




لق بق�شة، ولكن مهما يكن من  اإن الغريق يتعَّ اأي�شاً:  ُيقال، اإن �شاحب احلاجة اأهوج، وُيقال 

اأمٍر، فاإن اللجوء اإىل ال�شحر وال�شعوذة والعرافة وما �شابه من اأجل حل م�شكلة زوجية اأو مالية 

اأو على اأمل الإثراء ال�شريع اأو لإحداث ُفرقة وخالف مع اأ�شخا�ص اأو اأزواج، فهذا اأمر خمالف 

م عن جهالٍة  اأوًل وقبل كل �شيء لل�شريعة الإ�شالمية ال�شمحاء، وثانيًا: هو عمل ل اأخالقي َينُّ

ما بعدها جهالة، وثالثًا: هو فقاعة اأوهام �شرعان ما تنفجر وتبدد الأحالم والأماين الواهية 

التي يدفعون املال ل�شرائها!

و�شائل الإعالم يف الدولة تبذل جهدها لك�شف امل�شتور من ق�شايا ال�َشعوذة وال�ِشحر، وخا�شة 

حول  الق�ش�ص  ع�شرات  املا�شية  ال�شنوات  مدار  على  ُن�شرت  حيث  املال،  بق�شايا  املتعلقة  تلك 

عاف الدين والأنف�ص بقدرتهم على توليد املال من املال،  م�شعوذين يفدون اإىل الدولة لإقناع �شِ

ال�شحية  ندب  بعد ذلك و�شط  ال�شحايا و»الختفاء«  اأموال  ال�شتيالء على  �شوى  لهم  َهّم  ول 

ق يف املرة القادمة! حلظه العاثر، وتوجهه بالدعاء العري�ص، لأن يتوفَّ

هناك  اأن  اإذ  اجتماعية،  ناحية  من  و�شحاياهم  امل�شعوذين  مو�شوع  نتناول  العدد  هذا  ويف 

اأ�شِر قلب امراأة، اأو  �شرائح من النا�ص ل تزال توؤمن بالقدرات اخلارقة للبع�ص مل�شاعدتهم يف 

ابني، ي�شعون وراء  اإ�شالح زوج اأو تفريق زوج عن زوجته رغم اأن هوؤلء امل�شعوذين لي�شوا اإلَّ ن�شّ

املال ال�شهل.

الهداية،  وج��دوا  الذين  اجل��دد  امل�شلمني  يتناول  مو�شوع  اإىل  نتطرق  م�شرق،  جانب  ويف 

ومبادئهم  حياتهم  تغريت  وكيف  تيه،  بعد  تامة  قناعة  عن  احلنيف  الإ�شالم  دين  واعتنقوا 

ونظرتهم للكون والدور الذي تلعبه املراكز الإ�شالمية التي ترعى امل�شلمني اجلدد مثل: »دار 

زايد للثقافة الإ�شالمية« يف العني، يف تر�شيخ املبادئ والقيم والأخالق الإ�شالمية لدى امل�شلمني 

اجلدد.

ومن امل�شكالت الجتماعية التي نعاجلها يف غالف هذا العدد، م�شكلة العنف �شد املراأة، حيث 

نتناول يف حتقيق »�شال�شل احلرير« مو�شوع العنف املعنوي وما ُيخلِّفه ذلك من ندوب يف نف�ص 

املراأة يفوق اأملًا ندوب ال�شرب والعنف اجل�شدي، ونت�شاءل يف حتقيق »ال�شيد واجلارية« عن �شبب 

�شرب الأزواج لزوجاتهم، فيما تدين الدكتورة منى البحر نائب املدير التنفيذي »ملوؤ�ش�شة دبي 

لرعاية الن�شاء والأطفال ل�شوؤون الرعاية واخلدمات املجتمعية« يف حوار مع املجلة العنف �شد 

املراأة يف جمتمع الإمارات، وتعتربه اأمرًا مرفو�شًا متامًا يف الثقافة الإماراتية.

نتمنَّى لكم قراءة ممتعة، منتظرين منكم اآراءكم واأفكاركم حول ما نن�شره، لتكونوا لنا عونًا 

يف طرح الق�شايا التي تهم جمتمعنا.

وحياكم اهلل

ق�ضايا اجتماعية





بري�ضة : حامد عطا



العدد »483« ال�سنة 40 - مار�س 2011

وراء كل م�شعوذ..

امراأة!

الإمارات..
املع�شكر اخلارجي

املف�شل للأندية

ق�ش�ص من حياة 

م�شلمني جدد

الر�شائل الن�شية..

ا�شلوب جديد للإحتيال!

:Oó©dG ™e
áWô°ûdG ™ªà›πNGódG ‘ π«°UÉØàdG

2011 ôjÉæj - 40 áæ°ùdG z481{ Oó©dG

!ìõ“ ∂fCG óH ’
?QÉ£ŸG ‘

áëLÉf áLhR

zÎeƒeôJ{ ≈∏Y 

Qƒ«Z êhR 

ICGôŸG √òg

!»H ¢TôëàJ 

..⁄É©dG ájófCG

ÜÉ°ùM IOôL

:¢TÉÑZ IRƒe

?ÉfƒØ≤ãe ºg øjCG

zóæ°S{
Üô©dG Éªæ«°S óæ°ùj

 äGQÉeE’G :»°Thô£ŸG

 ÒjÉ©e π°†aCG ≥Ñ£J

áeÓ°ùdGh øeC’G

مع العدد:
التفا�شيل يف الداخل�شارك واربح جوائز قيمة..جمتمع ال�شرطة

»�شي ال�شيد«
املراأة يف مواجهة عامل

الثاأر يف لبنان ..

اإىل اأين؟

العنف ضد املرأة في املجتمعات العربية يتخذ 
العديد من األوجه كالعنف اجلسدي والعنف 
مفهوم  في  جتتمع  ظاهرة  وه��ي  املعنوي، 
الذكوري  التفوق  الذي يجسد  "سي السيد" 
وذلك رغم أن العنف ضد املرأة أمر مرفوض 
ومستنكر اجتماعيا باعتباره انتقاص للرجولة. 

بصورة أو بأخرى.

زايد على األ�ضنتهم ويف قلوبهم

  حتقيقات:

من املذبح اإىل املحراب

حركو�ص مركو�ص

قلوب �شوداء

القرار ال�شعب

  اآفاق:

ال�شرطة املجتمعية.. املفهوم واملهام

  �ضخ�ضيات:

املجدد

 عن البيزرة واملقنا�ص

 »هديف حترير املراأة العاملة من القيود«

 تعلَّمت الكثري من تربية الإبل

 خماطر التهاب الأُذن

اإعداد: ح�شني البادي

العدد )483( مارس 2011داخـــل العدد

68

36
32

40
44

54

24

62

72
76
77

100

ق�ضيمة ا�ضرتاك
االسم: ......................................................
الوظيفة: ....................................................
املدينة: ...................... اإلمارة/الدولة:............

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

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

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

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

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

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

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

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

رت التاريخ............. ال�شرطة العاملية...............معارك �شطَّ 6456

 منى البحر: 

العنف �شد املراأة غري مقبول



الكل ي�شكو الغالء ولكن..

عن البيزرة واملقنا�ص

الإ�شالم والبيئة

نحن وخلل الرتكيبة

»�شبحي« وال�شينما.. طلقة بائنة

ثورة ريا�شية

مي�شاء را�شد

علي عبيد

طارق ال�شناوي

ح�شن حبيب

د. فالح حنظل

د. عمر عبد الكايف

اب العدد ُكتَّ

42

90

108

114

72

98

58

102

92

املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

الريا�شة ال�شليمة

يف التغذية ال�شحيحة

رحلة خطرة يف وادي »درا«

الوجه املظلم للهواتف الذكية

110من املالعب..............

ت�شدر �شهريًا عن وزارة الداخلية

الإمارات العربية املتحدة

الهيئة اال�ضت�ضارية

رئي�س التحرير

مدير التحرير

�ضكرتريا التحرير

االإخراج والت�ضميم

اللواء / خليل داوود بدران

العقيد / ثاين بطي ال�شام�شي

املقدم / عو�ص �شالح الكندي

ع�شام ال�شيخ

با�شل ثريا

عمر حمزة

مهند �شامل

ه�شام عبد احلميد

املرا�شالت:

وزارة الداخلية

�ص.ب: 38999

الإمارات العربيةاملتحدة - اأبو ظبي

+971  2 هاتف: 4194488 

فاك�ص: 4194499 2 971+

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

ال�شرتاكات:

الأفراد: 50 درهمًا

ال�شركات والدوائر الر�شمية والهيئات 

واملوؤ�ش�شات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:

8009009

70
20

46

58

6092

104

64 62

34
ةـــقباسسم

999
eé∏á Gdã≤Éaá G’LàªÉY«á hG’Ceæ«á

ةيلخادلا ةرازو نع ًايرهسش ردسصت

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

OGN````π Gd©óO

 ناردب  دوواد ليلخ /ءاوللا
يسسماسشلا يطب يناث /  ديقعلا

QF«ù¢ Gdàëôjô:

Gd¡«Äá G’S°àû°ÉQjá:

يدنكلا حلاسص ضضوع /مدقملا

eójô Gdàëôjô:
خيسشلا ماسصع

S°µôJ«ôG Gdàëôjô:
ايرث لسساب
ةزمح رمع

G’ENôGê hGdàü°ª«º:

ملاـــسس دــنهم
دـيمحلادبع ماــسشه

g`ÉJ∞ : 8844914 2 179+
aÉcù¢ : 9944914 2 179+          

www.moi.gov.ae

 ًامهرد05 : دارفأ’ا
ةيمسسرلا رئاودلا و تاكرسشلا

ًامهرد051: تاسسسسؤوملاو  تائيهلاو

9009008: يناجملا مقرلا

G’ET°àôGcÉä:

0441146/20 :فتاه
2484246/20:ضسكاف

Jë≤«≤Éä :

RGjó  Y∏≈ GCdù°æà¡º ha» b∏ƒH¡º

20
40
46

ضسئارفو نودايسص
رابكلا باعلأ’ راغسص اياحسض
 ةأارملا لتقت اذامل

70

60
62
68
92

102

)974( fƒaªÑô0102

نيدح وذ حÓسس تادراطملا @
«ةكئÓملا» ةنيدم نم أادبت دنÓيات@
«نامرد مأا» ةكرعم @
 دودحلا ةبقارمل لاّعف ماظن@
يفخلا لتاقلا@

Gd¨Ó± coàsÉÜ RhGjÉ Gd©óO

Gdª≤É’ä Gdªæû°ƒQI J©Ñô Yø hL¡á f¶ô GCU°ëÉH¡É h’ J©Ñô HÉd†°ôhQI Yø QGC… Gdªé∏á.

email:policemgz@adpolice.gov.ae

GdªôGS°Óä:
hRGQI GdóGN∏«á  
U¢.Ü: 99983

G’EeÉQGä Gd©ôH«á GdªàëóI - GCHƒXÑ»

J˘˘£˘Ø˘≈A e˘é˘∏˘á {999z g˘˘˘òG Gdû°˘˘¡˘˘ô
T°ª©à¡É G’CQH©«ø, M«å U°óQ Gd©óO G’Ch∫
eæ¡É a» T°¡ô fƒaªÑô eø YÉΩ 0791
hc˘Éfâ H˘ÉS°˘º {Gdû°˘ôW˘á hG’Ce˘ø Gd˘©˘ÉΩz
dàµƒ¿ Hòd∂ Gdªé∏á GdƒM«óI a» Gdóhdá
Gd˘˘˘à˘˘˘» J˘˘˘ƒGXÖ Y˘˘˘∏˘˘˘≈ Gdü°˘˘˘óhQ Hü°˘˘ƒQI

eù°àªôI eæò Pd∂ Gdƒbâ.

T°îü°«Éä :
64 يلوبدم جاحلا

GBaÉ¥ :
58 ةطرسشلل ةيعامتج’ا ةيلوؤوسسملا لوح

114

ديبع يلع
!كسسفن عسضت ثيح تنأا

45

يـفاكلا دبع رمع .د
لسضفو ضضرف نيب

98

لظنح حلاف.د74

يوانسشلا قراط
رتمومرتلا

87

بيبح نسسح
فارتح’ا (ةقهو)

108

دسشار ءاسسيم

ةـــلود ءاــــنب

مهأ’ا اذهو ..ربكأ’ا حبارلا داحت’ا

يدابلا نيسسح :دادعإا

Contents_form-1-  12/28/10  9:35 AM  Page 1



الوطن

اأخبار

10

العدد)483( مارس 2011

خليفة بن زايد

ه كلمًة »للمجل�ص الوطني الحتادى« مبنا�شبة ختام ف�شله الت�شريعي الرابع ع�شر يوجِّ

ل باأ�رشة ال�رشطي »�ضعود« ..ويتكفَّ

ه »الداخلية« بالوقوف على احتياجاتها  ويوجِّ

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله« أهمية دور »املجلس الوطني االحتادي« في مسيرة 
ألعضاء  الشكر  سموه  موجهاً  املتحدة،  العربية  اإلم��ارات  دولة 
الفصل التشريعي الرابع عشر الذي انتهت أعماله في الثامن من 
شهر فبراير املاضي، ُمنوهاً سموه بُحسن األداء والتفاعل البنَّاء 

مع جهود احلكومة في كافة املجاالت.
االحتادي«  الوطني  »للمجلس  وجهها  كلمة  في  سموه  وقال 
مبناسبة ختام فصله التشريعي الرابع عشر: »إن مسيرة املشاركة 
والعمل البرملاني في بالدنا التي انطلقت منذ تأسيس الدولة في 
تستوعب  وواعية،  زالت مسيرة مسؤولة  وال  كانت   ،1971 عام 
الواقع وحتّوالت العصر وتعبِّر عنهما بأمانة وصدق«،  مكونات 
النمو  في  بثقة  الظافرة ستستمر  املسيرة  هذه  أن  مؤكداً سموه 
آمال وطموحات  الوطنية، ويحقق  احتياجاتنا  يلبي  والتطور، مبا 
مصالح  على  ويحافظ  واالستقرار،  واألمن  املشاركة  في  شعبنا 

وطننا في كافة مستوياتها ودوائرها.
باعتماد  سواء  املجلس  مع  احلكومة  بتعاون  سموه  وأش��اد 
الوزراء  مشاركة  أو  القوانني،  مشاريع  على  املقترحة  التعديالت 
األعضاء  مناقشات  مع  اإليجابي  وتفاعلهم  املجلس  جلسات  في 
البرملانية  اللجان  دعمهم  إلى  باإلضافة  أسئلتهم،  على  واإلجابة 
وتسهيل عملها امليداني ومتكينها من البيانات واملعلومات الالزمة 

إلجناز أعمالها.
املرأة  حققته  مبا  واعتزازه  فخره  عظيم  عن  سموه  وأع��رب 
العمل  ومجاالت  مواقع  كافة  في  وكسب  إجناز  من  اإلماراتية 

الوطني.

ه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه  وجَّ
احترفت  جماعة  ذهب ضحية  الذي  سالم  راشد  الشرطي سعود  مبنح  الله« 
ه سموه وزارة  اإلجرام في منطقة الراشدية بإمارة عجمان رتبة مالزم. كما وجَّ

الداخلية بالوقوف على كافة احتياجات أسرة الشرطي املغدور.
الشرطي منذ حلظة وقوع اجلرمية،  العمل  تابع مجريات  قد  وكان سموه 

موجها سموه بحتمية القبض على اجُلناة.
وقال املواطن راشد سالم خميس آل علي والد الضحية: »إن هذه املكرمة 
السامية ليست بجديدة على قيادتنا الوطنية التي تولي ِعزة الوطن واملواطن ُجلَّ 

اهتمامها، كما تلتحم بهموم الناس على نحٍو فريد«.
وأكد آل علي املضي ُقدماً في تربية أحفاده على ذات النهج الذي سار عليه ابنه 
املرحوم، ليكونوا جنوداً أوفياء في خدمة الوطن وتعزيز أمنه، وهي ذات الرغبة 

التي حلم بها ولده منذ اللحظة األولى اللتحاقه بالعمل الشرطي الشريف. 

إلى ذلك، باشرت وزارة الداخلية بالعمل فوراً على تنفيذ توجيهات صاحب 
السمو رئيس الدولة »حفظه الله«، بهذا اخلصوص.

وكان الشرطي »سعود راشد« 26 عاماً، قد فارق احلياة متأثراً بجراحه، إثر 
ِضه لعدة طعنات في منطقة الراشدية بإمارة عجمان من قبل جماعة ضالعة  َتعرُّ
أنهم  ورغم  السوابق،  أصحاب  من  أفرادها  أن  التحقيقات  بيّنت  اإلجرام،  في 
متكنوا من ارتكاب جرميتهم والذوا بعدها بالفرار، غير أن الشرطة اإلماراتية 
متكنت من إلقاء القبض عليهم قبل مضي 12 ساعة فقط على ارتكاب جرميتهم 

النكراء. 
وقد ُولد سعود في دبي سنة 1984 والتحق في اخلدمة الشرطية في شهر 
أكتوبر سنة 2008، حيث ترك وراءه زوجًة، و3 أطفال، هم راشد )3 سنوات( 
وحميد )سنتان(، باإلضافة إلى مولود جديد أسماه طالل، لم يتجاوز عمره 6 

أشهر. 
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حممد بن را�ضد يفتتح »معر�ص اآيدك�ص 2011«

آل نهيان رئيس  الشيخ خليفة بن زايد  السمو  حتت رعاية صاحب 
آل  بن راشد  الشيخ محمد  السمو  افتتح صاحب  الله«،  الدولة »حفظه 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« 
»معرض آيدكس 2011« في دورته العاشرة، بحضور الفريق أول سمو 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ولي عهد  آل  زايد  الشيخ محمد بن 

للقوات املسلحة.
وكبار  الوزراء  واملعالي  الشيوخ  السمو  أصحاب  احلفل  كما حضر 
رجال الدولة و66 وزير دفاع و64 رئيس أركان وكبار القادة العسكريني 

من مختلف دول العالم وأعضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين لدى الدولة. 
آلية  أول  عن  الستار  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأزاح 
عسكرية يتم تصنيعها بالكامل في الدولة. جاء ذلك خالل زيارة سموه 
القابضة« في املعرض، والتي جنحت إحدى شركاتها  الى جناح »توازن 
في إنتاج أول آلية عسكرية من نوع »النمر« في أحد املصانع التابعة لها 

في أبوظبي.
القوات  الستخدامات  املخصصة  السيارة  هذه  من  نوعني  إنتاج  ومت 

املسلحة بأيٍد إماراتية مائة باملائة، ومنها طراز مدرع وآخر غير مدرع.

دية للقيادة العامة ل�رشطة دبي ..ويقوم بزيارة تفقُّ

الدولة  نائب رئيس  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو  قام صاحب 
العامة  للقيادة  تفقدية  بزيارة  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
لشرطة دبي، يرافقه سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس 
الفتان مدير  الفريق مصبح راشد  الثقافة والفنون« في دبي، وسعادة  »هيئة 
دبي،  الوزراء حاكم  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  السمو  مكتب صاحب 
وسعادة محمد جمعه النابودة، وكان في استقبال سموه، معالي الفريق ضاحي 
خلفان متيم القائد العام لشرطة دبي ونائبه سعادة اللواء خميس مطر املزينة، 

وكبار الضباط، وثلة من أطفال وزهرات »برنامج وطني«.
وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهود شرطة 
الزمن  تسابقون  »إنكم  سموه:  وقال  وأفراداً،  وضباطاً  وأجهزة  قيادة  دبي 
والتعليم  واملتابعة  األداء  في  الدولية  واملعايير  املستويات  أعلى  إلى  للوصول 
أمنه  على  وحتافظ  املجتمع  تخدم  التي  اخلالّقة  املبادرات  وإطالق  والتدريب، 

واستقراره وسالمة أفراده، فهذا مبعث فخرنا جميعاً«.

وأكد سموه، أن التدريب العملي املستمر ألفراد الشرطة هو أفضل بكثير من 
التلقني النظري الذي ال يستوعبه الكثيرون، بينما التدريب العلمي واملمارسة 

على األرض هما الوسيلة الناجعة والسليمة للوصول إلى املعرفة واخلبرة.
تالحقون  بل  احلدث،  تنتظرون  ال  دبي  شرطة  في  »إنكم  سموه:  وقال 
مهني  وهذا سبُق  احلاالت،  من  كثير  في  وقوعها  قبل  وتكتشفونها  األحداث 

يسجل لكم«.
وأشار سموه إلى »أن تبادل األفكار واستنباط املفيد منها أخير من الرأي 

الواحد، ورأي املجموعة أصوب من رأي الفرد«.
دبي،  شرطة  تطبقها  التي  واالفتراضية  التدريبية  بالبرامج  سموه  وَنّوه 
واصفاً سموه هذا األسلوب بالراقي واالحترافي، ألن التدريب االفتراضي قد 
يكون حقيقة على أرض الواقع ما يجعل من هذه البرامج جتربة ناجحة بكل 
املقاييس، ومتنى سموه في اخلتام التوفيق لشرطة دبي وأجهزتها ومنتسبيها 

والنجاح في خدمة الوطن العزيز واملجتمع ومؤسساته.
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بن  الشيخ خليفة  السمو  بتوجيهات من صاحب 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، زار الفريق 
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة اإلمارات 
من  واملواطنات  املواطنني  جموع  والتقى  الشمالية، 
األحاديث  معهم  وتبادل  الشمالية،  اإلم��ارات  أبناء 

الودية، وَتلَّمس أحوالهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم.
السمو رئيس  أن توجيهات صاحب  وأكد سموه 
احتياجات  بتلبية  تقضي  الله«  »حفظه  ال��دول��ة 
املواطنني، وتوفير ُسبل العيش الكرمي لهم في جميع 

مناطق الدولة.
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  إن  سموه:  وقال 
الوطن  بأبناء  خاصاً  اهتماماً  يولي  الله«  »حفظه 
في  أسرهم  ومعيشة  معيشتهم  مبستوى  لالرتقاء 
املسكن والصحة والتعليم واخلدمات العامة من أجل 

عزة ورفعة الوطن واملواطنني.
واستقبل سموه مبقر إقامته مبنطقة »بياته« في 
مدينة أم القيوين أخاه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، بحضور سمو الشيخ 

السمو  أصحاب  من  وعدد  الوطني،  األمن  نهيان مستشار  آل  زايد  بن  هزاع 
الشيوخ وكبار املسؤولني في الدولة.

والتقى سموه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
املجلس األعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان 
بن  سالم  بن  عبدالله  الشيخ  الشارقة،وسمو  حاكم  ونائب  عهد  ولي  القاسمي 

سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.
ومت خالل اللقاء، بحث القضايا الرئيسية التي تهم الوطن واملواطنني، انطالقاً 
من توجيهات رئيس الدولة »حفظه الله« بضرورة متابعة احتياجات املواطنني 

والعمل على توفير كل ما من شأنه عزة ورفعة الوطن واملواطنني.
القاسمي عضو  الشيخ سعود بن صقر  السمو  التقى سموه صاحب  كما 
املجلس األعلى حاكم رأس اخليمة،بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن 
صقر القاسمي ولي عهد رأس اخليمة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 

بتوجيهات من رئي�ص الدولة

حممد بن زايد يطلع على احتياجات املواطنني يف الإمارات ال�شمالية

مستشار األمن الوطني.
وجرى خالل اللقاء بحث األمور التي تهم الوطن واملواطنني ودعم جهود 
التنمية التي تشهدها إمارة رأس اخليمة خصوصاً والبالد بشكل عام، بناًء على 

توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«.
والتقى سموه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال عضو املجلس 

األعلى حاكم أم القيوين. 
ودعم  تطوير  وُسبل  املواطنني،  تهم  التي  األمور  بحث  اللقاء  خالل  ومت 
مستلزماتهم  كافة  وتأمني  املواطنني  خلدمة  البالد  في  التنموية  املشاريع 
واحتياجاتهم اخلدمية واملعيشية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة 

»حفظه الله«.
وزار سموه إمارة عجمان،حيث استقبله سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي 

ولي عهد عجمان،

..ويبحث التعاون مع رئي�س وزراء فرن�ضا

بحث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة مع دولة فرانسوا فيون رئيس الوزراء 
البلدين،  بني  املتميزة  والصداقة  التعاون  بعالقات  االرتقاء  ُسبل  الفرنسي 
جتاهها  البلدين  ومواقف  ودولياً،  إقليمياً  الراهنة  التطورات  إلى  باإلضافة 
وذلك  العربية،  مصر  جمهورية  تعيشها  التي  الراهنة  األحداث  خصوصاً 

بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية.
إلى  فرنسا  وزراء  رئيس  دولة  بزيارة  أبوظبي  عهد  ولي  سمو  ورحب 
البالد، مؤكداً سموه أن هذه الزيارة انعكاس ملا توليه قيادتا البلدين الصديقني 
من اهتماٍم كبيٍر ومتبادل، لتوثيق العالقات الثنائية، وإيجاد مزيٍد من صيغ 

والشعبني  البلدين  مصالح  يخدم  مبا  املشتركة،  واملشاريع  املثمر  التعاون 
الصديقني.

ولقاءه  اإلمارات،  دولة  بزيارة  فرنسا سعادته  وزراء  رئيس  دولة  وأبدى 
سمو ولي عهد أبوظبي، مشيداً بالعالقات املتطورة والوثيقة القائمة بني البلدين، 
ومؤكداً أنها مثال للثقة املتبادلة وتوفر اإلرادة املشتركة، معرباً عن تطلع بالده 

إلى مزيٍد من الشراكات الثنائية التي ُتلبي طموحات قيادتي البلدين.
وأشار إلى أن املشاريع الفريدة ذات األبعاد احلضارية القائمة بني البلدين 
ومنها: متحف »اللوفر أبوظبي« وجامعة »السوربون أبوظبي« وغيرهما شكلت 

ركيزة قوية لتطور مسار عالقات الصداقة والتعاون إلى مستويات رفيعة.
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م تعازيه لأ�شرة ال�شحية �ضيف بن زايد ي�شتنكر »جرمية عجمان« وُيقدِّ

استنكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
وقعت  التي  اجلرمية  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
»املؤسسة  في  يعمل  مواطن  ضحيتها  وذهب  عجمان،  في 
في  »بالضالعني  سموه  وصفهم  من  يد  على  الشرطية« 

إجرامهم من عدميي حس اإلنسانية«.
التي زارها،  إلى أسرة الضحية  أَحرَّ تعازيه  ونقل سموه 
يرافقه سعادة اللواء حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة 
الشارقة، والعميد علي عبدالله علوان مدير عام شرطة عجمان، 

وعدد من كبار الضباط.
ملثل  وشعباً  وحكومة  قيادة  اإلمارات  رفض  وأكد سموه 
هذه السلوكيات الغريبة عن مجتمعنا الراقي واملستقر والذي 

تسوده روح العدالة والتسامح واالنضباط.
ولفت سموه إلى أن املؤسسة الشرطية لن تقف مكتوفة 
األيدي أمام أي فرد ُتسّول له نفسه اإلخالل باألمن أو ترويع 
األبرياء من أفراد املجتمع، ُمثمناً سموه تعاون اجلمهور الذي 

قاد إلى سرعة القبض على اجُلناة في زمن قياسي.
اجُلناة  من  العدالة ستقتص  بأن  ثقته  عن  وأعرب سموه 

الذين توّرطوا في االعتداء على الضحية على نحو همجي بشع، ليكونوا ِعبرة 
لِضعاف األنفس، حتى يبقى مجتمعنا آمناً مطمئناً كما هو عهده دائماً.

اللفتة  هذه  علي،  آل  خميس  سالم  راشد  املواطن  الضحية  والد  وثمَّن 

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية احتفال التكرمي السنوي للمتميزين في مديرية شرطة املناطق 
تقديراً جلهودهم  الشرطة  نادي ضباط  املديرية في  أقامته  اخلارجية، والذي 

ومتيُّزهم.
وقام سموه بتوزيع الهدايا على الضباط املشمولني بالتكرمي في مجاالت 

القيادة، وفرق العمل في مجاالت عدة، والبحث والتحّري والتحقيق اجلنائي.
حضر االحتفال سعادة اللواء محمد بن العوضي املنهالي مدير عام املوارد 

اإلنسانية الصادقة من جانب سموه، وقال: »إن هذه الزيارة أشفت بعض 
اجلراح التي تركها احلادث في نفوسنا، وأثبتت لنا أن قيادتنا تلتصق بشكل 

حقيقي بأبناء الوطن في السّراء والضراء«.

..وي�ضهد تكرمي املتمّيزين يف »املناطق اخلارجية«

البشرية مدير عام العمليات الشرطية باإلنابة في شرطة أبوظبي، والعميد عمير 
املهيري نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعميد حماد احلمادي مدير إدارة 
»التحريات واملباحث اجلنائية«، والعميد مكتوم الشريفي مدير مديرية شرطة 
شرطة  مديرية  مدير  نهيان  آل  طحنون  بن  محمد  الشيخ  والعقيد  العاصمة، 

املناطق اخلارجية، وعدد من الضباط .
ووزع العميد املهيري الهدايا على األفراد املشمولني في التكرمي، فيما َقدَّم 

العقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان درعاً تذكارية للعميد املهيري.
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إحدى املشكالت الرئيسية التي تواجهها اإلدارة، 
بعدم  تتمثل  األولى،  بالدرجة  إنسانية  هي مشكلة 
بني  وصريحة  مفتوحة  اتصال  قنوات  وج��ود 
نزاعات  بوجود  اإلدارة  وبني  أنفسهم  العاملني 
تنظيمية، وغياب آليات فعالة وقادرة على حل هذه 
في  ودوره��ا  االتصال  عملية  وألهمية  النزاعات، 
كان  إداري سواًء  تنظيم  أي  في  املشتركة  اإلدارة 
املقال  هذا  في  للنقاش  نطرح  خاصاً،  أو  حكومياً 
قنوات االتصال والتواصل بني املستويات اإلدارية 

املختلفة ودورها في حتقيق أهداف املؤسسة.
علم  في  املتخصصة  العلمية  الدراسات  تؤكد   
اإلدارة احلديثة  أن إنعدام االتصال أو عدم فعاليته 
من العوامل املؤثرة في فشل املؤسسة في حتقيق 
أهدافها، مهما كان لديها من إمكانيات مادية وبشرية 
وتخطيط  تنظيمي،  بهيكل  ممثلة  إداري  وتنظيم 
هناك  يكن  لم  إن  عمل،  وإج���راءات  استراتيجي 
اتصال وتواصل وتفاعل جيد بني كافة املستويات 
اإلدارية يؤدي إلى اإلدارة املشتركة، وبالتالي يكون 
العمل على  تطبيق اخلطط االستراتيجية وأجندات 

احملك.
االتصاالت بشكل عام مبختلف صورها  تعتبر 
األهمية  من  درجة  على  الرسمية  وغير  الرسمية 
بحاجة  العليا  فالقيادة  واملنظمة،  املؤسسة  في 
االتصال  وكذلك  الوسطى،  بالقيادة  االتصال  إلى 
أشارت  وقد  املرؤوسني.  من  التنفيذي  باملستوى 
الدراسات واألبحاث إلى أن االتصال ميثل ما يقارب 
أهمية  إيجاز  من نشاط املؤسسات، وميكن   %  75
االتصال داخل املؤسسة بنقل املعلومات والبيانات 
واملفاهيم عبر قنوات مختلفة، مما ُيسهم في اتخاذ 
القرارات اإلدارية وحتقيق جناح املؤسسة ومنوها 
املتابعة  إحكام  في  االتصال  ويساهم  وتطورها. 
والسيطرة على األعمال التي ميارسها املرؤوسون 
من خالل االجتماعات واملقابالت والتقارير، والتي 
املختلفة.  اإلدارية  املستويات  عبر  باستمرار  تنقل 
واالتصال يساعد على تنسيق اجلهود، مما يؤدي 
وتعد  ال.  فعَّ بشكل  املؤسسة  أهداف  حتقيق  إلى 
عملية االتصال بني القيادات واملرؤوسني أساسية 
واجلماعي  الفردي  السلوك  وتغيير  توجيه  في 
للعاملني في املؤسسة. واالتصال وسيلة إرشادية 
فعاليات  توجيه  في  القائد  لنشاطات  رقابية 
في  األدوار  وض��وح  يعكس  فهو  املرؤوسني، 
املؤسسة وعدم التداخل في تنفيذ الواجبات، وعندما 

املختلفة،  اإلدارية  املستويات  بني  االتصال  ينعدم 
كل  متباعدتني  قلعتني  عن  عبارة  املؤسسة  تصبح 
منهما تتبنى أفكاراً ولديها معلومات مختلفة وغير 
متقاربة مع الطرف اآلخر. وميكن أن تظهر عالمات 
الصراع بني الطرفني مما يؤدي إلى فشل املؤسسة 
في حتقيق أهدافها، وه�ذا له عالقة بضعف عملية 
االتصال واملشاركة ف�ي اآلراء واألف�ك�ار وتب�ادل 
املعلومات. إن كثيراً من األحداث احلالية في بعض 
الدول العربية مردها إلى ِقلة التواصل واملشاركة 
وأفراد  القادة  بني  االتصال  وتهميش  والشفافية 
اإلدارية،  املؤسسات  على  ينطبق  وهذا  املجتمع، 
على  تعتمد  خاص  أو  عام  قطاع  مؤسسة  فأي 

مرحبًا بالهدايا!

عملية االت�ضال 

بني القيادات 

واملروؤو�ضني اأ�ضا�ضية 

يف توجيه 

وتغيري ال�ضلوك 

الفردي 

واجلماعي للعاملني 

يف املوؤ�ض�ضة
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ِثقة  إلحداث  واملعلومات  األفكار  لتبادل  االتصال 
وفهم ُمشترك بني املستويات اإلدارية املختلفة، وأن 
املقدرة على املشاركة والتفاعل مع اآلخرين وتبادل 
اآلراء واألفكار واملعلومات تزيد من فرص النجاح 
تخلّت  إذا  صحيح،  والعكس  األه��داف،  وحتقيق 
املؤسسة عن االتصال الفعال بني كافة املستويات 

اإلدارية املختلفة سوف يؤدي ذلك إلى فشلها.
على مستوى املؤسسات الشرطية، نادى الكثير 
من اخلبراء واملفكرين بضرورة التركيز على عملية 
مستويات  كافة  بني  املشتركة  واإلدارة  االتصال 
التنظيم اإلداري لغايات جناح اخِلطط االستراتيجية 
وجودة األداء، وتقدمي خدمة أمنية أفضل للجمهور، 
ولقد تناولت بالعديد من املقاالت دور االجتماعات 
القيادات، وأهمية  املفتوح من قبل  الباب  وسياسة 
املرؤوسني، ومدى  فتح قنوات االتصال احلر مع 
أهمية هذه القنوات في تطوير العمل اإلداري. كما 
أشرنا في مقاالت أخرى إلى اإلدارة التسلُّطية التي 
بآرائهم في حتديد  تأخذ  باملرؤوسني وال  تثق  ال 
احلافز  فينبع  القرارات،  واتخاذ  العامة  السياسة 
لدى املرؤوسني من اخلوف والتهديدات، وينساب 
االتصال غالباً من أعلى إلى أسفل، وما يصعد من 
أسفل إلى أعلى ال يكون دقيقاً وال يعبر عن أفكار 
املدير  يريد  ما  عن  يعبِّر  وهو  املرؤوسني،  ورأي 
القيادة التسلطية تقطع خطوط االتصال،  سماعه. 
السديد،  الرأي  ذات  الناصحة  األصوات  وتختفي 
على جناح  احلريصة  اجلادة  األصوات  وتتالشى 
املنافقني  أص��وات  امليدان  في  وتبقى  املؤسسة، 
للمدير، وكطبيعة بشرية في اإلنسان، فهو يرغب 
في سماع املديح وما يوافقه في الرأي، وأحياناً ال 

يعجبه الرأي اآلخر.
إن القائد الفعَّال هو من يتيح للضباط واألفراد 
العاملني معه الفرصة للمناقشة وإبداء الرأي وطرح 
خالل  من  لديهم،  اإلب��داع  عن  والكشف  األفكار 
مرة  حضرت  وقد  واملشاركة.  االتصال  قنوات 
اجتماعاً بإدارة الديوان، وكان عدد احلضور عشرة 
االجتماع  محور  ز  وتركَّ الرتب،  مبختلف  ضباط 
على مناقشة بعض املواضيع اإلدارية، وقد وجهت 
باتخاذ إجراء معني حول أحد املوضوعات املطروحة 
برأي  مالزم  برتبة  الضباط  أحد  فتقدم  للنقاش، 
مخالف ملا وجهت به، وقدم مبررات وأدلًة مقنعة، 
وقد اقتنعت برأي املالزم الذي قدم الرأي املعاكس 
لرأيي، ورحبت بالفكرة وقبلت الرأي اآلخر، وقلت: 

عندما ينعدم

االت�ضال بني امل�ضتويات 

االإدارية املختلفة 

ت�ضبح املوؤ�ض�ضة 

عبارة عن قلعتني 

متباعدتني

ال  القائد الفعَّ

هو من يتيح 

لل�ضباط واالأفراد 

العاملني معه الفر�ضة 

للمناق�ضة من خالل 

قنوات االت�ضال 

إن رأي وفكرة املالزم هما الصحيحان واألفضل.
في نهاية االجتماع، بادر أحد الضباط من الرتب 
القيادية بالهمس  مبدياً حتفظه وقال: )لو أنك لم 
تقبل برأي املالزم أمام الضباط باالجتماع، وكان 
االجتماع  خارج  الفكرة  وتقبل  تناقش  أن  ميكن 
باحترام  أنني  فأجبت:  ذلك(،  بعد  رأي��ك  وتغير 
هت  وجَّ قد  الضباط،  من  عشرة  أمام  املالزم  رأي 
بالرأي  واملشاركة  التواصل  بأهمية  لهم  رسالة 
كان  ولو  اآلخر،  ال��رأي  واحترام  األفكار  وطرح 
مخالفاً لرأيك، حتى لو كان مصدر هذا الرأي أقل 
رتبة منك، وأريد أن يتعلموا عدم التعصب للرأي 
على  وقائم  مقنع  اآلخر  الرأي  أن  طاملا  والفكرة، 
أُسس علمية ويصب في املصلحة العامة، والبد أن 
تستمع له وتؤيده، والقائد أياً كان موقعه اإلداري 
لو جتاهل املصلحة العامة، وقدم املصلحة اخلاصة 
واملسؤولية  للوظيفة  خائناً  أعتبره  فأنني  عليها، 

املُلقاة على عاتقه وال يستحق هذا املنصب.
البعض من املدراء يلجأ إلى تفويض الصالحيات 
وهذا  الوسطى،  القيادات  وخاصة  معه  للعاملني 
إجراء إداري صحيح، إذا ما مت االلتزام مبفرداته 
وشروطه العلمية والعملية، إال أن الصورة تختلف 
املسؤولني  من  فئة  إلى  الصالحيات  تفويض  عند 
فيتصرف  املدير،  على  واحملسوبني  واملقربني 
املفوض لهم بالصالحية على هواهم بدون رقيب 
في  واجلمهور  املرؤوسني  إلى  وُيساء  أو حسيب 
الصالحيات  تفويض  ذلك  ومرد  احلاالت،  بعض 
املدير،  من  ومراقبة  متابعة  دون  من  الفئة  لهذه 
نتيجة انعدام االتصال مع املرؤوسني وعدم وجود 
قنوات اتصال من أسفل إلى أعلى، إضافة إلى عدم 
االهتمام بشكوى اجلمهور، وعدم املتابعة واملراقبة 
من املدير لهؤالء املسؤولني للتأكد من مدى التزامهم 
بالتعليمات وحدود الصالحيات املمنوحة لهم. هذا 
النوع من املدراء يثق ثقة عمياء مبن يفوض لهم 
الصالحية، وتكون النتائج عكسية، وهنا نؤكد على 

أهمية االتصال باعتباره من مقومات النجاح.
وختاماً، نوّجه دعوة إلى الزمالء، وخاصة ضباط 
واملشاركة،  باالتصال  لالهتمام  الوسطى  القيادة 
املرؤوسني،  مع  املفتوح«  »الباب  سياسة  واتباع 
وأن يعتبروا كل شكوى تصل إليهم من املرؤوسني 
أو اجلمهور، هي مبثابة هدية تساعد على تطوير 
إلى  للوصول  اخلدمة،  مستوى  وحتسني  األداء 

اجلودة والتميز، وهنا نقول: مرحباً بهذه الهدايا.
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ل اأ�شدق،

وكيف مت اختياري؟

مت اختيارك كما اأخربتك من 

خالل �شحوباتنا ال�شهرية، و�شوف 

ت�شتلم اجلائزة بعد اإجناز بع�ص 

الإجراءات الالزمة..

وعليكم ال�شالم..

معك...، من �شركة »ات�شالت«، 

لقد ربحت مبلغ مليون درهم عن 

طريق �شحب جُنريه �شهريًا
ال�شالم عليكم

األو!!
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وما هي هذه 

الإجراءات؟

عليك اأوًل اإر�شال مبلغ 200 درهم 

على �شكل ر�شيد للمكاملات الهاتفية 

على الرقم الظاهر لديك.
الكمني..

الربح ال�شريع بني ُحلم الرثاء والوقوع يف فخ الحتيال.

هذا مشهد اعتيادي انتشر على شاشة مجتمعنا 
في اآلونة األخيرة، ووقع ضحيته الكثير ممن َحلموا 
في ربح جوائز خيالية في إحدى الفرص التي تقدمها 
احلياة، خاصة في ظل الغالء املعيشي. فبالرغم من 
التحذيرات التي أطلقتها شركة »اتصاالت« نفسها، 
أناس  من  ترد  التي  واالتصاالت  للرسائل  ونفيها 
أطلقتها  التي  واحلمالت  إليها،  أنفسهم  ينسبون 
واحملاضرات  اإلعالمية  برسائلها  األمنية  اجلهات 
الوهم  تعيش  فئة  هناك  زالت  ما  أنه  إال  التوعوية، 
وتسبح في بحر املغامرة متبعة نظرية )َعلَّ وعسى(، 
متجاهلة قوانني التفكير السليم، بل الطامة الكبرى 
هنا، هي: أن هؤالء الضحايا هم أنفسهم من كانوا 
وأقاربهم  وزوجاتهم  وأبناءهم  أقرانهم  يحذرون 
األغراء  امام  »النصابني«، وعندما جاء دورهم  من 
السهل سال لعابهم، وجازفوا وصدقوا الكذبة التي 

يدركونها حق اإلدراك!
امتهنا مهنة البحث والتحّري عن ضحايا بائعي 
هذا الوهم، فكانت لنا محطات مع ضحايا تشابهت 
معاناتهم وإن اختلف السيناريو ومجريات األحداث، 
فكانوا على موعٍد حّددوه هم بأنفسهم، فحكموا على 
خلفهم  تاركني  وق�ُّسم،  ُكتب  مبا  بالرضا  أنفسهم 
خيبات أمل الوصول إلى صفوف األثرياء، ظناً منهم 
إلى ذهب، فتعّددت  بإمكانية حتويل رمال األرض 

الوسائل والفخ واحد.

�صحوة مت�أخرة

وبحسب العقيد الدكتور راشد محمد بو رشيد- 
التحريات  ب��إدارة  املنظمة-  اجلرمية  قسم  رئيس 
واملباحث اجلنائية في شرطة أبو ظبي، وردت إلينا 
النصب عن طريق  مفادها:  البالغات  مجموعة من 
مبالغ  بربح  الضحايا  بإيهام  الوهم  وبيع  الهاتف، 
مالية ضخمة، وهو يعرض علينا عدداً من احلاالت 

نوال �سامل

التي قامت باإلبالغ عنها.
إحدى هذه احلاالت )ه�. م.( إماراتية اجلنسية 
متزوجة  بيت  ربة  وهي  عاماً،   40 العمر  من  تبلغ 
بالغها:  في  تقول  أبوظبي،  مدينة  سكان  وم��ن 
»جاءني اتصال هاتفي من خارج الدولة من شخص 
بأنني  وأخبرني  باكستان،  من  أنه  اتضح  مجهول 
ربحت جائزة من إحدى الشركات ال أذكر اسمها، 
مني  فطلب  درهم،   500,000 اجلائزة  هذه  وقيمة 
شراء بطاقات تعبئة رصيد بقيمة 3000 درهم على 
اتصل  وبعدها  بذلك،  قمت  وبالفعل  له  أرسلها  أن 
مرة أخرى وطلب مبلغ 4000 درهم بنفس الطريقة 
وقمت بإرسالها إليه، فاستمر في طلب املبالغ املالية 
التي  اجلائزة  مبدئية الستالم  بأنها رسوم  مدعياً 
حصلت عليها، واستمر في طلب املبالغ وكنت أقوم 
الرصيد،  تعبئة  بطاقات  طريق  عن  إليه  بتحويلها 
بإرساله  قمت  الذي  اإلجمالي  املبلغ  وصل  حتى 
إليه إلى 95,000 درهم، وبعدها شاهدت إعالناً في 
إحدى اجلرائد الرسمية، يحذر من األشخاص الذين 
يدعون بأنهم مندوبون من شركات تقوم بتوزيع 
على  نصب  عمليات  عن  عبارة  ذلك  وأن  اجلوائز، 

الناس، فحضرت للشكوى وفتح بالغ«. 

حالوة الفوز تك�شف التالعب

إماراتي اجلنسية، ويعمل  أما )م. خ.( 35 عاماً 
كمندوب عالقات عامة في »شركة احلفر الوطنية« 
من  األمنية  بالتحذيرات  يسمع  فلم  أبوظبي،  في 
هؤالء احملتالني، فقد سرد شكواه قائالً: »حضرت 
للشكوى مبوجب عريضة ضد شخص باكستاني، 
في  يعمل  بأنه  وأخبرني  باالتصال بي،  قام  حيث 
جائزة  ربحت  وأنني  »االت��ص��االت«،  مؤسسة 
املوجود  الرقم  خالل  من  درهم   500,000 مببلغ 
والتأكد  الهاتف  إغالق  مني  الشريحة، وطلب  على 
الرقم،  الشريحة، وبعد تأكدي من صحة  من رقم 
قام باالتصال بي وطلب مني إرسال مبلغ وقدره 
1500 درهم لفتح حساب في بنك أبوظبي الوطني، 
فأرسلتها عن طريق بطاقات الرصيد، وبعدها طلب 
السري  الرقم  إلعطائي  دره��م   3500 مبلغ  مني 
بنفس  وأرسلتها  بالبنك،  احلساب  ورقم  والشيك 
نصية  رسالة  لي  أرسل  وبعدها  األولى،  الطريقة 
ثم  احلساب،  ورقم  السري  والرقم  الشيك  برقم 
فرع  الوطني-  أبوظبي  بنك  مدير  رقم  أعطاني 
مصفح وذلك الستالم الشيك، وعند حتدثي للمدير 

راشد محمد بو رشيد

الن�ضب عن طريق الهاتف يتم 

باإيهام ال�ضحايا بربح مبالغ

مالية �ضخمة
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قال لي: إن هناك ضريبة للدولة على الشيك ألنني 
أربح للمرة األولى وال أعرف إجراءات الربح، وطلب 
التعبئة،  بطاقات  طريق  عن  أرسلته   6600 مبلغ 
حيث أنه ال يجوز استالم املبلغ بيدي وذلك بسبب 
موجود  اسمي  وان  اتصاالت،  لدى  املتبع  النظام 
لديه على جهاز الكمبيوتر، وأكد لي األرقام السرية 
طريق  عن  االتصاالت  موظف  إياها  أعطاني  التي 
أن  على  مبروك  لي  قال  وبعدها  النصية،  الرسالة 
مدير  أن  لي  وقال  االتصاالت،  مندوب  بي  يتصل 
وبعدها  بالفوز،  لي  يبارك  أن  يريد  »االتصاالت« 
حّولني عليه وطلب مني التحدث معه بهدوء بحكم 
منصبه، وعندما حتدثت معه تبنّي أنه من اجلنسية 
الباكستانية، وطلب مني حالوة الفوز مبلغ 5000 
درهم، عندها تبنّي لي بأنه مت النصب علّي، ألكتشف 
بأن إجمالي املبالغ التي قمت بإرسالها  هو 11,600 
درهم، فذهبت إلى »مركز اخلالدية« واملتهم ما يزال 
على اخلط، فطلبوا مني الذهاب إلى »مركز خليفة 
أ«، وعند ذهابي إلى هناك واملتهم الزال على اخلط، 
قالوا بأنهم لن يفيدوني بشيء إال بعد احلصول على 
عريضة نيابة، والذهاب إلى أقرب مركز شرطة إلى 

منزلي وفتح بالغ بالواقعة، فحضرت للشكوى«.

اإجراءات احرتازية

ولتسليط الضوء على اإلجراءات االحترازية التي 
تعمل عليها »الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت«، 
قال ل�)999( سعادة محمد ناصر الغامن مدير عام 
الهيئة، إن الهيئة تتابع دائماً تطورات هذه املشكلة 
للوصول إلى احللول املناسبة للتغلب عليها وتعمل 
رئيسية  محاور  أربعة  عبر  الضرر  لتقليل  جاهدة 

وللجمهور،  بالدولة  القطاعات  لكافة  االستجابة 
وباإلمكان دراسة طرق أخرى بالتعاون مع مشغلي 

االتصاالت كلما دعت احلاجة إلى ذلك.
وأضاف: أن الهيئة تضع حزمة من السياسات 
التي من شأنها تقليل تعرض املجتمع لهذه االتصاالت 
بتطبيق سياسات  املشغلون  قام  وقد  الرسائل.  أو 
جديدة خالل العام السابق والتي تهدف إلى تقليل 
الرسائل غير املرغوب فيها، وبالتالي ستُسهم بشكل 
لعمليات  املستخدمني  تعرُّض  تقليل  في  بآخر  أو 
الداخلي،  للتعاون  وبالنسبة  واالحتيال.  النصب 
مستمر  بشكل  تقوم  الهيئة  أن  الغامن،  أوض��ح 
بالتعاون والتنسيق مع املشغلني واجلهات املختصة 
مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية وأجهزة الشرطة 

للتصدي ملثل هذه األفعال.
كما يتم دولياً التعاون مع كافة املنظمات الدولية 
إيقافها  ليتم  احل��االت  هذه  عن  لإلبالغ  املختصة 
لالتصاالت«  الدولي  »االحتاد  إن  حيث  تتبعها،  أو 
تقييس  بشؤون  املختصة  الدولية  املنظمة  -وهي 
االتصاالت وتفعيل التعاون الدولي - تعمل حالياً 
هذا  حملاربة  دولية  وق��رارات  معايير  وضع  على 
النوع من االتصاالت اإللكترونية، ووضع األسس 
نطاق  على  عليها  السيطرة  من  احلكومات  لتمكني 
دولي وبعد االنتهاء من هذه املعايير، سيتم فرضها 

على جميع الدول األعضاء. 
أن تندرج  إلى أن هذه األفعال ميكن  كما أشار 
ضمن بنود بعض القوانني ذات الصلة مثل »قانون 
مكافحة جرائم تقنيات املعلومات« )القانون االحتادي 
رقم 2 لسنة 2006(، والقانون رقم 3 لسنة 2003 

)قانون االتصاالت( وقانون العقوبات.
وحتديثها،  التشريعات  لوضع  بالنسبة  أما   
فأجاب الغامن بأن ذلك يتم من قبل جهات أخرى 
كوزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزة 
الشرطة والنيابة العامة والهيئة العامة لتنظيم قطاع 

االتصاالت )بالنسبة لقانون االتصاالت(. 

سعادة محمد ناصر الغامن

الهيئة ت�ضع حزمة من ال�ضيا�ضات 

التي من �ضاأنها تقليل تعر�س 

املجتمع لهذه االت�ضاالت

»μ``æ◊G ó``«©°S
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pjc-2009@hotmail.com

والتعاون  واألنظمة  والسياسات  التوعية  تشمل 
الداخلي واخلارجي.

رفع  إلى  تهدف  التوعية  أن  الغامن،  وأوض��ح 
هذه  ح��ول  املستخدمني  ل��دى  التوعية  مستوى 
الظاهرة وكيفية كشفها وما يجب فعله عند استالم 
فتقوم  فيها،  مشتبه  مكاملات  أو  إلكترونية  رسائل 
الهيئة بتوعية اجلمهور حول مخاطر هذه الرسائل 
اتصال  قنوات  عدة  عبر  باستمرار  املكاملات  أو 
)الصحف/ االعتيادية  اإلعالمية  الوسائل  منها 
خالل  من  أو  التلفزيونية(  املقابالت  املجالت/ 
االستجابة  بفريق  اخل��اص  اإللكتروني  موقعها 
لطوارئ احلاسب اآللي، باإلضافة إلى ورش العمل 
فريق  بها  يقوم  التي  الدورية  والتوعوية  التثقيفية 
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ُنِقَل عن الروائي الراحل عبدالرحمن منيف، أنه قال: »الكاتب كاالسكافي ميكنه تعلُّم املهنة متى شاء، ما 
دامت لديه الرغبة واملهارة«، مما يعطي داللة بأال شيء يصعب على اإلرادة الصلبة في حتقيق الطموحات. 
وهذا ماال يختلف عليه اثنان. إال أن السؤال الذي يفرض نفسه دوماً، يكمن في أية معلومات ميكننا تقدميها 
إلى ذاك االسكافي أو الكاتب، ليتمكَّن من صياغة األيقونة اخلاصة به؟! إذ الشك أنه كما قال »أبو الطيب 

املتنبي«: 
على ق���در أه��ل العزم تأتي العزائ��م         وت���أتي على قدر الك���رام املك�����ارُم

وتعظ���م في عني الصغ�ير ِصغاُره��ا         وتصغ���ر في عني العظي��م الع�ظاُئ��م   
وعلى هذا النسق، فإنك إذا قدَّمت ألحدهم ِتبْراً أعطاك جواهر، أما إذا أعطيته ُتْرباً فليس لك عنده إال احلثاء 
أو احلفاء! تلك هي أول شروط استخدام املعلومة. ورمبا في هذا الصدد نستطيع أن نأخذ موضوعاً شائكاً 
ومعقداً كاإلدارة مثالً، فهي تتعامل مع الناس واملعّدات واألنظمة داخل املؤسسات للوصول بها إلى أهدافها 
احملددة سلفاً من قبل العاملني واإلدارة ذاتها، عبر منظومة متداخلة ومتشابكة تنتهج التخطيط والتنظيم 
والتوجيه والرقابة والتنسيق في كل خطوة من خطوات اتخاذ القرار، وليس التخطيط مبعزل عما سواه من 
هذه العناصر، بل هو يحوي في ذاته تلك األدوات، كما حتمله هي في دواخلها، مصاحباً لعناصر أخرى، 

تلزم ألن تكون كالبِهار في أصناف الطعام املختلفة على مائدة كبيرة. 
ومن هذا املنطلق، يقال عن اإلدارة، كما هو القانون : إنها علم وفن. علم ألنها تلتزم املنهجية العلمية في 
احلصول على املعرفة، مثل حتديد املشكلة ونطاقها وأبعادها في كافة مراحل اتخاذ القرار، جمع املعلومات 
حولها، تطوير البدائل وتقييمها أو وزنها باألوزان احملددة سلفاً، واختيارالبديل األفضل لتنفيذه وتنميته 
من خالل املتابعة. أما كونها فناً، فهذا أمر ليس بالهني تفسيره، ألن متخذ القرار بشر، له ما له وعليه ما 
عليه، ويتعامل مع بشر مثله هم العاملون، ولو أردنا حساب احتماالت اخلطأ والصواب في القرار اإلنساني، 
منسوباً إلى مجموعهم - أي اإلدارة والعاملني – فإنه يتعني علينا اختراع مصفوفة رياضية بحجم األرض، 

الحتواء مثل هذه النواميس، ومدى تباينها بني هذا وذاك.
وعلى الرغم من إقرارنا بهذا الواقع الذي هو من طبيعة احلياة، والذي يبدو مأساوياً وممضاً في معاجلتة 
وإصالحه في كثير من األحيان، فإن املسألة ال تخلو من مهنية وحرفية ومهارة عالية في التعاطي مع هذه 
املتغيرات. ومهما كان الطريق وِعراً، إال أن النجاح حليف كل من له عقل سليم، يوظفه في صياغة إرادة 
صحيحة ومتناغمة مع ذاتها وكذلك مع غيرها، على أساس ما استمدته اإلدارة من احلروب، كما استمدت 
عناصرها السابقة أيضاً، على مدى دهور متخضت عنها خبرات معمقة في الكر والفر والتالحم، سمي فيما 
بعد باالستراتيجية، حيث ال يوجد مرادف في اللغة العربية ملثل هذه التسمية، وهي تعني في أصلها اليوناني 
املخاطرة واملباغتة،  العسكري«. وُتبنى هذه االستراتيجية على مبدأ  القائد  أو »أسلوب  العسكري«  »الفن 
كاحلرب متاماً، ألنها تعي طبيعة الشك التي متأل فضاء احلياة كذرات الغبار، واعتماد االحتمال األكثر قابلية 
للتحقق، واألقل تضحية باملقابل، كتكتيك من أجل الوصول إلى أهدافها طويلة األمد نسبياً. وال يسعنا إال أن 
نذكر في هذا املقال، أن ابن احلداد الذي يالزمه، أثناء صنعه حلذوات األحصنة احلديدية، وهو ينفخ له في 
»الكير« كي ال تنطفئ النار، من السهل عليه أن يتعلم جيداً مهنة والده، بل ويتجاوزها إلى األفضل، نظراً ملا 
للحياة من مستجدات ومستحدثات، يستطيع اإلفادة منها وتطبيقها بالشكل املناسب. كما ال يسعنا إال وأن 

نذكر قول الشاعر »أبوبكر األرجاني« ) 1068  – 1151م (:
ش����اِوْر ِس���واَك، إذا نابت����ك نائب���ةٌ         يوماً، وإن كن��ت من أه����ل املشوراِت 

فالعني ُتبص������ر منه���ا ما دن�ا ونأى        وال َت�����رى َنْفَس�ه������ا إال ب�م������رآة!   

مالمح خمتلفة يف وجه واحد
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ال  ُم��رَّة  حقيقة  هذه  امل��رأة.  عنف ضد  هناك  يزال  ال 
العنف  ترصد  كثيرة  إحصائيات  وهناك  أحد،  ينكرها 
اجلسدي املوجه ضد هذا الكائن الهش، ولكن ما ال تكشفه 
هذه األرقام الصماء هو العنف البارد إن صح التعبير، ذلك 
العنف احلريري والناعم والصامت الذي ُيعذِّب ضحاياه 
من نساء ال حول لهن وال قوة، العنف الذي ال يترك أدلة 
مادية تتعقبه بل يترك ندوباً ال مرئية محفورة في النفس 

باقية في الذاكرة ما بقيت احلياة.
وهل النساء هن فقط من يتعرضن ملا يعرف بالعنف 
الصامت أو اإلذالل النفسي؟ أم أن للرجال حظاً منه وإن 
كان بسيطاً؟ هذا التحقيق نافذة للتفكير بصوت عاٍل عن 
يقلق  بصمت  يعانني  احلرير،  بسالسل  ُمكباّلت  نساء 
بعض  وهنا  النفس  مكانه  بارد  صامت  عنف  املستقبل، 

ضحاياه:

ال�صحية 1 )�س.خ(: 

يا  مثل:  السيئة  باأللقاب  غير  يناديني  ال  »زوج��ي 
سخيفة.. يا قليلة األدب.. يا حمارة .. »يا اخلبلة«، ويدعو 
علي )عساك الوجع(، وهي كلمات يكررها كلما اتصل أو 
أن  فبمجرد  يرحم،  ال  وزوجي  ما.  ألمر  بعصبية  نادى 
حتى  الشقة  باب  فتح  أو  بالهاتف  عليه  الرد  في  أتأخر 
يخاطبني بكل عصبية، ويسمعني شتى أنواع الِسباب، وال 

يراعي أنها تكون على مسمع من أطفالي«. 

ال�صحية 2 )ف.�س(: 

يومياً  وتقليداً  )روتيناً(  أصبح  حياتي  في  »الشتم 
ومستمراً من زوجي، وأنا ال أجرؤ في الرد عليه أو حتى 
وال  العصبية،  شديد  ألنه  األمر،  هذا  حول  معه  التحدث 
يتلفظ بألفاظ حسنة أبداً، فلو طلبت منه مثالً أن يزيد في 
سمعني  وإن  األمراض،  بأسوأ  علي  دعا  التكييف  درجة 
أحتدث ألحد أبنائي بصوت عال ألنهرهم عن أمر ما أنهال 
علي بالسباب والشتائم أمامهم، ورغم ذلك فإنني أتغاضى 

عن هذه الكلمات واأللفاظ البذيئة من أجل أبنائي«.

�ضال�ضل

   من حرير
بع�ص الن�شاء يتعر�شن »للعنف املعنوي«  ول يجدن خمرجًا

الرا الظرا�سي 
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ال�صحية 3 )اأ.ي(: 

املنزل،  في  هاتف  امتالك  من  زوج��ي  »منعني 
أغراض أخرى! ولكن  أنني قد استخدمه في  بحجة 
بعد إصرار وتودد وحتايل ومحاوالت إقناع طويلة 
رضخ  ودموع،  وبكاء  بسباب  ينتهي  منها  وبعض 
زوجي ووافق على أن يضع هاتفاً في املنزل بعدما 
قام وبدون علمي بإلغاء اشتراكي في خدمة الهاتف 
ومدتها  اتصاالتي  في  يتدخل  بدأ  وبعدها  املتحرك، 
الفاتورة  في  املدونة  األرقام  كافة  ويتفقد  ووقتها، 

الشهرية«.

َتدخل ُمبكر

إدارة  مدير  احلوسني  عبدالله  العميد جنم  يقول 
إن  الداخلية،  وزارة  في  االجتماعي«  الدعم  »مراكز 
دور مراكز الدعم االجتماعي هو عالج املشكالت 
واالنتهاكات البسيطة التي حتدث في البيوت 
و ال تخرج منها غالباً خارج جدران البيوت 
والفضائح،  والتقاليد  العادات  من  خوفاً 
لذلك يلجأ إلينا الطرف املتضرر كمحاولة 
يعاني  التي  للمشكالت  حلول  إليجاد 

منها. 
بعض  أن  احل��وس��ن��ي:  ويضيف 
في  النفسية  والضغوط  املشكالت 
البيوت تؤدي إلى عنف يدفع ضريبتها 
اجلانب األضعف في هذه العالقة وهي 
دورنا  فإن  لذلك،  واألطفال،  الزوجة 
يكمن في التدخل املبكر لرصد ومعاجلة 

هذه املشكالت قبل تطورها.
الدعم االجتماعي  إدارة  ويوضح مدير 
استشارية  خ��دم��ات  ي��ق��دم  امل��رك��ز  أن 
األُسرية،  للمشكالت  وعالجية 
النصح  بإعطاء  نقوم  حيث 
املتصل  للطرف  واإلرشاد 
وإذا  العقبات،  لتذليل 
احتاج األمر نقوم 
ب���االت���ص���ال 
ب���ال���ط���رف 
اآلخر حملاولة 
ت����ق����ري����ب 
النظر  وجهات 
أرضية  وإي��ج��اد 

مشتركة للتفاهم.
ووفقاً للحوسني فقد قدَّم املركز خالل العام 2010 
زوجية  استشارات  أغلبها  إستشارة   1000 حوالي 
لزوجات اتصلن بحثاً عن حلول ملشاكلهن الزوجية 

نتيجة العنف.
اسباب  االجتماعي  الدعم  إدارة  مدير  ويرجع 
العنف اخلفي املتمثل في الضغط النفسي والعصبي 
على الزوجة. وإذاللها من دون التعرض لها بالضرب 
نتيجة  التفاهم  في  الطرفني  فشل  إلى  اجلسدي، 
التفاوت  نتيجة  أو  احلياة،  لشريك  اخلاطئ  االختيار 
الكبير في املستوى التعليمي والثقافي واإلهمال املتعمد 
من خالل الزوج حلقوق الزوجة، مشيراً إلى وجود 
بعض األزواج الذين يطالبون زوجاتهم بكل احلقوق، 

متجاهلني واجباتهم جتاههن، هذا باإلضافة إلى البعد 
عن القيم الدينية الداعية إلى املودة والرحمة.

ويضيف احلوسني: أنه عند وجود مثل هذا النوع 
من العنف نقوم بالتواصل مع الزوج لتوضيح حقوق 
وأم  زوجته  الرجل  يوقر  أن  وأهمية  عليه  زوجته 
الزوج،  من  إيجابياً  تواصالً  ال جند  وعندما  أطفاله، 
لتقريب  وال��زوج��ة  ال��زوج  بأهل  باالجتماع  نقوم 
بينهما وحماية اجلانب األضعف في  النظر  وجهات 

هذه العالقة وهم األبناء .
ويشير أيضاً، إلى أن بعض األزواج أو الزوجات 
يعانون من مشكالت نفسية يتم عالجهم منها داخل 
املركز، كمحاولة إلجناح احلياة الزوجية وإبعاد شبح 

العنف عن األسر وإيصالها إلى بر األمان.

العنف اخلفي 

خليفة  يقول  االجتماعية،  املشكلة  هذه  وحول 
في  األُسرية  العالقات  مستشار  احمل��رزي  محمد 
البعض عندما يسمع عن  إن  »دائرة محاكم دبي« 
على  يقتصر  أنه  ذهنه  إلى  يتبادر  فإنه  العنف، 
من  النوع  وهذا  القتل،  وأحياناً  واإلي��ذاء  الضرب 
نوعاً  هناك  ولكن  املادي«.  »بالعنف  العنف نسميه 
آخر من العنف ال يقل وطأة عن العنف اجلسدي، 
وهو »العنف النفسي« أو كما يطلق عليه »بالعنف 
أفراد  على  سلبية  آث��ار  لهما  والنوعان  اخلفي«، 
أن  الكثير،  عن  تغيب  التي  احلقيقة  ولكن  األسرة. 
اآلخر  الطرف  نفسية  على  انعكاسات جمة  للعنف 
جذورها،  من  الزوجية  العالقة  شرخ  إلى  ويؤدي 
ويؤدي إلى املشاعر السلبية والتي ميكن أن تقود 
واألعراض  واالكتئاب  والقلق  املزمن  اخلوف  إلى 
النفسية واجلسمية والبرود اجلنسي، كما أن لهذا 
النوع من العنف تأثيره السلبي على األسرة على 
النواحي  في  بوضوح  يتجلَّى  والذي  البعيد،  املدى 

النفسية والبدنية واالجتماعية. 
ويضيف احملرزي: أن مفهوم العنف اخلفي يترَّكز 
لها  التي  الزوجة  لتلك  اإلنسانية  الكرامة  هدر  في 
احترامها ومركزها االجتماعي، أو إنزال مكانة الزوج 
الذي له وقاره وسمعته أمام املجتمع، باتباع سلوك 

غير أخالقي.
له  وإمنا  معني،  مستوى  عند  العنف  يقتصر  وال 
والشتائم  بالسباب  تبدأ  ما  عادة  متنوعة،  درجات 
الزوج  من خاللها  يسعى  والتي  الدونية،  والنظرات 
إلى  إلى احتقار زوجته، أو يلجأ في بعض األحيان 
األمر  الزوجية، ويصل  أبسط حقوقها  حرمانها من 
للحرمان املادي الذي هو واجب، وكذلك إلى احلرمان 
اجلنسي، والذي قد تطول مدته، مع أنه من مسلَّمات 

احلياة الزوجية.
ويضيف احملرزي: أن أكثر أنواع العنف شيوعاً 
ثم  والنفسي  اللفظي  العنف  اخلليجي  املجتمع  في 
العنف املادي، يليه العنف اجلسدي و أخيراً العنف 
وأخيراً  واحلرمان،  اإلهمال  عنف  ثم  االجتماعي 
العنف الصحي. وأظهرت دراسة أجراها احملرزي 
على 160 حالة أُسرية، أن أكثر األفراد املشاركني 
في الدراسة أكدوا تعُرضهم للعنف من قبل األزواج 

الذين ميارسون العنف ضد زوجاتهم وأبنائهم. 
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�شمت احلمالن

ويتمثل العنف اخلفي �� في رأي احملرزي - في 
صور وممارسات عدة منها على سبيل املثال: الشتم 
والقدح والسب، أو تشويه سمعة الشريك أو إطالق 
النُكات والُسخّرية للتقليل من قدراته ومكانته، وهو 
ال  صمت  في  املرأة  تتجرعه  العنف  أنواع  من  نوع 
إيذاء  األكثر  يكن  لم  إن  سابقيه  عن  خطورة  يقل 
عدٍد  مع  تعاملنا  فكم  املتضرر،  الطرف  نفسية  على 
اخلفي من  العنف  يتحملن  لنساء  احلاالت  كبير من 
أزواجهن في صمت، وال يستطعن التظلم لعدم وجود 
العذر  إلى  باإلضافة  العنف،  هذا  على  ملموس  دليل 
إلى  النساء  حاجة  في  املتمثل  النساء  عند  التقليدي 
العيش حتت سقف واحد مع أطفالهن، واخلوف من 
العنف اخلفي  إن  حرمانهن منهم. ويقول احملرزي: 
من  وخوفاً  الزوجة  صمت  نتيجة  اكتشافه  يصعب 
هدم استقرار أسرتها، وهذا الصمت يعتبر أكبر عامل 
مانع  أكبر  وهو  العنف،  هذا  استمرار  على  مساعد 

لتقنينه في إحصائيات. 
اخلفي  العنف  من  النوع  »ه��ذا  قائالً:  ويتابع 
احلديث،  العصر  في  الشائعة  املشكالت  إحدى  يعد 
الكتمان وال  قيد  تظل  العنف  هذا  وكثير من حاالت 
يتعدى حدود املنزل، وال يعلم بها في الغالب سوى 

الزوجني«.

همجي

العنف اخلفي  إن  النفس واالجتماع:  علماء  يقول 
وبيئة  ثقافة  صناعة  إنه  بل  فردية  صناعة  ليس 
الدراسات  بعض  ُتصنِّف  فيما  مجتمع،  وممارسة 
»بالهمجي«،  السلوك  هذا  مثل  َيتّبع  ال��ذي  الفرد 
وباألخص أسلوب العنف اخلفي. فهذه الشخصية من 
السيكولوجية مصابة مبرض نفسي متمثل  الناحية 
الشعور  وتبلَّد  الفكر  منها: فوضى  عديدة  بأعراض 

ومتزق الشخصية.
الرفاعي  ال��ق��ادر  عبد  أحمد  الدكتور  وي��ق��ول 
املستشار األكادميي في »كلية اإلمام مالك للشريعة 
بالزوجة  املعنوي  األذى  إحل��اق  إن  وال��ق��ان��ون« 
واالنتقاص من كيانها اإلنساني ال يقل خطورة، من 
حيث انعكاساته النفسية والسلوكية عليها، من األذى 
والعنف اجلسديني، باعتبار أن فقدان املرأة لشعورها 
من  هو  احلياة  وعمارة  بناء  في  ودورها  بوظيفتها 
وعذابها  تعاستها  إلى  ت��ؤدي  التي  األسباب  أكثر 

النفسي، ومن ثم انكفائها عن أداء دورها االجتماعي، 
لذلك اهتم اإلسالم بجانب النهوض املعنوي والنفسي 

بالزوجة، واهتم كذلك بجانب النهوض بوظيفتها.
ويضيف الرفاعي: أنه من الناحية النفسية حتتل 
الشريك احلاني  القرآن، مكانة  الزوجة، وفق خطاب 
القلب،  ُيستغنى عنه مللء ِشغاف  الذي ال  والعاطفي 
هذا  فمع  النفس،  عن  وللترويح  السريرة،  ولتجلّية 
معانيها  وتقوى  باحلياة،  األم��ل  يتجدد  الشريك 
لكم  خلق  أن  آياته  »ومن  تعالى  الله  قال  وأهدافها، 
من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 

ورحمة« )الروم 21(. 

ِعوان لكم!

أن  الرفاعي  فيوضح  الوظيفية،  الناحية  من  أما 
األسرة،  إدارة  عن  املسؤولية  الرجل  كلَّف  اإلسالم 
وجعله املسؤول األول عنها، ومع هذا، فإنه لم يعف 
الزوجة من مسؤولياتها إلى جانب الرجل، بل جعلها 
عليه  الله  قال صلى  بيتها،  في  له ووزيرة  مساعدة 
وسلم: »استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن عواناً 
لكم«. وفي حديث آخر يقول »والرجل راٍع في بيته، 
ومسؤول عن رعيته، واملرأة راعية في بيت زوجها، 
الزوجة  اإلسالم  جعل  فقد  رعيتها«،  عن  ومسؤولة 
األزواج  من  وطلب  تلميحاً،  ال  تصريحاً  مسؤولة 
معاملتها باعتبارها شريكة في املسؤولية، ُتستشار، 

وحتاور، ويتبادل معها الرأي.

ف�شل الن�شاء 

وأشار املستشار األكادميي في »كلية اإلمام مالك 
للشريعة والقانون« أن اإلسالم أنكر على األزواج 
استخدامهم العنف اجلسدي واملادي ضد الزوجات، 
بيت  بآل  أطاف  »لقد  وسلم  عليه  الله  صلى  قال 
النبي نساء يشكني سوء أزواجهن، أال ليس أولئك 
بخياركم«، كما أنكر العنف الصامت الذي يؤدي إلى 
عزل الزوجة، بعدم اعتبار رأيها وال رؤيتها في بناء 
أسرتها، وبعدم إقامة بال ألحاسيسها ومشاعرها، 
وبعدم اجللوس إليها، فقال صلى الله عليه وسلم: 
وأنا خيركم ألهلي«. وكان  »خيركم خيركم ألهله 
من عادة النبي أن يدخل بيته بعد العشاء ويسمر 
مع أهله ساعة، والسمر، هو مبادلة اجلليس أطراف 
احلديث بليل أنيس، ثم يصلي ركعتني وركعتني، ثم 

ينام.

من أشكال العنف اخلفي:
> مناداة الضحية بألفاظ مبتذلة.

> التهديد بالوعيد أو بالقتل.
> التقليل من إجنازات الضحية.

> انتقاد الشكل اخلارجي.
> عزل الضحية عن املجتمع.

> السخرية واللوم.
> إهمال االحتياجات النفسية والبدنية 

   للضحية.
> مراقبة املكاملات الهاتفية.

>  إحراج الضحية أمام اآلخرين 

للوصول إلى مراكز الدعم االجتماعي 
> الهاتف املجاني 8005354 

> مركز العني 7811222 
> مركز أبوظبي في خليفة )أ( 5561000

العميد جنم احلوسني  أحمد عبد القادر الرفاعي خليفة محمد احملرزي

الغالف
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منى البحر

ل� »999«:

الغالف
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أكدت الدكتورة منى البحر نائب املدير التنفيذي 
لشؤون  واألطفال«  النساء  لرعاية  دبي  »ملؤسسة 
الرعاية واخلدمات املجتمعية أن العنف في مجتمع 
اإلمارات يعد من القضايا احلديثة في دولة اإلمارات، 
ألن العنف ضد املرأة يعد نقصاناً في رجولة الرجل 

وقيمته. 
 %17 أن   )999( مع  حوار  في  البحر  وذك��رت 
من املقيمات في املؤسسة هن من ضحايا »العنف« 
و46 % من ضحايا »االجتار بالبشر«، وكشفت عن 
أنَّ املؤسسة بصدد إعداد دراسة عاملية حول العنف 
املعنية،  للجهات  نتائجها  وسترفع  أشكاله،  بكافة 

وفيما يلي نص احلوار: 
النساء  لرعاية  دبي  »مؤسسة  أن  املعروف   <
ضحايا  حماية  في  مهم  بدور  تقوم  واألطفال« 
عن  فماذا  عام،  بشكل  بالبشر  واالجت��ار  العنف 
اإلجنازات التي حتققت في هذا الصدد منذ نشأتها 

وحتى اآلن؟
- املؤسسة قامت وفقا لقرار تأسيسها بتقدمي 
جانب  إلى  بأشكاله،  العنف  لضحايا  أوالً  املأوى 
والتأهيل  والصحية،  النفسية  الرعاية  تقدمي 
أو  وأطفالهن  للعنف  املتعرضات  للنساء  والتدريب 
ضحايا االجتار بالبشر. كما تقوم املؤسسة بتقدمي 
كالعالج  املجتمع  أف��راد  من  ألشخاص  خدمات 
النفسي والتوجيه االجتماعي من خالل خط ساخن 
حلها  على  وتعمل  األُسرية،  املشاكل  عبره  نتلقى 
النفسانيني  واألخصائيات  األخصائيني  من  نخبة 
واالجتماعيني من ذوي املؤهالت العليا من الدكتوراه 

واملاجستير والبكالوريوس. 
والتغذية  السكن  خدمات  املؤسسة  تقدم  كما 
جانب  إلى  واألطفال،  النساء  من  للنزالء  والترفيه 
في  العمل  على  تساعدهن  حلرف  النساء  تعليم 
اللغات  في  مختلفة  مهارات  وتعليمهن  املستقبل، 

والكمبيوتر من منطلق مفهوم التمكني الكامل، حتى 
يتم إعداد املرأة لتكون قادرة على مواجهة مشكالت 
احلياة بإيجابية أكثر. وتقوم املؤسسة أيضاً مبتابعة 
قضايا املقيمات في املؤسسة قانونياً في حال كانت 

هناك قضايا لهن أمام محاكم الدولة. 
التي  واإلس���اءة  »العنف«  قضايا  تعتبر   <
القضايا  أكثر  من  واألطفال  النساء  لها  تتعرض 
مجتمع  ويعتبر  العالم،  مستوى  على  املوجودة 
اإلمارات من املجتمعات التي شهدت هذه القضايا 

مؤخراً، سواء كان عنفاً أُسرياً أو اجتاراً بالبشر أو 
إساءًة لألطفال، هل لدى املؤسسة رؤية في دراسة 
هذه احلاالت والتعرف على حجمها محلياً، وهل 
من  احلد  أجل  من  تعد  تقارير  أو  توصيات  هناك 

هذه املشكلة؟ 
والدراسات،  للبحوث  مركزاً  املؤسسة  - متتلك 
بإعداد  ومدربة  مؤهلة  خبرات  خالل  من  يقوم 
ترد  التي  احل��االت  واق��ع  من  وتقارير  دراس��ات 
العنف،  بقضايا  تتعلق  دراسات  ومنها  للمؤسسة، 

العنف �ضد املراأة

غري مقبول
يف الثقافة االإماراتية

دبي : ر�سا فكري



26

العدد)483( مارس 2011

بإعداد دراسة مفصلة  املؤسسة حالياً  حيث تقوم 
العاملية،  الدراسات  من  وستكون  »العنف«،  عن 
وسوف تكون املؤسسة األولى خليجياً التي تتطرق 
للحد  توصيات  وضع  مع  تفصيلياً  القضية  لهذه 
املعنية  اجلهات  إلى  الظاهرة سيتم رفعها  تلك  من 

بالدولة التخاذ القرارات املناسبة بشأنها. 
> كيف تنظرين إلى »قضية العنف« في مجتمع 

اإلمارات بشكل عام؟ 
- العنف في مجتمع اإلمارات يعد من القضايا 
اإلماراتية،  الثقافة  في  متجذرة  وليست  احلديثة، 
الرجل  لرجولة  املرأة يعد نقصاناً  العنف ضد  ألن 

وقيمته، وهذا غير مقبول في الثقافة اإلماراتية. 
وزيادة  القيم  بعض  تغيير  مع  املالحظ  ولكن 
على  تطفو  ب��دأت  الظاهرة  أن   احلياة،  ضغوط 

املتزوجني  واملواطنني  املقيمني  بني  السطح، خاصة 
من غير املواطنات، هذا من جانب العنف األسري. 
من  ُتعد  فهي  بالبشر،  االجتار  قضايا  أما ضحايا 

اجلرائم الوافدة، وجميع ضحاياها أجانب.
عامالً  بالبشر  االجتار  قضايا  في  الفقر  ويعد 
أساسياً لهذه املشكلة، وهو مبثابة الفخ الذي يتم به 
اصطياد الفتيات والنساء، حيث إن غالبية ضحاياه 
فقيرة،  ومناطق  قرى  من  القادمات  الفتيات  من 
وغالباً ما يتم استغاللهن عبر وعود الوظيفة التي 
ن لهن لقمة العيش، حيث يتم جلبهن بتأشيرات  تؤمِّ
اجلرائم  هذه  في  غالباً  املتورطون  ويكون  عمل، 

أقارب الضحايا. 
ومؤخرا،ً وردت إلى املؤسسة على خطها الساخن 
بالبشر،  االجتار  الفتيات من ضحايا  حالة إلحدى 

وروت قصتها بعد أن متكنت من الهرب من أيدي 
مبال  مديناً  كان  والدها  أن  تبني  حيث  مستغليها، 
في بلده ألحد األشخاص، ومقابل هذا الدين باعها 
للمدين الذي قام بجلبها إلى الدولة، وبدأ باملتاجرة 
املال،  مقابل  الرجال  على  عرضها  خالل  من  فيها 
وعند رفضها كانت تضرب وُتهان، إلى أن متكنت 
باملؤسسة، وهناك حتقيقات  واالتصال  الهرب  من 

جارية في األمر بعد إيوائها باملؤسسة. 
وحول تصنيفات املقيمات واملقيمني في املؤسسة 
خالل األشهر التسعة األولى من 2010، جند أن 17 
% من املقيمات هن ضحايا للعنف األسري و46 % 

اجتار في البشر و19 % إساءة ضد األطفال. 
> كيف ميكن أن تستفيد املؤسسة من الدراسات 

التي يتم إعدادها على احلاالت املوجودة لديها؟ 
للمؤسسة،  ُتصاغ كسياسات  البحوث  نتائج   -
برامج  إعداد  في  منها  االستفادة  ميكن  وبالتالي 
على  الضحايا  تساعد  فعالية مضاعفة  ذات  تأهيل 
أنها  كما  لها،  تعرضوا  التي  العنف  مراحل  تخطي 
سترفع إلى اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر 
من أجل التعرف على أنواع العنف وأسبابه، ومن 

فة مبجرد جلوئها   ا�ضت�ضافة املعنَّ

اإىل املوؤ�ض�ضة وتقيم بني 6-9 اأ�ضهر

 %17
من املقيمات

 �شحايا للعنف الأ�شري

الغالف
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ثم رفعها جلهات القرار واجلهات املعنية التي متثل 
الدولة في احملافل الدولية لالستفادة منها. 

>  ما املدة املسموح بها إلقامة »ضحايا العنف«، 
سواء من النساء أو األطفال في مراكز اإليواء؟ 

- وفقاً لسياسة املؤسسة تكون اإلقامة بني ستة 
للمعايير الدولية املتبعة في  إلى تسعة أشهر وفقاً 
مراكز اإليواء املشابهة، وهناك حاالت خاصة ميكن 
استثناؤها من محدودية املدة، وأيضاً احلاالت التي 
لها قضايا في احملاكم، حيث يبقني في مركز اإليواء 

حتى يتم الفصل في قضاياهن.
كيف  املنزلي«،  »العنف  لضحايا  بالنسبة   <
زوج  هناك  كان  إذا  خاصة  حيالهن  تتصرفون 

وأطفال؟ 
جلوئها  مب��ج��رد  املعنفة  اس��ت��ض��اف��ة  -ت��ت��م 
شروط  كافة  تطبيق  بعد  ولكن  املؤسسة،  إل��ى 
من  خلوها  أهمية  وباألخص  عليها  االستضافة 
ونفسي  صحي  لتقييم  وخضوعها  أمراض،  أية 
لنحو أسبوع، تكون فيها  واجتماعي، وهذا يحتاج 
هناك  يكون  وقد  الشيء،  بعض  هدأت  قد  األمور 
الفور،  على  تدخل  أنها  أو  األُسرية  ملشكلتها  حل 

اللجوء  في  رغبت  وإذا  للخطر.  معرضة  كانت  إذا 
فترة  وتبقى  استضافتها،  تتم  ذلك  بعد  للمؤسسة 
في املؤسسة، حتى تهدأ النفوس بينها وبني الزوج، 
يتم خالل  أنه  كما  املصاحلة.  تبدأ جهود  ثم  ومن 
فترة االستضافة إكسابها مهارات في كيفية التعامل 
مع الزوج واحمليطني بها على يد متخصصني في 
هذا األمر، وذلك من أجل احلد من املشاكل األُسرية 

في املستقبل. 
مبفردهم،  القادمني  باألطفال  يتعلق  وفيما 
الذكور واإلناث في  األطفال  تام بني  فهناك فصل 
يقبل  وال  البعض،  بعضها  عن  بعيدة  خاصة  فلل 
أطفال فوق سن عشر سنوات. وهناك فصل بني 
أو  أطفالهن  مع  العنف  وضحايا  االجتار  ضحايا 
املؤسسة  سعة  وتبلغ  للعنف،  املتعرضات  الفتيات 

االستيعابية 170 فرداً. 
فات  >  هل واجهتم مشكالت من قبل أزواج املعنَّ

بسبب جلوئهن إليكم؟ 
- بالتأكيد واجهنا الكثير، فمنهم من يرفض جلوء 
زوجته وأطفاله إلى املؤسسة، وهناك من يعتبرها 
إهانة وغير ذلك، ولكن هناك محاوالت إصالح تقوم 

لكل  الصحيح  بالتعامل  التوجيه  مع  املؤسسة  بها 
هناك  وبالطبع  للمشكالت،  اآلخر جتنباً  مع  طرف 
حاالت حتول إلينا بعد أن يكون أمر املشكلة وصل 

إلى مركز الشرطة. 
للمؤسسة،  الدولية  املشاركات  عن  م��اذا   <
ومدى االستفادة منها، وكيف جتدون موقعكم بني 

املؤسسات الدولية الشبيهة؟ 
الدولية  املؤمترات  من  العديد  في  شاركنا   -
واإلقليمية واحمللية، وخاصة املؤمترات التي تتحدث 
عن االجتار في البشر، ومن بينها »مؤمتر فيينا«، 
وكان أواخر أكتوبر املاضي، حيث كانت اإلمارات 
الدولة العربية الوحيدة على املستوى الرسمي املمثلة 
في املؤمتر، ومتت املشاركة على اعتبار أننا مؤسسة 
غير ربحية، وتعرفنا على جميع مؤسسات املجتمع 
املدني املشاركة، وكيفية تعاملها مع ضحايا العنف 
لم  بالبشر، ووجدنا أن مستوانا  وضحايا االجتار 
يقل عن أرقى هذه املؤسسات، بل وتفوقنا في تقدمي 
املشاركة،  الدول  من  بالعديد  مقارنة  عدة  خدمات 
بشهادة  خدماتنا  كانت  فقد  أوروبية،  دول  ومنها 

اجلميع من أرقى اخلدمات املقدمة.  
وأنكم  خاصة  املؤسسة،  متويل  عن  م��اذا    <
تقدمون مساعدات مادية وعينية لبعض املقيمات 
من  وغيرها  بالدهن  إلى  لتسفيرهن  باملؤسسة 

األمور املشابهة؟ 
فهناك  بالكامل،  دبي«  »حكومة  من  -متويلنا 
والعديد  باملؤسسة  العاملني  تغطي رواتب  ميزانية 
وهناك  وغيرهما،  واإلقامة  الغذاء  مصاريف  من 
والقطاع  الدولة  في  اخليرية  املؤسسات  بعض 

اخلاص التي تقدم التبرعات للحاالت املوجودة. 

هي أول دار رعاية غير ربحية ُمصرح لها 
للنساء  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة  في 
واألطفال من ضحايا العنف املنزلي، واإلساءة 

لألطفال، وضحايا االجتار بالبشر. 
2007 بقرار  قامت املؤسسة في يوليو عام 
آل  الشيخ محمد بن راشد  السمو  من صاحب 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
الضحايا  منح  بهدف  دبي،  حاكم  ال���وزراء 
خدمات حماية ودعم فوري مبا يتفق واملواثيق 

الدولية حلقوق اإلنسان. 
املساعدة،  خط  خدمات  املؤسسة  وتوفر 
لضحايا  الدعم  وخدمات  الطارىء،  واإليواء 
تعرضوا  ممن  واألطفال  النساء  من  العنف 
والعاطفية،  واجلنسية  اجلسدية  لألساءة 
إلى  العنف،  تفاقم  أو  اإلساءة  استمرار  ومنع 
برامج  خالل  من  الوعي  مستوى  رفع  جانب 

التثقيف والتواصل املجتمعي. 

»موؤ�ض�ضة دبي

 لرعاية الن�ضاء واالأطفال«
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ملاذا يلجاأ بع�ص الأزواج اإىل �شرب زوجاتهم؟

ال�ضيد واجلارية

الرا الظرا�سي

التي جتد  كيف ميكن لزوج أن يضرب زوجته 
ميكن  كيف  حقها؟،  في  ُجرمه  على  عذر  ألف  له 
أن يسامح نفسه على تعذيب زوجته واالستمتاع 
لينهي  الرحمة  تطلب  وهي  وأوجاعها،  بصراخها 
وكيف  واألق���دام؟،  باأليادي  بدأها  التي  مهزلته 

يستطيع أن يفسر ألطفاله هذا السلوك غير املبرر؟
وملاذا يلجأ بعض األزواج إلى ضرب زوجاتهم؟ 
الضرب  في  عليهن  املجني  القانون  يحمي  وهل 
يتحاور  الرجل  التي جتعل  األسباب  وما  العائلي؟ 

مع أهل بيته بلغة العنف اجلسدي؟
ال��زوج��ة  جسد  على  ت��رس��م  كثيرة،  أسئلة 
»املضروبة« حتاول إيجاد إجابات شافية عن ُجرم 

جسدي في حرم األسرة.

مربرات

شريفة عبدالله )موظفة حكومية( تقول: إن هناك 
حيث  الزوجة،  لضرب  النفسية  اآلثار  من  الكثير 
تشعر أنها ليست ذات أهمية، وأنها مجرد لعبة في 
حياة الرجل، وهو وحده من له احلق في التصرف 
بها، إضافة إلى اآلثار النفسية املترتبة على األطفال، 
وهم يرون أمهم ُتضرب ليل نهار من قبل والدهم 

من دون سبب.
وحتذر من أن هذا التصرف قد يتحول إلى سلوك 
خطير لدى األطفال أيضاً فقد يلجأ األبناء بعد ذلك 
لضرب أمهم باعتبارهم رجاالً مقتدين بوالدهم ، أو 
قد يتحولون إلى شخصيات مريضة نفسياً تخاف 

من املجتمع وتتقوقع داخل ذاتها.
وتضيف شريفة: أن الضرب يؤدي إلى التفكك 
األُسري سواء تطلقت املرأة خوفاً على نفسها من 
وفي  حياتها،  على  وصبرت  تطلَّق  لم  أم  األذى، 
الذي  البيت  في  األُسري  التفكك  يحدث  احلالتني، 
ينشأ فيه األطفال على سماع نحيب وبكاء أمهاتهم، 

وبالطبع سيتأثرون بذلك.
اللواتي  النساء  بعض  من  شريفة  وتستغرب   

مثل:  لهن،  أزواج��ه��ن  لضرب  مبرر  أل��ف  يجدن 
»عصبيته اخلارجة عن إرادته«، أو »َتعّرضه ألزمة 

مالية« أو »مشكلة في العمل«.
وأنا  دائماً  لذهني  يتبادر  الذي  وتقول:السؤال 
استمع لكل هذا الُهراء، كيف لرجل أن يضرب امرأة 

تخترع له ألف عذر لتبرر ُجرمه في حقها؟«.

مناق�شات عائلية .. بالأيادي

إلى  حكومية(  )موظفة  البلوشي  منى  وتشير 
عمر  من  األول��ى  السنة  من  يبدأ  قد  الضرب  أن 
فرض شخصيتها  الزوجة  استطاعت  فإن  الزواج، 
واستنكارها الستخدام اليد في املناقشات العائلية، 
دون  العائلية  احلياة  دفة  إدارة  في  فإنها ستنجح 
مع  التعامل  عن  العاجزة  املرأة  أما  جسدي،  عنف 
تقع  فسوف  متحضر  وأسلوب  بعقالنية  ال��زوج 
فريسة لنوبات غضبه سواء كانت حقيقية أم مفتعلة، 
وتضطر إلى حَتّمل »َعلقة الزوج الساخنة«! وترى 
منى أن البعض قد يرجع األمر إلى تدني التحصيل 
العلمي أو الثقافي عند الزوج العنيف، وهذا كالم فيه 
مغالطات، حيث جند هذه الظاهرة أحيانا في أزواج 
حاصلني على شهادات عليا ومعروفني مبستوياتهم 
و  بالوعي  مرتبط  »املوضوع  املرتفعة.  الثقافية 
شعارات  برفع  وليس  احلقيقي،  بالدين  التمسك 

جوفاء«، كما تقول منى.

�شعور بالدونية

هناك  أن  يعتقد  )مدرس(  العيسوي  لكن طارق 
صغارها،  على  خوفاً  الزوج  ضربات  تتحمل  من 
بيتها  على  حتافظ  حتى  بالصبر  تتسلَّح  فتراها 

وعلى أطفالها وعلى زوجها، حتى وإن كان يصبح 
وميسي وهو يضربها. 

ويرجع العيسوي ذلك إلى احتياج املرأة للرجل 
حتتاجه،  الذي  االقتصادي  الغطاء  لها  يوفر  الذي 
فتحرم منه إذا َتطلّقت نتيجة لعدم متتعها بالتعليم 
املناسب أو نتيجة خوفها من مواجهة املجتمع كامرأة 
ُمطلّقة وتعول، لذلك فهي حتتاج إلى من ينفق عليها، 
»ولذلك، عليها دفع الفاتورة من صحتها من خالل 

تقبلها للعنف اجلسدي بنفس راضية«.
أما عن السبب الذي يجعل الرجل يستخدم يده 
وقدمه في إدارة حوار مع زوجته، فيرى العيسوي 
نفسية  ُعقد  وج��ود  مثل  كثيرة  أسباباً  هناك  أن 
علمية  مكانة  منه  أعلى  زوجته  أن  يشعر  )كالذي 
أو اجتماعية أو اقتصادية( ويجد أنه يتفوق عليها 
بقدرته اجلسمانية الذي ال يتواني عن إفراغها في 
حاالت الغضب في زوجته، »فاإلحساس بالدونية، 

ظاهرة �رشب الزوجات يف املجتمع 

ال�رشقي ترجع اإىل �ضخ�ضية الرجل 

ال�رشقي والتفوق الذكوري



30

العدد)483( مارس 2011

ضعفها  على  رجولته  إثبات  يحاول  الرجل  يجعل 
األنثوي«.

يتابع العيسوي- تكون  وهناك حاالت أخرى – 
واملخدرات  الكحول  على  اإلدم��ان  تعاطي  نتيجة 
اجلهل  مع  احلياة  في  والفشل  البطالة  إلى  إضافة 

وعدم التدين.
بها  يتذرع  التي  العصبي«  »ال��زوج  حجة  وعن 
فإن  الهمجية،  التصرفات  ه��ذه  لتبرير  البعض 
العيسوي يرفضها قائالً: »هذه ُحجة واهية خالية 
من أي مصداقية، فإذا كان عصبياً، فلماذا ال يقوم 
البطولي  أداؤه  يقتصر  وملاذا  مثله،  رجل  بضرب 
يعلم  أنه  ببساطة  اإلجابة  الضعيفة؟  زوجته  على 

بأنه املنتصر في مسرحية إثبات القوة هذه«.

�شي ال�شيد

العبيدي أستاذة علم اجتماع،  الدكتورة انتصار 
الظواهر  من  ال��زوج��ات  ض��رب  ظاهرة  أن  ت��رى 
املنتشرة في العالم والتي ُتشكِّل صورة من صور 
أنواع شريعة  من  املرأة ونوعاً  املوجه ضد  العنف 

الغاب.
وتقول: »على الرغم من رفض املجتمعات لهذه 
الظاهرة، إال أنها تتزايد بشكل يدعو إلى القلق حتى 

في أكثر املجتمعات متدنا ورفاهية «.
الواليات  في  الرسمية  اإلحصائيات  وسجلت  
الرجال يضربون  من  أن  79%   األمريكية   املتحدة 
فرنسا  في  أما  عاهة،  إلى  يؤدي  ضربا  زوجاتهم 
فهناك مليون امرأة تتعرض للضرب سنوياً، وفي 
بريطانيا يضرب  %77  من األزواج زوجاتهم بدون 
سبب ، وفي روسيا تتعرض  36  ألف زوجة للضرب 

من أزواجهن.
وترجع العبيدي انتشار ظاهرة ضرب الزوجات 
الشرقي،  الرجل  شخصية  إلى  العربي  العالم  في 
حب  في  واملتمثلة  الذكورية  الفوقية  والنظرة 
السيطرة والتملك، وهي الشخصية التي يطلق عليها 
»سي السيد«، وهي من أكثر الشخصيات الذكورية 

انتشاراً في مجتمعنا.
وتتابع: أن هناك فهماً خاطئاً للرجولة فهي تعني 
لديهم: التسلط والغلبة والقهر، وهو ما يفسر وجود 
ما يعرف )بالسادية ( عند الرجال واعتبارها حقاً 

مكتسباً.
الوحيدة لوقف هذا  الوسيلة  أن  العبيدي  وترى 
العنف املوجه ضد املرأة هي التربية، حيث يجب أن 
يتعلم األطفال منذ طفولتهم معنى املودة والرحمة 
بني اجلنسني في احلياة الزوجية، لكي يشبوا على 

هذه املبادئ ويتّبعوها طوال حياتهم . 

�شرب ال�شواك

مشكلة  من  والقوانني  الشرائع  موقف  وحول 
طاهر  مصطفى  الدكتور  يقول  الزوجات،  ضرب 
والدراسات  البحوث  »مركز  في  قانوني  باحث 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  اإلستراتيجية« 
من  الدولة  قوانني  استقى  اإلماراتي  املشّرع  إن 
واألحكام  اإلسالمية  هما:الشريعة  مصدرين 
الوضعية، فالشرع كفل حق تأديب الزوجة، وأعطى 
له  احل��ق  ه��ذا  ولكن  زوجته،  تأديب  حق  ال��زوج 
ضوابط شرعية، ومحاط بضمانات صارمة لصالح 

من يوقع عليها التأديب. 
ويشير طاهر، إلى أن الضرب التأديبي ليس هو 
بالنصح  البدء  الزوج  احلل األول وإمنا يجب على 
لم  وإذا  املضاجع،  في  الهجر  وبعدها  واإلرشاد، 

د. مصطفى طاهر طارق عيسويمنى البلوشي شريفة عبد الله

تفلح هذه احللول يلجأ إلى الضرب التأديبي املقيد 
أنها مقتصرة على  أولها  بضوابط يجب مراعاتها، 
الزوج فقط دون غيره، وال يحق ملن يقوم مقامه في 
سفره كوالد الزوج أو أخوه تأديب الزوجة، ثانياً: 
و ال  لها عظماً  التأديبي ال يكسر  الضرب  أن هذا 
تنزف دماً وال يسبب أثراً وال جرحاً، إضافة إلى أن 
الضرب على الوجه ممنوع شرعاً، لذلك فالضرب 
املقصود هنا هو »ضرب السواك« كنوع من التعبير 

عن غضب الزوج وعدم رضائه.
اجلرائم  من  هو  الضرب  أن  طاهر،  ويوضح 
البدني«  اإليذاء  »جرائم  القانون  في  ُتسمى  التي 
عليها  يعاقب  جرمية  وه��ي  جنحاً،  تعتبر  التي 
الضوابط  إذا خرج عن  العقوبات االحتادي  قانون 
الضرب  اعتبر  فاملُشرِّع  إليها،  اإلشارة  سبق  التي 
جرمية يعاقب عليها بعقوبات مختلفة بحسب طبيعة 
االعتداء اجلسدي، فهناك ضرب يفضي إلى موت، 

وآخر إلى عاهة مستدمية أو إلى إجهاض.
وحسب املادة »336« من قانون العقوبات يعاقب 
بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنني من اعتدى 
على سالمة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من 
ذلك قتالً، ولكنه أفضى إلى املوت، كما تشير املادة 
على  تزيد  مدة ال  بالسجن  يعاقب  أنه  إلى   »338«
خمس سنوات من اعتدى على سالمة جسم غيره 
إلى عاهة مستدمية  االعتداء  بأية وسيلة، وأفضى 
دون أن يقصد إحداثها وتكون العقوبة السجن مدة 

ال تزيد على عشر سنوات .

الغالف
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اإىل 

املحراب

من املذبح 

م�شلمون جدد وجدوا �شالتهم 

واأعادوا ترتيب حياتهم.

نوال �سامل
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ما بني ليلة وُضحاها، وجدوا ضالتهم، وامتألت 
قلوبهم نوراً وإمياناً، بعد النطق بالشهادتني، فكانت 
جديد،  من  حياتهم  ليبدأوا  كافية  الكلمات  هذه 
ويرسموا لغدهم مستقبالً جديداً في دين متسامح 
ورحيم، فقد طووا صفحة عن أعوام مضت ليفتحوا 
األجر  كاسبني  والهداية،  بالنور  آٍت  لغٍد  صفحات 
اإلسالم  دين  اعتنقوا  أن  بعد  والطمأنينة،  والثواب 

احلنيف عن قناعة تامة، ودومنا إكراه أو ترهيب.

> جني )فاطمة(: أسلمت بعد 40 عاماً قضيتها 
في ظلمات الشرك

إح��دى  ف��ي  ممرضة  تعمل  )أمريكية(  ج��ني 
حيرة  في  كانت  أبوظبي،  في  اخلاصة  العيادات 
كبيرة قبل دخولها اإلسالم، فعندما تشاهد طقوس 
في  تسري  بالطمأنينة  تشعر  اليومية  املسلمني 
روحها، وكم من أيام قضتها بني اجلاليات املسلمة 
والعربية لتحصل على بعض اإلجابات عن أسئلتها، 
بفاطمة:  اسمها  استبدلت  أن  بعد  ج��ني:  تقول 
قبل  اإلس��الم  معرفة  في  كبيرة  برغبة  »شعرت 
املراكز  الكثير من  أميركا  دخوله، ولدينا هناك في 
املسلمني كذلك،  لغير  أبوابها  التي تفتح  اإلسالمية 
املسلمني  له. ومعاملة  ال مثيل  فريداً  ديناً  فوجدته 
نحن  معاملتنا  عن  كلياً  مختلفة  هناك  بعضهم  مع 
األقدار  شاءت  حتى  ببعض،  بعضنا  األمريكيون 
وأتتني فرصة عمل في البحرين، فعشت وتعايشت 
مع اجلو واملناخ اإلسالمي، فأشهرت إسالمي هناك 
قبل أن انتقل إلى اإلمارات. وحقيقة لم أشعر بهذه 
حينما كنت غارقة في  أربعني عاماً  الطمأنينة منذ 

ظلمات الشرك والضالل«.

 180 اإلس��الم  عن  نظرتي  تغّيرت  عائشة:   <
درجة

تفقه  )عائشة(  كريستني  البريطانية  تكن  لم 
العنف  تعرفه  ما  جل  فكان  اإلس��الم،  عن  شيئاً 
وسائل  بعض  في  ذلك  لها  كما صور  واإلره��اب 
التي  املتطرفة  اجلماعات  وبعض  األجنبية،  اإلعالم 
جرائمها  خلفه  تخفي  ستاراً  اإلس��الم  من  تتخذ 
وأفكارها الرجعية، وتقول:»كنت طالبة في املرحلة 
حيّنا  في  كان  البيت  إلى  عودتي  وأثناء  الثانوية، 
سلوكهم  في  األط��وار  غريبي  األشخاص  بعض 
فقد  مسلمون،  بأنهم  بعدها  وعرفت  وأشكالهم، 
كانوا يضايقون املارة بوجوههم العابسة وكلماتهم 
وصرخاتهم التي ال نفهمها، وأصبحت لدي قناعة 
واملسلمني، حتى  اإلسالم  بأن هؤالء ميثلون  تامة 
اإلمارات،  جامعة  في  هنا  العمل  فرصة  جاءتني 
فتغيرت نظرتي عن اإلسالم واملسلمني 180 درجة، 
بل وأصبح بعض زمالئي وزميالتي في التدريس 
من أقرب أصدقائي ورأيت الكرم واأللفة واحلميمية 
بينهم، عندها قررت اعتناق اإلسالم، اذ عرفت الفرق 
بني اإلسالم احلقيقي وما رأيته وعشته في بلدي«.

> نور: اإلسالم حفظ املرأة وصانها
خرجت »نور« من الظلمة إلى النور بعدما أنار الله 
بصيرتها في البحرين، وكانت كثيرة التساؤل عن 

بارتدائها  واملسلمني، وهي سعيدة  اإلسالم  طبيعة 
لم  الذي  ديني  عن  أبحث  »كنت  وتقول:  احلجاب 
إسالمي  أشهرت  أن  وما  به،  اقتناعي  لعدم  أجده 
السؤال  كثيرة  نفسي  وجدت  حتى  البحرين  في 
عنه، وقد ساعدتني بعض الفتيات في عملي هناك، 
بأداء الصالة والعبادات األخرى، وأيضاً ساعدنني 
العبادات،  لي  تشرح  التي  الكتب  بعض  جلب  في 
فأصبحت على يقني تام بأنه الدين احلقيقي، حتى 
أتيت إلى اإلمارات فالتحقت بأحد املراكز اإلسالمية 

هنا ففهمت اإلسالم بشكل أكبر«. 
معها  أسرتها  وتعامل  بإسالمها  يتعلق  وفيما 
يكن  لم  الفلبني،  بلدي  إلى  عدت  »عندما  تضيف: 
إقناعهم  يشغلني  ما  بقدر  الشاغل  شغلي  اخلوف 
باعتناق اإلسالم، بعد أن شعرت مبيل أخوتي إلى 
هذا الدين اجلديد عليهم، ولكن ترددهم من غضب 
األيام  مع  ولكن  ذل��ك.  دون  حال  ما  هو  والدتي 
أمي  إقناع  يوم  بعد  يوماً  ونحاول  أختي  أسلمت 
وأخي بالدخول إلى اإلسالم الذي أراه ديناً يحفظ 
املرأة ويصونها، فما إن ارتديت احلجاب حتى قل�ّت 

املضايقات التي كنت أتعرض إليها من قبل«.

> هاجر: اتهمتني أمي بجلب العار إلى العائلة 
بسبب إسالمي

بديانتها  سعيدة  كولومبيا  من  هاجر  تكن  لم 
أجنبية  دولة  في  اإلسالم  وجدت  وقد  املسيحية، 
منذ  »أسلمت  وتقول:  اجلزائريني،  أحد  طريق  عن 
للعمل،  سويسرا  في  وجودي  أثناء  سنوات  ست 
وقد أرشدني إلى طريق الصواب أحد األخوة هناك، 
الذي قام بتوضيح وشرح معنى اإلسالم وُخلقِه لي 
من دون إجباري على اعتناقه، ألنني لم أكن سعيدة 
أكن  ولم  أعبده،  أن  دون  بالله  أؤمن  وكنت  بديني 

أذهب إلى الكنيسة قط«. 
وعن معاناتها في بلدها تقول: »كان أهلي حذرين 
في التعامل معي بسبب فكرتهم السيئة عن اإلسالم 
وسائل  بعض  قبل  من  عنه  الهدامة  األفكار  جراء 
اإلعالم الغربية املعادية لإلسالم، حتى وصل األمر 
إلى اتهام أبي لي بجلب العار إليهم بسبب إسالمي، 
فاقتنعت كلياً بصعوبة العيش هناك، حتى شاء القدر 
وأشارت إلي إحدى قريباتي بالقدوم إلى اإلمارات، 
فلم أتردد في املجيء، والتحقت بإحدى الدور التي 

قدمت لي الكثير من اخلدمات«.

> نتاليا: اكتشفت أن اإلسالم أسلوب حياة
إحساسها  عن  نتاليا  حتدثنا  بيالروسيا  ومن 
حياتها  وعلى  عليها  طرأ  ال��ذي  الكبير  والتغيير 
عند دخولها اإلسالم فتقول: »عرفت اإلسالم عن 
طريق زوجي الذي وجدت لديه الكثير من األجوبة 
ألسئلتي حوله، وكان صبوراً معي وساعدني في 
كثير من األمور املتعلقة باإلسالم، وقد أعجبني في 
من  احلياة،  جوانب  كل  فيه  بأن  اإلسالمي  الدين 
ناحية العالقات األُسرية واالجتماعية، وأنه أسلوب 
حلياة  اليومية  للتفاصيل  منظمة  وطريقة  حياة 
اإلسالمي  بالزي  كبيرة  بسعادة  وأشعر  املسلم، 
ويصونها  املرأة  يحفظ  زياً  وأجده  أرتديه،  الذي 

نتاليا: اكت�شفت اأن

الإ�شالم اأ�شلوب حياة

هاجر: اتهمتني اأمي 

بجلب العار اإىل العائلة 

ب�شبب اإ�شالمي

نور: الإ�شالم حفظ 

املراأة و�شانها
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حتقيق

عن مطامع اآلخرين، إلى جانب إحساسها باألمان، 
وبالفعل هناك فرق كبير وتغيير واضح في حياتي 

قبل وبعد إسالمي«.

دخولي  قبل  رمضان  أص��وم  كنت  س��ارة:   <
اإلسالم

بعد 12 عاماً، اقتنعت سارة باإلسالم، وكانت هذه 
السنوات كفيلة بأن جتد إجابات عن كافة أسئلتها، 
وتقول: »أسلمت منذ عام واحد فقط، ولكنني هنا 
أعيش اإلسالم منذ 12 عاماً، وكانت كافية بالنسبة 
لي، ألجد الدين الذي بحثت عنه لسنوات، فقد كنت 
في بلدي إثيوبيا مسيحية أرثوذكسية، ثم حتولت إلى 
مسيحية بروتستانتية، ولكنني لم أكن على اقتناع 
اإلمارات  إلى  الدين احلقيقي، حتى جئت  بأنه  تام 
وعشت في مجتمع إسالمي بحت وتزوجت بعربي 
مسلم وكنت ال أزال على ديانتي السابقة، وقد كنت 

القتناعي  كافية  كانت  واحدة  جلسة  > زرزر: 
بأن اإلسالم هو الدين احلقيقي

معها  حاملة  زرزر،  أتت  )بورما(  ماينمار  من 
هنا  لتجدها  اإلسالم،  حول  التساؤالت  من  الكثير 
بأنه  لثقتي  اإلسالم  »اعتنقت  تقول:  أقرانها،  بني 
دين العالم أجمع، وقد قرأت القرآن الكرمي مترجماً، 
وقمت مبقارنته مع ما قرأته في كتب مقدسة أخرى. 
الكبير للمسلمني في  العدد  كما كنت استغرب من 
قراءة  في  فتعمقت  السبب،  عن  فتساءلت  العالم 
الكتب اخلاصة باإلسالم وأيضاً فهم معاني القرآن 
الكرمي، إلى أن نصحتني إحدى زميالتي بااللتحاق 
بأحد املراكز اإلسالمية هنا، فجلست مع أحد األخوة 
هنا، والذي شرح لي اإلسالم بشكل مفّصل، وكانت 
تلك اجللسة كافية القتناعي بشكل كلي بأن الدين 

اإلسالمي هو الدين احلقيقي«. 
لم تتوقع زرزر بأن إسالمها سيكون سبباً في 

أؤدي  العبادة،  وقت  حتني  وحينما  فقط،  ظاهرياً 
سأهجر  بأنني  واعتقد  مغلق،  باب  خلف  عباداتي 

بلدي بشكل نهائي«.

اإلسالمية  املراكز  أحد  إلى  زيارة  لنا  كانت 
زايد  »دار  وهي  اجلدد،  املسلمني  ترعى  التي 
للثقافة اإلسالمية« في مدينة العني، التي تعمل 
على ترسيخ املبادئ والقيم واألخالق اإلسالمية، 
التي  واملجانية  املتنّوعة  اخلدمات  إلى  إضافة 
تقدمها ملنتسبي الدار مثل: تقدمي برامج تعليمية 
السكن  وتوفير  لغات،  بعدة  اجلدد  للمهتدين 
واملواصالت املجانية للدارسني، وإيفاد عدد من 
املهتدين اجلدد لألراضي املقدسة لتأدية مناسك 
احلج والعمرة وتوزيع كتب تعريفية وتعليمية 
عن اإلسالم بلغات عدة وغير ذلك من الوسائل 

التي تساعد املسلمني اجلدد على االندماج. 
هذه  فإن  باللغة،  املتعلقة  املعّوقات  وعن 
املعّوقات ال تقف حائالً أمام استمرار املسلمني 
اجلدد في الدراسة، حيث وفرت الدار مدرسني 
يتحدث  التي  الرئيسية  اللغات  يتقنون  أكفاء 
وفعاليات  أنشطة  الدار  وتنظم  املهتدون.  بها 
للمهتدين اجلدد على مدار العام، وتتنوع هذه 
والدورات  املتخصصة،  الدورات  بني  األنشطة 
باإلضافة  والتدريب،  العمل  وورش  احلرفية، 
إلى دمج  التي تهدف   السنوية  الفعاليات  إلى 
املجتمع احمليط وتعريفهم مبنهج  املهتدين في 
وتقبل  التسامح  على  القائم  االسالمي  الدين 
اآلخر، والوسطية واالعتدال ونبذ التعصب، كما 
تسهم األنشطة والفعاليات في تعريف املهتدين 
املجتمعية  األنشطة  طريق  عن  الدولة  بثقافة 
املختلفة واملشاركة في املناسبات التي تنظمها 

املؤسسات األخرى.
أصوم رمضان وألبس احلجاب وال زلت على ديني، 
حتى أزفت الساعة، فأخبرت زوجي برغبتي دخول 
اإلسالم ونطقت الشهادتني«. ولم يؤثر دين سارة 
اإلسالم  على  شجعتهم  بل  أبنائها،  على  السابق 
وقراءة القرآن وتضيف: »قمت بتربية أبنائي على 
تعلمني  الكبرى  ابنتي  كانت  وقد  اإلسالم،  تعاليم 

القرآن الكرمي ومعانيه«.

نبذ أسرتها لها، وتقول: »بالرغم من معارضة أهلي 
ومجتمعي لي، واعتبار خروجي عن الديانة البوذية 
خروجاً على التقاليد واألعراف، إال أنني لم أحزن 
الله سبحانه وتعالى، وعندما أقوم  ليقيني بوجود 
بزيارتهم يشترطون علي خلع احلجاب والتخلي عن 
التصرف والسلوك اإلسالمي، وأقوم بذلك مجبرة 
حفاظاً على نفسي من األذى، فأتخلَّى عن اإلسالم 

دار زايد

كنت ا�ضتغرب من العدد الكبري للم�ضلمني 

TAيف العامل فت�ضاءلت عن ال�ضبب
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حركو�س . .

مركو�س!

السعادة  عن  يبحثن  الزوجات  يجعل  الذي  ما 
الزوجية بني أحراش املشعوذين والدجالني، وكيف 
لسيدات جامعيات عامالت تراهن في انتظار دورهن 
في طابور عّراف، وملاذا تنفق هؤالء النسوة كل هذه 
نساء  عن  اإلعالم  في وسائل  نقرأ  وملاذا  األموال، 
ذوات مستويات اجتماعية واقتصادية مرتفعة يقعن 
اإلجابة  والدجالني؟  واملشعوذين  للنصابني  فريسة 
الغريب  ببساطة: استعادة حب رجل.. هو زوجها 
البعيد! ال نهدف بالطبع إلى التنديد بنساء مثقفات 
وخيانة  بطمع  بالتشهير  وال  عرَّافني،  إلى  جلأن 
متناقضة  حقائق  لقراءة  دعوة  ولكنها  املشعوذين، 
بهدوء وتأٍن عن نساء يلهثن خلف حب »ُبعولتهن« 
والبخور  اللبان  على  والنفيس  الغالي  وُيقدِّمن 

و»األحراز« والتمائم كقربان للسعادة املنتظرة.
ونبدأ أوالً بطبيعة عمل املشعوذين واملشعوذات.. 

فالبدايات تنم عن النهايات. 

�شم�شرة

إلى  الضحايا  الس��ت��دراج  ط��رق  ع��دة  هناك 
والوساطة،  السمسرة  طرق  ومنها  املشعوذين، 
وجتسدها امرأة )س.ش( تعمل في مركز للتجميل 
من  زبوناتها  تستدرج  إنها  ل�)999(:  قالت  حيث 
فعل  على  ق��ادرة  أنها  وتوهمهن  التجميل  مركز 
الكثير من خالل مشعوذ مشهور يظهر في إحدى 
يقوم  الذي  ع(   . )م  ويدعى  التلفزيونية  القنوات 

بعمل »األحراز« و»األحجبة« الِسحرية.
إلى  احملتاجات  النساء  مع  »أتفق  وتضيف: 
بالتنسيق بينها وبني  مساعدة من املشعوذ وأقوم 

عندما تعجز الطرق التقليدية عن ا�شتعادة األفة الأزواج، تتدخل اخلرافات.

الرا الظرا�سي 

املشعوذ وآخذ عمولة من الزبونة بعد تزويدها برقم 
املشعوذ لتحكي له مشكلتها، وبعدها أقوم بتوصيل 

احلرز الِسحري لها«.
وتتابع قائلة: إنها تطلب من الزبونة اسمها واسم 
أمها واسم الزوج واسم أمه، مشيرة إلى أن العمل 

يكلف عشرة آالف درهم.
استطاعت  اجلنائية  واملباحث  التحريات  أن  إال 
استدراج املتهمة، وإلقاء القبض عليها متلبسة وهي 
التي  النسائية  الشرطة  أفراد  أحد  املال من  تستلم 

كانت تعتقد أنها زبونة للمشعوذ. 

�َشْعوذ لتعي�ش!

النصب  عملية  من  اتخذ  من  املشعوذين  ومن 
التي تقول:  هذه مهنة، ومنها :)ط.م.( اخلمسينية 
عن  زوجها  انقطاع  بعد  الشعوذة  امتهنت  إنها 
اإلنفاق عليها وعلى أطفالها، بسبب تكرار اخلالفات 
الزوجية بينهما، ففكرت في كيفية كسب املال من 
دون أن تعمل أو تفارق بيتها، وزيَّن لها الشيطان 
والنصب  والِسحر  الشعوذة  مجال  في  العمل  هذا 
على النساء احملتاجات بتسويق حلول سحرية لهن 

حلل مشاكلهن الزوجية.
وتقول)ط.م.( إنها تعمل في هذا املجال منذ ثالث 
سنوات حيث تعلَّمت الِسحر من صديق لزوجها في 
مكان سكنها في مصفح، حيث متارس نشاطها في 

الشعوذة والنصب.
وتضيف قائلة: »كان صديق زوجي يحضر لي 
بالِسحر  اخلاصة  الكتب  بعض  األصلي  بلدي  من 
الوصفات  بعض  عمل  يعلمني  وكان  والشعوذة، 

الِسحرية التي تساعد على السعادة الزوجية«.
واسعة  شبكة  تكوين  في  جناحها  كيفية  وعن 
يلدون  »الزبائن  تقول:  »زبونات«  تسميهن  ممن 
عن  تخبر  منهن  واحدة  مع  جناحي  فبعد  زبائن، 
»معجزاتي« جاراتها وصديقاتها وأخواتها، وهكذا 

تتوسع دائرة عملي«.
وعن مكونات »األحراز« الِسحرية التي توزعها 
»كل  تقول:  السعادة  عن  الباحثاث  النساء  على 
الزوجية،  السعادة  عن  باحثات  لي  يأتني  النساء 
هن  أو  ومبشاعرهن،  بهن  يكترثون  ال  فأزواجهن 
على خالف دائم مع أزواجهن، لذلك يأتني بحثاً عن 
احلل فأبيع لهن بعض زجاجات املاء والسكر وامللح 
املمزوج ببعض »األعمال السفلية« لترشه على أكل 
الزوج ملدة زمنية معينة حسب نوع املشكلة ودرجة 

تعقيدها!« 

توريث!

املشعوذ )ق.غ( أربعيني، عربي اجلنسية يعترف 
في  ليعمل  زي��ارة  بتأشيرة  اإلم��ارات  دخل  بأنه 
هذه  ميارس  وأنه  والده،  عن  ورثه  الذي  الِسحر 

األعمال منذ تسع سنوات.
الِسحر  يفك  إنه  )ق.غ(:  يقول  وعن تخصصه، 
والشعوذة ويعالج الصرع، ويقوم بحل املشاكل بني 
األزواج وإنقاذ احلياة الزوجية من الضياع، معتبراً 
وبخور  أعشاب  عن  عبارة  الِسحرية  »أحرازه«  أن 
»ال ضرر منها بل هي مباركة«! وعن أغلب طلبات 
الطويلة  خبرتي  واقع  »من  قائالًً:  يخبرنا  زبائنه، 
حياة  عن  يبحثن  النساء  أغلب  إن  القول،  ميكن 
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زوجية سعيدة، أما الرجال فكلهم يلهث خلف املال«. 
ال يقتصر زبائن )ق.غ.( على فئة اجتماعية معينة، 
واقتصادية  علمية  مستويات  من  أُناس  هناك  بل 
غير  حلول  بوجود  إلميانهم  اليه  يلجأون  رفيعة 
منطقية ملشاكل منطقية، فهؤالء ال يهتمون بأسباب 
مشاكلهم لعجزهم عن إيجاد حلول، ولكنهم يبحثون 

عن حلول سحرية توقف متاعبهم في احلياة.
بوصف  يقوم  إنه  األربعيني:  املشعوذ  ويقول 
الطالق  ولتفادي  الزوجية  عالجات حلل اخلالفات 
والهجران بني األزواج، وهو يصف للنساء الباحثات 
عن السعادة الزوجية عالجات هي عبارة عن سائل 

ملشكالت  كعالج  بيضاء  و»أح��راز«  اللون  زهري 
احلب بني األزواج وللتقريب بينهم.

الزوجة  »على  فإنه  االستعمال  أما عن طريقة 
زوجها  سيارة  في  األح��راز  أحد  تضع  أن 
الزهري،  السائل  أما  بيتها،  أمام  واآلخر 
في  الباقي  وترش  به  تغتسل  أن  فعليها 

غرفة نومها«.

فراغ روحي

األخصائية االجتماعية مها امليسري، تعتبر 
أن الذين يبحثون عن السعادة سواء كان ذلك في 
املال، هي شخصيات  عن  أو بحثاً  الزوجية  احلياة 
تعاني من فراغ روحي وإمياني، ألنهم يلجأون إلى 
هناك  بينما  احلياتية،  مشاكلهم  حلل  خالقهم  غير 
تعاليم واضحة متاماً في القرآن الكرمي واألحاديث 
الشريفة، تنهى عن اتباع طرق الِسحرة واملشعوذين، 
في طلب  النفوس ال يجدون حرجاً  ولكن ِضعاف 
عبدالله  مرمي  وت��رى  املشعوذين.  من  املساعدة 
األُميات  أن  يعتقد  البعض  أن  بنك(  في  )موظفة 
واجلاهالت، هن زبائن للمشعوذين، ولكن احلقيقة 
لهن نصيب مذكور من  تؤكد أن اجلامعيات أيضاً 
»املستوى  قائلة:  وتتابع  الدجل.  و  الشعوذة  عالم 

التعليمي ال يعني بالضرورة عدم االعتقاد بالدجل، 
وال يحدد مستوى الوعي«.

عامالً  يكون  قد  التعليم  مستوى  أن  وتضيف: 
مهماً في االبتعاد عن مثل هذه الظواهر، ولكنه ليس 

مقياساً حقيقياً، بل هو الوعي الديني والثقافي.

اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه؟

العالقة  أن  )م��درس(  اجلاس  إبراهيم  ويعتقد 
بني الزوجني تبقى أبرز األسباب التي تدفع النساء 
إلى اللجوء إلى الدجل والِسحر بحثاً عن السعادة 

واحلب.
الشعوذة  لعالم  تلجأ  »امل���رأة  قائالً:  ويتابع 
ظلم  مواجهة  في  والعجز  بالضعف  إلحساسها 
بالزواج  أو  بالطالق  لها  املستمر  وتهديده  الزوج 
األسري  استقرارها  في  املهددة  فالزوجة  بأخرى، 
إلى  تلجأ  قد  الشارع  إلى  طردها  من  واخلائفة 
العرَّافة ملساعدتها في االحتفاظ ببيتها الذي يوشك 

أن ينهار«.
ويتفق معه في الرأي مروان العسالي )موظف( 
الذي يقول: إن النساء اللواتي يلجأن إلى الِسحرة 

واملشعوذين هن ضحايا ُعنف الزوج.
حياتها  في  سعيدة  امل��رأة  كانت  إذا  ويتابع: 
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عن  بحثاً  العّرافني  إلى  تلجأ  لن  فهي  الزوجية، 
وهناك  املقابل  وفي  بيتها.  في  املفقودة  السعادة 
الطرق  بكل  ويحاولن  أزواج��ه��ن  يحبنب  نساء 
وتراهن  بهم  االحتفاظ  الشرعية  وغير  الشرعية 

لذلك، يلجأن إلى املشعوذين لعلهن يجدن ذلك احلل 
الِسحري الذي يحبّب الزوج بهن ومينعه من إيقاع 
الطالق أو الزواج بأخرى أو اجلري وراء النساء.. 

ولكن هيهات! 

اأخبارهم يف كل مكان

ال�شعودية: م�شعوذ تكنولوجي!

والنهي  باملعروف  األم��ر  »هيئة  رج��ال  قبض 
»خميس  مبحافظة  السوق  مركز  في  املنكر«  عن 
مقر  أمام  اجلنسية  عربي  مشعوذ  على  مشيط«، 
سكنه في حي اخلالدية وبحوزته طالسم وأعمال 
شعوذة وذاكرة تخزين »USB« عليها عدد من كتب 
على  الهيئة  رجال  وقبض  الِسحر.  وتعليم  تعلُّم 
املشعوذ وبحوزته 13 عمالً سحرياً منها 10 أعمال 
»العطف  نوع  من  أعمال  و3  »الصرف«  نوع  من 
والتسخير«، إضافة إلى خامتني أحدهما مغلق على 
عمل سحري نوع »عطف وتسخير« ومجموعة من 
األعشاب والزيوت والعطور املستخدمة في أعمال 

الشعوذة.

دبي: ال�شماء متطر دراهم 

حاول أحد املشعوذين األفارقة والذي يقيم في 
دبي أن يوهم ضحاياه باسقاط النقود من السماء 
في  وقع  لكنه  عليه،  يسيطر  الذي  اجلان  بواسطة 
في  أوقعته  حتى  معه  تعاملت  التي  الشرطة  فخ 

املصيدة.
أفرادها  أحد  جندت  إنها  دبي،  شرطة  وقالت 
للتعامل مع املشعوذ وحضر إليه وأوهمه أنه مستعد 
لدفع ما يريد اليه من اجل مشاهدة كيفية إسقاط 
الدراهم إليه من السماء ووعده املشعوذ باحلصول 
من اجلني على 25 مليون درهم في خمس دقائق، 
وطلب من رجل األمن الذهاب إلى البحر ليحضر 
بعد  الصالة  وتأدية  العملية  لهذه  يحتاجه  ماًء  له 
ذلك، ثم يرى بنفسه كيف أن اجلني يقوم بفعلته. 
وفرش املشعوذ للشرطي قطعة قماش على األرض 
عند دخوله الشقة، وطلب منه الصالة ركعتني، ثم 
الدعاء لكي يتم إنزال االموال من السماء والذهاب 
إلى البحر إلحضار املاء، لكنه أثناء وجوده بالبحر 
اتصل به املشعوذ وأبلغه بالعودة فوراً، ألن اجلن 
حضروا ومعهم املال املطلوب وقد أدخله املشعوذ 
إلى غرفة مظلمة وفيها صندوق حديدي وأخبره أن 
املال سينزل من السماء إلى الصندوق، حيث طلب 

منه الصالة ست ركعات خارج غرفة النوم، وبعد 
االنتهاء منها سيجد املال في الصندوق، وفعل رجل 
فيه  فوجد  الصندوق  إلى  وعاد  به،  أمره  ما  األمن 
دوالرات، وكان املشعوذ يقوم بأداء حركات غريبة. 
طلب املشعوذ أتعاباً بلغت خمسة االف درهم ثمنا 
للقماش واالوراق والبخور، إال أن الصفقة لم تتم 
باجلرم  متلبساً  عليه  القبض  أُلقي  حيث  بالطبع، 

املشهود!

اليمن: ع�شفوران بحجر!

مشعوذ  من  نصيحة  بعد  جارته  ميني  قتل 
بقتلها، كونها السبب في تراجع أطفاله في الدراسة 
 51( عوض  مرمي  إن  الشرطة  وقالت  وتعاستهم. 
البريقة  مبديرية  الفارسي  منطقة  في  ُقتلت  عاماً( 
نحوها  مسدسه  حيث صوب  )م(،  املتهم  يد  على 
الناس بعد أن  وأطلق عليها طلقتني أمام جمع من 

توسلت إليه بعدم قتلها.
عليها  املجني  فإن  األولية،  التحقيقات  وحسب 
أطلق  ولكنه  أوالدي«  من  حترمني  »ال  له  قالت 
قلبها  في  منها  اثنتان  أصابتها  رصاصات،   4
وصدرها، وبعد ذلك قال:»هذا جزاء املشعوذين فقد 

كادت حترمني من أطفالي«.
على  آخر  التحقيقات مشعوذاً  في  القاتل  واتهم 
حتريضه بقتلها، حيث أكد له )املشعوذ( بضرورة 

التخلص من املجني عليها خوفاً على أطفاله منها.

م�شر: م�شعوذ مزواج!

من  مصر  في  املنوفية  محافظة  مباحث  متكنت 
القبض على عاطل ميارس أعمال الشعوذة والدجل، 
واألرام��ل  املطلقات  من  سيدة   24 من  ومتزوج 

والفتيات، يستخدمهن في شبكة دعارة.
وذكرت وسائل إعالم مصرية أن رئيس مباحث 
بوجود  يفيد  بالغاً  تلقى  الكوم  شبني  في  اآلداب 
ويستخدم  والشعوذة  الدجل  أعمال  عاطل ميارس 

زوجاته في ممارسة أعمال منافية لآلداب.
وأكدت التحريات أن املشعوذ ُيدعى جمال محمد 

أبو الدهب »35 سنة« عاطل ومتزوج من 24 سيدة 
ثالثة  ويستأجر  والفتيات،  واألرامل  املطلقات  من 
في  زوجاته  تستخدمها  الكوم  شبني  في  عقارات 
الدجل  وأعمال  الرذيلة  وممارسة  دع��ارة  شبكة 
على  القبض  ومت  مالية،  مبالغ  مقابل  والشعوذة 
من  كبيرة  وكمية  جنيه،  ألف   21 وبحوزته  املتهم 
حترير  ومت  املوبايالت،  من  وعدد  املخدرة،  املواد 
محضر بالواقعة وأحيل املشعوذ إلى النيابة العامة 

التي تولت التحقيق.

ماليزيا: يهجر زوجته بعد ن�شيحة 

م�شعوذ

هجر زوج ماليزي زوجته وطفليه، بعدما أخبره 
مشعوذ في أحد املعابد بأنهم يجلبون اللعنة عليه. 
وقالت الزوجة »44 عاما« وُتدعى لوه، إن زوجها 
ذلك  نصيحة  بعد  تركها  عاما   18 عاشرها  الذي 
)الزوج(  توقف  »لقد  الزوجة:  وأضافت  املشعوذ. 
أي  ارت��داء  ورفض  املنزل،  في  الطعام  تناول  عن 
لقد  معاشرتي.  رفض  أنه  كما  له.  اشتريته  شيء 
قال، إنه يخاف من أن أستمر في جلب اللعنة عليه«، 
مضيفة أن ذلك املشعوذ، الذي تعرفه األسرة منذ 

20 عاما تسبب في التفريق بني زوجني آخرين.
وذكرت أن الزوج سحب قبل أن يترك أسرته 37 
ألف رينجت )12 ألف دوالر(، من مدخرات الطفلني 

لدفعها إلى ذلك املشعوذ، وأنه طالب بالطالق.

الهند: قرابني لل�شيطان!

في  وعائلته  مشعوذاً  الهندية  الشرطة  أوقفت 
من  الثانية  في  طفل  تقدمي  بتهمة  البالد  وسط 
عمره كقربان للشيطان. وكان ذوو الطفل قد أبلغوا 
الشرطة بفقدان أثره بعدما كان يلعب في الشارع 
في مدينة شهاتيسغاره على ُبعد 45 كيلومتراً من 

العاصمة احمللية »رايبور«.
وقال قائد الشرطة احمللية: إن املشعوذ وامرأته 
وأوالده الثالثة أوقفوا بعدما ُعثر لديهم على جثة 

الطفل والسكني التي استخدمت في قتله.

مروان العساليمها امليسريمرمي عبداللهابراهيم اجلاس
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»دّم«,  مسألة  بأنه  »ال��ث��أر«  البعض  يعّرف 
أو »إشفاء غليل«. ويصعّب  أو»تصفية حسابات«, 
التعريف به إالّ بوجهني إثنني: اجلاني واملجني عليه، 

وهو حلقة مفرغة و»دّم متجدد«.
الثأر  التحقيق يضع »حتت املجهر« ظاهرة  هذا 
في لبنان كاستثناء وخروج عن القواعد املجتمعيّة, 

والدينيّة, واألخالقية والقانونيّة.

�شريعة الق�شا�ش 

ويصف الشيخ خالد سليم ميوت مساعد قضائي 
بأنه  الثأر  الشرعيّة  بيروت  محكمة  في  شرعي 
من»أبشع اجلرائم ، ومن أخطر الظواهر، إذ تقضي 
على الروابط اإلنسانية«، فهو قتل للنفس بغير حّق, 
الكرمي:)من  كتابه  في  وتعالى  سبحانه  قال  وقد 
بغير نفس أو فساد في األرض فكأمنا  قتل نفساً 
قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس 

جميعاً( )سورة املائدة آية - 32(. 
وأوضح أن القصاص كمصطلح فقهي إسالمي 
مبعاقبة  تقضي  شرعاً  مقّدرة  »عقوبة  إلى  يشير 
اجلاني مبثل ما فعل«. والدليل قوله تعالى )يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى()سورة 
البقرة - آية 178(، واحلكمة من مشروعيته اعتباره 
الثأر.  لطلب  أساسياً  ورادع��اً  باملثل,  معاقبة  مبدأ 
وما ذكره العلماء املسلمون في هذا املجال:»اعتبار 
مما  وأوليائه,  عليه  املجني  غيظ  شفاء  القصاص 

الثأر أو محاولة االنتقام. فضالً  مينعهم من طلب 
فاجلاني  اجلرمية,  ارتكاب  عن  رادع��اً  كونه  عن 
سيشعر باخلوف والتردد عند فعل اجلرمية إن علم 

أنه سيعاقب عليها بالقصاص«.
الثأر  لظاهرة  حّدا  وضع  اإلسالم  وأض��اف:أن 
ودعا إلى إنهائها من خالل تطبيق العدل الذي يقوم 
به ولّي األمر, وليس أحداً من الناس حتى ال تكون 
مشروعية  جعل  الكرمي  فوضى,»فالقرآن  احلياة 
بيد  وليس  األم��ر  ول��ّي  أو  احلاكم  بيد  القصاص 
أفراد املجتمع، وذلك صيانة للحرمات وَحْقناً للدماء 
وتطبيقاً للعدالة ونشراً لالستقرار واألمن«، مشيراً 
مكان  اليوم  يقوم  املدني  الوضعي  أّن»احلكم  إلى 
احلاكم, وبالتالي مسألة القصاص هي رهن القانون 

اجلزائي املدني«.
 ورأى أن من أسباب الثأر ضعف الوازع الديني 
وتراكمات احلقد والضغائن وحب التشفِّي واالنتقام 
من اآلخر والتباغض والتقاطع والتدابر والعصبية 

البغيضة التي تعتبر من بقايا اجلاهلية. 
وعن كيفية احلد من الثأر، دعا الشيخ ميوت إلى 
بناء العائلة على الصفات احلسنة ومكارم األخالق 
دعا  كما   ، والتقوى  البّر  على  والتعاون  والعفو 
القيّمني على املجتمع من رجال دين وفكر وسياسة 
ومجتمع مدني ومؤسسات إعالميّة إلى العمل على 
مبفهوم  والتوعية  الثأر  من  للحّد  املجتمع  توعية 

القصاص. 

غوغائية

احملامي  عيتاني  ح��ازم  اعتبر  ناحيته،  م��ن 
ضحيّة  أقرباء  أحد  إق��دام  والتمييز  باالستئناف 
»الغوغائية«  من  نوعاً  اجلاني  بقتل  القيام  على  ما 
انتظار  دون  بالذات  احلق  استيفاء  تعتمد  التي 
الغاب«،  تطبيقاً»لشريعة  وبالتالي  القضاء،  حكم 
مما يضرب بعرض احلائط القوانني اجلزائيّة التي 
تقتص من املجرمني. كما يشّكل الثأر إخالالً جسيماً 
باألمن االجتماعي ،وإضعافاً لهيبة وسلطة الدولة«.

للسلطة  تخطيّاً  يعتبر  ال��ث��أر  وأض����اف:»أن 
ثقة وضعف  قلّة  يعكس  وللقانون، وهو  القضائيّة 
إميان باألعمال القضائيّة«, لذا على القضاء أن يكون 
تلك  بخاصة  اإلجراميّة،  بالقضايا  البّت  في  حازماً 
فترة  وذلك خالل  الثأر،  شعار  ترتكب حتت  التي 
من  تقتص  التي  األحكام  تنشر  أن  على  وجيزة 
املجرمني في وسائل اإلعالم، السيما عقوبة اإلعدام، 
إنسانيّة,  غير  يعتبرها  البعض  كون  من  بالرغم 
إلى  النظر  في  اإلنسانيّة  االعتبارات  متسائالً:»أين 

الضحيّة؟«. 
تلحظ  التي  اللبنانية  القانونيّة  النصوص  وعن 
قضيّة األخذ بالثأر, أشار احملامي عيتاني إلى قانون 
العقوبات اللبناني واملواد املتعلّقة باجلنايات واجُلنَْح 

قلوب �ضوداء
الثاأر يف لبنان ظاهرة ل تزال �شارية املفعول.  

بريوت: �سايل اأبو فار�س
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التي تقع على األشخاص مثل املادة 547 على اعتبار 
أّن جرمية الثأر تعتبر قانونياً من جرائم القتل عمداً 
أو قصداً من خالل النّص القانوني التالي:»إّن من 
قتل إنسانا قصدا ُعوِقب باألشغال الشاقة من 15 
إلى 20 سنة«، بينما تنص املادتان 548 و 549 من 
القانون عينه على عقوبة اإلعدام على املجرم وذلك 

في احلاالت املشّددة للقتل قصداً.
وأوضح مثالني في هذا املجال:»األول منصوص 
إقدام  حالة  في  وهو   549 امل��ادة  من  كبند  عليه 
املجرم على القيام بأعمال التعذيب والشراسة نحو 
الذي ينطبق على عدٍد كبيٍر من  األمر  األشخاص, 
جرائم األخذ بالثأر. أّما املثال الثاني، ففي أحد بنود 
املاّدة 548 التي تتناول اإلقدام على التمثيل باجلثّة 
بعد القتل، وهو طقس من طقوس الثأر الذي يعتمده 

اجلاني. 
من  الثأر  جرمية  دراس��ة  إمكانيّة  إلى  وأش��ار 
ظروف  بحسب  باألسباب  واألخ��ذ  القاضي  ِقبل 
اجلرمية ووقائعها, وبالتالي يفتح ذلك املجال أمام 
حاالت استثنائية يلحظها القاضي وأعطاه القضاء 
هذه الصالحيّة بعد أن كانت مقيّدة وذلك مبوجب 
القانون رقم 338 بتاريخ 2-8-2001 الذي ميّكن 

القاضي من منح املجرم األسباب املخفّفة.
وعن احللول التي حتد من الثأر ، تطرق احملامي 
بعض  تقيّده  الذي  االجتماعي  الوعي  إلى  عيتاني 
العادات والتقاليد الرجعيّة ، وقال:»ال نستغّرب أّن 
القروّية  املجتمعات  في  تدور  الثأر  جرائم  معظم 

وتنمية  تعزيز  من  بد  ال  لذا  منها,  النائية  السيما 
االجتماعي  الوعي  لينّمو  واقتصادياً  تربوّياً  القرى 
في  الثأر  يندرج  التي  املجتمعيّة  اآلّفات  من  ويحّد 

إطارها«. 

�شلوك غريزي

ويوضح الدكتور عبّاس مّكي نائب رئيس املجلس 
انفعالي  سلوك  الثأر  أن  النفسي،  للعالج  العاملي 
وجنائّي وغرائزّي يدخل في شريعة الغاب ، و يندرج 
في إطار اجلرمية التي تعتبر »استعداداً بدائياً، نظراً 
آللية الصراع عند اإلنسان القدمي الباحث عن غريزة 
البقاء واحملكوم بنزوات احلاجة الذاتيّة. كما تعكس 
سقوطاً  تنفيذها  طريقة  السيما  وأحداثها  بدوافعها 

للتوازن القائم مابني العقل واالنفعال«.

وعن أبرز األسباب النفسيّة للثأر، أشار إلى أنها 
عدم القدرة على التوازن الداخلي واالحتكام للقانون, 
وكذلك الدوافع النفس-اجتماعية املتمثلة في العصبيّة 
وعدم  العقل  بتعطيل  يترجم  مما  االنفعال  وانفالت 
السيطرة على السلوك, باإلضافة إلى أن نظام العدالة 

ال ُيعتمد كمرجعيّة في ال وعي الثائر. 

املجتمع والثاأر 

وعن آراء أفراد املجتمع بظاهرة الثأر في لبنان 
، اعتبر بيار )48 سنة( الثأر حالة شذوذ مرضي 
بعض  تتبنّى  كيف  مستغرباً  العقل،  اليتقبلها 
املجتمعات ذلك في إطار العادات والتقاليد. ووضع 
كل هذه التساؤالت رهن املجرمني، وحّمل القضاء 
بعض املسؤولية في ما أسماه ب�»التراخي« في هكذا 

حاالت.
ذريعة  إن:»القتل حتت  سنة(   28( دميا  وقالت 
الثأر غير مبّرر مهما كانت الظروف، إنه منطق البّد 
كانت  أّياً  فالقتل  مجتمعاتنا,  في  منه  نتخلّص  أن 

أسبابه غير مقبول«. 
في بعض  الثأر  فقال:»إن  عاماً(   32( أما كرمي 
األحيان يكون رّدة فعل ضرورّية ومبّررة«, و مّن 
منّا يقبل أن ُيقتل أحد من أفراد عائلته ويظّل صامتاً 

ومكتوف األيدي؟.

الثاأر يعترب تخطّيًا لل�ضلطة 

الق�ضائّية وللقانون،
»احملامي حازم عيتاني«

الشيخ خالد ميوت  د. عباس مكي 
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ما زالت قضايانا الوطنية تدور حول عدٍد من املوضوعات تتجمع مياهها لتصب في مجرى »التركيبة السكانية« 
التي يعتقد الكثيرون أنها تراوح مكانها منذ أمد بعيد ميتد من العقد الثاني من عمر الدولة ويكاد يكمل عقده الثالث 
اآلن. يؤيد هذه الفكرة أننا لو رجعنا إلى ما ُكتِب خالل هذه الفترة الزمنية، ورمبا قبلها، لوجدنا أغلبه يدور حول 

قضايا كثيرة تنتهي باحملافظة على الهوية الوطنية املرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقضية التركيبة السكانية.
وقد جاءت التصريحات األخيرة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية رئيس  »املجلس االحتادي للتركيبة السكانية«، في جلسة املجلس الوطني التي عقدت أواخر يناير املاضي، 
لتبث الطمأنينة حول االقتراب من حلول عملية لهذه القضية التي تشكل هاجساً ملحاً لدى كثير من أفراد املجتمع، 
يشترك في ذلك اجلانب الرسمي والشعبي. فقد أكد سموه أن اإلستراتيجية الوطنية ملعاجلة التركيبة السكانية 
بالدولة في مراحل إعدادها النهائية، وسيتم فور االنتهاء منها، وبعد اعتمادها من قبل املجلس االحتادي للتركيبة 
السكانية، وموافقة مجلس الوزراء عليها، إبالغ املجلس الوطني بها، وسوف تتضمن هذه اإلستراتيجية النسبة التي 
تسعى احلكومة للوصول إليها إلصالح اخللل في هذه التركيبة، وهي نسبة نعتقد أن حتديدها مهم كي نستطيع أن 
نضع خططنا املستقبلية ونعمل على تنفيذها. وكان سموه قد أكد في االجتماع الثالث للمجلس االحتادي للتركيبة 
السكانية أن احلكومة تعمل على معاجلة هذا اخللل مبا يحقق التوازن املطلوب بني مسيرة التنمية الشاملة التي 
تشهدها البالد، والثوابت الوطنية العامة التي تعزز مصالح الوطن وأبنائه، وتلبي حقهم املشروع في مستقبل واعد 

د رؤية قيادة البالد. يجسِّ
هذه الرؤية املشتركة بني قيادة البالد وأبناء الوطن مبختلف فئاتهم، وهذا االتفاق على أهمية التوصل إلى حلول 
جذرية لهذا اخللل، يجعالننا ننظر بتفاؤل كبير إلى اخلطوات التي يجري اتخاذها ملعاجلة هذا اخللل الذي غدا يشكل 
هاجساً يتجاوز حدود اخلوف على هوية الوطن إلى اخلوف على أمنه الذي هو أكبر منجزات املرحلة السابقة، وأهم 
متطلبات املراحل الالحقة، ومن يتأمل اجلرائم الوافدة على مجتمع اإلمارات خالل السنوات األخيرة، يدرك دون 
شك شكل هذا اخلطر وحجمه واحلدود التي ميكن أن يصل إليها، كما أن من يتابع حجم البطالة بني أبناء الوطن، 
ويراقب أعداد املترددين على معارض التوظيف وإدارات املوارد البشرية في الوزارات والدوائر احمللية، يلمس مدى 

احلاجة إلى العمل على معاجلة هذا اخللل وتداركه قبل فوات األوان.
يبذلها رئيسه وأعضاؤه لتحقيق  التي  السكانية«، ونثمِّن اجلهود  للتركيبة  دور »املجلس االحتادي  نقّدر جميعاً 
الغايات التي أنشئ من أجلها، وهي جهود تستند إلى معلومات مهمة عن حجم هذا اخللل وآثاره وآفاق تطوره، لكن 
ثمة دوراً ال يقل عن دور املجلس، علينا نحن املواطنني أن نقوم به، هذا الدور قد يتطلب منا جهوداً وتضحيات رمبا 
تبدو لنا صعبة في الوقت الراهن، ألنها تعيد تنظيم حياتنا على نحو جديد، ومتس مصالح البعض منا وتقترب من 
مصادر دخله، لكنها جهود وتضحيات مهمة ال ميكن أن يكتمل دور املجلس االحتادي للتركيبة السكانية دونها. هذه 
اجلهود والتضحيات حتتم علينا أن نبدأ بأنفسنا، ألن الله ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعندما يأتي 
التغيير من القمة والقاعدة ليصب في اجتاه مصلحة الوطن وأمنه االجتماعي واالقتصادي والثقافي، واحملافظة على 
استقراره، عندها نستطيع أن نقول: إننا قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح ملعاجلة خلل التركيبة السكانية 

الذي هو القضية التي تتمحور حولها كل قضايانا الوطنية. 

نحن وخلل الرتكيبة

aliobaid4000@yahoo.com
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القرار ال�ضعب
البع�ص يرف�ص الزواج من �شخ�ص معاق طلبًا لال�شتقرار

والآخر يقبل دعمًا لفكرة الدمج 

غزة ــ عبداهلل عمر 
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غزة ــ عبداهلل عمر 

أن  يحلم  والعديد  ويجول،  يصول  بطالً  كان 
ما  ولكن  إليه،  ليزفها  ابنته  أحالم  فارس  يصبح 
أن سقط هذا البطل عن جواده وأصبح معاقاً حتى 
بطولته  في  وطعنوا  وعودهم  من  اجلميع  ل  تنصَّ
ذوي  من  أنه  بذريعة  لبناتهم  تزويجه  ورفضوا 

االحتياجات اخلاصة. 
فهل الشاب من ذوي االحتياجات اخلاصة إنسان 
من الدرجة الثانية، يجب أن ال يتمتع ذلك الشخص 
باحلقوق التي يتمتع بها أي شخص سوي ال سيما 

احلق في الزواج مبن يريد؟ 
قد تنظر الفتاة للشاب املعاق على أنه غير قادر 
على العمل وشراء الفساتني وتلبية طلباتها إذا ما 
تزوجته، أو أنه سيجلب لها التعب واملشقة، ألنه ال 

يستطيع خدمة نفسه. 

كانت هذه إجابة الشابة سلمى محمد، التي أردفت 
على ذلك بقولها:»ملاذا أنا؟، ملاذا أقبل بشخص معاق 
الفتاة  أن  موضحة  البالد«،  السليم ميأل  والشباب 
التي تقبل ذلك »هي مضحية من نوٍع آخر«، حيث 
الرئيسي  السبب  هو  الشاب  مع  التعاطف  يكون 
للقبول، »وهذا يعني تدمير حياة الفتاة ملجرد أنها 

أشفقت على شاب ليس مناسباً بكل املقاييس«. 
أن  أوضحت  التي  )سمر(،  ال��رأي  ووافقتها 
املجتمع لم ولن يقبل فكرة زواج سليمة من معاق 
أو العكس، ألن أهل الفتاة ال يزوجون ابنتهم إال ملن 
»لو حدث  متابعًة:  لله،  والكمال  كامالً  إنساناً  كان 
وأصيب زوجي باعاقة ما في يوٍم من األيام، فأنا 
مضطرة ملتابعته ورعايته، ويكون وقتها األمر لله، 
وهنا يختلف األمر عن كوني قبلت في األصل بزوٍج 

من ذوي االحتياجات اخلاصة«. 

نعم.. نقبل! 

الشباب  من  فئة  وقفت  الرافضون،  كثُر  وبينما 
حملت من اجلرأة ما يكفي لتقول مبلء الفم: »نعم 
نقبل«، وكانت أولهم الشابة )سارة( التي حتدثت 
بشر  اخلاصة  االحتياجات  »صاحب  بقولها:  إلينا 
مثلنا، أليس له احلق في أن يستمتع بحياته كغيره 
من الناس؟، ماذا يعني لو كان ال يستطي�ع املشي 
أو فاق�داً ألحد أعضائ�ه؟! هل هذا السبب كاٍف ألن 
بأنه  يكفي  )ب�اب�ا(،  كلم�ة  يسم�ع  أن  من  نحرمه 
حول�ه  من  الناس  همس�ات  مرارة  وبكل  يتج�رع 
يريد  ال  هو  االستعطاف:  بنظ�رات  يرمقون�ه  وهم 
منا إال أن نشعره بأنه شخص عادي ال يفرق عنا 
شيئاً، معتبرًة نظرة الناس إلى صاحب االحتياجات 
يكون  قد  واحداً  معاقاً  إن  إذ  »قاصرة«،  اخلاصة 

خيراً من ألف رجل سليم«. 

قبول ن�شبي! 

د.مرمي أبو دقة رئيسة جمعية الدراسات النسوية 
االحتياجات  ب��ذوي  األص��ح��اء  زواج  أن  أك��دت   ،
اخلاصة يتحكم به حجم اإلعاقة ونوعيتها، وقالت: 
الزواج بني  النوع من  »تختلف نظرة املجتمع لهذا 
مؤيد ومعارض، فبعضهم يعتبر ذوي االحتياجات 
والتميز،  اإلب���داع  على  قادرين  أناساً  اخلاصة 
يقوى  ال  ناقصاً  كائناً  يعتبرهم  اآلخر  وبعضهم 
على عمل شيء، وهذا خطأ«، معتبرة قبول الطرفني 
املسؤولية  كليهما  ل  لتمامه مع حتمُّ للزواج شرطاً 
الناجمة عن خياره »فمن يختار ال بد وأن يكون على 

ل املسؤولية عن نتائج اختياره«. قدر حتمُّ
بعض  قبول  إلى  دقة  أبو  الدكتورة  وأش��ارت 
الفتيات للفكرة رغبًة في إثارة الرأي العام، شارحة 
بقولها:  الزيجات  هذه  تسببها  قد  التي  املشاكل 
»الهدف من الزواج باإلضافة إلى االستقرار تكوين 
في  يكمن  احلقيقي  اخل��وف  ولكن  سليمة،  عائلة 
أن  أطفاله، خصوصاً  إلى  األب  من  اإلعاقة  انتقال 
هذا الزواج يتم في أكثر حاالته بني األقارب، داعية 
املجتمع إلى قبول الفكرة »رغم صعوبتها« كخطوة 
في دمج ذوي االحتياجات اخلاصة بثنايا املجتمع 

عامة.

كما أن اآلباء واألمهات يريدون أن تعيش بناتهم 
السعادة ال  أن هذه  حياة سعيدة ومريحة ويرون 
ميكن أن يحققها زوج معاق ال حول له وال قوة. 
نرفض صاحب  ملاذا  نفسه:  يطرح  الذي  والسؤال 
االحتياجات اخلاصة؟ وملاذا نهتم باملظاهر اخلارجية 

ونترك اجلوهر؟ 
»999« التقت عدداً من الشباب والفتيات واآلباء 

واستطلعنا آراءهم حول هذا املوضوع. 

ت اأهلها من اأجله حتدَّ

رمبا تكون األحكام التي يطلقها الشباب والفتيات 
واألهل بحق ذوي االحتياجات اخلاصة قاسية في 
أغلب األحيان، ألنهم يحكمون على احلياة الزوجية 
بني شخصني أحدهما مصاب بإعاقة بالفشل، لكن 
ذلك.  عكس  أثبتت  التي  التجارب  من  الكثير  هناك 
الفتيات السويات تزوجن من شبان أو  فكثير من 
رجال من ذوي االحتياجات اخلاصة وجنحوا في 
زوجني  أي  يعيش  كما  يعيشون  إنهم  بل  حياتهم 

عاديني بال مشاكل أو صعوبات. 
من  حتمل  سوية  لفتاة  منوذج  عاما«   24« سها 
الصفات ما يتمناه كل شاب لنفسه تزوجت من شاب 
معاق ال يستطيع احلركة إال بواسطة الكرسي املتحرك 
أنها أجنبت منه  وحتدت كل من حولها ألجله حتى 
ثالثة أبناء أسوياء وتعيش معه حالياً �� كما تؤكد �� 

حياة جميلة خالية من املشاكل أو املصاعب.

ل.. واألف ل!! 

خاصة خلطبتك..  احتياجات  تقدم صاحب  »لو 
هل ترضني به«؟ سؤال لم يكن متوقعاً للعديد من 
مستحيل«..  بل  بالطبع ال،  »ال..  والفتيات.  النساء 

تختلف نظرة املجتمع لهذا 

النوع من الزواج بني موؤيد ومعار�س

د.مرمي أبو دقة
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نهاية �ضائد االأطفال
وجيه ح�سن  

عليك  برضائي  الدنيا،  هذه  في  وسندي  وحيدي 
اسمع كالمي ونصائحي، ابَق إلى جانبي، وال تخرج 

في هذا اليوم(. 
له، وكان طيشه  ال حدود  كان عناد )خ( عناداً 
طيشاً ال ُيحسد عليه، وعلى الرغم من توّسالت أمه 
املسكينة، وكالمها املفعم بروحانية األمومة، فإنه لم 
يستجب، بل بقي سائراً في غيّه، وقد غيّر وجهته 
هذه املرة من مدرسة البنات الثانوية، وكذا املدرسة 

)استهتار، ضياع، المباالة، شذوذ، قسوة...( كل 
تلك كلمات رمادية، تختصر مسيرة حياة املدعو )خ 
35-عاماً(، الذي اتخذ له أسلوباً رخيصاً في العيش 
والتعامل مع اآلخرين - وأولهم والدته - منذ وفاة 

والده بجلطة دماغية.
على  وال��ت��رّدد  الليلية،  السهرات  باتت  فقد 
املقاصف املشبوهة، وأماكن اللهو املوبوءة، والتسّكع 
الغزل  البنات، لرميهّن بكلمات  أبواب مدارس  على 
الشغَل  ُمدانة،  مواقف  من  وسواها  الرخيصة، 

الشاغَل ل� )خ( »الدوجنوان«.
وعلى الرغم من شكاوى أهل احلّي ضّده، وتوقيفه 
أياماً عدة أكثر من مرة في مركز الشرطة، فإنه كان 
يخرج بكفالة عمه، أو أحد أخواله، وبتصريح خطي 
منه ب� )أنه لن يعود إلى التسّكع، والتعّرض لطالبات 
املدارس أبداً(، وفي كّل مرة )كانت حليمة تعود إلى 
واقفاً مثل ثعلب  عادتها القدمية(. فهو يظل يومياً 
ماكر أمام مدارس البنات الثانوية واإلعدادية وهو 
يستعمل لغة »التلطيش« والغزل الهابط مع البنات 
احلرائر من دون أّي وازع دينّي، أو رادع أخالقّي.

حتفر  لم  املتعددة  التوقيف  جتارب  أن  ويبدو 
في نفسه عميقاً، فكان شذوذ )خ( يزداد يوماً إثر 
لكّل  املريضة  والدته  أمام رضوخ  يوم، خصوصاً 
طلباته للحصول على املال وسوى ذلك، على اعتبار 
أوالد  لها ثالثة  توفي  إذ  املدلل،  الوحيد  أنه ولدها 
يسرح  )خ(  وبقي  مختلفة،  وأمراض  حوادث  في 
وميرح على هواه، خاصة أنه صادق ثلة من رفاق 
وقد  وأخالقه،  سلوكه  عليه  أفسدوا  وقد  السوء، 
باءت بالفشل كّل كلمات أمه، ونصائحها له، ما حدا 
به الى الّصراخ في وجهها، إن لم تعطه املال. هذا 
املوقف وسواه، دفع األم إلى اليأس من إعادته إلى 

جادة الهداية والصالح.
النصيحة  تلو  النصيحة  له  تقدم  أمه  وكانت 
الله  تغضب  التي  أفعاله  عواقب  من  وحت��ذره 
بكلمات  يضرب  كان  الضاّل،  االبن  لكّن  ورسوله، 
أمه عرض احلائط، وكان بدافع من تهالك أخالقه، 
مرتاحة  أم��ه  تكن  لم  فيما  أكبر،  لشيء  يخطط 
خلروجه من البيت في ذلك اليوم، وكأنها بحدس 
األمومة، ومعرفة ابنها على حقيقته، كانت تقرأ في 
أمراً  رمبا  أو  ما،  نوع  من  فضيحًة  وجهه  صفحة 
أخطر بكثير، فما كان منها، إال أن نصحته بأن يعود 
إلى رشده، وأن يتقي الله في كّل حركاته وسكناته، 
طالبة منه أن يبقى إلى جانبها في هذا اليوم بالذات، 
قائلة له: )ابق في البيت يا ولدي، قلبي يقول، إن 
أمراً سيئاً خطيراً سيقع لك، اسمع الكالم وال تعاند، 
وإال سأغضب عليك، أنا خائفة عليك يا ولدي، أنت 

اإلعدادية - بعد أن أفلس في احلصول على صيد 
ثمني من إحداهّن - إلى روضة لألطفال قريبة من 
املدرستني، وكان الشيطان يوسوس في عقل )خ(، 
وفي نفسه األّمارة بالسوء والرذيلة، القيام مبراقبة 
التلميذات الصغيرات، وهّن في طريقهّن إلى بيوتهّن، 

وتصيّد واحدة منهّن أو أكثر. 
الطفلتني  من  اقترب  ماكر،  برّي  ثعلب  وبسرعة 
)غ ول(، ولكّل منهما خمس سنوات، مستغالً براءة 
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شوكوالته  بقطعتي  إياهما  مغرياً  فيهما،  الطفولة 
باب  ومن  وحبائله،  شباكه  في  إليقاعهما  لذيذة،، 
بعد مشوار  البيت  إلى  وبأنه سيوصلهما  التطمني، 
قصير، إلى حديقة قريبة لألطفال، وفي احلقيقة الى 

بناية مهجورة.
لكّن )خ( لم يكن يضع في جدول حساباته أن 
عني الله كانت حترُس الطفلتني البريئتني، وحتميهما 
من براثن وحش بشرّي كاسر، ال ميّت إلى جذور 
اإلنسانية واألخالق بأّي صلة، اذ خرج من البناية 
أحوالها  ليتفقدا  أنهما جاءا  يبدو  املهجورة رجالن، 
بعد طول غياب عنها، جاء ذلك باملصادفة وحدها، 

عندها أسقط في يد )خ(، وانتبه الرجالن إلى بكاء 
عليه،  للقبض  معاً  فهجما  وخوفهما،  الصغيرتني 
وتسلّم  للشرطة،  مركز  ألق��رب  تسليمه  ثم  ومن 
رجال الشرطة الطفلتني، وكانتا في حاٍل ُيرثى لها 
واالرجتاف،  الوجه  واصفرار  والّذعر  الّدموع  من 
وحني سألهما رئيس املركز عن عنوان بيتهما، وعّما 
)روضة  قرب  تسكنان  بأنهما  أجابتاه  لهما،  جرى 
األطفال(، وأنهما ال تعرفان الشخص الذي خطفهما، 
وأنه ضحك عليهما بقطعتي شوكوالته، وأنه وعدهما 
بأن يأخذهما إلى حديقة قريبة لألطفال، وأكملتا بقية 
الرواية، ووعدتا رئيس املركز بأنهما لن تذهبا بعد 

اليوم مع شخص غريب.
الشرطة  إلى مركز  الطفلتني  استدعاء ذوي  مّت   
يتقلبون على اجلمر من تأخر  - وقد كانوا جميعاً 
الصغيرتني عن الوصول - إلطالعهما على مالبسات 
ال  الطفلتني  أنقذا  اللذان  الشخصان  وكان  احلادثة، 
وأدخلت  شاهداه،  ما  وأوضحا  موجودين،  يزاالن 
الفحص  إلجراء  املستشفيات  أحدى  إلى  الطفلتان 
الطبي،  التقرير  حيثيات  في  فتبني  عليهما،  الالزم 
الى  )خ(  واحيل  سوء،  بأّي  مُتّسا  لم  الطفلتني  أن 
بجرميتي  عدة  أعواماً  بسجنه  التي قضت  احملكمة 

خطف قاصرتني ومحاولة االعتداء عليهما.
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يعتبر ديڤيد بيركوتيز واحداً من أشهر املجرمني 
الواليات  مواطني  نفوس  في  الرعب  أدخلوا  الذين 
سكان  يزال  وال  عام،  من  ألكثر  األميركية  املتحدة 
جثم  الذي  الكابوس  ذلك  يذكرون  نيويورك  مدينة 
حتى   1976 يوليو  من  الفترة  خالل  أنفاسهم  على 
أغسطس 1977، حيث عاث ذلك الشاب الذي ُعرف 

باسم »ابن سام« قتالً بني السكان خاصة النساء.
ستة  قتل  أن��ه  بيركوتيز  اعترف  اعتقاله  بعد 
أشخاص، وأصاب العديد خالل ثمانية حوادث إطالق 
نار في »نيويورك«، وقد ادَّعى هذا السفاح بأنه كان 
يرتكب جرائمه بأمر من الشيطان الذي كان يظهر له 

في شكل كلب اجليران.
إنه قتل  َعَدل عن اعترافه، وقال  إال أن بيركوتيز 
أن  إلى  رابعاً، مشيراً  فقط ثالثة أشخاص، وأصاب 
باقي الضحايا قتلوا على أيدي مجموعات من طائفة 
»عبدة الشيطان« الذي ُيعتبر عضواً فيها، وقد حظيت 
هذه االعترافات بقبول لدى عدد من مسؤولي أجهزة 
الشرطة الذين وجدوها منطقية، خاصة أن هذا القاتل 

كان يتصف باجُلنب وِقلة الشجاعة والتردد.
ُولد ديفيد بيركوتيز في شهر يونيو للعام 1953، 
وعاش طفولة بائسة إذ َعرضه والداه للتبّني بعد أن 
تطلَّقا، وكان هذا األمر أحد أسباب جلوئه للعنف بعد 
ذلك، وقد عانى هذا الشاب من عقدتي النقص وجنون 
على  وحصوله  عال،  بذكاء  متتعه  ورغم  االضطهاد 
عمل جيد في مركز البريد، إال أن هذا لم يساعده في 

تعزيز ثقته بنفسه.
القتل واجلرمية في نهاية عام  وبدأ مشواره مع 
لكنهما  امرأتني بسكني،  قام مبهاجمة  عندما   ،1975

جنحتا في الفرار.
وفي عام 1976 تكررت محاولته للقتل، ولكن بعد 
أن قام بتبديل السكني مبسدس، حيث هاجم امرأتني 

وجنح في قتل إحداهما وإصابة األخرى.
من  به  اشتهر  الذي  سام«  »ابن  لقب  جاء  وقد 
رسالة كان السفاح قد تركها في مسرح آخر جرائمه 
شرطة  في  املسؤول  بوريطي  جوزيف  على  كرد 
بالعنصري  السفاح  وصف  والذي  نيويورك  مدينة 
وعدوالنساء، وألن الرسالة قد امتدت لها أياٍد كثيرة 
فإن مسألة معرفة البصمات أصبحت معدومة وغير 
مجدية، وفي أوائل يونيو تسربت هذه الرسالة إلى 

الصحف، وألول مرة يقرأ العالم اسم »ابن سام«.
في 29 أبريل 1976 وقرابة منتصف الليل كانت 
سنة«   19« ڤالينتي  وج��ودي  سنة   18 لوريا  دونا 
من  بالقرب  جودي  سيارة  في  األحاديث  تتبادالن 
منزل دونا، ومبا أن الساعة أصبحت متأخرة بعض 
الشيء طلب والد دونا منها الدخول في أسرع وقت، 
على  كانت  دونا  وفيما  املنزل،  إلى  بالدخول  هّم  ثم 

اح الن�ضاء �ضفَّ
د. ح�سن الغول

إلى  ُتنهي حديثها مع صديقتها، والذهاب  أن  وشك 
ُمريباً يقف على مقربة من  منزلها، الحظت شخصاً 
أن  وقبل  الرجل  هذا  من  فتساءلت  الراكب،  مقعد 
ورقي  كيس  من  مسدساً  الرجل  أخرج  الرد  تتلقى 
كان يحمله، وبدأ بإطالق النار خمس مرات متتالية 
النار  ُيطلق  املجهول  الشخص  وظل  السيارة،  على 
على الرغم من نفاد الطلقات، مما يدل على إصراره 
بالفرار.  أكمل وجه ثم الذ  على إمتام جرميته على 
جودي  وأصيبت  احلال،  في  مصرعها  دونا  لقيت 
تزحف من  متفرقة في جسمها وخرجت  بإصابات 
السيارة صارخة تطلب النجدة، فهرع والدها وأخذها 
وعند  منه،  أسرع  كان  القدر  أن  إال  املستشفى  إلى 
إبالغ الشرطة وبعد التحقيقات وتفاصيل املجرم التي 
واضحة  تكن  لم  والتي  جودي،  شهادة  من  أخذت 
متاماً استنتجت الشرطة بأن القتل رمبا كان عملية 
أنها  إال  آخر،  شخص  لتصفية  العصابات  إلح��دى 

أخطأت في هدفها.
كارل  عاشها  حاملة،  ليلة  وفي  آخر،  حادث  وفي 
العمر مع أصدقائه في  العشرين من  البالغ  دينارو 
أحد النوادي الليلية في نيويورك، حيث كان من املقرر 
أن  بالقوات اجلوية ألربع سنوات، وأراد  يلتحق  أن 

يجتمع مع أصدقائه في حفلة وداعية.
الليل، اصطحب  وعند نهاية احلفلة بعد منتصف 
كارل صديقة له اسمها روسماري كانت من ضمن 
احلضور، حيث أقلّته إلى بيته، وعندما وصال  مكثا 
اقترب  وفجأة  األحاديث،  يتبادالن  السيارة  في 
في  وبدأ  السيارة،  نوافذ  إحدى  من  غريب  شخص 
إطالق النار خمس مرات متتابعة، ثم الذ بالفرار حيث 
أصاب كارل في رأسه، وفي املستشفى مت إسعافه 

واستبدال جزء كبير من جمجمته بقطعة معدنية.
الشخص  ه��ذا  اختفى  السابق،  في  ح��دث  كما 
سريعاً، ودون أن يترك أي أثر خلفه قد يدل عليه، إثر 
إلى مكان احلادث،  وقوع اجلرمية سارع احملققون 
،ومت  أغوارها  بسبر  عادي  غير  اهتماماً  أبدوا  حيث 
خالل فترة قصيرة تعيني مائتي محقق بهدف اإليقاع 
بهذا القاتل الذي تعمد التوقف عند ارتكاب أية جرمية 

حتى ال ُيكتشف أمره.
ظهر  إذ  جديد،  من  للضرب  عاد  املجرم  أن  إال 
جتلس  سيارة  من  واقترب   1977 ابريل   17 في 
بداخلها الفتاة ڤالنتينا البالغة الثامنة عشرة من العمر 
وصديقها الكسندر البالغ العشرين، وبدأ في إطالق 
النار عليهما بشكل مفاجئ ومباشر ودون أن تأخذه 
رحمة بهما، حيث أفرغ كل رصاصات مسدسه في 
جسديهما، األمر الذي أدى إلى وفاة الفتاة على الفور 

وتبعها صديقها بعد ساعات قليلة.
ُيدعى جاك  تلقى شخص  يونيو  من  العاشر  في 

فيها  يشتكي  بريده  صندوق  في  رسالة  كاسارا 
له،  الذي يسببه  أحد األشخاص من طلبه واإلزعاج 
الرسالة، أعرب فيها الشخص عن أسفه  وفي نفس 
وتعاطفه مع السيد كاسارا لسقوطه من على شرفة 
بيته وأصابته ببعض اجلروح، وكانت الرسالة مذيلة 

باسم »سام كار وفرانسيس«،
ب السيد كاسارا من هذه الرسالة، حيث إنه  تعجَّ
لم يكن على معرفة بكاتب الرسالة، وبعد بحث ُمضٍن 
حصل على رقم الهاتف اخلاص بذلك الشخص، واتفق 
معه على أن يقابله ملناقشة املوضوع حيث فوجئ بعد 
الذي  الشخص  نفسه  هو  الرسالة  مرسل  بأن  ذلك 
أطلق على كلبه النار، والذي كان يرسل له في السابق 

رسائل التهديد.
وقد تذكر ستيفن البالغ العشرين من العمر وهو 
ابن كاسارا شخصاً كان قد استأجر غرفة في منزلهم 
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ُيدعى ديڤيد بيركوتيز وكان منزعجاً كثيراً من كلبهم، 
أما زوجة كاسارا فقد استنتجت بأن ديڤيد هو نفسه 
السفاح »ابن سام« بعد الذهاب إلى الشرطة والتأكد 
من املعلومات أحاطت الشرطة باملنطقة التي يقطن بها 
ديڤيد وأحكمت السيطرة جيداً هناك، وقاموا مبراقبة 
سيارته حيث شاهدوا شخصاً أبيض يحمل في يده 
يراقبونه  وظلوا  السيارة  نحو  ويتجه  ورقياً  كيساً 
في  وكان  مبهاجمته،  قاموا  ثم  السيارة  ركب  حتى 
مقدمتهم احملقق جارديال الذي طلب منه االستسالم 
فابتسم ديڤيد بطريقة ُمريبة، بينما كان احملقق يطلب 
يبتسم  ديڤيد  وظل  السيارة  من  ببطء  اخلروج  منه 

بنفس األسلوب، وقال بأعصاب باردة »لقد قبضتم 
علّي، أنا »ابن سام« أنا ديڤيد بيركوتيز«، إضافة إلى 
جرائم القتل، كان ديڤيد مسؤوالً عما يقارب من ألف 
وخمسمائة حريق قام هو بنفسه بإشعالها وذكرها 
بالتفاصيل في مذكراته، وكان يهوي في صغره قتل 

احليوانات وتعذيبها.
خالل محاكمته كرر ديڤيد اإلدعاء بأنه كان يتلقى 
األمر من قبل روح شيطانية ُمتمثلة في كلب جاره 
جتديد  في  طلباً  النساء  قتل  له  ُيوكل  كان  وال��ذي 
احملكمة  جلسات  نهاية  في  عليه  ُحكم  حيث  شبابه، 
والتي استقطبت اهتمام الصحافة واإلعالم بالسجن 

والتسبب  أشخاص  قتل ستة  بتهمة  364 سنة  ملدة 
بالشلل  فتاة  آخر وإصابة  فقدان بصر شخص  في 
إضافة إلى إصابة سبعة آخرين بجروح متفرقة، وال 
يزال ديڤيد حتى يومنا هذا يقضي عقوبته في سجن 

»أتيكا« األميركي.

العدد)483( مارس 2011
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موظف  قيام  في  القضية  هذه  وقائع  تتلخص 
احملكمة  أمام  دعوى  بإقامة  محلية  بجهة حكومية 
بدون  خدماته  أنهيت  حيث  اخلدمة،  إلى  بإعادته 
مبرر حسب ادعائه، بعد أن تقدم بشكوى في حق 
وطالب  له،  معاملتهم  سوء  بسبب  العاملني  بعض 
مالي  مبلغ  دفع  مع  األقدمية  أساس  على  بترقيته 
وعالوة  الفنية  والعالوة  املستحقة  رواتبه  يضم 
سفر مع دفع تعويض مناسب عن سلوك املستأنف 
ضدها باإلضافة إلى تعويض عن بدل اإلجازة ملدة 

70 يوماً.
أول  محكمة  قضت  األسباب،  هذه  على  وبناًء 
درجة بإلزام املستأنف ضدها بدفع مبلغ 15,515 
ينل  ولم  طلبات.  من  ذلك  عدا  ما  ورفض  درهماً 
احلكم  استئناف  فتم  الطرفني  رضاء  احلكم  هذا 
التي قضت بتأييد احلكم  أمام محكمة االستئناف 
حيث  احلكم،  بنقض  املستأنف  فقام  املستأنف. 
إلى محكمة  بنقض احلكم وإحالته  قضت احملكمة 
بجعله  التعويض  بتعديل  قضت  التي  اإلح��ال��ة 

24,475 درهماً بدال من 15,515 درهماً. 
يقول  احلكم،  ه��ذا  ف��ي  نظره  وجهة  وح��ول 
الدكتور رفعت عيد سيد أستاذ مشارك في »كلية 
تتعلق  مسائل  أربع  يثير  احلكم  هذا  إن  الشرطة« 

بشكل االستئناف وموضوعه، وهي كالتالي:
1� ضرورة إثبات العلم اليقيني باحلكم حتى يبدأ 
ميعاد االستئناف بالنقض: فمن املتفق عليه أن العلم 
باحلكم هو النقطة التي يبدأ منها ميعاد االستئناف 

بالنقض في التحرك نحو نهايته. 
ولكن كيف يتحقق هذا العلم ؟ قضت املادة 176 
شأن  في   11/1992 رقم  االحتادي  القانون  من 
ظل  في  االستئناف  أقيم  التي  املدنية  اإلج��راءات 
ثالثون  هو  بالنقض  االستئناف  ميعاد  أن  حكمها 
احلكم. ومع  التالي إلعالن  اليوم  تاريخ  من  يوماً 
ذلك قد تنطق ظروف احلال بأن صاحب الشأن قد 

ف�ضل موظف حكومي

حامد حمجوب

علم باحلكم بطريقة قاطعة، على الرغم من تخلف 
اإلعالن. في هذا الفرض يبدأ ميعاد االستئناف من 

تاريخ العلم اليقيني باحلكم.
والعلم باحلكم هنا، حتقق نتيجة تواجد صاحب 
العلم  له  وفّر  قانوني  أو  واقعي  الشأن في مركز 

العلم  ينهض  باحلكم في جملته وتفصيله. وحتى 
ال  يقينياً  أن يكون علماً  الدور يتعني  بهذا  باحلكم 
أو  بالظنون  احملاصر  فالعلم  افتراضياً.  وال  ظنّياً 
عليه  التعويل  يصح  ال  االفتراضات  على  القائم 
لذلك  لسريان ميعاد االستئناف بالنقض. وتطبيقاً 
ال يقوم العلم اليقيني في حق صاحب الشأن من 
مجرد استالم وكيله صورة من احلكم، إذ ال يوجد 
الوكيل قد قام بإعالم موكله باحلكم  أن  يثبت  ما 
املستأنف ضده. وما دام العلم اليقيني باحلكم هو 
طريق استثنائي، فإن على من يدعيه أن يثبته. على 
ضوء هذا انتهى احلكم موضوع التعليق إلى رفض 
ِعلم  ُيثبت  ما  يقدِّم  لم  أنه  بحجة  املستأنف  ادعاء 
ضده  املستأنف  باحلكم  اليقيني  املستأنفة  اجلهة 

قبل امليعاد احملدد لرفع االستئناف.
نيابة  االستئناف  رف��ع  في  الصفة  له  من   �2
واملؤسسات  احلكومية  والدوائر  ال��وزارات  عن 
 62 املادة  في  فالنص  واحمللية:  االحتادية  العامة 
شأن  في   23/1991 رقم  االحتادي  القانون  من 
تنوب  ب��أن  يقضي  ال��ذي  احملاماة  مهنة  تنظيم 
ال��وزارات  عن  العدل  ب��وزارة  املختصة  ال��دائ��رة 
واملؤسسات  العامة  والهيئات  احلكومية  والدوائر 
العامة االحتادية وذلك بالنسبة إلى تقدمي الطلبات 
وصحف الدعاوى واالستئناف أمام محاكم الدولة 
احلكومية  للدوائر  ويجوز  درجاتها،  اختالف  على 
إليها  املشار  األعمال  في  عنها  تنيب  أن  احمللية 
تلك  أن  على  يدل  العدل،  بوزارة  املختصة  الدائرة 
الدائرة إمنا تنوب عن الهيئات واملؤسسات العامة 
فهي  احمللية  الهيئات  أما  القانون.  بقوة  االحتادية 
بحسب األصل صاحبة الصفة وحدها في مباشرة 
الدعاوى أمام احملاكم املختلفة، إال أنه استثناء من 
إلى  ومنازعاتها  دعاويها  بعض  إحالة  يجوز  ذلك 
الدائرة املختصة بوزارة العدل على أن تكون هذه 
اإلحالة بناًء على تفويض أو طلب صريح من الهيئة 

الدكتور/ رفعت عيد سيد

ملحكمة 

املو�ضوع كامل 

ال�ضلطة بفهم 

واقع الدعوى 

واأدلتها دون 

معقب عليها
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احمللية، فتوقيع احملامي األول بإدارة قضايا الدولة 
على صحيفة االستئناف دون تفويض ال يتحقق به 

الشرط الذي تطلبته املادة 62 املشار إليها.
وملا كان حكم املادة 26 جاء عاماً دون تخصيص، 
أن يكون  فإنه ال يشترط في من يوقع الصحيفة 
يجوز  بل  نيابة،  رئيس  أو  مساعدا  مستشاراً 
مقبول  أنه  طاملا  عليها  يوقع  أن  األول  للمحامي 
العليا، وهذا عني  أمام احملكمة االحتادية  للمرافعة 

ما انتهى إليه احلكم محل التعليق. 
باجلهة  األف��راد  ش��ؤون  دليل  اشتراط  إن   �3
احلكومية املذكورة، اعتماد املدير العام على توصية 
من  قصد  املوظف،  خدمة  بإنهاء  التأديبية  اللجنة 
ورائه حتقيق ضمانة للموظف املفصول، فضرورة 
ملراجعة  ثانية  فرصة  متنح  العام  املدير  اعتماد 
االعتماد  وهذا  املوظف.  خدمة  بإنهاء  التوصية 
يتعني أن يكون مكتوباً ليكون دليالً على علم املدير 
اتفاقها مع  بالتوصية، وأنه قد راجعها وتأكد من 
القانون، فال يعتد باالعتماد الشفوي. كما أن القرار 

الصادر بالفصل ليس التوصية الصادرة من جلنة 
أن  يتعني  وبالتالي  العام،  املدير  قرار  بل  التأديب، 
من  الشأن  صاحب  ليتمكن  مكتوباً  ق��راراً  يكون 
ضده  االستئناف  فيسهل  حيثياته،  على  الوقوف 
أمام القضاء وليكون دليل إثبات عليه. عالوة على 
فيتعني  تأويلني،  يحمل  نص  وِج��َد  إذا  فإنه  ذلك 
تفسيره على نحو يحقق مصلحة املوظف املفصول، 
األفراد  شؤون  دليل  أن  في  ذنب  لألخير  وليس 
جاء دون حتديد شكل االعتماد، وبالتالي ال يجوز 
االعتماد  بأن جنيز  تقصيرها  على  اإلدارة  مكافأة 
احلكم  إليه  يشر  لم  وإن  التبرير  وهذا  الشفوي. 
أن  نتيجته وهو  إلى  أنه توصل  إال  التعليق،  محل 

كتابة االعتماد تشكل ضمانة للموظف املفصول.
4� ال يجوز إثارة ما يعد من مسائل الواقع أمام 
احملكمة االحتادية العليا، وحملكمة املوضوع حرية 
ب��األوراق:  الثابتة  أصولها  من  عقيدتها  تكوين 
باعتبارها  العليا«  االحتادية  »احملكمة  أن  فالقاعدة 
املسائل  في  اختصاصها  ينحصر  نقض  محكمة 

الوقائع  فحص  بينما  القانون،  مبخالفة  املتعلقة 
من  املوضوع.  كلية حملاكم  ُيتركان  األدلة  وتقدير 
هنا ال نؤيد ما ذهب إليه احلكم محل التعليق بأن 
ال  احلكومية  باجلهة  األفراد  شؤون  دليل  تفسير 
فيما  موضوعياً،  أن يكون جدالً  يعدو في حقيقته 
حملكمة املوضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى 
وتقدير األدلة فيها، وتفسير احملررات وهو ما ال 
يجوز إثارته أمام هذه احملكمة. هذا احلكم تناسى 
القانون  مبثابة  يعتبر  األف��راد  ش��ؤون  دليل  أن 
الواجب التطبيق بجانب العقد املبرم بني املستأنف 
واجلهة احلكومية، وبالتالي، فإن ما يثار بشأن هذا 
الدليل مبا في ذلك تفسيره يعد من مسائل القانون 

التي تختص بها »احملكمة االحتادية العليا«.
االحتادية  احملكمة  إبعاد  أن  إلى  نشير  وأخيراً، 
الواقع  التعقيب على ما يعد من مسائل  العليا من 
بأن  مشروط  املوضوع،  محكمة  بها  تختص  التي 
يكون استخالص هذه احملكمة سائغاً ومنطقياً وله 

أصل ثابت باألوراق. 
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ْمنَا َبنِي آَدَم َوَحَملْنَاُهْم ِفي الْبَرِّ َوالْبَْحِر  قال تعالى في محكم تنزيله:}َولََقْد َكرَّ
ْن َخلَْقنَا َتْفِضيالً«، اإلسراء70.  َّ لْنَاُهْم َعلَى َكثِيٍر ممِّ يِّبَاِت َوَفضَّ َن الطَّ َوَرَزْقنَاُهم مِّ

إن هذا لدليل قاطع على تكرمي اخلالق عز وجل للتفضل على البشرية، وهذا 
التكرمي له معاٍن ودالالت رفيعة، إال أن النفوس اإلجرامية جعلت من هذا العنصر 
في جتارة  املريضة  وغرائزهم  نفوسهم  وُتشترى إلشباع  ُتباع  البشري سلعة 

همها األول واألخير جلب املال. 
وقد جاء في املادة )1( من الق�انون االحت���ادي رقم )51( لسنة 2006 حول 
أو  ترحيلهم  أو  نقلهم  أو  أشخاص  بأنه:»تقييد  بالبشر  االجتار  جرائم  مفهوم 
استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو 
االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغالل 
حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له 

سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل، ويشمل االستغالل جميع أشكال 
أو  قسراً  اخلدمة  أو  السخرة  أو  الغير  دعارة  استغالل  أو  اجلنسي  االستغالل 

االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء«.
وقد أقر القانون عقوبة بالسجن املؤقت، والذي ال تقل مدته عن خمس سنوات 
لكل من يرتكب أياً من اجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة 
بالسجن املؤبد في حال إذا كان مرتكب اجلرمية قد انشأ أو أسس أو نظم أو أدار 
جماعة إجرامية منظمة أوتولى قيادة إحداها أو دعا إلى االنضمام إليها، أو إذا كان 
املجني عليه أنثى أو طفالً من املعاقني. وتطبق هذه العقوبة أيضاً إذا ارتكب الفعل 
بطريقة احليلة، أو إذا صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو باألذى أو أعمال 
تعذيب بدنية أو نفسية، أو إذا وقع الفعل من شخصني أو أكثر أو من شخص 
يحمل سالحاً، أو إذا كان مرتكب اجلرمية أحد أعضاء جماعة إجرامية ُمنظمة أو 

مفهوم جرائم االجتار بالب�رش

قانونية

اأوراق

النقيب د. زبيدة جا�سم حممد

رئيس قسم الفتاوى بإدارة الشؤون القانونية - ديوان عام وكيل وزارة الداخلية
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اجلزائية،  اإلج���راءات  قانون  من   »35« امل��ادة  نصت  )لقد 
التبليغات  يقبلوا  أن  القضائي  الضبط  مأموري  على  يجب  بأنه 
والشكاوى التي ترد إليهم في شأن اجلرائم، ويجب عليهم وعلى 
املعاينة الالزمة  مرؤسيهم أن يحصلوا على اإليضاحات وإجراء 
لتسهيل حتقيق الوقائع التي تبلَّغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية 

كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة 
على أدلة اجلرمية(

لم يعّرف القانون املقصود بالوسائل التحفظية، وإمنا بني الغرض منها 
في املادة )35( أ-ج في قوله»جميع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة 

على أدلة اجلرمية«.
ويقصد بالوسائل التحفظية: تلك الوسائل التي يتخذها مأمور الضبط 
أو األشخاص حلني مباشرة  أو األماكن  للمحافظة على األشياء  القضائي 
مهمته في جمع االستدالالت، خشية العبث أو املساس بها، مما يؤدي إلى 

تهوين قوتها في اإلثبات، وأساس هذا اإلجراء هو نص املادة »35« أ-ج.
ولم يوضح القانون ما هي الوسائل التحفظية التي يتعني على مأمور 
الضبط القضائي اتخاذها للمحافظة على أدلة اجلرمية، وما إذا كانت هذه 
الوسائل التحفظية تباشر على األشياء واألماكن فقط، أم ميكن أن تباشر 

ضد األشخاص كذلك؟
هذه  أن  املشرِّع،  بها  ربطها  التي  والغاية  املصطلح  هذا  من  ويتضح 
الوسائل التحفظية ميكن مباشرتها بالنسبة لألشياء، وبالنسبة لألشخاص. 

وبناًء على ذلك يكون ملأمور الضبط القضائي القيام باإلجراءات التالية:
1- إثبات حالة األشياء واألماكن املتعلقة باجلرمية والتحفظ عليها: إجراء 
من إجراءات االستدالل التي يقررها القانون ملأمور الضبط من شأنه بقاء 
الشيء في مكانه وعلى حالته مبا يضمن احليلولة دون إتالفه أو تشويهه، 
أو عدم امتناع صاحبه أو من في حيازته عن تقدميه عند الطلب، بحيث يكون 
هذا الشيء حتت تصرف السلطات املختصة حتى الفصل في شأنها. وعلى 
ذلك، يكون التحفظ على األشياء إجراًء مؤقتاً وعارضاً. وقد يكون التحفظ 
على األشياء من قبل اإلجراءات التنظيمية التي يكون الغرض منها اتخاذ 
اإلجراءات التالية، أو متكني مأمور الضبط القضائي من إمتام مهمته. كما 
ال ينبغي اخللط بني الضبط والتحفظ: »إذ أن الضبط ال يتم إال في احلاالت 
املقررة في القانون«، »أما التحفظ فهو إجراء مؤقت يتخذه مأمور الضبط 

القضائي حلني التصرف في شأنه«.
2- التحفظ على األشخاص: هو وضع األختام على أبواب األماكن، أو 

تكليف رجال السلطة العامة بحراستها.
3- استدعاء اخلبراء: كخبير حتقيق الشخصية لتصوير مكان ارتكاب 
في  األقدام  تتركها  قد  التي  اآلثار  منها، وقص  البصمات  ورفع  اجلرمية، 

مكان ارتكاب الواقعة.
وقد أكدت احملكمة االحتادية العليا في قضائها »أنه ولئن كان حملكمة 
املوضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير 
االعتراف الصادر عن املتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو االستدالل 
أنه  إال  التعزيزية  اجلرائم  في  بعد  املتهم من  عنه  ولو عدل  به  تأخذ  وأن 
للواقع  مطابقاً  صحيحاً  اعترافاً  يكون  أن  االعتراف  بهذا  لألخذ  يشترط 
وصادراً عن إرادة حرة واعية، ولم ُيِشبُْه عيب من العيوب املبطلة لإلدارة«.

ما املق�ضود بالو�ضائل التحفظية

الالزمة للمحافظة على اأدلة اجلرمية؟

يجيب عن هذا السؤال:
وحيد �سعد زغلول رجب

املستشار القانوني بإدارة الشؤون القانونية- ديوان وكيل الوزارة
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أو  شارك في أفعال هذه اجلماعة مع علمه بأغراضها، أو إذا كان موظفاً عاماً 

مكلفاً بخدمة عامة وإلى غير ذلك من اجلرائم ذات الصلة.
وتعمل اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر حالياً على إعداد دراسة قانونية 
إليه  انضمت  الذي  باليرمو«  »بروتوكول  مع  ليتماشى  احلالي  القانون  لتعديل 
الدولة. كما يجدر بنا أن ننوه بأن القانون االحتادي رقم )51( لسنة 2006 في 
دولة اإلمارات بشأن مكافحة االجتار بالبشر هو األول من نوعه على مستوى 

العالم العربي. 

بني جرمية الجتار بالب�شر والدعارة: 

اجتار  جرمية  بأنها  اجلرمية  تصنف  حتى  التالية،  الشروط  توفر  يجب 
بالبشر:

- استخدام القوة واالحتيال أو اإلكراه.
- املجني عليه يعتبر ضحية.

- يتضمن القسر أو االستغالل.
- يتم فيها بيع وشراء الضحية في الغالب.

- يتم عزل الضحية وحتديد حركته خوفاً من الهرب.
كما يجب توفر شروط أيضاً حتى تصنف اجلرمية بأنها دعارة:

- ال ُيستخدم إكراه ضد الذي ميارسها، وإمنا تتم بإرادته احملضة.
- يكون الشخص حراً وغير ُمستغل.

- يكون الشخص متهماً وليس ضحية.

حجم اجلرمية عامليًا 

حذرت منظمة »االئتالف من أجل القضاء على العبودية واالجتار في البشر« 
من تنامي هذه اآلفة التي تعم مناطق مختلفة في الواليات املتحدة، والتي تستقبل 
نحو 50 ألف شخص يتم استغاللهم بأبشع الطرق. وقد أوضحت املنظمة على 
موقعها اإللكتروني أن من بني 600 ألف و800 ألف سنوياً يقعون ضحية االجتار 
بالبشر في العالم، موضحة أن االجتار بالبشر يحتل املكانة الثالثة ضمن األنشطة 

اإلجرامية بعد االجتار بالسالح واملخدرات.
االستغالل  أرباح  أن   2010 عام  في  الدولية  العمل  منظمة  تقرير  يؤكد  كما 
اجلنسي للنساء واألطفال على مستوى العالم تصل لنحو ملياري دوالر سنوياً، 

كما تقدر أرباح العمالة اإلجبارية بنحو 32 مليار دوالر سنوياً.

دول اخلليج ومناه�شة الجتار بالب�شر 

• الكويت: صدرت تصريحات بأن مشروع القان���������ون عرض على مجلس 
األمة الكويتي ومن املرجح إقراره قريباً.

 2008 عام  في  باألشخاص  االجتار  ملكافحة  قانوناً  أصدرت  السعودية:   •
وشكلت »جلنة وطنية« لتنفيذه في هيئة حقوق اإلنسان.

• البحرين: أصدرت قانوناً رقم )1( لسنة 2008 بشأن االجتار باألشخاص، 
حيث أعدت تقريرها األول في بداية سنة 2010، وشكلت جلنة وطنية يرأسها 

وكيل وزارة اخلارجية.
• قطر: مت إنشاء »املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر« وفقاً للقرار رقم 
)1( لسنة 2008 الصادر عن املجلس األعلى لشؤون األسرة، كما أنشأت داراً 
إليواء ضحايا االجتار بالبشر مبوجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2003.

• سلطنة ُعمان: أصدرت قانون مكافحة االجتار بالبشر باملرسوم السلطاني 
رقم ) 128 ( لسنة 2008.

• اإلمارات العربية املتحدة: أصدرت القانون االحتادي رقم )51( لسنة 2006 
ملكافحة جرائم االجتار بالبشر، وشكلت مبوجبه »اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار 
وقد  ذلك احلني،  منذ  السنوية  تقاريرها  أطلقت  2007، حيث  عام  في  بالبشر« 
أصدرت تقريرها األول عام 2008 بعنوان »مكافحة االجتار بالبشر في اإلمارات 
العربية املتحدة عام 2007«، الذي سلط الضوء على اخلطط املستقبلية حملاربة 

هذه الظاهرة اخلطيرة وأبرز التحديات التي تواجه الدولة في هذا السياق.
وقد أصدرت اللجنة قرارها رقم 8/21/2010 بتاريخ 20/5/2010 بشأن 
االجتار  ضحايا  مع  املقابالت  إجراء  عند  اإلعالمية  للجهات  األخالقية  املعايير 

بالبشر.
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اآفاق

ال�رشطة املجتمعية..املفهوم واملهام

ترجمة  من  املجتمعية  الشرطة  تعريف  استوحى 
للمفردة اإلجنليزية »community policing«، والتي 
تشير أيضاً إلى ترجمة أخرى: »شرطة املجتمع« وهي 
العالقة  على  داللة  ذات  كونها  تخرج عن  مفاهيم ال 
التبادلية بني أجهزة الشرطة واملجتمع.. والتي يستدل 
منها على إشراك أفراد املجتمع للعمل معاً مع الشرطة 
حتمته  اجتاه  وهو  االجتماعي..  األمن  على  للحفاظ 
التغيير  حركة  أفرزتها  التي  التحديات  من  مجموعة 
االجتماعي التي استوجبت إدخال تعديالت جوهرية 
في األداء الشرطي عبر املمارسة العملية التي تساعد 
عليه  س��ارت  ال��ذي  التقليدي  األسلوب  تغيير  على 
األجهزة الشرطية لعقود طويلة، والذي لم يجِد نفعاً 

في الوقاية من اجلرمية وال في مكافحتها.
أعود للقول: إن مفهوم استحداث شراكة بني الشرطة 
واملجتمع يهدف إلى متكني العالقة بني أجهزة الشرطة 
للتصدي للجرمية  وأفراد املجتمع من أجل العمل معاً 

واحملافظة على األمن االجتماعي مبفهومه الشامل.
ويالحظ أن الشرطة املجتمعية مع وضوح تعريفها 
مختلفة،  أشكاالً  اتخذت  لها  العملية  املمارسة  أن  إال 
تفصل  التي  الفجوة  ردم  هدفها:  عديدة  وص��وراً 
الشرطة عن املجتمع، وذلك عبر سلسلة من التدابير 

اإلجرائية لعل من أهمها:
من  املجتمع  لوقاية  مبتكرة  أساليب  انتهاج   <

مخاطر اجلرمية واالنحرافات السلوكية.
االعتقال  ألسلوب  وبديلة  بناءة  حلول  إيجاد   <

التعسفي.
املدني  املجتمع  منظمات  مع  الفعال  التواصل   <

وجمعيات النفع العام.
تأهيل  وإعادة  السجون(  على)تبييض  املساعدة   •

النزالء بإدماجهم في املجتمع.
لذا يعتبر أسلوب )الشرطة املجتمعية( أحد احللول 
التحوالت  أفرزتها  التي  املطروحة الحتواء املشكالت 
مفهوماً  بات  إذ  املجتمع..  تطور  وحركة  االجتماعية 
اجلرمية..  مكافحة  تستطع  لم  لوحدها  الشرطة  أن 
وتبني من بعض التجارب، أن اشتراك أفراد املجتمع 
في بعض جوانب العمل الشرطي يساعد على تقريب 

الشقة بني أجهزة الشرطة واملجتمع.

ال�شرطة املجتمعية.... ملاذا؟

دول  من  مجموعة  تبادر  أن  باإلمكان  يكن  لم 
ميادين  في  مبتكر  أسلوب  وجتريب  باألخذ  العالم 
ب�»الشرطة  بعد  فيما  عرف  والذي  الشرطي،  العمل 
واخلبرات  التجارب  من  سلسلة  بعد  إال  املجتمعية« 
موضوعية،  وظروفاً  شروطاً  وفرت  التي  التراكمية 
في  التقليدية  األساليب  جتاوز  معها ضرورياً  صار 
األداء الشرطي واألخذ مببدأ الشراكة لردم الهوة التي 

تفصل إدارات الشرطة واملجتمع.
الشرطة  مفهوم  أن  إلى  الكتابات  بعض  تشير 
للعالقة  الداعمة  املبتكرة  االجتاهات  كأحد  املجتمعية 
التبادلية بني الشرطة واملجتمع مت األخذ به لدواعي 
املتغيرات  بعض  فرضتها  ودولية،  وإقليمية  محلية 
واملستجدات  االجتماعية  والتحوالت  االقتصادية 

السياسية لعل من أهمها:
امللحوظ في معدالت اجلرمية وتعدد  االرتفاع   <

س��واًء  العالم  ب��الد  معظم  في  وأشكالها  صورها 
الصناعية أو الدول النامية.

> تباين أنظمة العدالة اجلنائية وتشابك عالقاتها.
> فشل أسلوب الردع والعقوبات السالبة للحرية 

في احتواء اجلرائم.
> اكتظاظ السجون وزيادة تكاليف رعاية السجناء 

وإعادة تأهيلهم لدمجهم من جديد في املجتمع.
باإلضافة إلى ذلك، هنالك عوامل أخرى عديدة وردت 
في بعض الدراسات العلمية بينت أن رجل الشرطة يتم 
تدريبه وإقامته في معسكرات أو مراكز أو مجمعات 
معزولة عن املجتمع )ثكنات(، ومبرور الوقت اتسعت 
وأصبح  املجتمع...  عن  الشرطة  فصلت  التي  الهوة 
رجل الشرطة أداة تخويف لكل من يحاول مخالفة رأي 
أو جتاوز القواعد االجتماعية أو القانونية الضابطة.. 
وهكذا، نشأت أجيال من األطفال تربوا بتخويفهم من 
رفضهم  عند  أو  لألوامر،  طاعتهم  لضمان  الشرطة 

تعاطي الدواء أو االمتثال للتوجيه واإلرشاد. 
نخرج مما تقدم إلى أن أجهزة الشرطة في معظم 
الدول أخذت تتجه إلى تطبيق سياسة جديدة، تطورت 
وفعالية  كفاءة  زي��ادة  على  تعمل  استراتيجية  إلى 
الشرطة لتتولى القيام مبهامها بأساليب تدعم األهداف 
واخلطط والبرامج الرامية إلى تعزيز التعاون املشترك 

بني الشرطة واملجتمع.
ومن جهة أخرى، أكد عدد من الدراسات امليدانية أن 
مكافحة اجلرمية ال ميكن أن تتم اعتماداً على الشرطة 
وحدها..بل البد من مشاركة األهالي والسكان احملليني 
للعمل سوياً لضمان سريان تيار األمن املجتمعي، وهو 

د. ح�سن اإ�سماعيل عبيد

)أستاذ علم االجتماع اجلنائي- أبوظبي( 
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املشكالت  مع  االختياري  التعامل  أشكال  من  شكل 
إلى تعكير  التي ميكن أن تتفاقم وتؤدي  االجتماعية 

صفو األمن وتزعزع استقرار اجلماعة واملجتمع.
هي  واملجتمع،  الشرطة  بني  الشراكة  أن  يعني  هذا 
الشرطة  جت��ارب  وعليه  به  نهضت  ال��ذي  األس��اس 
تثمر  أن  الشراكة  لهذه  ميكن  ال  وبالطبع  املجتمعية.. 
إال عبر االتصال والتواصل الفعال بني الشركاء.. أفراد 
الشرطة وأفراد املجتمع.. وال يفهم من هذا سوى التأكيد 

على أن رجال الشرطة ما هم إال أعضاء في املجتمع.
إن فكرة الشرطة املجتمعية تدعو إلى اعتبار رجل 
الشرطة كإنسان مبدع، يتجاوز حرفية نص القانون 
ميكن  ولهذا  ويسر..  بسهولة  املواقف  مع  ليتعامل 
القول: إن الشرطة املجتمعية مت األخذ بها لتكون مكملة 
وليست بديالً للشرطة في أداء مهامها املتعددة، ولعل 
من أهمها كسب ثقة أفراد املجتمع ودفعهم للتعامل مع 

الشرطة، انطالقاً من مبدأ الشراكة املجتمعية.
وتأسيساً على ما تقدم، جاءت الشرطة املجتمعية 
األساليب  تستبدل  اجتماعية  برؤية  القانون  لتنفذ 
التقليدية في مسعى للتعرف على األسباب احلقيقية 
التي تساعد على العوامل املسببة لالنحرافات السلوكية 
املسببة للفعل اإلجرامي حتى ميكن مواجهتها بأسلوب 

حضاري يساعد على إيجاد احللول املمكنة.
مراكز  خالل  من  تعمل  ال  املجتمعية  الشرطة  إن 
بناء  عبر  واملساكن..  األحياء  داخل  من  بل  الشرطة، 
جسور التفاهم اخلالق مع اجلمعيات األهلية واألندية 
الرياضية والفرق الفنية، وكافة فئات وشرائح املجتمع 

حتى ميكن تنسيق اجلهود.
هذا يعني أن دالالت الشرطة املجتمعية تكمن في 
التقليدية..  الشرطة  عمل  آليات  إرث  لتجاوز  الدعوة 
التي  املبادرات  خالل  الوقائي  البُعد  على  بالتركيز 
اجتماعية،  مسؤولية  يتحملون  املجتمع  أفراد  جتعل 
لإلبقاء على املجتمع مترابطاً ومستقراً وآمناً، إذ تبني 
أن عدم تعاون أفراد املجتمع مع الشرطة ينعكس سلباً 
حاالت  من  كما سيزيد  املجتمع،  وعلى  األفراد،  على 
العزل والتباعد بني الشرطة واملجتمع ويضاعف من 
الشعور بأن الشرطة كيان معزول وغير محبوب لعامة 
الناس.. ذلك ألن أفراد املجتمع وغالبية الناس مازالوا 
على اعتقاد بأن الشرطة تسيء استخدام القانون إذ 
تطبقه بضراوة عليهم، وأن ثمة صورة قامتة مازالت 
عالقة باألذهان.. وإزالتها من الذاكرة املجتمعية تتطلب 
اآلثار  أعقاب  في  خصوصاً  مضاعفني  ووقتاً  جهداً 
السلبية للعوملة االقتصادية، وتزايد معدالت التضخم 

وارتفاع أسعار السلع الغذائية كما هو معلوم.
وتتخذ معظم أجهزة الشرطة شعاراً »الشرطة في 
من  هنالك  أن  إال  براق،  وهو شعار  الشعب«،  خدمة 
متكني  فإن  ولهذا  »فوقياً«،  مازال  الشعار  أن  يعتقد 
مدى  على  يتوقف  واملجتمع  الشرطة  بني  الشراكة 
القدرة على إنزال الشعار املرفوع إلى أرض الواقع، 
والسبيل األمثل لتحقيق ذلك يتم عبر توسيع قنوات 
االتصال املباشر مع اجلمهور مع ضرورة التخلي عن 
األساليب التقليدية، وحرفية تطبيق نصوص القانون، 
بعض  إلى  الدراسة  مقترحات  ضمن  وسنتعرض 
الشرطة  بني  العالقة  دعم  على  تعني  التي  اخلطوات 

واملجتمع.

الجتاهات احلديثة يف اأداء

 ال�شرطة املجتمعية

يرتكز عمل شرطة املجتمع على منطلقات أساسية 
املجتمع،  فئات  كافة  مع  الشراكة  متكني  على  تعمل 

والسبيل األمثل لذلك ميكن تلخيصه في اآلتي:
لتغيير  الشرطة  جهاز  منتسبي  قدرات  بناء  أوالً: 

نظرتهم في التعامل مع اآلخرين.
ثانياً: التقليل من قيمة األفعال وتبسيط اإلجراءات 

القانونية.
القانون  لنصوص  احلرفي  التطبيق  جتاوز  ثالثاً: 
بطريقة  البسيطة  األفعال  في  التصرف  على  والعمل 

مختلفة.
واإلنسانية  االجتماعية  للعالقات  االرتهان  رابعاً: 

للفصل في املنازعات واخلالفات.
خامساً: جعل مبادئ العمل االجتماعي غاية لدعم 

التواصل والترابط املجتمعي.
سادساً: السعي إليجاد حلول للمشكالت األسرية 

عبر احللول غير الرسمية.

جتارب دولية 

سبقت اإلشارة إلى أن الشرطة املجتمعية أصبحت 
العمل  في  احلديثة  االجت��اه��ات  عن  يعبر  منوذجاً 
العالقة  لتمكني  مبتكرة  صيغة  متثل  كما  الشرطي، 
بني الشرطة من جهة وأفراد املجتمع من جهة أخرى، 
وقد أشارت بعض الكتابات إلى أن الشرطة املجتمعية 
حركة إصالحية لتغيير مسارات كافة أجهزة الشرطة، 
وأن البداية احلقيقية مت طرحها في ثمانينيات القرن 
املاضي في أنحاء متفرقة من دول العالم.. وفيما يلي 
التي  العالم  دول  بعض  جتارب  عن  مختصرة  نبذة 

أخذت بنظام شرطة املجتمع.

جتربة كندا

الكندية،  املدن  من  متفرقة  أنحاء  في  تطبيقها  مت 
على  بالتركيز  الريفية  املناطق  خاص  نحو  وعلى 
احملليات الصغيرة، وذلك بالتعاون مع اإلدارات احمللية 
على  ترتب  وقد  املدني،  املجتمع  ومنظمات  والسكان 
ذلك، الكشف عن العديد من اجلرائم، واحتواء العديد 

من االنحرافات السلوكية خارج اإلطار القانوني.

جتربة اليابان

اليابان جتربة الشرطة املجتمعية وعملت  استلهمت 
على تنفيذ برنامج الشرطة املصغرة، أو نقاط الشرطة 
املجتمعية الصغيرة وذلك بإنشاء مراكز لشرطة املجتمع 
على شكل وحدات مت نشرها في املدن الكبرى واملناطق 
ارتكاب  دون  للحيلولة  وقائية  عملية  لتتولى  الريفية، 
اجلرائم أو االنحرافات السلوكية، ويالحظ أن سنغافورة 

استفادت من جتربة اليابان وعملت على تطبيقها.

التجربة الفرن�شية

تنتشر في كل املدن الفرنسية املجالس البلدية احمللية 
ذات السلطات القانونية واإلدارية واجلنائية، وقد مت 
االستفادة من انتشار هذه املجالس لتصبح كجماعات 
من  املجتمعية،  الشرطة  ودور  أساليب  تنفذ  ضاغطة 
أجل منع اجلرمية واالستفادة من األفراد واجلماعات 

يكلف  حيث  احمللية،  املناطق  تلك  في  يقيمون  الذين 
ملكافحة  والبرامج  اخلطط  بوضع  احمللي  املجلس 
اجلرمية. وللشرطة ممثل في كل مجلس محلي من 
على  احمللية  املناطق  مراكز  فيه  تركز  املجالس  هذه 
وقاية األحداث من االنحرافات السلوكية ومتابعة أبناء 
العاطلني عن العمل منهم وإيجاد  األقليات ومساعدة 
حلول ملشكالت املفرج عنهم من السجناء واملهاجرين 
ومتابعة نزالء مراكز رعاية وتأهيل مدمني املخدرات 
واملؤثرات العقلية، وهكذا يتم إشراك السكان احملليني 
في تنفيذ تلك اخلطط والبرامج لوقاية املجتمعات من 

مخاطر اإلجرام واجلرمية.

جتربة ا�شرتاليا

ُنشرت نقاط للشرطة املجتمعية على نطاق واسع 
حماية  أجل  من  لتعمل  االسترالية،  املدن  كافة  في 
حيث  اجلرمية،  مخاطر  من  األفراد  ووقاية  املجتمع 
إنشاء  على  لألحياء  الشعبية  اللجان  مع  االتفاق  مت 
مراكز شرطية عرفت بنظام )Beto(، وتتولى الشرطة 
ينتسبون  أفراد  عبر  املراكز  هذه  تسيير  املجتمعية 

لشرطة املجتمع.

التجربة الأمريكية

ميكن  حتى  املجتمعية  الشرطة  بتجربة  األخذ  مت 
املدن  في  اجلرمية  معدالت  ارتفاع  على  السيطرة 
األمريكية، خصوصاً بني سكان مناطق األقليات في 
للحيلولة  وذلك  احلضرية،  شبه  واملراكز  احملليات 
للسيطرة  الوقائية  التدابير  عبر  دون وقوع اجلرمية 
املبكرة على السلوكيات االنحرافية، حيث يتم حتديد 
املعلومات  وجمع  منطقة  لكل  األمنية  االحتياجات 
مع  العرقية  أصولهم  باختالف  السكان  عن  الكاملة 
والتباينات  املعيشية  األوض��اع  االعتبار  في  األخذ 

الثقافية واحلضارية.

جتربة هولندا

تعمل الشرطة املجتمعية الهولندية عبر ثالث جلان 
تتولى التعامل مع سكان املناطق احمللية للحيلولة دون 
التوعية  على  بالتركيز  وذلك  اجلرمية،  في  تورطهم 
واملسموعة  املقروءة  اإلعالم  وسائط  عبر  واإلرشاد 
واملرئية. كما تعمل على التواصل مع كافة املؤسسات 
السلوكيات  مخاطر  إلى  الطالب  إلرش��اد  التعليمية 

االنحرافية، كما تهتم بقضايا أخرى عديدة أهمها:
العمل  عن  للعاطلني  مناسبة  عمل  فرص  >  إيجاد 

وضحايا التسرب املدرسي.
> تفعيل نظام املراقبة االجتماعية.

> إنارة الطرق واحلدائق.
> متابعة ملف املهاجرين.

>  حتديد اختصاصات أفراد الشرطة بأن يتولى كل 
شرطي منطقة سكنية محددة.

وتوجيهي  إرش��ادي  عمل  ودليل  معايير  >  وضع 
للشرطة.

واملواطنني  الشرطة  بني  دورية  اجتماعات  >  تنظيم 
لتبادل املعلومات.

> العمل بهدوء المتصاص اجلرائم الصغيرة.
> االجتهاد للتعامل مع الطوارئ واألزمات.
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تعتبر السرعة الزائدة للعديد من السيارات التي تتحرك في مختلف الطرق 
خاصة السريعة، إحدى املشكالت التي تواجه ضباط دوريات الشرطة الذين 
اليزالوا يستعينون بجهاز »الرادار« لرصد السرعة الزائدة واالنتهاكات التي 

يرتكبها العديد من السائقني.
ومن املالحظ أن معظم رجال الشرطة املرورية تأقلموا كثيراً على استخدام 
سرعة  اكتشاف  من  املنبعثة،  اإلشارة  تتمكن  حيث  العادي،  »ال��رادار«  جهاز 

السيارة الهدف، وظهور القراءة على األداة اخلاصة بذلك.

املدر�شة القدمية 

اليزال جهاز »الرادار« يشكل أحد أهم أجهزة قياس سرعة السيارات، ويتم 
استخدامه في تنظيم احلركة املرورية منذ اخلمسينات من القرن املاضي، حيث 
د من احلوادث املرورية الناجمة عن االنتهاكات  استطاع وبفعالية كبيرة أن يحِّ

املتكررة حلدود السرعة على الطرق.
وعادة، يتم استخدام أدوات »الرادار« يدوياً من قبل ضابط الشرطة الذي 

»الليدار«

و»الرادار«   

د. ح�سن توفيق

يكون واقفاً في موقع ثابت.
كما أن هنالك أنواعاً من »ال��رادارات« املثبتة على منصات صغيرة، والتي 

تسمح للضابط بالعمل في أي موقع، أو أن يكون اجلهاز في حالة متحركة.
املرورية في  احلركة  مراقبة  الضابط يستطيع  فإن  احلالة،  مثل هذه  وفي 
كال االجتاهني، وهناك العديد من وحدات »الرادار« التي تأخذ أشكاالً وأحجاماً 

مختلفة مع توفر األجراس والصفارات املتنوعة.
وعادة يعمل جهاز »الرادار« عن طريق نفث موجة السلكية وتصبح املوجة 
أكبر مما كانت عليه كلما ابتعدت عن مركز جهاز »الرادار«، ونتيجة لذلك، فإن 
الهدف الذي تتجه إليه املوجة يأخذ في التحلل بشكل كبير فور وصول املوجة 
إليه، وعندما جتد املوجة سطحاً عاكساً وكبيراً مبا فيه الكفاية فإنها ترتد مرة 

أخرى إلى الهوائي.
فعلى سبيل املثال: إذا كان هنالك شاحنة تتحرك مبحاذاة دراجة نارية فإن 
جهاز »الرادار« سيعكس سرعة الشاحنة ألنها تشغل منطقة سطحية كبيرة، 
حيث يستطيع »الرادار«التفاعل معها. فالتغيير في ذبذبة املوجة الالسلكية يرتد 
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لسرعة  عملية حسابية  بإجراء  »الرادار«  قيام  لكيفية  وفقاً  اخللف،  إلى  عادة 
العربة املرصودة.

املدر�شة اجلديدة

يستخدمها ضباط  التي  الوحيدة  األداة  يعد  لم  »الرادار«  جهاز  أن  ويبدو 
جهاز  أخيراً  ظهر  حيث  املخالفة،  للسيارات  رصدهم  في  امل��رور  دوري��ات 
السرعة من  للتجاوزات في  أداة كشف ضوئية  »ليدار«، وهو  ُيسمى  ُمشابه 
قبل السائقني، حيث يختلف عن »الرادار« الذي يعتمد في عمله على النشاط 

الالسلكي.
وميتاز جهاز »ليدار« الضوئي بأنه مينح الفرصة للضابط الذي يستخدمه 
في التركيز على متابعة ورصد هدف واحد من مجموعات السيارات املتحركة 

أمامه.
أداة فعالة ملعظم  وفي الوقت الذي يستطيع فيه جهاز »الرادار« أن يكون 
ضباط دوريات املرور، فإنه ليس من الضروري أن يكون هذا اجلهاز هو اخليار 

األفضل ملراقبة ورصد السرعة.
القليلة  ال��س��ن��وات  وخ���الل 

من  الكثير  استخدم  املاضية، 
هؤالء الضباط جهاز »ليدار« 
في  األولى  للمرة  ظهر  الذي 
القرن  في  الثمانيات  أواخ��ر 
بدء  وم��ع  أن��ه  إال  املاضي، 
اس��ت��خ��دام ج��ه��از »ل��ي��دار« 

السنوات  ف��ي  واس��ع  بشكل 
مدى  عن  احلديث  بدأ  األخيرة، 

»الرادار«، حيث  وبني  بينه  االختالف 
رجحت الكفة لصالح »ليدار« بسبب سرعته 

في رصد السيارات املخالفة، إضافة إلى سهولة 
استخدامه وفعاليته ودقته.

استخدامه  ف��ي  »ل��ي��دار«  جهاز  يشبه  وع���ادة 
»الرادار«، إال أنه أكثر دقة في رصد الهدف املتحرك، وهو 

ما يجعله ذا فائدة كبيرة لضابط الدورية الذي يعمل في الشوارع 
انتهاكات قوانني املرور والشكاوى املتصاعدة  الكثير من  املزدحمة، حيث 

بسبب القيادة املتهورة لبعض السائقني.
معقولة  مسافة  على  يكون  أن  فّعال،  بشكل  للعمل  »ليدار«  جهاز  ويحتاج 
من الهدف الذي سيتم رصده، وأن يكون هنالك وقت كاٍف للقيام بعمله، وفي 
حال توفر تلك العناصر يصبح اجلهاز قادراً على رصد وكشف العشرات من 
السيارات التي تتحرك على الطرق، وتخالف قوانني املرور بالسير بسرعة تفوق 

احلد األقصى.

»الليدار«

و»الرادار«   

موجات  »ل��ي��دار«  جهاز  ويستخدم 
ضوئية حتت احلمراء، حيث يبدأ الشعاع 
في االنتشار بعد مسافة ألف بوصة، 
الوقت  كمية  بحساب  األداة  وتبدأ 
ليرتد  الضوء  سيستغرقه  الذي 
ناقالً  اجلهاز  باجتاه  اخللف  إلى 

معه سرعة السيارة املخالفة.
برصد  »ليدار«  يقوم  وبالطبع 
للشاحنات  الزائدة  السرعات  وكشف 
وفعالية،  فائقة  بدقة  النارية  والدراجات 
للقيام بعمله  الفرصة  الدورية  بحيث مينح شرطي 

على أكمل وجه.
وفي الوقت الذي يتم فيه استخدام جهاز »ليدار« في وضعه الثابت، 
فإنه يكون قادراً على حتديد السيارة ذات السرعة املنتهكة للقانون وحساب 

سرعتها ونقله لشرطي الدورية.
النتائج التي يتوصل لها أي من جهازي »الرادار« أو  ومن أجل استخدام 
»ليدار« كأدلة في احملاكم، فإنه يتعني على ضباط الدوريات الذين يستخدمونهما 

اخلضوع لدورة تدريبية متخصصة في هذا املجال.
ويجب أن يتوافق هذا التدريب مع شروط ومعايير »اإلدارة الوطنية األمريكية 
لسالمة املرور والطرق السريعة«، أو معايير التدريب املتعلقة بضباط الشرطة 

العاملني في هذا املجال.
وسيساعد هذا التدريب على قبول احملاكم لنتائج رصد السرعة التي يقوم 

بها كل من جهازي »ليدار« و»الرادار«، واعتبارها أدلة يؤخذ بها.
وفي العديد من احلاالت، لم جتد احملكمة ضرورة ألن يكون مستخدم هذين 
لعدة ساعات فقط  عادياً  إذ رأت أن تدريباً  الفنيني أو اخلبراء،  اجلهازين من 

لشرطي الدورية, يعتبر كافياً لقيامه باالستخدام الصحيح لهما.
ويتم حالياً استخدام جهاز »ليدار« في العديد من مؤسسات فرض القانون 
في الواليات املتحدة، حيث أصبح يحظى مبصداقية كبيرة خاصة في احملاكم 
لقوانني  املنتهكة  السيارات  رصد  في  وفعاليته  دقته  بسبب  الشرطة  ومراكز 

السرعة.
إال أنه اليزال هنالك العديد من العقبات التي تعيق االستخدام الشامل لهذا 
أنه سيمر  يعني  وهذا  مستخدميه،  تدريب  بعنصر  يتعلق  ما  خاصة  اجلهاز، 
وقت طويل قبل أن يستطيع »ليدار« احللول بشكل كامل محل جهاز »الرادار«، 
حيث يتوقع الكثيرون أن تهتم إدارات شرطة الدوريات بتوسيع رقعة استخدام 

»الليدار« بني عناصرها مع اإلبقاء على استخدام »الرادار« إلى حني.
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رحلة خطرة

يف

وادي »درا«

حممد ح�سن احلربي
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هل لك أن تتخيل نفسك محاطاً ب�»دكاكني« تصنع 
األسلحة الفردية من كل حجم ونوع، وتتوقع في 

كل وقت وحني، انفجاراً يطير بك في الهواء؟
إليك  ينظر  ما هو شعورك واجلميع من حولك 
لوجوده في  نوايا وال سبباً  له  ُتعرف  كأجنبي ال 
ال  بحذر..  سر  انتبه..  لك:  يقول  فيه  ما  كل  واٍد 
تتلفت كثيراً.. إذا وقعت عينك خطأً على سيدة، تقتل 

على الفور، رغم أن نساء هذا املكان بشكل عام ال 
أقرب ما تكون  ظاهراً، وإحداهن  ترى منهن شيئاً 
إلى خيمة متحركة من خيم الهنود احلمر، وتتدبر 

طريقها من فتحة واحدة عند الرأس!

»درا« الب�شتون..

إنك وسط قبائل »البشتون« أو »البشتو«، ذات 

البأس الشديد على أرضها املتداخلة في ثالث دول 
كبيرة ومضطربة، هي: باكستان وأفغانستان وجزء 
أفرادها  إذا كان بعض  فيما  ُيعرف  إيران، وال  من 

يعيشون على احلدود الهندية- األفغانية. 
هنا، أنت في الوادي املسلح »درا«، وما أدراك 
لك حكايته، وكيف  الذي سنحكي  »درا«..؟،  ما 
وحيدة،  جبلية  طريق  بالضرورة،  إليه  سحبتنا 
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كثير  الضيق،  اخلشبي  اجلسر  ذلك  على  مررنا 
االهتزاز، وأصبنا بهلع شديد ال تتمناه لعدوك!

»كوهات« الوادعة

بعد مقاطعة السند مبسافة، تطالعك بلدة صغيرة 
خضراء وادعة، فيها الكثير من البساتني، حتيط بها 
وطرقاتها  البرودة،  شديدة  جانب،  كل  من  اجلبال 
حركة  وفيها  »كوهات«  اسمها  محدودة،  املعبدة 
نسأل  جعلنا  مما  استغربناها،  تتوقف  ال  طيران 
للتدريب على  قاعدة  إن هنالك  لنا:  فقيل  عن ذلك، 

الطيران.
الفواكه في كوهات لذيذة وطازجة، رمبا لكثرة 
األمطار، ووجود نهر صغير يجري فيها، لقد أكثرنا 
من أكلها وابتعنا املزيد، خشية أن تطول بنا الطريق 

فنجوع، خصوصاً أن املطاعم في هذا املكان النائي 
ال ُتطمئن كثيراً. لكن صناعة اخلبز اليومي، واحلق 
الشهية«  »يفتح  الساخن  فالرغيف  جيدة،  يقال، 
حال خروجه من التنور.. في األسفار عموماً، كلما 
أو محمصاً كنت على نصيب جيد  تناولت مشوياً 
من الوقاية الصحية.. هذه البلدة »كوهات«، سنفرد 
لها حديثاً خاصاً بها، لكوننا مكثنا فيها أياماً بسبب 
ليست  إنها  لنا،  قيل  أماكن  من  يليها  اخلوف، مما 

مأمونة أو تكاد.

بوابة »خيرب« احلديدية

جاءت حلظة التوكل على الله، فقررنا اخلروج من 
»كوهات« باجتاه مدينة بيشاور البعيدة حتى اآلن، 
احمليطة  املهيبة  اجلبال  سلسلة  عبور  علينا  وكان 

»لننعم« فيها بنصيبنا من الذعر والهلع. 

»بي�شاور« البعيدة

حتركت بنا السيارة من مدينة »راولبندي«، وهي 
قبل  باكستان لسنوات طويلة،  كانت عاصمة  التي 
أن يتم استبدالها مبدينة قريبة منها اسمها »إسالم 
آباد«. واملدينتان اخلضراوتان، ملن يريد املزيد، تقعان 
في مقاطعة »البنجاب« ومعناها »األنهار اخلمسة« 
التي دائماً ما تدفع بإبنائها إلى املؤسسة العسكرية 

ليقفزوا منها إلى مؤسسة احلكم في باكستان.
اخلروج  »بيشاور«،  مدينة  لزيارة  علينا  كان 
من مقاطعة البنجاب، من مدينة راولبندي، واملرور 
بالضرورة مبقاطعة أخرى هي »السند«، نسبة إلى 
وقد  فيها،  مير  الذي  واملهول  العظيم  السند  نهر 
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ومايحدث لك فيها »إن حدث السمح الله« سيكون 
على مسؤوليتك، وتعود فيه إلى رئيس القبيلة ليبت 
فيه، وعليك أن تقبل حكمه وقراره مهما كان نوعه.. 
األمورال ميكن أن تكون أكثر وضوحاً من هذا، فما 
على  نتوكل  اإلجابة:  فكانت  سألنا،  الشباب؟  رأي 

الله، وهو احلافظ. 
بعد البوابة، بدأت املنحدرات والتعرجات اخلطرة، 
كي  أكثر حذراً  باملنطقة،  وبدا سائقنا وهو اخلبير 
غير  محاولة  أو  بصخرة،  أحتكاك  فأي  يخطئ،  ال 
مدروسة لتجنب سيارة قادمة من االجتاه املعاكس، 
ولن  الوادي،  بطن  في  أبدياً  مستقراً  لنا  ستضمن 

يستطع الوصول إلينا أحد أبداً.
مع حبس األنفاس وتوعكات باطنية، وصلنا إلى 
قاع الوادي، إنه »درا«، هنا أنت في سوق ليس ككل 
األسواق املعروفة في العالم، إنه سوق ميتد ملسافة 
أربعة كيلومترات، وبضاعة واحدة هي السالح من 
كل نوع وحجم، من املسدس الصغير مروراً بأنواع 
البنادق وانتهاء بالرشاشات املختلفة، والزبائن من 
الزبائن  امتلك  تدري كيف  البشر، وال  أجناس  كل 
احملليني منهم واألجانب جرأة املجيء إلى الوادي، 
وجرأة الشراء، وجرأة املغادرة مبا اقتنوه إلى خارج 
املنتشره  التفتيش  نقاط  رغم  به،  والتجول  الوادي 

واملدققة على كل شيء!

الع�شو قد ُيهلك اجل�شد

التي  بتجارته وبضاعته  الوادي  أمر هذا  غريب 
يتم تداولها بأيٍد ال يعلم إال الله من أين أتت وإلى 
أن  اخلوف  كل  اخلوف  أهدافها،  وما  أين ستذهب 
فتتحول  فيها  ومبن  فيها،  مبا  السوق  هذه  تنفجر 
إلى كارثة. ترى، ما الذي يجعل هذا الوادي خارجاً 
على القانون؟ هل يكون عادياً، أن الدول في حلظة 
تاريخية ما تخرج بعض أطرافها عليها، كما في حالة 

وادي »درا«، وتتفلت منها لتحكم نفسها بنفسها؟
يلفت  شجناً،  احلديث  يصبح  الوادي،  هذا  في 
أماكن  في  تراهم  أن  يجب  ممن  األطفال،  نظرك 
حتديداً.  اإلعدادية  امل��دارس  صفوف  هي  صحية 
وتتساءل ملاذا يحمل الطفل في هذا الوادي سالحاً 
بهذا  الطفل  يفعله  أن  الذي ميكن  وما  منه؟  أطول 
اقتناه  وهل  عليه،  ت��درَّب  ومتى  املهلك،  السالح 
باختياره أم أن هنالك جهة فرداً أم مؤسسة جتبره 
على ذلك وتزين له هذه احلال؟، مستغلة ِصغر سنه 
وأميته وحاجته إلى املال ليعيش، أو ليعيل والديه 

وأفراد أسرته.
وهم  الشاملة  التنمية  إلى  الناس  يذهب  ال  ملاذا 
يعلمون جيداً أن الذي ميكن حتقيقه بالتنمية أسهل 
بكثير عليهم من محاولة حتقيقه باللجوء إلى السالح 
الصعب  فإن من  بدأ،  إن  والذي  العنف  يولد  الذي 
إيقافه. في هذه اللحظة تدرك وأنت في الوادي أن 
العالم ما زال لم يعالج مواطن العطب في جسمه، 
حتتل  واجلهل  والتخلف  الفقر  عوامل  زالت  فما 
بشرية  مجتمعات  وتستوطن  الكوكب،  على  أماكن 
عديدة. اآلن يدرك املرء أن اجلار املريض خطر على 
سكان احلي جميعاً، فاحلكمة تقول: »علينا معاجلة 

اجلار بسرعه كيال تنتقل العدوى إلى اجلميع«.

بكوهات، من بوابة وحيدة اسمها »بوابة خيبر«.. 
أن  نعرف  »خيبر«؟..  االسم  هذا  جاء  أين  من 
في  املنورة«  »املدينة  دائرة  في  هي  خيبر  منطقة 

جزيرة العرب، فما الذي جاء بها إلى هنا؟ 
املخرج  بأجواء  تذكرك  التي  »خيبر«  بوابة 
نقطة  احلقيقة  في  هي  »هيتشكوك«،  األمريكي 
تفتيش عسكرية، فيها شرطة وجنود من اجليش، 
ومثل هذه النقطة التفتيشية ليست غريبة مشاهدتها 
ما  هو  الغريب  لكن  الثالث،  العالم  بلدان  أغلب  في 

أبلغونا به..فماذا قالوا لنا؟
قوية  كبيرة،  الصدئه  املستديرة  البوابة  بدت 
تأملها،  البؤس عند  نوع من  إلى  وقاسية وحتيلك 
وهي بكل ما فيها أوحت لنا أننا مقبلون على أمور 
غرائبية  ستحمل  األقل،  على  أو  عادية،  تكون  لن 
نريد  ال  كنا  متى  لكن  القبيل..  هذا  من  شيئاً  أو 
الغرائبية، بل ها نحن نسعى إليها هروباً من خطو 
امللل..وقد سألت زميالً باكستانياً، يعمل خبيراً في 
فأبلغني،  نفسها  خيبر  بوابة  عن  املعلومات،  تقنية 

إلى أسمنت لتشبه بشكلها  أنها حتولت من حديد 
احلديث بوابة النصر في »شانزليزية باريس«!

اأنت يف الوادي

السياحة،  نريد  أننا  إفهامهم  استطعنا  أن  بعد 
قادمني من العاصمة »اسالم آباد«، ونريد الوصول 
إلى مدينة بيشاور، قالوا لنا ال مانع أبداً، لكن بعد أن 
تقطعوا هذه البوابة احلديدية، ستكونون مسؤولني 
يكون  ولن  الشخصي،  أمنكم  وعن  أنفسكم،  عن 
هنالك أحد، شرطي أو جندي أو ما شابه، يحميكم. 
واٍد  عن  عبارة  عليها  مقبلون  أنتم  التي  فاملنطقة 
تقطنه جماعات من قبيلة »البشتون« املعروفة، وهو 
يخضع لسيطرتها وحكمها. وفي حال وقوع حادث 
ال سمح الله، ستذهبون إلى كبيرهم ليحكم بينكم. 

كونوا حذرين جداً.
حلظات مرت لنفهم املقصود تفصيالً، فهمنا أن 
املنطقة التي تلي هذه البوابة ال تقع حتت مسؤولية 
حكومة باكستان، مبعنى أنها خارجة على القانون، 
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املُجـــّدد
د. ح�سن الغول

من  واحداً  الصابوني  علي  محمد  الشيخ  يعتبر 
ومازالت  كانت  حيث  املتميزين،  اإلس��الم  علماء 
جهوده العلمية ملموسة من خالل العديد من الطالب 
الذين تخرَّجوا ودرسوا على يديه، وأيضاً من خالل 

مؤلفاته الغنية التي أثرى بها املكتبة اإلسالمية.
الصابوني مبدينة حلب في سوريا  الشيخ  ُولد 
عام 1930، من أسرة عريقة، وكان والده من كبار 
تعليمه  الصابوني  الشيخ  تلقى  حيث  حلب،  علماء 
على يد والده وغيره من العلماء، وقام بدراسة اللغة 
العربية والفرائض وعلوم الدين، كما حفظ القرآن 
الكرمي في طفولته، وأكمل حفظه وهو في املرحلة 
العلوم  من  العديد  لدراسة  باإلضافة  هذا  الثانوية، 

التي تلقاها على يد كبار العلماء في سوريا.
املدارس  تلقى الصابوني دراسته االبتدائية في 
احلكومية، ثم التحق في املرحلتني اإلعدادية والثانوية 
مبدرسة التجارة، ولكنه لم يستمر في دراسته فيها، 
حيث لم توافق ميوله العلمية، وانتقل إلى الثانوية 
الشرعية التي كانت تسمى »اخلسروية« في مدينة 
بني  جتمع  مزدوجة،  فيها  دراسته  وكانت  حلب، 
العلوم الشرعية والعلوم الكونية التي كانت ُتدَّرس 
في وزارة املعارف، وكانت املواد الشرعية كلها من 
والفرائض  واألصول  والفقه  واحلديث  التفسير 
وغيرها، إلى جانب الكيمياء والفيزياء واجلبر 
واللغة  واجلغرافيا  والتاريخ  والهندسة 
االجنليزية، وكانت دراسته جامعة بني 
الدراسة الشرعية والدراسة العصرية، 
وفي عام 1949، أنهى دراسته الثانوية 
الشرعية بتفوق. وإثر ذلك قامت وزارة 
األوقاف السورية بإرساله في بعثة إلى 
ُيتم  حتى  بالقاهرة  الشريف  األزهر 

دراسته اجلامعية هناك.
وبالفعل حصل الصابوني على 
شهادة كلية الشريعة عام 1952، 
التخصص،  دراس��ة  أكمل  ثم 
وتخرَّج عام 1954 من األزهر 
في  العاملية«  »شهادة  حامالً 
الشرعي،  القضاء  تخصص 
وكانت هذه الشهادة من أعلى 

الشهادات في ذلك العصر.
ع��ن��د ع��ودت��ه إل���ى س��وري��ا 
مت  حلب،  مدينة  إلى  وبالتحديد 
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د. ح�سن الغول

الثقافة اإلسالمية في املدارس  ملادة  تعيينه أُستاذاً 
الثانوية ودور املعلمني، وظل يعمل في التدريس في 

الفترة ما بني 1955 و1962.
بعد ذلك، مت انتدابه إلى اململكة العربية السعودية 
التربية  وزارة  قبل  من  معاراً  أُستاذاً  يعمل  لكي 
والتعليم السورية إلى اململكة، فقام بالتدريس فيها 

ملدة طويلة اقتربت من الثالثني عاماً.
ونظراً لنشاطه العلمي والتأليفي، فقد رأت »جامعة 
حتقيق  إليه  ُتسند  أن  الوقت  ذلك  في  القرى«  أم 
علمياً  باحثاً  فعني  اإلسالمي،  التراث  كتب  بعض 
في مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، 
فاشتغل في حتقيق كتاب عظيم في التفسير ُيسمى 
»معاني القرآن« لإلمام أبي جعفر النحاسي املتوفى 
في  وحيدة  نسخة  واملخطوطة  هجرية.   338 سنة 
العالم ال يوجد لها ثانية، حيث قام بإعدادها على 
الوجه األكمل باالستعانة باملراجع الكثيرة بني يديه 
من ُكتب التفسير واللغة واحلديث وغيرها من الكتب 
التي اعتمد عليها، وقد خرج الكتاب في ستة أجزاء 

وُطبع باسم »جامعة أم القرى« مبكة املكرمة.
وبعد ذلك انتقل الشيخ للعمل في رابطة العالم 
العالم اإلسالمي«  اإلسالمي كمستشار في »هيئة 
القرآن  في  العلمي  اإلعجاز  »هيئة  في  كمستشار 
يتفرَّغ  أن  قبل  سنوات  عدة  فيها  وبقي  والسنة«، 
الصابوني  وللشيخ  العلمي،  والبحث  للتأليف 
مؤلفات عديدة في شتى العلوم الشرعية والعربية 
بني  فكانت من  الطويل،  العلمي  في مشواره  ألفها 
وانتشار  بقبول  وحظيت  مجاالتها  في  الكتب  أهم 
العالم  أنحاء  شتى  في  العلم  طالب  بني  واسعني 
مختلفة  لغات  إلى  منها  العديد  وترجم  اإلسالمي، 
كالتركية واالجنليزية والفرنسيية واملاالوية وغيرها 
من لغات العالم اإلسالمي، وقد قام بتأليف بعضها 
بعد  اآلخر  والبعض  اجلامعة،  في  تدريسه  أثناء 
انتهائه من التدريس والتفرغ للتأليف، حتى جتاوز 

عددها الثالثني.
شهرة  األكثر  التفاسير«،  »صفوة  كتاب  ويبقى 
ثالثة  في  ُطبع  وال��ذي  الصابوني،  مؤلفات  بني 
مجلدات، حيث قال في مقدمته »لقد أسميت كتابي 
)صفوة التفاسير( وذلك ألنه جامع لعيون ما في 
التفاسير الكبيرة املُفصلة مع االختصار والترتيب 

والوضوح والبيان«.
وقد أثار هذا الكتاب الكثير من اجلدل والنقاشات 
بني مؤيد ملا تضمنته من تفاسير للعديد من علماء 
املسلمني ومعارض لها، إال أن هذا الكتاب يبقى ذا 
فائدة كبيرة لتميزه بالبساطة وجمعه بني الكثير من 

ُكتب التفسير املشهورة.
الصابوني  للشيخ  فإن  مؤلفاته،  جانب  وإل��ى 
علمياً واسعاً، فقد كان له درس يومي في  نشاطاً 
»املسجد احلرام« مبكة املكرمة، يقعد فيه لإلفتاء في 
التفسير  في  أُسبوعي  درس  له  كان  كما  املواسم، 
تقارب  لفترة  امتد  جدة،  مدينة  مساجد  أحد  في 
أكثر  العلم  لطالب  خاللها  ر  فسَّ سنوات،  الثماني 

على  تسجيله  مت  وال��ذي  الكرمي  القرآن  ثلثي  من 
أشرطة كاسيت، كما قام بتصوير أكثر من ستمائة 
الكرمي«  القرآن  »تفسير  لبرنامج  تليفزيونية  حلقة 
العمل  هذا  استغرق  وقد  املشاهدين،  على  لتُعرض 

نحو السنتني.
وتقديراً جلهوده في املجال العلمي واإلسالمي، 
فقد مت اختياره من قبل »جائزة دبي للقرآن الكرمي« 
ليكون شخصية العالم اإلسالمية في دورتها احلادية 
عشرة في سبتمبر 2007، وهي اجلائزة التي ُتقدم 
لتكرمي حفظة القرآن الكرمي والشخصيات اإلسالمية 

البارزة والتي متيزت باختيار أفضل العلماء الذين 
قدموا خدمات لإلسالم والقرآن الكرمي.

بصماته  يترك  أن  الصابوني  الشيخ  استطاع 
القرآن،  وتفسير  تأويل  مجال  في  واضحة 

البارزين  العلماء  أهم  من  ُيعد  حيث 
كتاباته  ��د  وُت��عَّ املجال،  ه��ذا  ف��ي 

مراجع مهمة لكل مثقف، كما أنه 
املفسرين  أهم  قائمة  في  يأتي 
املعاصرين الذين أَْثروا مكتباتنا 

مبؤلفاتهم القيمة.
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اجلنرال  الفرنسي  اجليش  أرك��ان  رئيس  قال 
جوزيف جوفر ألحد زواره في مقر قيادته الواقع 
في »شاتو دي شانتيلييه« في السادس عشر من 
يناير 1916: »إنني أحتدث عن أمٍر واحٍد فقط، وهو 
أنه يتعني على األملان مهاجمة »ڤيردون« وأرجو أن 

ُتخبر احلكومة بذلك«.
االنتقادات  على  يرد  هذا  قوله  في  جوفر  كان 
التي ُوجهت إليه بأنه أبقى مدينة »ڤيردون« بدون 
الثقيلة  واملدفعية  قيامه بسحب جنوده  إثر  حماية 

من احلامية التابعة لها.
وهو  درايان،  إمييل  الكولونيل  كتب  جانبه  من 
ميداني  وقائد  الفرنسي  النواب  في مجلس  عضو 
اخلارجي  الدفاع  خط  وهي  كور«،  دو  »بوا  في 
من  محذراً  باريس  في  زمالئه  إلى  ل�»ڤيردون«، 
موقعه  ُقبالة  ضخمة  أملانية  جتهيزات  وج��ود 

العسكري، وسط اعتقاد سائد بأن كالً من جوفر 
بشكل  »ڤيردون«  تركا  قد  دريان  أركانه  ورئيس 
هجوم  أي  أمام  الصمود  على  ق��ادرة  غير  جعلها 

أملاني كبير.
مبدينة  حتيط  ال��ت��ي  ال��ق��الع  سلسلة  ك��ان��ت 
ذي  »ميوز«  نهر  من  بحماية  حتظى  »ڤيردون« 
كانت  املدينة  هذه  أن  إال  اإلستراتيجية  األهمية 
تتمتع مبيزة أُخرى تتجاوز أهميتها العسكرية، فهي 
رمز وطني للمقاومة إذ صمدت في وجه الهجمات 

البروسية واألملانية لقرون عديدة.
وميكن القول إنه يعود الفضل في والدة الدولتني 
)وأيضاً  احلديثة  األزمنة  في  واألملانية  الفرنسية 
األراضي الوسطى التي تشمل األلزاس واللورين( 
ميالدية،   843 العام  في  »ڤيردون«  اتفاقية  إلى 
كبيرة  املدينة سيكون مبثابة ضربة  هذه  فسقوط 

ملعنويات الفرنسيني.
بقالع  االهتمام  فرنسا  أع��ادت  لذلك،  ووفقاً 
»ڤيردون« في السنوات التي سبقت اندالع احلرب 

العاملية األولى.
محاطة  »ڤيردون«  كانت   1912 العام  وبحلول 
بستني قلعة ومركز للدفاع عنها، مما جعلها واحدة 
من أفضل األماكن التي حتظى باحلماية في العالم، 
والذي ساعدها على أن تصمد في وجه الهجمات 
األملانية في العام 1914، مما سمح للقائد العسكري 
جوفر بنقل أربعة آالف مدفع ثقيل الستخدامها في 

جبهات أُخرى.

اخلطط الأملانية

كان رئيس األركان العامة للجيش األملاني اجلنرال 
إيريخ ڤون ڤولكنهاين يرى أن هنالك وسيلة للفوز 

 47 معارك

�ضطرت التاريخ

معركة »ڤريدون«

اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

ج�شر دموي لل�شالم يف اأوروبا

جنود املشاة األملان خالل االستعداد للتقدم إلى قطاع »ڤيردون«، حيث كان قائدهم فوليكنهاين يأمل في قتل أكبر عدد من 
اجلنود الفرنسيني خالل املعركة.

القائد العسكري الفرنسي بيتان الذي اشتهر 

ببراعته في احلرب الدفاعية في الفترة التي سبقت 

اندالع احلرب العاملية األولى، والتي ساهمت في 

اختياره لقيادة قطاع »ڤيردون«.
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 ،1916 العام  في  الغربية  اجلبهة  على  احلرب  في 
حيث أّدت املالحظات التي أبداها خالل أول سنتني 
من احلرب في الغرب إلى توصله لنتيجة مفادها: 
أن املدافعني عادة يتمتعون مبيزة تكتيكية هائلة، في 
وقت ال يؤدي كسب األراضي إلى الكثير من الفائدة 

في كثير من األحيان.
ونتيجة لذلك، قام بإعداد خطة حربية كان يأمل 
موجات  إرسال  على  أعدائه  إجبار  إلى  تؤدي  أن 
كبيرة  أهمية  يشكل  مكان  على  للهجوم  اجلنود 
إلى  عمد  ولهذا  لألملان،  أقل  وبدرجة  للفرنسيني، 
في  الدفاعي  لألسلوب  التكتيكية  امليزة  استغالل 

تدمير الهجمات املضادة لألعداء.
ويبدو أن »ڤيردون« شكلت هدفاً مناسباً لألملان، 
كانت  »ڤيردون«  ملنطقة  األملانية  االتصال  فخطوط 
لم تكن فرنسا  بينما  كافية لدعم أي هجوم كبير، 
عبر  سوى  املدينة  لهذه  الدعم  تقدمي  على  قادرة 
طريق واحد فقط. وفي حال متكَّن األملان من حشد 
عدد كبير من قواتهم دون أن يكشفهم أحد، ومن 
فإن  سريع،  بشكل  »ڤيردون«  على  االستيالء  ثم 
أهمية هذه املدينة لفرنسا وما حتمله من رمز كبير، 
ستجبر الفرنسيني على إرسال قوة عسكرية هائلة 

من أجل إعادة استرداد املدينة.
القائد  كان  املعركة،  ش��رارة  ان��دالع  حال  وفي 
سيكون  أنه  يرى  فولكينهاين  األملاني  العسكري 
بصورة  الفرنسية  القوات  إلبادة  اللجوء  بإمكانه 
القوات  تدمير  إلى  إضافة  بالدماء،  فرنسا  تغرق 

الفرنسية بشكل أسرع من قواته.
ومع تعرض اجليش الفرنسي لضربة قوية فإن 
البحث عن شروط  في  الفرصة  إجنلترا ستستغل 
أفضل للتوصل إلى السالم، األمر الذي مينح أملانيا 
كل الوقت للتركيز على اجلبهة الشرقية في العام 

.1917
العديد  للهجوم  األملانية  االستعدادات  تضمنت 
من املزايا سواء امتالكها ألكثر من 400 مدفع ثقيل 
وعدد ضخم من اجلنود. وبعد مرور أربعة أيام من 
صدور بيان التحدي جلوفر، أدى تصاعد الضغط 
البرملاني إلى إجباره على الطلب من اجلنرال إدوارد 
وتقدمي  »ڤيردون«،  إلى  للذهاب  كاستيلنو  دي 

ُمساعدة جادة لهذه املدينة.
على  اتفقا  قد  وداريان  كاستيلنو  من  كلٌ  وكان 
كانت  »ڤيردون«  وأن  وشيكاً،  أصبح  الهجوم  أن 
ضعيفة جداً، بحيث يصعب عليها الدفاع عن نفسها، 
إال أن إرساله لفرقة من املهندسني لدعم القالع لم 

يكن كافياً للدفاع عن املدينة.

الهجمات الأملانية

أصبح ضعف الدفاعات الفرنسية واضحاً عندما 
احلادي  في  بالقصف  فولكنهاين  مدفعية  ب��دأت 
مليوني  نحو  أطلقت  حيث  فبراير،  من  والعشرين 
أقوى  وهي  دومونت،  قلعة  تعرضت  بينما  قذيفة، 

قالع املدينة، ل� 120 ألف قذيفة.
إثر ذلك تقدمت قوات املشاة األملانية على امتداد 
مباشرة  وتوجهت  »ميوز«،  لنهر  الشرقية  الضفة 

إلى موقع داريان في منطقة »بوا دو كور«.
كان من الواضح أن القوات األملانية تفوق القوات 
الفرنسية عدداً بشكل كبير، إال أن الفرنسيني جنحوا 

في االستفادة من املواقع الدفاعية القوية.
وقد أدت وفاة داريان في الثاني والعشرين من 
فبراير إلى حتويله إلى بطل قومي، إال أن هذا األمر 

لم مينع األملان من السيطرة على ذلك املوقع.
أدى بطء تقدم اجليش األملاني إلى إصابة أفراده 
شعورهم  إلى  إضافة  اإلحباط،  من  بحالة  وقادته 
بأن فولكينهاين ضللهم عندما جعلهم يعتقدون أن 
هدفهم كان فقط السيطرة على »ڤيردون«، وقد كان 

من الواضح أن فولكينهاين كان سعيداً مبا حتقق 
خالل املراحل األولى من حملته العسكرية.

تقدَّمت  فبراير  من  والعشرين  اخلامس  وفي 
قلعة  باجتاه  األملانية  القوات  مجموعة صغيرة من 
دومونت ومتكنت من السيطرة عليها من دون قتال، 

مما شكل صدمة كبيرة للقوات الفرنسية.
قطاع  في  التعزيزات  دع��م  الطرفان  واص��ل 
تشكل  أصبحت  التي  املعركة  ملواصلة  »ڤيردون« 

أهمية كبيرة لكل منهما.
أن يقتصر هجومه  يأمل في  وكان فولكينهاين 
على الضفة الشرقية من نهر »ميوز«، بهدف إحكام 
املدفعي  القصف  أن  إال  املعركة،  على  سيطرته 
أوقع  للنهر  الغربية  الضفة  من  العنيف  الفرنسي 

الكثير من اخلسائر في صفوفه.
نطاق  توسيع  إلى  األمل��ان  األمر  هذا  دفع  وقد 
السادس  في  النهر  ضفتي  ليشمل  هجومهم، 
يفقد  أنه  يشعر  فولكينهاين  بدأ  حيث  مارس،  من 

السيطرة على مجريات املعركة.

الهجمات الفرن�شية امل�شادة 

هجماتهم  الفرنسيون  ب��دأ  أبريل،  شهر  في 

على خالف معظم املعارك، كان هدف األملان في معركة »ڤيردون« ليس االستيالء على املدينة فقط، بل قتل 
جنود األعداء من خالل قتال شرس خاضه الطرفان.

إجنلترابلجيكا
»ڤيردون«

باريس
أورنفرنسا

وادي 
شاتو

قلعة دومونت

سيتادل

أڤوكور

ڤواساكريڤيردون

هضبة 
مورت أوم

نهر ميوز

شاتينكور

خط اجلبهة الفرنسي
 21 فبراير
أعمال أرضية فرنسية

قالع فرنسية

خط اجلبهة األملاني
 21 فبراير
خط اجلبهة األملاني
 25 فبراير
خط اجلبهة األملاني
 6 مايو.
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فيليب  هنري  اجلديد  القائد  أم��رة  حتت  املضادة 
والفر  الكر  طابع  أخذ  الذي  القتال  وأصبح  بيتان، 
أكثر شراسة. وخالل ثالثة أسابيع تبادل اجلانبان 
املتحاربان السيطرة على إحدى الُقرى خمس عشرة 

مرة.
وفي محاولة إلعادة السيطرة على قلعة دومونت 
قذائف  من  طن  ألف  من  أكثر  الفرنسيون  أطلق 
أيام متواصلة  أربعة  يومياً، وعلى مدى  مدفعيتهم 
على قطاع من األرض ال تتجاوز مساحته الستني 

هكتاراً.
الهجوم  وخ��الل  يوليو  شهر  منتصف  وف��ي 
األجنلو-فرنسي  والهجوم  الشرق  في  الروسي 
قرب نهر »سوم« قرر األملان وقف الهجمات بهدف 

احملافظة على قواتهم وجتنُّب تعرضها للخسائر.
ومع مرور الوقت كان الطرفان قد تبادال إطالق 
مدفعية  قذيفة  مليون  وعشرين  ثالثة  من  أكثر 

وغاز.
خالل  الفرنسية  املضادة  الهجمات  تواصلت 
الصيف واخلريف، وبدأ ضباط املدفعية الفرنسيون 
النيران  باسم »حاجز  ُعرف  أُسلوب  استخدام  في 
مدفعي  بقصف  القيام  تضمن  وال��ذي  الزاحفة«، 

متواصل قبل قيام املشاة بالتقدم.
النارية  القوة  ضرب  إلى  األسلوب  هذا  أدى 
على  سلباً  أثر  نفسه  الوقت  في  أنه  إال  لألعداء، 
اإلمدادات التي تصل إلى »ڤيردون« عبر أحد الطرق 
شهري  في  الفرنسية  الهجمات  أدت  كما  املهمة، 
أكتوبر ونوفمبر إلى إعادة جبهة القتال إلى ما كانت 

عليه في شهر فبراير.

استعاد  أكتوبر  من  والعشرين  الرابع  وف��ي 
من  ومتكنوا  دومونت  على  السيطرة  الفرنسيون 
منتصف  حلول  ومع  األملان،  اجلنود  آالف  أسر 
الفرنسية  القوات  قد أصاب  اإلجهاد  كان  ديسمبر 

واألملانية معاً.
نحو  املعركة  هذه  في  الفرنسيني  بلغت خسائر 
واحد وستني ألف قتيل وأكثر من مائة ألف مفقود، 
األملانية  القوات  أما  ُمصاب،  ألف   216 إلى  إضافة 

إلى  إضافة  ومفقود،  قتيل  ألف   142 فقد خسرت 
187 ألف جريح.

وقد عكس االرتفاع الكبير في عدد املفقودين القوة 
النارية الهائلة للمدفعية التي مت استخدامها، واليوم 
توجد بالقرب من »ڤيردون« مقبرة تضم ُرفات مائة 

وثالثني ألف جندي لم يتم التعرف على هوياتهم.
أدت نتائج معركة »ڤيردون« إلى استبدال كل من 
جوفر وفولكينهاين وإبعادهما عن قيادة جيشيهما، 
األكبر  العبء  حتمل  على  بريطانيا  إجبار  مت  كما 
أما   ،1916 العام  صيف  في  »س��وم«  معركة  من 
أهمية فإنه يتمثل في  األكثر  الذي قد يكون  األمر 
أن »ڤيردون« حتولت إلى إسطورة وطنية لبطولة 

اجلنود الفرنسيني.
إال أن هذا الشعور بالتفوق املرتبط بهذه البطولة، 
خالل  مقدرتهم  في  الفرنسيني  ُمبالغة  إلى  أدى 
الصمود ضد هجوم  للحرب على  التالية  السنوات 

أملاني آخر وقع ضدهم.

امل�شاحلة يف »ڤريدون«

التاريخني  في  مقدساً  مكاناً  »ڤيردون«  بقيت 
الرئيس  قام   1963 العام  ففي  والفرنسي،  األملاني 
في  جندياً  كان  )ال��ذي  ديجول  ش��ارل  الفرنسي 
كونراد  األملاني  املستشار  مبصافحة  »ڤيردون«( 

أديناور أمام مقبرة »ڤيردون« في لفتة رمزية.
وفي العام 1984 كرَّر فرانسوا ميتران وهيلموت 
كول تلك املصافحة الرمزية، والتي حتمل في طياتها 
تلك  عن  جنمت  التي  للدروس  الطرفني  استيعاب 

املعركة الشهيرة.

املدفعي  للقصف  إثر تعرضها  الذي حل مبدينة »ڤيردون«  الدمار  صورة تظهر 
العنيف. كما مت تدمير العديد من القرى احمليطة بها بشكل جعل احلكومة الفرنسية 

ال تفكر في إعادة بنائها.

اأرقــــــام ونـتـائج

الفرن�شيون

> 500.000 جندي
> 270 قطعة مدفعية

> القائد: هنري فيليب بيتان 
)حتت القيادة الشاملة جلوزيف جوفر(

 101.000  - قتيل   61.000 اخلسائر:   <
مفقود - 216.000 جريح

الأملــــــــان

> 1.000.000 جندي.
> 1200 قطعة مدفعية)اجليش اخلامس(

> القائد: ولي العهد فيلهيلم.
حتت القيادة الشاملة للجنرال إيريخ فولكينهاين 

ثم اجلنرالني هيندنيبيرغ ولودنيدورف
 - ومفقود.  قتيل   142.000 ب <

187.000 جريح.
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هل �شبق اأن اتفق النا�ص  

على حب اإن�شان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �شبق لقائد اأن كانت 

�شمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعا كل اخلري، وهنا 

�شهادات بع�ص ممن عرفوك 

عن قرب..

ح�سني البادي
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على األ�ضنتهم ويف قلوبهم

»زايد كان زعيمًا �ضيا�ضيًا مل يجامل اأحدًا«

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  جمل�ص  وهما:  الإمارات  دولة  يف  جمل�شني  اأكرب  ارتاد  باأنه  العدد،  هذا  �شيف  يفتخر 

وجمل�ص اأخيه ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم »رحمهما اهلل« وهو مل يبلغ احُللم بعد، وقد ا�شتفاد من هذين املجل�شني اأمّيا 

رت به وانطبعت ذكرياتها ودرو�شها يف ذاكرته.. اإنه ال�شاعر والأديب �شيف حممد املّري مدير »دار ال�شدى  ا�شتفادة اأثَّ

لل�شحافة والن�شر« والذي ياأخذنا يف رحلة الذكريات مع ال�شيخ زايد، الأب وال�شاعر والأديب، عرب هذه املروية..

ولدت في الثالثني من ديسمبر عام 1962، في 
»فريج املرر« الذي كان في ديرة بدبي، وأقول )الذي 
كان( ألنه اختفى، فلم يبق فرجان )أحياء( وال ناس 
واحلياة العصرية تطورت، وُسمي هذا احلي بهذه 
وأفراد من عشيرة  أُسر  إلى سكن  التسمية نسبة 
»املرر« أحد فروع قبيلة بني ياس في هذه املنطقة 

من ديرة، ونحن من فرع املالهمة من املرر.
قصيدة  وأول  مبكرة،  سن  في  الشعر  نظمت 
نشرت لي كنت في الصف الرابع اإلبتدائي ونشرت 
في العدد األول من مجلة »النصر«، وكان هذا في 
سبت  يوم  كل  كنت  اإلعدادية  وفي   .1972 العام 
أكتب قصيدة وطنية وألقيها في اإلذاعة املدرسية، 
وكنت أسميها »حديث املواطنة«، وكنا أنا وجيلي أو 
اجليل الذي يكبرنا، ألن جيلي صغير جداً، متأثرين 

كثيراً بالقضية الفلسطينية.
وكتبت قصيدة ونشرت في مجلة »أخبار دبي«، 
وأخذها املر بن الشيخ مجرن للمرحوم الشيخ راشد 
بن سعيد آل مكتوم وكان في املقناص، وعدها عليه 
أبغي  الولد  هذا  لي  »هات  راشد:  الشيخ  له  فقال 
راشد  إلىالشيخ  الشيخ  بن  املر  فأخذني  أشوفه«، 
في قصر زعبيل، وقرأت عليه القصيدة وقال لي: 
»ما شاء الله عليك، أنت واحد من أوالدي، مت أكتب 

هكذا«.
وصل شعري إلىالشيخ زايد بن سلطان »رحمه 
الله« بعد أن ظهرت في التلفزيون في برنامج »تراثنا 

من الشعر الشعبي« الذي كان يقدمه الشاعر حمد بن 
سوقات. طلعت في احللقتني األولى والثانية، وأخذ 
وكنت  الصغير،  الشاعر  هذا  عن  يتكلمون  الناس 
صغيراً جداً بني شعراء كبار في السن، وبعدها نادى 
علّي أحدهم، وعّمر املدواخ بيده وقال لي: »شوف 
يا ولدي الشواب ما يبونك معاهم وهذه آخر حلقة 
نسجلها لك، وعقب هذه احللقة ال تأتي«، فقلت له 
يحرجهم،  كان  بينهم  منظري  ألن  الله«،  شاء  »إن 
فقد كنت أكتب بالفصيح، بينما هم يكتبون بالنبطي. 
وشاهد الشيخ زايد حلقة من احللقات واعتقد أنها 
رجالً  لي  فبعث  فيها،  شاركت  التي  الثانية  احللقة 
أحمد  بن  عبدالله  املرحوم  من رجاله وهو  معروفاً 

يحب  كان  الله-  -رحمه  زايد  والشيخ  عتيبة.  بن 
الشيخ  َفِسرُت وزرُت  الشعر كثيراً، وُيقدِّره كثيراً، 
زايد مع عبدالله بن عتيبة طبعاً، وكان الشيخ زايد 
في قصر »اخلزنة«، وكان هذا في عام 1976، وكنت 
15 سنة.  عمري  وكان  الثانوي،  األول  الصف  في 
زايد،  الشيخ  فيه  يكن  لم  املجلس  وصلنا  عندما 
واملجلس كان على حوض كبير وفيه »تكي« مساند 
أو وسائد وتلفون، والشيخ زايد كان يحب اجللوس 
على األرض وال يحب اجللوس كثيراً على القنفات 
)اآلرائك(، فجلسنا وانتظرنا قدومه، وبعد جلوسنا 
وعندما  الشيوخ،  وصول  عن  أعلنوا  ساعة  بربع 
وصل، قام اجلميع لتحيته وتقدمت وحييته وسلمت 
)انحنى( كي  أنه وخى  وأذكر  عليه وكنت صغيراً 
يوايهني )يأخذ التحية باألنف( والتفت إلى عبدالله 
العمر،  طويل  يا  نعم  له:  فقال  الرجل؟،  هذا  وقال: 
فقال لي: كيف حالك؟، فقلت: احلمد لله بنعمة، فقال 
هو  من  فقال:  بخير،  فقلت:  هلك؟،  أخبار  شو  لي: 
أهلك من هم؟،  فقال:  بن فالن،  فقلت فالن  أبوك؟، 
فقلت: الفالنيني، فقال: معروفني!، واجلسني بجواره 
وأمر بالقهوة وصبت لنا، وبعدها قال عبدالله: طال 
عمرك، الشاعر مسوي أبيات للشيوخ، فقال الشيخ 
زايد: قف وعدها علينا، فقلت له: أنا طال عمرك ما 
أعد قصيدي وأنا واقف، أنا أعد قصيدي وأنا جالس، 
ذمتك؟،  في  عليك  بالله  لي:  وقال  يضحك  به  فإذا 
فقلت له: نعم يا طويل العمر، فضحك الشيخ زايد 

سيف املري
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كان الشيخ زايد حريصاً على حضور حفل تخريج طالب اجلامعة في كل عام ويقوم بتسليم الشهادات بيده للخريجني.

قصيدي  إلقاء  أعرف  ال  وكنت  عليه«،  الله  »رحمة 
نفسه  والكالم  الشيوخ،  عند  وخاصة  واقف  وأنا 
ذات  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  قلته 
التي  مرة، وفي تلك األيام لم نكن نعرف احملاذير 
ميكن أن تؤدي إلىغضب الشيوخ، لكن الشيخ زايد 
ضحك ولم يترك شيئاً في خاطره علّي، وقال لي: 

عد قصيدتك، فعددت القصيدة وفي مطلعها أقول: 
الكبر مسه  قدمي  لرضوى  ربع 

أثر وال  نقش  رسمه  من  يبق  لم 
به  ن��ش��أن  غ���زالن  م��رات��ع  إال   

طالت عليه الليالي وانقضى العمر 
وهذه القصيدة طويلة وهي أكثر من أربعني بيتاً 
وأمر الشيخ زايد بتسجيلها في التلفزيون، وذهب 
معي عبدالله بن عتيبة وُسجلت القصيدة وبثت عدة 

مرات. 
عن  نفسها  اجللسة  في  زايد  الشيخ  وسألني 
املعلقات، فقلت له: إنني أحفظها كلها، فضحك وقال: 
أمرؤ  معلقة  لي: سمعني  فقال  عليك،  الله  ما شاء 
ويحفظ  للشعر  يطرب  زايد  الشيخ  وكان  القيس. 
ألفاظها  ويعرف  القدمية،  القصائد  من  الكثير 

ومعانيها، وعندما وصلت إلىقوله: 
مفاضة  غير  بيضاء  مهفهفة 

كالسجلجل مصقولة  ترائبها 

سألني: شو معناتها؟ فقلت له: كلمة »سجنجل« 
املنظرة  نسميها  نحن  التي  وهي  ُمعّربة  رومية 
كان  فقد  تعرف،  الله  شاء  ما  لي:  فقال  )املرايا(، 
الفصيح،  الشعر  من  الكثير  يحفظ  زايد  الشيخ 
وهو عندما يستوقفك عند كلمة ويسألك عنها فهو 
يعرف معناها، ولو لم يكن يعرف املعنى ملا سألك 
ويوصل  معلوماتك  يختبر  أن  يريد  وإمنا  عنه، 

اجللسة  ويثري  مفيدة،  معلومة  وللحضور  إليك 
في  يعرف  الله«  »رحمه  وكان  أدبية.  بنقاشات 
الشعر واألدب واحلَكم، ووقتها دخل املجلس سمو 
الشيخ محمد بن زايد وأخوه سمو الشيخ عبدالله 
وسلمت  وقمت  صغيراً،  وقتها  وك��ان  زاي��د  بن 
عليهما، وطلب مني الشيخ أن أجلس بقرب الشيخ 
تتم  أباك  أنا  لي:  وقال  عبدالله،  والشيخ  محمد 
فقال:  العمر؟  يا طويل  وين  هني  له:  فقلت  هني، 
أنا  له:  فقلت  عيالي،  مع  أبوظبي  في  عندي  هني 
القصيد  هذا  كل  بعد  إذ  فضحك،  املدرسة،  أسير 
لي:  فقال  وبريء،  طفولي  بجواب  أجيبه  يجدني 
حمدان  بتودي  التي  والسيارة  أخيَر،  مدارسنا 
على  يدل  املوقف  هذا  بتوديك.  املدرسة  وه��زاع 
أن الشيخ زايد كان والد اجلميع، إال أنني ارتبكت 
كثيراً لهذا املوقف، ولم أعرف مباذا أجيب، وخفت 
أن أغيب عن أهلي. الحظ الشيخ زايد ارتباكي فهدأ 
أنت تسير وترد علينا. وأخذت  من روعي وقال: 
عتيبة  بن  عبدالله  إليَّ  يحضر  وكان  عليه،  أتردد 
وصلت  إلىأن  عليه«،  الله  »رحمة  إليه  ويأخذني 
إلىاجلامعة وهناك انشغلت بالدراسة، وقل ترددي 
من  عام  بعد  ثانية  به  والتقيت  زايد،  الشيخ  على 
يحرص  زايد  الشيخ  وكان  اجلامعة،  من  التخرج 
اخلريجني  ويسلم  التخريج  حفالت  حضور  على 

كان ال�ضيخ زايد 

يحفظ الكثري من 

الق�ضائد القدمية 

ويعرف األفاظها 

ومعانيها
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الشهادات بيده الكرمية، وأنا أسلّم عليه ويدي بيده 
فنظر إليَّ وقال: ها الشاعر! ما شي جديد؟ فقلت 
له: طال عمرك للشيوخ دوم اجلديد موجود، فقال: 

مر علينا ترى الوظيفة جاهزة.
في تلك األيام، كنت قد اشتغلت في التلفزيون، 
ألن حفل التخرج كان ُينظم بعد سنة من التخرج، 
واألعمال في تلك األيام كانت كثيرة وفرص العمل 
يكن  لم  اجلامعة  من  املتخرج  والطالب  متوفرة، 
ميضي وقتاً طويالً بحثاً عن وظيفة. وأنا أذكر أنه 
وقت تخرجي أنا وأبناء جيلي كانت هناك أحد عشر 
ألف وظيفة شاغرة بينما كان عدد خريجي اإلمارات 
300 شخص. وأنا شخصياً عندما تخرجت حصلت 
أربع فرص عمل في الوقت نفسه من دون أن أقوم 
بالبحث والتحري، فقد كانوا ينشرون في اجلامعة 
تبحث  أن  إال  عليك  وما  الشاغرة  الوظائف  قوائم 
عن الوظيفة التي تناسب تخصصك في أي وزارة 
وتذهب للعمل فيها، فقد كانت فرص العمل سهلة 

في ذلك الوقت.

الزيارة الأخرية

أن  إال  يجاملون،  السياسة  رجال  إن  يقولون 
جتربتي مع الشيخ زايد »رحمه الله« أثبتت أن هذا 
الزعيم لم يكن يجامل أحداً، فقد كان »رحمه الله« 

إنساناً  وكان  بأسمائها،  األشياء  ويسمي  صريحاً 
واضحاً، وسياسته واضحة، قلبه على شعبه وعلى 
الناس. وآخر مرة شاهدت فيها الشيخ زايد »رحمه 
الشيخ  السمو  صاحب  رافقت  عندما  كانت  الله« 
محمد بن راشد للسالم عليه، ورغم التعليمات عند 
املدخل بأن نسلم عليه من بعيد، إال أنني لم أمتالك 
الله«  فقبلته على خشمه، فقد كان »رحمه  نفسي، 

كله.  بل على جيلي  أنا  علّي  ليس  أفضال  صاحب 
إلىجوار  الله عليه«  انتقل »رحمة  وبعدها بسنتني 

ربه. 

زايد وال�شعراء

كثيرة  تأثيرات  الله«  »رحمه  زايد  للشيخ  كانت 
الشعر  على  ليس  احلياة،  مناحي  كل  على  والفتة 
واألدب فقط، بل على الصناعة والزراعة والرياضة 

والتعليم والصحة أيضاً.
أما بالنسبة للشعر، فقد كان »رحمه الله« يشجع 
ويرفع  األخ��الق  مكارم  إلى  يدعو  ال��ذي  الشعر 
في  يكون  ال��ذي  الشاعر  ُيشجع  وك��ان  اإلمي��ان، 
القصيدة  يحب  وكان  الناس،  مع  صادقاً  قصيدته 
الهادفة. وكان الشيخ زايد يشجع الشعراء املجيدين 
عامراً  مجلسه  وك��ان  عليهم،  ويغدق  فيكرمهم 
بالشعراء فلم يكن يخلو منهم أبداً. كما كان »رحمه 
الله« يحب قصائد احلماسة ألنه كان رجالً حماسياً 
يرى أن هذه احلياة ليست مكاناً للعب والراحة، بل 
هي جهاد ونضال وعمل بجد واجتهاد وصبر. كان 
ال يحب الكسل وال يحب الرجل الذي يخفي النعمة، 
دائماً  وكان  والكرمي،  الشهم  الرجل  يحب  وكان 
اإلمارات  شباب  يكون  أن  ويحب  الشباب،  يشجع 

أفضل الشباب.

ع  جَّ ال�ضيخ زايد �ضَ

ال�ضعراء املجيدين 

فاأكرمهم 

واأغدق عليهم 

الشيخ زايد يستمع ألحد الشعراء
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من دفرت

الذكريات

د. فالح حنظل

قد  كنت  املاضي،  القرن  سبعينيات  أوائ��ل  في 
قضيت شهراً أو أكثر وأنا أجوب منطقة »حبشان« 
الواقعة في قلب منطقة »الظفرة« التي ُتشكل أكبر 
و»حبشان«  أبوظبي،  إم��ارة  في  أرضية  مساحة 
حيث  اإلمارة،  في  النفطية  القواعد  أهم  من  قاعدة 
املمتدة  النفط  أنابيب  والتقاء  جتميع  محطة  تعتبر 
النفط  حقول  في  وهناك  هنا  املبعثرة  اآلب��ار  من 
محتوياتها  ثم صب  األنابيب  اجتمعت  فإذا  الغنية، 
في خزانات معدنية كبيرة لكي تضخ من هناك إلي 

ميناء التحميل في »جبل الظنة«.
وعندما  بدأ التفكير في حفر عدٍد من آبار املياه 
هناك، ُعدت ومعي عدتي من احلفارات املركبة على 
ظهر الناقالت اجلبّارة من نوع )كنورث( التي تشق 
عباب الصحراء بإطاراتها الضخمة التي يبلغ عرض 
الواحد منها مترا،ً وارتفاعها بطول اإلنسان تقريباً، 
نفسه  قدم  أبوظبي  أهل  من  برجل  التقيت  وهناك 
لي بأنه »أبوسعيد« وهو أحد العاملني األوائل في 

الشيخ  املرحوم  أيام  منذ   )ADBC( النفط   شركة 
شخبوط بن سلطان آل نهيان، حينما وّقع على أول 
امتياز نفطي في عام 1939، ولكن الشركة لم تباشر 
نشوب  بسبب  وذلك   ،1945 عام  في  إال  أعمالها 

احلرب العاملية الثانية.
وفي سنة 1950 التحق أبوسعيد بالشركة ليعمل 
في )الكموم(، والكموم جمع )كم( واألصل فيه من 
االجنليزية )CAMP( أي معسكر للعاملني في حقل 
النفط، وبقى يعمل هناك إلى عام 1970 فأصبحت له 
خبرة في قضايا احلفارات واحلفر، لذلك، فإنه عندما 
مقارنة  قزماً  اعتبرها  املياه،  آبار  حفارات  إلى  نظر 

بحفارات آبار النفط العمالقة.
محضر  في  بيته  إل��ى  الرجل  ه��ذا  دعاني  ثم 
بقية  كبيوت  يومذاك  بيته  وكان  ليوا،  في  »عتاب« 
سكان احملضر، عبارة عن )عريش( ،أي أن جدرانه 
مصنوعة من جريد سعف النخيل املربوط إلى بعضه 
بطريقة فنية فيغدو حائطاً يقاوم الريح والعواصف، 

أما من الداخل، فهو ُمقّسم إلى غرف حتيط ببراحة 
رملية وكلها مسورة بسور ليغدو املكان )حوطة( قد 
تسكن في داخلها أكثر من عائلة تربطها قرابة، مثل 

عائلة االبن أو البنت.
اللقاء،  وطيب  احلميم  العائلي  اجلو  ذلك  وفي 
والذبيحة التي أعدها الرجل، لم أكن أدري يومذاك 
على  من سيساعدني  أول  )أبا سعيد( سيكون  أن 
فيما  أصدرتها  التي  العامية،  اللهجة  مفردات  جمع 
بعد بكتابي )معجم األلفاظ العامية في دولة اإلمارات 
زياراتي  كثرت  فلقد  هذا،  وعلى  املتحدة(،  العربية 

ألبي سعيد في )عريشه( في محضر »عتاب«.
وقد فتحت تلك الصداقة، باباً آخر، وهو التعرف 
على عدد من سكان )ليوا( قاعدة قبيلة بني ياس، 
وقبيلة املناصير املتحالفة معها. إذ سرعان ما توالت 
لي،  القوم  أقامها  التي  التكرمي  ولقاءات  الدعوات 
املناسبات  تلك  إحدى  في  انتباهي  جلب  وكان مما 
)صقر(.  اسمهم  أشخاص  بعشرة  التقيت  أنني 

عن البيزرة واملقنا�س
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ومما ال شك فيه أن االسم جميل ويوحي باالعتزاز 
والفخر، وعندما سألت أبا سعيد عن هذه الظاهرة 
أجابني قائالً: »الصقر يا صاحبي ميثل العالقة بني 
الله  اإلنسان واجلوارح وهي عالقة وفطرة جعلها 
اجلوارح  من  يتخذ  أن  اإلنسان  به  استطاع  سببا،ً 
الصيد وطيب  لَهوه، أي بني  وسيلة لعيشه وكذلك 
من  ذلك  يتخلل  وما  بأسه  وشدة  واجلارح  حلمه، 
مطاردة فيها من االمتاع ما يروح عن النفس، ويسر 
اخلاطر وكذلك االعتناء بها وتدريبها ثم استعمالها 

كأداة تأتي له بالصيد الوفير.
أعجبني كالم أبي سعيد، فقلت له: »يا أبا سعيد، 
هل لي أن أذهب معك في رحلة )مقناص( أرى كيف 

جتري األمور، وكيف يصطاد الصقر فريسته؟«.
ألننا  اآلن،  تنفيذه  طلبك ال ميكن  »إن  فأجابني: 
إننا في موسم  لسنا في موسم صيد »احلبارى«، 
القنص،  على  الصقر  تدريب  فنون  أي  )الصقارة( 
)صقار(،  نسميه  محترف  إنسان  بها  يقوم  والتي 
وعندما سألته أن يريني كيف يتم تدريب الصقر، 
أيضاً  ويسمى  الصقار  إلى  وأخذني  بذلك  رحب 
من  األول��ى  املرحلة  سأريك  لي:  وقال  »املكّوخ«، 
عني  تقطيب  أي  )اجلطاب(  عملية:  وهي  التدريب 
مربوط  رفيع  خيط  بتمرير  يقوم  فرأيته  الطير، 
ثم  السفلية،  اجلفنني  طرفي  حتت  ناعمة  بإبرة 
إلى  الطرفني  ويشد  رأسه  فوق  من  اخليط  ميرر 
أعلى حتى يحجب النور  عن عينيه، وهذه العملية 
أجابني:  التقطيب؟«،  بعد  »وماذا  سألته:  ثم  مهمة، 
«إنها عملية )التلواح( وهي ربط ريش طير احلبارى 
بحبل يلّوح به في الفضاء، فإذا فتح الصقر عيناه 
بعد )التجطيب( طار الريش، صاعداً نازالً، والريش 

كالطائرة احلربية«.
السفرة  في  التدريب  ذلك  بنفسي  شاهدت  وقد 
التالية التي قمت بها بزيارة بيت أبي سعيد العامر.

واليوم وأنا أحيا تلك الذكريات، ذكريات )البيزرة( 
أي الصيد بالصقور، فإن القلم أخذ ينساب بيدي لكي 

أكتب مقاالً علمياً عن ذلك الفن العربي األصيل.
وهو  بالصقور،  بالصيد  )البيزرة(  اسم  ارتبط 
نشاط أصيل في حياة العرب، كانوا ميارسونه في 
كافة عصورهم، ولم يزل يحتل مكانة مرموقة في 
يشاركهم  يكاد  ال  فريدة،  وأدبهم بصورة  ثقافتهم 
فيها غيرهم من األمم التي مارست الصيد والقنص، 
وال عجب في ذلك، فهناك عوامل تتصل بالشخصية 
العربية وبالبيئة والثقافة، أكسبت الصيد وأدبه تلك 

املكانة املميزة عند العرب.
الذي  العلم  معناه  فصيح،  لفظ  )البيزرة(  ولفظ 
يبحث في أحوال اجلوارح ومعرفة العالمات الدالة 
على قوتها في الصيد، وقد أخذ اسمه من )البازي( 

لشهرته في الصيد وخفته.
آيات قرآنية تتحدث عن الصيد،  وقد نزلت عدة 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة املائدة: )يسألونك 
ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من 
اجلوارح ُمكلّبني ُتعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما 
أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن 

الله سريع احلساب( املائدة )4(.

وقد أجادت قرائح الشعراء في اجلاهلية بقصائد 
رائعة، كما تغنى الشعراء بذلك في العصر اإلسالمي 

ومن بديع ما قاله الشاعر ابن اجلهم:
وأمسكت الزعفران  رياض  وطننا 

الدرارج حمر  البيض  البزاة  علينا 
وإمن��ا منا  األدغ���ال  حتمها  ول��م 

النوابح بالك��الب  حمها  أبحنا 
بطونها سابحات  مستروحات 

على األرض أمثال السهام الزوالج
كأنها بالهوادي  ومستشرفات 

الصوالج منها رؤوس  عقفت  ما   
فكأنها أل��س��ن��ا  دال���ع���ات  وم���ن 

 حلى من رجال خاضعني كواسج
كأنها فرمحاً  الغيطان  فأنيابها 

احلوالج الغانيات  إح��دى  أنامل 
وحومت ال��ص��ق��ور  ب���زاة  ق��رن��ا 

الزمامج صيد  بعد  من  شواهيننا 
األرض،  على  وساقط  هاٍو  أي  زل��وج«:  »سهم 
معقوف  وهي عصا  الصولج  مفردها  و»صوالج«: 
طرفها يضرب بها الفارس الكرة، »رجال كواسج«: 

مفردها الكوسج من الرجال هو الذي ال شعر على 
عارضيه، و الغيطان: غاط في الوادي، أي دخل فيه 
وغاب، و»الغانيات احلوالج«: من معاني احللج في 
اللغة هو السحابة البارقة، والشاعر يصف الغانيات 
احلسناوات بالسحاب البارق، و»الزمامج« ومفردها 
الزماج طائر من فصيلة العقاب، مختلف لونه وتغلب 

عليه احلمرة، وهو من اجلوارح التي يصاد بها.
وقد شغلت الطيور مكاناً رحباً عند أهل اإلمارات 
العربية املتحدة وأهل اخلليج، وبلغ إعجابهم بها أن 
والشاهني،  الصقر،  مثل:  بأسمائها  أبناءهم  ا  سموُّ
أنواع  أجود  وهو  احلر  الطير  وحظي  والقطامي، 
الصقور، باهتمام خاص، ملا له من قابلية في التحليق 
باألجواء العالية، وكذلك بالتحليق املنخفض، بحيث 
ميكنه اصطياد األرانب، وأحياناً الغزالن، أما سرعته 
فال تقل عن سرعة )الشاهني(، وله عينان كبيرتان 
فياضتان، وهو ذكي جداً، ويعتبره الصقارون أكثر 

ذكاء من كافة الصقور األخرى.
حلم  واخلليج  اإلم���ارات  أه��ل  يستطيب  كما 
للطيور  رئيسياً  هدفاً  تعتبر  التي  )احلبارى(،  طير 

القارضة.
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نوعاً، ضمن   22 من  )احلبارى(  عائلة  وتتكون 
ثمانية أجناس، ولكل جنس 47 نوعاً فرعياً منتشرة 
في أرجاء العالم، وحجمها بني املتوسط والضخم، 
ومن غريب عادات )احلبارى( أنها تنصب أعشاشها 
في حفر صغيرة قريبة من مجموعات شجيرات أو 
صخور، وفي مكان يتيح لها مجاالً للرؤية، وتضع 
وقد تصل  بيضتني،  أو  بيضة  اإلناث  من  الواحدة 
إلى أربع، ومرة واحدة في السنة، وترقد األنثى على 

البيض ملدة تتراوح من 20 إلى 28 يوماً.
من  النوع  هذا  حياة  في  اجلميلة  املظاهر  ومن 
الطيور، هو ما تقوم به الذكور من عروض تهدف 
إلى جلب اإلناث، فعندما يقترب منها يقوم بحركات 
املالطفة والتودد، فيباشر بالدوران حولها، ثم يباشر 
بالقفز وكأنه يرقص، ويكون التزاوج سريعا وعنيفاً، 
حيث جتثم األنثى على بطنها، وغالباً ما تفقد ريش 
الرقبة والرأس، نتيجة لقيام الذكر بنقرها بشدة وهو 
ثوان  من  أكثر  يستغرق  ال  عادة  والتزاوج  فوقها، 
قليلة، ثم يتركها ليذهب إلى إناث أخريات.وللحبارى 
الشجيرات  بني  السريع  االختفاء  على  كبيرة  قدرة 
واألعشاب والصخور، يساعدها التشابه بني ريشها 
والطبيعة احمليطة بها، بحيث يصعب على القناصني 
قليلة  أمتار  ُبعد  على  كانت  وإن  حتى  مالحظتها، 

منهم.
امل��راوغ��ة  احل��ب��ارى  تستطيع  ال��ط��ي��ران  وف��ي 
ذرقاً  تقذف  حتاصر  وعندما  السريع،  وااللتفاف 
إذا أصاب الصقر  له قابلية حارقة،  يسمى )طمل( 

حرق وجهه وعينيه.
ونعود حلكاية )البيزرة( وتراثها عند أهل اخلليج 
العربي، فهم يسمون رحلة الصيد )املِقناص(، وتكون 
أما  عادة عندما يتحسن اجلو ومييل إلى االعتدال، 
الفلك،  ومدارات  السماء  صفحة  على  ذلك  عالمات 
)الكلني وسهيل( وهذا  النجمان  يظهر  عندما  فهي 
يعني أن موسم القنص الذي ينتظره القناصون قد 
إلى  للتوجه  العدة  وإعداد  بالتحرك  فيبدأون  جاء، 
أرض املقناص، التي تذهب إليها احلبارى املهاجر من 
املناخ البارد، لتصل مناطق اجلزيرة العربية الدافئة 

وباكستان وشمال أفريقيا.
أما أدوات الصيد فهي )املخال(، أي الكيس الذي 
يوضع فيه الصيد و)التلواح( وهو ما يلّوح به للصقر 
القانص، و)البرقع( الذي يغطي عني الصقر، و)وكر( 
الصقر الذي يقف عليه، وحبل )املرسل( الذي يربط 
وثاق الصقر ويشد إلى الوكر، وعند البعض، فإنهم 
يقومون بوضع عالمات متيِّز صقورهم مثل قص 
بعض الريش في األكتاف والصقر طير جارح، يجب 
التعامل معه على هذا األساس، فيأخذ الصقار منذ 
تدريبه  على  ويعمل  خلطورته،  منه  حذره  البداية 
واضعاً نصب عينيه أال يتعرض ريش الصقر ألي 
وخالل  بيده،  إطعامه  على  ويعوده  عطب،  أو  خلل 
خمسة عشر يوماً يعتاد الصقر على صاحبه، الذي 
ينبغي عليه أن ُيدربه أيضاً على وضع البرقع على 
عينيه، وال يرفعه إال عندما يطلقه في الفضاء، علما 

بأن الصقر ال يتناول إال وجبة واحدة طيلة اليوم.
ويزخر تراث أهل اإلمارات بالكثير من القصائد 

القوانص،  الطيور  عن  تتحدث  التي  واألش��ع��ار 
الصيدوالقنص، ومن  على  وتدريبها  بها  واالهتمام 
املغفور  قصيدة  املجال  هذا  في  املشهورة  القصائد 
له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
)طيّب الله ثراه(، فهو يقول في قصيدة نبطية )أي 

عامية(:
ي���ا ط��ي��ر وظ��ب��ت��ك ب��ت��دري��ب

أب���غ���ى أص�����اوع ب���ك ه����دادي
ل���ي ط����ارن ال���رب���د امل��ه��اري��ب

ل���ي ذاي������رات م���ن ال���ع���وادي
إل��ق��ف ال��ه��ن ع��س��اك م��ا تخيب

وأق���ص���د ل��ق��ي��اده��ن ع��ن��ادي
خ��م��ه ب���راس���ه خ��م��ة ال��ذي��ب

وع���ل���ي���ك م����ا ظ���ن���ي ه���ب���ادي
وتييب ت���روح  ال��ه��ب��وب  وخ���ل 

 ري���ش ش��ع��ي ع��ق��ب امل��ص��ادي
إل����ى س��ب��ق ط��ي��ره ب���ال طيب

ب��ي��ت��م ف����ي ح���زم���ه ي���ن���ادي
ع��ن��د اخ��وي��ان��ا واألص��اح��ي��ب

ك����ل ع���ل���ى خ���ي���ره ي���س���ادي
اجليب دول���ة  اض���وى  م��ا  أول 

ب���ازه���اب وال��ط��ب��خ��ة ع��ت��ادي
»الطير«: املقصود به الصقر القانص، و »ظبتك«: 
جهزتك ودربتك على الصيد، »أصاوع«: الصوع أي 
القلق وانشغال الفكر، وهو تعبير عامي، إال أنه قصد 
أي حمل  القوم صوعاً  الفصيح: صاع  املعنى.  هنا 
بعضهم بعضاً، »هدادي«: فالن هد الطير، إذ أطلقه 
احلبارى،  طير  هو  »الربد«:  اجلو�  في  يحلق  لكي 
»إلقف«:  األعداء،  »العوادي«  هاربات،  »ذاي��رات«: 
اللطم  أي  اخلم  »خمة«:  بسرعة،  األخذ  أي  اللقف 
ظني  ما  األوس��اخ،  أي  اخلمامة  كنس  مثل  بشدة 
الريح، »تييب«:  هبادي: ال يخيب ظني، »الهبوب«: 
جتيب، »تأتي بريش شعي«، أي تفرق بعد أن انتزع 
وهو  احلزوم،  مفرد  »احلزم«:  الفريسة  جسم  من 

األرض املرتفعة، »بخيره با يسادي«: يسود بخيره، 
اجليب«:  له  »ودوا  مساء،  ورج��ع  »ض��وى«:ع��اد 

أرسلوا له سيارة اجليب، 
زهاب: يقال فالن زاهب أي جاهز، والزهاب أي 

العدة والبضاعة.
ومن بديع القصائد )النبطية( في الطير والصيد، 
قصيدة للشاعر أحمد عيد املنصوري، وله طير اسمه 
)لطام(، قال واصفاً إياه، وكذلك بعض الوصف في 

رحلة )املقناص(.
ومواليم جاهزات  ح��رارة  نقوه 

ولطام فيهم له على الشر دورات
املصارمي احلرار  خيار  نقوة  من 

هيهات اليوم  مثله  يأتي  هيهات 
يلحق وضربه يقسم الريش تقسيم

غارات القوم  على  له  عقيد  كنه 
هواشيم حطبها  قشع  وقيالنا 

احلزات كل  على  نار  بها  نشقع 
ومنها دالل الصفر تصبح مجاهيم

وفنجانهن لون العسل به عالمات
سواقيم صدور  تشفي  وسوالف 

النب ساعات بها مع صافي  ناخذ 
مفاهيم باملعرفة  رج��ال  وخ��وة 

وضحكات وناسة  مخوتهم  اللي 
غنيم يا  القلب  منوه  والله  هذاك 

وغايات ه��واي��ة  ل��ه  ك��ل  دام  م��ا 
القانص  احلر  الطير  من  اجليد  ح��رار«:  »نقوة 
ويجول،  ي��ص��ول  دورات«:  »ال��ش��ر  امل��ع��روف، 
»املصارمي«: الصارم القوي، »عقيد القوم«: قائدهم، 
احلطب  جمع  حطبها«:  »قشع  القليولة،  »مقالينا«: 
النار.  بها  نولع  نار«:  بها  »نشقع  وهناك،  هنا  من 
»كل احلزات«: في جميع األوقات واألحيان »دالل 
خوه:  سوداء،  »مجاهيم«:  القهوة.  دالل  الصفر«: 
الصقار  احترام  أي  )مخوه(  أيضاً  وتسمى  أخوه، 

ألخيه الصقار اآلخر.
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املتميزون

قسم  رئيس  الرئيسي  م��رمي  أول:  امل���الزم 
في  اجلنائية  األدلة  إدارة  في  املساندة  اخلدمات 
بنات  إحدى  هي  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة 
وقد  وعلمياً،  دراسياً  واملتفوقات  املتميزات  الوطن 
الفريق  من  بتكرميها  تفوقها  على  مكافأتها  متت 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
فقد تفضل سموه  الداخلية،  الوزراء وزير  مجلس 
درجة  على  حصولها  مبناسبة  وتهنئتها  بتكرميها 
بتقدير جيد جداً  البشرية  املوارد  »املاجستير« في 
من جامعة »ساوثمبتون« في اململكة املتحدة، وقد 
جها بعنوان »القيود التي تواجه  كانت رسالة َتخرُّ
املرأة في العمل«، وهي حالياً بصدد احلصول على 

درجة »الدكتوراه« في املوارد البشرية.
على   2008 عام  في  »حصلت  الرئيسي:  تقول 
بتقدير  البشرية  امل��وارد  في  »املاجستير«  درجة 
رئيس  نائب  جيد جداً، حيث شملني سيدي سمو 
الكرمية  برعايته  الداخلية  وزير  ال��وزراء  مجلس 
ومنحني شرف تكرمي سموه لي والذي أضاف لّي 
الكثير وأشعرني بالفخر واالعتزاز باالنتساب لهذا 

اجلهاز حتت قيادة سموه الرشيدة«.
دعم  موضوعات  املاجستير  رسالة  وتناولت 
والنفوذ  والسلطة  الشبكات  الدين،  دور  األسرة، 

ويقصد بها: املدير في العمل، البيئة احمليطة باملرأة 
والتوازن  الرجل،  مع  امل��رأة  عمل  إلى  والنظرة 
موضوع  الرئيسي  وتعتبر  والعمل.   األسرة  بني 
»التوازن بني األسرة والعمل« من آهم موضوعات 
البحث، حيث إنه تطرق إلى األساليب التي من املمكن 
أن تتبعها املرأة العاملة واألم وربة املنزل في نفس 
الوقت، لتوفِّق بني اجلانب العملي واجلانب األُسري 
النفسي  باالستقرار  تشعر  بحيث  االجتماعي، 
واجلسدي، بأن تنشأ أسرة متكاملة ومترابطة في 

ظل التطورات املستمرة من حولها.
تقول  املوضوع،  لهذا  اختيارها  سبب  وحول 
الرئيسي:»كونه موضوعاً حيوياً ومن واقع احلياة 
إيجاد  املوضوع  طرح  من  هدفي  وكان  العملية، 
حلول علمية ونتائج مرضية لتحرير املرأة العاملة 
من القيود التي ُتعيقها أثناء تأدية عملها على أكمل 

وجه«.
الرئيسي لوجود هذه  الباحثة أن السبب  وترى 
توصلت  ما  ذاتها حسب  املرأة  في   يتمثل  القيود 
على  تقوقعها  بسبب  وذلك  استنتاجات،  من  إليه 
وإبداعاتها  قدراتها  إظهار  محاولتها  وعدم  ذاتها 
سواء في مكان عملها أم في محيط األسرة، وبذلك 
ل املسؤولية واللحاق  أظهرت عدم قدرتها على حتمُّ

كافة  في  العالم  يشهده  ال��ذي  السريع  بالتطور 
املجاالت العلمية والعملية.

فهي  ودراستها  بعملها  اهتمامها  جانب  وإلى 
التي  أُسرتها  أي  حياتها،  من  جانب  أهم  تغفل  لم 
لم تتوان عن توفير اجلو املالئم للدراسة، وتقول: 
طبيب،  فابني  تربية،  أفضل  أبنائي  بتربية  »قمت 
وابنتاي حصلتا على شهادة املاجستير في احملاسبة 
واملالية، وابنتي الوسطى حاصلة على بكالوريوس 
وإنترنت«،  »اتصاالت  اإللكترونيات  هندسة  في 
املاجستير، والصغرى في  وهي بصدد نيل درجة 

السنة األخيرة في كلية إدارة املوارد البشرية«.
منتسبي  من  لزمالئي  أقدمها  نصيحة  وأغلى 
لنا  أسداها  التي  النصيحة  هي  الداخلية  وزارة 
سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
أثناء تكرميه لي ولزمالئي حني قال سموه: »عليكم 
بالتسلُّح والتزود بالعلم والتطلع إلى األفضل دائما،ً 

خدمًة للوطن«.
العامة  بالقيادة  التحقت  الرئيسي  أن  يذكر 
األدلة  إدارة  في   ،1997 عام  في  أبوظبي  لشرطة 
عام  حتى  وذلك  اإلدارية،  الشؤون  فرع  اجلنائية 
إلكمال  املتحدة  اململكة  إلى  غادرت  بعدها   ،2005

دراستها العليا.

اأمرية الري�سي

»هديف حترير املراأة العاملة

من القيود التي ُتعيق عملها«
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إلى  يسعى  الذي  الفرد  حياة  من  الهواية جزء 
خالد  املالزم  جند  لذا  املختلفة،  طموحاته  حتقيق 
كبيراً  اهتماماً  يولي  سنة،   )30( احلامد  محسن 
كما  وأجداده  آبائه  عن  ورثها  التي  اإلبل  لتربية 
يقول، وحصل بالتالي على املركز الثاني ملوسمني 
على التوالي في »سباق السمحة التأهيلي للهجن 

العربية األصيلة«.
في  وأن��ا  باإلبل  اهتمامي  احلامد:»بدأ  يقول 
العاشرة من عمري، إذ أهداني والدي ناقة جميلة 
ذلك  ،فمنذ  والسرور  البهجة  نفسي  في  أدخلت 
احلني وأنا أعشق اإلبل، فبمجرد النظر إليها أنسى 

كل األعباء احلياتية«. 
بالوراثة،  الهواية  هذه  »جاءت  قائالً:  ويتابع 
إلينا  أتت  حتى  أجدادنا  عن  آباؤنا  توارثها  فقد 
املاضي  بني  احلال  بطبيعة  الظروف  اختالف  مع 

خارج املهنة

خالد الظنحاين 

»َتعّلمت الكثري من تربية االإبل«

يعتمدون  كانوا  واألج��داد  اآلب��اء  واحلاضر،ألن 
عليها اعتماداً كبيراً في حياتهم، سواء في التنقل 
َوَبرها في  باالستفادة من  أو  املأكل واملشرب  أو 
التأثيث املنزلي وأحياناً امللبس، خالفاً عن اليوم«.

ممارسته  خالل  حققها  التي  اإلجن��ازات  وعن 
لهواية تربية اإلبل، يقول احلامد: »أهم اإلجنازات 
التي حصلت عليها فوزي باملركز الثاني ملوسمني 
على التوالي في »سباق السمحة التأهيلي للهجن 
العربية األصيلة«، حيث كان ذلك بالنسبة لي أكبر 
حياتي،  في  حققتها  التي  املهمة  اإلجنازات  وأهم 
وشّكل لي فرحة غامرة، وحافزاً كبيراً نحو العمل 

واجِلّد واالجتهاد لتحقيق املزيد من املنجزات«.
وعن الصفات التي اكتسبها من ممارسة هواية 
تربية اإلبل يقول احلامد: »لقد َتعلّمت الكثير من 
والتحّمل  الصبر  على  تعتمد  كونها  الهواية،  هذه 

إلى  وتعرَّفت  التحدي  صفة  فاكتسب  والقوة، 
مواطن قوتي التي لم أكن أعيها، وتعلَّمت الصبر 
اإلب��داع  على  وال��ق��درة  واجَل��ل��د  التحديات  إل��ى 
له  املغفور  دعوة  وراء  السر  هو  وهذا  والتميز، 
بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
على  للمحافظة  اإلم��ارات  أبناء  ثراه«  الله  »طيَّب 
ِخصال  من  تختزله  ملا  األصيلة  وسالالتها  اإلبل 

متميزة«.
في  املشاركة  إل��ى  احل��ام��د  امل���الزم  ويطمح 
من  واحلصول  اإلبل«  ملزاينة  الظفرة  »مهرجان 
بإدارة  احلامد  يعمل  املتقدمة.  املراكز  على  خالله 
لشرطة  العامة  القيادة  في  الهندسية  املشاريع 
في  الدبلوم  شهادة  على  حاصل  وهو  أبوظبي، 
تكنولوجيا اإلنشاءات، كما أنه متزوج ولديه ثالثة 

أوالد وبنت واحدة.  
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قلوبنا

ف��ي

وفي  خلقه،  لروعة  مثاالً  الله  خلقها  بيئة  من 
البحر،  وأنفاس  اجلبل  أحضان  بني  قابعة  مدينة 
واالبتسامة  قلبها  اليماحي  البادي  خديجة  تفتح 
لغد  أمل  نبرة  صوتها  ليتخلل  ُمحيّاها،  تفارق  ال 

سيبدو أكثر جماالً من األمس.
هكذا شاء قدرها أن تكون، رغم إعاقتها التي لم 
املستقبلية،  أمام طموحاتها وتطلعاتها  تقف حائالً 
مؤمنة مبا َقَسمه الله لها غير معترضة وتقول بكل 
إميان وقبول: »أنا ال أشغل تفكيري في أمر خارج 
عن إرادتي وال يد لي فيه )َوَعَسى أَْن َتْكَرُهوا َشيْئًا 
َوُهَو َخيْرٌ لَُكْم( »سورة البقرة اآلية 216« وال أعير 
اهتماماً إلعاقتي التي لم تعرقلني عن املضي ُقُدماً 

في حياتي كبقية بنات جيلي«.
ال  صديقني  مبثابة  والديها  خديجة  وتعتبر 
األحد عشر  وأخواتها  إخوتها  وبني  بينها  ُيفرقان 
محاطة  الوسطى  بينهم  من  لتكون  التعامل،  في 

بالرعاية واالهتمام واحُلب.
من الفجيرة أخذتها إرادتها وحتديها إلى مراكز 
التأهيل لذوي االحتياجات اخلاصة التابعة لوزارة 
من  تعاني  بدأت  حيث  العني،  مدينة  في  الداخلية 
إثر  والدتها  من  أشهر  سبعة  م��رور  بعد  ع��رج 
أدى  مما  أطفال  لشلل  آثار  تبعته  بها،  ألّم  مرض 

إلى إعاقتها.
وفي مراكز التأهيل، صقلت موهبتها في مجال 

نوال �سامل

»ال اأفكر يف اأي اأمر

 خارج عن اإرادتي«

من أعمال خديجة اليماحي

التصميم الفني، وحصلت على شهادات تقدير من 
خالل عدة مش���اركات، وتعتبر فترة دراستها في 
هذه املراكز من أجمل فترات حياتها خلروجها إلى 
فضاء أوسع، وتعرفها 
على صداقات جديدة 
أكس���بتها محب���ة من 

حولها.
اكتسبت خديجة 
من خالل عملها في 
إدارة الدفاع املدني 
بالفجيرة خبرة ليست 
بقليلة في كيفية التعامل 
مع اجلمهور، ومعرف��ة 
تفكي��ر الن��اس ونظرتهم 
للمحيطي�����ن بهم، 
وباملقابل يتعامل معها 
مسؤولوها وزمالء العمل 
كأي موظف له ما 

له، وعليه ما عليه من حقوق وواجبات، من غير 
تفرقة، الش���يء الذي س���اعد على بناء شخصيتها 

القوية وحَتّديها إلعاقتها.
أن  يجب  التي  األساسيات  أن  خديجة  وترى 
اآلخر،  الطرف  لدى  القبول  املعاق، هي  بها  ُيعامل 
ال ميكن  ألنه  السوي،  وغير  السوي  يشمل  وهذا 
كل  في  )الفطرة(  وهي  البشرية  الطبيعة  تغيير 

شخص.
أن  إال  احلياة،  لصعوبات  حتّديها  من  وبالرغم 
هذه الصعوبات لدى خديجة ال تتعدى ُبعد املسافة 
التي حالت بني رغبتها في إكمال الدراسة اجلامعية 

والوظيفة.
املجتمع،  في  نافع  كفرد  حقوقها  من  وكحق 
إكمال  في  التعليمي  املستوى  على  خديجة  حتلم 
ج  دراستها اجلامعية، حيث كانت على أعتاب التَخرُّ
»جامعة  في  االجتماعية  اخلدمة  تخصص  في 
إلى  العملي، فتسعى  املستوى  أما على  اإلمارات«، 

الرقي وإبراز األفضل للتميز. 

معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب

معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة 
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للمؤلفين، والشعراء، والرسامين، 
والفنانين المشهورين يسلط الضوء في 
هذه الدورة على الثقافة الفرنسية 
وعلى السوق الكورية 
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جامعة  خريج  الزاهي،  فريد  الدكتور  يعتبر 
في  احملاضر  واألستاذ  باريس،  في  »السوربون« 
»جامعة محمد اخلامس«، أحد أهم الباحثني العرب 
والفنون  وامليديا  الصورة  علم  في  املتخصصني 
»أثر  موضوع:  معه  نقارب  حني  ولذلك  البصرية، 
فإن  العربي«،  الشباب  على  اجلديدة  الوسائط 
ومن  الدقيقة،  العلمية  املعرفة  من  ناجتة  مقاربته 
الفهم العميق ملوضوعه. وهو إضافة إلى ذلك من 
حواراً  نوا  دشَّ الذين  املغاربة  واملترجمني  الباحثني 
العربية  الثقافة  في  البصري  املُكون  بني  علمياً 
اإلسالمية، واملكون البصري الغربي، كما أن رفقته 
الدكتور عبدالكبير  العلمية بعالم االجتماع املغربي 
خفية،  أخرى  أغوار  استكناه  من  َمّكنته  اخلطيبي 
والفنون  الصورة  في  عميقة  دراسات  إجناز  ومن 
البصرية األخرى. وفي احلوار التالي معه نحاول 
سبر غور الثقافة الرقمية التي جتتاح العالم العربي 

وفهمها في السياق الثقافي.

الدكتور فريد الزاهي:

الو�شائط اجلديدة حترر ال�شباب العربي وجتعله �شيد حا�شره

الرباط- حكيم عنكر

> اجتاحت وسائل »امليديا والوسائط الرقمية« 
الشباب العربي. باعتبارك باحثاً في ِعلم الصورة، 
ما هي في نظرك اآلثار احملتملة لكل هذا الطوفان 
الهادر من العالم الرقمي على وعي الشباب العربي 

اليوم، وعلى اجلانب التواصلي حتديداً؟
- رمبا يكون استعمال التكنولوجيا أهم سمات 
احلياة العربية الراهنة، من خالل ولوج هذا العالم. 
فالتقنية كما يقول أحد الفالسفة هي أشبه بالَقدر 
الَكْوني، يتساوى فيها املُتخلِّف والبدائي واملتحضر، 
وهم في ذلك سواء. هذا التساوي ليس تساوياً في 
الكيفية. ونحن نعرف أن  اإلنتاج، وإمنا تساٍو في 
تتمثل  العربي،  العالم  في  محافظة  احلركات  أكثر 
األكثر  وهي  اإلسالمية  باحلركات  يسمَّى  ما  في 
االتصال،  التكنولوجيا ووسائط  لوسائل  استعماالً 
وهي األكثر استعماالً للتكنولوجيا بجميع أنواعها، 
من تقانة دقيقة إلى هندسة احلواسيب، مروراً بكل 
اإلمكانات التواصلية، وتقنيات الصورة من كاميرات 

رقمية وغيرها. ولذلك أقول بكل بساطة إن الشباب 
هم الفئة األكثر دينامية والتي تسعى دائماً إلى نوع 
التواصل  عالم  املتواصلة في  اليومية  من احلركية 

املفتوح على كل االحتماالت.
استعمال  قي  اإلغراق  لهذا  الفوري  األثر  ما   <

»امليديا« على هوية الشباب العربي؟
ملختلف  يجري  هو  أوالً،  االستعمال،  ه��ذا   -
ملاذا  هو:  املطروح  والسؤال  واألهداف،  األغراض 
يستعمل الشباب العربي هذه الوسائط وكيف هو 
هذا االستعمال؟، اجلواب اجلاهز، هو أن الوسائط 
احملدود،  فضائه  ومن  راهنه  من  حترره  اجلديدة 
فاإلنترنت  مبجانية،  املفتوح  التواصل  من  ومُتكنه 
من  كلفة  أقل  والهاتف،  الهاتف،  مثل  ُمْكلفاً  ليس 

طرق أخرى في التواصل، وهكذا دواليك. 
تخلق  احلديثة  االتصال  وسائط  أن  والنتيجة، 
عليها  نطلق  أن  الشفوية، ميكن  الثقافة  من  ضرباً 
جتعل  الشفهية  وهذه  اجلديدة«،  »الشفهية  اسم 
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سلطة  وجتعل  واحلاضر،  باآلني  مرتبطا  اإلنسان 
احلاضر هي املهيمنة على ما عداها. وهذا ينتج عنه 
بالضرورة، أن التواصل يصبح حلظيا في غياب أي 
استراتيجية متليها الكتابة أو الكتاب وكل وسائط 

التواصل التقليدية.
هذه الشفهية اجلديدة، وهذه السلطة التي متنح 
للحاضر وفي احلاضر، هي ما يجعل اإلنسان في 
سباق املسافات الطويلة إلى حد تصبح معه الهوية 
وأكثر هالمية،  غير محدود وممتداً  الفردية مجاالً 
وهذه هي إحدى املخاطر التي تهدد هوية الشباب 
العربي، وجتعله يفقد موطئ قدميه، بحيث تختلط 
عليه هويته الوطنية والقومية بهويات أخرى طارئة 

أو غريبة عنه.
من  ج��دي��دة  مرحلة  ف��ي  نعيش  نحن  حالياً، 
في  فيها  نعيش  كنا  التي  تلك  غير  االفتراضية 
بشكل  تتطور  االتصال  وسائل  ألن  التسعينيات، 
»اإلنترنت«  عبر  نتحاور  كنا  السابق  ففي  سريع، 
دون صور، اليوم صفة احلاضر أكثر وجوداً وأكثر 
حدة، وتتبلور من خالل ما ميكن أن نسميه، تعدد 

التعددية في االتصال الواحد.
ر  مدمِّ جانب  على  أيضاً  ذل��ك  يحتوي  أال   <

للقنوات أو الوسائط التقليدية؟
مع  املكتوب،  حلصة  اضمحالل  هناك  أوالً:   -
التاريخية،  الدميومة  الكتابة هي نوع من  العلم أن 
فالكتابة موجودة من احلجر إلى الورق، واملخطوط 
هناك  كانت  إن  حالياً  عام.  ألف  من  ألكثر  يدوم 

أن  لالتصال  احلديثة  الوسائل  كل  في  احلالي 
البصرية  الفنون  كل  على  مباشر  أثر  لذلك  يكون 
كالسينما حتديداً، لكن امللفت أو املخيب لآلمال أنه 
نسجل  الوسائط  هذه  فيه  تهجم  الذي  الوقت  في 
نظركم  في  مل��اذا  التقليدية،  للوسائط  تراجعا 

يحدث هذا؟
- اإلبداع البصري صار أكثر صعوبة، فرغم أننا 
أننا نستهلك  إال  الصورة،  دخلنا في وقت وعصر 
الصورة املنتجة من طرف اآلخر أكثر من الصورة 
التي ننتجها. في اآلن نفسه، هناك إنتاج لكنه ليس 
فنياً، فاستعمال الصورة أصبح  إنتاجاً  بالضرورة 
أكثر تداوالً من خالل توفر اجلميع على كاميرات 
رقمية، أو من خالل كاميرا الهاتف، وأثر هذا األمر 
من  الرغم  فعلى  »يوتيوب«،  موقع  في  مثالً  يظهر 
أشياء  لتصوير  الصغيرة وجدت  األجهزة  هذه  أن 
بسيطة، إال أنها حتولت إلى وسائل خللق ضجات 
سياسية، أو اجتماعية، بل إن هناك من ينظم حالياً 

مهرجاناً ألفالم كاميرا الهاتف النقال!

ملاذا؟ ألنها الكاميرا دائمة الوجود معنا، ولم نعد 
مثل  صارت  بل  األكتاف،  على  حلملها  محتاجني 

قالدة نتقلد بها، أو أشبه باستعمالنا للحذاء.
هذا الشيوع التكنولوجي يدفع إلى حقيقة أخرى 
مؤسفة، وهي: أن عصر الصورة ليس بالضرورة 
بشكل  أثَّر  كليب  فالفيديو  الفنية،  الصورة  عصر 
كبير في السينما، وِصرنا نرى اليوم أفالماً تصّور 
بطريقة قريبة إلى الكليب، من خالل احلركة ولقطات 

العنف.
في املغرب، هناك نهضة بصرية، سواء من خالل 
واالهتمام  السينمائية،  املهرجانات  من  الكبير  الكم 
املتزايد بالصورة الفوتوغرافية، لكن مثالً في مصر 
هناك  تعد  لم  السابع،  الفن  في  رائدة  كانت  التي 
حركة سينمائية قوية، صحيح أن هناك موجة من 
يعد  لم  السينمائي  الزخم  لكن  الشباب،  املخرجني 
كما كان في السابق، وهذا يحتاج إلى حتليل عميق. 
وبالتالي فهذا هو الفرق بني البلدين. فاملغرب حاول 
تدارك تخلِّفه في مجال الصورة، عكس بالد الكنانة 

خطورة، خاصة وأن التاريخ ال يوجد إال باعتباره 
غياب  عن  ناجتة  خطورة  فهي  مستمراً،  حاضراً 
الواقع  أو حصار  املكان  أو حصار دميومة  املكان 
واقع.  إلى  يتحول  خيال  في  نعيش  بحيث  نفسه، 
وهناك أيضاً حصار الذات اإلنسانية بحيث يصبح 
اإلنسان هو اآلخر، ويصبح التهديد ملحوظاً في كل 
جوانب الفرادة والتميز واخلصوصية والهوية سواء 
الذاتية أو الوطنية، لكن في اآلن ذاته، هذا احلصار 
إنتاج  وإعادة  تدمير  العناصر، هو  لهذه  هو حترر 
لها بطرق أخرى، مثال:ً مسألة تعبير األقلِّيات عن 
نفسها وعن لغتها في عالم العوملة واالتصال متعدد 

الوسائط، أصبحت اآلن أكثر ملحوظة وعينية.
إذن، فاحلديث عن وجود مخاطر في مجال ما، 
ال ينفي وجود إيجابيات، وعلى كل حال، أعتقد أن 
اخلطورة تكون هنا ماثلة بشقيها اإليجابي والسلبي، 

أي أن هناك تدميراً وإعادة بناء في آن واحد.
الشباب  انخراط  ظل  في  املفترض  من  كان   <

 نحن اأُتخمنا باملكتوب، ثم انتقلنا 

من املكتوب اإىل الب�رشي 

بطريقة عرجاء
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التي توقفت عن اإلبداع، بعدما كانت رائدة.
وسائطها،  بجميع  فالصورة  األحوال،  كل  وفي 
الكاميرا  خالل  من  سواء  الناس،  حياة  اكتسحت 
الكبيرة املهنية، أو الكاميرا الصغيرة املثبتة في جهاز 

احلاسوب، لتسهيل التواصل البصري.
أصبح  الصورة،  منه  متكننا  الذي  القرب  هذا 
يحطم كل شيء، ويحطم حتى معنى الصورة، فلم 
تعد الصورة تلك التي نذهب من أجلها إلى مصور 
بل  الغائب،  نتذكر  »ببروزتها« حتى  ونقوم  احلي، 

أصبح الغائب حاضراً معنا.
الصورة  إلى  الذاكرة  الصورة  من  االنتقال  هذا 
احملضرة أو املستحضرة، هو جوهر هذا االنقالب 
احلالي، فعوض الصورة التي نستحضر بها اآلخر، 

أصبحت الصورة حتضر هذا اآلخر.
نقرة  أو  بضربة ساحر  أصبح مبقدورنا  اليوم 
كاميرا، أن نستحضر أمامنا الغائب البعيد عنا في 
اإلنسان  إن  القول،  ليمكن  أنه  حتى  عني،  رمشة 

احلالي يعيش إشباعاً في التواصل.
أمام  تضعنا  التواصل،  في  اإلشباع  درجة   <
التقنني  ثم  جهة،  من  االستهالك  هناك  متوازيني، 
من جهة ثانية، فكيف ميكن التقنني في مناخ عربي 

يتسم بتقاليد خاصة؟
الِسرية  دروبه  له  التواصل  في  اإلفراط  هذا   -
تطرح  التي  ال���دروب  ه��ذه  ب��ني  وم��ن  واخلّفية، 
إشكاليات، أنه بإمكانك أن تصبح إرهابياً من خالل 
النظر  علينا  إذ ال يجب  الدخول في مواقع معينة، 
اجلوانب  أيضاً  بل  للتقاليد،  املنافية  اجلوانب  إلى 
املدمرة للقيم اإلنسانية. مبقدور الشخص أن يصبح 
القنابل من خالل  امليكانيك وصنع  متخصصا في 
إشباع  ميكن  كما  فقط،  »اإلنترنت«  عبر  اإلبحار 

الرغبات واالستيهامات عبر جهاز احلاسوب.
هذه الشبكة يوجد بها كل شيء، من القرآن الكرمي 
الراديكالي  اجلانب  من  باإلسالم،  يتعلق  ما  وكل 
املتشدد إلى اجلانب املتسامح، وفيها ميكن أن تعثر 

على مواقع اإلرهاب واملواقع اإلباحية.
كان  ما  كل  يعكس  »اإلنترنت«  أن  ننسى  ال   
موجوداً من ذي قبل، لكن بطرق أخرى، إذ صار كل 
ما كان صعبا الوصول إليه متاحاً للجميع. أي أن ما 
كان باطناً أصبح ظاهراً، وكأن الالوعي اإلنساني 
أصبح هو الظاهر. ملاذا؟ هذا هو السؤال املهم، ألن 
التقليد  بني  اإلنسان  يضع  االفتراضي  العالم  هذا 
والعاطفية  التاريخية  ذاكرته  وبني  احلاضر،  وبني 
هذه  كل  جديد.  هو  ما  وبني  والدينية  والوجدانية 
ولو  محلية  الدينية  الهوية  أن  أي  محلية،  األمور 
أخذت نصف املعمور، والهوية الوطنية محلية، في 
حني أن الشبكة العنكبوتية كونية وعاملية وُمتحّولة 

ال ميكن أن منسك بها.
> الوسائط كونية واحملتوى محلي، هنا أود أن 
أسأل، ما السبب في كون العرب ال يستغلون هذه 
احملتويات، فهناك أرقام تتحدث عن أن الصفحات 
تضاهي  ال  مثل:»غوغل«،  موقع  في  العربية 

اللغات األجنبية األخرى؟
- ما السبب؟ ألننا شعوب ال تكتب، فما ينساه 
كتابة  بل  فقط  صورة  ليس  »اإلنترنت«  أن  املرء 
أيضاً، فحتى عندما ندردش نكتب، وإلى جانب أننا 
ال نكتب نحن نستهلك، ألننا نفضل أن نقرأ لآلخرين 
بسبب أنه أمر غير ُمتعب، عوض أن ننتج لآلخرين. 
والدليل على هذا األمر، أن نطرح سؤاالً: كم مثقفاً 
أو صحافياً عربياً يتوفر على موقع على »اإلنترنت«، 
في أحسن األحوال هناك مدونات ال أقل وال أكثر، 

وهو ما أعتبره ُصفيْحًة ينشر فيها على عواهنه.
أو  املؤسساتي  باجلهد  عالقة  لألمر  ليس  وهنا 
استعمالنا  ألن  بتقليد،  يتعلق  فاألمر  املالي،  اجلهد 
بالضرورة  ليس  احلديثة  »اإلنترنت«  لوسائل 
»اإلنترنت«  إلى  الدخول  املفترض.  االستعمال  هو 
هذه  مع  العالقة  طبيعة  استوعبنا  أننا  يعني  ال 
الوسائط، هناك مفارقة كبيرة نعيشها، وليس فقط 
في هذا اجلانب، بل في جوانب أخرى، وعلى سبيل 

»اإلنترنت«؟  العربي  الطفل  يستعمل  كيف  املثال، 
وقد  البصري،  إلى  املكتوب  من  نخرج  لم  نحن 
أتخمنا باملكتوب، ثم انتقلنا من املكتوب إلى البصري 

بطريقة عرجاء.
> كخالصة عامة، هل ميكن أن نقول إننا نوجد 
اليوم في املمشى نفسه مع بقية العالم من الثورة 

الرقمية، أم نحن على هامشها؟
العوملة  قلب  التاريخية، نحن في  الناحية  - من 
الرقمية، أي أننا في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، 
باعتبارنا  س��واء  العلمي،  املنجز  قلب  في  نوجد 
كذوات، أو باعتبارنا موضوعاً. كما أننا في الوقت 
الرقمية من حيث  الثورة  نفسه نوجد على هامش 
عقلية التعامل وعقلية التوظيف واالستعمال ومَتلُّك 

قوانني هذا العالم الذي ال ضفاف له.

ولد  مغربي،  فني  وناقد  ومترجم  كاتب،   <
سنة 1960 مبدينة الدار البيضاء، وحصل على 
النفس«  وعلم  »الفلسفة  في  اإلج��ازة  شهادة 
سنة 1983, ثم على شهادة الدراسات املعمقة 
حاز  كما   ,1984 سنة  املقارن«  »األدب  في 
في  الثالث  السلك  دكتوراه  على   1987 سنة 
جامعة  من  اإلسالمية  واحلضارات  الدراسات 
»السوربون«، ويعمل أستاذاً للتعليم العالي في 

»جامعة محمد اخلامس« في الرباط.
»ب��احمل��رر   1978 سنة  ينشر  ب��دأ   �  <
املغرب«  كتاب  »احتاد  إلى  وانضم  الثقافي«، 
الدراسة  بني  إنتاجه  يتوزع   .1991 أبريل  في 
النقدية والترجمة، ونشر كتاباته بعدة صحف 

ومجالت.
عن  للكتاب«  الدولة  »جائزة  على  حائز   <
إفريقيا  في  والدين  »السحر  لكتاب  ترجمته 
ترجم   ،2008 سنة  دوتي  إلدمون  الشمالية« 
من  كتاباً   15 أكثر من  العلمية  خالل مسيرته 

الفرنسية إلى العربية.
واملتخيل:  »احلكاية  النقدي  كتابه  أصدر   <
الروائي والقصصي« عن  دراسات في السرد 

منشورات إفريقيا الشرق سنة 1991.
التي ترجمها: »علم  الكبرى  األعمال  > من 
النص« جلوليا كريستيفا )دار توبقال، البيضاء 
،1991(؛ رواية »صيف في ستوكهولم« لعالم 
)دار  اخلطيبي  الكبير  عبد  الدكتور  االجتماع 
عن  عبارة  وه��و  »م��واق��ع«  1992(؛  توبقال 
حوارات أجراها مع عدد من املفكرين الفرنسيني 
من بينهم: جاك دريدا وهنري رونس،وجوليا 
كريستيفا )دار توبقال 1992(، رواية »مراكش 
املدينة« لكلود أولييه )منشورات عكاظ، الرباط، 
الفرنسي  للمفكر  وموتها  »الصورة   ،)1995
اخَلالّق  »اخليال   ،)2002( دوربريه«  ريجيس 
في تصوف ابن عربي« للمستشرق الفرنسي 

هنري كوربان. 

�ضرية ذاتية �رشيعة
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بحور

القوايف

لوصول  وسيلة  الشعرية  املسابقات 
تصنع  ال  النجومية،ولكنها  إلى  الشاعر 
النجوم ما لم يثبت الشاعر وجوده ويظهر 
املسابقة،  انتهت  ما  فإذا  ومتكنه،  إبداعه 
اجتهاده  في  يستمر  لم  ما  الشاعر  انتهى 
النجومية  املشوار،فمشوار  لتكملة  وسعيه 

ليس بالسهل.

عبداهلل ال�سام�سي »ال�سامخ«

شاعر وإعالمي إماراتي

�سعر/عتيق خلفان الكعبي

تراتيل روحانية

وامل�����ش��رى ال��ف��ج��ر  ورك��ع��ت��ني  الأذان  ���ش��وت  ع��ل��ى 

واأط���رى اأع����ذب  ب�����ش��دري  ال��ن��ّي��ه  وك��ان��ت  م�شيت 

ي��رتى ب��اخل�����ش��وع وخ���ريه���ا  ت��ن��ف��ح  ب���ي���وت اهلل 

ذك��رى ب��ق��ت  ول  ب��ال��دم��وع  نف�شي  ذن���وب  غ�شلت 

جمرى ل��ه  و���ش��ار  احلكيم  للذكر  القلب  وفتحت 

ول���ل���ق���راآن ���ش��دت��ن��ي ع��ي��وين واأ���ش��ب��ح��ت اأ���ش��رى

و���ش��ف��ت ان اجل�����روح ب��ذك��ر رب���ي ع��وق��ه��ا ي��ربى

اأق���را اأن���ا  ي���وم  ال�شحابه  ع�شر  ب��خ��اط��ري  وم���ّر 

ن���ف���و����ٍص ط���اه���ره وق���ل���وب رط���ب���ه م���ا ب��ه��ا وزرا

ب�شرى و���ش��وف��ه��ا  اخل��ل��ود  دار  ل��ن��ا  اجل��ن��ه  ع�����ش��ى 

الأدرى وان���ت���ه  ك��ف��ويف  راف����ع  ل���ك  ج��ي��ت  اإل���ه���ي 

ال�شفرا �شجادتي  على  الأب��ي�����ص  ث��وب��ي  م��الم��ح 

بي�شرا ع�����ش��ري  وب����دل  ب��ظ��ل��ك  ظ��ّل��ن��ي  رب����ي  ي���ا 

بالأحرى خ��وف..  اجل��وارح  بكل  لوجهك  �شجدت 

ت�شرى م��ا  ت��ن��ب��اع  ال��ف��ان��ي��ه  احل��ي��اة  ان  وع��رف��ت 

امل�����ش��اج��د وال�����ش��اله وه����دي المي����اِن اإىل ���ش��ّي 

م��ن ال��غ��ي��ث ال����زلل ال��ل��ي ه��م��ى م��ن غ���ّر الم����زاِن

ج��ل�����ش��ت ب��رو���ش��ه��ا و����ش���راج رب����ي ك����ان ع��ن��واين

م���ن ال���ذن���ب ال���ق���دمي ال ب��ق��اي��ا ع��م��ري ال��ف��اين

�شرياين و�شط  عطره  و�شال  ال�شلوع  ح��دب  حتت 

�شيطاين وخ����اب  ع���رق  واب��ت��ل  ال�����ش��ور  ت��رات��ي��ل 

ب���ره���اِن ل��ل��ح��ق  امل���ع���ج���زه  ال���ك���ت���اب  ان  و���ش��ف��ت 

ري���ا����ص ال�����ش��احل��ني ويف ي��دي��ن��ي غ�����ش��ن ري��ح��اِن

ت����ربوزه����ا ال����وج����وه ال���ل���ى ك�����ش��اه��ا ن����ور رب���اين

ال��داين غ�شنها  م��ن  ثمر  يقطف  رج��ا  م��ن  وي�شرب 

ب��ن��ف�����ش��ي واخل���ط���اي���ا وال���ع���ي���وب وزل�����ة ل�����ش��اين

ت���ذك���رين ب���ق���ربي وال��ل��ح��د وال���ط���ني واك���ف���اين

ع�شياين وغ����ّي  ال���ذن���وب  وب����ني  ب��ي��ن��ي  وب���اع���د 

وج��داين بكل  خ�شعت  ول��ك  ال���رتاب  يف  جبيني 

وع��رف��ت الآخ����ره م��ن دون ع��ف��وك م��ا ل��ه��ا ���ش��اِن

قالوا..
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�سعر: حنان اآل فا�سل

�سعر/عال برقاوي- فل�سطني

�ضهقة النون

�ضحية جروح

اب����ك����ي����ك؟ وان�����������ا  يل  ك�������م  دم���������ع  ي�������ا  ب�����ذم�����ت�����ك 

اأخ�����ل�����ي�����ك؟ ال������ع������ني  يف  اأق�����������ش�����م�����ت  م�����������رٍة  ك�������م 

ي����غ����ذي����ك و������ش�����ي�����م�����ه  ف�����ي�����ن�����ي  ال��������وج��������ع  دام 

ال�������َع�������ربه اأن���������ت وب������ّح������ة ال�������������ش������وت.. ت�����ش��ك��ي��ك

اأك������ت������ب ق���������ش����ي����دي واح�����������ش�����ب اإن���������ه ي���وا����ش���ي���ك

اأث������������ره خ����ط����ا اأب�����ك�����ي�����ك وارج������������ع اأن��������ادي��������ك!!

اب���غ���ي���ك ول  ب����اب����ك  ع����ن����د  ا�����ش����ك����ي  ان�������ا  م����اج����ي����ت 

ي����خ����ّب����ي����ك ع������ي������ون������ه  يف  ع�������م�������ري  اإن  اإل 

ي����ج����ازي����ك اهلل  ع���������ش����ى  ي������ا  وع����������دك  اأخ�����ل�����ف�����ت 

ك��������م م�������������رٍة اأرج������������������وك ت�����������ش�����رت ج�������روح�������ي؟

ب����وح����ي ح�����������ّر  م��������ن  امل�������ل�������ح  زلل  ت�������������ش������رب 

�����ش����روح����ي ي����ج����ه����ل  الآه  ������ش�����ْم�����ع  اظ����������ن  م�������ا 

وان����������ت ال���������ش����ي����ول ال������ّل������ي ت����خ����ط����ت �����ش����روح����ي

�������ك.. وت����وح����ي ق���������ش����دي اأب�������ّل�������ك ي��������وم اأح���������������شّ

اأ�������ش������ي������ح وي��������������رّد ال�������������ش������دى و�������ش������ط روح�������ي

ط����م����وح����ي ب��������ح��������زين  اأدف�����������������ن  ن��������وي��������ت  ول 

ك����������ان ال��������رج��������ا ي��������ا دم����������ع ي����خ����ف����ي����ه ن����وح����ي

خ�����ّل�����ي�����ت�����ن�����ي وح��������������دي ������ش�����ح�����ي�����ة ج������روح������ي

خ����ب����اأُت ع�����ش��ف ه�����واك يف ف��رح��ي

و����ش���ب���ب���ُت ف���ي���ك اأن���وث���ت���ي ���ش��ك��ن��ًا

بي ���ش��ت�����ش��رخ  ق���رئ���ت  اإن  وال����ن����ون 

و����ش���رب���ُت ك���اأ����ص ج��ن��ون��ك ال��ط��ف��ِح

ك���ي ل ي��ف��ي�����ص ال�����ش��ر م���ن ق��دح��ي

ي���ا ب���ن���ُت ف��ك��ي ال��َل��ب�����ص وات�����ش��ح��ي

اإ�شراف: خالد الظنحاين

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

لل�شاعرات فقط:
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اأعالم عربية

علي بن رحمه ال�سام�سي

في  الشامسي  رحمة  بن  علي  الشاعر  ولد 
منطقة »احلمرية« التابعة إلمارة الشارقة، وعاش 
كما هو مدون في  وتاريخ ميالده  فيها،  شبابه 
 1930 عام  إلى  يشير  )غناتي(  ديوانه  ظهر 
وهو تاريخ تقريبي، ويقول املعاصرون للشاعر 
بكثير،  التاريخ  هذا  قبل  ولد  إنه  منه،  واملقربون 

أوائل  في  احلقيقية  والدت��ه  تكون  أن  ويرجحون 
العشرينات من القرن املاضي.

 تلّقى ابن رحمة تعليماً تقليدياً في بداية حياته، فالتحق بالكتاتيب، وهو 
ابن ثماني سنوات، فيها تعلم قراءة القرآن الكرمي وختمه على يد املطوع، 
فأتقن القراءة والكتابة، ثم بدأ في قرض الشعر وهو ابن خمس عشرة 

سنة، وقد حضر في ِصباه الكثير من مجالس الشعر واألدب.
كان والده صاحب سفينة غوص، وقد عمل الشاعر لفترة قصيرة على 
ظهر سفينة والده، ثم امتهن »الطواشة«، أي: جتارة اللؤلؤ، وبعد اندثار 
هذه املهنة وانهيار سوق اللؤلؤ في منطقة اخلليج، عمل في وظيفة حكومية 

مدة ثالثني سنة.
أما عالقته بالشعر، فهي قصة في حد ذاتها، إذ قلما جند من يظل وفياً 
لهذه املوهبة مع نفسه، حتى وإن تقدم السن به، وعلي بن رحمة قبل أكثر 
من ستني سنة لم يختلف عن علي بن رحمة في عام 2005، إذ أنه حافظ 
على روحه املرحة نفسها، وتواضعه اجلم، وتواصله مع مختلف الشعراء 

من مختلف األجيال.
شارك ابن رحمة في تأسيس »برنامج مجلس الشعراء« في تلفزيون 
خليفة  حمد  تعالى  الله  بإذن  له  املغفور  مع  الستينات  أواخر  في  دبي 
بوشهاب، كما شارك في إعداد وتقدمي العديد من البرامج اإلذاعية املختصة 
على  منها، وحل ضيفاً  عدد  في  مقدماً  الشعبي، وعمل  والشعر  بالتراث 

العديد من البرامج األدبية في التلفزيون واإلذاعة.
وفي بداية التسعينات، تلقى الشامسي تكرمياً من صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي »رعاه الله«، إلى جانب عدد من الشعراء الشعبيني، تقديراً ملساهماته 
الثقافية والشعبية في الساحة األدبية، وتكرمياً لتاريخه الشعري الطويل.

اهتم الشاعر بتدوين قصائده، فصدر ديوانه األول في السبعينات، وهو 
ديوان جمعه الباحث: فالح حنظل، ثم صدر ديوانه الثاني الذي حمل اسم 

»غناتي« في عام 1995.
وفي األول من فبراير عام 2006 توفى الشاعر الشامسي الذي فقدت 

اإلمارات برحيله علماً شعرياً مهماً من أعالمها الشعرية.

اإذا مريت

اأدب عاملي

فران�سي�سكو روي�س اأوذيل  

في  أوذيل  رويس  فرانسيسكو  الشاعر  ولد 
 ،1977 العام  »نيكاراغوا«  شمال  استالي  مدينة 
الشاعرة  مواطنته  الشعرية  موهبته  وتبنَّت 
كالريبل أليجريا التي تتلمذت على يد األسباني 
خوان رامون خيمينس. حصل ديوانه: »أحدهم 
»ارنستو  جائزة  على  احللم«   في  أبكي  يراني 

»صورة  نشر   ،2005 الشباب  للشعراء  كاردينال« 
النيكاراغوي  للشعر  انطولوجيا  عن  عبارة  لشاعر شاب مخطئ«، وهي 
بيللي.  جيوكندا  النيكاراغوية  الشاعرة  مقدمتها  كتبت  جيله،  لشعراء 
نشرت عدداً من قصائده في انطولوجيات شعرية منها: انطولوجيا القرن 
العشرين في نيكاراغوا: أبناء امليتادور )1950 - 2008(، )مجلة تريلسه، 
2009(، وانطولوجيا امللتقى اخلامس للشعر كارلوس بييسير )تريلسه، 
2008( للناطقني باالسبانية في أمريكا. كما نشرت له قصائد في مجلة 
»كارافان« )السويد، 2006(.ومجلة اوليفيريو )األرجنتني، 2005(،ومجلة 
نوماذا  ومجلة   ،)2009 )أملانيا،  ليتشتوننت  ومجلة   ،)2005 )بنما،  ماجا 
بروميتيو  ومجلة   ،)2008 األرجنتني،   ( بوكانيرا  خورخه  يديرها  التي 

)كولومبيا، 2008(، وفي املذكرات الشعرية للملتقى »دوار الهواء«.
»نيكاراغوا«  في  الشعرية  والفعاليات  املهرجانات  من  العديد  حضر 
وخارجها، منها: الدورة اخلامسة ملهرجان: »الشعر ميتلك الكلمة« )مدريد، 
اسبانيا، 2005(، الدورة الرابعة للمهرجان العاملي للشعر في السلفادور)سان 
العاملي  الشعري  للمهرجان  والعشرون  الثانية  الدورة   ،)2005 سلفادور، 
العاملي  للشعر  مديني  ملهرجان:  عشرة  الثامنة  ال��دورة   ،)2007 )كوبا، 
)كولومبيا، 2008(، احلفل األدبي لبورتو دي غالينهاس )البرازيل، 2007(، 
)املكسيك،  باإلسبانية  للناطقني  بييسير  كارلوس  للشعر  الرابع  امللتقى 
2008(، املهرجان العاملي للشعر في كوستاريكا )سان خوسيه، 2009(، 

مهرجان الشعر العاملي في غرينادا )نيكاراغوا، 2010(. 
في ليلة رأس السنة 31 من ديسمبر 2010، وفي متام الساعة احلادية 
بيته  بتعليق مشنقته في  ينهي حياته  أن  عشرة ليالً، قرر فرانسيسكو 
معهم  االحتفال  في  يرغب  ال  أنه  أصدقاءه  أخبر  أن  بعد  »مناغوا«،  في 

تلك الليلة.

عالمة تتال�شى يف ركن من اأركان املحطة

هذه احملطة لن تصبح مجرد محطة،
ستبقى فقط عالمتي املتالشية في غبار إحدى النوافذ،

هذا إن كانت هناك نوافذ،
هذا إن قررت أن أترك ورائي 

عالمة في إحدى احملطات.
سأنتظر بجانب أكشاك التلفون

تالشي الساعات في زرقة سيجارة مشتعلة
في نظرات حزينة راكعة.

سيرونني ضاغطا على فكي
ألقم الهواء

كطيور مهاجرة من بقعة ألخرى
ال تعرف ماذا بانتظارها.
ها قد  أصبح الهواء مراً

ومع ذلك
فإنني ال أعرف  في أي احملطات

ستمتطي وحدتي جسداً آخر.

األول ال��دار  صوب  مريت  إذا 
السير في دربي واحول      اخف 
واعيد الشوف واذكر عام األول     
حتول         ماضيكم  ال���دار  تقول 
التجول       ممنوع  اللوحات  على 
مثل ما قال راعي الوصف األول        
طول        الوقت  ذاك  ليت  يا  أال 
تهول        والدنيا  الوقت  صروف 
وتاخذ من حقوق الناس االول
تسول يبغي  ما  احل��ب  وتبع 

        

الذواري تذريها  الدار  أشوف 
يساري ومن  ميني  من  وطالع 
الدار طاري في  لكم  يبقى  وال 
لثاري وتقفر  ال���دار  واش���م 
بالطواري معلن  احلب  وجيش 
النهاري ميحيه  الليل  ك��الم 
جاري مجراه  في  املاي  وخال 
خ��اري والباجني  حل��د  تشف 
يداري ما  هو  لو  حد  وتعطي 
اج��اري وال  فلوس  تييبه  وال 
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انتبه لأفكارك، فاإنها ت�شري كلمات،وانتبه لكلماتك، فاإنها ت�شري اأفعاًل، وانتبه لأفعالك 

وانتبه  �شخ�شيتك،  تكّون  فاإنها  لعاداتك  وانتبه  لك،  املالزمة  عاداتك  ت�شري  فاإنها 

ل�شخ�شيتك فاإنها حتدد م�شريك.

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم  

اأمثال �شعبية:

• كل شارب وله مقص..
أي أن لكل إنسان أسلوبه اخلاص الذي ميكن التفاهم به.

• ُكْل ما حُتبه نفسك، والبس ما يعجب الناس..
ُكل: فعل أمر من األكل.

يضرب املثل باإلنسان يتصرف كما يشاء، أما في مظهره فيجب أن يظهر أمام 
الناس مبظهر الئق.

• ُكل من دق طبلة قلت أنا قبله..
يضرب املثل باإلّمعة الذي ليست له شخصية مستقلة، وال رأي ويتبع 

اآلخرين.

حرفة قدمية

صناعة الفحم
تؤخذ أغصان األشجار وجذوعها، وُتقّطع 
وُتشرَّح إلى أجزاء متقاربة ثم تترك حتت 
بعدها  متاماً،  لتجف  كافية  مدة  الشمس 
توضع في حفرة وتشعل فيها النار، وتترك 
معظم  ويتحوَّل  النار  لهيب  ينقطع  حتى 
احلطب إلى جمر، حينها ُتدفن بإهالة الرمل 
فوقها وتترك قرابة اليومني، ثم يستخرج 
عنه،  الرمل  وُيفصل  احلفرة  من  الفحم 
وُيعبأ في أكياس ليكون جاهزاً لالستخدام 
في طهي الطعام أو »الُدخون« أو غيرها من 

األغراض املتعددة.

كنايات مالحية:

اق( )كاّنه لزَّ
لزاق: سمكة الرميورا 

واملعنى:  األولني،  باللفظني  العامة،  تخففها  كأنه،  أساساً  كنه: وهي  أو  كانه 
كأنه لزاق أي كأنه لصاق، واملعروف أن سمك »الرميورا« له رقعة صمغية 
في رأسه يلتصق بأية سمكة كاجلرجور )سمك القرش( مثالً، فنراه يذهب 
معه أينما ذهب ويعيش على فضالته، وقد يكون الصقاً به عدة أيام، ولهذا 
تطلق العامة هذه الكنية على من يتقرب حتى يصبح مكروهاً فهو كالعالة على 
اآلخرين ال يحب أن يفارقهم، وهو ال يحس، وهم متذمرون منه، إلى جانب 

أنهم - رمبا- ال يستطيعون البوح مبا يكنونه له مبا يسببه لهم من ضيق.

)كاسي شراعه(
أورده الشمالن وقال: أي جهزت السفينة الشراع لرفعه، يقال هذا- غالباً- 
للشخص الذي يلبس البشت )املشلح(، أو أي لباس آخر غيره وخاصة إذا 

كان جديداً.

عبارات

جّرب..
أراد  القاف جيما ويكون اجلواب)جريب( سواء  إقرب،بقلب   جّرب مبعنى: 
أمام  باملصادفة  اللقاء  كان  إذا  وخصوصاً  عدمه،  من  أو  الدخول  الشخص 

منزل أحدهم.

هب ريح
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قراءات

يتتبع هذا الكتاب اخلطوط األساسية التي تبرز تاريخ »الدولة العربية في املشرق واملغرب العربي، وشبه 
اجلزيرة العربية ودول اخلليج العربي« في مراحل مختلفة على امتداد فترة التاريخ العربي احلديث واملعاصر 

التي شهدت أحداثاً مهمة.
وميتد التاريخ العربي احلديث واملعاصر عبر عدة قرون، تبدأ مبطلع القرن السادس عشر وتستمر حتى 
منتصف القرن العشرين أو قرب نهايته، وهي فترة حافلة باألحداث السياسية والعسكرية واالقتصادية 
واالجتماعية تخللتها فترات من الضعف واإلحباط، من االنتصار واالنكسار، والالفت، أن املؤرخني ال يتفقون 
حول بداية التاريخ العربي احلديث أو نهايته، فمنهم من يراه يبدأ بتوجه العثمانيني نحو بالد املشرق العربي 
في منتصف القرن السادس عشر، ومنهم من يرى أن بدايته مع نهاية القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر، وكذلك احلال بالنسبة لنهايته، فمنهم من يعتمد احلرب العاملية األولى نهاية له، ومنهم من يراه 

ينتهي عند بداية القرن العشرين.
العاملية  العثماني قبل احلرب  العربية في ظل احلكم  البالد  الكتاب يرصد واقع  وفي كل األحوال، فإن 
األولى، واحلكم العثماني لدول املغرب العربي، ثم أثر احلرب العاملية األولى على العالم العربي وعواقبها على 
الدول العربية، كما تناول تاريخ املشرق العربي املعاصر، وتاريخ املغرب العربي املعاصر، ومن ثم رست 
مراكبه في شبه اجلزيرة العربية واخلليج العربي، وفي نهاية املطاف توقف مع القضية الفلسطينية ليتتبع 

مسارها منذ حرب عام 1948.
وبعد أن رصد تاريخ شبه اجلزيرة العربية واألردن واليمن في الفصل السابع، توقف الكاتب في الفصل 
الثامن الذي جاء بعنوان: »اخلليج العربي - مع دول اخلليج العربية كل على حدة: الكويت، البحرين، قطر، 
عمان، دولة اإلمارات العربية املتحدة«، ولدى استعراضه تاريخ دولة اإلمارات: بنّي بدايات نشأتها، وأهمية 
موقعها اإلستراتيجي، وسلَّط الضوء على كل إمارة على حدة: »أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، رأس اخليمة، 
أم القيوين، والفجيرة«، كما سلَّط الضوء أيضاً على أبرز املعاهدات واالتفاقات الداخلية واخلارجية، وعلى 
قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة في الثاني من ديسمبر 1971م، واختتم الفصل بإشارة بسيطة إلى إنشاء 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في اخلامس والعشرين من مايو 1981م، واختتم الكتاب بقائمة للمراجع 

العربية واألجنبية التي استند عليها املؤلف في بحثه.

الكتاب: تاريخ العرب احلديث واملعا�رش 

تاأليف: الدكتور زين العابدين جنم

الناشر: دار املسيرة، عّمان 2011، الطبعة األولى، 464 صفحة.

يتضمن الكتاب بحوثاً وأوراق عمل كل من: »مؤمتر اإلعالم العربي واإلنترنت«، الذي نظم في شرم الشيخ 
عام 2006، وورشة عمل »دور اإلعالم البرملاني في تعزيز عمل البرملان«، التي نظمت في اإلسكندرية عام 
2007، و»ملتقى اإلعالم اإللكتروني«، الذي عقد في القاهرة 2007، وندوة »خبير اإلعالم البرملاني«، التي 
كانت في القاهرة عام 2008، وندوة »تنمية مهارات االتصال الفعال في املؤسسات العربية«، التي استضافتها 
الشارقة عام 2009، وورشة عمل »إدارة وتطوير أداء مراكز قياس الرأي العام في التأثير على عملية اتخاذ 

القرار«، التي كانت في الرباط عام 2009م.
العربية« لإلعالمية سلوى العدل،  التالية: »دور اإلعالم في تنمية األسرة  الكتاب على األبحاث  اشتمل 
و«اإلمكانيات التقنية في مواقع الصحف اإللكترونية العربية« للدكتور رضا أمني، و»التحليل اإلخباري على 
اإلنترنت« للدكتورة سهام نصار، و»تقنيات اإلنترنت خلدمة اإلعالم العربي« للدكتور كرمي درويش، و»مفهوم 
اإلعالم البرملاني« ألميرة الفولي، و»تكنولوجيا االتصال واإلعالم اإللكتروني« ألميرة عبد الفتاح، و»العوامل 
الفاعلة في انتشار جرائم النشر اإللكتروني في املجتمع العربي« للمستشار محمد األلفي، وبحثي:»مهام 
االتصال في أي مجتمع« و»سمات اخلبر البرملاني« ألشرف أبو السعود، وبحثي: »دور اإلعالم في املمارسة 
للدكتورة نيرمني خضر،  العام«  الرأي  اإلقناعي والتأثير في  الدميقراطية والبرملانية« و»مهارات االتصال 

و»مهارات االتصال الفعال« للدكتورة منى شلق، و»قياسات الرأي العام« للدكتور أمجد القاضي.
جاءت معظم األبحاث العلمية التي تضمنها الكتاب على شكل دراسات ممنهجة، أجريت على أرض الواقع 
وقد استخدمت فيها الوسائل واألساليب العلمية، وصيغت وفق مناهج علمية لتخرج بنتائج دقيقة ترتقي 
بالواقع اإلعالمي وهو يؤدي مهامه املختلفة، فضالً عن أن املشاركني في إعداد بحوث هذا الكتاب - بصفحاته 
وبحكم  اإلعالمي،  احلقل  في  والعاملني  والباحثني  اإلعالم  وأساتذة  اخلبراء  من  هم  الكبير-  القطع  ذات 

اهتماماتهم ومهاراتهم أضافوا خبراتهم الشخصية، وخالصة جتاربهم إلى أبحاثهم. 

الكتاب: االإعالم االإلكرتوين

تاأليف: الدكتور عبد العزيز بن �شلطان امللحم واآخرون

الناشر: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 2011م، الطبعة األولى 339صفحة.
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قراءات في نصوص لشعراء من شبه اجلزيرة واخلليج العربي، ذلك هو مضمون هذا الكتاب الذي وصفه 
رئيس حترير مجلة »دبي الثقافية«، وسلسلة كتبها بأنه ليس مجرد انعكاسات للصور أو انكسارات للضوء، 
وإمنا هو أكثر شفافية وقدرة من ذلك وأبعد رؤية وأجمل رؤى... وقد أحسن املؤلف حني مّد البحث ليشمل 
جميع أنحاء اخلليج واجلزيرة العربية التي هي في األصل كتلة حضارية واحدة، كما هي قطعة جغرافية 

واحدة تتأثر مدنها وحواضرها بكل مستجد فيها.
وفي قراءاته يستعرض املقالح شعراء من دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية واليمن، فيبدأ بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، ومنها يستلهم العناوين التالية: سيف املري.. شاعر احلب والليل والظالل، حبيب 
الصايغ ومتاهي الشعر والنثر في فضاء احلرية، ميسون صقر في مجموعتها الشعرية »أرملة قاطع طريق«، 

أحمد راشد ثاني.. واجلديد في املشهد الشعري اإلماراتي.
وحني يحّط رحاله في البحرين، فإنه يقرأ شعر كل من: قاسم حداد، علي عبد الله خليفة، علي الشرقاوي، 

فريد رمضان، أمني صالح، حسني السماهيجي.
ومن بني شعراء السعودية يختار الكتاب كوكبة من الشعراء يتناول قصائدهم بالقراءة النقدية ومن أولئك 
الشعراء: محمد جبر احلربي، محمد زايد األملعي، محمد الثبيتي، عبد الله الصيخان، عبد الرحمن الشهري، 
مسفر الغامدي، عبد العزيز اخلوجة، علي بافقيه، عبد الله ثابت، أحمد قران الزهراني، علي األمير، زينب 

حفني، عمر بوقاسم، عيد احلجيلي، عبد الرحمن موكلي، علي العمري.
وفي ُعمان والكويت وقطر يتوقف املقالح مع مناذج من شعر كل من: سيف الرحبي، سعيد بن عبد الله 

الدارودي، خالد سعود الزيد، سعدية مفرح، أحمد السقاف، سعاد الكواري، علي ميرزا محمود.
وحني ينصت املقالح إلى القوافي اليمنية فإن عدداً كبيراً من الشعراء يستوقفه بوحهم ومنهم: عبد الرحمن 
فخري، حسن اللوزي، محمد حسني هيثم، شوقي شفيق، أحمد العواضي، عبد السالم منصور، حسن عبد 

الوارث، علي املقري، أحمد الزراعي، سوسن العريقي، فتحي أبو النصر، ابتسام املتوكل، محمد الشيباني. 

الكتاب: مرايا النخيل وال�ضحراء 

تاأليف: الدكتور عبد العزيز املقالح 

الناشر: سلسلة كتاب مجلة دبي الثقافية، دار الصدى، دبي، 2011م، الطبعة األولى 270صفحة.

شهدت األسواق مؤخراً صدور كتاب »ثالث ثوان«، الذي شارك في تأليفه كل من أندريس روزلند، وهو 
صحفي، وبورغ هيلستروم، وهو مجرم سابق.

وكان من الواضح أن املؤلفني قاما بالكتابة بأسلوب غلب عليه األطناب والتكلّف والطابع الرسمي املُبالغ 
فيه بهدف تسريع نبض ُقراء هذا النوع من الكتابة.

وكان من الواضح أيضاً أن روزلند وهيلستروم يعرفان جيداً األسلوب املناسب لكتابة هذه الرواية التي 
ضمت نحو خمسمائة صفحة، ومتيزت بوجود حبكة ذات خيوط وأوجه متعددة بشكل ُيوحي بأنهما كانا 

في عجلة من أمرهما إلجناز روايتهما.
العظة والنصيحة مثل:»ُكل«، »إشرب«،  الكثير من  التي حتمل  الكلمات والعبارات  الرواية ببعض  وتبدأ 

»إرم«، والتي حتمل نوعاً من اإلرشادات والتحذيرات لبعض األشخاص ذوي الصلة.
كما احتوت الرواية على جانب من النقد االجتماعي الذي شّكل جزءاً مهماً من احلبكة الرئيسية، حيث 
تطّرق إلى خطة »املافيا« البولندية املتعلقة بالتمدد إلى السويد، والتي أدت إلى التورط في تهريب مخدرات 
إلى السجون السويدية، ومت اإلشارة في الرواية إلى »السوق املغلقة« التي ترمز إلى تلك السجون، إضافة إلى 

احلديث عن تورط جهتني رسميتني سويديتني في هذه األعمال، وهما جهازا الشرطة والسجون.
ويعزو الكتاب هذه األعمال الفاسدة لكل من اجلانبني، ويشير إلى أن جهاز الشرطة ولسنوات عديدة كان 
يستخدم املجرمني كمخبرين له، وإن كان ينفي هذا األمر، كما كانت سلطات السجون تقوم بأعمال مشابهة 

بشكل هادئ.
تتناول الرواية منذ بدايتها شخصيته باوال، وهو شخصية غامضة يظهر في االفتتاحية العنيفة للكتاب، 
حيث إنه أحد زعماء تهريب املخدرات بني بولندا والسويد. وباوال هنا هو االسم املستعار لرجل ُيدعى بيت 
هوفمان، وهو مخبر للشرطة السويدية يتعامل بشكل ما مع العصابات البولندية، مما أوقعه في العديد من 

املواقف اخلطرة، كما أنه مجرم سابق، إذ أدانته الشرطة في إحدى اجلرائم.

ثالث ثوان

تاأليف: اأندري�ص رزولند وبورغ هيل�شرتوم

الناشر: سلڤر أوك، 489 صفحة 
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أعود للسينما عندما تصبح هناك سينما؟! ال تسألني أين »محمد صبحي« اآلن من السينما، بل اسأل أين السينما 
اآلن من »محمد صبحي«. هذه هي إجابة محمد صبحي الدائمة لكل من يسأله أين أنت من السينما.. واحلقيقة أن تلك 
األسئلة ليست كلها بريئة بل هناك من الزمالء من يريد أن يحرجه ويعقد مقارنة بينه وبني عادل إمام سينمائياً حيث 
شهدت العالقات بينهما في مراحل عديدة قدراً ال ينكر من التوتر.. اإلجابة تتكرر ألن السؤال أيضاً يتكرر.. هل في 
إجابة »صبحي« إجابة أم أنها تفرض علينا سؤاالً.. إنها بالطبع ليست إجابة بقدر ما هي هروب من اإلجابة.. »صبحي« 
هو أستاذ املسرح الكوميدي املصري املعاصر.. ال ميكن ألي مؤرخ يتناول املسرح املصري خالل 30 عاماً أن ُيْغِفل 
إضافات »محمد صبحي« من خالل فرقته املسرحية، حيث قدم قرابة 100 عرض مسرحي ممثالً ومخرجاً ومنتجاً 
لها  األمر صاحب مدرسة  لكنه في حقيقة  املسرحية،  للعروض  الكتابة، وهو ليس مجرد بطل  في  مشاركاً  وأحياناً 
مالمحها، وقدمت للساحة عشرات من املوهوبني، حيث إن »صبحي« لم يكن فقط مجرد جنم يلعب بطولة مسرحياته 
ولكنه أنشأ استديو مسرحياً خاصاً يكتشف من خالله أصحاب املواهب قدمهم للساحة، وأذكر منهم: »هاني رمزي«، 
»منى زكي« ، »صالح عبد الله«، »أحمد آدم«، »فتحي عبد الوهاب« وغيرهم، وبعضهم صار لهم وجود على اخلريطة 

السينمائية ال ميكن إغفاله.. بينما »صبحي« خارج دائرة السينما. 
غياب »صبحي« ال ميكن أن نختصره فقط في تلك احلجة وهي: رداءة مستوى األفالم السينمائية خالل السنوات 
األخيرة، فال أحد ينكر أن »السينما املصرية«، برغم ما تعيشه من أزمات متالحقة، فإنها تقدم بني احلني واآلخر أفالماً 
ح لها »صبحي« وال ميكن أيضاً أن ُيرشح، ألنه صار خارج أجندة السينمائيني، رغم  مهمة، وأن هذه األفالم ال ُيرشَّ

بدايته املبشرة والتي كانت توحي بالكثير سينمائياً.
لو رجعت إلى مشوار »صبحي« السينمائي الذي بدأ في منتصف السبعينيات، مواكباً ألحمد زكي ومحمود عبد 
و»بالوالدين  بدرخان،  علي  إخراج  »الكرنك«  أهمها:  رئيسية  وبأدوار  جادة  أفالم  في  انطلق  أنه  الكتشفت  العزيز، 
إحسانا« إخراج حسن اإلمام، بعد ذلك قدَّم أفالماً كوميدية تقع في إطار الفارس مثل: »أونكل زيزو حبيبي«، وكان 

أكثرها جناحاً »العبقري 5«.
بعد ذلك، بدأت جناحات »صبحي« السينمائية تتضاءل على املستوى التجاري وشاهدناه في أفالم متواضعة مثل: 
»الشيطانة التي أحبتني«  و»املشاغب 6«، وكان هذا هو آخر عهده بالسينما قبل نحو 20 عاماً. ال أعتقد أن »محمد 
صبحي« تعرض عليه أفالم سينمائية، وال أعتقد أن هذا ُيؤّرقه.. لو كان ذلك صحيح،ً فإن »صبحي« يستطيع أن ينتج 
أفالماً سينمائية كما ينتج للمسرح، لكنه يعلم أن التجربة جتارياً وفنياً ليست لصاحله أو على أحسن الفروض محفوفة 

باملخاطر ورمبا باخلسائر املادية واألدبية.
واحلقيقة أن العالقة بني الفنان والوسيط الفني حتتاج إلى دراسة متعمقة على املستوى النفسي ألن لها مردودها 
على اجلمهور.. هناك دائماً تفاعل بني الوسيط الفني والفنان.. إنها حالة من الكيمياء، إما أن تتوفر فيجد الفنان نفسه 
وقد اشتعل فنياً في هذا الوسيط أو ذاك، أو تفقد املعادلة شروط التفاعل فيحدث خفوت وانزواء.. هذا هو ما حدث 
مع صبحي.. خشبة املسرح تشعله فيتوهج مع اجلمهور.. كاميرا السينما تطفئه فيتقوقع ويتحول عطاؤه إلى رماد 

وحضوره إلى انصراف.
واألمثلة عديدة لنجوم تألقوا في مجال وأخفقوا أو على أقل تقدير لم يحافظوا على نفس الوهج، عندما انتقلوا إلى 
وسيط فني آخر؛ مثالً »سميحة أيوب«، سيدة املسرح املصري، حاولت في السينما وأسند لها أكثر من دور بطولة 
الدراما  بني كل جنوم  أجراً  األعلى  الصغيرة بالمنازع، فهو  الشاشة  الفخراني هو زعيم  سينمائي وأخفقت؛ يحيى 
التليفزيونية من أمثال نور الشريف ويسرا وليلى علوي، ولكن التراهن حالياً شركات السينما على الفخراني بطالً، 
فالتجربة بالتأكيد محفوفة باملخاطراملادية. إنه إشعاع خاص للنجم والوسيط الفني قد يحدث توافقاً فيتألق أو يحدث 
تنافراً فينزوي.. وهذا هو حتليلي لتلك العالقة الفاترة بني »صبحي« والسينما ..إنها الكيمياء املفقودة بينهما، والتى 

حتولت الى طلقة بائنة بالثالثة وبال رجوع! 

»�ضبحي« وال�ضينما ..طلقة بائنة!
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تطورت الهواتف احملمولة بشكل كبير بالتزامن 
مع تطور اإلنترنت، وقد أصبحت تستخدم بشكل 
متزايد بنفس الطريقة التي تستخدم بها احلواسيب 
لتهديدات  عرضًة  أكثر  يجعلها  مما  الشخصية، 
احلواسيب  أجهزة  على  تؤثر  التي  كتلك  مماثلة، 
األجهزة  هذه  ولكون  اإلنترنت.  بشبكة  املتصلة 
املعلومات  من  هائلة  كميات  على  احملمولة حتتوي 
جذابة  أهدافاً  أضحت  فقد  والشخصية،  احلساسة 
ومن  الستغاللها.  للمجرمني  كبيرة  فرصاً  توفر 
املجتمع  أف��راد  من  ف��رد  كل  يتعرض  أن  املمكن 
لعواقب وخيمة إذا ما تعرضت هذه األجهزة ألخطار 

املجرمني. 
األجهزة  بهذه  احمل��دق  اخلطر  حجم  ويتضح 

الوجه املظلم للهواتف الذكية  

التهديدات املتوقعة التي ميكن اأن ت�شيب مثل هذه الأجهزة وانعكا�شاتها على املجتمع. 

املقدم مهند�س اأحمد حميد ال�سويدي

ُقدر حجم  عامليا، حيث  بها  تنتشر  التي  بالصورة 
خمسة  بحوالي  املتنقلة  اخللوية  االش��ت��راك��ات 
مليارات مشترك في عام   2010، وقد دعم التقدم 
التكنولوجي الذي لم يسبق له مثيل لتلك الهواتف 

للهواتف  اش���تراك  مليون   32 من  أكث���ر  ارتفاع 
ذات النطاق العريض في عام 2008، مقارنة بثالثة 
على  تزيد  بنسبة   2007 عام  في  اشتراك  ماليني 
يتجزأ من  ال  أصبحت جزءاً  التقنية  %850. وهذه 
املجتمع وجزءاً من حياتنا اليومية، ومع التصميمات 
لها،  املستمرة  والتحسينات  األجهزة  لتلك  املعقدة 
املجرمني  دفعت  عديدة  أمنية  ثغرات  هنالك  أن  إال 

الستغالل تلك الثغرات بأنشطتهم اخلبيثة.
الهواتف احملمولة  استهداف  املاضي، كان  وفي 
بأجهزة  مقارنة  نسبياً  محدوداً  املجرمني  قبل  من 
وظائف  محدودية  بسبب  وذل��ك  اآللي،  احلاسب 
وبرمجيات هذه الهواتف من قبل الشركات املُصنِعة 
لتلك الهواتف، أما في وقتنا احلاضر، فإن انتشار 
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الهواتف احملمولة واحلديثة والتي تعرف بالهواتف 
وتصاميم  أكثر  بوظائف  تتمتع  والتي  الذكية 
والنشاطات  الهجوم  زي��ادة  إلى  أدى  مكشوفة، 
مثل  الهواتف  تلك  على  والضارة  املشروعة  غير 
بي�����ري«  و»أندريود«و»بالك  فون«  »أي  أجهزة 
بنظام  املدعومة  احملمول  وأجهزة  و»سيمبيان« 

التشغيل »ويندوز«.
ونظراً لتشابه العديد من وظائف أجهزة الهواتف 
أصبح  الكمبيوتر،  أجهزة  وظائف  مع  احملمولة 
الفرق بينهما غير واضح وضبابي. ولتلك األسباب 
بالتساوي  معرضة  احملمولة  األجهزة  أصبحت 
لنشاطات اإلنترنت اخلبيثة، ومن املرجح أن تتأثر 
ألجهزة  توجه  التي  نفسها  التهديدات  من  بالعديد 
الكمبيوتر على اإلنترنت. وتنوع املعلومات احلساسة 
املتوفرة في تلك الهواتف جعلها أكثر إغراًء للسطو 
التقليدية  احملمولة  الهواتف  في  املوجودة  تلك  من 
قابلية  أكثر  املستخدمون  وأصبح  الكمبيوتر.  أو 
بسبب  لألنشطة  النقالة  األجهزة  من  لالستفادة 
مثل  توفرها  التي  واملزايا  اخلدمات  من  العديد 
اخلدمات املصرفية، والشبكات االجتماعية، والبريد 
اإللكتروني، واحلفاظ على التقوميات واالتصاالت. 
وقد أدخلت لتلك الهواتف معلومات إضافية جديدة 
مثل:  اآلل��ي  احلاسب  أجهزة  في  ع��ادة  تتوفر  ال 
املعلومات التي تتعلق بنظام حتديد املواقع ووظائف 

الرسائل النصية ووظائف رسائل »امللتيميديا«.  
 وفيما يلي أبرز الفيروسات التي تصيب الهواتف 

الذكية:
> البرنامج اخلبيث »دودة كيبر«

 »Cabir Warm«، وقد مت تصميم هذا النوع من 
متخصصة  عاملية  جماعات  قبل  من  الفيروسات، 
تنتشر  بحيث  الفيروسات  وتطوير  كتابة  في 
هذه الفيروسات من خالل رمز املصدر التوافقي 

»Source Code« املستخدم في نقل البيانات بني 
أجهزة احملمول عن طريق البلوتوث، وتنتشر هذه 
الدودة بني الهواتف املستخدمة لتطبيقات سيمبيان 
Symbian 60« 60«، وتتسبب هذه الدودة اخلبيثة 
في االستمرار بإجراء اتصال بالبلوتوث مما يؤدي 

إلى استنزاف بطارية الهاتف.
> فيروس »آي كي بي«»I Kee B«، وهو برنامج 
خبي�����ث صمم للتحكم بأجهزة »آي فون«، وذلك 
من أجل االستغالل املادي، وجتري هذه العملية على 
فون«  »اآلي  أجهزة  قراصنة  يقوم  التالي:  النحو 
في  املوجود  احلماية  برنامج  في  ثغرة  باستغالل 
اجلهاز، بحيث يتم إرسال هذا الفيروس لعدٍد كبير 
اإلنترنت  وذلك من خالل شبكة  األجهزة  تلك  من 
وعلى األغلب يتعرض مستخدمو هذا اجلهاز لهذا 
اإلنترنت  إلى  الدخول  محاولتهم  عند  الفيروس 
غير  »أي  مجانية  برامج  على  احلصول  أجل  من 
مرخصة من قبل شركة أبل«. وعند توصيل اجلهاز 
اجلهاز، وفي  إلى  الفيروس  هذا  ينتقل  بالكمبيوتر 
من  الفيروس  هذا  استقبال  فيها  يتم  التي  اللحظة 
الفيروس  هذا  يكسر  فون«،  »اآلي  مستخدم  قبل 
نظام احلماية في اجلهاز، ويتم نقل جميع امللفات 
املوجودة على اجلهاز إلى سيرفر يسمى »بالبوت 
نت«»Botnet«، والذي يقوم بدوره بفحص البيانات 
املوجودة على اجلهاز من أجل الوصول إلى بيانات 
تتعلق بأمور مالية، ميكن من خاللها للقراصنة سرقة 
أموال من مستخدمي هذه الهواتف، واخلطورة في 
هذا املوضوع أن هذا البرنامج ميكن استخدامه عبر 
الدول، نظراً الرتباط انتشاره باحلواسيب املوصولة 

على شبكة اإلنترنت.
في  القراصنة  يستطيع  املثال  سبيل  وعلى 
السرية  املعلومات  على  التعرف  ما  أوروبية  دولة 
اإلم��ارات  دولة  في  ملستخدم  البنكية  للحسابات 

جهاز  بإستخدام  بنكية  معاملة  أي  إج��راء  عند 
»اآلي فون«، وبالتالي إجراء عمليات قرصنة مالية 

لإلستيالء على أمواله في نفس الوقت«.
 ،»Flexi Spy« سباي«  »فليكسي  برنامج   <
وهو برنامج جتاري يباع على اإلنترنت، ومتوافق 
مع معظم أجهزة الهواتف الذكي��ة ويقدم ملستخدميه 
ملكاملات  مثل:االستماع  متعددة  جتسسية  خدمات 
الرسائل  وق��راءة  حدوثها،  فور  الفعلي  الهاتف 
والبريد  املكاملات،  وسجالت  والنصوص  القصيرة 

اإللكتروني والتنصت عن ُبعد وغيرها. 
ويدعي مصممو هذا البرنامج بأنه يساعد على 
األزواج  أو  األطفال  على  األُسرية  الرقابة  فرض 
اخلاصة  الشخصية  البيانات  أن  إال  والزوجات، 
مبستخدمي الهواتف الذكية في »السيرفر« التابع 
للبرنامج تكون عرضة لالستغالل من قبل اآلخرين. 
وأن مثل هذه البرامج ميكن إساءة استخدامها بحيث 
هذا  واملجتمع،  الفرد  مستوى  على  مشاكل  تؤدي 
باإلضافة إلى أنها تعتبر جرماً وتعدياً على حرمة 
احلياة اخلاصة وحرية املراسالت البريدية وغيرها 

من وسائل اإلتصال.
»مثال على ذلك: قيام شخص ما بإهداء هاتف 
على  البرنامج  هذا  تنزيل  بعد  آخر  لشخص  ذكي 
القيام  األول  الشخص  بإستطاعة  يكون  اجلهاز، 
مبراقبة جميع إنشطة واستخدامات ومكاملات الثاني 

عن طريق موقع البرنامج على اإلنترنت«. 
وهو   ،»Cardtrp« »كاردتريب«  فيروس   <
فيروس يهاجم الهواتف التي تعمل بنظام سيمبيان 
60 من خالل البلوتوث أو خدمة الرسائل متعددة 
الوسائط، ويقوم هذا الفيروس حلظة دخوله للهاتف 
الذي بدوره  احملمول بإدخال »في��روس طروادة« 
ذاكرة  على  املوجودة  املعلومات  جميع  في  يتحكم 

الهاتف واستغاللها بطرق غير شرعية.
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أسبوع املرور في كل عام نقطة انطالق 
املرورية،  متجددة ملواجهة خطر احلوادث 
العام  ه��ذا  وف��ي  ضحاياها..  من  واحل��د 
شعار  املرور حتت  أسبوع  تنظيم  يجري 
املشاة مسؤولية اجلميع«.. وفي  »سالمة 
الشعار  هذا  حتويل  إلى  دعوة  العدد  هذا 

إلى واقع ملموس.

القضايا  أب��رز  االحت��ادي  الوطني  املجلس  ناقش 
الفريق  معالي  حضرها  مغلقة  جلسة  خالل  األمنية 
الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية 
الداخلية  وزارة  وكيل  غباش  صقر  العميد  وسعادة 

وعدد من املسؤولني بوزارة الداخلية.
وأعلن سعادة احلاج بن عبدالله احمليربي في ختام 
املجلس  للتنسيق بني  تقرر تشكيل جلنة  أنه  اجللسة 
املتعلقة  القضايا  مختلف  ح��ول  الداخلية  ووزارة 
بالتركيبة السكانية والهجرة واإلقامة ومكافحة التسلل 

واملخدرات.
االحت��ادي  الوطني  املجلس  أن  سعادته  وأك��د 
قضايا  حول  الداخلية  وزارة  مع  التعاون  سيواصل 
األمن الداخلي، نظراً ألهميتها في حماية أمن االحتاد 
مع  متاشياً  وذلك  السلبية،  الظواهر  على  والقضاء 
سلطان  بن  زاي��د  الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات 
الوطني  للمجلس  يكون  بأن  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
كل  حول  احلكومة  مع  التعاون  في  دور  االحت��ادي 
اللجنة تهدف  أن  الوطن واملواطنني، موضحاً  يهم  ما 
إلى اخلروج بالتوصيات املناسبة حول إصالح اخللل 
والتشريعات  القوانني  السكانية، وبعض  التركيبة  في 
عمليات  ومحاربة  واإلقامة  الهجرة  بتنظيم  املتعلقة 

التسلل غير املشروع واملخدرات.
ألقى  االحت��ادي،  الوطني  املجلس  جلسة  وخ��الل 
معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي 
الداخلية،  وزارة  سياسة  بشأن  بياناً  الداخلية  وزير 
الذي حتظى به من صاحب  الكبير  بالدعم  أشاد فيه 

السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء 
املجلس األعلى حكام اإلمارات.

املجلس  أمام  الداخلية  وزارة  بيان  إلقائه  وعقب 
الوطني االحتادي، أدلى معالي الفريق الركن الدكتور 
بتصريح  الداخلية  وزي��ر  البادي  سعيد  بن  محمد 
صحفي قال فيه: »لقد تشرفنا بإلقاء بيان عن سياسة 
الوطني  املجلس  أعضاء  اإلخوة  أمام  الداخلية  وزارة 
املستمر  التشاور  إطار  في  وذلك  املوقر،  االحت��ادي 
والتعاون الوثيق بني احلكومة واملجلس من أجل خدمة 
قضايا الوطن واحلفاظ على إجنازاته ومكتسباته. وقد 
كان اللقاء مناسبة هامة لتبادل الرأي واحلوار بشأن 

عدد من القضايا األمنية بالدولة.
املجلس  أعضاء  السادة  اطلع  بأنه  وأضاف معاليه 
أن  ميكن  التي  واملشكالت  القضايا  أهم  على  املؤقر 
في  اإلمارات  دولة  في  الداخلي  لألمن  تهديداً  تشكل 

الوقت الراهن وفي املستقبل املنظور.
واختتم معاليه تصريحه قائالً: »ال يسعنا في هذه 
التقدير  املناسبة إال أن نتقدم بخالص الشكر وعظيم 
للسادة أعضاء املجلس املوقر على ما أبدوه من تأييد 
ومساندة، وعلى ما تفضلوا به من تساؤالت وتعليقات 
تأكيد في دعم خطط  بكل  قيمة سوف نستفيد منها 
تبقى  حتى  بالدولة،  األمني  العمل  تطوير  وبرامج 
اإلمارات دوماً واحة لألمن واالستقرار في ظل القيادة 
وإخوانه  الدولة  رئيس  السمو  لصاحب  الرشيدة 
أصحاب السمو أعضاء املجلس األعلى حكام اإلمارات 

»حفظهم الله«.

بح�ضور معايل وزير الداخلية

املجل�س الوطني يناق�س الق�ضايا االأمنية 

ل جلنة م�ضرتكة ملناق�ضة الرتكيبة  وي�ضكِّ

ال�ضكانية والت�ضلل واملخدرات
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نظمها  التي  العمرة  رحلة  في  املشاركون  بعث 
نادي ضباط الشرطة بأبوظبي برقية شكر وتقدير 
وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 

للقوات املسلحة.
وقد أشاد املشاركون مبكرمة سموه بتخصيص 
طائرة لنقلهم وأسرهم إلى الديار املقدسة.وأكدوا أن 
هذه املكرمة تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد بتعميق القيم الدينية واألخالقية في 
وتقاليد  قيم  على  احلفاظ  وأهمية  الشرطي  العمل 

مجتمعنا اإلسالمي والعربي.

وجددوا العهد خالل برقيتهم التي بع���ثوا بها 
أوفي�اء  مخل���صني  يبقوا  أن  على  س����موه  إلى 
والع����طاء  اخلير  وملس���يرة  واملواطن  للوطن 
زايد  الشيخ  الوالد  الس���مو  يقودها صاحب  التي 
وحت���فها  الدولة  رئيس  نهيان  آل  سلطان  بن 
مبادرات صاحب السمو ولي عهد أبوظبي بالرعاية 

واالهتمام.
الفريق  ملعالي  العميق  عن شكرهم  أعربوا  كما 
الركن الدكتور محمد سعيد البادي وزير الداخلية، 
نهيان  آل  زاي��د  بن  سيف  الشيخ  سمو  والعقيد 
مدير عام شرطة أبوظبي على التوجيه واالهتمام 

واملتابعة واجلهود التي بذلت إلجناح الرحلة.
برنامجاً  أع��د  الشرطة  ضباط  ن��ادي  وك��ان 
الفترة  السنوية خالل  الرمضانية  للعمرة  متكامالً 

من 5 وحتى 14 رمضان. 
ورافق رحلة العمرة وفد برئاسة العقيد حسن 
الشرطة،  ضباط  ن��ادي  مدير  احلوسني  أحمد 
احملمود  عبد  بابكر  طبيب  أول  املالزم  وعضوية 
العربي، واملالزم أول رجاء يوسف أحمد، واملالزم 
الدكتور محمد سيد  الدين، واملالزم  بشير شمس 
أحمد، والضابطني اإلداريني إسماعيل عباس محمد، 

وسمية منر حسني.

�ضكر وتقدير من �ضباط ال�رشطة

املعتمرين لويل عهد اأبوظبي

أكملت اللجنة العليا ألسبوع املرور برئاسة العقيد سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي رئيس جلنة 

يجري  الذي  املرور  أسبوع  بتنظيم  اخلاصة  االستعدادات 
احلالي حتت  مارس   14 إلى   9 من  الفترة  تنظيمه خالل 

شعار »سالمة املشاة مسؤولية اجلميع«.
برئاسة  املرور  ألسبوع  الفرعية  اللجان  تشكيل  ومت 
إمارة وتستهدف في عملها تنفيذ  مديري املرور في كل 

شعار  مفهوم  وايصال  املرور  ألسبوع  العامة  السياسة 
األسبوع إلى اجلمهور بكل الوسائل املمكنة.

العليا  اللجنة  رئيس  كلمة  بث  اإلعالمية  اخلطة  وتتضمن 
بالصحف احمللية  والتلفزيون ونشرها  اإلذاعة  املرور في  ألسبوع 

في اليوم األول لألسبوع، وإعداد برنامج تلفزيوني يومي على مدى األسبوع 
لتغطية فعاليته على مستوى الدولة، إضافة إلى حلقات يومية من برنامج »دعوة 

للسالمة«.
كما مت االتفاق على التنسيق بني محطات اإلذاعة والتلفزيون في الدولة لتوجيه 
البرامج املناسبة للتوعية بشعار أسبوع املرور من خالل البرامج الدينية وبرامج 

املرأة والطفل والشباب، وتنظيم ندوات ومحاضرات حول نفس املوضوع.
عن  كتيبات  العامة  العالق������ات  إدارة  أعدتها  التي  املطبوعات  وت�����شمل 
سالمة املشاة باللغات العربية واإلجنليزية واألوردوية ونشرات عن السالمة 

املرورية لألطفال.
حول  أسئلة  تتضمن  مرورية  مسابقة  تنظيم  وسيجري 
في  وتنشر  واإلذاع��ة  التلفزيون  من  تبث  املشاة  سالمة 
للفائزين،  قيمة  جوائز  وخصصت  احمللية،  الصحف 
عبارات  متضمنة  اجلمهور  على  تهنئة  بطاقات  وستوزع 

توعية وإرشادات حول السالمة املرورية.
وتتضمن فعاليات االحتفال بأسبوع املرور تكرمي رجال 

املرور والسائقني املثاليني واملشاركني في أسبوع املرور.
وسيشارك ضباط مرور من أقطار مجلس التعاون لدول 
إطار  في  بالدولة  املرور  أسبوع  فعاليات  في  العربية  اخلليج 

تبادل اآلراء واخلبرات لتحقيق السالمة املرورية.
فقد تقرر إيفاد كل من املالزم أول عبدالله خادم سرور، واملالزم أول خالد 
خلفان هندي، واملساعد أول علي سالم حسن إلى اململكة العربية السعودية.. 
وإيفاد املالزم أول راشد سلطان اخلرجي، واملساعد خليفة محمد احليلي إلى 
سلطنة عمان، واملالزم أول محمد أحمد سيف املزروعي، واملساعد أول خلفان 

عبيد علي، والرقيب خليل إبراهيم حسن إلى دولة الكويت.
والنقيب حسن علي القوع، واملالزم أول سيف محمد حمد، واملساعد حاجي 
أحمد عبدالله إلى البحرين، واملالزم أول أحمد محمد كاسب، واملساعد سلطان 

عبدالله يوسف، والشرطي أول سلطان علي سالم إلى دولة قطر.

حتت رعاية سعادة العقيد سالم عبيد الشامسي 
بالكلية حفل تعريفي  أقيم  الشرطة  مدير عام كلية 
»يوم  بعنوان  اخليرية«  أبوظبي  »هيئة  بنشاطات 
خليفة  عيسى  س��ع��ادة  احلفل  وحضر  اخلير«، 
اخليرية،  أبوظبي  لهيئة  العام  األم��ني  السويدي 
واملقدم محمد علي عبدالله القائم بأعمال مدير إدارة 
إدارات  ومدراء  الداخلية  بوزارة  العامة  العالقات 
ضباط  من  كبير  وع��دد  الكلية،  أقسام  ورؤس��اء 
بكلية  والتدريب  التدريس  هيئة  وأعضاء  الشرطة 

الشرطة.

ثم  احلكيم  الذكر  من  آيات  بتالوة  احلفل  وبدأ 
ألقى العقيد سالم عبيد الشامسي كلمة عبَّر فيها عن 
فخره واعتزازه باحتضان الكلية عمالً من أعمال البر 

واخلير، والتي تعود بعظيم النفع على املسلمني.
األمني  السويدي  خليفة  عيسى  سعادة  وألقى 
العام لهيئة أبوظبي اخليرية كلمة توجه فيها بالشكر 
للمسؤولني في كلية الشرطة على حسن االستقبال، 

واملبادرة الطيبة التي بادرت بها الكلية.
عام  في  أنشئت  الهيئة  أن  إلى  سعادته  وأشار 
إلى  تهدف  خيرية  كمؤسسة  أبوظبي  في   1992

وخارجها،  الدولة  داخ��ل  من  احملتاجني  مساعدة 
الوعي  ونشر  احملتاجني،  على  ال��زك��اة  وت��وزي��ع 
التطوعي الذي هو من صميم عمل اإلنسان املسلم.

يتمثل  داخلي  بعمل  تقوم  الهيئة  أن  إلى  وأشار 
في تخصيص صناديق خيرية لألسر الفقيرة التي 
لرعاية  وصناديق  الدورية  املساعدات  إلى  حتتاج 
املسلمني  ورعاية  املرضى،  ورعاية  السجناء  أسر 
اجلدد، أما العمل الذي تقوم به الهيئة خارج الدولة، 
من  عدد  في  املختلفة  األنشطة  متابعة  في  فيتمثل 

الدول احملتاجة في أوروبا وأفريقيا وآسيا.

حتت �ضعار »�ضالمة امل�ضاة م�ضوؤولية اجلميع«

اكتمال اال�ضتعدادات اخلا�ضة بتنظيم اأ�ضبوع املرور

كلية ال�رشطة ترعى حفاًل للتعريف بن�ضاطات هيئة اأبوظبي اخلريية
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ح�ضب اإح�ضائيات ر�ضمية:

االأطفال وكبار ال�ضن ي�ضكلون اأعلى ن�ضبة حلوادث الده�س

حقق فرسان شرطة اإلمارات إجنازاً عربياً جديداً احتفاالً 
بالعام اجلديد 1996 ليضاف إلى سلسلة النتائج اإليجابية 
بطولة  بفضية  بداية  ودولياً  وعربياً  محلياً  حتقق  التي 
الشرطة العربية األولى لكرة اليد بالشارقة ومروراً بالعديد 
من االنتصارات في اختراق الضاحية وألعاب القوى والكرة 
السفر  قبل  املعلن  الهدف  وحتقق  الطاولة..  وكرة  الطائرة 

للقاهرة بأننا ذاهبون للمنافسة بقوة!!
بأدائهم  احلضور  يبهرون  اإلم���ارات  شرطة  فرسان 
الرسمية األولى وبوجود دول  املشاركة  أنها  املمتاز.. رغم 
لها عراقتها وتاريخها في هذه الرياضة. وحتت رعاية اللواء 
حسن األلفي وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية أقيمت 
البطولة الرابعة للفروسية في ضيافة احتاد الشرطة املصري 
وبحضور  املصرية،  الشرطة  بيوم  االحتفاالت  إطار  في 

املشاركة  الدول  وسفراء  بالقاهرة  اإلمارات  سفير  سعادة 
وكبار املسؤولني بوزارة الداخلية املصرية واالحتاد العربي 

للشرطة.
لقد كان فرسان اإلمارات مفاجأة البطولة منافسني وبقوة 
ورغم أن خيول القرعة ال تخدم ومع ذلك أفرغ الفرسان كل 
ما في جعبتهم من خالل املستوى الرائع طوال املنافسات، 
مما أجبر كل من شارك وتابع للوقوف إجالالً لهذا الفريق 

املفاجأة!!
بالواليات  طويلة  فترات  منذ  املعد  السعودية  فريق  جاء 
املتحدة وأملانيا وضم فرساناً لهم خبراتهم الدولية الطويلة 
منتخب  األول، وحل  املركز  في  احلواجز  قفز  في سباقات 
شرطة اإلمارات في مركز »الوصيف« وبقوة وبجدارة، يليه 

في املركز الثالث منتخب جمهورية مصر العربية.

يف اأول م�ضاركة عربية

نتائج م�رّشفة لفر�ضان �رشطة االإمارات

تأتي حوادث املرور على رأس قائمة أسباب الوفاة 
ارتفاع  إلى  املرور  في اإلمارات، وتشير إحصائيات 
املواطنني.. وتزايد  املرور من  نسبة ضحايا حوادث 
عدد املتوفني بني املواطنني ميثل خطورة بالغة خاصة 

إذا عرفنا أن أغلب هؤالء الضحايا من الشباب.
وتؤكد اإلحصائيات أن أعلى نسبة من املصابني 
وأن  السن،  وكبار  األطفال  من  الدهس  حوادث  في 
املوت،  شبح  يواجهون  الطريق  ومستعملي  املشاة 
ويتعرضون خلطر اإلصابات والتشوهات والعاهات 

من جراء حوادث السيارات.
على  املشاة  سالمة  نحقق  أن  ميكن  كيف  ترى 
املاشي،  جتاه  السائق  واجبات  هي  وما  الطريق؟ 
األسس  هي  وما  السائق؟  جتاه  املاشي  وواجبات 
والقواعد والواجبات التي يجب علينا أن نراعيها عند 

استعمالنا للطريق؟

حوادث الده�ش

يقول النقيب سعيد املطروشي مدير فرع التحقيق 
التي  الدهس  حوادث  إن  بأبوظبي  املرور  قسم  في 
تقع في مدينة أبوظبي وضواحيها تبلغ حوالي 500 
دهس  ح��وادث  منها  70باملائة  وأن  سنوياً،  حادث 

للمشاة، والباقي حوادث دهس للحيوانات السائبة.
وقال: إن هذه النسبة الكبيرة توضح حجم املخاطر 
هذه  تكون  الغالب  وفي  املشاة،  لها  يتعرض  التي 
املشاة إلصابات خطيرة  أو تعرض  احلوادث مميتة 

قد تسبب لهم عاهات مستدمية.
مسؤوليتها  تقع  املشاة  حوادث  أسباب  إن  وقال 
على السائق واملاشي معاً، لعدم التزام بعض السائقني 
املاشي  وإعطاء  املشاة  عبور  خطوط  عند  بالوقوف 
بعض  التزام  لعدم  وكذلك  الطريق،  لعبور  األولوية 

املشاة بالعبور من األماكن املخصصة لذلك.

من  النوع  هذا  قليلة من  غير  نسبة  أن  وأضاف: 
تقديره  وسوء  السائق،  انتباه  لعدم  تقع  احل��وادث 
وتصرفه وعدم أخذه احلذر واالحتياط الالزم أثناء 
القيادة خاصة في الطرقات الداخلية والفرعية وفي 

املناطق السكنية.

اأوقات احلوادث

الشتاء  فصل  في  تكثر  املشاة  حوادث  إن  وقال، 
عن فصل الصيف نسبة ألن حركة املشاة تزداد في 
احلرارة  درجة  بانخفاض  يتميز  الذي  املوسم  هذا 
والرطوبة، األمر الذي يشجع على املشي على أرصفة 
األسباب  ومن  املشي.  رياضة  وممارسة  الشوارع 
التي تزيد من نسبة حوادث املشاة في الشتاء ارتداء 
بعضهم للمالبس الشتوية ذات األلوان الداكنة للوقاية 
من البرد األمر الذي يصعب معه على السائق رؤية 
املشاة بشكل واضح.. وفي املقابل تقل نسبة حوادث 
املشاة في فصل الصيف لقلة حركة املشاة في هذا 

الوقت من العام الذي يسود فيه اجلو احلار وترتفع 
فيه نسبة الرطوبة.

اإ�شابة خطرية

وحتدث الدكتور عادل عياد رئيس قسم احلوادث 
في املستشفى املركزي بأبوظبي عن أنواع اإلصابات 
حوادث  ج��راء  من  واملشاة  للسائقني  حتدث  التي 
الدهس واالصطدام، فقال: إن اإلصابات تتراوح بني 
من  تتدرج  حيث  للوفاة،  واملؤدية  والبليغة  البسيطة 
اخلطيرة  احلاالت  إلى  البسيطة  والكدمات  اخلدوش 
تسبب  قد  التي  املضاعفة  الكسور  في  تتمثل  التي 

عاهات مستدمية، أو قد تؤدي إلى الوفاة.
ويعتبر الرأس والصدر أكثر أجزاء اجلسم تعرضاً 
وهذا  والركاب،  السائق  لها  يتعرض  التي  لألخطار 
النوع من اإلصابات يأتي في مقدمة األسباب املؤدية 
إلى حدوث الوفاة في حالة تعرض السيارة حلادث 

تصادم.
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بدايات

�رشطية تفت�ش حقائب م�سافرة يف مطار �أبوظبي.

د مو�قع �لعمل.
ر�فة تابعة لإد�رة »�لنقل و�مل�ساغل« تنتقل �إىل �أح

ج

مر�جعون لإد�رة »�لرتخي�ش« يقدمون طلبات لت�سجيل �سيار�تهم.
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من فضل الله سبحانه أن جعل اإلسالم لنا ديناً ورضيه 
سبحانه وتعالى لنا.

والعالم اليوم يئن من التعّدي على البيئة في شتى أنحاء 
املعمورة، ولقد وقف كثير من املسلمني وغيرهم يتساءلون 
أين موقف اإلسالم من البيئة؟، ولذلك وجب علينا أن نوضح 

نظرة اإلسالم العظيمة للبيئة.
فالبيئة لفظ مشتق من الفعل الثالثي »باء بوأ«، وهو على 
العرب:  وقالت  منزل،  أو  مبكان  واإلقامة  النزول  األرجح 
بيتاً«  فالن  »تبوأ  أو  له،  مكَّنت  أي  منزال«ً،  الرجل  »بوأت 
أي: اتخذ منزالً، قال تعالى: »وبوأكم في األرض«)األعراف 

.)74
والبيئة هي إطار يحيا فيه اإلنسان، ويحصل منه على 

ُمقومات حياته مع أقرانه من البشر، ولها ُبعدان:
1 �� ُبعد طبيعي، يتكون من األرض وما عليها وما حولها 

من ماء وهواء وما ينمو عليها.
2 �� ثم البُعد املشيّد وهو ما أنشأه وشيّده اإلنسان من 

طرق ومباٍن ومصانع.
ولعلماء وأدباء اإلسالم تاريخ عريق مع البيئة، فاجلاحظ 
ومنو  وسلوك  تصرفات  عن  »احليوان« حتّدث  كتاب  في 

احليوانات وأثر البيئة على غرائز احليوانات.
بل إن اجلاحظ كان أول من أخضع احليوان للتجارب، 
واحدة،  غرفة  في  البعوض  مع  الذباب  جمع  قد  فنجده 
وتوصل إلى أن الذباب ُيفني البعوض. وجند عند الدميري 
كل  تقريباً  جمع  أنه  الكبرى«  احليوان  »حياة  كتاب  في 
البر والبحر واجلو ودرس بيئة احليوان،  أسماء حيوانات 
فلقد تكلم الدميري عن الضب فقال: إن بينه وبني العقارب 
إذا  املفترس  تلسع  كي  داخل حجره  يؤويها  فلذلك  مودة، 

أدخل يده كي يأخذه.
األصغر«  »الفوز  كتابه  في  مسكويه  ابن  م  َقسَّ ولقد 

الكائنات احلية إلى مراتب من ناحية حركة القوة.
وابن البيطار َدرس النبات واألرض التي تنبته والعوامل 

البيئية املختلفة التي تؤثر عليه.
التلوث  هي  اليوم  عالم  في  البيئة  مشكالت  أكبر  إن 

والتصّحر واالنقراض واإلسراف وهدر املوارد.
كثيرة يعاني  التلوث تضم أنواعاً  فنحن نرى أن كارثة 
العالم منها وهي: التلوث املائي والغذائي، والتلوث باألدوية، 

والتلوث اإلشعاعي، وهناك تلوث سمعي ونفسي وفكري.
فدان،   200 دقيقة  كل  تفقد  مثالً  الزراعية  التربة  إن 
ولألسف املُستغل من التربة الصاحلة للزراعة يبلغ  ٪11 
فقط، وطبقة األوزون تتآكل بنسبة 15٪ بسبب االستخدام 

غير املرّشد للمبيدات الكيميائية.
وأذا أمعنا النظر في كتاب الله عز وجل، جند أن عدد آيات 
القرآن التي تتحدث عن البيئة، وعالقتها باإلنسان 764 آية، 

يعني 12.25٪ من آيات القرآن.
»وعنده مفاحت الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إالّ يعلمها وال حبة في ظلمات 
)األنعام  إال في كتاب مبني»  يابس  األرض وال رطب وال 

.)59
ولقد صحح القرآن للعرب في جاهليتهم إذ كانوا يعطلون 
املخلوقات،  الله عز وجل من  املُثلى مما رزقهم  االستفادة 
وهذا من فساد عقيدتهم، فقال سبحانه وتعالى )وجعلوا لله 
مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم 
أنعام  هذه  »وقالوا   ،»136 اآلية  »األنعام  لشركائنا(  وهذا 
وحرث حجر ال يطعمها إال من نشاء بزعمهم وأنعام ُحرمت 
عليه«  افتراًء  عليها  الله  اسم  يذكرون  ال  وأنعام  ظهورها 

)األنعام آية 138(.
لديهم  فكانت  عجيبة،  أمور  اجلاهلية  في  ظهرت  ولقد 

البحيرة والسائبة والوصيلة واحلامي.
أما البحيرة: فهي ابنة السائبة، وهي الناقة التي إذا تابعت 
عشر إناث ليس بينهن ذكر، سيبت فلم يركب ظهرها، ولم 
ُيجز وبرها، ولم ُيشرب لبنها إال ضيف، فإذا نتجت بعد ذلك 
من أنثى شقت أذنها، ثم ُخلَّي سبيلها مع أمها فلم يركب 

ظهرها ولم يشرب لبنها إال ضيف كما ُفعل بأمها.
أما الوصيلة: فهي الشاة التي أمتت عشر إناث متتابعات 
وصلت  قد  فيقولون  ذكر،  بينهن  ليس  أبطن  خمسة  في 
فصارت واصلة، وكان ما ولد بعد ذلك للذكور منها دون 
أكله اجلميع  أن ميوت منها شيء فيشترك في  إال  إناثها، 

الذكور واإلناث.
أما احلامي: فهو الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات 
وبره،  ُيجز  ولم  يركب  فلم  ظهره  حمي  ذكر  بينهن  ليس 
ينتفع منه بعد ذلك، قال  إبله يضرب فيها وال  وُخلي في 
تعالى: »ما جعل الله من بحيرة وال سائبة وال وصيلة وال 
حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم ال 

يعقلون( »املائدة 103«.
وبهذا كان العرب ُيضيّعون في مثل هذه الصور كثيراً 
من موارد البيئة التي أوجدها لنا رب العباد، لكنها العقائد 

الفاسدة التي ليس وراءها إال الضرر باملؤمنني.
ولقد بنّي القرآن أن بركات البيئة تعد إلى تطبيق اإلنسان 
ساكن هذا الكوكب ملنهج الله انظر لقوله عز وجل )ولو أنهم 
أقاموا التوراة واإلجنيل وما أُنزل إليهم من ربهم ألكلوا من 

االإ�ضالم والبيئة
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فوقهم ومن حتت أرجلهم( »املائدة 66«.
لقد سخر الله لنا بفضله الكون مبا فيه والبيئة احمليطة بنا، كي نشكر الله 
على نعمه التي ال تعد وال حتصى ونحسن استغالل هذه البيئة لسعادة اإلنسان 
ال لشقائه. »والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود األنعام بيوتاً 
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً 

ومتاعاً إلى حني« )النحل آية 80(.
»واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمالٌ حني 
تريحون وحني تسرحون، وحتمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إال بشق 
األنفس إن ربكم لرؤف رحيم. واخليل والبغال واحلمير لتركبوها وزينة ويخلق 

ما ال تعلمون« »النحل �� اآليات من 5 :8«.
أما حديث القرآن عن املاء وهو عصب احلياة فأمرٌ عظيم.

)وجعلنا من املاء كل شيء حي( »األنبياء آية 30«.
)والله خلق كل دابة من ماء( »النور آية 45(.

)وأنزلنا من السماء ماًء طهوراً( »الفرقان آية 48«.

)وأسقيناكم ماًء ُفراتا( »املرسالت آية 27«.
)ألم تر أن الله أنزل من السم������اء ماًء فتصبح األرض مخضرًة( »احل���ج 

آية 63«.
وحتدث القرآن عن األشجار كونها جزءاً مهماً في البيئة احمليطة باإلنسان. 

)وآية لهم األرض امليتة أحييناها( )يس آية 33(.
)واألرض وضعها لألنام(  »الرحمن آية 10«.

إننا إذا أحصينا اآليات املوجودة في القرآن الكرمي التي تأخذ بيد اإلنسان 
للنظر إلى هذا الكون لفاقت سبعمائة وخمسني آية.

)فلينظر اإلنسان إلى طعامه( »عبس اآليات 24ا: 28«.
وأمر القرآن املسلم أن يتأمل في التاريخ: 

قبلهم«.  من  الذين  عاقبة  كان  كيف  فينظروا  األرض  في  يسيروا  لم  »أو 
)الروم 9(.

ولكن ألن احلديث عن البيئة من األهمية مبكان، نكمل بإذن الله املوضوع 
في احللقة القادمة.

 ي�شرنا ا�شتقبال ا�شتف�شاراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�شرعية، و�شيتوىل الإجابة عنها الدكتور عمر عبد الكايف.

فتاوى النا�س

fatawyalnas@gmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02
ص.ب: 38999 

٭ هل �سجود �ل�سكر و�جب �رشعًا �أم غري ذلك؟

** نقول، إن الشكر هو صرف العبد النعم التي أنعم الله بها عليه في طاعته 
اندفاع  أو  نعمة  عند هجوم  املؤمن  يفعلها  هو سجدة  الشكر  تعالى، وسجود 

نقمة.
ويرى الشافعية واحلنابلة أنه ُسنة عند وجود سبب، واملالكية يرون جوازه 

فقط، وال يرقى أن يكون ُسنة، ويرى أبوحنيفة كراهيتها.
ويشترط الشافعية واحلنابلة لسجدة الشكر ما يشترط للصالة من الطهارة 
واستقبال القبلة وستر العورة. أما كيفية سجود الشكر: فهي أن يستقبل الِقبلة 
وُيكبِّر ويسجد سجدة يحمد الله تعالى فيها، ويسبحه، ثم ُيكبر تكبيرة أخرى 

ويرفع رأسه.
وال يجوز عند الشافعية واحلنابلة أن يسجد للشكر وهو في الصالة، ألن 
سببها خارج عن الصالة، ويرى الشافعية واحلنابلة أيضاً أن سجدة التالوة التي 
في سورة )ص(، هي للشكر، وليست من عزائم السجود. وقد سجدها النبي 
)صلى الله عليه وسلم(، وقال: سجدها داوود توبة ونسجدها شكراً، ويكره 

األحناف سجود الشكر في أوقات النهي.. والله أعلم.

بعد  �سبغتها  و�إذ�  �مل�سبوغة؟  باأظافري  �ل�سالة  يجوز يل  هل  ٭ 

�لو�سوء؟

** لصحة الوضوء يجب عدم وجود حائل بني العضو الواجب غسله واملاء، 
ومبا أن طالء األظافر يحتاج إلى إزالة، فهو ميثل حاجزاً، ولذا، فالوضوء صحيح 
طاملا مت قبل وضع طالء األظافر، فإذا أردنا جتديد الوضوء مرة أخرى بعد طالء 

األظافر وجب إزالته كي يصير الوضوء صحيحاً.. والله أعلم.

هـل  �للعـب،  ب�سبب  �ل�سالة  ين�سى  ع�رشة،  �حلادية  يف  �بني  ٭ 

�أُحا�سب على ذلك؟

** وجب علينا أن نصادق أبناءنا بدالً من حتول اآلباء واألمهات إلى ثكنة 
عسكرية، يأمر القائد فيطيع اجلنود، ولكن البد من مساحة وٍد وتقارب بيننا، 
غبنا  إذا  حتى  وللدين  للصالة  حبهم  يثمر  مبا  معهم  نقوم  وأن  أبنائنا،  وبني 
عنهم أو رحلنا، صار حب الدين والصالة عندهم مبثابة دمهم الذي يسري في 

عروقهم.

٭ ما ُحكم �ل�رشع يف �لزوجة �لنكدية؟

** الزوجة سكن لزوجها وبينهما املودة والرحمة والفضل، لكن الذي ُيضيّع 
هذه املودة والرحمة هو كثرة النكد، ويبدأ هذا من ظرف الزوجة عندما ترى من 

زوجها بضعة أمور:
�� كثرة اإلهمال.

�� عدم اإلنصات لها، ألن فن اإلنصات ال يجيده كثير من الناس.
�� تصغيرها أمام أبنائها.

�� عدم احترامها أمام القريب والبعيد.
�� أن ميّن عليها مبا يصنعه معها ومع أبنائه.

�� أن يكون كرمياً مع الغير وبخيالً معها.
هنا يبدأ رد الفعل بأن تقطب جبينها، وال ترى فيه إال كل نقيصة. هذه حالة 
من احلاالت، وهناك امرأة لها ملكة النكد وعالجها عند طبيب نفسي مع صبر 

الزوج عليها.. 
والله الهادي.
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اإلنسان،  عند  أساسي وحساس  األُذن هي عضو 
الذي يضم حاسة السمع، وهي تنقسم  فهي اجلهاز 
إلى ثالثة أقسام هي: األُذن اخلارجية واألُذن الداخلية 
البابلي  أسامة  الدكتور  يقول  الوسطى.  واألُذن 
أخصائي »أذن وأنف وحنجرة« في »إدارة اخلدمات 
تلك  هي  األُذن  آالم  إن  أبوظبي:  في شرطة  الطبية« 
وقد  الثالثة،  األُذن  أجزاء  من  جزء  كل  تصيب  التي 
تنجم عنها أسباب عديدة مختلفة مثل: التهاب اجليوب 

األنفية أو الزكام، أو اإلصابة من وجود جسم غريب 
داخل األُذن، أو من جتمع املواد الشمعية التي تتكون داخل األُذن واملعروفة باسم 
»الصمالخ«، من عدوى فطرية أو من الدمامل. والتهاب األُذن الوسطى يحدث 
عادة نتيجة إلصابتها بالعدوى البكتيرية، وهو أكثر أسباب وجع األُذن شيوعاً، 
وبالرغم من أن وجع األُذن يكون شديد األلم إال أنه قليل اخلطورة إذا عولج فوراً 
لدى الطبيب املختص. وتعتبر مركبات السلفات واملضادات احليوية من أفضل 
اجلراحية  العمليات  االلتهابات، وأصبحت  على هذه  الكيماوية سيطرة  األدوية 

التي كانت شائعة من قبل نادرة بفضل األدوية املشار إليها. 

الأذن اخلارجية 

يقول البابلي: إن إصابات األُذن اخلارجية تنشأ إما لتكرار عدوى األُذن، أو من 
مضاعفات لبعض األمراض مثل: احلمى القرمزية واحلصبة والدفتريا، وبالرغم 
من أن هذه احلاالت تزول تلقائياً، إال أنه يجب عرض احلالة على املختص، حيث 
إن عدوى األُذن املزمنة رمبا تتلف السمع إذا لم يتعاط املصاب العالج الوقائي 
الصحيح. ويعتبر طنني األُذن ورنينها من مظاهر أعراض العدوى املزمنة لألُذن، 
باإلضافة إلى ما قد يصاحب ذلك من السيالن األُذني املستمر، وقد يكون الطنني 
باستعمال  وذلك  احلادة،  احلاالت  كعالج  يكون  وعالجه  مستمراً  أو  متقطعاً 

مركبات »السلفا« واملضادات احليوية أو باألعشاب.
بالذات، وجود أجسام  األُذن عند األطفال  الشائعة آلالم  ومن بني األسباب 
غريبة في األُذن أحياناً، حيث إن األطفال الصغار عادة ما يضعون أشياء غريبة 
لألُذن بعض احلشرات  تدخل  أحياناً  آذانهم، ورمبا  في  ذلك  كاخلرز وخالف 
الصغيرة كالنمل أو القمل، وينبغي على الوالدين في مثل هذه احلالة عدم إخراج 
هذه املواد بأنفسهم خوفاً من أن تصاب أنسجة األُذن الرقيقة بأذى، ويجب أن 
يؤخذ املصاب إلى الطبيب فهو الشخص الذي يعرف كيفية التعامل مع مثل هذه 

احلاالت بيسر وسهولة. 
وقد ينشأ ألم األُذن من جتمع الصمالخ فيه، مما قد يؤدي إلى ضعف السمع 
بصفة مؤقتة، ويخرج الطبيب الصمالخ بغسل األُذن مبضخة خاصة بعد إذابة 
تلك املواد مبذيبات خاصة. وال يجوز للمريض نفسه محاولة إخراج تلك املواد، 
ويجب عدم إخراج تلك املواد بواسطة عيدان الثقاب أو بإبرة أو بدبوس شعر أو 
مبفتاح أو نحو ذلك من األدوات، ألن استعمال مثل تلك األدوات قد يعرض طبلة 
األُذن للثقب أو رمبا تخدش تلك األدوات جلد األُذن فيمكن بعض أنواع البكتيريا 
ون دمالً أو جرحاً ويجب في مثل  من االستقرار حتت سطح اجللد، ومن ثم يكُّ

هذه احلالة عرض املصاب على الطبيب املختص.
وقد تصاب األُذن اخلارجية بعدوى فطرية، وهذه العدوى عادة حتدث في 
أنواع  من  نوع  بأي  اخلارجية  األُذن  إصابة  وعند  ملوثة.  مياه  في  السباحة 
الفطريات، فإنه تتكون على اجللد قشور يسيل منها سائل رائق ويصاحب ذلك 
آالم وتورمات. كما أن من بني أسباب ألم األُذن اخلارجية وجود منو عظمي في 
قناة األذن، ورمبا يكون ذلك بسبب إصابة األُذن أو رمبا يكون بسبب عوامل 
وراثية، وإذا أحدث منو العظم أملا أو ضعفاً في السمع، فإن العالج الوحيد في 

مثل هذه احلالة هو استئصاله جراحياً.

د. أسامة البابلي

خماطر التهاب االأذن
اأماين اليافعي

اإ�شابات الأذن الو�شطى 

لكونها  نظراً  للعدوى،  تعرضا  األُذن  أجزاء  أكثر  الوسطى  األُذن  وتعتبر 
احللق،  بخلفية  الوسطى  األُذن  تصل  التي  السمعية  القناة  من خالل  مفتوحة 
وقد تدخل مواد العدوى عن طريق التهاب اجليوب األنفية واللوز والزكام إلى 
األُذن الوسطى عن طريق هذه القناة، وكذلك يجب على الشخص عدم إغالق 
مناخيره عند العطس أو التمخط حتى ال تدفع املواد املخاطية املعدية إلى القناة 
السمعية الكائنة باألُذن الوسطى. والطريقة املثلى لتالفي ذلك أن تغلق منخاراً 
واحداً من األنف عند النفخ، لتنظيفه مما به من مخاط ويراعى ذلك باألخص 

عند الوضوء. 
ويعتبر األطفال أكثر تعرضاً من الكبار ألمراض األُذن الوسطى، نظراً لقصر 
الوسطى من  األُذن  إلى  العدوى  واتساعها، وقد تصل  السمعية عندهم  القناة 
خالل طبلة مثقوبة، ولذلك على املصاب بالثقب في طبلة أذنه عدم السباحة في 
مياه احلمامات الرياضية أو في الشواطئ، إال بعد استشارة الطبيب املختص في 

أمراض األنف واألُذن واحلنجرة. 
ويقول البابلي: إن أعراض األذن الوسطى تبدأ بإحساس الشخص بضغط 
القناة  الناجت  التورم  يغلق  وقد  حاد،  بألم  مصحوباً  األُذن  داخل  في  مزعج 
القيح  أو  باملخاط  الوسطى  األُذن  وعليه متتلئ  احلادة،  احلاالت  في  السمعية 
وتظهر على املصاب أعراض احلمى وارتفاع درجة احلرارة وفقدان السمع، وإذا 
لم تعالج العدوى فإن تراكم الضغط في األُذن الوسطى يؤدي إلى انفجارها 

من خالل طبلة األُذن. 

اإ�شابات الأُذن الداخلية

قد تصاب األُذن الداخلية من عدوى األُذن الوسطى، وذلك عن طريق »قناة 
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ما هو �لرمد؟

هو إصابة إحدى العينني أو كلتيهما باحمرار وحكة، ورؤية 
ضبابية، وحساسية يشعر خاللها املصاب بزغللة )عدم وضوح 
تصريف  من  الليل  في  حساسية  يعاني  أو  العني  في  الرؤية( 

يتجمع في قشرة خالل الليل.
فيروسية  أو  بكتيرية  إصابة  عالمة  األعراض  هذه  وتشكل 

تعرف بالرمد، وُتدعى هذه احلالة طبياً »التهاب امللتحمة«، وهي: عبارة 
عن التهاب غشاء امللتحمة الذي يبطن اجلفون وجزءاً من مقلة العني. 

ما هي �أعر��ش ظهور �لرمد؟

من أهم أعراضه: 
> إحمرار في العني الواحدة أو كلتا العينني.

> حكة في العني
> تشوش في الرؤية وحساسية للضوء.

يستطع  وال  غريب  )جسم  العني  في  رم��ل  بوجود  >  الشعور 
إزالته(.

> زيادة إفراز الدموع
> إفرازات قشرية في العني الواحدة أو في كلتا العينني.

ما �لأ�سباب �ملوؤدية لظهور �لرمد؟

> البكتيريا.
> الفيروسات )األكثر سبباً(.

> احلساسية.
> جسم غريب في العني.

> بقعة كيميائية في العني.
> وجود قناة أنف غير مفتوحة بالكامل عند املواليد اجلدد.

هل �لرمد معٍد وخطر على �لعني؟

يعتبر الشخص املصاب بالرمد معدياً ملدة تتراوح ما بني األسبوع 
إلى األسبوعني من بعد ظهور األعراض.

والرمد ال يؤذي البصر، ولكنه يسبب االزعاج، وفي بعض احلاالت 
احلالة  تشخيص  األفضل  من  لذلك  القرنية،  في  تعقيدات  يسبب  قد 

وعالجها بشكل سريع ومبكر.

كيف ميكن عالجه و�لوقاية منه؟

اتباع  املفيد  فمن  وسريعة،  سهلة  بصورة  ينتشر  الرمد  أن  مبا 
اخلطوات التالية لكي ال تنتشر العدوى:

> االمتناع عن ملس العني.

> غسل اليدين باستمرار.
> تغيير املناشف يومياً.

> ارتداء املالبس مرة واحدة قبل غسلها.
> تغيير أغطية الوسائد.

بعد  املسكرة  وخاصة  العني،  جتميل  مستحضرات  من  >  التخلص 
عدة أشهر من استعمالها.

> وضع كمادات دافئة عل جفن العني وهي ُمغلقة.
>  عدم استعمال مستحضرات جتميل العني أو املناديل أو غيرها من 

األغراض الشخصية اخلاصة بالغير.

الـرمـد

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com

ب
وا

ج
و
ل 

وؤا
�س

استاكيوس« التي تصل بني األُذن الوسطى والفم، وقد يحدث ذلك اضطرابات 
في اإلحساس بالتوازن، باإلضافة إلى وجع وآالم األذن وأعراض التهاب األُذن 

الوسطى األخرى. 
ويقول البابلي: إن كل شخص معرض لإلصابة بإصابات األُذن الداخلية، ولكن 
لوحظ تكرارها في األطفال، فقبل بلوغ الثالثة من العمر يصاب %85 من األطفال 
إلى أن »قناة أستاكيوس« تكون أضيق  السبب  مرة واحدة على األقل، ويرجع 

وأقصر، وفيها شيء من امليالن، وبالتالي تكون عرضة لالنسداد بشكل أكبر.
الطفل،  وعمر  احلالة  شدة  الوسطى حسب  األذن  التهاب  أعراض  وتختلف 
وتلك العالمات ال تعني بالضرورة وجودها، ولكن يدل الوالدين على احتمالية 

حدوثها، ومن أهمها:
- ارتفاع درجة احلرارة : وعادة ما يحدث في صغار السن والرضع، ويقل 

مع التقدم في العمر.
- األلم: ألم األذن من العالمات املميزة، ولكن الرضيع ال يستطيع التعبير عن 

ذلك فيقوم بالبكاء، واألكبر سناً قد يعبر عنه بحك وشد األذن.
- البكاء أثناء الرضاعة: لوحظ أن بعض األطفال يزداد بكاؤهم مع الرضاعة 
في وجود التهاب األذن الوسطى ألن الرضاعة تزيد من الضغط داخل األذن، 

مما يزيد من األلم.
- قد يحدث لبعض األطفال الرضع إسهال وخروج إفرازات بيضاء أو صفراء 

من األذن.
- ضعف السمع : حيث يالحظ أن الطفل غافل أو غير منتبه أو يطلب رفع 
صوت التلفزيون أو الراديو، ال ينتبه عند مناداته باسمه أو ال يفهم اإلرشادات 

البسيطة.

م�شاعفات التهاب الأذن

احلالة،  لتطور  يؤديان  قد  مناسب  غير  عالج  إعطاء  أو  العالج  في  التأخر 
الوسطى  األذن  في  تتراكم  التي  فالسوائل  السمع،  على  الطفل  مقدرة  وتتأثر 
أثناء االلتهاب متنع انتقال األصوات في األذن، وهذا النقص مؤقت ويزول بعد 
عالج احلالة، ولكن االلتهابات املتكررة وغير املعاجلة بطريقة سليمة قد تؤدي 

إلى الصمم الدائم.

الوقاية

»قناة  األذن بسبب طبيعة تكون  التهاب  الصعب منع حدوث  قد يكون من 
استاكيوس« في هذه املرحلة من العمر، ولكن هناك بعض األمور التي ميكن لألُم 

القيام بها للتقليل من بعض املسببات أو تفاديها:
- تفادي إرضاع الطفل وهو مستلٍق على ظهره، فاحلليب قد يصل لألذن عن 

طريق »قناة أستاكيوس«.
وحسب  االحتقان،  مبضادات  العلوي  التنفسي  اجلهاز  التهابات  عالج   -

إرشادات الطبيب.
- عالج تضخم اللحمية.

- عالج احلساسية األنفية إن وجدت.
- إبعاد الطفل عن الدخان والسجائر. 

العالج 

تتباين أسباب التهاب األذن الوسطى من طفل آلخر، من حيث نوع االلتهاب، 
هل هو فيروسي أم بكتيري، أم وجود ماء واحتقان، كما أن األعراض تختلف 
من طفل آلخر. فإذا كانت الصحة العامة للطفل جيدة واأللم بسيط مع احتقان 
خفيف للطبلة، فقد ينصح الطبيب بعدم إعطاء املضاد احليوي، ولكن عندما تكون 
هناك حرارة عالية وأعراض كثيرة تقلق الطفل فقد يبدأ الطبيب العالج باملضاد 

احليوي.
االحتقان)حسب  مضادات  بإعطاء  الطبيب  ينصح  األحيان،  من  الكثير  وفي 
عمر الطفل( لتقليل االحتقان في املنطقة األنفية، والتي تساعد على انفتاح »قناة 
أستاكيوس«. ورمبا ينصح الطبيب ببعض االجراءات ملساعدة الطفل على الشعور 
بالراحة، ومنها: إعطاء املسكنات، والكمادات الدافئة على األذن، والنوم على وسادة 

إضافية بالنسبة لألطفال الكبار حيث يساعد هذا على رفع مستوى الرأس.
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السليم«  اجلسم  في  السليم  »العقل  إن  قيل: 
والنفسية  العقلية  الصحة  بني  املهمة  العالقة  لتأكيد 
لدى  املقولة  هذه  أهمية  اجلسدية.وتزداد  والصحة 
وأجسادهم  عقولهم  قوة  ترتبط  الذين  الرياضيني 
أداء  على  يساعدهم  هذا  وهل  الغذاء،  وكمية  بنوع 
التمارين واملشاركة والفوز في الفعاليات الرياضية 

أم يعيق ذلك؟.
النقيب طبيب رمية احلوسني  تقول  وحول ذلك، 
الطبية  اخلدمات  بإدارة  الرياضي  الطب  أخصائية 

يوميا  تناول غذاء صحي منتظم  للرياضي  املهم  إنه من  أبوظبي  في شرطة 
للتمكن من أداء التمارين الرياضية بصورة جيدة، ولتحسني أدائه في مختلف 
املنافسات الرياضية، وأن ذلك ال يتطلب اخلضوع إلى حمية غذائية خاصة، بل 

إلى اتباع بعض القواعد األساسية للغذاء الصحي.

�شعرات حرارية

وعن كمية الطعام التي يحتاجها من ميارس الرياضة، توضح احلوسني: 
ووزنه،  وطوله  أنثى(،  أم  )ذكراً  الرياضة  ميارس  من  على  يعتمد  ذلك  أن 
ونوعية الرياضة، فهناك رياضات تتطلب تناول كمية أكثر من الطعام ألنها 

تتطلب بذل مجهود أكثر وحرق كمية أكبر من الطاقة.
الشخص  يحتاجها  التي  التقريبية  احلرارية  السعرات  كمية  أن  وتضيف: 
األساسي  األيض  مبعامل  مضروباً  )كج(  اجلسم  وزن  تساوي  اليوم  في 
)1.0 للرجل و0.9 للمرأة( مضروباً ب�24 )عدد ساعات اليوم(. وملعرفة كمية 
السعرات احلرارية اإلضافية الالزمة للتمارين الرياضية، نقوم بضرب النتيجة 
السابقة مبعامل مستوى النشاط والذي يعرفه الطبيب أو املدرب، وميكن بعد 
ذلك حتديد كمية الطعام من خالل النظر إلى اجلدول الغذائي وكمية السعرات 

احلرارية لكل مادة غذائية.

خمزون الطاقة

جتنُّب  يجب  أنه  احلوسني،  تذكر  الرياضيني،  تفيد  التي  النصائح  وعن 
تفويت الوجبات، ألن ذلك يؤدي إلى نقص مخزون الطاقة في اجلسم، فمن 
الضروري أن يتناول الرياضي وجبات صحية منتظمة يومياً لتحسني األداء 
الوجبات مع جتنُّب جتويع  في  التنويع  ينبغي  كما  واملنافسة.  التمرين  أثناء 
النفس واألكل الزائد، واحلرص على تناول الوجبات اخلفيفة بني وجبة الغداء 
واملش��اركة الرياضية كالفواك���ه ورقائق البس��كويت ولفائف اخلبز والرقائق 
الغذائي����ة احملتوية على الطاق��ة والكربوهيدرات، فالرياضيون يحتاجون إلى 

هم بالطاقة، حيث إن ما بني 50 إلى  كميات كبيرة من الكربوهيدرات، ألنها متدُّ
70 باملئة من السعرات احلرارية البد أن تأتي من الكربوهيدرات. 

الغنية  األغذية  اليوم من  أربع حصص في  إلى  بتناول ثالث  كما تنصح 
بالكالسيوم كاحلليب واجلبنة والزبادي، وتناول فيتامني »سي« املوجود في 
احلمضيات للمساعدة في امتصاص الفيتامينات، وشرب كمية كبيرة من املاء 
يومياً، واحملافظة على الوزن، ألن التذبذب بني فقدان الوزن وزيادته يؤدي 

إلى إجهاد اجلسم واألداء الضعيف في النشاط الرياضي. 
وإصالح  لترميم  الرياضية  التمارين  بعد  البروتينات  بتناول  تنصح  كما 

فالرياضيون  العضلي،  اإلج��ه��اد 
يحتاجون إلى كمية من البروتني تفوق 
الكمية التي يحتاجها الناس العاديون. 
إلى  الرياضي  يحتاج  املتوسط  وفي 

مايعادل 0٫9-1 جرام من البروتني 
من  كيلوجرام   2.2 حوالي  لكل 
باملئة   20 إلى  و10  جسمه  وزن 
أن  البد  احلرارية  السعرات  من 
تتوفر  التي  البروتينات  تأتي من 
واللحوم  األل��ب��ان  منتجات  في 
والقمح  واملكسرات  البيض  و 

والصلصة وفول الصويا.
ك���م���ا ت��ن��ص��ح ب��ت��ن��اول 
اخل���ض���راوات وال��ف��واك��ه مع 
اجلسم  متد  ألنها  وجبة،  كل 
باألمالح والفيتامينات واأللياف 
وهي تتميز بقلة نسبة الدهون 
فيها وبأنها عملية ومشبعة في 

الالزمة  بالطاقة  اجلسم  ومتد  نفسه  الوقت 
للرياضة، واالكتفاء مبقدار 40 إلى 70 جراماً في اليوم من الدهون التي تعتبر 
كاجلري،  التحمل  رياضات  للذين ميارسون  للطاقة، خصوصاً  آخر  مصدر 
فما يقارب 30 باملئةمن السعرات احلرارية البد أن يكون مصدرها الدهون 
مع احلرص على اختيار الدهون غير املشبعة كزيت الزيتون وجتنب الدهون 

املشبعة، نظراً ملا تسببه من أمراض القلب والشرايني.
إلى  حتتاج  أنها  إلى  احلوسني  أشارت  الرياضية،  املرأة  إلى  وبالنسبة 
األغذية التي حتتوي على احلديد والفيتامينات كاللحوم واألسماك ومنتجات 

احلليب واخلضار. 

الريا�ضة ال�ضليمة 

يف التغذية ال�ضحيحة

با�سل ثريا 

نوع الطعام 

وكميته 

يوؤثران على 

ممار�ضة الريا�ضة

النقيب د. رميه احلوسني
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جمموعة من الكلمات التي ميكن كتابتها اأفقيًا وراأ�شيًا 

يف ذات الوقت، وهو ما يظهر من خالل كتابة 

مرادفات ومعاين الكلمات الآتية:

الكلمات املتطابقة

1

2

3

4

1- عاصمة أوروبية.
2- نقعد.

3- مرشد سياحي.
4- ننهب.

6

5

2

7

3

2

5

1

9

7

1

8

7

3

6

9

2

1

5

7

8

6

8

4

7

6

2

3

1

7

3

5

حتتوي هذه ال�شبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�شم

اإىل 9 خانات �شغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزمة من 1 اإىل9، 

�شرط عدم تكرار الرقم اأكرث من مرة واحدة

 يف كل مربع كبري ويف كل خط اأفقي وعمودي.

�ضودكو

تراثيات..
عن احلسن البصري قال: خرج عمر بن اخلطاب »رضي الله عنه« في يوم حار واضعاً رداءه 

على رأسه، فمر به غالم على حمار  فقال: يا غالم أحملني معك، فوثب الغالم عن احلمار وقال: 
أركب يا أمير املؤمنني، قال: ال، أركب وأركب أنا خلفك، تريد حتملني على املكان الوطيء وتركب 

أنت على املوضع اخلشن، فركب خلف الغالم فدخل املدينة، وهو خلفه والناس ينظرون إليه.

 ابت�ضم..

* الطبيب النفسي: تبني أنك مصاب بانفصام الشخصية وفيك شخصان معا،ً أما أجرة املعاينة 
فهي ثمامنائة درهم.

املريض: حسناً هذه أربعمائة درهم، والباقي أطلبه من الشخص اآلخر!!
* خطط لصان للهرب من السجن حلفر نفق حتت األرض. عندما أنهيا احلفر وخرجا من النفق 

ليجدا نفسيهما داخل قاعة احملكمة!!
* القاضي للمتهم: ملاذا لم تطلب محامياً للدفاع عنك؟

املتهم: ألنني أريد أن أقول احلقيقة!

اأقوال وِحكم..

* من وعظ أخاه سراً فقد نصحه، ومن وعظه عالنية فقد فضحه.
* ما وضع رجل يده في قصعة رجل إال ذل له.

* ليس حسن اجلوار كف األذى، وإمنا احتمال األذى.
دوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. * عوُّ
* أترك فضول النظر توفق للخشوع.

نزهة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل
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بالشكل  عنهما  أجب  سؤالني  يديك  بني  نضع  القارئ..  عزيزي 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

ال�شوؤال الأول وجائزته : قلم فاخر

٭ يف اأي عام ظهرت اأوىل دوريات ال�شرطة 

على ظهور اجلياد يف اأبوظبي؟

1- يف مار�ص عام 1960   2- يف اأبريل عام 1962   3- يف مايو عام 1964

ال�شوؤال الثاين وجائزته : قلم فاخر

٭ ماذا تعني مفردة )التلواح( يف الرتاث الإماراتي؟

الفائز بالسؤال األول العدد »482«
قا�شم حممود خمي�ص الكفريي

الفائز بالسؤال الثاني العدد »482«
عبداهلل اأحمد اآل علي

حل مسابقة العدد »482«
حل السؤال األول:  مايو 1975

حل السؤال الثاني: قبل شروق الشمس

كوبون ال�شوؤال الأول العدد )483(

كوبون ال�شوؤال الثاين العدد )483(

1- العب إيراني لكرة القدم.

2- صوت احملرك - نحيف.
3- مطربة لبنانية.

4- يشاهد- نهض.
5- مدينة سعودية- دق اجلرس.

6- رفع احملصول- متفجر أرضي.
7- ملعان- هرب.

8- قضاء لبناني- لون مركب.
9- سكب- اسم علم مؤنث.

الكلمات املتقاطعة
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ت�سكيل لفريق �ل�سقور �ل�سعودية �لتابع للقو�ت 

�جلوية �مللكية �ل�سعودية يقدم �أحد عرو�ش �لر�سم 

يف �جلو خالل »��ستعر��سات �لعني �جلوية 2011 « 

�لذي ��ستقطبت �آلف �لزو�ر. »من �مل�سدر«

�سبي يقف �أمام عنا�رش من �ل�رشطة �ل�سينية �أثناء »مهرجان �لفو�ني�ش« 

�حتفاًل بال�سنة �لقمرية �جلديدة يف بكني. وي�سادف �ملهرجان عادة، �ليوم 

�خلام�ش ع�رش من �ل�سهر �لأول لل�سنة �لقمرية �جلديدة. 

 �ملمثلة �لأمريكية كيم كرد�سيان ت�سل �إىل حفل �لعر�ش �لأول لفيلم 

»جمهول« يف �سالة »مان فيلج« يف لو�ش �أجنلو�ش بكاليفورنيا. 

�سورة وزعتها وكالة �لف�ساء �لأمريكية )نا�سا( تظهر 

ن�ساطًا قويًا لل�سم�ش على �سكل عا�سفة هوجاء من 

كر�ت �لبالزما، حيث تقذف �ل�سم�ش يف هذه �لثورة 

كر�ت عظيمة من �للهب. 

»
ي
يت
ج
«

»
ي
يت
ج
«

»
ي
يت
ج
«
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»دب �لباند�« �لعمالق »مياومياو« يحتفل بعيد ميالده �لثاين 

ع�رش ملتهمًا كعكة �ملنا�سبة يف حديقة حيو�ن »تاياو�ن« 

مبقاطعة �ساجني �ل�سينية

موظف يف متحف �لت�ساميم ينظر �إىل م�سابيح كهربائية 

حت جلو�ئز »بريت �ن�سور�ن�ش  منخف�سة �ل�سطوع �لتي تر�سَّ

للت�سميم« يف لندن. 

م�سوؤول يف �رشكة �أمريكية للمز�د�ت �لعقارية ي�رشف على 

عملية مز�يدة يف مكتبه يف »�يرفني« بولية كاليفورنيا، 

حيث بلغ حجم �أعمال �ل�رشكة نتيجة �نهيار �سوق �لعقار�ت 

يف �لوليات �ملتحدة �أكرث من 2.2 مليار دولر يف 2010. 

جنود خالل عملية �إنقاذ وهمية لرهائن حمتجزين 

على ظهر �سفينة خالل �فتتاح عر�ش �لدفاع �لدويل 

»�آيدك�ش 2011 « يف �أبوظبي. ومت خالل �لعملية 
��ستخد�م طائرة ��ستطالع بدون طيار، بالإ�سافة 

لطائر�ت �سمتية وقو�رب �رشيعة. »من �مل�سدر« 

»
ي
يت
ج
«

»
ي
يت
ج
«

»
ي
يت
ج
«
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ما يحدث في دول عربية من ثورات شعبية أصبح يصيب النفس العربية باألسى واللوعة، فاملََشاهد اصبحت 
مؤسفة والتستمتع مبقطع من مباراة إال وجتد نفسك الشعورياً متسك ب�)الرميوت كنترول(، وتتجه إلى تونس أو 
مصر وقليالً اجلزائر، وبعد قليل تتجه إلى البحرين ثم إلى ليبيا، فإذا كانت الرياضة تصلح ما أفسدته السياسة، 
ففي هذه األيام فسدت كل األمور، ولم تعد الرياضة مصدر اهتمام ورغبة، ومن املؤكد أن هذه األزمات ستحدث 

شرخاً عميقاً في جدار الهرم الرياضي.
فعندما كنت أشاهد وأتابع أحداث مصر، ورأيت هذا التجمهر الكبير في »ميدان التحرير« ُعدت بالذاكرة للوراء 
عندما عايشت الفرحة املصرية، وهي تظفر بلقب البطولة األفريقية، وفرحة مصر بالفوز على اجلزائر.. فسبحان 

ُمغيِّر األحوال، باألمس كان امليدان مسرحاً لفرحة ورقص واليوم أصبح مقراً الحتجاج وتذمر!
كل ما كتبته سابقاً ليس محاولة للكتابة في السياسة، ولكن املشاهد التي عشناها وشاهدناها حُتتم علينا أن 
تكون حواراتنا اجلانبية ذات طابع سياسي، خاصة وأن »القنوات اإلخبارية« خطفت األضواء والشهرة من »القنوات 

الرياضية« هذه األيام.
ومن األمور املضحكة التي صادفتني وسط هذه املعمعة، وأنا أمارس عملي املعتاد في برنامج »اجلماهير« وإجراء 
املقابالت في املدرجات، أنني صادفت ُمشجعاً غاضباً بشدة على إدارة فريقه فقال في اللقاء: »الشعب املصري أطاح 
بحسني مبارك في 18 يوماً، ونحن من ثالث سنوات لم نستطع اإلطاحة بإدارة نادينا!«، وهذا دليل على تأثر اجلميع 

مبا يدور من أحداث.
وتضع  أوضاعنا،  من  ُتْصلِح  رياضية  إصالح  ثورة  إلى  نحتاج  هل  عندي:  تساؤالً  أث��ارت  هذه األحداث 
لقد  دوالً؟  يبني ويصلح  محلياً  رياضتنا  على  ما يصرف  وأن  العاملية، خاصة  اخلريطة  على  الرياضة اإلماراتية 
صرفنا الكثير على االحتراف في مواسمه الثالثة، وحتى اآلن ال بطولة تذكر على مستوى املنتخبات واألندية في 
املشاركات اخلارجية، والصعود الوحيد »لكأس العالم« حتقق منذ واحٍد وعشرين عاماً، والبطل اآلسيوي ألندية 
اإلمارات »الزعيم العيناوي«، هو اليوم في ذيل قائمة الدوري قبل األخير،  واملدربون والالعبون  األجانب يتفسحون 
ويستجمون في »دورينا« ويودعون بال نتيجة، ويأخذون املاليني وبدون حساب وال عقاب، وها نحن ندخل البطولة 
اآلسيوية لألندية كل عام  بأربعة فرق، ونخرج من أبوابها اخللفية. إذن، علينا أن نتساءل: أين هي األموال املُهدرة 

إذا لم جنِن نتائج، بحجة أننا نبني؟ 
ال بد من ثورة تصحيح تضع الرياضة اإلماراتية في الواجهة لنُخرِّج جيالً ينافس ويضع أقدامه على منصات 

الشرف. 
 

ثورة ريا�ضية!
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أصبحت املالعب اإلماراتية، ِقبلة األندية العربية 
اخلارجية،  معسكراتها  إقامة  أجل  من  والعاملية، 
حيث  احمللية،  مسابقاتهم  توقف  فترات  مستغلة 
من  كبير  عدد  استقبال  املاضية  الفترة  شهدت 
األندية، التي تزامن مع استضافة العاصمة القطرية 
بها  ُتوَّج  والتي  آسيا«،  »كأس  لبطولة  »الدوحة« 

املنتخب اليابانى.
في  اإلمارات  في  املعسكرة  األندية  وقد جنحت 
سد الفراغ الذي جنم عن توقف مسابقتي »دورى 
احملترفني«، و»كأس صاحب السمو رئيس الدولة«، 
املباريات  الكرة على متابعة  حيث حرص مشجعو 
الودية التي خاضتها تلك الفرق، وبخاصة البطولة 
الودية التي نظمها نادي الشباب بدبي وضمت ستة 

فرق.
ورغم أن املراقبني يرون أن املكاسب املادية هى 
خالل  من  اإلم��ارات  حققتها  التي  النجاحات  أبرز 
اآلخر  البعض  أن  إال  املعسكرات،  تلك  استضافة 
يرى أن هناك مكاسب أخرى قد تكون أكثر إيجابية، 
املالعب  حققتها  التي  الطيبة  السمعة  في  واملتمثلة 
اإلماراتية، باإلضافة إلى اكتشاف منتجعات وفنادق 
كل  على  الحتوائها  اخلارجية  للمعسكرات  جاذبة 

الفنية، وبخاصة في ظل  عناصر اجلذب لألجهزة 
مع  التعامل  في  واحترافية  مواطنة  كوادر  وجود 

الضيوف.

 الأهلي 

اختار نادي »أهلي السعودية«، العاصمة أبوظبي 
اخلصوصية  عن  بحثاً  اخلارجى،  معسكره  إلقامة 
اعتمد األمير فهد بن خالد  التركيز، حيث  ولزيادة 
رئيس النادي برنامج املعسكر، والذي استمر ملدة 

أحد عشر يوماً.
أمام  الودية  مباراته  كسب  قد  »األهلي«  وكان 
محمد  سجلهما  رد  دون  بهدفني  القطري«،  »قطر 
مسعد في الدقيقة 39 من الشوط األول، فيما أضاف 
الهدف الثاني حسن الراهب في الدقيقة 90، بينما 
انتهى لقاء األهلي أمام اخلريطيات القطري بالتعادل 
بهدف ملثله،حيث كان األهلي هو البادئ بالتسجيل 
من  املباراة  من  واخلمسني  اخلامسة  الدقيقة  في 
تصويبة قوية للمحترف البرازيلي وأندرسون، ولم 
يدرك فريق »اخلريطيات« التعادل سوى في الوقت 
أمام  بينما خسر  الثاني،  الشوط  من  الضائع  بدل 

»اجلزيرة اإلماراتي« 3-2 في املباراة الثالثة.

تصريح  في  »ميلوفان«  األهلي  م��درب  وق��ال 
ل خوض عدد من  الفني فضَّ إن اجلهاز  ل�»999«: 
املباريات الودية خالل النصف الثاني من معسكر 
الفريق، مشيراً إلى أن النصف األول كان في مدينة 

جدة.
وأضاف املدير الفني لفريق األهلي: أن معسكر 
التقارب  من  أجواء  في خلق  بالفعل  أبوظبي جنح 
على  الفني  العمل  وزي��ادة  الالعبني،  بني  املعنوي 

الرغم من غياب الرباعي الدولي.

 دولية دبي الودية 

أما فريق »الهالل السعودي«، فكان األكثر حظاً 
على  احلصول  في  جنح  حيث  معسكره،  خ��الل 
ضمت  والتي  بدبي،  الودية  الدولية  الدورة  كأس 
ضمت  مجموعتني،  إل��ى  تقسيمها  مت  ف��رق  ستة 
األولى: »الهالل« و»شاختار دونيستك األوكراني« 
و»زيلينا السلوفاكي«، فيما ضمت املجموعة الثانية 
الروسي«،  بطرسبرغ  س��ان  »زينيت  م��ن:  ك��الً 

االإمارات.. 
ِقبلة مع�شكرات الأندية العربية والعاملية

اأحمد حافظ
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و»بيرسيبوليس«، و»بيروزي اإليراني« و»سبارتا 
براغ التشيكي«.

قوية  فرق  ضمت  التي  البطولة  لنجاح  ونظراً 
مثل »الهالل« و»زينيت سان بطرسبرغ الروسي« 
الرياضية«  »دبي  قناة  بثت  االيراني«،  و»بيرزي 

جميع لقاءات البطولة على الهواء مباشرة.
السعودي  الهالل  فريقه  رأيه في معسكر  وعن 
إن   :»999« ملجلة  الشلهوب  محمد  قال  دبي،  في 
الفائدة والهدف املطلوب من معسكر  الفريق حقق 
دبي، خاصة بعد مشاركته في الدورة الودية بدبي، 
والتي أعطت للمعسكر طعماً تنافسياً بعد مواجهة 

تلك الفرق، حتى توج بالبطولة.
وأشار الشلهوب إلى أن الفرق اخلليجية ترى في 
اإلمارات املعسكر املطلوب، نظراً لقرب املسافة وِقلة 

التكلفة، وتشابه املناخ والعادات والتقاليد.
هذه  من  االستفادة  إلى  يسعى  الكل  أن  وتابع: 
التجربة اخلارجية على أرض دبي من أجل العودة 
الستكمال  اجلاهزية  قمة  في  ونحن  اململكة،  إلى 

املسيرة بالدوري.
وأضاف: أن املنتخب السعودي قادر على إعادة 
ألن  املطلوب،  بالشكل  مجدداً  والعودة  وضعيته، 

األخضر يضم عدداً من الالعبني األكفاء.

 التفاق 

وكان للفرق السعودية نصيب األسد في تواجدها 
أولى  »االتفاق«،  فريق  خاض  حيث  اإلمارات،  في 
جتاربه اإلعدادية أمام فريق »مس كرمان« اإليراني، 

الذي يقيم هو اآلخر معسكراً إعدادياً في دبي.

 التعاون

في  السعودي«  »التعاون  فريق  عسكر  كما 
البعثة  ضمت  وعجمان،حيث  الشارقة  إمارتي 
بقيادة  الفني  للجهاز  إضافة  العباً،   24 التعاونية 
القدم،  الروماني فلورين، وبرئاسة مدير عام كرة 

عبدالرحمن أباخليل.
وخ���اض ال��ف��ري��ق ث��الث��ة ل��ق��اءات ودي���ة مع 
والوحدة  والشارقة  األوزبكي  باختاكور  ف��رق: 

اإلماراتيني.

الزمالك 

ل فريق الزمالك املصري، ومتصدر املسابقة  وفضَّ
إقامة معسكره اخلارجي في دبي، بسبب  احمللية، 
دورة  ببطولة  األول«  »الفراعنة  منتخب  انشغال 

»حوض النيل«، التي استضافتها القاهرة.
هان  »زوب  أم��ام  مباراتني  الفريق  وخ��اض 

املدة  ورغم  السعودي«،  جدة  و»احت��اد  اإليراني« 
القصيرة التي قضاها الفريق املصري في دبي، إال 
أنه كان مادة خصبة للصحف اإلماراتية واملصرية، 
بسبب املشادة التي صاحبت مباراته الودية األولى 
أمام الفريق اإليراني، والتي أدت إلى عدم اكتمالها، 
للفريق،  الفني  املدير  حسن  حسام  تدخل  بعد 

واعتراضه على حكم اللقاء.
املصري  الفريق  تعرَّض  الثانية،  املباراة  في  أما 
إلى خسارة من »احتاد جدة«، بهدف وحيد أحرزه 
الالعب اجلزائري عبد امللك زيايه في الدقيقة 16 من 

املباراة التي استضافها ملعب »آل نهيان«.
الكرة  مدير  حسن  إبراهيم  قال  جانبه،  ومن 
النادي  إدارة  مجلس  إن  ل�»999«:  الزمالك  بفريق 
املعسكر  إمارة دبي الستضافة  اختياره على  وقع 
بسبب  الدوري  توقف  فترة  واستغالل  اخلارجى، 
مشاركة املنتخب املصرى في دورة »حوض النيل« 
التي اقيمت بالقاهرة، وشاركت بها كل دول حوض 

النيل.
وأضاف حسن: أن االختيار صادف أهله، نظراً 
لتناسب أجواء اإلمارات القامة مثل تلك املعسكرات، 
حيث الطقس املناسب، واملوقع القريب وتوافر الفرق 

القوية ملواجهتها واالستفادة من تلك املقابالت.
الفنادق  إن  الزمالك:  بنادى  الكرة  مدير  وقال 
البعيدة عن أعني اجلماهير كانت أهم نقاط عناصر 
اجلذب لنا، حيث تتوافر كافة أوجه املعيشة الراقية، 
جتمع  أي  لنجاح  املطلوب  الهدوء  إلى  باإلضافة 

خارجي.
وأضاف: أن الفريق أدى مباراتني، واستطاع أن 
يلعب في دبي وأبوظبي، رغم أن املباراة األولى لم 
ما صادفنا  كل  من  كثيراً  استفدنا  أننا  إال  تكتمل، 
في تلك املباراتني، باإلضافة إلى أننا نعتبر مالعب 
لتجديد  نسعى  ما  ودائماً  لنا،  األق��رب  اإلم��ارات 
زيارتنا إلى هذا املكان، خاصة قبل اللقاءات الهامة، 

إذا ما احتجنا إلى زيادة تركيز الالعبني.
عضو  األحمد  الوهاب  عبد  رحب  جانبه،  ومن 
مجلس إدارة احتاد اإلمارات لكرة القدم ببعثة الزمالك 
في أرض اإلمارات، مشيراً إلى أن املعسكر املعد داخل 

الدولة حقق كل أهدافه من اجلانب املصرى.
وأضاف: أن املالعب اإلماراتية ترحب بكل الفرق 
العربية الراغبة في إقامة معسكراتها، سواء في دبي 

أو أبوظبي. 
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املدير  حسن  حسام  العربي  النجم  يستطع  لم 
ُيخفي  أن  القدم،  لكرة  األول  الزمالك  لفريق  الفنى 
عشقه اجلارف لإلمارات حني قال: »أشتاق الى كل 
في  خاصة  فيها  طيبة  ذكرى  فلي  الدولة،  إمارات 

أبوظبي ودبي«.

حوار – اأحمد حافظ 

»العميد« ح�شام ح�شن ل� »999«:

هناك من يهاجمني

دائمًا الأ�ضباب ال اأعرفها!

وذكر حسام حسن فى دردشة مع »999« على 
أداء  خالل  أبوظبي  العاصمة  فى  تواجده  هامش 
على  أقيمت  التى  الوّدية  املباريات  إلحدى  فريقه 
احلياة  أن  الدولة،  في  اخلارجى  املعسكر  هامش 
املتجددة،  باألحداث  مليئة  اإلمارات  في  الرياضية 
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ليس فقط ما يتعلق بالبطوالت احمللية، بل الدوريات 
تفضيل  ذلك,  على  دليل  وخير  العاملية،  واألحداث 
اإلمارات  فى  تعسكر  أن  واألجنبية  العربية  الِفرق 

عن أي مكان آخر.
الوسط  فى  عليه  ُيطلق  كما  »العميد«،  وأضاف 
الرياضي: أن أنظار العالم تتجه صوب هذه البقعة 
العالم بسبب موقعها اجلغرافي الذي يقع فى  من 
وسط العالم، باإلضافة إلى اإلمكانات التى يجدها 
الزائر فى هذه الدولة، والتى تفوق الكثير من الدول 

األوروبية .
وتابع حسن: إن تواجده في اإلمارات غير مقترن 
بعمله مع فريق الزمالك بل أكد أنه يحب العيش في 

اإلمارات، لذلك يأتي كلما سنحت له الفرصة.
أحد  حسن  حسام  قال  اإلماراتية،  الِفرق  وعن 
جنوم املنتخب املصري األول لكرة القدم سابقاً: إن 
اإلمارات تضم عدداً من األندية الكبيرة مثل أندية 
العني واجلزيرة والوحدة واألهلي والوصل والنصر 
والشباب والشارقة، وكلها مؤسسات رياضية لها 
ثقلها في الوسط الرياضي ولها جماهيريتها أيضاً.

وقال حسن: إن بطولتي أندية العالم التى أقيمتا 
فى العاصمة أبوظبي في نسختيهما املاضيتني في 
احلقيقي  الرياضي  الوجه  أظهرتا  و2010،   2009
للدولة، وما متلكه من إمكانات فاقت العديد من دول 

العالم. 
قال  القدم،  لكرة  املصرية  املسابقة  أخبار  وعن 
حسام حسن: إن »هناك من يحاول وضعي حتت 
ضغط معني، ومهاجمتي على طول اخلط ألسباب ال 
أعرفها، فهل من املنطقي أن يظل اجلميع في موقف 

معاٍد للزمالك على طول اخلط«.
الوحيد  ردي  حال،  كل  »على  قائالً:  وأض��اف 
على كل هذه التصرفات هو احلصول على بطولة 
إلى  البطولة  تلك  وإه��داء  املصري،  العام  ال��دوري 

اجلماهير البيضاء«.

ت�ضديد مبا�رش

> أصبحت الرماية عالمة مميزة من أنشطة احتاد الشرطة الرياضي املختلفة، فهي تلقى اهتماماً 
خاصا،ً سواء من حيث الرعاية الكرمية ألصحاب السمو الشيوخ لها، أم من خالل دعم القيادات واإلدارات 
العامة للشرطة لها عن طريق مشاركة الفرق أو توفير االحتياجات وتسخير اإلمكانات املختلفة. ولعل 
بطولة الرماية »29« هذا العام لهي دليل واضح على أهميتها ومكانتها بني باقي الفعاليات، وما نراه هذا 
العام من االلتفاف الواضح واالهتمام الالمحدود من ِقبل اجلميع بالرماية، لهو إشارة واضحة للجان 
العاملة بضرورة التطوير واالرتقاء باألداء والعطاء من أجل الوصول للمثالية في إخراج البطوالت حتى 

تتصف باجلودة واإلبداع والفكر اخلالق. 
وما يقوم به األخوة في االحتاد من جهود حثيثة لتطوير أركان وُمقومات البطولة، لهو محل إشادة 
املجال  في  ليس  وإثارة  متيزاً  البطوالت  اكثر  من  أصبحت  البطولة  بأن  الكل  من  واعتراف  اجلميع 
الُشرطي فحسب بل على مستوى الدولة من حيث التنظيم واإلعداد والتجهيز... كيف ال، وهي حتمل 
ست مسابقات في بطولة واحدة، فكل الشكر والتقدير للجميع على جهودهم ودورهم الكبير وعملهم 

الدؤوب. 
> تعتبر الرياضة ركناً أساسياً في حياة املجتمعات وصارت تلعب دوراً حيوياً في حتقيق األهداف 
املختلفة سواء اجلانب االجتماعي أم النفسي أم اإلداري، وما يهمنا هنا اجلانب الصحي لها والذي 
يعتبر مهمالً في وطننا العربي، فاملواطن العربي ال يتجه إلى ممارسة الرياضة بصورة مستمرة إال 
بينما  للعالج فقط،  الرياضة هي  بالعلل واألمراض، وكأن  اإلصابة  بعد  أو  الطبية  االستشارات  بعد 
تتخذ الدول املتقدمة من الرياضة نهجاً وفلسفة وتعتبرها أسلوب حياة لدى اإلنسان. ورغم النداءات 
والنصائح وتوصيات اللجان والندوات واملؤمترات، ولكن ال حياة ملن تنادي، فهي حتولت إلى ملفات 
ُمتكدسة وُمهملة. ورغم أننا نخطو بخطوات ثابتة وحثيثة في كافة املجاالت املختلفة، إال أن الرياضة 
ودورها في احلياة يبقيان مجرد هامش بني سطور الواجبات واملسؤوليات. والسؤال املهم الذي يفرض 
االحتادية  للحكومة  اإلستراتيجية  اخلطة  إعالن  منذ  تنفيذه  مت  وماذا  العملية  اإلجراءات  أين  نفسه: 

2007؟ مجرد سؤال يحتاج إلى إجابات.
الالعبون من  ،حتى يتمكَّن  أم الشتوية لالعبني  > جميل أن نفتح باب االنتقاالت سواء الصيفية 
االنتقال إلى األندية املختلفة، أو البقاء في أنديتهم وكأنهم قطع شطرجن تتقاذفها الصفقات والعقود.
ولكن املصيبة، أنه رغم كل هذه التجديدات واالنتقاالت، يبقى املستوى الفني للِفرق ُمتدنياً وضعيفاً، 
وهذا ما يدعونا للتساؤل: هل احتاد كرة القدم مسؤول عن ذلك املستوى املتدني لكثرة التوقفات؟، أم 
هي األندية لعدم ضخ املبالغ املناسبة؟، أم هم الالعبون الذين وصلوا إلى مرحلة التشبع الفني واملادي؟، 
أم هم اإلداريون الذين اختلفت أفكارهم وعدم درايتهم بفن التعامل مع مرحلة االحتراف وهم الذين ما 

زالوا محسوبني على ذمة الهواة؟.



ريدغ دسشار ءاسسيم

maysaghadeer@yahoo.com

يداحت’ا ينطولا سسلجملا وضضع
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإ’ا ةلود

الشك أن ارتفاع األسعار لكثير من السلع، وماتبع ذلك من آثاٍر انعكست عل�ى املعيشة التي باتت فوق طاقة الفرد، 
أصبحت أكثر قضية يحمل همها الفرد في اإلمارات وفي غير اإلمارات، ذلك أن مصادر الدخل لم يطرأ عليها تغيير منذ 
أطلت األزمة االقتصادية العاملية برأسها، والظروف الطبيعية واالقتصادية تسببت في رفع بعض أسعار السلع، في 

حني سعى بعض التجار البتزاز املستهلكني برفع األسعار دون مناسبة أو سبب منطقي يبرر لهم ذلك. 
ومع تقديرنا لكل ماذكرناه من أسباب أدت إلى ارتفاع األسعار وزيادة أعباء املعيشة عل�ى الفرد، إال أننا الننكر 
مساهمتنا كأفراد في تعريض أنفسنا لالبتزاز واالستغالل، ذلك أن كثيرين منا أصبحوا يقبلون إنفاق أموالهم في 
مسائل  ال أهمية لها، بل ويجدر إنفاقها في أبواب ذات أهمية للفرد في حياته. ولو أخذنا أمثلة عل�ى ذلك، سنجد العادات 
الشرائية لدى السيدات اللواتي أصبحت الواحدة منهن تنفق أكثر من سبعني في املائة من راتبها الشهري عل�ى عباءات 
وحقائب تصل قيمتها إلى آالف الدراهم، والتي تعادل دخل رب أسرة يعجز عن تغطية التزاماته حتى نهاية الشهر. 
وليست املسألة قاصرة عل�ى النساء فحسب، بل تعدَّت إلى الرجال الذين أيضاً باتوا يبالغون في اإلنفاق عل�ى كماليات 
جعلت التجار يستغلون شغفهم بتلك الكماليات، حتى اختلط احلابل بالنابل وباتت أسعار السلع واخلدمات تكوينا، 
دون أن منلك فعل شيء سوى بث الشكوى دون أن نتذكر إسهامنا في رفع األسعار مبمارسات نقوم بها، وجتعل 
اآلخرين يستغلوننا وينهبون مصادر دخلنا وقوت يومنا بتهاون منا واستهتار لم نحسب له حساباً يوم أصبحت 
أهدافنا سطحية، ويوم أصبحت كل اهتماماتنا في مظاهرنا اخلارجية، دون أن نحسب حساباً للزمن وتقلباته، ودون 

أن نعي حقيقة زوال النعم. 
قبل أن نطالب بضبط األسعار الذي يبقى مطلباً وحقاً مشروعاً، ينبغي علينا مقاطعة من يبالغون في تقدمي السلع 
واخلدمات بأسعار مبالغ فيها. ينبغي أن نبدأ في تغيير ثقافتنا االستهالكية في وطننا، ولنعتبر ذلك حملًة وطنيًة نحمي 
بها أنفسنا، قبل أن نطالب أي جهة بحمايتنا من االستغالل. يجب أن تكون مواقفنا جادة لنؤسس جيالً واعياً مستوعباً 
مسؤولياته املادية قبل أن يحملها لآلخرين. نحن ُنستغل ألبعد احلدود، ويجب أن نعي بأن الزمن يسير في صالح 
الغير على حسابنا نحن األقلية في وطننا الغالي، وثرواتنا تذهب في كماليات وأمور القيمة لها في الغالب، في حني أن 
األوضاع العامة تستدعي مزيداً من احليطة واحلذر والتخطيط للمستقبل، فما منلكه ال�يوم قد نفقده غداً، فلماذا النعد 
أنفسنا لظروف أصعب بصالبة مالية ونفسية واجتماعية؟ فاإلنسان الذي يكتفي بحساب األمور ليومه يأتي غده وهو 
مفلس منه فكراً ومادة، وعندها الميكن ملؤسسات الدولة والغيرها أن تنصفه أو تقدم له دعماً، ذلك أنه هو من أضاع 
نفسه وأهملها فلماذا يتوقع أن يكترث له اجلميع. لو كنا في مجتمعنا احمللي منلك وعياً استهالكياً كافياً بني أكبر عدد 
من األفراد، ألصبحنا في حال أفضل وألمكننا ضبط األسعار وملا احتجنا لتدخل احلكومة، لكننا لألسف، باستهتار 

الة لضبط األسعار في األسواق! بعضنا وإسرافه قد ننسف أي جهود فعَّ

الكل ي�ضكو الغالء ولكن ..




