليجية  اإلماراتية   gالصح
على جناح امللتقى. وكما تعلمون، احتاد كتاب وأدباء 
اإلمارات وبدعم من «املركز اإلعالمي الثقافي» لسمو 
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة 
م امللتقى، وال يسعني في هذا احلوار إال  هو من َنظَّ
أتقدم بالشكر اجلزيل لسموالشيخ سلطان بن  أن 
م  زايد على دعمه للملتقى، والذي أكد وتكفَّل بأن ُينَظَّ
امللتقى بشكل سنوي في دولة اإلمارات، مما يزيدنا 
ثقة، بأن امللتقى قد لقي استحساناً ومتيزاً في إبراز 

الثقافة اخلليجية.   

< من مواليد الشارقة. 
عام  تربية  «بكالوريوس  على  حاصلة   >

ودبلوم مكتبات» من «جامعة اإلمارات» 
< نائب رئيس «احتاد كتاب وأدباء اإلمارات» 

وعضو مؤسس في «رابطة أديبات اإلمارات».
في  واحلــــوار»  الفكر  «مجلس  عضو   >

«املجلس األعلى لشؤون األسرة».
< عضو جلنة حتكيم في كثير من اجلوائز 

احمللية.
التربية  وزارة  منهج  في  مساهمات  لها   >

والتعليم في دولة اإلمارات. 
:همس  منها  أدبية  إصـــدارات  عدة  لها   >
1994 عــام  قصصية  (مجموعة  الشواطئ 
قصصية  (مجموعة  الفارغة  الشواطئ   ،( م 
(مجموعة شعرية  لنا  املساء  هذا   ،(2000 عام 
العزلة  متوالية  املدني:  أمــني  أحمد   ،(1996
واحلنني (دائرة الثقافة واإلعالم 2002)، اجلسد 
،( 2004 الراحل (رواية، دائرة الثقافة واإلعالم،

الثقافة  دائرة  شعرية،  (مجموعة  احلمام  بوح 
واإلعالم الشارقة 2009) 

< لها عدة دراسات وأبحاث. 
< حصلت على عدة جوائز. 
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تنمية  ــى  إل الثقافة  خــالل  مــن  نسعى 
نبش  وإلى  اإلمارات،  بدولة  الثقافي  املشهد 
تراث اإلمارات ونقله إلى البالد األخرى أو 
يتعرف  حتى  لآلخر  وإضاءته  به  التعري7 
على حضارتنا، واالستفادة أيضاً من حضارة 
وتراث البلدان األخرى، وجلبه إلى اإلمارات 
حتى يكون هناك وعي حضاري شامل لدى 
اآلخر، العالم  ثقافة  خالل  من  اإلماراتيني 
وهذه في احلقيقة فرصة للحوار والتسامح 
البشر، بني  حقيقية  اتصال  قنوات  وفتح 
ألن الثقافة هي رسول السالم واحملبة بني 

مجتمعنا واملجتمعات األخرى.

ÊÉëæ°†dG ó«©°S óªfi
شاعر وكاتب مسرحي إماراتي
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√ qOƒ```````̀ j É````̀ qæ````̀ e qπ```````̀ c »`````̀ q∏`````̀ dG É``̀ æ``̀ î``̀ «``̀ °``̀ T É`````̀ j

√ qó``````````̀ neh ∞````̀ q£````̀∏````̀J É`````̀eÉ`````̀j Ωô``````̀μ``````̀dG q∞````````̀c

√ qó```°```ù```j É`````̀e É```̀ °```̀ù```̀eh í```Ñ```°```U ¬````̀Mó````̀‰ ƒ`````̀d

√ó```̀Yƒ```̀H â````HÉ````K qô`````````̀◊Gh ..ó````̀¡````̀©````̀dG ≈```̀∏```̀Y

√ó```̀ › ∞```̀≤```̀°```̀S ø```̀ Wƒ```̀ ∏```̀ d ™````̀ aô````̀ f qó`````̀÷É`````̀ H

√ó```̀æ```̀Lh ¬`````̀dÉ`````̀LQ É````̀ qæ````̀M ≈`````̀Zƒ`````̀dG Ωƒ````````̀ jh

√ qó```©```à```°```ù```e ¬````````̀dh ihó``````````̀a ¬``````̀d ìGhô````````````̀ d

√ qó````̀©````̀f  É``````̀e  ≈````̀aƒ````̀∏````̀d  »``````̀YGô``````̀j  É``````̀e  ‹h

√ qó``̀é``̀à``̀°``̀ù``̀e »````̀ g rÉ``````̀e ..É`````̀fó`````̀jGƒ`````̀Y …ò``````̀g

Ú``̀ qÑ``̀ ∏``̀ e ¬```Ø```«```∏```N É`````̀ j ∑ô`````````````̀ eC’h ¬`````````̀ dhO

Ú```̀ q£```̀dG  ø````̀ e  É``̀æ``̀≤``̀∏``̀N  ‹  ˆG  ó```̀gÉ```̀ q°```̀ û```̀ dG

Ú```̀ jÓ```̀ e É```̀ ¡```̀ «```̀ ∏```̀ Y ó```̀ ¡```̀ °```̀ û```̀ J ¬``````eQÉ``````μ``````e

Ú``̀WÓ``̀°``̀ù``̀dG π``̀ «``̀ ∏``̀ p°``̀ S ¬```̀dÉ```̀°```̀†```̀aG Ì```̀μ```̀e É````̀ j

ø```̀jO É```̀fó```̀æ```̀Y ó`````̀ Yƒ`````̀ dGh mQGô``````````M É`````æ`````MGh

ø``̀jQƒ``̀î``̀a  ≈``̀≤``̀Ñ``̀f  ..¿É```̀£```̀∏```̀°```̀S  ƒ````̀H  qπ`````̀ X ‘

Ú``̀©``̀«``̀£``̀e ¬``````̀d É````̀æ````̀ q∏````̀c »``````̀ q∏``````̀dG ó`````jÉ`````≤`````dG

ø````̀jOÉ````̀©````̀ŸG  Qƒ`````̀ë`````̀ f  ‘  É``````̀ ¡``````̀ rHG  ™``````̀aGó``````̀ f

Ú````̀ dGƒ````̀ e É```̀æ```̀ª```̀°```̀ù```̀b É````̀æ````̀°````̀ù````̀ qjô````̀d É```````````̀ qf’

ø`````̀j qó`````̀dGh  ≥`````̀∏`````̀ pÿG  ≈```̀∏```̀Y  É``̀ æ``̀ à``̀ Ñ``̀ qã``̀ j  q̂ G

..GƒdÉb
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ìhôdG ÉjÉé°S /ô©°T

øjôëÑdG - ìÓŸG ájOÉf /ô©°T

ìhôdG Ëƒ≤J êQÉN

Ö∏b á∏«JôJ

π`̀«`̀◊É`̀H ∂`̀ æ`̀ °`̀†`̀MGh »``̀ eÉ``̀ eCG ≈`̀£`̀î`̀à`̀J â````̀fGh ∂``̀aƒ``̀°``̀TCG

π`̀«`̀ã`̀“ É``̀¡``̀H É```̀e í``̀ eÓ``̀ e í``̀Ñ``̀ °``̀UCG ∂```̀H ¿ƒ```̀μ```̀dG ±ƒ```̀ °```̀ TCG

π`̀«`̀Ñ`̀≤`̀à`̀dG  »`̀æ`̀«`̀Ø`̀μ`̀j  ’h …ô``̀ª``̀Y É```j  ∂``æ``°``†``MCG  Ò`````WCG

π``̀ «``̀ ∏``̀cGh  á````̀bÉ````̀ Hh  Qƒ```````̀ gR  ∂``̀ fƒ``̀ «``̀ ©``̀ d  Ö``````̀◊G  ±RCG

π`̀«`̀Ñ`̀μ`̀à`̀dG ¢`̀ †`̀ aô`̀ J ô`̀YÉ`̀ °`̀ û`̀e »`̀æ`̀«`̀a â``̀≤``̀∏``̀WCG ∂``̀ ahô``̀ M

π`̀«`̀≤`̀Jh »`̀æ`̀ à`̀ ¡`̀J »`̀æ`̀ °`̀†`̀ë`̀H ¬```̀à```̀fGh ∂```̀d ¥É``̀ à``̀ °``̀ TCG É`````̀fCG

π`̀ «`̀ Jô`̀ Jh  ¬`̀ ∏`̀ ª`̀ °`̀ ù`̀ Hh  AÉ`````̀YO  ∂```̀d  OOQCG  »`̀Ñ`̀ ∏`̀≤`̀ H  É`````̀fGh

π`̀«`̀∏`̀ °`̀†`̀J É```¡```H É````̀e √ó````̀jó````̀L É```̀ «```̀ fO ∂```ŸÉ```©```H â``̀«``̀≤``̀d

π«°ûj  …OGƒ````̀ a  ∑Ò```̀Z  ’h  (ó``̀ª``̀fi)  É``̀j  â````fEG  Êƒ``«``Y

π`̀«`̀dó`̀J  Ó``̀¨``̀dG  É``̀j  ∑ó``̀jõ``̀H  »``̀bÉ``̀H  ‹ ô`̀ª`̀©`̀ dG  ΩGO  É```̀eh

¬`̀ª`̀°`̀ù`̀Ñ`̀dGh  ô``̀¨``̀ã``̀dG  â``̀ jó``̀a  ¤hC’G  √ƒ```̀£```̀ÿG  â``̀jó``̀a

¬`̀ª`̀L »````̀∏````̀NGO ô``̀YÉ``̀ °``̀û``̀e äõ`````̀g ∂``à``ª``°``ù``H IAGô````````̀H

¬`̀ª`̀°`̀V Êó``̀ °``̀ S É```̀e ó`````̀ HCG ‹É```̀¨```̀dG ô``̀ gÉ``̀ £``̀ dG ∑ó``̀°``̀ù``̀L

¬```“G  ¬```Mô```Ø```H  ∑É```°```ù```Y  ∫hC’G  ∂```̀ eÉ```̀ Y  á````̀ qjó````̀g

(¬``````̀ qeCG) ‹ ∫ƒ``̀≤``̀ J â``̀ jó``̀ H ∂```̀ahô```̀M ∫hCÉ``````̀H â`̀≤`̀ £`̀ f

¬``̀ª``̀°``̀TBGh  Üƒ```̀ã```̀dG  â`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ e  …ô``̀ ª``̀ Y  É```̀j  â```̀‰  É```̀e  GPGh

¬`̀ ª`̀ ¨`̀ dGh º``̀ ¡``̀ dG ∑É``̀Ø``̀c ..…QÉ````̀ Ñ````̀ dG ≥```̀dÉ```̀ÿG ∂`̀ ¶`̀ Ø`̀ M

¬`̀ª`̀c ±ô``̀ £``̀ H ¬``̀ ©``̀ eO í`̀ °`̀ ù`̀ e »`̀μ`̀ Ñ`̀ j ƒ```̀d π``̀Ø``̀W IAGô``````̀H

¬```̀ eOh »```bhô```©```H â``̀°``̀û``̀e …ô```̀ª```̀Y π``````̀eCG É```̀ j ∂```̀JÓ```̀Z

¬`̀ª`̀≤`̀dG ø`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ Jh OGDƒ````̀Ø````̀dG ¢``̀Tô``̀Y »`̀ ∏`̀ à`̀©`̀e ∂`````̀eGO É```̀e

m√É```̀“ ‘ ≈``̀«``̀– ìhô``````̀dG ∂`̀ ∏`̀ à`̀ d É```̀j

É¡«Ø£°üj  É``YGô``°``T  Ö```̀◊G  ´ô`̀ °`̀ û`̀ J

»æjƒàμj  »`̀æ`̀jƒ`̀à`̀ë`̀j  mäƒ````̀M  ø`̀ £`̀ H

lAÉ`̀«`̀ °`̀V »`̀æ`̀jô`̀¨`̀j ¢`̀ù`̀«`̀d »`̀∏`̀«`̀d ¬```̀jG

lìÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀ù`̀e lè`̀ «`̀ °`̀ û`̀ f ±ô````̀◊G á``̀bô``̀M

p∫É``̀ ë``̀ ŸG ÜGô````̀°````̀SC’ ô``̀ª``̀©``̀dG Qò``̀ æ``̀ J

‹É`̀ª`̀à`̀cG ‘ É``̀gGô``̀Y mêGƒ`````̀eCG §`̀ °`̀ Sh

‹Ó``̀à``̀YGh ‘ƒ````N ô``ë``Ñ``dG ≥``°``û``jh

p∫É`̀°`̀Uƒ`̀dG Ö`̀«`̀W »``̀ ŒQG …ó``̀ Mh ¬``̀jG

‹GDƒ``̀°``̀S  Ò``̀ LÉ``̀ jO ‘ »`̀ª`̀ ∏`̀M ÆÉ``̀°``̀U

ÊÉëæ¶dG ódÉN :±Gô°TEG
k.dhanhani@yahoo.com
Fax: 02-4194499

:§≤a äGôYÉ°û∏d
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á«HôY ΩÓYCG
»©aGôdG ¥OÉ°U ≈Ø£°üe

أمه  وآثرت  1880م  سنة  يناير  في  الرافعي  ولد 
«بهتيم»  قرية  في  أبيها  بيت  في  والدتــه  تكون  أن 
مبحافظة القليوبية. دخل الرافعي املدرسة اإلبتدائية،
ونال شهادتها ثم أصيب مبرٍض يقال إنه «التايفوئيد» 
أقعده عدة شهور في سريره، وخرج من هذا املرض 
بعد  عاماً  عليه  يزيد  املرض  وظل  أذنيه،  في  مصاباً 

عام، حتى وصل إلى الثالثني من عمره، وقد فقد سمعه 
أصحاب  من  حسني  وطه  العقاد  زميليه  مثل  الرافعي  كان  نهائية.  بصورة 
اإلرادة احلازمة القوية، فلم يعبأ بالعقبات، وإمنا اشتد عزمه وأخذ نفسه باجلد 
واالجتهاد, وعلّم نفسه بنفسه، حتى استطاع أن يكتسب ثقافة رفيعة وضعته 

في الص7 األول من أدباء عصره ومفكريه.
عمل في عام 1899 ككاتب محكمة في «محكمة طخا»، ثم انتقل إلى محكمة 

طنطا الشرعية، ثم إلى احملكمة األهلية، وبقي فيها حتى وفاته.
لم يستمر الرافعي طويالً في ميدان الشعر، فقد انصرف عن الشعر إلى 
الكتابة النثرية، ولم يكن شعره سهالً بل كان صعباً يحتاج إلى ثقافة أدبية 

ولغوية عالية لكي يفهمه من يقرأه، ولكي يتذوقه بعد ذلك ويستمتع به.
العربي  الشعر  على  اعتراض  صرخة  أول  أطلق  من  هو  الرافعي  ولعل 
التقليدي في أدبنا، فقد كان يقول: «إن في الشعر العربي قيوداً ال تتيح له 
أن ينظم بالشعر كل ما يريد أن يعبِّر به عن نفسه»، وهذه القيود بالفعل هي 
الوزن والقافية. كانت وقفة الرافعي ضد قيود الشعر التقليدية أخطر وأول 
وقفة عرفها األدب العربي في تاريخه الطويل، وأهمية هذه الوقفة أنها كانت 
حوالي سنة 1910، أي في أوائل هذا القرن، وقبل ظهور معظم الدعوات األدبية 
األخرى التي دعت إلى حترير الشعر العربي جزئياً أو كلياً من الوزن والقافية.

القرآن  «إعجاز  العرب»،  آداب  «تاريخ  منها:  مؤلفات  عدة  الرافعي  أل7َّ 
والبالغة النبوية» 1928، «كتاب املساكني» 1917، «السحاب األحمر»، «حديث 
الورد»، «أوراق  القلم»،  السفود»،«وحي  «على  القرآن»،  راية  «حتت  القمر»، 

«رسائل األحزان»،«ديوان الرافعي» 1900. «ديوان النظرات» 1908.
القرآن  فيلسوف  استيقظ   1937 لعام  مايو  من  العاشر  االثنني  يوم  في 
لصالة الفجر، ثم جلس يتلو القرآن، فشعر بحرقة في معدته، تناول لها دواء 

ومضت ساعة، ثم فاضت روحه الطيبة إلى بارئها، عن عمر يناهز 57 عاماً.
 (ô°üe Éj »ª∏°SG) Ió«°üb øe

»ŸÉY ÜOCG
  Qƒ«e øjhOCG

مواليد  مــن  ومترجم  ونــاقــد  شــاعــر 
1887) اسكتلنده  شمالي  أوركني  جزر 
عام  أندرسن  ويال  من  تــزوج   .(1959  –
أربع  ليمكثا  ــراغ»  «ب إلى  وسافرا   1919
حاسمة  فترة  بعد  فيما  أصبحت  سنوات، 
ثمارها  من  كان  إذ  منهما،  كل  حياة  في 

أملان  لكتاب  روائية  أعمال  بترجمة  اشتراكهما 
إلى االنكليزية أبرزهم: فرانز كافكا، فضالً عن تفتق موهبة ميور 

الشعرية عند بلوغه اخلامسة والثالثني. 
نشر ميور أول مجموعة شعرية له بعنوان (قصائد أولى) عام 
1925 تلتها مجموعات عديدة منها (جوقة املوتى حديثاً) 1926. 
نشر ميور أيضاً ثالث روايات، وعدداً من الكتب النقدية وسيرة 
قصيدته  تعد  واحلكاية).  (القصة  بعنوان  للجدل  مثيرة  ذاتية 
القصيدة  تتناول  قصائده.  أشهر  هنا  نترجمها  التي  (اخليول) 
موق7 اإلنسان احلديث إزاء ما يحدث من حوله من أحداث كبرى 
قد تكون كارثية وهي من صنعه هو، وما تتمخض عنه آمال وأحالم 

اجلنس البشري من رؤى واستشرافات مستقبلية.
(∫ƒ«ÿG) Ió«°üb øe

لم تكد أثنا عشر شهراً أن تنقضي
على حرب األيام السبعة التي وضعت العالم في سبات

حتى أتت اخليول الغريبة في وقت متأخر من املساء.
وكنا حينها قد عقدنا ميثاقنا مع الصمت،

ولكنه كان في األيام القليلة األولى ساكنا سكونا
جعلنا نصغي إلى أنفاسنا وكنا خائفني.

في اليوم الثاني
انقطعت أجهزة الراديو، أدرنا األزرار، وال إجابة. 

في اليوم الثالث مرت بنا سفينة حربية متجهة شماالً،
على متنها أكداس جثث. في اليوم السادس

هوت طائرة من فوقنا لتغطس في البحر. بعد ذلك
الشيء. أجهزة الراديو خرساء؛
تقبع ساكنة في زوايا مطابخنا،

تقبع، رمبا، مفتوحة، في ماليني الغرف
حول العالم. ولكن اآلن، إن توجب عليها الكالم،

إن توجب عليها الكالم على نحو مفاجئ،
إن توجب على صوت ما الكالم عند حلول الظهيرة،

فلن نصغي، لن ندعه يأتي 
بالعالم القدمي السيئ الذي ابتلع أطفاله سريعا

وبجرعة واحدة. لن نقبل به مرة أخرى.
أحيانا نفكر في األوطان النائمة

يلفها العماء واحلزن املطبق
فتذهلنا الفكرة بغرابتها.

الفدا إنني  مصر  يــا  اسلمي 
أبـــًدا تستكيني  لـــن  أبـــــًدا 
للجهاد وعزمي  قلبي  ومعي 
ــة ــســالم لــــِك يـــا مــصــر ال
ســهــامــه ـــدهـــر  ال رمــــى  إن 

بنى مــن  بناني  مــصــري  ــا  أن
بيننا فيما  األهــــرام  وقــفــة 
للبالد فــي دفــاعــي وجــهــادي 
ــة ــســالم لــــِك يـــا مــصــر ال
ســهــامــه ـــدهـــر  ال رمــــى  إن 

يدا الدنيا  مــدت  إن  يــدي  ذي 
ــوم غدا ــي إنــنــي أرجـــو مــع ال
دين الدين  بعد  ــِت  أن ولقلبي 
ـــــالدي ـــــا ب وســــــالمــــــاً ي
ــــا بــــــفــــــؤادي ــــه ــــي ــــق أت

الفنا أعيا  ــذي  ال الدهر  ــرَم  ه
أنا وقفتي  الــدهــر  لصلوف 
ــني أل ال  أمـــــلُّ  ال  أمـــيـــل  ال 
وســــــالمــــــا يــــــا بــــــالدي
ــــا بــــــفــــــؤادي ــــه ــــي ــــق أت

 

أأأأململاملاملا

واســـــلمي فـــي كـــــل حيـــن
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 º∏©dÉH  ís∏°ùàj  …òdG  ÜÉÑ°ûdG  ‘ ¿Éæªμj  øWƒ∏d  »∏©ØdG  Ö°ùμŸGh  á«≤«≤◊G  IhÌdG  ¿EG{
 õjõ©Jh  ,øWƒdG  AÉæH  ¤EG  Éª¡dÓN  øe  ≈©°ùj  ,kÉé¡æeh  ká∏«°Sh  ÉªgQÉÑàYÉH  ,áaô©ŸGh

.zAÉæÑdGh AÉ£©dG ™bGƒe øe ™bƒe πc ‘ ,¬à©æe

  ¿É «¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S

á«Ñ©°T ∫ÉãeCG
• ال يرحمك وال يخلي رحمة الله تنزل عليك.. 

يضرب املثل بالشخص الذي ال يعمل اخلير، وال يحب اخلير لآلخرين، أي 
يكره اخلير للناس.

•ال يغّرك رخصه ترمي ُنّصه..
يضرب املثل باحلاجة غير اجليدة، يأخذها اإلنسان وال يستفيد منها، أي أن 
النظر للسعر، فالرخيص  النوعية اجليدة دون  أن يبحث عن  اإلنسان يجب 

غالباً ما يكون رديئاً.
 •ال يغرك َحَمر ِحيابه ليحانه شريش..

حيابه: البطانة
ليحانه: األلواح اخلشبية

شريش: نوع من خشب األشجار
يضرب املثل في بعض الناس يتظاهرون أمام اآلخرين بأنهم أصحاب مكانة 

مرموقة وجاه، لكن ال يخفى ذلك على الذين لهم معرفة ودراية بهم.
* «األمثال واأللغاز الشعبية» لعبيد بن صندل

áÁób áaôM
دباغة اجللود

وينطلق  القدم،  في  املوغلة  املهن  من  هي 
سلخ  من  االنتهاء  فور  فيها  الدباغ  عمل 
ويتركه  بامللح  اجللد  يــرشُّ  حيث  املاعز، 
حتت الشمس مدة أسبوع حتى يج7، ثم 
يغمره باملاء وامللح لينزع الشعر عنه ويغدو 
للشعر،  آثــار  أي  من  خالياً  نظيفاً  اجللد 
لصناعة  ليكون جاهزاً  اجللد  ُيجف7  بعده 
األحذية، أو الطبول، أو الِقرب، أو ساقيات 

املاء، أو غيرها من املصنوعات اجللدية.
* «أياٍد من ذهب» ليوس7 عدان

á«MÓe äÉjÉæc

(ماية لغو)
يحدث أن تكون مياه البحر معكرة الصفو، فال ُيرى قاعها بسبب 
حترك األتربة بفعل التيارات، فال يبقى فيها أي أسماك، إذ تذهب 
البحر  إن  احلالة  هذه  في  ويقال  أكثر صفاء،  بعيدة  منطقة  إلى 
(مايته لغو) وفي هذه احلالة ال ميكن الصيد في تلك املنطقة حتى 

تصفو، وال تصفو إال في املد التالي.

(ماية النُّص)
النص: النص7، والعامة حتذف (الفاء)، تخفيفاً.

تخرج  بحيث  البحر،  مياه  تطغى  عربي،  كل شهر  منتص7  في 
عن احلدود الطبيعية، ففي كثير من الشواطئ تتعدى مياه البحر 
حدودها إلى أماكن بعيدة داخل اليابسة، فتبقى املياه بعيدة عن 

الساحل مكونة بحيرات من امللح.
وشبيه من «املايه» النص7 من الشهر «مايه» أول الشهر القمري 

وهو ما يعرف بـ«ماية الهالل».
* الكنايات الشعبية املالحية لعلي الّدرورة

äGQÉÑY

بش تخته..
يقصد «بالبش تخته»: الصندوق أو الشنطة «احلقيبة»، وتسمى 
أيضاً: بالتنكة، و«البش تخته» أيضاً «الغرامافون» اجلهاز القدمي 

الذي كان يستعمل لسماع األصوات من األسطوانات.

íjQ Ög
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تنبع أهمية هذا الكتاب من اعتبارات عدة أهمها: أنه أول كتاب يصدر باللغة العربية، ُيغطي فترة امتدت 
ألكثر من سبعني عاماً، بدأت مع هبوط أول طائرة على مياه «خور دبي» في العام 1937 وانتهاء بالعام 2010، 
والتوقعات املستهدف أن يحققها قطاع الطيران في اإلمارة حتى عام 2020، مما يجعل منه أحد أهم املراجع 
التي ميكن لصنَّاع القرار واملسؤولني االقتصاديني واملعنيني بقطاع الطيران، والصحفيني والطلبة املتخصصني 
واملهتمني بتطور هذا القطاع االعتماد عليه في استقاء معلوماتهم، أو التعرف على مراحل تطوره والتحديات 

التي جتاوزها حتى وصل إلى ما هو عليه اآلن.
وقد أجرى مؤل7 الكتاب حوارات صحفية مع نخبة من كبار الشخصيات واملسؤولني املعنيني بقطاع 
الذين عاصروا  الطيران والسياحة والصناعة، ورجال األعمال  الطيران واالقتصاديني واخلبراء في مجال 
فترة الستينات وشهدوا مراحل تطور اقتصاد دبي، خاصة قطاع الطيران منذ تلك الفترة حتى وقتنا الراهن. 
ويتضمن الكتاب ستًة وعشرين فصالً، تتناول الفصول من األول وحتى التاسع منها، املرحلة التاريخية التي 
مر بها قطاع الطيران في دبي من عام 1930 وحتى 1979، وتطورات هذه املرحلة بالتفصيل الدقيق املُدعم 
بالوثائق، شاملة االتفاقيات اجلوية التي وقعتها حكومة دبي مع وزارة الطيران البريطانية متهيداً الفتتاح أول 

مطار في اإلمارة، والتطورات والتحديثات التي طالت جميع مرافقه. 
وتتناول الفصول األخرى تطور نشاط وتوسعات «مطار دبي» منذ أواخر السبعينات حتى عام 2010، 
والتوقعات املستهدفة برفع أعداد مستخدميه إلى 98 مليون مسافر في عام 2020. كما تتناول الفصول 
دور اجلهات احلكومية واخلاصة العاملة في املطار واإلجنازات التي حققتها على مدى السنوات اخلمسني، 

ومرافق املطار الرئيسة.
ويختتم الكتاب بفصل خاص عن مشروع (دبي ورلد سنترال) هذا املشروع العمالق الذي يتضمن «مطار 
آل مكتوم الدولي» املهيىء له أن يصبح أكبر مطار في العالم مع إجنازه كامالً بتكلفة تصل إلى أكثر من 36 

مليار درهم.
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الناشر: املؤل7، دبي 2011 – الطبعة األولى – 630 صفحة.

يعالج هذا البحث موضوع إشكالية التحيز في النقد العربي املعاصر، وهو موضوع يكتسي أهمية كبيرة، 
نظراً ملا يتمتع به مفهوم التحيز من إمكانيات معرفية مهمة، جتعله قادراً على الكش7 عن مآزق النقد العربي 
املعاصر، والوقوف على أسبابها، ومحاولة إيجاد حلول لها. يتفق كثير من الباحثني والنقاد العرب املعاصرين 
على أن النقد العربي املعاصر ليس بخير، وأن ما حققه من تراكم كمي ونوعي لم يعصمه من التخبط في 
«األزمة»، و«التشتت»، و«الغموض»، و«االضطراب». غير أن هذا االتفاق بني هؤالء على وجود هذه األزمة، 
من  آخر  إلى  َمنهج  من  التنقل  عن  يتحدث  منهم  فريقا  إذ جتد  أسبابها؛  في  بينهم  اختالف شديد  يقابله 
مناهج النقد الغربية، والتمثِل الناقص لها، ومحاولِة توظيفها دون هضم كاف أو استيعاب دقيق جلزئياتها 
وتفاصيلها، إضافة إلى عدم قدرة الناقد العربي على مسايرة ما ينشأ في الغرب من مناهَج ونظرياٍت، بسبب 

كثرتها وتنوعها.
وجتد فريقاً ثانياً يؤكد أن سبب تلك األزمة إمنا هو تسليُم كثير من نقادنا بالطابع املطلق للمناهج النقدية 
» و«مطلقةٌ»، ال ينبغي أن نتردد في استيرادها وتوظيفها دومنا  الغربية، وزعُمهم أنها معارُف «ِعلْميةٌ» و«عاَمليةٌ
أي نقد أو مساءلة، ونظرُتهم التجزيئية إليها بوصفها مجرَد أدوات إجرائية، تضبط خْطوات الباحثني في 
تعاملهم مع قضاياهم املدروسة؛ مما جعلهم يحددون قيمة املنهج مبا يختزنه من طاقة إجرائية، ويستبعدون 

خلفياِته التاريخيَة واملعرفية، وأسَسه العلميَة والفلسفية والالهوتية.
ويذهب هذا الفريق إلى أن املناهج النقدية الغربية متحيزةٌ إلى األمناط املعرفية التي أوجدْتها، ومنسجمةٌ 
مع املعطيات الثقافية واحلضارية التي نشأت فيها. وعليه فإنها ليست مطلقًة، وال متعالية على اخلصوصيات، 
وإمنا هي نسبية وتاريخية. وينطلق من ُمسلمة ُمفادها: أن هذه املناهَج ليست مجرد أدوات إجرائية مفصولة 
عن خلفياتها وأُطرها املعرفية، وإمنا هي منظومة متكاملة، تشمل األدواِت اإلجرائيَة التي تشكل جانبَها املرئي 

الظاهر، والرؤيَة املؤطرة لها، أو مرجعيتَها الكامنة، التي هي «روح املنهج»، و«جانبُه الالمرئي» اخلفي.
ج لها بعُض  ص دعوى «كونية» املناهج النقدية الغربية احلديثة ومفاهيمها التي روَّ ويأتي هذا البحث ليمحِّ

نقادنا، ويكش7 عن حتيز النقد العربي املعاصر «الكلي» و«التلفيقي» إلى النقد الغربي.
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الناشر: كتاب املجلة العربية- العدد -171 الرياض -2011 الطبعة األولى – 144صفحة.
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تناول الكتاب عدة قضايا عميقة متّس جوهر األزمات السودانية املتالحقة، كقضية الهوية التي اعتبرها 
الكتاب مفقودة، وترك مهمة البحث عنها لعلماء ودارسي التاريخ لِيقدموا تفسيراتهم حولها، علماً أن جوهر 

التاريخ املوروث من املمالك املسيحية لم يحتفظ به.
فالتاريخ ال أثر له في املناهج باستثناء حملات بسيطة، واجلغرافيا لم متنح حقها من القراءة الكافية ولذلك 
حني أثير سؤال الهوية لم يحظ باألجوبة املقنعة بسبب عدم سبر أغوار الهوية التي تفّرقت بني: العروبة، 
اإلفريقية، السودانوية، اإلسالموعروبية، اآلفروعربية، السودانوعربية، مع أن الهوية هي ذلك كله وهذا هو 

د. سّر التفرُّ
وتطرق الكتاب أيضاً إلى قضية اجليوبولتيكا والسودان، وهذه القضية لم يتم التطرق إليها بعمق من قبل، 
رغم أن علم اجليوبولتيكا يعني تطويع حقائق اجلغرافيا خلدمة الدولة واملجتمع أو ما ينبغي أن تكون عليه 
الدولة. وكل مجتمع داخل الدولة عليه أن ينظر إلى مكوناته وقدراته، والسودان له مقومات ضخمة بثرواته 
الكامنة واملنتظرة، بأراضيه الصاحلة للزراعة بأقل تكلفة، بالطاقة الكامنة في أراضيه، بثرواته احليوانية، 

وبإنسانه الرائع النبيل، وذلك يؤهل السودان في حال االتفاق ووضع خريطة جيوبولتيكية إلى الريادة.
التي  املعقدة  القضايا  من  وهي  السياسية  في  العسكرية  التدخالت  عند قضية  الكتاب  توق7  أن  وبعد 
متت مناقشتها ، انتقل إلى اتفاقية السالم التي وقعت في «نيفاشا»، والتي أفرزت واقعاً جديداً من خالل 
البروتوكوالت التي احتوتها، وكل واحد من هذه البروتوكوالت يعتبر قضية أساسية قائمة بذاتها، وتلك 
الثروة،  تقسيم  بروتوكول  السلطة،  تقسيم  بروتوكول  املصير،  تقرير  بروتوكول حق  البروتوكوالت هي: 
وبروتوكول  األزرق،  النيل  وجنوب  كردفان  جنوب  مشكلة  حل  بروتوكول  أبيي،  مشكلة  حل  بروتوكول 

الترتيبات األمنية.
وآخر محاور الكتاب كانت قضية خيار الوحدة أو االنفصال، وقد حاول املؤل7 في هذا احملور أن يلفت 

األنظار إلى اإليجابيات والسلبيات وإلى بعض حقائق اجلغرافيا التي ستنشأ عن االنفصال.
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الناشر: الشركة العاملية للطباعة والنشر- اخلرطوم -2011 الطبعة األولى- 359صفحة.

يعتبر كتاب «بل دونافان اجلامح» للمؤل7 «دوجالس وولر» من أهم كتب السيرة الذاتية التي صدرت 
مؤخراً، والذي تناول قصة حياة أحد مشاهير التجسس األميركيني في العصر احلديث

«بل دونافان» الذي ُولد في مدينة بافالو قرب نيويورك من أبوين من أصل أيرلندي واحلاصل على شهادة 
في القانون، لم يكن طالباً جنيباً، إال أن أحد أقرب األصدقاء إلى قلبه كان «فرانكلني روزفلت».

العائلة  لهذه  الزواج من فتاة من عائلة ثرية، حيث أصبح خالل فترة قصيرة محامياً  اختار  «دونافان» 
ومستشارها املالي.

ل اندالع احلرب العاملية األولى نقطة حتول في حياة هذا الرجل الذي انضم للفوج القتالي التاسع  وقد شكَّ
والستني، والذي كان معظم أفراده من أصول أيرلندية، حيث شارك في املعارك الشرسة واتص7 بالشجاعة 

وعدم امليل لاللتزام باألوامر مما أطلق عليه لقب «دونافان اجلامح».
ومع نهاية احلرب ُمنح «دونافان» وسام الشرف، إضافة إلى وسام فرنسي والذي قام بدوره بإهدائهما 
إلى الفوج الذي كان ُمنضماً إليه. كما قرر العودة إلى مدينة «بافالو» وجتديد نشاط «شركة احملاماة» التي 

ميتلكها وتوسيع عملها في نيويورك حيث حقق جناحاً كبيراً وثروة طائلة.
 في العام 1933 اختاره الرئيس األميركي روزفلت للذهاب إلى لندن للتأكد من تصريحات أدلى بها السفير 
ليُخبر  قابل ونستون تشرشل وعاد  أملانيا، حيث  لندن خلوض احلرب ضد  استعداد  األميركي حول مدى 

روزفلت أن أملانيا تشكل خطراً كبيراً على العالم، وأن بريطانيا ستخوض احلرب.
«دونافان» الذي بدأ يشعر أن الواليات املتحدة حتتاج إلى جهاز استخبارات على درجة عالية من املهنية مثل 

جهاز: «M 16» البريطاني َقبَِل وظيفة «منسق معلومات» والتي جاءت بقرار من الرئيس األميركي.
وخالل فترة قصيرة، قام بإنشاء مكتب اخلدمات اإلستراتيجية (OSS) ذي الطابع االستخباراتي والذي 
ضم صفوة من الرجال والنساء، حيث قاموا بالعديد من األعمال البطولية في مكافحة التجسس واإلرهاب 
داخل أملانيا نفسها. إال أن أسلوب «دونافان» في العمل وعدم التزامه باألوامر العليا أفقداه ثقة الكثير من 

اجلهات املعنية به، األمر الذي أدى إلى فشل بعض عمليات جهازه خاصة في إيطاليا. 
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الناشر: فري بريس 2011، 400 صفحة
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الكذب يراه البعض متعدد األلوان أبيض وأسود وأصفر ورمادي وغيرها من ألوان الطي7، وال يستطيع 
أحد أن يجزم أنه طوال تاريخه لم يطلب يوماً حق اللجوء لألكاذيب خاصة تلك البيضاء!!

لو رجعت إلى شهادات ميالد أغلب النجوم وقارنتها باحلقيقة التي من املمكن أن تراها من خالل األعمال 
الفنية التي تعتبر مبثابة توثيق حلياة الفنان، سوف تكتش7 أنهم يختصرون عشرات األعوام.. وهذا األمر 
ليس قاصراً فقط كما يعتقد البعض على النساء، ولكن النجوم الرجال كثيراً ما يختصرون سنوات من 
أعمارهم. ومن املمكن بالطبع التعامل مع هذا النوع من الكذب الذي من املمكن أن يعتبره البعض يقع حتت 
طائلة قانون كذب اللون األبيض.. إال أن هناك بعض األكاذيب تؤثر بال شك على التقييم التاريخي حلياة 
الفنان.. أتذكر مثال:ً أن «عبد احلليم حافظ» طوال حياته، وفي التسجيل الذي حتتفظ به اإلذاعة املصرية 
بصوته ويروي فيه قصة حياته، لم يذكر أبداً أنه دخل امللجأ وهو طفل، وأنه انتقل من امللجأ إلى القاهرة 
بعد أن ُكسرت ذراعه فذهب إلى شقيقه األكبر «إسماعيل شبانة» بالقاهرة للعالج وأيضاً لتوفير الرعاية 
الصحية له.. «عبداحلليم» يقدم حكاية أخرى مسجلة بصوته وهي أن «محمد عبدالوهاب» كان في زيارة 
لقريتهم «احللوات» مبحافظة الشرقية، وذلك إلحياء فرح هناك وأنه صعد فوق سطوح أحد البيوت وبسبب 
اندماجه في متابعة «عبد الوهاب» سقط وُكسرت ذراعه، فذهب إلى القاهرة. شاهد اإلثبات على واقعة 
سقوط «عبد احلليم» من سرير امللجأ هو الشاعر «أحمد فؤاد جنم» الذي كان زميالً لعبداحلليم في امللجأ، 
فهو الذي وثَّق هذه احلكاية، بل أضاف: أن «عبداحلليم» لم يتحمَّس للغناء له طوال تاريخه، ألنه ال يريد 

ألحد أن يتعرف على هذه احلقيقة، ألن «جنم» بطبيعته لو أُتيحت له الفرصة فسوف يروي الكثير.
أيضاً في حياة «أم كلثوم» حقيقة لم تعلنها أبداً؛ كان املوسيقار «محمود الشري7» يعلم جيداً أنه لن 
يلحن ألم كلثوم وذلك ألنهما ارتبطا عام 1946 بخطوبة قصيرة قال البعض وقتها إنها زواج غير معلن. 
و«أم كلثوم» أيضاً في مذكراتها التي َرَوتها لإلذاعي الكبير «وجدي احلكيم» وتقدمها اإلذاعة املصرية 
بني احلني واآلخر، ال تذكر أبداً هذه الواقعة. كان لدى «الشري7» يقني أن «أم كلثوم» لن تغني من أحلانه 
حتى ال تعيد مرة أخرى فتح هذا املل7 العاطفي، خاصة وأنها ارتبطت بالزواج عام 1954 بالدكتور «حسن 
احلفناوي» والذي كان كما روى لي «الشري7» هو صديقه املقرب، وهو الذي تولَّى تقدميه ألم كلثوم 

أثناء فترة خطوبتهما معاً!
و«عبد الوهاب» مثالً، عندما طلب منه الرئيس «جمال عبد الناصر» أن يشارك في عام 1958 بإحياء 

حفل فني في دمشق لالحتفال بالوحدة بني مصر وسوريا، كان ينبغي أن يسافر بالطائرة. 
فقط  الطائرات، وكان يسافر  الشديد من  «فوبيا» اخلوف  العام  ذلك  لديه حتى  كانت  و«عبدالوهاب» 
بالباخرة، فلم يستطع أن يخبر «عبد الناصر» بتلك الهواجس، ولكنه ادعى إصابته  ببرد شديد ووضع 
املقربني  ليتأكد أن درجة حرارته مرتفعة، ولكن أحد  الرئاسة  يده على قربة ماء ساخن خلداع مندوب 
من الرئيس «عبدالناصر» وهو كبير الياوران وقتها «صالح الشاهد» كانت لديه صداقات بالوسط الفني 
ويعرف حكاية «الفوبيا» فهمس لعبد الناصر بأن «عبد الوهاب» يتمارض، فأصدر «عبد الناصر» أوامره 
بسفر «عبد الوهاب» بالطائرة. والغريب، أنه بعد أن استقل «عبد الوهاب» الطائرة ووصل إلى دمشق وقبل 
موعد احلفل بساعات قليلة أصيب بالفعل بارتفاع مفاجئ في درجة احلرارة حال دون غنائه في دمشق!

الفنانة الكبيرة «حتية كاريوكا» كانت كثيراً ما تؤكد أنها لم تتزوج سوى 13 مرة، وأن آخر أزواجها 
كان الكاتب واملخرج واملمثل «فايز حالوة» الذي يحمل رقم 13 رغم أن احلقيقة املثبتة والتي سوف تقدم 
في مسلسل «كاريوكا» الذي يعرض في شهر رمضان القادم، هي أن عدد أزواج «حتية كاريويكا» وصل 

إلى الرقم 19!
نعم، الكبار يكذبون أحياناً، حتى ولو كانت بعض أكاذيبهم بيضاء!

! kÉfÉ«MCG ¿ƒHòμj QÉÑμdG



لصّناع القرار والخبراء
والنخبة المثقفة



É«LƒdƒæμJh
Ωƒ∏`Y

92

العدد(484) أبريل 2011

É«LƒdƒæμJh
Ωƒ∏`Y

92

العدد(484) أبريل 2011

قد يبدو صنع لعبة مسلية وسيلة غير مرغوب 
فيها، ملعاجلة مشكلة خطيرة تتعلق بالعن7 املنزلي، 
إال أن تلك املهمة أصبحت جزءاً من عمل يقوم به 
عليه  والذي  «فيرمونت»،  في  الكليات  إحدى  طلبة 
أن يتعامل مع حتٍد جديد، والذي يتمثل في أن هذه 
اللعبة الرقمية يجب أن حتظى بإعجاب الشبان، وأن 
يسهل استخدامها من ِقبلهم في مدينة «كيب تاون» 

والبلدان احمليطة بها في جنوب أفريقيا.
العن7   ملواجهة  ضخمة  حملة  مــن  وكــجــزء 
في  رغبتها  عن  املتحدة  األمم  أعربت  األُســـري، 
تفاقم  قبل  الصبية  خاصة  األطفال،  مع  التواصل 

األمور املتعلقة بهم.
وإدراكاً للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها األلعاب 
على املستوى العاملي، قرر «صندوق السكان» التابع 
في  إعالميان  مركزان  يشارك  أن  املتحدة،  لألمم 
والية «فيرمونت» األمريكية في صنع لعبة تكون 
متوفرة وجاهزة لالستخدام خالل عام، ويكون من 

السهل تعديلها بحيث ُتناسب مختل7 الثقافات.
«مؤسسة  رئيسة  سيجرمان»  «ســوزان  تقول 
ألعاب للتغيير» في نيويورك: شهدت األلعاب تطوراً، 
للتسلية،   وسيلة  مجرد  من  أكثر  أصبحت  بحيث 
القضايا  أغــوار  لسبر  رائعة  بيئة  إلى  وحتولت 
املعقدة، فهي توفر لالعبني الفرصة للبحث عن أدوار 
الوصول  يتم  لم  ورؤى  وأبعاداً  يؤدونها،  جديدة 
إليها من قبل، وبالنسبة للموضوعات الصعبة مثل: 
العن7 املنزلي، فإنه قد ال تتوفر الفرصة لألطفال 

الستكشاف أنواع أخرى من السلوكيات.
¿hÉJ Ö«c ¤EG ÜÉgòdG

شرع فريق يضم خمسة عشر طالباً من «كلية 
تشاملني» مبدينة بورليتغتون في فيرمونت بالعمل 

á«fhÎμdEG ÜÉ©dCG
‹õæŸG ∞æ©dG á÷É©Ÿ

∫ƒ¨dG ø°ùM.O :OGóYEG

 âdƒ–h ,á«∏°ùà∏d á∏«°Sh Oô› øe ÌcCG âëÑ°UCG å«ëH k,ÓFÉg kGQƒ£J ,á«fhÎμdE’G ÜÉ©dC’G äó¡°T
.Ió≤©ŸGÉjÉ°†≤dG QGƒZCG È°ùd á©FGQ áÄ«H ¤EG

إعــالم  مــع مركز  مــشــروع  فــي 
الطوار� التابع للكلية، حيث كان 
من بينهم طلبة يدرسون الفنون 
والتسويق، إضافة إلى مبرمجني 

ومصممي ألعاب إلكترونية.
الكلية،  من  مشرفني  وبصحبة 

مدينة  إلــى  مــؤخــراً  الطلبة  سافر 
للوصول  محاولة  في  تــاون،  كيب 

املتعلقة  اخلطط  ألنواع  أفضل  فهم  إلى 
على  الصغار  تساعد  قد  والتي  باأللعاب، 
سوء  إلــى  تــؤدي  التي  النماذج  حتــدي 

االستخدام.
بإجراء  قاموا  واملشرفون  الطلبة 

الصبية  مــع  ومقابالت  معاينات 
قضائهم  كيفية  حول  واملراهقني 
ألوقات الفراغ، ونوع التكنولوجيا 
هي  ومــا  يستخدمونها،  التي 
كان  إذا  وعما  للعن7،  نظرتهم 

الرجل  ــني  ب متييز  هنالك 
اكتسابهم  وبفضل  واملرأة. 
املهنية،  للكثير من اخلبرة 
فإنه يتم اختيارهم بشكٍل 
العمل.  هــذا  ألداء  جيد 
تــوري  أميناتا  ــقــول  وت

املــشــروع  على  املــشــرفــة 
قسم  عن  املسؤولة  بصفتها 

في  اإلنــســان  وحــقــوق  الثقافة 
صندوق السكان التابع لألمم املتحدة، والتي أجرت 
لقاءات مع الطلبة وتعرفت إليهم عن قرب: «يتمتع 
هؤالء الطلبة بالقدرة على التحدث إلى مستخدمي 
اللعبة على أساس الند للند، كما أن لديهم إملاماً كبيراً 
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بآخر التطورات التي تشهدها صناعة األلعاب».
في  كبيرة  مسؤولة  وهي  جونز»  «أماندا  أما 
في  يرغنب  ال  الفتيات  «بعض  فتقول:  املشروع، 
الزواج بسبب العن7 املنزلي، وعندما نسألهن عن 
«لن  مثل  عبارات  إجاباتهن  تتضمن  املثالي  الزوج 

أتخلى عن األسرة.. املطلوب أن حتترمني...إلخ.
باألمر  ليس  العن7  إن  فيقولون:  الصبية  أما 
النساء  يتهمون  نفسه  الوقت  في  أنهم  إال  اجليد، 
باللجوء إلى الشرطة ألسباب ليست ضرورية على 

االطالق.
التقارير  من  العديد  املتحدة  األمم  نشرت  وقد 
على  يؤثر  املنزلي  العن7  أن  إلى  فيها  تشير  التي 
كما ازدادت نسبة الرجال الذين أصبحوا يدركون ما بني 10٪ إلى 69٪ من النساء في مختل7 أنحاء 

وذلك   ،٪52 بنسبة  للفتاة  بالنسبة  التعليم  أهمية 
للدراسات  «بيرهان  مركز  أجراها  لدراسة  وفقاً 

واألبحاث» في أديس أبابا.
من  العديد  الدرامية  األعمال  هذه  تناولت  وقد 
الفتيات  اختطاف  جرائم  مثل:  املهمة  القضايا 
كذلك  مرتكبيها،  على  تفرض  التي  والعقوبات 
إلى  التركيز على رغبة السكان في إرسال بناتهم 

املدارس.
ألعاب  «مؤسسة  من  السيدة سيجرمان  وتقول 
للتغيير»: «هناك العديد من قصص النجاح املتعلقة 
كندية  لعبة  هنالك  املثال  سبيل  فعلى  املجال،  بهذا 
ساعدت األطفال الذين استخدموها على فهم اآلثار 
القبض  إلقاء  إلى  أدت  والتي  «لإلنترنت»،  السلبية 
على خمسة من مجرمي «اإلنترنت» الذين يحاولون 

استغالل األطفال».
وتضي7 سيجرمان: «مع وجود وسائل إعالمية 
جديدة ُيصبح من الصعب توصيل رسائل وأهداف 
املطلوبة، بالفاعلية  إلى مستخدميها  التسلية  ألعاب 

كما أن تصميم لعبة حول القضايا العاملية الواقعية 
أمر مشكوك فيه، وقد نواجه ونرى عدداً من حاالت 
الفشل في الوقت احلالي، إال أنه في الوقت نفسه 
جند أن بعض ألعاب التسلية أدت إلى حدوث حتول 

حقيقي لدى مستخدميها».
فريق  واجــه  املشروع،  هــذا  في  العمل  خــالل 
فعلى  املتوقعة،  غير  االرتباكات  بعض  تشامبلني 
سبيل املثال ظهر الهات7 اخلليوي كأفضل وسيلة 
يتمكن بها الصغار من الدخول إلى أية لعبة، إال أن 
استخدامهم للهات7 لفترة طويلة يؤدي إلى ارتفاع 

تكالي7 هذه األلعاب، خاصة ثالثية األبعاد.
واضحاً، املشروع جناحاً  ورغم ذلك، شهد هذا 

اهتمام  جذب  حيث  أفريقيا،  جنوب  في  خاصة 
الشبان واألطفال الذين فوجئوا بهذه األلعاب، وهي 
تتناول قضايا ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهم مثل 
األلعاب  هذه  منحت  كما  بأنواعه،  والعن7  الفقر 
العديد من طلبة اجلامعات الكثير من األمل في إيجاد 

حل ملشكالت مجتمعهم.
تنقذ  لم  الفيديو  لعبة  «إن  نيشيكاوا:  وتقول 
وأننا  الصحيح،  االجتاه  في  أنها خطوة  إال  العالم، 
أجل جعل هذه  علينا من  املُلقاة  باملسؤولية  نشعر 

األلعاب أكثر فائدة وفاعلية».

العالم، وتختل7 النسبة من دولة إلى أخرى.
املنظمة األخرى املشاركة في هذا املشروع،  أما 
يقع  الذي  للسكان  الدولي  اإلعالمي  املركز  فهي 
بالقرب من مدينة شيلبورن بوالية فيرمونت الذي 
يقوم ببحث من خالل أساليب التسلية واملتعة، كما 
عبر  وتليفزيونية  إذاعية  درامية  أعمال  بإنتاج  قام 
املرأة  وحقوق  العائلية  الروابط  دعم  بهدف  العالم 

ورفع املستوى الصحي.
واآلن وللمرة األولى يتم العمل من أجل تصميم 
مع  التفاعل  على  بالقدرة  تتص7  لعبة  ــداد  وإع

مستخدميها.
املنهج  علم  على  الدرامية  األعــمــال  وتستند 
«سابيدو» الذي يتمثل في خلق قصة مع شخصيات،

والتي تأخذ في التطور بحيث تقترب في الشبه 
من مناذج األداء اإليجابية.

وتــقــول الــطــالــبــة لــوريــن 
في  املتخصصة  نيشيكاوا 
«هذه  األلعاب:   تصميم 
لنا  تــوحــي  الــوســيــلــة 
بأشياء كثيرة، ونحن في 
الواقع نبتعد عن أسلوب 
الوعظ، كما أن موضوع 
العن7 الذي ميارس ضد 
املرأة يأتي كأحد خيوط 
في  يهمنا  وما  القصة، 
األمر هو التركيز على 
حدث  ــع  وق إذا  ــه  أن
سلبي، فإنه يجب أن 
عقاب، هنالك  يكون 

إضافة إلى تقدمي احلل 
املناسب».

 ÉeGQódG ÒKCÉJ
É«Hƒ«KCG ‘ á«YGPE’G

الدرامية  األعمال  أدت 
اإلعالمي  املركز  قام  التي 
بإذاعتها  للسكان  الدولي 
في  عــامــني  ــدى  م على 
ـــادة  ـــى زي ــا إل أثــيــوبــي
منع  على وسائل  الطلب 
،٪157 بنسبة  احلــمــل 

 á∏«°Sh Oô› øe ƒjó«ØdG ÜÉ©dCG äQƒ£J
á«YÉªàL’G á«Yƒà∏d á°üæe ¤EG á«∏°ùà∏d
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أسبوع املرور دعوة متجددة للسالمة.. 
وفي هذا العام انطلقت الدعوة في صباح 
«سالمة  شعار  حتت  مارس  من  التاسع 
العقيد  املشاة مسؤولية اجلميع» وبرعاية 
سمو الشيخ سي7 بن زايد آل نهيان مدير 
العليا  اللجنة  رئيس  أبوظبي  شرطة  عام 
ألسبوع املرور الذي قام بجولة الستطالع 
الوضع املروري على مستوى الدولة، وفي 

هذا العدد تغطية لهذا احلدث املهم.

»ÑXƒHCG
شهد العقيد سمو الشيخ سي7 بن زايد آل نهيان 
مدير عام شرطة أبوظبي رئيس اللجنة العليا ألسبوع 
املرور بدء فعاليات أسبوع املرور في االحتفال الذي 

أقيم باملجمع الثقافي بأبوظبي.
دول  سفراء  السعادة  أصحاب  االحتفال  وحضر 
مجلس التعاون وكبار ضباط الشرطة وضباط الص7 

املوفدون من دول مجلس التعاون.
وألقى املقدم زايد صقر مدير إدارة املرور والترخيص 
املرور بأبوظبي كلمة  الفرعية ألسبوع  اللجنة  رئيس 
أكد فيها أن االحتفال مناسبة ملراجعة النفس ومراجعة 

اجلهود التي بذلت خالل العام املنصرم.
وفي نهاية االحتفال قام العقيد سمو الشيخ سي7 
والسائق  املثالي  الشرطي  بتكرمي  نهيان  آل  زايد  بن 

املثالي واملوفدين من دول مجلس التعاون.
 Ú©dG

آل  محمد  بن  طحنون  الشيخ  سمو  عن  ونيابة 
نهيان ممثل احلاكم في املنطقة الشرقية، نائب رئيس 
املجلس التنفيذي شهد سعادة  املهندس الشيخ سلطان 
آل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم في  بن طحنون 
املنطقة الشرقية فعاليات أسبوع املرور، وذلك في فناء 

الشيخ سلطان بن  بالعني. وقام سعادة  املربعة  قلعة 
الشرطي  على  والشهادات  اجلوائز  بتوزيع  طحنون 

املثالي والسائق املثالي.
IÒéØdG

وشهد سمو الشيخ حمد بن سي7 الشرقي نائب 
بالفجيرة، ــرور  امل أسبوع  احتفال  الفجيرة  حاكم 
عباد مدير عام شرطة  مبارك  املقدم سعيد  وحضره 
واملسؤولني  الشرطة  كبار ضباط  الفجيرة وعدد من 

بالدوائر االحتادية واحمللية باإلمارة.
رجل  بتكرمي  سي7  بن  حمد  الشيخ  سمو  وقام 

املرور املثالي والسائق املثالي.
ájó≤ØJ ádƒL

وقام العقيد سمو الشيخ سي7 بن زايد آل نهيان 
مدير عام شرطة أبوظبي رئيس اللجنة العليا ألسبوع 
املرور وأعضاء اللجنة بجولة في إمارات الدولة التقى 
خاللها بأصحاب السمو الشيوخ واملسؤولني واملدراء 
العامني للشرطة باإلمارات، حيث جرت مناقشة العديد 
ووسائل  املرورية  باملشكالت  املتعلقة  األمــور  من 
فعاليات  اجلولة  خالل  اللجنة  وتفقدت  معاجلتها، 

أسبوع املرور.

»é«∏ÿG QhôŸG ´ƒÑ°SCÉH πØà– äGQÉeE’G
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الشيخ زايد  السمو  بناًء على توجيهات صاحب 
على  بالعمل  الدولة  رئيس  نهيان  آل  سلطان  بن 
املعاقني  لفئة  اجلاد  والعمل  املخلص  اجلهد  إبــراز 
املواطنني  وحفز  العمل  قيمة  وترسيخ  الدولة،  في 
على املشاركة بجهودهم في مسيرة التنمية، نّظمت 
وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الوزارات أربعة 
معارض ملنتجات املعاقني في الدولة في شهر مارس 

املاضي.
أقيم املعرض األول في املجمع الثقافي في أبوظبي 
من الثاني إلى الرابع من مارس، واملعرض الثاني في 
إلى احلادي عشر  التاسع  النادي األهلي بدبي من 
واملعرض الثالث في نادي رأس اخليمة من السادس 
الرابع في غرفة  الثامن عشر، واملعرض  إلى  عشر 
جتارة وصناعة الفجيرة من الثالث والعشرين إلى 

اخلامس والعشرين من شهر مارس املاضي.
محمد  الدكتور  الركن  الفريق  معالي  وّجه  وقد 
مبناسبة  كلمة  الداخلية  وزيــر  البادي  سعيد  بن 

تنظيم معارض ملنتجات املعاقني أكد فيها أن ديننا 
اإلسالمي احلني7 لم يترك قيمة من القيم اإلنسانية 

لها  واضعاً  عليها،  وحث  عنها  وحتدَّث  إال  النبيلة 
األصول واملباد� التي ترقى بها وُتخلدها.

 ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd áHÉéà°SG

ÚbÉ©ŸG äÉéàæŸ ¢VQÉ©e º«¶æJ

استقبل معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية 
مبكتبه سعادة صالح محمد الغفيلي السفير السعودي لدى الدولة.

واستقبل معاليه سعادة نبيل توفيق التلهوني السفير األردني لدى الدولة، كما 
استقبل معالي وزير الداخلية سعادة خالد ملك السفير الفلسطيني لدى الدولة، 
الدولة،  لدى  البريطاني  السفير  ديفيد هاريس  انتوني  معاليه سعادة  واستقبل 
ومت في هذه اللقاءات بحث عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك بني دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، وكل من اململكة العربية السعودية، واململكة األردنية 

الهاشمية وفلسطني وبريطانيا.

العميد صقر غباش  برئاسة سعادة  الشرطة اجتماعاً  إدارة كلية  عقد مجلس 
وزارة  مقر  في  وذلك  الشرطة،  كلية  إدارة  رئيس مجلس  الداخلية  وزارة  وكيل 

الداخلية.
مناقشة  االجتماع  خالل  ومت  الكلية،  إدارة  مجلس  أعضاء  االجتماع  وحضر 
االستعدادات اخلاصة بتخريج الدفعة األولى لنظام الليسانس في العلوم القانونية 
والشرطية، واملتوقع أن يتم تخريجها خالل الشهر اجلاري، والتي متثل نقلة نوعية 

في تطوير العمل بالكلية.

أشاد معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية 
باالهتمام والدعم الكبيرين اللذين حتظى بهما وزارة الداخلية من صاحب 
السمو رئيس الدولة ومن أخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس 
الوزراء حاكم دبي ومن إخوانهما أصحاب السمو أعضاء املجلس  مجلس 
األعلى حكام اإلمارات. ملواجهة املشكلة املرورية وتوفير كل متطلبات األمن 

والطمأنينة والسالمة للمواطنني.
وأكد معاليه على األهمية التي ميثلها أسبوع املرور باعتباره تقليداً سنوياً 
ومناسبة مهمة للوقوف على أبعاد املشكلة املرورية، والتوعية املكثفة بسبل 

ووسائل احلد منها.
املعنية  األجهزة  تبذلها  التي  باجلهود  الداخلية  وزير  معالي  أشاد  وقد 
مع  بالتعاون  وذلك  املرورية،  للمشكلة  التصدي  أجل  من  الداخلية  بوزارة 

العديد من املؤسسات واألجهزة احلكومية وغير احلكومية بالدولة.
املعدالت  هذه  في  االنخفاض  يستمر  أن  في  يأمل  أنه  معاليه:  وأضاف 
خالل العام احلالي وفي السنوات املقبلة، خاصة مع تزايد الوعي املروري 

بني مختل7 فئات املجتمع.

 AGôØ°S πÑ≤à°SG á«∏NGódG ôjRh ‹É©e
É«fÉ£jôHh Ú£°ù∏ah ¿OQC’Gh ájOƒ©°ùdG

 á©aódG èjôîJ äGOGó©à°SG åëH
áWöûdG á«∏μH z¢ùfÉ°ù«∏dG ΩÉ¶æd{ ¤hC’G

 QGó°UEG á«ªgCG ócDƒj .....
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iƒ≤dG ÜÉ©dCG ‘
º s£ëàJ áWöûdG ΩÉbQCGh §bÉ°ùàJ QÉ£eC’G

استقبل العقيد حسن ابراهيم العيسى مدير عام التخطيط 
األكادميية  رئيس  مختار  جمال  الدكتور  مبكتبه،  والتطوير 
العربية للعلوم والتكنولوجيا ونائبه اللذين قاما بزيارة خاصة 

للدولة.
على شهادة  املقابلة بحث موضوع احلصول  ومت خالل 
بشهادة  معادلتها  سيتم  والتي  للفنيني  متنح  التي  الدبلوم 
الص7  لضباط  تسمح  والتي  بريطانيا،  في  العادي  الدبلوم 
وتؤهلهم  التقنية  املجاالت  في  دراستهم  مبواصلة  واألفراد 

للحصول على شهادة الدبلوم العالي من بريطانيا.
وهذا يتفق مع توجه الوزارة في فتح املجال أمام الفنيني من 
ضباط الص7 واألفراد للترقي لرتب الضباط وفقاً للتوصي7 
الوظيفي الوارد في الهيكل التنظيمي اجلديد بوزارة الداخلية، 
وذلك بعد أن مت الفصل في مسألة الفنيني العاملني بالوزارة. 
املتعلقة  املوضوعات  من  عدد  مناقشة  اللقاء،  خالل  مت  كما 
بتطوير عملية التدريب، ومتابعة أوضاع الطلبة الدارسني في 

األكادميية املوفدين من قبل وزارة الداخلية.

á«ÁOÉcC’G ™e ¿hÉ©àdG åëH
ÖjQóàdG ∫É› ‘ Ωƒ∏©∏d á«Hô©dG

على  الشرطة  بطوالت  وأجمل  أقوى  من  واحدة 
اإلطالق، تلك التي أقيمت باستاد نادي الشرطة بدبي، 
وعلى مضمارها األوملبي اجلديد حتت رعاية اللواء 
ضاحي خلفان متيم القائد العام لشرطة دبي، والتي 
استمرت ثالثة أيام متتالية حطم فيها أبطال الشرطة 
خمسة أرقام جملة واحدة، كما حطم رقم الدولة في 
200 متر عدو، وكاد أن يتحطم رقم الوثب العالي 
ولكن ومنذ انطالق البطولة كان الصراع شديداً في 
احملصلة اليومية لعدد النقاط بني العمالقني شرطة 
أبوظبي وشرطة دبي وحتى اللحظة األخيرة كانت 
 1500 في سباق  املوق7  امليدان حلسم  في  الكلمة 

متر جري والتتابع 100x4 متر عدو.
وشهد  األول  اليوم  أحداث  البطولة  راعي  تابع 
العميد سعيد الكمدة، والعقيد سالم عبيد الشامسي 
كرنفال  أجمل  في  البطولة  ختام  االحتــاد  رئيس 
مبشاركة موسيقى الشرطة بدبي. كما افتتح البطولة 
العميد محمد حسني علي رئيس املجلس الرياضي، 
البطولة  أحداث  الالعبني وتابع  تتويج  وشارك في 
ألعاب  الشرطة واحتاد  إدارة احتاد  أعضاء مجلس 
القوى وجمهور كبير استمتع بجمال ألعاب القوى، 
وخرجت البطولة قوية مثيرة، وتعتبر فنياً من أفضل 
البطوالت التي شهدتها الدولة هذا املوسم ومساهمة 

إيجابية من شرطة اإلمارات لتطوير هذه الرياضة.
أبوظبي  لشرطة  الفني  االستعداد  واضحاً  ظهر 
األقصى  باحلد  واملشاركة  النجوم  لوفرة  ودبــي 
النقاط.  من  عدد  أكبر  جلمع  مسابقة  لكل  لالعبني 
واستمرت املطاردة بينهما خالل 12 مسابقة حسمها 

«خطأ فني» في تتابع 100x4 متر عدو.
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وكي7  والبيئة،  اإلســالم  عن  املاضي  العدد  في  كتبُت 
حتدثت آيات الله في كتابه العزيز عن أهمية البيئة، وأريد أن 
أكمل في هذا العدد مبقال عن كالم سيدنا محمد - صلى الله 
عليه وسلم- عن البيئة حتى جنلِّي موق7 اإلسالم من ِنعم 

الله احمليطة بنا حتى نكون من املتدبرين الشاكرين.
بالرفق  وسلم-  عليه  الله  -صلى  اهتمامه  ناحية  فمن 
الدواب  ظهور  على  املكوث  إطالة  عن  نهى  فلقد  باحليوان، 
«إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله قد سخرَّها 
لتبلغكم إلى بلٍد لم تكونوا بالغيه إال بشق األنفس وجعل لكم 

األرض فعليها فاقضوا حوائجكم»- سنن أبي داوود.
وعن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله -صلى الله 
لهم  دواب  على  وقوف  وهم  قوم  على  مر  وسلم-  عليه 
وال  ساملة  ودعوها  ساملة  «أركبوها  لهم:  فقال  ورواحــل 
فرب  واألسواق،  الطرق  في  ألحاديثكم  كراسي  تتخذوها 
مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكراً لله تبارك وتعالى منه» 

- سنن اإلمام أحمد.
ولقد اشتكى جمل لفتى من األنصار إلى رسول الله أن 

صاحبه.. يجيعه ويدئبه» - سنن أبي داوود.
أن  األزور  بن  ضرار  والسالم  الصالة  عليه  ونهى  بل 
بالوالدة، وهو يحلبها وهو  العهد  قريبة  يجهد شاًة حلوباً 
يقول له: «ال تفعل، دع داعي اللنب» - سنن أحمد والطبراني 

في «الكبير». 
بل من عظمته -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لسوادة 
بن الربيع رضي الله عنه ملا جاءه، فأمر له بذود فقال له: 
«إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غداء رباعهم، ومرهم 
إذا  مواشيهم  ضروع  بها  يعطبوا  وال  أظفارهم  فليقلموا 

جلسوا» - سنن أحمد والطبراني في «الكبير».
«إذا  لصحابته:  وسلم-  عليه  الله  -صلى  يقول  وكان 
سافرمت في اخلصب فأعطوا اإلبل حقها وإذا سافرمت في 

اجلدب فأسرعوا السير». 
ر النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما قص لنا  ولقد بشَّ
الذي اشتد عليه العطش  الكلب  الذي سقى هذا  الرجل  عن 
فشكر الله له فغفر له. وقال: «في كل ذات كبد رطبة أجر» 
حياته.  عن  والرطبة  احليوان  عن  الكبد  فكنّى  (البخاري)، 
وحدثنا عن املرأة التي ُعذبت في هرة حبستها حتى ماتت 

جوعاً فدخلت فيها النار.
بل جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لقتل العصفور 
حقاً فقال: «من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل 
الله عز وجل عنها يوم القيامة»، قيل وما حقها يا رسول 
بها»-  فيُرمى  تقطع  وال  فتأكلها  تذبحها  «أن  قال:  الله؟ 

سنن النسائي.
ولقد نهى عليه الصالة والسالم «أن تصبّر البهائم»، أي 
تكون هدفاً للرمي وقال: «ال تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً» 

-صحيح مسلم. 
يجري  فقال: سبع  بالزراعة  البيئة  تعمير  على  أما حثه 
للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: «من علّم علماً أو كرى 
نهراً أو حفر بئراً أو غرس شجرة أو بنى مسجداً أو وّرث 

مصحفاً أو ترك ولداً صاحلاً يدعو له» - املنذري.
فإن  فسيلة  أحدكم  يد  وفي  الساعة  قامت  «إذا  وقــال: 
استطاع أال تقوم حتى يغرسها فليفعل» - سنن أحمد. وقال: 
«ال يغرس املسلم غرساً فيأكل منه إنسان وال دابة وال طير 

إال كان له صدقة إلى يوم القيامة» - صحيح مسلم. 
على  اليهود  وسلم-  عليه  الله  -صلى  النبي  أقّر  ولقد 
أرضهم، على أن يعملوا على نص7 ما خرج منها من الثمر 
والزرع، لعلمه أنهم أعلم بأرضهم وأعمر لها. ولقد نهى عن 
قطع األشجار «من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار» 

- سنن أبي داوود. 
الناس  عّرف  من  أول  وسلم-  عليه  الله  -صلى  وكان 
باحملميات الطبيعية، فقال عن مكة: «إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات واألرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 

القيامة...»- أبي داوود.
وأمر باحلفاظ على الصحة العامة للناس، فقال: «اطفئوا 
املصابيح إذا رقدمت وغلّقوا األبواب وأوكوا األسقية وخمروا 

الطعام والشراب..» - البخاري.
اإلناء: «إذا شرب أحدكم  أن يتنفس اإلنسان في  ونهى 
فال يتنفس في اإلناء» - البخاري. وقال: «ال يبولن أحدكم 
في املاء الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل فيه»- البخاري. 
إله  ال  قول  أفضلها  «اإلميان بضع وسبعون شعبة  وقال: 
إال الله وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من 

اإلميان» - مسلم.
وقال: «بينما رجل ميشي في طريق وجد غصن شوك، 
فأخّره فشكر الله له فغفر له» - سنن الترمذي.ونهى عن 

اإلسراف في الوضوء ولو كان املسلم على نهر جاٍر.
بنا،  بالبيئة احمليطة  اهتم  أنه  إن عظمة ديننا اإلسالمي، 
فالزرع  الوسطية،  دين  ألنه  مواردها  استهالك  ورّشــد 
والغرس واملاء واحليوان والعمارة والتخطيط والصحة هي 
ما يحيط بنا في أرضنا هذه، وقد اهتم بها إسالمنا، ليفخر 
كل مسلم بإسالمه وبنبيه عليه الصالة والسالم، حيث اهتم 
جعلنا  أن  لله  واحلمد  دقيقاً،  اهتماماً  البيئة  بأمر  اإلسالم 

مسلمني.

ÚŸÉ©∏d áªMQ
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?¢VôŸG ÖÑ°ùH äGƒæ°ùd É¡Jô£aCG ΩÉjCG »°†bG ∞«c •
- إذا كانت األيام التي أفطرتها محسوبة لديك حساباً دقيقاً، فاألمر هنا سهل، 
بحيث أعمل جدوالً محدداً ومكتوباً أمامي، بحيث أقوم بشطب يوم من األيام 
كلما قضيته، حتى اطمئن أنني قد قمت بقضاء األيام التي أفطرتها من قبل، وهذا 

في حالة القدرة الصحية والبدنية على الصيام.
أما إذا كان الذي يريد قضاء أيام قد أفطرها كبير السن، أو امرأة عجوزة ال 
تستطيع الصيام، ففي هذه احلالة نقوم بالكفارة، وهي إطعام مسكني عن كل 
يوم أفطرته أيام مرضها، وهو عبارة عن وجبتني مشبعتني من أوسط ما ُنطعم 

نحن أنفسنا.
أما إذا كانت األيام التي أفطرتها كثيرة جداً بحيث يصعب عليك ِحسابها أو 
مّر عليها زمن طويل، فعليك بقضاء هذه األيام بالتقريب إلى أن يغلب على الظن 

أنه قد قضاها أو دفع الكفارة املطلوبة منه.
 

?ºgódGh IÉ«M ‘ ¬JGƒNCG ≈∏Y áj’ƒdG ≥M ÈcC’G øHÓd πg •
-تقوم العالقات األُسرية أساساً على املودة والرحمة واالحترام وإنكار الذات، 
وعدم املن بفعل اخلير والكل راع ومسؤول عن رعيته واإلنسان املسلم إيجابي 
وليس إنساناً سلبياً، يقول ليست مهمتي وال وظيفتي، واالبن األكبر دائماً عليه 
حمل كبير يختل7 عن بقية األبناء وأفراد العائلة، ألن الكل ينظر إليه على أنه 
قدوة وأسوة إلخوته وإخوانه والوالية لالبن األكبر، وطاملا األب مازال موجوداً 
فليست الوالية من حقوق هذا االبن، إال إذا صار األب عاجزاً أو دخل في سن ال 
يعي ما يقول، هنا تظهر املسؤولية املهمة الستيعاب مطلب األسرة من األخ األكبر 

الذي يقوم بدور األب باحلب واحلنو واالحتواء.
وإذا أخلص النية في هذا األمر، أعانه الله سبحانه على فعل اخلير إلخوته 
وأُمه، أما أن يكون قاسياً في التعامل، ظناً منه أن  الشدة هي التي تربي وتضبط 
تعالى:  يقول  األسلوب،  وأساء  الطريق  أخطأ  فقد  األسرة،  في  احلركة  إيقاع 
«فبما رحمة من  الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك». 

(اآلية159من سورة آل عمران).

 øe Éæ«NCG ÚHh Éææ«H á∏eÉ©ŸG ‘ ódGƒdG π°üØj Ée kGÒãc ,äGƒNCG øëf •
?π©Øf GPÉªa ,¬æY OÉ©àH’Gh ¬à©WÉ≤e ≈∏Y Éæãëjh ,á«fÉãdG ¬àLhR

-هذه من احلاالت املؤملة، والتي تفرِّق بني اإلخوة واألخوات وتزرع بذور 
تتوارثها  وأحقاداً  عداوات  إال  تثمر  وال  وقلوبهم  اإلخوة  جسد  في  الشقاق 
األجيال لألس7، ويجب التواصل مع هذا األخ، وعدم مقاطعته، ألنه ال طاعة 
بني  يزرع شراً  األفق  األب ضيق  مثل هذا  اخلالق، ألن  ملخلوق في معصية 
الكراهية والتباعد وجت7  النفوس على  أبنائه، وهو ال يدري ولألس7 تكبر 
قالوا  عندما  لنا  التاريخ  لقد حكى  اجلميلة.  واالخوة  الود  روح  من  األرواح 

لألعرابي:
مات ولدك قال عظم أجري، فقيل له ماتت زوجتك قال ُجدَّد فراشي، فلما قيل 

له مات أخوك قال ُقصم ظهري.
 أقول لهذا األب وأمثاله: ال داعي أن جتعل في بيتك إخوة يوس7.

 »Øàμj º¡°†©Hh ,¬°SCGQ πc í°ùÁ Aƒ°VƒdG óæY Úª∏°ùŸG ¢†©H iQCG •
 A»°T ¬«a OQh πg ,áÑbôdG ≈∏Y í°ùŸG ∂dòch ? í°UCG øªa ∂dP øe πbCÉH

?AÉ¡≤ØdG óæY
- ال خالف بني الفقهاء في أن مسح الرأس من فرائض الوضوء لقوله تعالى 
(وامسحوا برؤوسكم)، أما اخلالف بينهم في القدر املجز� في مسح الرأس:   

فذهب احلنفية في أشهر الروايات عندهم إلى أن القدر املجز� هو مسح ربع 
الرأس ووجه التقدير بالربع أنه قد ظهر اعتبار الربع في كثير من األحكام، كما 

في حلق ربع الرأس أنه يحل به احملرم و ال يحل بدونه.
وذهب املالكية في «املشهور» واحلنابلة في «املذهب» إلى أن الواجب مسح 
جميع الرأس، واستدل املالكية بقوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم)، والباء في 

اآلية زائدة للتأكيد، واملعنى: وامسحوا رؤوسكم.
كما استدل احلنابلة بنفس اآلية وقالوا: إن اآلية تفيد االستيعاب وفعل النبي 
(صلى الله عليه وسلم) وقع بياناً لآلية والباء في اآلية لإللصاق، أي إلصاق 

الفعل باملفعول.
وذهب الشافعية إلى أنه يجز� في فرض الوضوء مسمى مسح لبعض بشرة 
رأسه أو بعض شعره ولو  واحدة في حد الرأس، وورد أنه (صلى الله عليه 
وسلم) مسح بناصيته وعلى العمامة، واكتفى مبسح البعض ألنه املفهوم من 

املسح عند إطالقه.
أما بالنسبة ملسح الرقبة: فقد ذهب املالكية والشافعية إلى أنه ال يندب مسح 
الرقبة، بل يكره ألنه من الغلو في الدين، وقال النووي أنه بدعة .ويرى احلنفية 

أنه يستحب مسح الرقبة.

 ,ΩGhódG AÉæKCG öü©dGh ô¡¶dG »JÓ°üd CÉ°VƒJCG ¿CG ÖMCGh ,á∏eÉY ICGôeG ÉfCG •
?øjRÉØ≤dGh QÉªÿG ≈∏Y í°ùeCG ¿CG Rƒéj π¡a

-ذهب احلنفية واحلنابلة في رواية إلى أنه ال يجوز للمرأة أن متسح على 
خمارها ملا روي عن عائشة (رضي الله عنها) أنها أدخلت يدها حتت اخلمار 

ومسحت برأسها وقالت: (بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
وعند احلنابلة، يصح املسح على ُخمر النساء املدارة حتت حلوقهن، ألن أم سلمة 
كانت متسح على خمارها، وعن النبي (صلى الله عليه وسلم)، أنه أمر باملسح على 

اخلفني واخلمار، وألنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه بالعمامة.

?ÚHQƒ÷G ≈∏Y í°ùŸG ºμM Ée •
-اجلورب هو ما يلبسه اإلنسان في قدميه، سواًء كان مصنوعاً من الصوف 
أو القطن أو الكتان أو نحو ذلك. وأجاز احلنابلة املسح على اجلوربني، دون 
أن يشترطوا أن يكونا منعولني واستدلوا: أ- ما رواه املغيرة بن شعبة (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم مسح على اجلوربني والنعلني)، وهذا يدل على 
أن النعلني لم يكونا عليهما، ألنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلني، فإنه ال يقال 
مسحت على اخل7 ونعله، واستدلوا كذلك على جواز املسح على اجلوربني، 
في عصرهم  مخال7  لهم  يظهر  ولم  اجلوارب،  على  الصحابة مسحوا  بأن 

فكان إجماعاً.
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هو  «اُجلَدْيري»،  أو  املاء»  «جدري  أو  «اُحلماق» 
واألغشية  اجللد  يصيب  معدي،  فيروسي  مــرض 
بحكة  ويترافق  الفم  وباطن  امللتحمة  أي  املخاطية، 
والدماغ  السحايا  التهاب  مثل:  واختالطات  شديدة 

السليم بعد عشرة أيام من بدء املرض.
وتشير الدكتورة إيناس أحمد جبارة طبيبة أطفال 
في إدارة »اخلدمات الطبية» في شرطة أبوظبي إلى 
أن اإلصابة «باجلدري املائي»، حتدث بسبب فيروس 
ينصح  منه  وللوقاية  زوستر»،  «الفريسيل  يسمى 

ألن  ونظراً  املائي،  اجلديري  في  املتسبب  الفيروس  ضد  لقاح  الطفل  بإعطاء 
املرض شديد العدوى يجب عزل الطفل املصاب باملنزل، حتى تختفي األعراض 
تلقائياً دون احلاجة إلى عالج سوى مخفضات احلرارة وامللطفات اجللدية ودواء 

تخفيf احلساسية.
بعد  فإنه  املاء»،  «بجدري  لإلصابة  الطفل  تعرض  إذا  أنه  جبارة:   fوتضي
العالج وانتهاء املرض قد يظل الفيروس كامناً في العقد العصبية لعدة سنوات،

دكتورة إيناس جبارة

»°ùjôdG IÒeCG

مما قد يؤدي إلى اإلصابة فيما بعد «بالهربس العصبي»، الذي يظهر في صورة 
حويصالت جلدية في جزء معني من اجلسم مع ألم شديد، حيث وجد أن 20

باملئة من الذين أصيبوا بهذا املرض حتدث لهم اإلصابة «بالهربس العصبي» 
بعد سنوات.

وفترة حضانة املرض هي الفترة ما بني اإلصابة بالفيروس، وظهور أعراض 
املرض، وتتراوح ما بني 2-3 أسابيع بعد اإلصابة بالفيروس املسبب للمرض.

 ¢VôŸG ¢VGôYCG ºgCG
1- الطفح اجللدي: يظهر في البداية من منطقة الوجه والبطن أو الظهر، ثم 
،fينتشر سريعاً إلى باقي أجزاء اجلسم مبا في ذلك فروة الرأس، الفم، األن
صغيرة  حمراء  حبيبات  صورة  في  أوالً  ويظهر  التناسلية،  واألعضاء  األذن، 
(حويصالت)  بثور  إلى  تتحول  ثم  احلشرات،  لدغة  تشبه  األشكال،  متعددة 
صغيرة لها جدار رقيق، وحتتوي على سائل شفاف بعد ذلك ينفجر (يفتح) 
ن بعد ذلك قشوراً جافة  جدار احلويصالت وتظهر مكانها قرح صغيرة، تكوُّ
داكنة اللون، ويظهر الطفح اجللدي خالل 2-4 أيام، ويكون مصاحباً له حكة 

 ÉædÉØWCG »≤f ∞«c
?AÉŸG …QóL øe
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?‹GhódG »g Ée
يعرِّف الدكتور علي احللواني اختصاصي اجلراحة العامة في 
إدارة «اخلدمات الطبية» في شرطة أبوظبي دوالي الساق بأنها 
من  الدم  تنقل  األوردة  وهذه  بالساق،  الظاهرة  األوردة  تضخم 
 ،fاألطراف للقلب. وبعكس الشرايني، فإن األوردة لها جدار خفي
وتضغط عند تقلُّص العضالت املجاورة لها، مما يدفع الدم لألعلى 

باجتاه القلب، وبالتالي متنع صمامات األوردة من عودة الدم لألسفل. 
باألوردة  للدم  ارجتاع  الصمامات في عملها، يحصل  وعندما تفشل 

بسبب اجلاذبية ويحصل احتقان الدم، ومن ثم تظهر الدوالي بالساق.
 ?¢VGôYC’G »gÉe

< إجهاد في الساق عند الوقوف كثيراً .
< ثقل وألم في الساق، خصوصاً في نهاية اليوم.

< اإلحساس باحلرقة، والشّد العضلي مع انتفاخ في املنطقة التي تظهر 
فيها الدوالي.

 ?É¡dÉμ°TCG »g Ée
عرق أزرق متعرج ممتد بالساق أو الفخذ، أو بقع من شعيرات حمراء 

أو زرقاء باجللد، أو تورم الرجل.
 ?É¡JÉØYÉ°†e øY GPÉeh

< حساسية باجللد      < ظهور بقع داكنة 
 fتقرح اجللد            < النزي >

< جتلط الدم 
 ?êÓ©dG ƒg Ée

ليس هناك أي وسيلة أو عالجات نستطيع من خاللها إرجاع األوردة 
إلى وضعها الطبيعي، وتختلf أساليب عالج الدوالي باختالف الهدف 
املطلوب، مبعنى: هل الغاية من عالجها جتميلية أم عالج حالة مرضية 
بحد ذاتها؟، كذلك يختلf حجم وسعة وطبيعة موقع الدوالي، ومن الطرق 

املستخدمة حسب احلالة:
< وصf اجلوارب الطبية املطاطية.

< الليزر إلزالة الدوالي أقل من 1 ملم. 
< حقن مادة تعمل على التئام الوريد .

< القسطرة أو جراحة املنظار في حالة حصول التقرح. 
<  اإلزالة اجلراحية للوريد املصاب، وهذا غالباً ما يشمل الدوالي بقطر 

20-15 ملم.
?É¡æe ájÉbƒdG ∞«c

< تخفيf الوزن. 
< االمتناع عن التدخني.  

الدموية  الدورة  لتحسني حركة  معينة  رياضية  <  ممارسة مترينات 
خصوصاً في الساقني والقدمني. 

العالي،  الكعب  وحتاشي  املنخفض  الكعب  ذات  األحذية  <  استعمال 
فقد أثبتت الدراسات أن األحذية املنخفضة حترك عضالت الساقني 

بشكل أفضل. 
<  عدم ارتداء املالبس الضيقة على الفخذين والساقني والتي من شأنها 

أن تعيق حركة الدماء فيها.
< جتنُب الوقوف أو اجللوس لفترات طويلة.  

<  التعرض املستمر ملصادر احلرارة مثل: أشعة الشمس واحلمامات 
الساخنة والعمل في مواقع حرارية، يزيد من اإلصابة بالدوالي، لذا 

ينصح بتبريد الساقني مبنشفة مبللة باملاء البارد باستمرار. 

¥É°ùdG ‹GhO
Ü

Gƒ
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h ∫
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جلدية شديدة، مما قد يتسبب في حدوث التهاب بكتيري للبثور، فتمتلئ بسائل 
أصفر اللون (صديد)، وقد تتواجد البثور في الفم واحللق، مما قد يسبب أملاً 

شديداً للطفل أثناء تناول الطعام والشراب.
2- ارتفاع درجة احلرارة.

3- أعراض أخرى: فقد تظهر على الطفل أعراض أخرى مثل: ألم البطن، وألم 
باحللق، صداع، شعور بالتعب واإلرهاق العام.

و«اجلديري» ال يصيب األطفال فقط، بل ميكن أن حتدث اإلصابة للشباب 
وكبار السن أيضاً، وخاصة إذا كان لديهم ضعf في املناعة، وبالرغم من أن 
أن يتسبب في مضاعفات خطيرة  أنه ميكن  إال  اجلديري مرض ليس خطيراً، 

خاصة في األطفال الرضع، وحاالت ضعf املناعة.
وعن عالج «اجلديري املائي»، ذكرت الدكتورة جبارة أنه يتمثل في:

1- مخفضات احلرارة: مثل: (األدول-إيبيوبروفني): حسب إرشادات الطبيب، 
ومينع متاماً استعمال املستحضرات التي حتتوي على األسبرين لعالج ارتفاع 
احلرارة، وذلك ألنها ُتعرض الطفل حلدوث مرض خطير يسمى (متالزمة راي)، 

التي ميكن أن تؤدي إلى حدوث فشل كبدي، ومضاعفات خطيرة للطفل.
2- عالج احلكة اجللدية: باستخدام امللطفات للجلد مثل: محلول (الكاالمني) 
على املناطق التي بها حكة، مع مراعاة عدم استخدامه في الوجه خاصة املنطقة 

القريبة من العني.
3- املضادات احليوية: حيث إن «اجلديري» مرض فيروسي وليس بكتيرياً،
العالج،إال في حالة حدوث  املضادات احليوية في  استخدام  يتم  فإنه ال  لذلك 

التهاب بكتيري مكان الطفح اجللدي.
من  العديد  لها  إن  حيث  (األسيكلوفير)،  مثل  الفيروسات:  مضادات   -4
األعراض اجلانبية، فال يتم إعطاؤها إال في احلاالت الشديدة فقط من املرض،
الـ 24 والتي تكون هناك خطورة حلدوث مضاعفات، ويجب أن تؤخذ خالل 

ساعة األولى من ظهور الطفح اجللدي.
الكمادات  الفاتر وعمل  باملاء  يومياً  االستحمام  وتؤكد جبارة على ضرورة 
الباردة، وأن يتم جتفيf الطفل برفق وليس الفرك، واالهتمام بتقليم األظافر 
وتنظيفها باستمرار، ويجب إعطاء الطفل األطعمة اللينة والباردة وليست الصلبة 

مع جتنُب األطعمة احلمضية مثل البرتقال.
وأفضل طرق الوقاية من املرض اللقاح، ويتم إعطاء جرعتني، اجلرعة األولى 
في سن 12-15 شهراً، واجلرعة الثانية في سن 4-6 سنوات، وإذا لم يأخذ 
الطفل اللقاح في هذه السن، فإنه ميكن أن يأخذه في سن 7-12 سنة، ويكون 

في صورة جرعتني منفصلتني يفصل بينهما على األقل ثالثة أشهر.
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البدانة مشكلة العصر حتى لدى األطفال، وهناك العديد من األسباب التي 
تناول  على  األطفال  يقبل  إذ  اخلاطئة،  الغذائية  العادات  ومنها  إليها،  تؤدي 
السعرات  عدد  من  يزيد  مما  الغازية،  املشروبات  مع  السريعة  الوجبات 
احلرارية املتناولة، ويؤدي باألطفال إلى البدانة التي تهدد بأمراض خطيرة،

كالسكري والقلب والضغط وغيرها.
وتوضح أحالم رمالن الهاجري اختصاصية التغذية في «هيئة الصحة» 
الوجبات  تناول  على  األطفال  إقبال  أن  ــ،  املفرق  مستشفى  ــ  أبوظبي  في 
املضرة، والدهون  احلرارية  السعرات  من  الكثير  على  احملتوية  السريعة 

وتناول األطعمة واملشروبات اجلاهزة والعالية السعرات احلرارية كالسكاكر 
الطبيعية، غير  والعصائر  الغازية  واملشروبات  والشوكوالته  والبسكويت 

واملثلجات ورقائق البطاطا «شيبس» وغيرها، يؤثر سلباً على وزن األطفال 
أطعمة  إلى  احلاجة  طور  وفي  النمو،  طور  في  هي  التي  أجسامهم  وصحة 

ومشروبات صحيّة وسليمة ومتوازنة نوعاً وكماً. 
πgC’G á«dhDƒ°ùe

واجلــاهزة  السريعة  الوجبـــات  كميــــة  زيادة  أن  الهاجري:   fوتضيــ
والسكريات  النشويات  من  كبيرة  كمية  على  احملتوية  تلك  خصوصــاً 
والدهون ُتضر بأجسام األطفال، وتسبب لهم أمراضاً في املستقبل كالسكري 
والقلب والضغط وغيرها، واملسؤولية ال تقع هنا على األطفال وحدهم، بل 
على أبويهم اللذين يجب أن يتحكما بنوعية طعام أطفالهم، وتعليمهم اختيار 

األغذية الصحية، وأن يبدأ التغيير عند األبوين حتى يقلدهم أطفالهم.
Iô°TÉÑe ÒZ ájÉbh

أطفالهم، بدانة  خطر  من  للوقاية  األهل  إلى  تقدمها  التي  النصائح  وعن 
تشير الهاجري إلى أن الوقاية ميكن أن تكون بطريقة غير مباشرة ليتقبلها 

األطفال، ومنها:
واملُّعلبة  واملُجّمدة  (الطازجة  واخلضار  الفاكهة  من  املزيد  شراء   >

واملجففة)، وترك الطفل يختار من احملل ما يحبه من فواكه وخضار. 
< شراء كمية أقل من املشروبات الغازية والوجبات اخلفيفة الغنية 

بالدهون أو عالية السعرات احلرارية مثل: رقائق البطاطا والكعك 
الوجبات  هذه  تقدمي  آخر  إلى  وقت  من  ميكن  واحللويات.و 
في  الصحية  اخلفيفة  الوجبات  إبقاء  مع  لألطفال،  اخلفيفة 
في  الصحية  الوجبات  من  العديد  وتوفير  اليد،  متناول 

أوقات الوجبات اخلفيفة.
< التأكد من أن الطفل يتناول وجبة اإلفطار كل يوم،

في  واالستيعاب  للتّعلم  الطاقة  له  توفر  فهي 

املدرسة، و َتخّطي هذه 
الوجبة ميكن أن يترك 
ومتعباً  جائعاً  الطفل 
األطعمة  عــن  يبحث 
غير الصحية في وقت 

الحق من اليوم.
< التقليل من تناول 

في  الوجبات  الطفل 
ــم لــلــوجــبــات  ــاع ــط م
وتشجيعه  السريعة، 
خيارات  انتقاء  على  

أو  املنخفضـــــــة  الدهون  ذات  الصلصة  مع  السلطات  مثل:  صحية 
السندويشــــات الصغيرة من دون اجلنب واملايونيز.

الفاكهة  عصائر  من  أكثر  الدسم  قليل  واحلليب  للطفل  املياه  توفير   >

لنمو  مهمة  الدسم  قليلة  احلليب  ومنتجات  الدسم  القليل  فاحلليب  الطبيعية، 
الطبيعية  الفاكهة  السنتني على والدته، وعصائر  بعد عمر  الطفل وتستخدم 

هي اختيار صحي ممتاز، وإن كانت عالية في السعرات احلرارية.
< التقليل من كمية الدهون املُشبعة والدهون املُتّحولة في النظام الغذائي 

للطفل، واحلرص على أن يكون مصدر الدهون من مصادر أخرى كاألسماك 
والزيوت النباتية واملكسرات والبذور.

الطعام معاً  فتناول  كأسرة واحدة.  تناول وجبات صحية معاً  < تخطيط 

التمتع مبجموعة متنوعة من  َتعلّم  في أوقات الوجبات يساعد األطفال على 
األطعمة.

الذي  الطعام  كمية  باختيار  للطفل  والسماح  صغيرة،  بوجبات  البدء   >

سيتناوله وبطلب املزيد، شرط أن يكون ال يزال جائعاً.
< تشجيع األطفال على ممارسة الرياضة ومشاركتهم فيها، ألنها تسهم 

في صرف الوحدات احلرارية، وبالتالي حتد من زيادة الوزن.
< حث األطفال على التخفيf من فترات جلوسهم أمام التلفاز واحلاسوب 

واأللعاب اإللكترونية، وتشجيعهم على ممارسة األلعاب اجلماعية التي حتتاج 
إلى حركة.

واحلديد  واملعادن  البروتينات  األطفال  غذاء  يتضمن  أن  على  احلرص   >

والكالسيوم.
وتناول  شراء  عادة  من  فشيئاً  شيئاً  التخلص  على  األطفال  تشجيع   >

الوجبات السريعة واجلاهزة خصوصاً في املدارس.
وعلى  متخصصني،  أطباء  لدى  الزائد  الــوزن  ذوي  األطفال  فحص   >

أخصائيي تغذية لضمان عدم وجود أي مرض لديهم.

1. الفاكهة الطازجة.
2.  كميات صغيرة من الفواكه املجففة، مثل: الزبيب والتفاح واملشمش، مع مراعاة تقطيعها إلى قطع صغيرة 

لألطفال أقل من 4 سنوات حتى ال يسبب لهم اختناقا.
3. اخلضراوات الطازجة مثل: اجلزر الصغير واخليار والبندورة (الطماطم).

4. احلبوب الكاملة منخفضة السكر مع احلليب قليل الدسم.

∂∏Ø£d á«ë°U äÉÑLh

يييييي
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 á¡cÉØdG ôFÉ°üY
 QÉ«àNG á«©«Ñ£dG
∫ÉØWCÓd »ë°U
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 kÉ«°SCGQh kÉ«≤aCG É¡àHÉàc øμÁ »àdG äÉª∏μdG øe áYƒª›
 áHÉàc ∫ÓN øe ô¡¶j Ée ƒgh ,âbƒdG äGP ‘

:á«JB’G äÉª∏μdG ÊÉ©eh äÉaOGôe

á≤HÉ£àŸG äÉª∏μdG

1

2

3

4

1- معبر
2- وكالة أنباء عربية
3- عاصمة أوروبية

4- لقب عائلة ملحن إماراتي
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º°ù≤e É¡æe ™Hôe πc IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y áμÑ°ûdG √òg …ƒà–
 ,9¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG √òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG

IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôμJ ΩóY •ô°T
.…OƒªYh »≤aCG §N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ 

ƒcOƒ°S

..äÉ«KGôJ
ُيحكى أن رجالً وقع في ضيق، فطلب من جار له أن يقرضه ألf درهم، فقال له اجلار: إئتني 
بشهيد! قال: كفى بالله شهيداً فقال: إئتني بكفيل! قال: كفى بالله وكيالً، قال اجلار: صدقت وأعطاه 
املال الذي طلبه كما أعطاه موعداً للسداد. سافر الرجل املدين وربحت جتارته، وجاء وقت السداد 
فلم يجد مركباً يعود به. فكر الرجل فيما يفعل، ثم اهتدى إلى أن أمسك بقطعة من خشب وحفر 
بها حفرة وضع بها املال مع رسالة ثم دعا الله سبحانه وتعالى أن يصل هذا املركب  الصغير 
بالرسالة واملال إلى صاحبه. وكان صاحب املال ينتظر على الشاطئ لعله يرى سفينة حتمل جاره 
إليه باملال، وبعد طول انتظار لم يجد سوى قطعة خشب عاد بها إلى زوجته لعلها تستخدمها في 
الوقود، فلما كسرها وجد بها املال والرسالة. وبعد فترة عاد املدين إلى جاره يسأله هل وصلك  

املال؟ فقال: نعم لقد أدى الله عنك دينك.

..º°ùàHG 
* - الطفل ألمه: هل زجاجة احلبر غالية الثمن؟

- األم: ال، ملاذا تسأل؟ - الطفل: لقد انسكبت مني فوق السجادة اجلديدة!!

* - أثناء وجوده في أحد البنوك، قال أحدهم بصوت عاٍل: هل أضاع أحدكم رزمة نقود مربوطة 
بخيط أحمر؟، - رفع كثيرون أيديهم، فقال: ها هو اخليط األحمر الذي وجدته!!

..ºμ pMh ∫GƒbCG
* من رفع نفسه فوق  قدرها صارت نفسه محجوبة عن نيل كمالها.

* يتذوق اللسان الطعام فما باله ال يتذوق الكالم.
* أربع يجب الدفاع عنها: الدين والشرف، والوطن، واملبدأ.

ágõf

⁄É°S øªMôdG óÑY ôgÉe :OGóYEG
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á≤HÉ°ùe

:º°SE’G

 : ¿Gƒæ©dG

: ∞JÉ¡dG

:º°SE’G

 : ¿Gƒæ©dG

: ∞JÉ¡dG

:ÜGƒ÷G

:ÜGƒ÷G

{á∏› - á«∏NGódG IQGRh :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y áë«ë°üdG äÉHÉLE’G π°SôJ999:Ü.¢U »ÑXƒHCG - z38999

øjõFÉØdG AÉª°SCG ô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°T IõFÉ÷G ΩÓà°S’ óYƒe ≈°übCG / É¡H óà©j ød »∏°UC’G ¿ƒHƒμdG ÒZ ≈∏Y IOQGƒdG äÉHÉLE’G

بالشكل  عنهما  أجب  سؤالني  يديك  بني  نضع  القار�..  عزيزي 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

ôNÉa º∏b : ¬JõFÉLh ∫hC’G ∫GDƒ°ùdG
¢ü«NÎdGh QhôŸG IQGOEG âKóëà°SG ΩÉY …CG ‘ @

?»ÑXƒHCG áWô°ûd áeÉ©dG IQGOE’G ‘

1985 ΩÉY ƒjÉe ‘ -3   1984 ΩÉY πjôHCG ‘ -2   1983 ΩÉY ¢SQÉe ‘ -1

ôNÉa º∏b : ¬JõFÉLh ÊÉãdG ∫GDƒ°ùdG
?»JGQÉeE’G çGÎdG ‘ ájôªîŸG »æ©J GPÉe @

الفائز بالسؤال األول العدد «483»
»HÉYõdG ô°UÉf øªMôdG óÑY

الفائز بالسؤال الثاني العدد «483»
…OÉª◊G ø°ùM IQƒf

حل مسابقة العدد «483»
حل السؤال األول:  في أبريل عام 1962

حل السؤال الثاني: التلواح عبارة عن جناح لطائر يستخدم في عملية 
تدريب الصقر على الصيد، وغالباً ما يكون من طائر احلباري.

(484) Oó©dG ∫hC’G ∫GDƒ°ùdG ¿ƒHƒc

(484) Oó©dG ÊÉãdG ∫GDƒ°ùdG ¿ƒHƒc

1- صحيفة إماراتية.
2- منطقة إماراتية- من سور  القرآن الكرمي.

3- جمهورية أوروبية.
4- أبصرت «م»- من أدوات اخلردة.

5- من قارات العالم - لفظة ألم.
.f6- استقرار- حت

7- قناة فضائية عربية- والده.
8- مدينة فلسطينية- حرف جر.

9- مدينة إيرانية- من األحجار الكرمية.

á©WÉ≤àŸG äÉª∏μdG
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 áÑ°SÉæÃ ,Iós∏≤e äÉéàæe Òeóàd ó©à°ùj áWöT §HÉ°V
 zäƒgƒg{ áæjóe ‘ ∂∏¡à°ùŸG ¥ƒ≤◊ »ŸÉ©dG Ωƒ«dG

 áeƒμ◊G ∫òÑJ å«M ,Ú°üdG ‘ á«∏NGódG É«dƒ¨æe ‘
.ájôμØdG á«μ∏ŸG ÚfGƒb ≥«Ñ£àd kGOƒ¡L

 ‘ zπØjEG{ êôH ΩÉeCG ájQhO ∫ÓN ¿ƒ«°ùfôa OƒæL
 É°ùfôa ‘ kÉ©°SGh »æeC’G QÉ°ûàf’G äÉH å«M ,¢ùjQÉH

.∑Éæg πeÉ°ûdG »æeC’G QGòfE’G èeÉfôH øª°V

 ∑hôdG »æ¨e áæHG ôZÉL …Ée É«LQƒL AÉjRC’G áªª°üeh á°VQÉY
 É¡àYƒª› ¥ÓW’ kÓØM ÉgQƒ°†M ∫ÓN ,ôZÉL ∂«e Ò¡°ûdG

.zÉ«fQƒØ«dÉc{ áj’ƒH õ∏«g ‹ôØ«H ‘ (¿ƒ°Sóg) Iójó÷G
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ÊÉL ∂∏ŸGóÑY :ó«≤©dG
abdjani@hotmail.com

?Qƒ°ü≤dG øjCG?Qƒ°ü≤dG øjCG?Qƒ°ü≤dG øjCG?Qƒ°ü≤dG øjCG?Qƒ°ü≤dG øjCG?Qƒ°ü≤dG øjCG

املسلمني...وأرزقنا  مطمئناً.. سخاًء رخاًء وسائر بالد  آمناً  البلد  اللهم أجعل هذا   >
اللهم األمن واألمان دائما،ً وفي كل األزمان اللهم آمني. بهذا الدعاء أجد أن الرياضة حتتاج 
إلى أجواء خالية من التوترات واالنفعاالت الشخصية والعامة، حتى نستطيع أن جنني 
من خالل ممارستها الكثير من املكتسبات واإليجابيات، سواء كانت املمارسة فردية أم 
جماعية أم في صورة منافسات أم ممارسات ذاتية، ولكن ما نراه أو نشاهده هذه األيام 
في الدول العربية من القالقل واحلياة غير املستقرة سياسياً واجتماعياً، يؤثر سلباً على 

الرياضة ونتائجها ودورها في املجتمع.
ومع مرور الوقت، جند أنفسنا غير قادرين على مزاولة الرياضة أو تنظيم الفعاليات 
املختلفة، وبالتالي، ينحصر  الرياضية  املنافسات واملسابقات  املشاركة في  أو  الرياضية 
دورنا في الفرجة على الرياضة األجنبية، فهم مزاولون ونحن متفرجون، وهم ممارسون 
منغمسون  األخرى  اجلوانب  وفي  مستمعون،  ونحن  منظمون  وهم  مشاهدون،  ونحن 
(املــوالت)  في  ونحن  منظمون،  واملسابقات  والفعاليات  للبطوالت  وهم  ومنشغلون 
متسكعون. ومن هنا البد لنا أن نبعد الرياضة من اجلوانب السياسية، أو ما شابهها. 
فال يجب أن ُتسيس الرياضة، بينما يجب وجوب إلزام «ترييض» السياسة، حتى تتحلّى 
وإدارياً  فنياً  ُبعدنا  يكفينا  أال  األوروبي؟  الركب  عن  تأخرنا  يكفينا  أال  رياضية.  بروح 
 fوتنظيمياً عن املستوى الدولي؟ أال تكفينا مراكزنا املتأخرة جداً في التقييم والتصني
تأُهلنا  وعدم  األولية،  التصفيات  وخارج  القائمة  ذيل  في  تواجدنا  يكفينا  أال  ؟  الدولي 

وابتعادنا عن منصات التتويج في غالبية األلعاب واملنافسات إن لم يكن كلها؟
< تلعب فعاليات وزارة الداخلية الرياضية دوراً مميزاً في رفع الروح املعنوية لدى 
املوظفني، وحتقيق التواصل االجتماعي األخوي، وتعزيز الثقة بقدرات اآلخرين، وإرساء 
قواعد مشتركة ملزيٍد من التعاون بني العاملني في الوزارة عالوة على أن هذه الفعاليات 
تعمل على إعداد الشخصية الشرطية املتكاملة، وتكرس مبدأ املنافسة الشريفة بني جميع 
العاملني في الوزارة. كيf ال، ونحن نرى هذا اإلقبال الكبير على املشاركة، وهذا الدور 
من  الالمحدود  االهتمام  على  عالوة  احلدث،  مقومات جناح  كافة  توفير  في  اإليجابي 
اللوجستية من أجل إجناح وتوفير اجلو االجتماعي  املسؤولني ووضع كافة اإلمكانات 
الالئق لكافة املمارسني واملشاركني، وهو الهدف األساسي الذي نطمع إلى حتقيقه من 

تنظيم هذه الفعاليات وللسنة الرابعة على التوالي.
التحدي واإلصرار في جو  الفرق األخرى االستمرار بروح  < رغم محاوالت كافة 
املنافسات، إال أن كافة املؤشرات وكل الدروب تؤدي نحو فوز «اجلزيرة» ببطولة دوري 

احملترفني، فكل التهنئة والتبريكات نقدمها وَنُزفها لهم مسبقا،ً وقبل اجلميع.   
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إجناز جديد أُضيf إلى مكاسب دولة اإلمارات 
إعالن  بعد  الرياضة،  قطاع  في  املتحدة  العربية 
االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن فوز الدولة 
بتنظيم واستضافة بطولة «كأس العالم للناشئني» 
لكرة القدم حتت 17 سنة 2013. ويأتي هذا اإلجناز 
الكبير بعد سلسلة من النجاحات التنظيمية لعدد من 
البطوالت العاملية على أرض اإلمارات، حيث سبق 
عام  للشباب»  العالم  «كأس  بطولة  واستضافت 
2003 ونسختي «كأس العالم لألندية» عامي 2009 
و2010 , وكذلك «كأس العالم للكرة الشاطئية»، إلى 
جانب العديد من املسابقات اخلليجية والدولية في 

شتى األلعاب والرياضات.
بتوجيه  القدم  لكرة  اإلماراتي  االحتاد  وحرص 
من القيادات الرياضية على خوض غمار املنافسة، 
ومقارعة الكبار من أجل الدخول إلى العاملية، حيث 
بطوالت  لتنظيم  ملفات  بثالثة  ــارات  اإلم تقدمت 
و«كأس  سنة   17 حتت  للناشئني»  العالم  «كأس 
2013، إضافة  20 سنة في  للشباب» حتت  العالم 
إلى طلب تنظيم «كأس العالم للسيدات» حتت 17 

سنة عام 2014.
وبالفعل جنح امللf اإلماراتي املتكامل في احلصول 
على موافقة املكتب التنفيذي «للفيفا» في زيورخ، بعد 

منافسة قوية مع كٍل من الدامنارك وغانا.
كما أسند املكتب التنفيذي «للفيفا» بقية األحداث 
«كأس  باستضافة  تركيا  بفوز  األخرى،  الكروية 
وفوز   ،2013 عام  سنة   20 للشباب» حتت  العالم 
بينما   ،2015 للشباب»  العالم  «بكأس  نيوزيلندا 
فازت التشيلي «مبونديال الناشئني» حتت 17 سنة 

عام 2015. 
باستضافة  كندا  فــازت  للسيدات،  وبالنسبة 

مونديال الكرة النسائية عام 2015.
IÒÑc á≤K

رئيس  نائب  عبدالغفار  سعيد  أكد  جانبه  ومن 

zÜÉÑ°ûdG ∫Éjófƒe{ ™e äGQÉeE’G óYƒe ..2013

فوز  أن   ،«999» ملجلة  القدم  لكرة  اإلمارات  احتاد 
اإلمارات باستضافة «بطولة كأس العالم للناشئني» 
حتت 17 سنة 2013 جاء نتيجة الثقة الكبيرة التي 
 fتوليها أسرة كرة القدم الدولية للدولة مثل: موق
السويسرى جوزيf بالتر رئيس «االحتاد الدولي» 
للعبة وما يكنه من احترام كبير جتاه الدولة، خاصة 
«بطولة  ختام  عقب  اإليجابية  تصريحاته  بعد 
كأس العالم لألندية»، والتي استضافتها العاصمة 
وصفها  والتي   ،2010 نسخة  وحتديداً  أبوظبي، 
أن  إلى  أشار  أنه  لدرجة  تنظيماً،  واألكثر  باألجنح 

املقبلة  للنسخة  املستضيفة  الدولة  وهي  اليابان، 
لن تقدم أي جديد، مقارنة مبا قدمته اإلمارات في 

نسختي 2009 و2010.
الرئيسية  األسباب  من  أن  الغفار:  عبد  وأضاف 
لثقل امللf اإلماراتي ما متتلكه الدولة من بنية حتتية 
قوية وخبرات متراكمة في تنظيم بطوالت رياضية 
قــادرة على إجناح هذا  اإلمــارات  عاملية. وقــال:إن 
احلدث الكروي املهم وتقدمي نسخة مميزة سيفخر 
التي  املتواصلة  النجاحات  أن  مؤكداً  العالم،  بها 
حققناها في تنظيم البطوالت الكروية الكبرى تركت 
العالم،  في  الكروية  واألسرة  «الفيفا»  لدى  صداها 
وهذا ناجت عن دعم القيادة احلكيمة للحركة الرياضية 
عامة، وكرة القدم على وجه اخلصوص، باإلضافة 
األحداث  أكبر  إلجناح  مؤهلة  كفاءات  وجود  الى 
الرياضية، فضالً عن وجود عدٍد كبير من املالعب 
إلى  باإلضافة  التجهيزات،  بأحدث  واملعدة  املجهزة 
شبكة املواصالت املنتشرة في شتى إمارات الدولة، 

إلى جانب املطارات والفنادق واملستشفيات.
…ƒb ∞∏e

وأوضح عبد الغفار، أن الفوز بتنظيم واستضافة 
كافة  من  تام  وباقتناع  مستحقاً  كان  املونديال، 
«للفيفا»،  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  في  احلاضرين 
بفضل قوة امللf الذي قدمه احتاد الكرة، والسجل 

احلافل من النجاحات التنظيمية.
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أكد  الكرة،  احتاد  قدمه  الذي   fاملل وبخصوص 
 fعبد الغفار أنه كان قوياً ومقنعاً ألنه ضم مختل
عوامل النجاح، ملا تتوافر عليه الدولة من جتهيزات 
رياضية متطورة وبنية حتتية عصرية وفنادق فخمة 
وكافة املرافق العصرية إلجناح احلدث وإظهاره في 

أفضل صورة.
وأكد عبد الغفار، أن إمكانات اإلمارات أصبحت 
نقطة حتول في أي منافسة ومصدر ثقة في إعداد 
املراحل  في  بطوالت  باستضافة  التقدم  ملفات 
السنية، أو أي مرحلة بدليل املستوى املرموق الذي 

قدمته الدولة في البطوالت املاضية.
اإلمارات  أبناء  كفاءة  أن  الغفار  عبد  اعتبر  كما 
أصبحت معروفة من قبل «الفيفا»، والقائمني على 
اللعبة في دقة التنظيم واحترافية العمل، إلى جانب 
بالشخصيات  قياداتنا  تربط  التي  القوية  العالقات 

الرياضية العاملية.
الكرة  احتاد  يبذله  الذي  باجلهد  أيضاً  وأشاد 
بقيادة محمد خلفان الرميثي، واخلطط الطموحة التي 
يسعى إلى حتقيقها من أجل االرتقاء باللعبة محلياً 
والوصول إلى مراتب متقدمة بني الدول الكبرى في 
هذه اللعبة، مضيفاً: أن «مونديال الناشئني 2013» 
سيكون فرصة ملزيٍد من تطوير كرة القدم باملراحل 
العمرية، ودعم استقطاب الالعبني من أجل توسيع 
قاعدة املمارسني مبا يضمن دفعة قوية للكرة في 
عن  الكرة،  احتاد  رئيس  نائب  وحتدث  املستقبل. 
جميع  على  متميزة  بطولة  بتقدمي  املسؤولني  عزم 
املستويات، تؤكد خاللها اإلمارات قدراتها الكبيرة، 
تنظيم  في  به  تتمتع  ــذي  ال املــرمــوق  واملستوى 

األحداث الكروية. 
IƒLôe óFGƒa

رئيس  الرميثي  خلفان  محمد  أكد  جهته،  من 
احتاد الكرة ملجلة «999»، أن طلب استضافة هذه 
احتاد  استراتيجية  ضمن  يأتي  الكبرى،  األحداث 
الكرة اإلماراتي لتطوير اللعبة، من خالل االستفادة 
باستمرار في  التواجد  والعمل على  وتنظيمياً  فنياً 
لالعبينا  ذلك من حتفيز  ملا في  العاملية،  املسابقات 

ومنتخباتنا وأجهزتنا الفنية واإلدارية.
وأضاف: أن استثمار املونديال يجب أن يبدأ من 
املستويات،  كافة  على  ناجحة  بطولة  لضمان  اآلن 
من خالل تشكيل فرق عمل والتنسيق مع اجلهات 

املرجوة  بالفوائد  يعود  أن  شأنه  من  مبا  املعنية، 
على كرة اإلمارات. وقال: إن فوز اإلمارات بشرف 
جاء   2013 للناشئني»  العالم  «كــأس  استضافة 
تأكيداً للمكانة املرموقة التي حتظى بها الدولة في 
بالشكل  وإظهارها  الرياضية  األحداث  استضافة 
الناجح، وانعكاساً للمستويات املتطورة التي قدمتها 

في البطوالت الكبرى السابقة.
أفكار  لبروز  فرصة  البطولة  أن  إلى  وأشــار 
هذه  في  الشباب  استقطاب  على  تساعد  جديدة، 
اللعبة،  ممارسة  على  وتشجيعهم  السنية،  املراحل 
بقطاع  االهتمام  وزيادة  القاعدة  توسيع  وبالتالي 
املراحل السنية، باإلضافة إلى إعادة اجلماهير إلى 
املدرجات، وإيجاد األجواء اإليجابية التي تساعد كل 

املهتمني باللعبة على حضور املباريات.
وقال الرميثي: إن احتاد الكرة حريص على إعداد 
مطالب  إنه  اجليد، حيث  بالشكل  الناشئني  منتخب 
بالتأهل في التصفيات اآلسيوية التي ستقام نهاية 
آسيا  أمم  بطولة  في  املشاركة  ثم  اجلاري،  العام 
حتى  املونديالية،  البطاقة  وانتزاع  سنة،   17 حتت 
يدخل البطولة بثقة كبيرة في النفس، وبروح عالية، 

تؤكد جدارة تواجده في هذه الفئة العمرية.
كبرى  أهمية  يولي  الكرة  احتاد  أن  وأضــاف: 
ملا  وأنديتنا،  ملنتخباتنا  اخلارجية  للمشاركات 
القوي  االحتكاك  بفضل  كبرى  استفادة  من  فيها 
واكتساب اخلبرة والتجربة، وبالتالي ضمان تطور 
القوية  املنتخبات  تدريجي لالعبني يؤهلهم ملقارعة 

في إبرز التظاهرات الكبرى.
قطع  في  اإلمـــارات جنحت  كــرة  أن  ــح  وأوض
في  الُعمرية  املراحل  مستوى  على  ثابتة  خطوات 
م  يتدعَّ أن  يجب  الــذي  األمــر  األخيرة،  السنوات 
ويتواصل بنفس النسق، حتى نضمن منتخباً قوياً 

يلبي الطموحات.

ملونديال  املقبلة  للنسخة  التنظيمية  اجلوانب  أما 
أن  الكرة  احتــاد  رئيس   fفكش  2013 الناشئني 
مبارياتها ستتوزع على أكبر عدد ممكن من املالعب 
في  اجلماهير  كافة  إشراك  على  حرصاً  بالدولة، 
إجناح احلدث ومعايشة البطولة عن ُقرب، مؤكداً أن 

أغلب إمارات الدولة متلك مالعب مؤهلة للحدث.
ÚÑYÓdGh ÒgÉªé∏d á°Uôa

الحتاد  العام  األمــني  عبدالله   fيوس  fكش
أنه سيتم تشكيل فرق عمل فنية  الكرة اإلماراتي، 
واملجالس  احلكومية  املؤسسات  مع  والتنسيق 
اخلطة  واعتماد  العمل  تنسيق  بهدف  الرياضية، 

الزمنية لتنفيذ كافة اخلطوات.
الكرة  أن احتاد   «999» الله ملجلة  عبد  وأوضح 
البطولة من قبل «الفيفا» لالطالع  سيدرس لوائح 
الوقت نفسه  في  عليها وااللتزام بتطبيقها، مشيراً 

إلى أن اإلمارات متلك كافة مقومات النجاح.
مونديال  إن  الكرة:  الحتاد  العام  األمني  وقال 
والالعبني  اجلماهير  أمام  فرصة   2013 الناشئني 
بالدولة لالستمتاع ببطولة متميزة تشهد مشاركة 
نخبة من أقوى املنتخبات العاملية، ومتابعة مهارات 
واعدة سيكون لها شأن كبير في املستقبل، مؤكداً أن 
هذه البطوالت تزيد من شعبية اللعبة وتساهم في 
على حضور  وتشجع  لألندية،  الالعبني  استقطاب 
من  مبا  املباريات،  ومشاهدة  للمالعب،  اجلماهير 

شأنه أن ينعكس إيجاباً على وضع اللعبة بالدولة.
احلدث  إن  بقوله:  لالحتاد  العام  األمني  وختم 
كبار  حضور  ألن  كرة،  مباريات  مجرد  من  أكبر 
وتواجد  الدولى،  باالحتاد  اللعبة  عن  املسؤولني 
فرصة  باإلمارات،  العاملية  ــادات  االحت مسؤولي 
كرة  تفيد  صداقة  عالقات  وربط  معهم  للتواصل 

القدم بالدولة.

محمد خلفان  الرميثييوسf عبد الله سعيد عبد الغفار
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لم ُيخf مهدي علي املدرب املواطن األبرز على 
الساحة الرياضية حالياً، سعادته الغامرة بالتوليفة 
النادرة من العبي املنتخب األوملبي، والذي يعتبرها 
فلقد  ثانية»،  مرة  بسهولة  تتكرر  ال  قد  «فرصة 
أصبح الفريق قاب قوسني أو أدنى من التأهل إلى 

دورة األلعاب األوملبية في لندن 2012 .
وقفة  إلى  التي حتتاج  األمور  من  العديد  وحول 
من  الكثير  حقق  الذي  املدرب  لهذا  بالنسبة  سواء 
واملنتخبات،  الفرقي  املستويني  على  اإلجنـــازات 
حرصت مجلة «999» على تسليط الضوء على العديد 
من النقاط، من منطلق إبراز اجلانب اإليجابي، والدور 
املواهب  مجموعة  مع  فعله  وما  الرجل  لهذا  املقدَّر 

اإلماراتية، والتي تلعب حتت مظلة «األوملبي».
أوملبياد  إلى  للتأهل  وبسرعة  املطلوب  ما   >

لندن؟
- الكرة اإلماراتية أمام فرصة نادرة قد ال تتكرر 
بوجود هذا الفريق الواعد القادر على حتقيق حلم 
التأهل «لألوملبياد 2012 »، األمر الذي يحتِّم علينا 
التفكير بجد واجتهاد وتفاٍن من أجل استثمار هذه 
الفرصة، بتوفير برنامج إعداد قوي ومثالي لهؤالء 
الالعبني، واحملافظة على هذا التجمع حتى نستطيع 

الوصول إلى األوملبياد . 
< هل هي مهمة مستحيلة؟

مقاعد القارة الصفراء في األوملبياد قليلة مقارنة 
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االحتاد  مظلة  حتت  تلعب  التي  املنتخبات  بعدد 
اآلسيوي، لذلك فاملهمة التي أمامنا ليست هينة بل 
صعبة بكل املقاييس، وعلينا اآلن مواجهة عدد من 
املنتخبات القوية من اجل جتاوز الدور الثاني في 

شهر يونيو املقبل.
بالنسبة  تواجهها  التي  الصعوبات  أبرز  ما   >

لالعبني؟
- هناك أوالً مشكلة «تفريغ» الالعبني من أجل 
حّساس  أمر  وهذا  األمد،  طويلة  معسكرات  عمل 

وشائك ويحتاج لقرارات جريئة من احتاد الكرة.
لهذا  ضرورية  التفريغ  قضية  تعتبر  وملاذا   >

احلد؟
- ألن أجندة االرتباطات احمللية والدولية للعام 
اجلاري ال تسمح بإقامة جتمعات طويلة للفريق أو 
مباريات ودية قوية قبل التصفيات. كما أن املشكلة 
الكبيرة التي نعاني منها في جتمعاتنا للمنتخب هي: 
مراكز  في  يلعبون  الالعبني  من  كبيٍر  عدٍد  وجود 
وجهات  في  االختالف  بسبب  أنديتهم،  مع  أخرى 
النظر مع مدربي تلك الفرق وهذا حقهم، األمر الذي 
ومحاولة  أوراقنا  ترتيب  جديد  من  نعيد  يجعلنا 
تثقيf الالعب من جديد مبهام مركزه اجلديد مع 

املنتخب، ما يهدر الكثير من الوقت .
< هل هناك إجراءات عملية بهذا اخلصوص من 

جانبك؟
بضرورة  والرابطة  الكرة  احتاد  أطالب  فقط   -
عمل  نستطيع  حتى  األندية،  ومخاطبة  التدخل 
ُحلم  اقترب  أن  بعد  املــدى  طويل  إعــداد  برنامج 
التأهل، مع علمي بصعوبة موقf الالعبني لوجود 
املنتخب  العبي  على  كبير  بشكل  تعتمد  أندية 
األوملبي، لكن املصلحة العامة هي األهم، ألننا كجهاز 
فني النستطيع وضع خطة محددة املالمح من دون 

الوصول إلى إجابات لهذه املطالب .
< هل لديك التشكيلة النهائية للفريق األوملبي 

اآلن؟
- الباب ال يزال مفتوحاً ألي العب يثبت كفاءته 
خوض  قبل  للفريق  لالنضمام  املقبلة  الفترة  في 

تصفيات الدور الثاني في يونيو.

πjÉahôH
للتونسي  خلفا  التدريب  تولى  فهو  األكفاء،  اإلماراتيني  املدربني  من  علي  مهدي  يعد 
خالد بن يحيى املدرب املقال من قبل إدارة كرة القدم لعدم وصوله بالفريق إلى الغاية 

املنشودة.
 وحقق مهدي علي اجنازات ستبقى راسخة في تاريخ الكرة اإلماراتية السيما بعد 
الصينية، غوانزو  مدينة  في  الذي جرى  االوملبياد  نهائي  إلى  االوملبي  للمنتخب  قيادته 

إلى  1-0 باالضافة  بنتيجة  الياباني  املنتخب  أمام  الفضية بعد خسارته  وحصوله على 
الفوز بلقب كأس آسيا للشباب في كرة القدم، وقيادة الفريق الوطني اإلماراتي للشباب 
للفوز باللقب القاري لكرة القدم ألول مرة في تاريخه، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 

للشباب حتت 19 سنة.
إعداده  في  احلديثة  والتقنيات  العلمية  األساليب  أحدث  باتباعه  املدرب  هذا  ويتميز   

للمنتخب.
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نخصص هذا املقال للمديرين واملسؤولني األجانب، الذين أصبحوا ميألون - بال فخر- مؤسسات اإلمارات الوطنية، يعيّنون 
املناصب  تلك  منحوهم  الذين  املواطنني  املسؤولني  غفلة  بعد  ألجندات خاصة،  وفقاً  اإلماراتيني  من  يشاءون  من  ويستبعدون 
والصالحيات، ليعبثوا مبصالح البلد وأبنائه. كبار املسؤولني املواطنني هم من يتحمَّل مسؤولية التغريب احلاصل في مؤسساتنا 
الوطنية، فهم من يستقطب األجانب ويخصص لهم أعلى الرواتب، وينخدع بِسيرهم الذاتية التي يكشf الواقع بعد مرور الوقت 
أن كل ما تضمنته، لم يكن إال حبراً على ورق، بعد أن نهبوا خيرات املؤسسات. ولو أن النهب انحصر بالرواتب واالمتيازات 
لكانت املصيبة أهون، لكن الكثيرين منهم يخرجون من الدولة وهم جاهلون أبسط األمور عنها، ويبيّتون النية لتشويه احلقائق 
عن تاريخها وطبيعة مجتمعها الذي يجهلونه، والذي لم يحرصوا على معرفته، ألن من استقطبوهم للعمل لم يحرصوا على ذلك 
بقدر حرصهم على قائمة العالوات واالمتيازات التي ُمتنح لهم. فكم من مدير أجنبي خرج من اإلمارات وهو ال يعلم أبسط 
احلقائق عنها، كلون علم الدولة أو نظام اُحلكم فيها، وكم من واحد منهم كان جاهالً بسياستها، وأهداف احلكومة وتطلعات 

شعبها وأبنائها. 
قد يعتقد بعض املسؤولني، أننا نبالغ في ُحكمنا عليهم، لكنها احلقيقة املُّرة التي تنطبق على من تعامل مع بعض األجانب على  
أنهم عباقرة، ولم يستفد من دروس اخلذالن التي تعّرض لها من سبقوه من املواطنني الذين ُخدعوا باخلبراء واالستشاريني 
األجانب، والذين لم يتركوا سوى ذكرى مؤملة على أموال ُصرفت وأوقات ضاعت. قد يقول قائل، ــ وال نختلf معه ــ: «إن خلل 
التركيبة السكانية هو السبب في االعتماد على األجانب»، لكن هذا اخللل ليس حصرياً مبجتمع اإلمارات، فدول اخلليج املجاورة 
لنا تعاني من اخللل نفسه، لكن ال جند التغريب في مؤسساتها وتسليم األمور لألجانب فيها كما نراه لدينا هنا في اإلمارات، وال 
أ على ابن البلد وال على حقوقه، ال نراه مينح نفسه حق املساءلة وهضم ولو أبسط احلقوق واالمتيازات، ألنه  نرى األجنبي يتجرَّ

يدرك أن هناك من يحاسبه وينهي خدماته عندما يتجاوز حدوده، لكن الوضع لدينا هنا مختلf، فاختلفت التجاوزات وَعُظمت!
املسألة جتاوزت قضية «توطني»، فهي قضية حق البد من منحه ألصحابه، وهو ما يتطلَّب محاسبة منتزعي هذه احلقوق، إذ 
نوا  ال ينبغي االستجداء لطلب وظيفة ملواطن، وال ينبغي إخضاع أبناء الدولة لشروط تعجيزية تتنافى مع مرتكزات اجتماعية ليؤمِّ

مستقبلهم املهني، فمن يضع حالً ملنتزعي حقوق املواطنة في العمل والعيش بكرامة؟
قد يعتقد بعضهم، أن احلديث عن التوطني كحق مشروع للمواطنني في دولة اإلمارات يأتي ألسباب مادية بحتة، كون اخلريج 
ال ُميكنه االستغناء عن الوظيفة وما توفره من راتب، ومع أننا ال نقلل من أهمية الراتب في حياة أي منا وال من أهمية شغل 
أوقات فراغ اخلريج الذي قضى سنوات من عمره في الدراسة والتعلم ليستثمرها في العمل في مرحلة الحقة، إال أن احلقيقة 
التي البد وأن نتحدث عنها في مسألة تأخر تعيني اخلريجني وإخضاعهم لظروف البطالة والوقوف طويالً في صفوف العاطلني 
هي النتائج املترتبة على الشعور الذي سيبقى معتمالً في صدر املواطن أو املواطنة جرَّاء وضعه في بلده، واحلالة النفسية التي 
ب به في مؤسساته الوطنية، رغم رغبته في العمل واستثمار ما تعلَّمه خلدمة  سيكون عليها، عندما يجد نفسه موظفاً غير ُمرحَّ

وطنه ونفع ذاته وأسرته. 
احلالة التي نرى عليها األبناء بعد رفض تعيينهم ودخولهم دوامة الفراغ ستجعلهم ببساطة ضحايا شعور االمتعاض جتاه 
مؤسساتهم الوطنية في الدولة، وسينمو هذا الشعور مع األيام إن لم يسارع أحد الحتوائه ليصبح في مراحل الحقة شعوراً 
بالضدية جتاه املؤسسات املختلفة وأفراد املجتمع، ألن الفرد سيشعر بأن األغيار مفضلون عليه، وبأنه غير مرغوب به في أرضه 
ب فيه باملاليني غيره ممن الينتمون لتراب الوطن، وممن ال يتفوقون عليه بشيء، عندها فقط، لنا  ووطنه، في الوقت الذي ُرحِّ
أن نتخيَّل املشكالت التي سنواجهها والتي ستكون نتيجة مشكلة واحدة وهي البطالة التي كان باإلمكان احتواؤها منذ سنوات 

والقضاء عليها بدل توليد مشكالت أكثر تعقيداً عنها تتعلق بالوالء واالنتماء جتاه الوطن ومواطنيه. 
من يعتقد أننا نبالغ، فلينظر إلى اجليل اجلديد ممن قضى وقتاً وهو يبحث عن وظيفة، ولم يترك معرض توظيf إال وترك 
نسخة من ملفه على أرفf العارضني فيه، ليرى كيf أصبحوا ضحايا اإلحباط، وليجرِّب احلوار معهم، ليرى أي والء وأي مشاعر 

يحملون جتاه اآلخرين الذين يعيشون معهم في مجتمٍع واحد.
لقد أصبحوا ينظرون إلى اجلنسيات املتعددة في الدولة نظرة لم نعتدها من قبل، فبعد أن كانت األلفة والتعاون سائدين بني 
املواطنني وغيرهم من اجلنسيات، أصبحت الضغينة تتزايد ألنهم يرون األجانب سالبني حقوقهم ومستمتعني بامتيازات هم 
األولى بها. إن تزايد مشاعر االمتعاض  لدى األفراد واملواطنني حتديداً جتاه مؤسسات املجتمع وأفراده أمور ليست في صالح 
الدولة وال شعبها وال حتى املقيمني فيها، والبد من جتاوزها بكثير من احلكمة والتعقل ومراجعة األوضاع السائدة التي هضمت 

الكثير من حقوق املواطنني.
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