








دول  يف  املطارات  عرب  ال�سفر  املا�سية  الأ�سهر  يف  اخترب  منا،  كثريًا  اأن  يف  �سك  ل 

النزعاج  ُتثري  التي  الأمنية  الإج��راءات  د  ت�سدُّ مدى  ولحظ  وغربًا،  �سرقًا  خمتلفة 

اأحيانًا، لعتقادنا باأن القائمني على الأمن يف تلك املطارات يبالغون كثريًا يف التفتي�ش 

والتمحي�ش. 

ول �سك اأي�سًا يف اأن بع�سنا ا�ستاء من تاأخر اإقالع الطائرة ل�ساعة اأواثنتني اأورمبا 

الوزن  منطقة  يف  املطار  موظفي  ُيازح  اأن  اختار  الظل«  »خفيف  م�سافر  ب�سبب  اأكرث، 

اأوالتفتي�ش ليعربرِّ بطريقته اخلا�سة عن انزعاجه من اأمٍر ما ل ل�سبب معني، اإل ليثبت 

اأنه خفيف الظل رمبا. 

بع�ش  ِمزاح  ي�سببه  ما  حول  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  الق�س�ش  ع�سرات  ثمة  طبعًا 

ل م�سالح النا�ش، وُيلحق اخل�سائر ب�سركات  امل�سافرين امل�ساك�سني من ا�ستنفار اأمني يعطرِّ

الطريان، وي�سر ب�سمعتها و�سمعة املطار، الذي وقعت فيه الواقعة.

فهناك مثاًل، ق�سة �ستة عرب من املقيمني يف فرانكفورت باأملانيا، اأثاروا الذعر يف مطار 

اإي�سال عبوة نا�سفة اإىل طائرة يف املطار،  اأن طلبوا من �سديق لهم  تلك املدينة، بعد 

وتبنيَّ بعد التحقيق، اأن الأمر كان جمرد »مزحة«، اإل اأنها مزحة كلَّفت هوؤلء ال�سباب 

امل�ستهرتين �ساعات من التحقيق واملراقبة لال�ستباه باأنهم قد يكونون »اإرهابيني«. 

وهناك ق�سة الدبلوما�سي العربي الذي اعتقل يف الوليات املتحدة لفرتة وجيزة 

لإثارته الفزع على منت طائرة اأمريكية باإ�سعاله �سيجارة يف حمام الطائرة وممازحته 

له  »بهدلة«  النتيجة  وكانت  »قنبلة«،  فتيل  اإ�سعال  يحاول  كان  باأنه  الطائرة،  طاقم 

واإ�ساءة ل�سمعة بلده وتر�سيخ �سورة العربي وامل�سلم »الإرهابي« يف الإعالم الأمريكي. 

ورجال الأمن من �سرطة وغريها يف املطارات، يعانون من �سغط اأع�ساب هائل نتيجة 

خلل  اأي  فاإن  وبالتايل  واملمتلكات،  النا�ش  حياة  على  حفاظًا  الإج��راءات  يف  الت�سدد 

وتقليل  املحتمل  اخلطر  لحتواء  جانبهم  من  الفوري  التدخل  يعني  اأمني  اأوا�ستباه 

الأ�سرار اإىل احلد الأدنى، حتى لوكان هذا اخلطر مزحًة �سمجًة، فاملطلوب من اأي رجل 

اأمن اأن ياأخذ اأي خطر مهما كان على حممل اجلد واإل اعترب ُمهماًل، واأن هذا الإهمال 

قد يوؤدي اإىل عواقب وخيمة.

عرب  اأ�سفارنا  خالل  امل�سوؤولية  من  ع��اٍل  ق��دٍر  على  نكون  اأن  جميعًا،  منا  فاملطلوب 

املطارات، واأن نظهر اأكرب قدر من التعاون، واأن نتفهم طبيعة املخاطر التي يحاول رجل 

العامل بات  املنا�سب وقبل فوات الأوان، فهذا  الأمن تفاديها، بالك�سف عنها يف الوقت 

عاملًا خطرًا جدًا ل يتحمل املِزاح اأبدًا.

وحياكم اهلل

�إنه عامل خطر!





 

  

 



 


 







 






   



 








بري�شة : حامد عطا
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 ôjÉæj ( )Oó©dG

 »àdG  áÑ©°üdG  ájOÉ°üàb’G  ±hô¶dG  πX  ‘

 QGô≤à°S’G ≥∏b øe ∂dP ¬«æ©j Éeh ,⁄É©dÉH §«–

 áLÉ◊G RÈJ ,OGôaC’G øe Òãµd …OÉŸGh »Ø«XƒdG

 ¤hC’G  IGƒædG  πNGO  ¥ÉØfEÓd  áë«ë°U IQGOEG  ¤EG

 .IöSC’G :™ªàéª∏d

 ™ªà› ¬fCÉH äGQÉeE’G  ‘ ™ªàéŸG ∞°Uƒjh

 ´ÉØJQG  ∂dP  ≈∏Y  óYÉ°S  ,RÉ«àeÉH  »cÓ¡à°SG

 .á«≤jƒ°ùàdG äGAGôZE’G ôaƒJh πNódG äÉjƒà°ùe

 áÑdÉ£e  IöSC’G  ¿CG  ¿ƒjOÉ°üàbG  AGÈN ócDƒjh

 á«dÉŸG  É`̀ gOQGƒ`̀ e  Ú`̀H  áª«∏°ùdG  á`̀fRGƒ`̀ŸÉ`̀H

 πÑb ∂∏¡à°ùŸG ≈∏Y ¿CGh ,á«∏©ØdG É¡JÉLÉ«àMGh

 kGQGôb òîàj ¿CG ∫hÉëjh QhÉ°ûàjh ôµØj ¿CG AGöûdG

.äÉeRC’Gh ¿ƒjódG É¡Ñ qæé oj ,á«eƒ«dG É¡JÉ≤Øf Iô°SC’G IQGOEG

(999):¢UÉN

 ™∏°ùdG AGöT óæY kÉ°Uƒ°üNh ,IöSC’G ™e kÉ«YÉªL

 Ö°üf ™°†J ¿CG IöSC’G ≈∏Y Öéj Éªc ,Iô pª© oŸG

 ,•É°ùbC’Gh  ¿ƒjódG  ‘  πãªàŸG  »°VÉŸG  É¡æ«YCG

 äÉLÉ«àM’G  ‘  á∏ãªàŸG  áægGôdG  á¶ë∏dGh

.á«eƒ«dG

 ‘  ÒÑÿG  …ôîØdG  ∫ÉªL  QƒàcódG  ∫ƒ≤jh

 zOÉ°üàb’G IQGRh{‘ z∂∏¡à°ùŸG ájÉªM IQGOEG{

 ™«°VGƒŸG øe …öSC’G ∑Ó¡à°S’G ó«°TôJ á«∏ªY ¿EG

 ≥∏©àj  Éª«a  Éª«°S’  ,™ªàéŸGh  IöSCÓd  áª¡ŸG

 áfRGƒŸÉH áÑdÉ£e »gh ,IöSCÓd á«dÉŸG OQGƒŸÉH

 É¡JÉLÉ«àMGh  á«dÉŸG  ÉgOQGƒe  ÚH  áª«∏°ùdG

 áª«∏°ùdG  IQGOE’É`̀H  ’EG  ≥≤ëàj  ’  Gògh  ,á«∏©ØdG

 ∂∏¡à°ùŸG áaô©e ‘ áë°VGh á«ªgCG øe É¡d ÉŸ

 ¬æe  IOÉØà°S’G  á«Ø«ch  ,AGöûdG  Üƒ«Yh  ÉjGõe

 ÊÉ©J  å«M ,ájöSC’G  á«dÉŸG  OQGƒŸG  IQGOEG  ‘

 äÓµ°ûŸG øe øgGôdG âbƒdG ‘ öSC’G øe ójó©dG

 ‘  ™°SƒàdG  ≈∏Y  óYÉ°S  É`̀‡  ,ájOÉ°üàb’G

 ≈∏Y ∂∏¡à°ùŸG ™é°ûJ »àdG áª¶fC’G øe ójó©dG

 ÉgÒZh ,§«°ù≤àdÉH ™«ÑdG ΩÉ¶f:É¡æeh ,∑Ó¡à°S’G

 äÉcöûdGh  ∑ƒæÑdG  É¡eó≤J  »àdG  äÓ«¡°ùàdG  øe

 ¥ÉØfE’G ∫ó©e OGORG Gòd ,¿hOQƒŸGh ™«ÑdG òaÉæeh

 ¤EG  π«ŸG  ¢†ØîfGh  ,™ªàéŸG  ‘  »cÓ¡à°S’G

 ‘ IöSC’G á«YƒJ øe óH’h ,QÉªãà°S’Gh QÉNO’G

 óæY  öSC’G  ó«°TôJh  á«YƒJh  ,»FGöûdG  É¡cƒ∏°S

 áª«b  ™£≤à°ùJ  ’CG  …Qhö†dG  øe  ¬fCÉH  AGöûdG

 πNódG  øe  IÒÑc  áÑ°ùf  »cÓ¡à°S’G  ¥ÉØfE’G

 ,É¡JÉfÉµeEGh IöSC’G äGQób RhÉéàj ÉÃ ,…ô¡°ûdG

.ájOÉe πcÉ°ûe ‘ ™≤J ’ »c ∂dPh

 âfÉc AGƒ°S á«æ©ŸG äÉ¡÷G …ôîØdG ÖdÉ£jh

 öûæH  ÊóŸG  ™ªàéŸG  äÉ°ù°SDƒe  hCG  á«eƒµM

 ¿ƒµj ¿CGh ,Úµ∏¡à°ùŸG ÚH »cÓ¡à°S’G »YƒdG

 hCG AGöT ¬dÓN øe ∫hÉëj …òdG ∂∏¡à°ùŸG ±öüJ

 äGÈÿG hCG QÉµaC’G hCG äÉeóÿGh ™∏°ùdG ΩGóîà°SG

 Ö°ùM ¬JÉLÉM hCG ¬JÉÑZQ ™Ñ°ûJ ¿CG ™bƒàj »àdG

 §ÑJôj  å«M  ,áMÉàŸG  á«FGöûdG  äÉfÉµeE’G

 ¬JGQGôb  PÉîJÉH  OôØdG  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  á«Ø«µdÉH
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 ó«°TôJ  ≈æ©Ã  …CG  ,¬jód  ádƒÑ≤e  hCG  áHƒZôe
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 ‘  ÒÑÿG  ,…ÒãµdG  ø°ùM  ¢Sóæ¡ŸG  ∫ƒ≤jh
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 ¬d πH ,ácôëàe ∞JGƒg hCG ¢ùÑ∏e hCG øµ°S hCG AGòZ

 ’h ó©J ’ É¡fC’ ,äÉéàæŸGh ™∏°ùdG πµH ábÓY

 ≈∏Y ¥ÉØfE’G ºéM ‘ á«dÉµ°TEG ∑Éægh ,≈°ü–

 QÉ«∏e  500  `H  Qó≤j  …òdGh  , kÉ«ŸÉY  äÉfÓYE’G

 õ«Ø– ƒg π∏°†ŸG ÒZ ¿ÓYE’G øe ±ó¡dGh Q’hO

 ’ hCG ájQhöV ¿ƒµJ ób á©∏°S AGöûd ∂∏¡à°ùŸG

.∂dòc ¿ƒµJ

 …òdG ƒg »YGƒdG ∂∏¡à°ùŸG ¿CG:…ÒãµdG ∞«°†jh

 π°üëj ∞«ch ?á©∏°ùdG …Î°ûj GPÉŸ ¬°ùØf ∫CÉ°ùj

 ¿ÉeõdGh ¿ÉµŸG Oóëjh É¡«∏Y π°üëj ≈àeh É¡«∏Y

 QÉ©°SC’G π∏ëjh ,¿QÉ≤j ¿CG ¬«∏Y ¿CG Éªc ?øjCG øe

 ôµah øØH äÉ°†«ØîàdGh äÉfÓYE’G ™e πeÉ©àjh

 É¡àeÓ°Sh á©∏°ùdG IOƒL øe ócCÉàdGh ,øjÒæà°ùe

 Ió«÷G áeóÿG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øeh ,ácöûdG Iƒbh

 áfÉ«°üdG  ¢üîj  Éª«a  AGöûdG  ó©H  äÉfÉª°†dGh

.´ÉLQE’Gh ∫GóÑà°S’Gh

 ¿CG AGöûdG πÑb ∂∏¡à°ùŸG ≈∏Y ¿CG ¤EG Ò°ûjh

 kÉ«YÉªL kGQGôb òîàj ¿CG ∫hÉëjh ,QhÉ°ûàjh ôµØj

 Iôª©ŸG ™∏°ùdG AGöT óæY kÉ°Uƒ°üNh ,IöSC’G ™e

 •ƒ¨°†dG ÖæŒh ,á«ë°U IQƒ£N πµ°ûJ »àdG hCG

 äGƒYódGh âfÎfE’G ≥jôW øY AGöûdÉc IöTÉÑŸG

 »ØJÉ¡dG  ∫É°üJ’G  hCG  AÉ°ûY  hCG  AGó`̀Z  á∏Ø◊

 hCG  OGôaC’G  AGƒ°S  á«fGõ«ª∏d  §«£îàdGh  ÒµØàdGh

 »àdG IOGQE’Gh ,IQGOE’Gh äÉjƒdhC’G ójó–h ,öSC’G

 áØWÉ©dG øY kGó«©H ÖFÉ°Uh º«∏°S QGôb ¤EG …ODƒJ

 .øjôNB’G ó«∏≤Jh IÉcÉëŸGh

 áÄ«°S äGOÉY

 IQGOEG  ¢ù∏›  ƒ°†Y  ,»∏©dG  º°SÉL  ∫ƒ≤jh

 ∑Éæg ¿EG:z∂∏¡à°ùŸG ájÉª◊ äGQÉeE’G  á«©ªL{

 ≥∏©àj  Éª«a  ™ªàéŸG  ‘ á©Ñàe  áÄ«°S  äGOÉY

 I’É¨ŸGh  ±GöSE’G  å«M  øe  ,…öSC’G  ¥ÉØfE’ÉH

 ,ájöSC’G IÉ«◊G »MGƒf ™«ªL ‘ ∞jQÉ°üŸG ‘

 âëÑ°UCG Úª«≤eh ÚæWGƒe ∑Éæg ¿CG ¤EG kGÒ°ûe

 ≈∏Y É¡∏ª› ‘ óªà©J á«cÓ¡à°SG áaÉ≤K º¡jód

 ájƒfÉK QƒeCG ‘ ¥ÉØfE’G ∫ó©e IOÉjRh á«gÉaôdG

 ΩóY ‘ ºgÉ°S Gògh ,äÉjQhö†dÉH É¡d ábÓY ’
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 ΩÉY  óFÉb  »°Thô£ŸG  ÊÉK  ó°TGQ  AGƒ∏dG  ócCG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¿CG ,áHÉfE’ÉH ÊóŸG ´ÉaódG ÒjÉ©e  ≥Ñ£J  »àdG  ∫hódG  á©«∏W  ‘  IóëàŸG áØ∏àîŸG äBÉ°ûæŸGh ÊÉÑŸG ‘ áeÓ°ùdGh øeC’G
.á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≥ah áeÉ©dG IOÉ«≤dG ¿EG:z999{ ™e QGƒM ‘ ∫Ébh á°†¡ædG  ÖcGƒJ  ¿CG  âYÉ£à°SG  Êó`̀ŸG  ´Éaó∏d OÉªàY’ÉH OÓÑdG º¶àæJ »àdG á∏eÉ°ûdG ájQÉ°†◊G áª¶fCGh ,á«dÉY IAÉØc äGP áãjóM äÉ«æ≤J ≈∏Y ≥FGô◊G øe ájÉbƒdGh ájÉª◊Gh áeÓ°ù∏d IQƒ£àe kGQƒ£Jh kGƒ‰ ⁄É©dG ∫hO ÌcCG óMCG ‘ ,çOGƒ◊Gh

.⁄É©dG ‘ IOÉ«≤dG  á«é«JGÎ°SG  äÉjƒdhCG  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh áeÓ°ùdGh ájÉbƒ∏d πYÉa ΩÉ¶f ÒaƒJ ‘ πãªàJ ìGhQC’G  ájÉªM  ¿Éª°†d  ÇQGƒ£∏d  áHÉéà°S’Gh çOGƒ◊G QÉ£NCG øe á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉµ∏àªŸGh
:QGƒ◊G ¢üf »∏j Éª«ah ,çQGƒµdGh

 ≈∏Y ¢Uô– ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG IOÉ«≤dG ¿EG  É¡fEÉa ∂dòdh..¿ÉeCGh øeCG áMGh äGQÉeE’G ≈≤ÑJ ¿CG ‘ á∏ãªàŸG á«é«JGÎ°S’G É¡aGógCG ≥«Ñ£àH Ωõà∏J ÇQGƒ£∏d áHÉéà°S’Gh ,ájÉbƒ∏d ∫É©a ΩÉ¶f ÒaƒJ ºYódG Ëó≤Jh ,äÉµ∏àªŸGh ìGhQC’G áeÓ°S ¿Éª°†d º«ª©Jh ,çQGƒµdGh äÉeRC’G ádÉM ‘ IófÉ°ùŸGh ,™ªàéŸG  iód  »FÉbƒdG  »YƒdGh  áeÓ°ùdG  áaÉ≤K äGOÉ«≤dG AÉæHh ,ájöûÑdG OQGƒŸG ôjƒ£Jh π«gCÉJh π°†aCG  ΩGóîà°SÉH  äÉ«∏ª©dG  Úµ“h  ,Iõ«ªàŸG äÉeóÿ  áªFÓe  ÉgÌcCGh  äÉ«æ≤àdGh  äGó©ŸG á«dÉŸG OQGƒª∏d πãeC’G ΩGóîà°S’Gh ,ÊóŸG ´ÉaódG äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  ≥«Ñ£J ∫ÓN øe á°ü°üîŸG ™e  á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdG  ≥«≤–h  ,á«ŸÉ©dG.á«Yƒ£àdG äÉ°ù°SDƒŸGh ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ´ÉaódG  äÉeóN  ‘  ´Gó`̀ HE’Gh  õ«ªàdG  ™«é°ûJh

 .ÊóŸG

 á«é«JGÎ°S’G  ±Gó`̀ gC’G  ∂∏J  ò«ØæJ  …ôéjh äGQGOE’G ™«ªL ‘ ,á∏eÉµàeh ájRGƒàe á«é¡æÃ ºYóHh  áMÉàŸG  äÉ«fÉµeE’G  ≥`̀ah  á«ª«∏bE’G
.á«∏NGódG IQGRh øe á©HÉàeh

 ™«ªL  ‘  á«fGôª©dG  á©bôdG  ´É°ùJG  ™e   ∫ƒNOh ,äGAÉ°ûfE’G ´ƒæJh Oó©Jh ,ádhódG äGQÉeEG â°UôM  ,äÉ`̀eó`̀ÿGh  AÉæÑdG  ‘  IójóL  OGƒ`̀e É¡JGQGOEG ∫ÓN øe ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG IOÉ«≤dG á«æ≤J  Ö«dÉ°SCGh  πFÉ°Sh  OÉéjEG  ≈∏Y  á«ª«∏bE’G áeó≤àe á«æ≤J äGõ«‡h ,á«dÉY IAÉØc äGP IójóL ÊÉÑŸG ‘ áëaÉµŸGh ájÉbƒdGh áeÓ°ùdG IQGOE’ áª¶fC’G{  ´höûe  ≥«Ñ£J  äCGó`̀Hh  ,äBÉ°ûæŸGh ≈∏Y  ¬ª«ª©J  øµÁ  …ò`̀ dG  »`̀HO  ‘  zá«còdG ,IóYÉ°üàe  á«LQóJ  á«dBG  ≥ah,iôNC’G  äGQÉeE’G ≈∏Y …ƒà– »àdG á«é«JGÎ°S’G ™jQÉ°ûŸÉH CGóÑJ

.áëaÉµŸGh áeÓ°ùdGh ájÉbƒ∏d á«fhÎµdEG  áª¶fCG ájõgÉL  ióe  ó°UQ  á«fÉµeEG  ΩÉ¶ædG  Gòg  ôaƒjh ÊhÎµdE’G  ÆÓ`̀HE’Gh  áeÓ°ùdGh  ájÉbƒdG  áª¶fCG çOGƒM øY ÆÓHE’G ¤EG áaÉ°VEG É¡«a π£Y …CG øY AÉØWE’G  ¥ô pØd  ≥≤ëj  É‡..É¡Yƒbh  ∫ÉM  ≥jô◊G ,≥jô◊G  øY  öTÉÑŸG  ÆÓHE’G:Éªgh  ÚJõ«e  ºgCG
.≥jô◊G ™bƒŸ ™jöùdG ∫ƒ°UƒdGh

 IOÉ«≤∏d ójó÷G πµ«¡dG á«∏NGódG IQGRh äóªàYG kÉjQGOEG  kÉLPƒ‰ ó©j …òdG  ÊóŸG ´Éaó∏d  áeÉ©dG áeÉY  äGQGOEG  ¬ÑLƒÃ âKóëà°SG  å«M  , kÉeó≤àe AÉØWE’G ¿hDƒ°ûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG ‘ ÊóŸG ´Éaó∏d áaÉ°VEG  ,IófÉ°ùŸG  äÉeóî∏d  iôNCGh  ,ájÉª◊Gh »ÑX ƒHCG{ ‘ ÊóŸG ´ÉaódG  äGQGOEG  ôjƒ£J ¤EG ,áeÉY  äGQGOEG  ¤EG  z¿ÉªéYh  ábQÉ°ûdGh  »HOh ájQGOE’G  πcÉ«¡dG  •É°ûf  π«©ØJ  øe  øµÁ  É‡ ™«ªL ™e »∏eÉµàdG »é¡æŸG πª©∏d Égõ«Ø–h QÉWEG ‘ óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH ΩÉ°ùbC’Gh äGQGOE’G
.IQGRƒdG á«é«JGÎ°SG

 kGQób  IÒ`̀NC’G  ¢ùªÿG  äGƒæ°ùdG  äó¡°T  ó≤d   öTDƒe Gògh ,çOGƒ◊G ºéMh OóY ‘ äÉÑãdG øe IOô£ŸG IOÉjõdG ÖfÉL øe ¬«dEG ô¶ of GPEG ,»HÉéjEG ájQÉéàdGh  á«YÉæ°üdGh  á«fGôª©dG  ™jQÉ°ûª∏d ‘  ò`̀NC’G  ™e  ,á«fÉµ°ùdG  IOÉjõdGh  ,á«eóÿGh â©bh  »àdG  IÒÑµdG  çOGƒ`̀◊G  ¢†©H  QÉÑàY’G kÉcÎ°ûe  kGó¡L  âÑ∏£Jh  äGQÉ``̀ eE’G  ¢†©H  ‘

.É¡àëaÉµŸ kÉ«aÉ°VEG  kÉ©aGO  çOGƒ◊G  ∂∏J  Éæd  â£YCG  óbh

 ióeh  ,ÉgQƒ£J  h  É¡KhóM  É¡HÉÑ°SCG  á°SGQód ‘  É¡ª«é–h  É¡æe  óë∏d  äÉ«fÉµeE’G  ôaƒJ Gò¡d  ¿É`̀÷  Ió`̀Y  â∏µ°ûJ  ó`̀bh  ,É¡Yƒbh  ádÉM â©°Vhh ,IóM ≈∏Y çOÉM πc â°SQOh ¢Vô¨dG áeÉY  iô``NCGh  ,çOÉ`̀M  πµH  á°UÉN  äÉ«°UƒJ á«FÉbƒdG  Êó`̀ŸG  ´ÉaódG  äÉ«é«JGÎ°SG  ºYód á«µ«àµàdG  πeÉ©àdG  Ö«dÉ°SCG  ôjƒ£àdh,á«∏ª©dGh
.QÉ°ûàf’G á©jöùdG ≥FGô◊G á¡LGƒe óæY

 ∫É°üjE’ ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG IOÉ«≤dG ≈©°ùJ 

Üƒé óeÉM :QGƒM

 :z999{ `d »°Thô£ŸG
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 ‘ øjÒãµdG OhGôj ™```jöùdG AGÌdG º∏ oM

 ¿CG ºZQh .ö```üY πc ‘h â```bh πc

 ¿ƒ©«Ñj øjòdG ÚdÉàëŸG ¢ü°üb

 AÉ£°ùÑ∏d  á```jOQƒdG  ΩÓ```MC’G

 ,AÉ«æZC’Gh AGô≤Ø∏d ,AÉ«cPC’Gh

 ¿GPB’G  tº°üJh  É«fódG  CÓ“

 ∞ë°üdG øjhÉæY πà–h

 QÉ```ÑNC’G  äGö```ûfh

 π```H  á```«fƒjõØ∏àdG

 IOÉe  ≈àM  äQÉ°Uh

 äÓ°ù∏°ùª∏d  áª°SO

 ΩÓaC’Gh  á```«eGQódG

 iôJ  ,á```«FÉªæ«°ùdG

 ‘ ¿ƒ©≤j ¢```SÉædG

 çÓKh ≈æãe{ É¡îa

 ÖÑ°ùdGh  ,z´É```H oQh

 øe kÉªFGO ∑É```æg ¿CG

 ∑Éægh  ΩÓMC’G  ™«Ñj

 .É¡jÎ°ûj øe kÉªFGO

 »g á«ªgƒdG á«dÉŸG ßaÉëŸGh

 ΩÉghC’G  hCG  ΩÓMC’G  »©FÉH  äGhOCG  øe IóMGh

 É¡≤jôW  âaôY  ,á«°Vô ne ájOÉ°üàbG  IôgÉX  »gh

 Éª«°S’ ,∫hódG ™«ªL ‘ ∫ÉªYC’Gh ∫ÉŸG ⁄ÉY ¤EG

 .¿Éª oY áæ£∏°S ‘

 ,á«FÉ°üMG  ôNBG  Ö°ùMh  ,¿Éª oY  áæ£∏°S  »Øa

 ßaÉëŸG  √òg  ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG  øe  ójó©dG  ΩÉb

 ,∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 88 øY ójõj Ée ≈∏Y AÓ«à°S’ÉH

 ßaÉëŸG √òg ÉjÉë°V øjôªãà°ùŸG OóY ≠∏H Éª«a

 ßaÉ  9  ‘  Ghôªãà°SG  ,á«ë°V  3070
 z∫ÉªYC’G  áHGƒH{  á¶Ø  »gh  á«fƒfÉb  ÒZ

 zá«°SÉŸG{h  zºéæŸG{h  zAÉë«ØdG  ¢SQÉa{h

.zá«µ∏ŸG{h z»°SÉŸG QÉWE’G{h zá«æ«JÓÑdG{h

 äÉ¡L  â≤≤M  ,ø`̀jÒ`̀NC’G  ÚeÉ©dG  ∫Ó`̀Nh

 ºFGôL  ‘  á«FÉ°†≤dGh  á«fƒfÉ≤dG  ¢UÉ°üàN’G

 ™°ùJ É¡aÉ°ûàcG ” »àdG ßaÉëŸG OóY ¿CG ÚHh

 ‹ÉªLEG ≠∏Ñe ≈∏Y âdƒà°SG É¡æe l™Ñ°S ,ßaÉ

 ¿Éà¶Øh ,∫ÉjQ ∞dCG 784h kÉfƒ«∏e 88 √Qóbh

 ÉjÉë°†dG OóY ¿CG kÉë°Vƒe ,≥«≤ëàdG ó«b ¿’GõJ ’

 .kÉ°üî°T 3354 ™Ñ°ùdG ßaÉëŸG ‘ Ú∏é°ùŸG

 º¡àdÉMEGh  Úª¡àŸG  §Ñ°V ” ¬fCG  ¤EG  QÉ°TCGh

 º¡©e  ≥«≤ëàdG  ¤ƒJ  …òdG  ΩÉ©dG  AÉ`̀YO’G  ¤EG

 º¡°†©H ó°V äQó°U óbh .áªcÉëŸG ¤EG º¡àdÉMEGh

 ó«b  ∫Gõ`̀j  ’  ô`̀NB’G  ¢†©ÑdGh  á`̀fGOE’É`̀H  ΩÉµMCG

.áªcÉëŸG

 ¥ôW á°SQÉ‡ øe ¿ƒª¡àŸG ¬H ΩÉb Ée ¿CG ócCGh

 øjôªãà°ùŸG  ∫Gƒ`̀eCG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊Gh  á«dÉ«àMG

 øe ó©J ,¢†©ÑdG ≈∏Y É¡æe AõL ™jRƒJ IOÉYEGh

 ÒZ ™Øf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G »æ©Jh ,∫É«àM’G ºFGôL

 ,á«dÉ«àM’G  ¥ô£dG  ió`̀MEG  ∫Éª©à°SÉH  ´höûe

 ô¡°TCG áKÓK øe øé°ùdÉH ¿ƒfÉ≤dG É¡«∏Y ÖbÉ©j

 ¤EG  ä’É`̀ jQ  IöûY  øe  áeGô¨dGh  Úàæ°S  ¤EG

 πªY  ádhGõe  áÁôL  :É¡«fÉKh  .∫É`̀jQ  áFÉªKÓK

 ™jRƒJ IOÉYEG ‘ πãªàJh ,¢ü«NôJ ¿hóH ‘öüe

 iƒYóH  øjôªãà°ùŸG  ¢†©H  ≈∏Y  ∫GƒeC’G  ¢†©H

 …õcôŸG  ∂æÑdG  øe  ¢ü«NôJ  ¿hO  ,ìÉ`̀HQCG  É¡fCG

 ‘  á∏ãªàŸGh  áfÉeC’G  IAÉ°SEG  áÁôL  :É¡ãdÉKh

 »àdG  øjôªãà°ùŸG  ∫GƒeCG  ójóÑàH  Úª¡àŸG  ΩÉ«b

 .ádÉcƒdG π«Ñ°S ≈∏Y º¡«dEG âª q∏ o°S

™ª£dG  ÉjÉë°V

 √òg  øe  øjôKCÉàŸG  óMCG  »∏Y  ˆGóÑY  ∫ƒ≤jh

 √òg πãe »°ûØàd »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG ¿EG ,ßaÉëŸG

 ∂∏¡à°ùŸG ájÉª◊ á«fÉª o©dG á«©ª÷G IQGOEG ¢ù∏›

 á«HÉbôdG  É¡àª¶fCG  ájƒ≤Jh  äÉ©jöûàdG  ôjƒ£J  ¿CG

 É¡ªYOh  á∏gDƒŸG  ájöûÑdG  QOGƒµdÉH  ÉgOGóeGh

 √ÉŒ’G  ‘  Iƒ£N  ,á«dÉ©dG  á«æØdG  äGÈÿÉH

 á«YƒàH  ∞ãµe  πµ°ûHh  ΩÉ«≤dG  ™e  í«ë°üdG

.áægGôdG ±hô¶dG ‘ á°UÉN ¿ƒfÉ≤dÉH ∂∏¡à°ùŸG

 øe  ójóL  π«L  Aƒ°ûf  øe  »Ñ«°üÿG  QòMh

 ájQÉªãà°S’G áaÉ≤ãdGh á«Yƒà∏d ô≤àØj øjôªãà°ùŸG

 ¿C’  ,OÉ°üàb’G  ‘ kGÒ£N  kGöTDƒe  √ÈàYG  …òdGh

 øe  IójóL  ÒjÉ©e  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  ™é°ûj  ∂dP

 äÉ°SQÉªŸG á°üM ™«°ûJ á«FGƒ°û©dGh §«£îàdG

 ∫É«àM’Gh sÎ°ùàdG ≈∏Y Ió pªà©ŸG á«bÓNC’G ÒZ

 ‘  ÉgÉfCGôb  ÉŸÉW  øjhÉæYh  äÉ«ª°ùe  â–

 º«gÉØŸ  èjhÎdG  øe  ¥õJôJ  á«eÓYEG  πFÉ°SQ

 øY kÓ°†a ÉgÉjGƒf ‘ ∑ƒµ°ûe äÉ≤Ø°Uh áHPÉc

.É¡éFÉàf

ÊÉª o©dG OÉ°üàb’G ¿É«c ¢û¡æj ,¥ó o ô£N á«ªgƒdG á«dÉŸG ßaÉëŸG

»°Tƒ∏ÑdG »∏Y øH ∞°Sƒj :§≤°ùe

 â∏°üah  ,™Ñ°ùdG  ßaÉëŸG  ÜÉë°UCG  äÉØdÉh

 âªµMh  ÉjÉ°†≤dG  ∂∏J  øe  Oó`̀Y  ‘  ºcÉëŸG

 ∫Gõj  ’  ∂dP  º`̀ZQh  ,É¡HÉë°UCG  ≈∏Y  øé°ùdÉH

 íæ oL â– É¡°û«aÉØN πª©J á«ØN ßaÉ ∑Éæg

.ΩÓ¶dG

ΩÉghC’G áHGƒH

 áæ£∏°ùdG  ‘  á«FÉ°†≤dG  äÉ¡÷G  ≥≤–  Éªc

 z∫ÉªYC’G áHGƒH{ á¶Ø á«°†b ∫ƒ°üa ‘ kÉ«dÉM

 14.5 áHGôb ™ªL ‘ É¡«∏Y ¿ƒªFÉ≤dG í‚ »àdG

 ,ÉgQÉªãà°SG  iƒYóH  ÚæWGƒe  øe  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e

 Qƒa  á°üàîŸG  áªµëŸG  ¤EG  á«°†≤dG  ∫Éë oà°Sh

 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJGh  ≥«≤ëàdG  AÉ¡àfG

.É¡ pJÉ°ùHÓ oe ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG AÉØ«à°SGh

 ióMEÉH  π°üàJ  »àdG  á«°†≤dG  ∫ƒ°üa  Oƒ©Jh

 ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ™∏£e ¤EG á«ªgƒdG ßaÉëŸG ÈcCG

 GƒÑ£≤à°ùj  ¿CG  É¡«∏Y  ¿ƒªFÉ≤dG  ´É£à°SG  ÉeóæY

 QÉ¨°Uh  áØ∏à  äGQGRƒ`̀ H  ÚØXƒŸG  øe  kGOó`̀Y

 â∏°Uh IÒÑc ≠dÉÑe º¡æe Gƒ©ªLh ,øjôªãà°ùŸG

 ∫ÉjQ ∞dCG 100 øe ÌcCG ¤EG ¿É«MC’G ¢†©H ‘

 á¶ØëŸG ÜÉë°UCG  iôZCGh ..óMGƒdG  ¢üî°ûdG  øe

 á∏FÉg  Ö°SÉµÃ  ,º¡©e  ÚªgÉ°ùŸG  á«ªgƒdG

 ÉjÉë°†dG øe ÒÑc OóY •ƒ≤°S â∏¡°S ,á©jöSh

 GhQôb ø‡ kÉ°†©H ¿CG ¤EG ôeC’G π°Uhh ,ïØdG ‘

 º¡JÉµ∏à‡h º¡Jƒ«H GƒYÉH á¶ØëŸG ‘ QÉªãà°S’G

 ,á¶ØëŸG √òg ‘ º¡JGôNóe Gƒ©°Vhh º¡JGQÉ≤Yh

 Gƒ∏é©Jh  º¡dÉªYCG  øe  ¿hô`̀ NBG  ∫É≤à°SG  Éª«a

 ΩÓµH øjôKCÉàe …ô¡°ûdG  ¢TÉ©ŸG øY AÉæ¨à°S’G

 ÜÉë°UCG øe √ƒ©ª°S , kAÉNQh kGöû pH ¢†«Øj ∫ƒ°ù©e

.áeƒYõŸG z∫ÉªYC’G áHGƒH{

 ä’ÉjQ  äQÉ``̀Wh  ,ΩÓ``̀ MC’G  äôîÑJ  ICÉ`̀é`̀ah

 Égƒª°ùb ób GƒfÉc IÒãc ±’BG É¡©eh ÚªgÉ°ùŸG

 IQÉ«°Sh  ,IójóL  Ó«a  ≈∏Y  ¿ƒµ«°S  Ée  QÉÑàYÉH

 ¥ƒa øe ¿ƒŸÉ◊G §≤°S ,äÉeó≤e ¿hóÑa ,ágQÉa

 GƒfÉc  »àdG  zá«aÉfóæµ°S’G{  è∏ãdG  ∫ÉÑL  ºªb

 ‘  Gƒ`̀bÉ`̀aCGh  ,äGRÉ``̀LE’G  É¡YƒHQ  ‘  ¿ƒ°†≤«°S

!á«ªgh á¶ØëŸG ¿CG ƒg º«dCG ™bGh ≈∏Y íØ°ùdG

áfÉfQ AÉª°SCG

 â s∏Œ  ßaÉëŸG  ÉjÉ°†b  á©HÉàe  ∫ÓN  øeh

 Úª¡àŸG  ¿CG  :É¡æe  ,≥FÉ≤◊G  ø`̀e  áYƒª›

 á¶ØëŸG  º°SG  A»°T  πc  πÑbh  k’hCG  Ghôªãà°SG

 á©e’ áfÉfQ AÉª°SCG QÉ«àNG ¤EG GhóªY ó≤a ,¬JGP

 ,á«°SÉŸG) Iô¡°ûdGh AGÌdG ≈æ©e πª– º¡¶aÉëŸ

 QÉWE’G ,á«µ∏ŸG ,á«æ«JÓÑdG ,∫ÉªYC’G áHGƒH ,ºéæŸG

 º¡«∏Y »æéŸG ´ÉæbE’ (AÉë«ØdG ¢SQÉa ,»°SÉŸG

 á«ª°SQ  äÉcöT  GhCÉ°ûfCG  Éªc  ,É¡«a  QÉªãà°S’ÉH

 É¡æµd ,Égó««≤J ”h …QÉéàdG πé°ùdG ¥GQhCG ≈∏Y

 Ö°ùc É¡æe ±ó¡dÉa ,»©bGh •É°ûf …CG ¢SQÉ“ ⁄

 ,äÉcöûdG  ∂∏J  ™`̀bGhh  á≤«≤ëH  ôªãà°ùŸG  á≤K

 ‘  øjôªãà°ùŸG  π`̀FGhCG  º¡æe  ¢†©ÑdG  π¨à°SGh

 ºghôZCGh á¶ØëŸG ‘ Ú«°SÉ°SCG AÉ£°Sh º¡æ««©J

 øY  ôªãà°ùe  πc  ìÉ`̀HQCG  áÑ°ùf  ≈∏Y  º¡dƒ°üëH

 øjôNB’G ´ÉæbEG ¤EG AÉ£°SƒdÉH ™aO É‡ ,º¡≤jôW

 ¿ƒªFÉ≤dG  Ωób  Éªc  ,øµ‡ OóY  ÈcCG  ÜÉ£≤à°SGh

 øª°†àJ ∑ƒæÑ∏d á«ª°SQ äGóæà°ùe ßaÉëŸG ≈∏Y

 ¿CG  ∂æÑdG  »ØXƒŸ  Úæ«Ñe  ,øjôªãà°ùŸG  AÉª°SCG

 ºàj  ’  ≈àM  º¡JÉcöT  »ØXƒŸ  AÉª°SC’G  ∂∏J

 ‘ ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  ¢†©H  Gƒ∏¨à°SGh  ,º¡aÉ°ûàcG

 AÉ£Z  â–  É¡à£°ûfCGh  ßaÉëŸG  √ò¡d  èjhÎdG

 .zájQÉªãà°SG äÉcöT{ ≈ª°ùe

 ±’B’ÉH ÉjÉë°V

 óYÉ°ùe  ∫É`̀b  ,IôgÉ¶dG  √ò`̀g  ºéM  ∫ƒ`̀Mh

 ôjóe  »∏«µ°ûdG  ó«©°S  øH  óªMCG  ΩÉ©dG  »YóŸG

 »≤«≤◊G Oó©dG :¢UÉæ°T ‘ ΩÉ©dG AÉYOE’G IQGOEG

 ób  á«ªgƒdG  ájQÉªãà°S’G   ßaÉëŸG  ÉjÉë°†d

.¢üî°T ±’BG Iöû©dG ¥ƒØj

 kGÒ°ûe  ,™jöùdG  íHôdG  áÑZQh  ™ª£dG  IôgÉ¶dG

 ƒgh  ,√ó«H  ¬«æ«Y  CÉ≤Øj  ƒg  ôªãà°ùŸG  ¿CG  ¤EG

 ƒgh  ,ßaÉëŸG  √òg  πãe  øjƒµàd  ∫hC’G  ºYGódG

 ∂dP ,¬JQÉ°ùN øe ÈcC’G Aõ÷G πªëàj …òdG øe

 ÒµØà∏d ¬°ùØf ™e ká¶◊ ∞bƒàj ¿CG ™«£à°ùj ¬fCG

 ájQÉªãà°S’G  äÉaRÉéŸG  √òg  πãe  ¢VƒN  ‘

 øe  â∏µ°ûJ  ÉŸ É¡«a  •ôîæj  ⁄ ƒ∏a  ,á«dÉ«ÿG

 Éæ°ùØfCG ∞≤ãf ¿CG Éæ«∏Y Öéj Éæg øªa ,¢SÉ°SC’G

.™jöùdG íHôdÉH ≥YÉf πc AGQh ±ôéæf ’CGh

 Ú∏eÉ©dG  óMCG  »°UGô◊G  öUÉf  óªMCG  ∫ƒ≤jh

 ™e  áHôŒ ‹ ¿EG  á«dÉŸG  áWÉ°SƒdG  ÖJÉµe  ‘

 Ö∏W Éªæ«M ,á«ªgƒdG ßaÉëŸG ∂∏J ÜÉë°UCG óMCG

 äGAGôLE’G ¢†©H ¬æe ÉæÑ∏Wh ,¬d kÓ«ch ¿ƒcCG ¿CG

 ¿CG ∑QOCG Éªæ«Mh ,∫ÉŸG ¥ƒ°S áÄ«g ‘ É¡≤«Kƒàd

.QÉ¶fC’G øY iQGƒJh kÉ«∏c ÜÉZ ,í°†àØ oj ób √ôe
CG

 ¢ù«FQ  »Ñ«°üÿG  öUÉf  øH  ó«©°S  í°VhCGh

»∏«µ°ûdG óªMCG »°UGô◊G öUÉf óªMCG

»Ñ«°üÿG ó«©°S
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 É¡∏µ°T  ‘  kGÒãc  áØ∏à  ,Ωƒ«dG  Gòg  IÉàa  
 áLQód âdóÑJ »¡a ,É¡°ùHÓeh É¡JGô¶fh É¡JCGôLh áeƒ©ædGh  πéÿG  øY  äó©àHGh  ádƒ≤©e  ÒZ ób  πLôdÉH  É¡JGhÉ°ùe  Iôµa  ¿CG  hóÑjh  ,Ahó¡dGh ¥ÎîJ É¡à∏©Lh ¢ùŸG øe ´ƒæH É¡∏≤Y âHÉ°UCG

.z¢TôëàdG{ ƒgh kGójóL kGõLÉM
 ?ΩÉjC’G √òg πLôdÉH ICGôŸG ¢TôëàJ n⁄ øµdh

 π©ØJ ⁄ ¿EG É¡fEG:zäÉ°TôëàŸG{øe IóMGh ∫ƒ≤J
 ÚM É¡àKƒfCÉH ô©°ûJ iôNCGh ,êhõàà°S ∞«µa ∂dP ≥HÉ°ùdG É¡Ñ«ÑM ∫’PEG ójôJ iôNCG IÉàah ,¢TôëàJ kÉjOÉe  ∫ÉLôdG  øe  IOÉØà°S’G  ójôJ  Ió``̀MGhh.. ÜGò©dG  øe  É¡°ü∏îj  πLQ  øY  åëÑJ  á≤∏£eh ≈ãfCGh  á«∏°ùà∏d  á∏«°Sh  ÉgÈà©J  iôNCG  ICGôeGh IóMGhh  ,á≤HÉ°ùdG  É¡àbÓY  π°ûa  ¿É«°ùf  ójôJ

 .É¡JöSCGh ÉgódGh øe Ühô¡dG ‘ ÖZôJ »FÉ°ùædG  ¢Tôëà∏d  á°ùjôa  πLôdG  íÑ°UCG  ó≤d
 ¥ó°üj  ’  óbh  ,»°ù◊G  hCG  »¶Ø∏dG  hCG  …ó°ù÷G »¡a  ,Iô`̀ ŸG  á≤«≤◊G  É¡æµdh  ,Gò`̀g  ¿hÒãµdG äÉ©ªàéŸG øe Òãc ‘ IOƒLƒe âJÉH IôgÉX õcôŸG ÉgQó°UCG á°SGQO äQÉ°TCG öüe ‘h .á«Hô©dG AÉ°ùædG áÑ°ùf ¿CG ¤EG á«YÉªàL’G çƒëÑ∏d ≈eƒ≤dG

  .áFÉŸÉH 27 RhCÉéàJ ∫ÉLôdÉH äÉ°TôëàŸG

!¿ƒæ°ûN.. ÉjÉë°V
 øe  z¢Sóæ¡e  kÉeÉY  25{  óª  Öé©àj
 ó©j º∏a{ äGó«°ùdGh äÉ«àØdG âHÉ°UCG »àdG ICGô÷G É¡d ¢Vô©J áHôŒ øY Éæd ≈µMh .zAÉ«M ∑Éæg ÜòL âdhÉM »àdG πª©dG ‘ ¬à∏«eR ÖfÉL øe ‘ É¡∏NóJh ,á«°ùfÉehôdG πFÉ°SôdG ÈY ¬gÉÑàfG

ó«dÉ≤àdG ióëàj OƒLƒe ∑ƒ∏°S ¬æµd ∂°T’h ΩOÉ°U ôeCG πLôdÉH ICGôŸG ¢T tô–

 óª ËQ :IôgÉ≤dG

 ,ájÉ¡ædG ‘ É¡æe ¢ü∏îJ ¬æµdh ,á°UÉÿG ¬fhDƒ°T ’ »àdG  √ÉàØdG  hCG  ICGôŸG  ΩÎëj ’ ¬fCGh  á°UÉN øY  âaôëfGh  áØ©dGh  áª°û◊G  ≈æ©e  ±ô©J

.º«≤à°ùŸG ≥jô£dG Ö°†Z  IÈæH  ç só``–  z kÉ`̀eÉ`̀Y  30{  ≈``eGQ
 ÖbÉ©jh  ºLÉ¡j  ™ªàéŸG  ¿EG:kÓFÉb  QÉµæà°SGh IÉàa iCG øe ÜÎ≤jh ¬°ùØf ¬d ∫ƒ°ùJ …òdG πLôdG ‘  ø°û©j  äÉ°TôëàŸG  AÉ°ùædG  Éªæ«H  ICGôeG  hCG ÊÉ©f Ée πc ¿CG ócDƒjh ,ø¡ÑbÉ©j óMCG ’h ájôM ´RGƒdG ÜÉ«Z ¬ÑÑ°S ,»bÓNCG •É£ëfG ƒg ¿B’G ¬æe

 .äÉ«àØ∏d óFGõdG QôëàdGh »æjódG

á∏«∏b IôeR
 ºZQ  ¬fCG  zá°Vô‡  kÉeÉY  24{  AÉæ°S  ócDƒJh
 áÑ°ùf  ¿CG  ’EG  ,»bÓNC’G  ∫Óëf’G  ºFGôL  QÉ°ûàfG ø¡©æÁ Ée AÉ«◊G øe ø¡jód äÉ«àØdG øe IÒÑc ,áæ«°ûŸG  ∫É©aC’G  √òg  πãe  ≈∏Y  ΩGó`̀ bE’G  øe ¢Tôëà∏d á«aÉµdG  ICGô÷G ¢†©ÑdG  iód ¿Éc GPEGh ’h á∏«∏b IôeR ø¡a ,±ó¡dG ¿Éc Éª¡e πLôdÉH

...äÉ«àØdG áaÉc ≈∏Y ôeC’G º«ª©J øµÁ »àdG zá°Vô‡ kÉeÉY 26{É°TQ …CGôdG É¡ØdÉîJh
 ÜòL πZÉ°ûdG ø¡∏¨°T íÑ°UCG Ωƒ«dG äÉ«àa ¿EG:∫ƒ≤J ,á≤«°†dGh IÒãŸG ¢ùHÓŸG AGóJQÉH ø¡«dEG ÜÉÑ°ûdG IöSC’G ÖfÉL øe ΩÉªàgG hCG AÉ«M ∑Éæg ó©j ⁄h Ió«©ÑdG  ø¡JÉaöüàHh  ¬æjóJôj  ÉÃh  É¡JÉæÑH ¤G  äCÉ÷  É¡fCG  zÉ¡°S{  âaÎYGh  .ΩGÎ`̀M’G  øY ádÉM øµdh ,¬H âÑéYCG ÜÉ°T √ÉÑàfG Üò÷ ∂dP ¤EG  ±hô¶dG  É¡Jô£°VG  å«M  ,áØ∏à  z¢ü≤f{ ¢SÉædG äGô¶f ÜGòY øe É¡°ü∏îj êhR øY åëÑdG.êGhõdG QÉ£b É¡JÉa …CG ,z kÉ°ùfÉYz ÉgQÉÑàYÉH É¡d
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á«æeC’Gh á«YÉªàL’G áaÉ≤ãdG á∏›

á«∏NGódG IQGRh øY kÉjô¡°T Qó°üJ

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

Oó©dG π````NGO

 ¿GQóH  OhhGO π«∏N /AGƒ∏dG
»°ùeÉ°ûdG »£H ÊÉK /Ωó≤ŸG

:ôjôëàdG ¢ù«FQ

:ájQÉ°ûà°S’G áÄ«¡dG

…óæµdG ídÉ°U ¢VƒY /óFGôdG

:ôjôëàdG ôjóe
ï«°ûdG ΩÉ°üY

:ôjôëàdG GÒJôµ°S
ÉjôK π°SÉH
IõªM ôªY

:º«ª°üàdGh êGôNE’G
⁄É```°S ó``æ¡e

ó`«ª◊GóÑY ΩÉ``°ûg

 : ∞JÉ`g971 2 4194488+
 : ¢ùcÉa971 2 4194499          +

www.moi.gov.ae

 : OGôaC’G50 kÉªgQO
á«ª°SôdG ôFGhódG h äÉcô°ûdG

: äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉÄ«¡dGh150kÉªgQO

: ÊÉÛG ºbôdG8009009

:äÉcGÎ°TE’G

 :∞JÉg6411440/02

:¢ùcÉa6424842/02

±Ó¨dG Oó©dG ÉjGhR ÜÉsàoc

.á∏ÛG …CGQ øY IQhô°†dÉH È©J ’h É¡HÉë°UCG ô¶f á¡Lh øY È©J IQƒ°ûæŸG ä’É≤ŸG

email:policemgz@adpolice.gov.ae

:äÓ°SGôŸG
  á«∏NGódG IQGRh

 :Ü.¢U38999
»ÑXƒHCG - IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

ó«ÑY »∏Y

»`aÉµdG óÑY ôªY .O

π¶æM ídÉa.O

…hÉæ°ûdG ¥QÉW

Ö«ÑM ø°ùM

ó°TGQ AÉ°ù«e

50

 ôjÉæj ( )Oó©dG

51

 ôjÉæj ( )Oó©dG

 ‘  ÜÉÑ°ûdG  ΩÉ`̀eCG  êGhõ`̀ dG  ∞«dÉµJ  âë°VCG

 ôKDƒJ »àdG äGOóëŸG ¤hCG á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G

 ´ÉØJQG ÖÑ°ùH ,á∏FÉY AÉæHh •ÉÑJQ’G QGôb ≈∏Y

.ôNBG ó©H kÉeÉY É¡àØ∏µJ

 ¤EG Ú«æ«£°ù∏ØdG ¿É°Sô©dG øe ÒãµdG CÉé∏jh

 ΩÉª°†fÓd  á«∏ ájÒN äÉ«©ªLh äÉ°ù°SDƒe

 ≈©°ùe ‘ É¡ª¶æJ »àdG zá«YÉª÷G ¢SGôYC’G{`d

  .êGhõdG äÉ≤Øf ¢ü«∏≤àd

 IóYÉ°ùŸ á°Uôa zá«YÉª÷G ¢SGôYC’G{ πµ°ûJh

 ájOÉeh á«æ«Y õFGƒL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ¿É°Sô©dG

 ¿hóH á«LhR IÉ«M ‘ AóÑdG  ≈∏Y º¡©«é°ûàd

.¿ƒjO

 ™LGôJ ,ÖgòdG QÉ©°SCG ‘ πFÉ¡dG ´ÉØJQ’G ™eh

 á«ÑgòdG »∏◊G ≈∏Y …QÉ÷G ΩÉ©dG ∫ÓN Ö∏£dG

 .êGhõdG πÑb ¬°Shô©d ¢ùjô©dG É¡jó¡j »àdG

 »∏ë∏d kGôéàe ∂∏Á …òdG  ™jóH ¿É°ùZ ∫Ébh

.¿ƒjO ÓH êGhõdG ≈∏Y Ú£°ù∏a ‘ ÜÉÑ°ûdG ™é°ûJ zá«YÉª÷G ¢SGôYC’G{

z999{¢UÉN :IõZ

 ≈∏Y Ú∏Ñ≤ŸG º¶©e ±hõY ¿EG ,IõZ ‘ á«ÑgòdG

 ÉgQÉ©°SCG ´ÉØJQ’ á«ÑgòdG »∏◊G AGöT øY êGhõdG

.ÖgòdG QÉŒ ìÉHQCG ¢VÉØîfG ¤EG iOCG

 IóYÉ°ùeh  äÉ©«ÑŸG  IOÉjõd  ádhÉ  ‘h

 áØ°†dG  ‘  QÉéàdG  ™«Ñj  êGhõdG  ≈∏Y  Ú∏Ñ≤ŸG

 ÖgòdG øe áYƒæ°üe kÉ«∏M IõZ ´É£bh á«Hô¨dG

 πjóÑc  kÉæªK  π`̀bC’G  Èà©j  …ò`̀dGh  ,z14{  QÉ«Y

 πÑb kÉYƒ«°T ÌcCG  ¿Éc …òdG  z21{QÉ«Y Ögò∏d

.QÉ©°SC’G ´ÉØJQG

 ƒg »YÉªL ¢SôY º¶ of »°VÉŸG ∞«°üdG ‘h

 râ sa nR PEG ,IõZ ´É£b ÜƒæL íaQ áæjóe ‘ ºî°VC’G

.»æ«£°ù∏a ¢ùjôY 500 á«eÓ°SE’G á«©ª÷G

 äÉ«æ«£°ù∏a  äGôgR º¡eó≤àJ  ¿É°Sô©dG  QÉ°Sh

 √Qó°üàJ  Öcƒe  ‘  AÉ°†«ÑdG  ÜÉ«ãdG  øjóJôj

 ,z…ó∏ÑdG  í`̀aQ{  Ö©∏e  ‘  ∫Éª÷Gh  ádÉ q«ÿG

 º¡«∏Y ¿hÌæjh ,¿É°Sô©dG Qƒ°†◊G íaÉ°üj å«M

 .äÉjƒ∏◊ÉH º¡«dEG ¿ƒ©aójh ,OhQƒdG

 ∫Éª°T ‘ iôNCG zá«YÉªL ¢SGôYCG{ âª¶fh

 ∫ÓN  á«Hô¨dG  áØ°†dG  ‘  iô`̀NCGh  IõZ  ´É£b

 .IOhó âfÉc ¿É°Sô©dG OGóYCG øµd ,∞«°üdG

 IOÉY  ¬fEÉa  ,õ«‡  ™HÉW  äGP  ¢SGôYCG  É¡fC’h

 ,ËôµdG  ¿BGô≤dG  øe  äÉjBG  IhÓàH  πØ◊G  CGóÑj  Ée

 øe áYƒª›h ,ìGôaC’G ó«°TÉfCG øe ábÉH ¬∏∏îàjh

 Ωó≤ ojh ,áØ©dGh êGhõdG ≈∏Y å– »àdG äÉª∏µdG

 äGóYÉ°ùŸGh  ÉjGó¡dG  øe  áYƒª›  ¿É°Sô©∏d

 ¢Vhô©dG  ¢†©H  Qƒ°†◊G  ógÉ°ûj  ºK  ,á«dÉŸG

 ,á«fGƒ∏¡ÑdG  ÜÉ©dC’Gh  iƒ≤dG  ÜÉ©dCÉc  á≤«°ûdG

 .π«∏dG ∞°üàæe óæY πØ◊G »¡àæjh

 á«eÓ°SE’G á«©ª÷G ¢ù«FQ ΩƒgôH öUÉf ∫Ébh

 √òg  ±ó¡J{:áFÉª°ùªÿG  ¿É°Sô©dG  âaR  »àdG

 ,kÉ«dÉe ÜÉÑ°ûdG  IóYÉ°ùe ¤EG  á«YÉª÷G ¢SGôYC’G

 »àdG  á`̀jOÎ`̀ŸG  ájOÉ°üàb’G  ´É°VhCÓd  kGô¶f

 íæe  Ëó≤J  ºàj  å«M  ;¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  É¡°û«©j

 π tª– ≈∏Y º¡JóYÉ°ùŸ ,êÉàëŸG ÜÉÑ°û∏d á«dÉe

.zêGhõdG äÉ≤Øf

 ájóg  »YÉª÷G  ¢Sô©dG  ¿EG{:ΩƒgôH  ±É°VCGh

 Ö©°ûdG  ¤EG  πH  áaÉc   íaQ  ‹ÉgCG  ¤EG  á«©ª÷G

 ióe  øY  G kÒÑ©J  ¿ƒµ«d  ,¬∏ªcCÉH  »æ«£°ù∏ØdG

 º¡°†©Ñd º¡àÑh º¡µ°SÉ“h áæjóŸG πgCG §HGôJ

 .z¢†©ÑdG

 áeÉbEG  ‘  óYÉ°ùj  »YÉª÷G  Éæ°SôY{:™HÉJh

 ¿ƒjódG øY Ió«©H ,I qô
≤à°ùe á«LhR IÉ«M AÉæHh

 ≈∏Y  ÜÉÑ°ûdG  ™é°ûJ  É¡fCG  Éªc  ,äÉ°ü q̈ æŸGh

 ≈∏Y  º¡°†©H  ÒµØJ  qÖ°üæj  ÚM ¬fC’  ,êGhõ`̀dG

 óæYh  º¡∏gÉc  ≈∏Y  ™≤J  »àdG  ∞«dÉµàdG  QGó≤e

 ¢Sô©dG  Iôµa  øµd  ,¿ƒ©LGÎj  êGhõdÉH  ÒµØàdG

 ÜÉÑ°ûdG  òîà«d  ,á«∏ª©dG  √òg  qöù«J  »YÉª÷G

 .z´öSCG πµ°ûH »HÉéjE’G QGô≤dG

 Gòg  AGQh  øe  ±ó¡J  ¬à«©ªL ¿CG  ≈∏Y  Oó°Th

 OƒdGh  ∞dBÉàdGh  áÑëŸG  QhòH  ¢SôZ  ¤EG  ¢Sô©dG

 ‘  kÉ°Uƒ°üNh  áæjóŸG  ‹ÉgCG  ÚH  »YÉªàL’G

 ¤EG É¡«a êÉàëf »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG √òg πX

.»YÉªàL’G ∂°SÉªàdGh óMƒàdG

 ∫Éb  ¢SGôYC’G  √ò¡d  º«¶æàdG  á«∏ªY  ∫ƒ`̀Mh

 ¢ùªN ‘ πeÉY  500  øe  ÌcCG  ∑QÉ°T{:ΩƒgôH

 OGóYEGh  äÉYÈàdG  ™ªLh ΩÓYE’Gh  ΩÉ¶æ∏d  ¿É÷

 .zÉgÒZh πØ◊G

 ≈∏Y  π°üM  ¢ùjôY  πc  ¿CG  ,ΩƒgôH  í°VhCGh

 áaÉ°VEG  ,á«æ«Y  äGóYÉ°ùeh  »µjôeCG  Q’hO  500
 kÉ¡Lƒe ,á«∏ äÉ°ù°SDƒe øe áeó≤e ÉjGóg ¤EG

 ‘  á«Hô©dG  äÉ«©ªé∏d  ôµ°ûdG  ¬JGP  âbƒdG  ‘

 á«©ª÷G âªYO »àdG äGQÉeE’G ádhOh ájOƒ©°ùdG

 .»YÉª÷G πØ◊G Gòg ìÉ‚E’

 √ö†M  …ò`̀dG  z»YÉª÷G  ¢Sô©dG{  õ«ªàjh

 ∞°üàæe  ≈àM  ôªà°SGh  ,¿ƒ«æ«£°ù∏a  ¿ƒdhDƒ°ùe

 øe  ºYóH  õFGƒ÷G  øe  ójó©dG  OƒLƒH  π«∏dG

.á«æ«£°ù∏a á«∏ äÉ°ù°SDƒe

 óMCG  ƒgh ø°ù◊G ƒHCG ≈Ø£°üe ÜÉ°ûdG ∫ƒ≤jh

 á«YÉªL áMôa ¢û«YCG ¿CG π«ªL A»°T{¿É°Sô©dG

 kGÒãc  ôµaCG  âæc  ó≤∏a  ,Ió``̀MGh  áMôa  ¢ù«dh

 √ÉŒ áÑ≤Y ¿Éc ¬Ø«dÉµJ ´ÉØJQG ¿CG ’EG ,êGhõdÉH

 ‘  ∑QÉ°ûj  ¿CÉH  º∏MCG  âæc  ºch  ,Iƒ£ÿG  √òg

 â°ù«d √ò¡a ,¢SÉædG øe πFÉ¡dG ºµdG Gòg »°SôY

.zIó∏ÑdG πgCG πµd áMôa πH …óMh »àMôa

 Iô¶ædG  Ò«¨J  ¤EG  ø°ù◊G  ƒHCG  ¢ùjô©dG  ÉYOh

 Iôµa{ É¡fCG kGócDƒe ,á«YÉª÷G ¢SGôYC’G øY á«Ñ∏°ùdG

 .zÉ¡JÉ«Ñ∏°S øe ÌcCG É¡JÉ«HÉéjEGh ,á©FGQ óL

 ,ájÉ¨∏d á¶gÉH Ú£°ù∏a ‘ ¢SGôYC’G ∞«dÉµJh

 ‘  π°üJ  å«M  ;iô`̀ NCGh  á≤£æe  ÚH  øjÉÑàJh

 Q’hO ∞dCG 20 ¤EG á«Hô¨dG áØ°†dG ≥WÉæe ¢†©H

 ´É£b ‘ É¡JÉjƒà°ùe ≈fOCG ≠∏ÑJ Éªæ«H ,»µjôeCG

 ÚH Ée ¢Sô©dG á∏ØM ∞«dÉµJ ìhGÎJ å«M ;IõZ

 ô¡ŸG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,Q’hO  5000  ¤EG  2000
 .á«LhõdG ∫õæe ¢ù«°SCÉJ äÉeõ∏à°ùeh

 ∫ÓN º¡°SGôYCG áeÉbEG ≈∏Y ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG πÑ≤jh

 áÑ°ùædÉH  IÒÑc  áeRCG  óLƒj  É‡ ,∞«°üdG  Qƒ¡°T

 øjÒãµdG ™aój …òdG ôeC’G ,¢SGôYC’G äÉYÉb õé◊

 .á«YÉª÷G ¢SGôYC’ÉH ácQÉ°ûª∏d

 ‘  ∑QÉ°T  …òdG  OGƒY  º«gGôHEG  ÜÉ°ûdG  ∫Ébh

 áYÉb OÉéjEG IóY ô¡°TC’ âdhÉM{:»YÉª÷G ¢Sô©dG

 ’ƒd ,±ÉaõdG πLDhCG äóch ,â∏°ûa »æµd ¢Sô©∏d

.zâLhõJ ÉŸ »YÉª÷G ¢Sô©dG ‘ »àcQÉ°ûe

 »YÉª÷G  ¢Sô©dG  ¿CG: kÉë°Vƒe  OGƒ`̀Y  ™HÉJh

 ™àªà°SG  Éªc  ,á`̀jOÉ`̀ŸG  áØ∏µàdG  ¬æY  ∞ØN{

 .zøjôNB’G ¿É°Sô©dG ™e ácÎ°ûŸG áMôØdÉH

 ¢ù«FQ ƒLƒ÷G  ø°ùM QƒàcódG OÉ°TCG ,¬ÑfÉL øe

 IôµØH IõZ ´É£b ‘ á«YöûdG É«∏©dG áªµëŸG

 øY kÉØ«ØîJ É¡«a ¿EG {: kÓFÉb ,á«YÉª÷G ¢SGôYC’G

 »àdGh áØ∏µŸG êGhõdG ôgÉ¶Ÿ áÑ°ùædÉH ÜÉÑ°ûdG

 øY  ÜÉÑ°ûdG  ¢†©H  ±hõ`̀Y  ¤EG  kÉfÉ«MCG  …ODƒ`̀J

 ∂dP  ≈∏Y ÖJÎj É‡ .á°Sƒæ©dG  IOÉjRh  ,êGhõdG

 π≤ãŸG ™ªàéŸG ≈∏Y É¡dÓ¶H »eôJ á«Ñ∏°S QÉKBG

.QÉ°ü◊G πcÉ°ûÃ kÉ°SÉ°SCG

 êGhõdG  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G  ¿CG  ≈∏Y  ƒLƒ÷G  Oó°Th

 ,z¿Éµ°ùdG  áÑ°ùf  IOÉjR  ™e  Ö°SÉæàj{Ú£°ù∏ØH

 á©ØJôe ¬àÑ°ùf âdGR Ée ¥Ó£dG ¿CG í°VhCG ¬æµd

 ºcÉëŸG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ‘

 ìÓ°UE’Gh OÉ°TQE’G{ õcôe AÉ°ûfEÉH âeÉb á«YöûdG

.Ú£°ù∏a ‘ ¥Ó£dG ä’ÉM øe óë∏d z…öSC’G

ƒLƒ÷G  ø°ùM .O
ΩƒgôH öUÉf
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 º∏Y  IPÉà°SCG  ¢TÉÑZ  IRƒ`̀e  IQƒàcódG  âYO

 zÚ°ùM âæH ¬°TƒY ¥GhQ{ á°ù«FQh ´ÉªàL’G

 ájƒ¡dG IQƒ∏Ñd
 ™jöS πµ°ûH πª©dG ¤EG ‘É≤ãdG

 ÉæFÉæHCG ¢SƒØf ‘ ÉgôjòŒh ádhódG ‘ á«æWƒdG

 ¥OCG  ≈àM  ∫ÉW  …òdG  ‘É≤ãdG  hõ¨dG  á¡LGƒŸ

.ÉæJÉ«°Uƒ°üN

 ICGô`̀ŸG  ¿EG  z999{  ™e  QGƒ`̀M  ‘  âdÉbh

 IÒ°ùe  ‘  zá©FGQ{  ÉWGƒ°TCG  â©£b  á«Hô©dG

 QGhOCÓ`̀d  É``̀gDhGOCG  ¿É`̀ch  á«©ªàéŸG  ácQÉ°ûŸG

 kÉ©FGQ áMÉàŸG äÉ«fÉµeE’G øª°V É¡«dEG á∏cƒŸG

 IÒ°ùŸGh ÓjƒW ≥jô£dG ∫GR Ée øµdh ,∂dòc

 :QGƒ◊G ¢üf »∏j Éª«ah ,ábÉ°T

 ÉææµÁ ’ øµdh ,≈≤Ñj ∂°T’ ∫DhÉØàdG 

 ‘ á«YÉªàL’G IÉ«◊G øY çóëàdG

 ,IóMGh Ió```Mƒc »Hô©dG ø```WƒdG

 ∑Éæg ¿CG ágGóH ±hô```©ŸG øe PEG

 â°ù«dh  á«YÉªàLG  zäGƒ```«M{

 øWƒdG ‘ Ió```MGh zIÉ```«M{

 äGƒ```«◊G  √ò```g  ,»```Hô©dG

 á©«Ñ£dG ±ÓàNÉH ∞∏àîJ

 á«°SÉ«°ùdGh  á```«aGô¨÷G

 á«æjódGh á```«fÉµ°ùdGh

 Éª«a (øjódG º¡a …CG)

ó°TGQ ≈°ù«Y :ôjƒ°üJ - ÊÉëæ¶dG ódÉN :QGƒM

 º¡cÎf ¿CG ÉeCG ,QÉ°†dG ÚHh ™aÉædG ÚH ,≥aGƒàj

 øªc  ,»YÉªàLG  QÉëàfG  Gò¡a  íjôdG  Ö¡e  ‘

 .ìÓ°S É‰hO ácô©ª∏d √óæéH ™aój

 á«ª°ùàH  ∂©e  ≥ØJCG  âæc  ¿EG  ,…QOCG  â°ùd

 ,zIôgÉX{ É¡æY CGô≤fh É¡H ™ª°ùf »àdG çOGƒ◊G

 IôgÉ¶dÉa  ,π©ØdÉH  áØ°SDƒe  çOGƒ`̀M  É¡fCG  ™e

 áeÉY äÉgÉŒGh º¶f áYƒª› »g á«YÉªàL’G

 ¿hòîàjh  ,™ªàéŸG  OGôaCG  É¡YÉÑJG  ‘  ∑Î°ûj

 ≥«°ùæJh  áeÉ©dG  º¡JÉ«M º«¶æàd  kÉ°SÉ°SCG  É¡æe

 √ÒZ  øY  √õ«“  »àdG  ¬JÉ«cƒ∏°Sh  ¬JÉ«bÓNCGh

 ,ôNBÉH hCG πµ°ûH É¡©e ™WÉ≤àJ hCG äÉ©ªàéŸG øe

 ∫ÉeôdG ‘ ¢ShDhôdG øaód IÉYóe ¢ù«d Gòg øµdh

 åjó◊G  CGóÑæd  IôgÉX  íÑ°üJ  ≈àM  QÉ¶àf’Gh

 ‘ ¿ƒµj ∑GP PEG  ¬fC’ ,É¡LÓY ádhÉh É¡æY

.áHƒ©°üdG ájÉZ

 ƒ¡a á«YÉªàL’G á∏µ°ûŸG √ò¡d …ó°üàdG ÉeCG

 áFQÉ£dG  á«aÉ≤ãdG  ä
ÓNóª∏d  …ó°üàdÉH  ¿ƒgôe

 ,á q«ª«≤dGh  É¡æe  ,á«YÉªàL’G  ÉæJÉ©ªà›  ≈∏Y

 ≈∏Y  ô¶ædG  öü≤H  ¿ƒµj  ’  ™LÉædG  êÓ©dÉa

 ÉgQhòL  øY  åëÑdÉH  É`̀‰EGh  á∏µ°ûŸG  ôgGƒX

 âKó– óbh .êÓ©dÉH ∑Éæg øe AóÑdGh É¡HÉÑ°S
CGh

 á∏µ°ûe ΩÉeCG øëf º©f  .º¡æ«H Éª«a äÉbÓ©dG

 √ògh ,z»YÉªàL’G ∞æ©dG{ ≈ª°ùJ á«YÉªàLG

 ÉgQGôµJ RôH ¿EG IôgÉX íÑ°üJ ¿CG øµÁ á∏µ°ûŸG

 óªëHh  ,™ªà›  …CG  ‘  »©«Ñ£dG  QÉ`̀WE’G  øY

 ºZôdG  ≈∏©a  ,Éæ©ªà› ‘ çóëj ⁄ Gòg  ˆG

 ¬£HGƒ°V ¬d kÉ©ªà› ÉædRÉe çóëj Ée πc øe

 ÉæFÉæHCG áfÉ°ü
M ΩóYh äÉjóëàdG øY π«∏b πÑb

 .É¡eÉeCG

 á°ù°SDƒe ¬H Ωƒ≤J ¿CG  øµÁ ’ A≈°ûædG á«ªæJ

 ¬ª«ª©J øµÁ ’ ÉgGóMEG ≈∏Y ≥Ñ£æj Éeh ,É¡æ«H

 hCG IQƒ£àe äÉ©ªà› ∑É```æg º©f .á«≤ÑdG ≈∏Y

 ∑Éægh ,Qƒ£àdG ƒëf á≤KGh äGƒ```£îH Ò°ùJ »g

 IÒãc äÓµ°ûe ø```e ÊÉ©J ∫GõJ ’ äÉ```©ªà›

 IQÉÑL Oƒ¡÷ êÉàëj É```¡æe ¢UÓÿGh ,Ió≤©e

 , k’hCG Ò«¨à∏d á```«°SÉ«°ù
dG IOGQE’G Oƒ```LƒH CGóÑJ

 á«ªgCÉH äÉ©ªàéŸG ∂∏J ‘ OGô```aC’G áYÉæb ºK

 .Qƒ£àdGh Ò¨àdG

 πµH  ? kÉÑ∏°S  ô qKCG  GPÉŸ  ,∫DhÉ°ùàdG  Éæ«∏Y  ájGóH

 IQƒãdG  .áØ«©°V  âfÉc  ÉæàYÉæe  ¿C’  áWÉ°ùH

 ⁄É©dG â∏©L ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ‘ âKóM »àdG

 É qæc  Éªc  Ió`̀MGh  ájôb  ó©J  ⁄h  ,Ió`̀MGh  áaôZ

 Qƒ£àdG  ‘  πFÉg  ´QÉ°ùJ  ∑Éæ¡a  , kÉ≤HÉ°S  OOô of

 hCG  ¬d  …ó°üàdG  á«∏ªY  øe  π©L  ,»LƒdƒæµàdG

 :ƒg  Éæg  ∫GDƒ°ùdÉa  Gòd  .á«ãÑY  ádCÉ°ùe  √ôé nM

 ∫ÉW …òdG ‘É≤ãdG hõ¨dG Gòg ™e πeÉ©àdG á«Ø«c

 πª©dG Éæ«∏Y ¿CG ó≤àYCG .ÉæJÉ«°Uƒ°üN ¥OCG ≈àM

 ÉgôjòŒh á«æWƒdG Éæàjƒg IQƒ∏Ñd ™jöS πµ°ûH

 ájƒ¡dG  √òg  äÉfƒµe  πµH  ,ÉæFÉæHCG  ¢SƒØf  ‘

 ,äGó≤à©ŸGh ïjQÉàdGh áeC’Gh øWƒ∏d AÉªàfG øe

 É qæ°ü nM GPEÉa  ,á«aÉ≤ãdG  ¬à«
°Uƒ°üN Ö©°T  πµ∏a

 ´ÓWE’G øe º¡«∏Y ≈°ûîf ød ,º«≤dG √ò¡H Éf
AÉæHCG

 äGhOCG ¿ƒµ∏Á º¡fC’ ,iôNC’G ·C’G äÉaÉ≤K ≈∏Y

 ’ Éeh º¡©e ≥aGƒàj Ée ÚH áë«ë°üdG ¢SÉ«≤dG
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 á£≤f øe kGójó–h ,¿Éà°ùcÉH øe óæ¡dG ∫ƒNO zQƒg’{  áæjóe  ¤EG  ÜôbC’G  ájOhó◊G  z¬cGh{ ÒµØJ ¤EG  êÉà– ádCÉ°ùe É¡fCG  ÚÑJ ,á«îjQÉàdG áaÉ°ùŸÉa ;á°UÉN äGõ«¡Œ ¤EG ‹ÉàdÉHh IOGQEGh á«fÉà°ùcÉÑdG á£≤ædG øY z…ÉÑeƒe{ π°üØJ »àdG π©Œh ,≥ëH á«dÉ«N áaÉ°ùe ,¿B’G É¡«a øëf »àdG ¿CG kÉ°Uƒ°üN ,kGôH É¡©£b ‘ OOÎj øjôeÉ¨ŸG ÈcCG AGôë°U  ,ájóæ¡dG  –  á«fÉà°ùcÉÑdG  Ohó◊G  ájGóH ∂dòd  ,IôWÉ  øe  ƒ∏îJ  ’h  ,á«eGÎe  á«∏eQ øe áÑjô≤dG z…óæÑdhGQ{ áæjóe ¤EG IOƒ©dG ÉfQôb.IôFÉ£dÉH ôØ°ùdGh áª°UÉ©dG zOÉHBG ΩÓ°SEG{

ágÉàe áæjóe ,¢ù£°ùZCG  ô¡°T  ‘  áHƒWôdG  Üô¨à°ùf  ⁄ QÉ£e øe ÚLQÉN øëfh ÉægƒLh â°ùe’ ÉeóæY

 É¡àYÉ°S ‹ GóH óbh ,ºMOõŸG z‹hódG …ÉÑeƒe{ QÉ£e ‘ √ÉæjCGQ Éeh .⁄É©dG ‘ kÉeÉMORG ÌcC’G ¬fCG QÉ£e …CG ‘ ¬àjDhQh ,¬àjGhQ Ö©°üJ z…ÉÑeƒe{ ¥ƒa ∞≤j äGRGƒ÷G »ØXƒe óMCG âjCGQ ó≤a ,ôNBG ÚeOÉ≤dG  äGRGƒL º∏°ùàj  ¬YÉØJQG  øeh ,ÖàµŸG ∑Éæg  ¿EG  í«ë°U  !z∞`̀bGƒ`̀dG  ≈∏Y{  É¡ªàî«d âYO ,±hô¶dG øe ´ƒf …CG øµd ,ó∏H πc ‘ kÉahôX.…QOCG ’ ?∂ë°†ŸG Öjô¨dG ô¶æŸG Gòg â s∏µ°Th å«ëH  áeÉî°†dG  øe  z…ÉÑeƒe{  áæjóe kGóL  πjƒWh  πjƒW  âbh  ¤EG  êÉà– ∂fCG  ó≤à©J É¡FÉ°ûMCG  ‘  ∫ƒéàJh  ,É¡«∏Y  ±ô©àJ  »µd ÅWÉ°ûdG  ≈∏Y  á©bGƒdG  áæjóŸG  √ò¡a  .á«∏NGódG áØ°†dG ‘ ¿ÉªY áæ£∏°S ádÉÑ ob{ óæ¡∏d »Hô¨dG áj’ƒdG  áª°UÉY  »g ,zÜô©dG  ôëH  øe  iôNC’G É¡fÉµ°Sh  , rºc  344  É¡àMÉ°ùeh  ,zGÎ°TGQÉgÉe{

 .ådÉãdG  ⁄É©dG  ¿Gó∏H  øe  z¬dÉëH{  ó∏H  ¿Éµ°S ¢UÉî°TCG ™e π°UGƒàdGh IóYÉ°ùŸG ¢†©H ™e øµd ìÉàØf’Gh  IOƒ`̀ŸGh  áaÉ≤ãdG  øe  mQób  ≈∏Y  QÉÑc ™àªàdG  Éæ©£à°SG  ,¿ƒdƒ≤j  Éªc  zá«fÉÑMôŸG{h.ó«÷G …óæ¡dG ΩÉ©£dÉH kÉ°Uƒ°üN

QõL ™Ñ°S ,QõL  ™Ñ°S  ≈∏Y  íjÎ°ùJ  z…ÉÑeƒe{  áæjóe πch  ,øjOÉ«°üdG  äÉ©ªéàd  kÉfÉµe  âfÉc  óbh øY  IQÉÑY  kÉeƒj  âfÉc  Qõ`̀÷G  ∂∏J  øe  IôjõL âYÉ£à°SG  …ÉÑeƒe  øµd  ,áµ∏‡  hCG  ájQƒWGÈeG É¡fhôb øe Qõ÷G √òg Öë°S zÉgõ«“h É¡FÉcòH{ ™°SÉàdG ¿ô≤dG ∫ÓN äRôH ¿CG ó©H ,É¡H É¡£HÎd ,á«ª«∏©àdGh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdÉH äõ«“h ,öûY ∫Ó≤à°SG  ácôM{  QGô≤à°SG  ∂dP  ≈∏Y  ÉgóYÉ°S

.øjöû©dG ¿ô≤dG πFGhCG É¡«a á«°SÉ«°ùdG zóæ¡dG

ájQƒ¡ª÷G Ωƒj ≥FÉ°S øe ÉgÉæ©ª°S á∏ªL..zá∏£Y Ωƒj ¬fEG{ ,á∏£©dG ≈∏Y ∫ój Ée íª∏f ⁄ ÉæfCG ºZQ ,»°ùcÉàdG øe kÉXÉ¶àcG  ÌcCG  äóH  πH  ,á«dÉN ´QGƒ°ûdG  Óa ácôM  ’h  ,á≤∏¨e  ájQÉéàdG  ∫ÉëŸG  ’h  ,πÑb äÉÑcôŸG ´GƒfCG »°ü– ∞«c ±ô©J ’ »àdG QhôŸG A»°T  ’  ..∂dƒM øe  √ÉŒG  πc  ‘ zá°†cGôdG{ ¿Gó∏ÑdG ‘ ÉfóæY ∫É◊G ƒg Éªc á∏£©dG ≈∏Y ∫ój »àdG »gh óæ¡dG ‘ äÓ£©dG ÌµJ πg ...á«Hô©dG Éæ≤aGôe ÉædCÉ°Sh ?QÉ¡f π«d ∫ÉªYC’G É¡«a ∞bƒàJ’ ..IOhó  É¡fEG  :∫É≤a  ,óæ¡dG  ‘  äÓ£©dG  øY ;ΩÉ©dG ∫GƒW §≤a ΩÉjCG áKÓãdG ió©àJ ’h á∏«∏b øe ôjÉæj ‘ ∫Ó≤à°S’G áÑ°SÉæŸ á∏£Y ∂dÉæ¡a πc øe ¢ù£°ùZG  ‘ ájQƒ¡ª÷G Ωƒjh ,ΩÉY πc ,ΩÉY πc øe ôHƒàcCG ‘ ƒg ådÉãdG Ωƒ«dGh ,ΩÉY ¿ƒµj  ’  ∞«ch  ,ájóæ¡dG  áeC’G  ≈∏Y  õjõY  ƒgh π£H z…ófÉZ{ óæ¡dG º«YR IO’h Ωƒj ƒgh ∂dòc ∞æYÓdG ìÉØc ÖMÉ°Uh ájQƒ¡ª÷Gh ∫Ó≤à°S’G
.ÊÉ£jÈdG ôª©à°ùŸG ó°V Ωƒj ‘ ?Éæ∏°Uh øëf á∏£Y Ωƒj …CG ‘ ,iôJ ..(1950  ,ájQƒ¡ª÷G  ¿Ó`̀YEG  ΩÉY)  ájQƒ¡ª÷G ¬dh õ«ªàeh »æWh Ωƒj ‘ kGó∏H π°üJ ¿CG π«ªL
.¬Ñ©°T Üƒ∏b ‘ ¬àfÉµe

Ohƒ«dƒH â°ù«d ?É¡Ø°Uh ™«£à°ùJ á«FÉªæ«°S áæjóe …CGh Ée  ≈∏Y  É¡«a  á°ù°SDƒe  πc  πH  ,ágÉàe  …ÉÑeƒe πÑb  øe  â`̀ jCGQ  ..É`̀¡`̀JGP  óëH  ágÉàe  »g  hóÑj ¢Sƒd ‘ zOhƒ«dƒg{ »FÉªæ«°ùdG êÉàfE’G áæjóe zOhƒ«dƒH{ áæjóe πãe øµd ,öüe ‘h ,¢Sƒ∏‚CG ´É°ùJ’G  øe  »¡a  ,iôJ  ¿CG  øµÁ’  …ÉÑeƒe  ‘ ¢ù«dh  ,óMGƒdG  Ωƒ«dG  ‘ èàæJ  É¡Ñ°ù– å«ëH hóÑj zOhƒ«dƒH{ á°übh .º∏«a øe ÌcCG ,ô¡°ûdG ‘ zOhƒ«dƒg{`d »YGóHE’G …qóëàdG øe ´ƒf É¡fCG ‹ øe ÊÉãdGh  ∫hC’G  º°S’G  GhòNCG  Oƒæ¡dÉa ;É¡°ùØf ådÉãdG  ±ô`̀◊Gh  zƒH{  …ÉÑeƒe  Ëó≤dG  º°S’G

 ¬©e íÑ°ü«d zOhƒ«dƒg{ º°SG ‘ ÒNC’G ≈àM »g …ÉÑeƒeh ,zOhƒ«dƒH{ ƒg ójóL ådÉK º°SG ,⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ΩÓaCÓd kÉLÉàfEG ÌcC’G áæjóŸG É°†©H óæ¡dG Ohƒ«dƒH ¤EG ™aóJ Ohƒ«dƒg ¿EG πH áMÉ°ùŸG ÖÑ°ùH ∑Éæg É¡LÉàfEG ºà«d É¡eÓaCG øe .iôNC’G  á«LÉàfE’G  ∞«dÉµàdGh  á∏eÉ©dG  …ójC’Gh OƒLƒdh  »FÉªæ«°ùdG  êÉ`̀à`̀fE’G)  ÖÑ°ùdG  Gò¡dh áæjóŸG  √òg  ôaƒJ  (äÉ«°ùæ÷G  IOó©àe  äÉcöT øjôLÉ¡ŸG ÜòŒh ,≈∏YCG á°û«©eh πNO iƒà°ùe …Ìj  ÉYƒæJ  Gƒ∏µ°û«d  ,⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL  øe.ájÉ¡f øe ájGóH É¡d ±ô©J ’ »àdG áæjóŸG √òg

ÖFÉé©dG ¢VQCG äGOÉ°üàb’G ÈcCG ÚH z12{ ºbôdG óæ¡dG πà– ºZQh  ,á«FGöT  Iƒb  ÈcCG  ™HGQ  »gh  ,⁄É©dG  ‘ ÊÉ©J ,`` á≤«≤◊G √ò¡d ¿ƒÑ°†¨j ’ ºgh `` ,∂dP.ájò¨àdG Aƒ°Sh á« ueC’Gh ô≤ØdG øe óæ¡dG äÉ«ªëŸG IQÉjR ¬«∏Y ‘ÉµdG âbƒdG ∂∏àÁ øe äÉ¨∏d πgòe ´ƒæàH ™àªàJ Ωƒ«dG óæ¡dÉa ,ájÈdG πgòe ´ƒæJ ôNB’G ÖfÉ÷G ‘ ¬∏HÉ≤j ,¥GôYC’Gh

 »àdG  äÉ«ªëŸG  øe  ´Gƒ`̀fCG  ..ájÈdG  IÉ«◊G  ‘ ¤EG  ∑Éæg  âæWƒà°SG  óbh  IQOÉf  äÉfGƒ«M º°†J ‘ É¡°VGô≤fG  âÑK »àdG  äÉJÉÑædG  OƒLh ÖfÉL.π©ØdÉH zÖFÉé©dG ¢VQCG{ É¡fEG ..kÉÑjô≤J ⁄É©dG

 !äGQÉ¡ÑdG Ée ∑GQOCG Éeh á°UÉN  ájóæg  ΩÉ©W  áÑLh  ∫hÉæàJ  ÉeóæY óŒ  ∞«c  ±ô©à°S  ,¿ƒdƒ≤j  Éªc  z∫É°û«Ñ°S{ IQÉŒ ÖÑ°ùH âeÉb »àdG Ühô◊G ¢†©Ñd kGôjÈJ »æZ …óæ¡dG ïÑ£ŸÉa .ôjô◊G ≥jôWh äGQÉ¡ÑdG á«°ù«FôdG  IOÉŸÉa  ,√OGó©J  ™«£à°ùJ  ’  óM  ¤EG øeh äGQÉ¡ÑdGh ÜÉ°ûYC’G ºK ,´GƒfCG ƒgh RQC’G ¬«a »àdG äÉÑLƒdG øeh .( qOÉ◊Gh Oƒ°SC’G πØ∏ØdG) É¡æ«H ™£b  ™e  RôdÉH  ∂ª°ùdG  áÑLh  ,AôŸG  ÉgÉ°ùæj  ’ êõà“ ÉeóæY ∂ª°ùdG áMƒ∏e âfÉc ó≤d ;¢SÉfÉfC’G ’h á«¡°T áª≤d πµ°ûJ ,Iƒ∏◊G ¢SÉfÉfC’G á©£≤H ¿ÉµŸG äôªZ óbh πcCÉJ ∂fCG ∞«c ô©°ûà°S ..Ö«WCG Üƒ«£dG  áëFGQh  ,´ƒf  πc  øe  QÉ`̀gRC’Gh  OhQƒdG »°†≤J ∂∏©Œ ∂dƒM óæ¡dG OQhh ∂°ùeh OƒY øe .kGóHCG »böûdG ∫É«ÿG ¥QÉØj ’ kÉàbh

»Hô◊G ø°ùM óª
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ممار�سات فردية لها اآثارها!
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علي بن اأبي طالب
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 IQhódG á∏«°üM »g , kÉYhöûe ¿höûYh á©Ñ°S

 …òdG zóæ°S{ »FÉªæ«°ùdG πjƒªàdG ¥hóæ°üd ¤hC’G

 πjôHCG ‘ z»FÉªæ«°ùdG »ÑXƒHCG ¿ÉLô¡e{ ¬≤∏WCG

 á«FÉªæ«°S ™jQÉ°ûŸ ºYódG Ëó≤J ±ó¡H »°VÉŸG

 êÉàfE’Gh  ƒjQÉæ«°ùdG  ôjƒ£J  »à∏Môe  ‘ á«HôY

 ‹ÉªLE’G  ºYódG  áª«b  π°üJ  å«M  ,»FÉ¡ædG

 ¬æe  ó«Øà°ùJh  , kÉjƒæ°S  Q’hO  ¿ƒ«∏e  ∞°üf  ¤EG

.á∏jƒ£dG á«≤FÉKƒdGh á«FGhô
dG ™jQÉ°ûŸG

 Éæ«≤àdG  ,¥hóæ°üdG  Gòg  ≈∏Y  Aƒ°†dG  AÉ≤dE’h

 á«FÉªæ«°ùdG  èeGÈdG  á≤°ùæe  É«°SÉe  Ò«H-…QÉe

.zóæ°S{ ¥hóæ°U ≈∏Y áaöûŸGh áéàæŸGh

 »æJAÉL{:É«°SÉe ∫ƒ≤J ¥hóæ°üdG Iôµa ∫ƒMh

 ,§°ShC’G ¥öûdG ∫hO ‘ ∫ƒLCG ÉfCGh zóæ°S{ Iôµa

 ÚLô øe ∫hódG √òg »YóÑe º¶©e ¿CG â¶MÓa

 ‘ Óãªa  ,…OÉŸG  ºYódG  ¤EG  ¿hô≤àØj  Ú∏ã‡h

 í°T  øe  ¿ƒfÉ©j  ÚLôîŸG  ¿CG  âjCGQ  ,Ú£°ù∏a

 ’h  ,á«FÉªæ«°ùdG  º¡dÉªYE’  …OÉŸG  πjƒªàdG  ‘

 ºYóJ »àdG ájOÉŸGh á«æ≤àdG äÉ«fÉµeE’G ¿ƒµ∏Á

 øe ÒãµdG óLƒj kÓãe öüe ‘ Éªæ«H .º¡JÉYGóHEG

 äÉ«fÉµeE’G º¡d äôî o°S øjòdG QÉÑµdG ÚLôîŸG

 Éªæ«°ùdG áYÉæ°U QÉgORG ‘ ÒÑc ó¡éH Gƒ∏ªYh

.ájöüŸG

 ôjóŸG  â«dQÉµ°S  Î«H  ™e  â«≤àdG  ∂dP  ó©H

 ,z»FÉªæ«°ùdG  »ÑXƒHCG  ¿ÉLô¡e{`d  …ò«ØæàdG

 ¬°ù«°SCÉJ  ºà«d  ,´höûŸG  Iôµa  ¬«∏Y  â°VôYh

 »FÉªæ«°ùdG  ¿ÉLô¡ŸG  ∫ÓN  øe  »ÑXƒHCG  ‘

 πjôHEG  ‘  ≥∏WCG  å«M  ,∂dP  Éæd  ”  ,π©ØdÉHh

 ‘ »FÉªæ«°ùdG z¿Éc{ ¿ÉLô¡e ∫ÓN »°VÉŸG

.zÉ°ùfôa

:z999{ `d É«°SÉe …QÉe

ó°TGQ ≈°ù«Y :ôjƒ°üJ - ÊÉëæ¶dG ódÉN

¥hóæ°üdG á«ªgCG

 ∫ƒ≤J  ¬à«ªgCGh  ´hö`̀û`̀ŸG  Gò`̀g  IOGô`̀ a  ø`̀Yh

 , kÉ«HôY ¬Yƒf øe ∫hC’G ¥hóæ°üdG Gòg ó©j{:É«°SÉe

 ‘  kÉ£ÑJôe  ¬fƒc  ,á«ª°SôdG  áØ°U  πªëj  å«M

 ™e , kÉ«HôY óFGôdG z»FÉªæ«°ùdG »ÑXƒHCG{ ¿ÉLô¡e

 …OÉe ºYO ¢ùfƒJh Üô¨ŸÉc ∫hO ‘ óLƒj ¬fCG

 É¡æµd ,á«YGóHE’G ∫ÉªYC’Gh á«FÉªæ«°ùdG ™jQÉ°ûª∏d

 É¡JGòH áªFÉbh á∏≤à°ùe â°ù«dh äÉeƒµë∏d á©HÉJ

 ¬fƒc øe ¥hóæ°üdG á«ªgCG »JCÉJh.óæ°S ¥hóæ°üc

 zôjƒ£àdG{»à∏Môe ‘ ΩÓaC’G »Lô óYÉ°ùj

 á«FGhôdG  ΩÓaC’G  øe  πµd  z»FÉ¡ædG  êÉàfE’G{h

 É¡©æ°üj »àdG á∏jƒ£dG á«≤FÉKƒdG ΩÓaC’Gh á∏jƒ£dG

 áëæe π°üJ å«M ,»Hô©dG ⁄É©dG øe ¿ƒLô

 π°üJ  Éª«a  ,  Q’hO  ∞dCG  20  ¤EG  z  ôjƒ£àdG{

 ∞dCG  60  ¤EG  z»FÉ¡ædG  êÉàfE’G{  áëæe  áª«b

 ´höûŸG á«Yƒæd kÉ≤ah O qóëàJ Éæg áª«≤dGh ,Q’hO

 ¬JQób  ióe  ∂dòch  ,√RÉ‚E’  á«≤ÑàŸG  πMGôŸGh

.ziôNCG íæe øe IOÉØà°S’G ≈∏Y

 ¤EG  kGóL  º¡e  ¥hóæ°üdG  Gòg{:É«°SÉe  ™HÉàJh

 »ÑXƒHCG  ¿ÉLô¡e ¤EGh  kÉeƒªY á«Hô©dG  Éªæ«°ùdG

 óaôj  ¬fƒc  ,¢Uƒ°üÿG  ¬Lh  ≈∏Y  »FÉªæ«°ùdG

 ,Iõ«ªŸG  á«FÉªæ«°ùdG  ΩÓaC’ÉH  á«Hô©dG  áMÉ°ùdG

 ¿ÉLô¡ŸG  äÉ«dÉ©a  AGôKEG  ‘  ºgÉ°ùj  ‹ÉàdÉHh

 »FÉªæ«°ùdG »ÑXƒHCG ¿ÉLô¡e íÑ°ü«d ,ΩÓaC’G √ò¡H

 áYóÑŸG á«Hô©dG ΩÓaC’G ¥Ó£f’ IQÉæeh á°üæe

.z⁄É©dG ∫ƒM

á«FÉªæ«°S áaÉ≤K

 áaÉ≤ãdG  ö`̀û`̀f  ‘  ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  QhO  ø``̀Yh

 âHÉLCG,ÖgGƒŸG …hP øe ÜÉÑ°ûdG iód á«FÉªæ«°ùdG

 Oó÷G  ÚLôîŸG  ó«H  òNCÉj  ¥hóæ°üdG{:É«°SÉe

 πª©dG  áaÉ≤K  º¡d  Ωó`̀≤`̀jh  , kÉ`̀jOÉ`̀e  º¡ªYójh

 äGAÉ≤dh  ,πªY  ¢`̀ TQh  ∫Ó`̀N  øe  »FÉªæ«°ùdG

 ™jQÉ°ûŸG  á©HÉàe  É¡aóg  á«ª«∏©Jh  á«Øjô©J

 AÉæHh ÚLôîŸG »bÓJ í«àJ å«M á«FÉªæ«°ùdG

 ÊÉ°ùfE’G  øjó«©°üdG  ≈∏Y  äÉbÓ©dG  øe  áµÑ°T

 Úéàæe AÉ≤∏d ∫ÉéŸG º¡eÉeCG í°ùØà`d ,»æ¡ŸGh

 ÉÃQh RÉ‚E’G ó«b º¡©jQÉ°ûe ¿hógÉ°ûj ÚYRƒeh

.zkÉ«aÉ°VEG kÉªYO É¡fƒëæÁ

 ∫ƒ≤J  ¥hóæ°üdG  πªY  á`̀«`̀dBG  ¢Uƒ°üîHh

 ∞dCÉàJ  á°UÉN  áæ÷ zóæ°S{  ¥hóæ°üd{:É«°SÉe

 IÈÿG  ÜÉë°UCG  Ú«FÉªæ«°ùdG  øe  áYƒª› øe

 Î«H  :º`̀gh  »FÉªæ«°ùdG  ∫ÉéŸG  ‘  á≤«ª©dG

 ≈°ù«Yh  ¿ÉLô¡ª∏d  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  â«dQÉµ°S

 GõjÒJh  Ò«H  …QÉeh  ¿ÉLô¡ŸG  ôjóe  »YhQõŸG

 √òg,  »ª«ªàdG  ∫É°ûàfGh  »£∏°S  É°TQh  Éæ«aÉc

 øjòg ∫ÓNh ,áæ°ùdG  ‘ ÚJôe ™ªàŒ áæé∏dG

 »àdG  ΩÓ`̀aC’G  AÉ≤àfGh  QÉ«àNG  ºàj  ÚYÉªàL’G

.záëæŸG ¥hóæ°üdG É¡d Ωó≤«°S

 QÉ«àN’G É¡°SÉ°SCG ≈∏Y ºàj »àdG •höûdG ∫ƒMh

 ´höûŸG  ¿ƒµj  ¿CG  Öéj{:á∏FÉb  É«°SÉe  í°VƒJ

 áÑ°ùædÉHh ,Ú«HôY èàæeh êô πªY øe Ωó≤ŸG

 QÉµàH’Gh á«YƒædÉH πãªàJ »¡a QÉ«àN’G ÒjÉ©Ÿ

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,´ƒ°Vƒª∏d  IO qô
ØàŸG  áHQÉ≤ŸGh

 Oƒj Éeh ´ƒ°VƒŸÉH á≤ q∏©àe É°†jCG áª¡e ÒjÉ©e

.z¬ª∏«a ∫ÓN øe ¬dƒ≤j ¿CG êôîŸG

 ∫ÓN  áæé∏dG  ¬LGƒJ  »àdG  äÉHƒ©°üdG  øYh

 áëæª∏d  áeó≤àŸG  ∫É`̀ ª`̀YC’G  QÉ«àNG  á«∏ªY

 ÉfQÉ«àNG  ∫ÓN äÉWƒ¨°V  …CG  ¬LGƒf  ⁄{:∫ƒ≤J

 πÑb øe ≥Ñ°ùe •höT Îaód OƒLh ’h ,™jQÉ°ûŸG

 OhCG …òdGh .∂dP ó°ü≤J âæc ¿EG ,¿ÉLô¡ŸG IQGOEG

 kÉªàM á«HÉéjEG É¡æµd äÉHƒ©°U Éæ¡LGh ÉæfCG √ôcP

 äÉÑ∏£dÉa ,áëæŸÉH IõFÉØdG ΩÓaCÓd ÉfQÉ«àNG ‘

 ¢ùØæHh  ,∫É«ÿG  ¥ƒØJ  ób  kGóL  IÒãc  áeó≤ŸG

 øªµJ Éæ¡a ,á«dÉY IOƒéH É¡ª¶©e RÉà“ âbƒdG

110

 ôjÉæj ( )Oó©dG

111

 ôjÉæj ( )Oó©dG

 ⁄É©dG  ¢`̀SCÉ`̀c{  ádƒ£H  ìÉ`̀‚  öüà≤j  ⁄
 ≈ÑXƒHCG  áª°UÉ©dG  ≈a  âªààNG  ≈àdG  zájófCÓd
 ÚH  ≈°VÉjôdG  ÖfÉ÷G  ≈∏Y  »°VÉŸG  ô¡°ûdG
 IóY ÖfGƒL ¤EG óàeG πH ,⁄É©dG ≈a QÉÑµdG ájófC’G
 ,»æ≤àdG êGôNE’Gh º«¶æàdG ábO :É¡ªgCG øe ,iôNCG
 á¡Lh ≈ÑXƒHCG øe π©L  iòdG »MÉ«°ùdG ∫ÉÑbE’Gh

 .á°VÉjôdG ¥É°ûY πµd
 á«∏ëŸG  áª¶æŸG  áæé∏dG  ìÉ`̀‚  ¿CG  Éªc
 çó◊G º«¶æJ ≈a ,á«æWƒdG ÉgQOGƒµH ∫Éjófƒª∏d
 ô¡X  Iƒbh  áHÓ°U  øe  OGR  ,≥FÓdG  πµ°ûdG  Gò¡H
 äOGR  ¿CG  ó©H,ô£b  ádhO  ≈a  á°VÉjôdG  ‹hDƒ°ùe
 ∫Éjófƒe áaÉ°†à°SG πÑb kÉ°†jCG ºgQOGƒc ≈a º¡à≤K
.§°Sh’G ¥öûdG á≤£æe ≈a ¤hC’G Iôª∏d 2022

 »Hô©dG ìÉéædG Rqõ nY iòdG πNóŸG Gòg ∫ƒMh
 â°UôM  ,á«ŸÉ©dG  ä’ƒ£ÑdG  iÈµd  ≈ª«¶æàdG
 óª øe ÖfGƒ÷G ∂∏J ìÉ°†«à°SG ≈∏Y z999{
 ¿CG ócCG …òdG IôµdG OÉ–G ¢ù«FQ ≈ã«eôdG ¿ÉØ∏N
 ,ájófCÓd ⁄É©dG ¢SCÉµd á«∏ëŸG áª¶æŸG áæé∏dG

 ΩÉ©dG É¡à¡LGh »àdG äÉHƒ©°üdG ‘ÓJ ≈a âë‚
 Ò¨ nJ …òdG …ÒgÉª÷G Qƒ°†◊G :É¡ªgCGh »°VÉŸG
 äÉjQÉÑe ó¡°T å«M ,á«dÉ◊G áî°ùædG  ‘ kÉ«∏ oc
 , kÉÑjô≤J êôØàe ∞dCG 170  øe Üô≤j Ée ádƒ£ÑdG
 ‘ äGQÉeE’G  ìÉ‚ äócCG,áæé∏dG ¿CG  ¤EG kGÒ°ûe
 ≈∏Y  á«fÉãdG  Iôª∏d  á©HÉ°ùdG  áî°ùædG  º«¶æJ

.‹GƒàdG
 ≥jôØd  ± uöû oŸG Qƒ¡¶dG   ¤EG  ,≈ã«eôdG  QÉ°TCGh
 ÌcCG kAGOCG Ωób  å«M ,äGQÉeE’G πã‡ zIóMƒdG{
 øµªàj  ⁄  Éªæ«H  ,¤hC’G  IGQÉÑŸG  ‘ ™FGQ  øe
 ≥jôØdG Iƒ≤d ÉÃQ á«fÉãdG IGQÉÑŸG ≈a RƒØdG øe
 ,äÉjQÉÑe çÓK ¢VÉN πªéŸG ‘ ¬æµdh ,…QƒµdG
 IGQÉÑe ‘ IQÉ°ùÿG ≥ëà°ùj ⁄h kGõ«‡ kAGOCG Ω sóbh ≈a  Éææµd  ,¢SOÉ°ùdGh  ¢ùeÉÿG  øjõcôŸG  ójó–
 ,äÉ°ùaÉæŸG  ∂∏J  øe  kGÒãc  ÉfóØà°SG  ájÉ¡ædG
 øe IÒNC’G  ≥FÉbódG  ≈∏Y ßaÉëf ∞«c ÉæaôYh

. AÉ≤∏dG
 óLGƒàdG  ≈∏Y  á«JGQÉeE’G  ¥ôØdG  IQób  ∫ƒMh

 Iƒb π≤J ’ É¡fCG ,≈ã«eôdG ócCG ,ádƒ£ÑdG ‘ kGOó›
 πch äÉ«FÉ¡æ∏d â∏gCÉJ »àdG ájƒ«°SB’G ¥ô pØdG øY

.IOQGh ä’ÉªàM’G
  Úª°SƒŸG  ∫ÓN  ¬`̀fCG  kGó«L  ±ô`̀YCG{  :™HÉJh
 á«JGQÉeE’G  ájófC’G  ácQÉ°ûe  øµJ  ⁄  ,Ú«°VÉŸG
 ,Üƒ∏£ŸG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y É«°SBG  ∫É£HCG  …QhO  ‘
 ¤EG  ô¶ædÉH  øµdh  ,I qƒLôŸG  èFÉàædG  ≥≤– ⁄h
 ‘ óLGƒàdG Éææµª«a ,¤É◊G º°SƒŸG ‘ iƒà°ùŸG

.z¬∏eCÉf …òdG πµ°ûdÉH ájƒ«°SB’G ádƒ£ÑdG
 äGQÉeE’G  ìÉ‚ ¿EG  :IôµdG  OÉ–G  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 ≈a  è«∏ÿG  ∫hO  IQób  ≈∏Y  π«dO  º«¶æàdG  ≈a
 ádƒ£ÑdG  ójóëàdÉHh  ,ä’ƒ£ÑdG  iÈc  áaÉ°†à°SG
 ÉeóæY ,2022 ΩÉY ≈a á≤£æŸG Égô¶àæJ ≈àdG

.∫ÉjófƒŸG ô£b ∞«°†à°ùJ
 ¢†©Ñd äGQÉeE’G áaÉ°†à°SG á«fÉµeEG ≈∏Y kGOQh
 äGQÉeE’G  ¿CG  ócCG  ,2022  ⁄É©dG  ¢SCÉc  äÉjQÉÑe
 çó◊G Gòg ‘ ô£b IóYÉ°ùŸ ΩÉJ OGó©à°SG ≈∏Y
 IƒNC’G áeóN ‘ É¡JÉ«fÉµeEG ™°†J É¡fCGh ,ºî°†dG

 Ö∏£J ⁄ ô£b ¿CG ’EG ,∫ÉjófƒŸG ìÉ‚E’ Újô£≤dG
 áaÉ°†à°SGh  º«¶æàdG  ‘  É¡àcQÉ°ûe  ¿B’G  ≈àM

.äÉjQÉÑŸG ¢†©H

á«dÉãe ádƒ£H
 …öùjƒ°ùdG  p∞îj  ⁄  ,ô``NB’G  ÖfÉ÷G  ≈∏Y
 Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–’G ¢ù«FQ ôJÓH ∞jRƒL
 äGQÉeE’G  ¬àeób  …òdG  ™FGôdG  º«¶æàdÉH  ¬JOÉ©°S
 É¡àî°ùf  ‘  ájófCÓd  ⁄É©dG  ¢SCÉc  ádƒ£Ñd
 âeÉb  …òdG  ÒÑµdG  Oƒ¡éŸÉH  kGó«°ûe  ,á©HÉ°ùdG
 É¡LGôNEGh ádƒ£ÑdG ìÉ‚EG ‘ äGQÉeE’G ádhO ¬H
 ÊÉãdG  ΩÉ©∏d  É¡àaÉ°†à°SG  ó©H  ,πãeC’G  πµ°ûdÉH
 Qƒ£J ‹É◊G ΩÉ©dG ‘ º«¶æàdG ¿CGh ,‹GƒàdG ≈∏Y
 äGQÉeE’G äô¡XCG å«M ,á≤HÉ°ùdG áî°ùædG øY kGÒãc
. äÉjQÉÑŸG áaÉ°†à°SGh º«¶æàdG ‘ á≤FÉa äGQób

 kGôgÉH kÉMÉ‚ âë‚ äGQÉeE’G ¿EG :ôJÓH ∫Ébh
 Öé© oe zÉØ«ØdG{ ¿CGh ,á«dÉãe ádƒ£H º«¶æJ ‘
 ájCG ádƒ£ÑdG ó¡°ûJ ⁄ å«M ,äGQÉeE’G ¬àeqób ÉÃ
 áaÉc øe á«dÉãe âLôîa ,äÉ«Ñ∏°S hCG äÉ¶MÓe

.¬LhC’G

 ™°Vh  äGQÉeEÓd  ™FGôdG  º«¶æàdG{  :±É°VCGh
 ≈a  ,Úà∏Ñ≤ŸG  Úàî°ùædG  º¶æà°S  »àdG  ¿ÉHÉ«dG
 πÑb øe ádƒ£ÑdG Gƒª s¶f º¡fCG ºZQ ,êô ∞bƒe
 ,2002  ⁄É©dG  ¢SCÉc  ¤EG  áaÉ°VEG  ,äGƒæ°S  Ió©d
 π≤j  ’  º«¶æJ   Ëó≤àH  ¿ƒÑdÉ£e  º¡a  ‹ÉàdÉHh
 ‘ äGQÉeE’G ¬H âeÉb …òdG º«¶æàdG iƒà°ùe øY

.á«dÉ◊G áî°ùædG
 IÒãc äÉ«HÉéjEG πé°S zÉØ«ØdG{ ¿CG ¤EG QÉ°TCGh
 …ÒgÉª÷G Qƒ°†◊G IOÉjR :É¡ªgCG ,ádƒ£ÑdG ∫ÓN
 ¿Éch áª¶æŸG á«∏ëŸG áæé∏dG ¬«a âë‚ …òdG

 .ádƒ£ÑdG ‘ kGÒÑc kÉjqó– πµ°û oj

ôcGòàdG ™«H
 áKóëàŸG  »ã«eôdG  Gò°T  äó`̀cCG  ,É¡ÑfÉL  øe
 ⁄É©dG ¢SCÉµd á«∏ëŸG áª¶æŸG áæé∏d á«ª°SôdG
 ƒgÉe Ö°ùM ó≤©«°S kÉYÉªàLG ∑Éæg ¿CG ,ájófCÓd
 ¢ù∏›  AÉ°†YCG  ™e  Göùjƒ°ùH  ñQƒjR  ≈a  Qô≤e
 çóëà∏d ,zÉØ«a{ Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–’G IQGOEG
 ∫Éjófƒe  ádƒ£H  ¢üîj  Ée  πc  øY  á°VÉØà°SÉH

.»ÑXƒHCG ≈a âª«bCG »àdG ájófC’G

 øe  ójó©dG  ∑Éæg  ¿ƒµ«°S  ™Ñ£dÉH  ,âaÉ°VCGh
 πãe ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ¢Vô©à°S ≈àdG äÉØ∏ŸG
 äÉ«Ñ∏°Sh  äÉ«HÉéjEGh  çóë∏d  ≈ª«¶æàdG  ∞∏ŸG
 ôcGòàdG  ™«H  á≤jôW  ¤EG  ô¶ædGh  áaÉ°†à°S’G
 áfQÉ≤e  äÉ©«ÑŸG  áÑ°ùf  ≈a  ÒÑµdG  ¥QÉØdGh

.á«°VÉŸG áî°ùædÉH
 ™«Hh ìôW á«∏ªY ™e πeÉ©àdG ¿CG âë°VhCGh
 ∞∏à πµ°ûH ” ,á«dÉ◊G ádƒ£ÑdG ‘ ôcGòàdG
 É¡eGóîà°SG  ”  »àdGh  á«æ≤àdG  á«MÉædG  øe
 äÉØ°UGƒŸG  ¢ùØæHh  ádhódG  ‘  ¤hC’G  Iôª∏d

.á«ŸÉ©dG
 â¡LGh  »àdG  AÉ£NC’G  Éæ«aÓJ  º©f  :â©HÉJh
 âµà°TG ¿CG ó©H ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ôcGòàdG ™«H á«∏ªY
 ,¿É«MC’G ¢†©H ‘ ôcGòàdG ôaƒJ ΩóY øe ÒgÉª÷G
 ádƒ£ÑdG ∫ÓN ¤hC’G äÉjQÉÑŸG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y

.kÉØãµe kÉjÒgÉªL kGQƒ°†M ó¡°ûJ ⁄ á«°VÉŸG
 OÉ–’G ¢ù«FQ ôJÓH ∞jRƒL ¿CG ó≤àYCG{ :âdÉbh
 ,º«¶æàdG  Gò¡H  ¬àMôa  øY  kGÒãc  sÈY  ,¤hó`̀ dG
 ≈a  É¡°ùØf  ≈∏Y âbƒØJ  äGQÉeE’G  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe

.záaÉ°†à°S’G √òg

  á«ŸÉ©dG á°VÉjôdG á¡Lh »ÑXƒHCG π©L ájófC’G ∫Éjófƒe

ßaÉM óªMCG :≥«≤–

: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

�أو  �أن تتحول مزحة ثقيلة  كيف ميكن 

�سمجة �أو بريئة يف �أي مطار �إىل كارثة 

على �ساحبها؟

و�لدليل ق�س�ص كثرية حمزنة مل�سافرين 

ب�سبب  و�ملحاكم  للتحقيق  تعر�سو� 

»مزحة«، مع موظف �أمن �أو م�سيفة.

84

110

40

50

64



�لوطن

اأخبار

10

العدد)481( يناير 2011

خليفة بن ز�يد  يفتتح القمة احلادية والثالثني لقادة جمل�ش التعاون

�لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �فتتح �ساحب 

�حلادية  »�لقمة  موؤمتر  �أبوظبي  يف  �لإم��ار�ت«  »بق�رص  �هلل«  »حفظه 

�لتعاون لدول �خلليج  و�ل�سمو قادة جمل�ص  و�لثالثني لأ�سحاب �جلاللة 

�لعربية«.

و�سارك يف �جتماعات موؤمتر �لقمة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 

بن �سلمان �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين ، و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد 

بن خليفة �آل ثاين �أمري دولة قطر، و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سباح �لأحمد 

�جلابر �ل�سباح �أمري دولة �لكويت، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري نايف بن 

عبد�لعزيز �آل �سعود �لنائب �لثاين لرئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �لد�خلية 

يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، و�ساحب �ل�سمو �ل�سيد فهد بن حممود �آل 

�سعيد نائب رئي�ص �لوزر�ء ل�سوؤون جمل�ص �لوزر�ء يف �سلطنة ُعمان.

�لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  و�ألقى �ساحب 

»حفظه �هلل« كلمًة جاء فيها: »�إخو�ين قادة دول جمل�ص �لتعاون، ي�رصُّين 

�لعربية �ملتحدة، متمنيًا  �لإمار�ت  �لثاين دولة  �أرحب بكم يف بلدكم  �أن 

بال�سكر  �أتوجه  �ملنا�سبة  وبهذه  و�لنجاح«.  �لتوفيق  هذ�  لجتماعكم 

و�لتقدير لأخي �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سباح �لأحمد �جلابر �ل�سباح �أمري 

ِحكمة يف  من  �أبد�ه  وما  جهد  من  بذله  ما  على  �ل�سقيقة  �لكويت  دولة 

رئا�سته للدورة �ل�سابقة.

كما ن�سكر معايل عبد�لرحمن بن حمد �لعطية على ما قام به من جهد 

خمل�ص �أثناء توليه من�سب �لأمني �لعام للمجل�ص، ونرحب كذلك مبعايل 

للمجل�ص، ُمتمنني 
ً
�لدكتور عبد�للطيف بن ر��سد �لزياين �أمينًا عامًا جديد� 

له �لتوفيق يف عمله.

.. ويرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لأعلى لالحتاد 

تر�أ�ص �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة 

»بق�رص  عقد  �ل��ذي  لالحتاد  �لأعلى  �ملجل�ص  �جتماع  �هلل«  »حفظه 

 39 مدى  على  �لوطني  �لعمل  م�سرية  وناق�ص  �أبوظبي،  يف  �مل�رصف« 

عامًا م�ست، منذ قيام �لدولة يف خمتلف �ملجالت، و��ستعر�ص �لق�سايا 

�لتي تهم �لوطن و�ملو�طنني.

و�أكد �ساحب �ل�سمو رئي�ص �لدولة »حفظه �هلل« �أهمية تعزيز �لعمل 

�لوطني مبا يحقق تطلعات �ملو�طنني ويعود عليهم باخلري.

�سهد �لجتماع �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 

رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، و�ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ص �لأعلى 

حاكم �ل�سارقة ، و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو 

بن  �ل�سيخ حمد  �ل�سمو  و�ساحب  �خليمة،  ر�أ�ص  �لأعلى حاكم  �ملجل�ص 

�ل�سمو  �لفجرية، و�ساحب  �لأعلى حاكم  �ل�رصقي ع�سو �ملجل�ص  حممد 

�ل�سيخ �سعود بن ر��سد �ملعال ع�سو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �أم �لقيوين، 

و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن ر��سد �لنعيمي ع�سو �ملجل�ص �لأعلى 

حاكم عجمان. و�سدد �أ�سحاب �ل�سمو �أع�ساء �ملجل�ص �لأعلى على م�سرية 

للوطن  و�لزده��ار  �خلري  من  �ملزيد  �لفعال يف حتقيق  ودوره  �لحتاد 

و�ملو�طنني. 
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نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �سهد 

رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« �جلل�سة 

�لفتتاحية ل� »منتدى دبي لأف�سل �ملمار�سات �حلكومية« �لذي عقد 

بن  �ل�سيخ حمد�ن  �سمو  بح�سور  �لعاملي،  �لتجاري  دبي  مركز  يف 

�لفريق �ساحي  و�سعادة  دبي،  �آل مكتوم ويل عهد  ر��سد  بن  حممد 

خلفان متيم �لقائد �لعام ل�رصطة دبي، و�سعادة �لفريق م�سبح ر��سد 

�لفتان مدير مكتب �ساحب �ل�سمو نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص 

�لوزر�ء حاكم دبي ، وعدد من روؤ�ساء ومديري �لدو�ئر و�ملوؤ�س�سات 

�حلكومية و�خلرب�ء �ملخت�سني.

ويهدف �ملنتدى �لذي ينظمه »برنامج دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز« 

للمرة �لثالثة �إىل تبادل �خلرب�ت و�ملعارف و�لتجارب �لناجحة بني 

�جلهات �حلكومية بخا�سة يف ميد�ن �لتميُّز وتطوير �لأد�ء �حلكومي، 

و�لطالع على �أحدث �ملمار�سات و�لتوجهات �لعاملية 

حممد بن ر��شد  يرتاأ�ش اجتماعًا يف الفجرية

�آل مكتوم نائب رئي�ص  تر�أ�ص �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

�لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« يف ق�رص �حلاكم 

�لدو�ئر  وروؤ�ساء  �ل��وزر�ء  جمل�ص  بني  �مل�سرتك  �لجتماع  �لفجرية،  يف 

و�ملوؤ�س�سات �حلكومية يف �لفجرية، بح�سور �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد 

بن حممد �ل�رصقي ع�سو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �لفجرية.

ح�رص �لجتماع �سمو �ل�سيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�رصقي ويل 

عهد �لفجرية ،و�لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص 

جمل�ص �لوزر�ء وزير �لد�خلية، ومعايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 

وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، و�أ�سحاب �ملعايل �لوزر�ء وكبار 

�مل�سوؤولني يف حكومة �لفجرية.

و�سكر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم �ساحب �ل�سمو 

هذ�  يف  وم�ساركته  ��ست�سافته  على  �ل�رصقي  حممد  بن  حمد  �ل�سيخ 

�لجتماع �ملهم �لذي ياأتي يف �إطار تفعيل �لتعاون و�لتن�سيق و�لتكامل 

بني �جلهات �لحتادية يف �لدولة ونظري�تها �ملحلية يف �لإمار�ت.

ودعا �سموه �جلميع على �مل�ستويني �لحتادي و�ملحلي للعمل كفريق 

�أهد�فها  �ملتحدة وحتقيق  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  للوطن وخدمة  و�حد 

�لوطنية �لعليا.

باملبادر�ت  �ل�رصقي  حممد  بن  حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أ�ساد 

�لوطنية �مل�سوؤولة �لتي �أطلقها �ساحب �ل�سمو نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص 

�لتي جتمع  �للقاء�ت  هذه  مثل  عقد  ب�ساأن  دبي  حاكم  �لوزر�ء  جمل�ص 

�حلكومات  يف  �حلكوميني  �مل�سوؤولني  وكبار  �لدو�ئر  وروؤ�ساء  �ل��وزر�ء 

�ملحلية. 

.. وي�شهد �فتتاح

 »منتدى دبي لأف�شل �ملمار�شات �حلكومية«
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�ل�سيخ حممد  �سمو  �أول  �لفريق  بحث 

بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

�مل�سلحة »بق�رص  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 

�أبوظبي مع معايل روبرت  �مليناء« يف 

�سبل  �لأمريكي  �ل��دف��اع  وزي��ر  جيت�ص 

بني  �لوثيقة  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز 

�لبلدين �ل�سديقني ، و �آخر �لتطور�ت يف 

�ملنطقة و�لعامل و�لق�سايا ذ�ت �لهتمام 

�مل�سرتك.

حممد بن ز�يد و�شاركوزي يبحثان العالقات الثنائية

�أجرى �لفريق �أول �سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة 

فخامة  مع  مباحثات  باري�ص  يف  �لليزيه«  »بق�رص 

نيكول �ساركوزي رئي�ص �جلمهورية �لفرن�سية، تناولت 

و�لتطور�ت  �لثنائية،  �لتعاون  عالقات  تطوير  �ُسبل 

�لإقليمية و�لدولية و�لق�سايا ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.

ونقل �سمو ويل عهد �أبوظبي حتيات �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة »حفظه 

�سموه  ومتنيات  �لفرن�سي،  �لرئي�ص  فخامة  �إىل  �هلل« 

�لرقي  من  باملزيد  و�سعبا  وحكومة  قيادة  فرن�سا  �إىل 

و�لتقدم و�لزدهار.

نهيان حر�ص  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ حممد  �سمو  و�أكد 

دولة �لإمار�ت بقيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن 

ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة »حفظه �هلل« على تو�سيع 

باجلمهورية  يجمعها  �لذي  �لثنائي  �لتعاون  نطاق 

�مل�سرتك،  �لعمل  من جمالت  مزيٍد  وفتح   ، �لفرن�سية 

مبا يعك�ص متانة عالقات �ل�سد�قة �ملتميزة، و�لرغبة 

�لتعاون  �لدفع باأوجه  �لبلدين يف  �مل�سرتكة لقيادتي 

�إىل �آفاق �أرحب.

للدور  تقديره  �لفرن�سي عن  �لرئي�ص  و�أعرب فخامة 

�لذي يقوم به �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل 

�لدولة »حفظه �هلل« يف دعم �لعالقات  نهيان رئي�ص 

بني �لبلدين وتعزيز م�سرية �لتعاون بني دولة �لإمار�ت 

و�جلمهورية �لفرن�سية.

.. ويبحث تعزيز 

�لعالقات مع 

وزير �لدفاع 

�لأمريكي
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تر�أ�ص �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 

�لذي  و�ل�سرت�تيجيات  �ل�سيا�سات  جمل�ص  �جتماع  وزير�لد�خلية  �لوزر�ء 

عقد يف مقر �لوز�رة ، بح�سور �لفريق �سيف عبد�هلل �ل�سعفار وكيل وز�رة 

و�لوكالء  دبي،  �رصطة  عام  قائد  متيم  خلفان  �ساحي  و�لفريق  �لد�خلية، 

�مل�ساعدين و�لقادة و�ملديرين �لعامني لل�رصطة يف �لدولة.

ومت خالل �لجتماع ��ستعر��ص �لتقرير �لتعقيبي �ل�سادر عن »برنامج 

�ل�سيخ خليفة لالأد�ء �حلكومي �ملتميِّز« قدمه �سعادة �للو�ء عبد �لقدو�ص 

دبي  �رصطة  يف  للجودة«  �لعامة  »�لإد�رة  مدير  �لعبيديل  �ل��رز�ق  عبد 

وز�رة  �حلكومي يف  للتميُّز  �ل�سيخ خليفة  »برنامج  على  �لعام  �مل�رصف 

�لد�خلية« ، و�لذي تناول نقاط �لقوة و�ل�سعف وفر�ص �لتح�سني من خالل 

�إىل  لتحويلها  �لربنامج  �لد�خلية يف  وز�رة  �لتف�سيلية مل�ساركة  �لنتائج 

خطط للتطوير و�لتح�سني.

�مليد�ين يف  �لت�سال  �سابط  �لأن�ساري  �ملقدم حممد عبد�جلليل  وقدَّم 

�لأمم �ملتحدة �لرئي�ص �لإقليمي للهيئة �لدولية للبحث و�لإنقاذ �رصحًا لآلية 

�لعمل �لدولية لالأمم �ملتحدة �أثناء �لكو�رث ،و�لتعاون �لعربي يف جمالت 

�لبحث و�لإنقاذ.

�شيف بن ز�يد

 يعتمد »�سيا�سة البيئة« يف �سرطة اأبوظبي

�عتمد �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية »�ل�سيا�سة �لعامة للبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة �ملهنية 

حكومة  لتوجهات  وفقًا  تاأتي  و�لتي  �أبوظبي«،  ل�رصطة  �لعامة  للقيادة 

�أبوظبي بتطبيق متطلبات �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة �ملهنية.

و�أو�سح �لعقيد حممد حميد دملوج �لظاهري مدير عام �ل�سرت�تيجية 

وتطوير �لأد�ء �أنه بناًء على �ل�سيا�سة �لعامة للبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة 

�ملهنية تلتزم �لقيادة �لعامة ل�رصطة �أبوظبي �لتز�مًا تامًا بتقدمي خدماتها 

بطريقة �آمنة وم�سوؤولة جتاه �لبيئة ، و�سمان �ل�سحة و�ل�سالمة و�لرعاية 

قد  �لذين  �ملجتمع  و�أف��ر�د  وعمالئها  و�رصكائها  و�ملتعاملني  للعاملني 

يتاأثرون باأعمالها، وحت�سني �لأد�ء �لبيئي لأن�سطتها با�ستمر�ر. 

.. ويرت�أ�س �جتماع »جمل�س �ل�شيا�شات و�ل�شرت�تيجيات«
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من  م�سهد ملجموعة  �أ�سابيع  قبل  ��ستوقفني 

بكل  يعملون  و�ملقيمني،  �ملو�طنني  �ل�سباب 

و�لأكيا�ص  �لعبو�ت  جتميع  يف  ون�ساط  جهٍد 

�لبال�ستيكية من �إحدى �ملناطق �ل�سحر�وية وذلك 

بهدف تنظيفها من هذه �لنفايات �لتي توؤدي �إىل 

نفوق �جلمال و�ملا�سية، فدفعني حب �ل�ستطالع 

للتوقف و�لقرت�ب من هوؤلء �ل�سباب و�سوؤ�لهم عن 

هذ� �لعمل، وكانت �سعادتي غامرة عندما علمت 

�أنهم �سباب متطوعون، و�أنهم يقومون بهذ� �لعمل 

خلدمة �ملجتمع �ملحلي �نطالقًا من �مل�سوؤولية 

وعلمت  وطنه،  نحو  مو�طن  لكل  �لجتماعية 

و�لطالب  و�ملحا�سب،  �ملهند�ص،  بينهم  من  �أن 

و�لعديد  و�لطبيب،  �لإد�ري،  و�ملوظف  �جلامعي، 

ميار�سون  و�أنهم  �لأخ��رى،  و�لوظائف  �ملهن  من 

�لعمل �لتطوعي يف وقت فر�غهم.

�لعمل  مو�سوع  لطرح  �ملقدمة  ه��ذه  ب��د�أت 

�لتطوعي خالل درد�سة �أمنية للحو�ر و�ملناق�سة 

مع �لزمالء حول �لعمل �لتطوعي للعاملني يف 

�ل�رصطة. ب�سورة عامة، يالحظ �أن معظم �ل�سباب 

�لفر�غ  وقت  ي�ستغلون  ل  �لعربي  يف جمتمعنا 

منهم«،  ندر  ما  »�إل  وفعالة  �إيجابية  ب�سورة 

وقد �سبق �حلديث يف مقالت �سابقة عن �رصورة 

�أوقات �لفر�غ لل�سباب ب�سورة مثالية،  ��ستغالل 

بالقر�ءة  �ل��ذ�ت  تطوير  ���رصورة  على  و�أك��دَّن��ا 

�خلرب�ت  وزي��ادة  �ل�سخ�سية  �ملهار�ت  وتنمية 

�ملوظف  تزويد  ج��د�ً  �ملهم  من  لأن  �حلياتية، 

باملعرفة و�ملعلومات و�ملهار�ت و�خلرب�ت �لتي 

تعزز من ثقة �جلمهور باأد�ئه �لوظيفي. وعندما 

�لتي  و�خل��دم��ات  �ل�رصطة  رج��ل  ع��ن  نتحدث 

يقدمها �إىل �ملجتمع خالل �أد�ئه للو�جب، فالبد 

�خلدمة،  متلقي  �جلمهور  نظرة  �إىل  �لإ�سارة  من 

�لذي يتوقع منه ت�رصفات و�سلوكيات مثالية يف 

و�ملهار�ت.  و�لثقافة  و�ملعرفة  و�لإن�ساف  �لعدل 

هذه �لنظرة �ملثالية للعاملني بال�رصطة، لبد من 

حتقيقها على �أر�ص �لو�قع باهتمام رجل �ل�رصطة 

بتطوير معرفته وثقافته و�سقل مهار�ته بخرب�ت 

متنوعة توؤهله لكي يكون مثاًل يف �أد�ء و�جباته 

و�سلوكياته، وبالتايل ي�ستحق ثقة �جلمهور به.

�لعمل  �أهمية  عن  �حلديث  �إىل  يقودنا  هذ� 

�لثقافة  �إك�سابه  يف  �ل�رصطة  لرجل  �لتطوعي 

و�ملعرفة وتطوير �خلرب�ت يف جمالت خمتلفة. 

على  �لقائم  �ملجهود  هو  �لتطوعي  و�لعمل 

و�ختيار  رغبة  عن  ُيبذل  معينة،  �أوخربة  مهارة 

توقع  دون  من  �جتماعي  و�ج��ب  �أد�ء  بغر�ص 

�لعمل  على  وُيطلق  ب��ال�����رصورة،  م��ايل  ج��ز�ء 

�لتطوعي ف�ي �أدبيات �لتنمية �مل�ستد�مة »ر�أ�ص 

�مل�ال �لجتماعي«، وهو ثروة عامة وجمموعة 

�لجتماعية  �لقيم  على  تقوم  �لتي  �لرو�بط  من 

و�لرت�حم،  و�لتعاون،  �ل�سدق،  مثل:  �حلميدة 

و�لتكافل.

عن  �لنا�ص  بع�ص  �إحجام  يالحظ  �أن��ه  بيد 

لي�ص  �أنه  �لتطوعي بحجة  �لعمل  �مل�ساركة يف 

عملهم  طبيعة  و�أن  لذلك،  �لكايف  �لوقت  لديهم 

يجدون  ل  و�أنهم  كبري�ً،  جمهود�ً  منهم  تتطلب 

�لجتماعي.  �لعمل  للتطوع يف  �ملنا�سب  �لوقت 

�لوقت  فلودققنا يف  ذلك،  عك�ص  �حلقيقة  �أن  �إل 

�لذي مي�سيه هوؤلء يف �أد�ء �لو�جبات �لوظيفية 

وقت  هناك  �أن  لوجدنا  �لأُ�رصية،  و�مل�سوؤوليات 

فائدة  ذ�ت  لي�ست  �أمور  هوؤلء يف  يق�سيه  فر�غ 

على  �أرد  �أن  يل،  و��سمحو�  وملجتمعهم.  لهم 

�ل�رصطة،  يف  للعاملني  وخا�سة  �لأع��ذ�ر،  هذه 

فامل�ساركة بالأعمال �لتطوعية ت�ساعد يف تنمية 

�لفريق،  ب��روح  و�لعمل  �لوطني  �لنتماء  روح 

و�إذكاء روح �ملبادرة وتفعيل �مل�ساركة و�لقدرة 

ل �مل�سوؤولية و�تخاذ �لقر�ر. و�مل�ساركة  على حتمُّ

خرب�ت  �مل�ساركني  تك�سب  �لتطوعي  �لعمل  يف 

يف  بالنجاح  �ملتطوع  �إح�سا�ص  كاإ�سباع  مهمة 

�سد�قات  وتكوين  �لآخرون،  يقدره  بعمل  �لقيام 

وعالقات وحتقيق �لذ�ت وتنمية روح �مل�ساركة يف 

�ملجتمع ومو�جهة �ل�سلبية و�لأنانية، �إ�سافة �إىل 

ت�سخري �لكثري من �لطاقات و��ستغالل وقت �لفر�غ 

�ل�رصطة:»�إن  لرجال  ونقول  �لتنمية.  عملية  يف 

وهوجزء  �جتماعية،  م�سوؤولية  �لتطوعي  �لعمل 

ل يتجز�أ من �لولء و�لنتماء للوطن، وهو�سورة 

لرد �جلميل للمجتمع �إ�سافة �إىل تنمية �لقدر�ت 

�خلا�سة«.

�لتطوعي  �لعمل  �أن جوهر  فيه،  �سك  ل  ومما 

يتو�فق مع جوهر �ل�رصيعة �لإ�سالمية �لتي تنظر 

�إىل �لإن�سان على �أنه ُم�ستخلف يف هذه �لأر�ص 

لنف�سه  و�ل�سعادة  �خلري  ولتحقيق  لعمارتها 

وملجتمعه ولالإن�سانية جمعاء، و�لآيات �لقر�آنية 

)وتعاونو�  تعاإىل  �هلل  قال  ذلك،  على  دليل  خري 

على �لرب و�لتقوى ول تعاونو� على �لإثم و�لعدو�ن 

و�تقو� �هلل( )�سورة �ملائدة �لآية 2(، )و�لذين يف 

)�سورة  و�ملحروم(  لل�سائل  معلوم  حق  �أمو�لهم 

�ملعارج 25-24(.

و�لعمل �لتطوعي يف دولة �لإمار�ت له �أهمية 

�أو�ملوؤ�س�سات،  �لأفر�د  م�ستوى  على  �سو�ًء  كبرية 

ل�سيدي  �لر�سيدة  �لقيادة  �إمي��ان  من  �نطالقًا 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

�لعمل  باأهمية  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�ص 

قو�عده  �أر�سى  �لذي  للنهج  ��ستمر�ر�ً  �لتطوعي، 

رد �لـجميل بالـتطوع 
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موؤ�س�ص �لدولة �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�سيخ 

ز�يد بن �سلطان �آل نهيان �لذي غر�ص يف نفو�ص 

�لعمل  ومقيمني  مو�طنني  من  �ملجتمع  �أف��ر�د 

حتر�ص  �سلوكًا  �أ�سبح  حتى  و�خلريي  �لتطوعي 

�ل�سرت�تيجي  �لنهج  �إىل  �إ�سافة  �لغالبية،  عليه 

للحكومة �لر�سيدة برئا�سة �سيدي �ساحب �ل�سمو 

رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد 

�لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 

�هلل«، و�لذي �أكد على �أهمية ن�رص �لوعي بالعمل 

�لتطوعي ودوره يف بناء �ملجتمع و�ل�ستفادة من 

عليه  يعود  مبا  و��ستثماره،  �ل�سباب  فر�غ  وقت 

باملعرفة و�ملعلومات وتنمية �ملهار�ت و�خلرب�ت 

وتعزيز �لنتماء �لوطني.

�إن �لو�سع �لعام للتطوع يف �لعمل �لجتماعي 

و�خلريي على م�ستوى �لدولة يدعو �إىل �لتفاوؤل 

�مل�ستقبل بكل  �إىل  و�لتطلع  بالرتياح  و�ل�سعور 

�إىل  �ملنت�سبني  �ملتطوعني  عدد  بلغ  حيث  �أمل، 

»هيئة �لهالل �لأحمر« خالل �لعام �ملا�سي )7737 

متطوعني  بني  ما  �جلن�سني،  كال  من  متطوعًا( 

فاعلني يف �لرب�مج �ملختلفة �لتي تنظمها �لهيئة 

ولقد  و�لدويل.  �ملحلي  �ل�سعيدين  على  ميد�نيًا 

�رُصرت جد�ً مب�ستوى �لعمل �لتطوعي �لذي ت�رصف 

عليه »موؤ�س�سة �لإمار�ت للنفع �لجتماعي« من 

�لجتماعي  للتطوع  »تكاتف«  برنامج  خالل 

�ل�سباب  من  �ملتطوعني  دمج  على  يعمل  �لذي 

�أعمال �مل�ساعدة �لجتماعية، مما  �لإمار�تي يف 

ُي�سهم ب�سكل فعال ومتز�يد يف خدمة �ملجتمع. 

وياأخذ برنامج »تكاتف« على عاتقه م�سوؤولية 

و�لعمل  وتدريبهم  �ملتطوعني  مهار�ت  تطوير 

�ل�سلة  ذ�ت  بالفر�ص  �ملتطوعني  رب��ط  على 

�ل�سباب  عدد  بلغ  وقد  �لوطني،  �مل�ستوى  على 

�ملتطوعني �مل�سرتكني يف م�ساريع �لربنامج �إىل 

مايقارب 12 �ألف متطوع حتى مايو 2010، منذ 

�نطالق �لربنامج عام 2007.

�لعاملني  م�ساركة  مو�سوع  �إىل  وبالعودة 

�قارن  عندما  �لتطوعي،  بالعمل  �ل�رصطة  يف 

يوؤدي  �أحدهما  بال�رصطة  يعمالن  �سخ�سني  بني 

ب�سكل حمرتف  �ملهنية  و�مل�سوؤوليات  �لو�جبات 

وعلى �أح�سن وجه، وي�ستغل وقت فر�غه بامل�ساركة 

ومهار�ت  معارف  مكت�سبًا  �لتطوعي،  �لعمل  يف 

وظيفته  �أد�ء  يف  قدرته  تعزز  جديدة،  وخرب�ت 

�لو�جبات  يوؤدي  و�لثاين  �جلمهور،  ثقة  وك�سب 

�ل�سخ�ص  وق��درة  كفاءة  بنف�ص  و�مل�سوؤوليات 

ويق�سي  �لتطوعي  بالعمل  ليهتم  ولكنه  �لأول، 

�أمور غري مفيدة. وكم�سوؤول عن  وقت �لفر�غ يف 

هوؤلء �ملوظفني، فاإن تقديري لالأول �سيكون �أف�سل 

من �لثاين، نظر�ً لهتمامه ب�سقل مهار�ته وتعزيز 

خرب�ته من خالل �لحتكاك مع موؤ�س�سات وجهات 

و�أفر�د بعيدين عن جمال وظيفته، وم�ساركته يف 

فعاليات معينة و�مل�ساهمة بالأعمال �لتطوعية 

مل�سلحة  حتقيقًا  وذلك  �ملجتمع،  تخدم  �لتي 

حتقيق  على  و�لعمل  �أبنائه  تكاتف  يف  �لوطن 

�مل�سلحة �لعليا للمجتمع.

 لكل ذلك، �أدعو �إخو�ين و�أبنائي �ل�سباط و�سف 

�أن يرّدو� جزء�ً من �جلميل  �إىل  �ل�سباط و�لأفر�د 

�إىل هذ� �لوطن بامل�ساركة بالعمل �لتطوعي خالل 

و�جباتهم،  مع  يتعار�ص  ل  مبا  �لفر�غ،  �أوق��ات 

ب�سكل  �خلريي  �لجتماعي  بالعمل  و�مل�ساهمة 

فعال، كما �أتوجه �إىل �إخو�ين وزمالئي �ملديرين 

�لعامني ومدر�ء �لإد�ر�ت، بالنظر �إىل مروؤو�سيهم 

�لذين ي�ساركون بالعمل �لتطوعي، بعني �لتقدير 

تعني  �مل�ساركة  هذه  لأن  �لآخرين،  عن  و�لتميز 

من  لي�ص  �ملجتمع  خلدمة  �لرغبة  لديهم  �أن 

كمو�طنني  �إمنا  فقط،  �ل�رصطية  �لوظيفة  خالل 

�أومقيمني يردون �جلميل لهذ� �لوطن، �إ�سافة �إىل 

�أن من ي�سارك بالعمل �لتطوعي لي�ص �أنانيًا، بل 

هومبادر خلدمة �لآخرين. 

جمال  يف  طوياًل  باعًا  �لأوروبية  للدول  �إن 

للتاريخ  و�ملتدبر  �لجتماعي،  �لتطوعي  �لعمل 

�ملوؤ�س�سات  من  �لكثري  �أن  يرى  �حلو�دث  وتتابع 

و�جلمعيات �مل�رصفة على �لعمل �لتطوعي هناك، 

قامت ون�ساأت ب�سبب �حلروب و�لكو�رث و�حلو�دث، 

ويالحظ �أي�سًا �أن �لعمل �لتطوعي يف تلك �لدول 

�لتي  �حلروب  �نتهاء  بعد  ملحوظ  ب�سكل  �زدهر 

خا�ستها. ونحن يف �لعامل �لعربي ل�سنا بحاجة 

بغر�ص  نهتم  لكي  قاهرة  وظ��روف  �سغوط  �إىل 

�لعمل �لتطوعي �لجتماعي و�خلريي يف نفو�ص 

�أبنائنا وت�سجيعهم على �لندماج به، بل ل بد 

�أن ينبع هذ� �لإح�سا�ص باأهمية �لعمل �لتطوعي 

من �لد�خل، ولنا يف �ل�رصيعة �لإ�سالمية وقيمنا 

تن�سئة  �إىل  تدفعنا  ذخائر  وح�سارتنا  وعاد�تنا 

�لأجيال تن�سئة �جتماعية وطنية �سليمة بغر�ص 

مفهوم �لعمل �لتطوعي يف �لنفو�ص، على �أ�سا�ص 

دو�خلنا  يف  كامنة  �لتطوعي  �لعمل  دو�فع  �أن 

كمبد�أ نوؤمن به. 

جهود  ونقدِّر  ن  ُنثمَّ �أن  �إل  لنا  لي�ص  وختامًا، 

�ملحلية  و�ل��دو�ئ��ر  �لحت��ادي��ة  �ل���وز�ر�ت  كافة 

�لتي  �لأهلية  و�جلهات و�ملوؤ�س�سات و�جلمعيات 

عليه،  وت�رصف  �لتطوعي  بالعمل  وُتعنى  تهتم 

كما نوّجه �لتحية و�لتقدير لل�سباب �مل�ساركني 

بالعمل �لتطوعي، و�أحثهم على مزيٍد من �لعطاء 

حتى لو مل يجدو� مقاباًل لذلك، لأن جز�ءهم عند 

�عملو� ف�سريى �هلل  )وقل  �هلل كبري لقوله تعاىل: 

عملكم ور�سوله و�ملوؤمنون( ) �لتوبة 105(.

يف  �لعاملني  وخا�سة  �لأف��ر�د  جميع  وندعو 

�لتطوعي  بالعمل  �مل�ساركة  �إىل  �لد�خلية  وز�رة 

خدمًة للوطن و�ملجتمع.

�مل�شاركة بالأعمال 

�لتطوعية ت�شاعد 

يف تنمية روح 

�لنتماء �لوطني 

و�لعمل بروح �لفريق

�لو�شع �لعام 

للتطوع يف �لعمل 

�لجتماعي و�خلريي 

على م�شتوى �لدولة 

يدعو �إىل �لتفاوؤل



حتقيق

16

العدد)481( يناير 2011

حتقيق

16

العدد)481( يناير 2011

هناك كثري من �لنا�ص �لذين يرغبون باأن تظل 

)م�ساعد�تهم( �لأمنية لالأجهزة �ل�رصطية ولغريها 

كثرية،  لغايات  �مل�سدر  معروفة  وغري  خمفية 

)�ل�سني  �أو  للم�ساءلة  �لتعر�ص  �أهمها عدم  رمبا 

و�جليم(، بل هناك من يعاين من رهاب �ل�رصطة، 

ولي�سعر بالرتياح �إن كان هناك تعامل مبا�رص 

بينه وبينها، ولهذ� حر�ست �ل�رصطة على �إطالق 

خدمتي »�لأمني« يف دبي و»�أمان« يف �أبوظبي 

بهدف تعزيز وتوطيد �لعالقة بني هذه �لأجهزة 

»�أمني« و»�أمان«

ا�ستقبال ال�سرطة للمعلومات الأمنية من اجلمهور، يعزز الثقة بني الطرفني ويردع اجلرية.

اأبوظبي: اأمرية الري�شي - دبي: ر�شا فكري

�جلرمية  من  �ملجتمع  ب�سورة حتمي  و�جلمهور 

بكل �سورها مب�ساعدة �جلمهور. 

ويوؤكد �لعميد حممد �سعيد �ملري نائب مدير 

�لإد�رة �لعامة خلدمة �ملجتمع يف �رصطة دبي ل� 

)999( �أن خدمة »�لأمني« تعد �إحدى �لو�سائل 

�لرئي�سية �لتي تعزز قنو�ت �لت�سال �لفردي بني 

�جلهات �لأمنية و�أفر�د �ملجتمع، و�لتي من �ساأنها 

�ملحافظة على �ملجتمع من �أية �آثار �سلبية.

وق���ال:�إن خدمة »�لأم���ني« هي و�ح��دة من 

�أطلقتها  �لتي  �جلديدة  �ملجتمعية  �خلدمات 

�لتي  �ل�ساملة  ر�سالتها  �إط��ار  يف  دبي  �رصطة 

تهدف �إىل حتقيق �لتكافل �لجتماعي من خالل 

رفع م�ستوى �لوعي لدى جميع فئات �ملجتمع. 

�لأمني  خدمة  �أن  �إىل  �مل��ري  �لعميد  و�أ�سار 

�لعامة  �لإد�رة  و�إطالقها  فكرتها  تبنَّت  �لتي 

�ملجتمع  �أمن  علي  �حلفاظ  بهدف  �لدولة  لأمن 

و��ستقر�ره وحتقيق �لتو��سل بني �أفر�ده و�جلهات 

و�مل�سكالت  �لق�سايا  معاجلة  �جل  من  �لأمنية 
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جو  وبث  �لدولة  �أمن  على  للمحافظة  �جلمهور 

�ملو�طنني  نفو�ص  و�ل�ستقر�ر يف  �لطماأنينة  من 

و�ملقيمني، بالإ�سافة �إىل تنظيم حمالت توعية 

و�لإع��الن��ات  �ملطبوعات  ت��وزي��ع  خ��الل  م��ن 

�ل�سلبية  �لظو�هر  حول  و�لندو�ت  و�ملحا�رص�ت 

�لتي تنت�رص من فرتة لأخرى. 

مناذج للحاالت 

»�لأم��ني«  خدمة  �إن  �مل��ري:  �لعميد  وق��ال 

من  �لأمنية  �لق�سايا  تكون  �أن  على  حتر�ص 

�رصطة  ومر�كز  �إد�ر�ت  هناك  لأن  �أولوياتها، 

متخ�س�سة باجلانب �جلنائي، ومع هذ� ل ترف�ص 

�خلدمة �لتو��سل مع �أية حالة �أو �ت�سال �أو بالغ، 

�ل�سحيح،  �لت�رصف  �إىل  �لبع�ص  باإر�ساد  وتقوم 

و�ل�سلوكيات  �لظو�هر  بدر��سة  �أي�سًا  وتقوم 

حيث  و�ملقيمون،  �ل�سياح  لها  يتعر�ص  �لتي 

تتلقى �خلدمة بالغاتهم عن �مل�سكلة، وتوجهها 

للجهات �ملخت�سة لو�سع �حللول �لناجحة لها 

�رصكات  �أو  �أ�سخا�ص  مع  م�سكالت  كانت  �سو�ء 

�لقت�سادية  �لق�سايا  خمتلف  يف  موؤ�س�سات  �أو 

مقرتحات  �أو  �جتماعية  ق�سايا  �أو  و�ملالية 

مرورية وغريها. 

و�أ�ساف �ملري: �أن خدمة »�لأمني« ��ستطاعت 

يف  ت�ساهم  �أن  �سنو�ت  عدة  منذ  �نطالقها  منذ 

�ملوؤ�س�سات  �ل�سائدة عن  �ملفاهيم  تغيري بع�ص 

�ل�رصطية و�لأمنية يف �ملجتمع، و�أن ت�سارك يف 

ردم �لهوة بني تلك �ملوؤ�س�سات و�جلمهور، موؤكد�ً 

�أنها تعاملت ب�سفافية و�رصية مطلقة مع �حلالت 

كما  معها،  تو��سلت  و�لتي  �لو�ردة،  و�لبالغات 

�أنها قدمت �حللول يف �رصعة وحزم.

�لعميد حممد �سعيد �ملري

خدمة �لأمني عززت قنو�ت �لت�شال 

بني �أفر�د �ملجتمع وجهاز �ل�رشطة

عالقة طيبة 

ن�سجت خالل  �أن خدمة »�لأمني«  �إىل  ولفت 

تو�كبت  عالقات جمتمعية  �لآن  م�سريتها حتى 

مع �ملتغري�ت �ملختلفة، وو�كبت �لتنوع �لكبري 

تتعامل  �إنها  حيث  دبي،  �إم��ارة  يف  للجاليات 

بعدة لغات منها �لعربية و�لإجنليزية و�لأوردية 

�لفرن�سية  جانب  �إىل  و�لفار�سية  و�لهندية 

و�ل�سينية و�لرو�سية. 

�ملالحظات  تو�سيل  تكفل  �خلدمة  �أن  و�أك��د 

�لأمنية ب�سهولة ودون �أية تعقيد�ت، مع �حلر�ص 

�ملبلغني  �سالمة  و�سمان  �لتامة،  �ل�رصية  على 

عن �أية ق�سية �أو حالة مهما كان نوعها، مو�سحًا 

�أن �خلدمة تقوم بتطوير �أ�سلوبها �لإعالين ب�سكل 

متو��سل وذلك بهدف �لو�سول �إىل �أكرب عدد من 

بني  �أهد�فها  ون�رص  و�مل�ساهمني،  �مل�ساركني 
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�ل�سلبية و�ملقلقة بدقة متناهية عرب كل �أ�ساليب 

وحتدد  بعناية  وتر�سدها  و�لتق�سي  �لبحث 

�أجل  من  وجودها  وطبيعة  ودو�فعها  �أهد�فها 

و�سع �حللول للحد منها. 

�لفعال  �لتو��سل  خالل  من  �أن��ه  �إىل  و�أ�سار 

بني �خلدمة و�أفر�د �ملجتمع، مت ر�سد �سلوكيات 

مع  ��ستمر�رها  وطبيعة  �لأ���رصة  مت�ص  مقلقة 

ت�سكل  �أن  �ساأنها  من  و�لتي  و�لتقاليد  �لعاد�ت 

خلاًل يف عالقة �لآباء بالأبناء ومنها:ر�سد لقيام 

بع�ص �لور�ص بتطوير �لأ�سلحة �لبي�ساء وبيعها 

�لأمنية  �لدوريات  توجيه  مت  حيث  للمر�هقني، 

ملحا�رصة مثل هذه �لظاهرة، وم�سادرة �لأ�سلحة 

�لبي�ساء من �أيدي �ملر�هقني. 

�أي�سًا تلقت �خلدمة عدد�ً من �لت�سالت حول 

�إزعاجات �لهو�تف وحماولت �لن�سب و�لحتيال 

�لتي تتم عرب �لر�سائل �لن�سية، وتلك �لتي تب�رص 

على  �لقائمون  تد�ر�ص  حيث  وهمية،  بجو�ئز 

و�لنف�سية  و�جلنائية  �لأمنية  �لأبعاد  �خلدمة 

وتو�سلو�  �لت�رصفات،  تلك  ملثل  و�لجتماعية 

�لت�رصفات  تلك  حماربة  �جلميع  على  �أن  �إىل 

�ل�ستباه  حال  »�لأمني« يف  بخدمة  و�لت�سال 

�خلدمة  ت�سدت  �أي�سًا  رق��م.  �أو  ر�سالة  �أي��ة  يف 

�لعالج  �أو  �مل�ساج  مر�كز  بع�ص  مل��ح��اولت 

�لطبيعي �للتفاف على �لإجر�ء�ت �أو �لت�ساريح 

�لقانونية وحتويلها �إىل مر�كز »دعارة«، حيث 

متت مد�همة تلك �ملر�كز �مل�سبوهة و�لقب�ص على 

للدو�فع  در��سة  مع  للعد�لة  وتقدميهم  �جلناة، 

و�لأ�سباب ور�ء مز�ولة تلك �ملمار�سات �خلاطئة. 

�سرية تامة

وفيما يتعلق بالتعامل مع �لبالغات �لو�ردة 

تامة  �مل��ري:�إن هناك �رصية  قال  �ملالحظات  �أو 

خدمة  �إىل  �ل��و�ردة  �لبالغات  مع  �لتعامل  يف 

يركزون  �خلدمة  على  �لقائمني  لأن  »�لأم��ني«، 

�لظاهرة  �أو  �مل�سكلة  وعلى  �لبالغ  جوهر  على 

جهات  من  �لعديد  مع  متابعتها  على  و�لعمل 

من  �لعديد  وفرت  �خلدمة  �أن  �إىل  لفتًا  �لدولة، 

عرب  �ملبا�رص  ومنها:�لت�سال  �لت�سال  قنو�ت 

�لهاتف �ملجاين للخدمة 8004888 �أو �لفاك�ص 

�لق�سرية  �لن�سية  �لر�سائل  �أو   042097777
على �لرقم 4444 �أو �لربيد �لإلكرتوين للخدمة، �أو 

�ملوقع �لإلكرتوين دون �حلاجة حل�سور �أو مقابلة 

�لأ�سخا�ص. ويتو�جد �لقائمون على �خلدمة على 

مد�ر �ل�ساعة لتلقي �لت�سالت و�لبالغات �لو�ردة 

و�لقيام بت�سنيفها بعد در��ستها. 

�ليوم  �أ�سبحو�  �أفر�د �ملجتمع  �ملري:�إن  وقال 

وبد�أو�  �لأم��ني«،  ب�»خدمة  ووعيًا  معرفة  �أكرث 

يركزون على �لق�سايا �ملهمة كما �أ�سبح �لتو��سل 

و�لثقة �أكرث تفاعاًل، م�سري�ً �إىل �أن �خلدمة تتلقى 

�ت�سالت من كافة �إمار�ت �لدولة ول تقت�رص على 

دبي.

خدمة �إلكرتونية

خدمة   2008 يف  �أبوظبي  �رصطة  و�أن�ساأت 

�أفر�د �ملجتمع  )�أمان( لتوفري قنو�ت تعامل مع 

حتمي  �أمنية  معلومات  تقدمي  يف  �لر�غبني 

�خلدمة  ه��ذه  و�أب��ق��ت  �جل��رمي��ة،  من  �ملجتمع 

حتت �لتجربة حتى �أطلقتها ر�سميًا يف رم�سان 

�ملا�سي. 

فرع  مدير  �خلييلي  حممد  �مل��الزم  ويقول 

خدمة )�أمان( �لتابعة لإد�رة �ملعلومات �لأمنية 

هي  »�أم���ان«  خدمة  �أب��وظ��ب��ي:�إن  �رصطة  يف 

مبا�رصة  �ت�سال  قنو�ت  لفتح  �إلكرتونية  خدمة 

للمتعاملني مع �لقيادة �لعامة ل�رصطة �أبوظبي 

وقاية  يف  لالإ�سهام  خدماتها  من  و�مل�ستفيدين 

�آخذين  �جلر�ئم،  �أخطار  من  وحمايته  �ملجتمع 

جمهور  وم�ستويات  ثقافة  تنوع  �لعتبار  بعني 

�ملتعاملني مع �ل�رصطة. 

وذكر، �أن �خلدمة تهدف �إىل جمع �ملعلومات 

�لأمنية، و�إ�سهام �أفر�د �ملجتمع كافة باملحافظة 

على �أمن و��ستقر�ر �ملجتمع، و�لتعامل ب�سفافية 

�لإج��ر�ء�ت  وتب�سيط  �ملعلومات،  مع  ومهنية 

و�لو�سول  �أد�ئها،  وحت�سني  وتطويرها  للجمهور 

وتعريف  و�جل��ودة،  �لتميز  درج��ات  �أعلى  �إىل 

�جلمهور باخلدمات �ل�رصطية و�لأمنية.

خدمة»�أمان«  تقدمها  �لتي  �خلدمات  وعن 

)�أم���ان(  ب��د�ل��ة  �خل��ي��ي��ل��ي:�إن  ق��ال  للجمهور 

خدمة  �ل�رصطة  مع  للمتعاملني  �لإلكرتونية 

بها  يق�سد  و�لتي  �لأمنية،  �ملعلومات  تلقي 

تقدم  �لتي  وتف�سياًل(،  دقة  )�لأكرث  �ملعلومات 

�أو جمهول(، بغر�ص  من �سخ�ص معني )معلوم 

وقوع  منع  ب�ساأن  �لأمنية  �لأجهزة  م�ساعدة 

و�لتح�سري  �لإع���د�د  يجرى  معينة،  جرمية 

لتنفيذها )مثل قتل �أو �سطو �أو خطف(، و�لإ�سهام 

يف �سبط �جلناة، �أو �لأدو�ت و�ملعد�ت وو�سائل 

�أن  �ساأنها  من  كان  �أو  ��ستخدمت،  �لتي  �لنقل، 

لت من  �أو حت�سَّ �رتكاب �جلرمية،  ت�ستخدم يف 

�ملالزم حممد �خلييلي

ناأخذ بعني �لعتبار تنوع ثقافة 

وم�شتويات جمهور �ملتعاملني 

مع �ل�رشطة

ذكر �ملري �أن �لدليل على �لتو��سل و�لتفاعل 

بني �خلدمة و�أفر�د �ملجتمع هو حجم �لبالغات 

�لتي مت ت�سجيلها و�لتعامل معها، و�لتي بلغت 

خالل �لأ�سهر �لت�سعة �لأوىل من �لعام 2010، 

10 �آلف و932 بالغًا منها:6136 بالغًا من 
ثم  �خلدمة،  مع  تفاعاًل  �لأكرث  وهم  مو�طنني، 

�لعرب بو�قع 2015 بالغًا ثم �لأجانب بو�قع 

2781 بالغًا، م�سري�ً �إىل �أن هناك 9262 بالغًا 
و61  للخدمة،  �ملجاين  �لهاتف  عرب  وردت 

�لربيد  عرب  بالغ  و1102  �لفاك�ص  عرب  بالغًا 

�لإلكرتوين، و507 ر�سائل ن�سية. 

وكان من بني تلك �لبالغات 78 بالغًا �أمنيًا 

حول  بالغًا  و262  جنائيًا  بالغًا  و8738 

ق�سايا �جتماعية و299 بالغًا حول مقرتحات 

عن  عبارة  �ت�ساًل  و1555  مرورية  وق�سايا 

��ستف�سار�ت ومالحظات عامة ور�أي و�سكر. 

�أرقام معربة
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بع�ص  تخطيط  �مل�سبق عن  و�لإبالغ  �رتكابها، 

�لأفر�د �أو �لتجمعات للقيام باإ�رص�بات عمالية 

وتخريب،  �سغب  �أعمال  من  بها  يقرتن  قد  وما 

و�سبط �لأ�سخا�ص �لهاربني �ملطلوبني للعد�لة، 

وحتديد مكان �ل�سحية )�ملجني عليه �أو عليها( 

�حتجاز(،  )�غت�ساب. خطف.  يف بع�ص �جلر�ئم 

و�لإر�ساد عن مهربي �ملخدر�ت و�ملتاجرين بها 

و�أماكن �لتخزين وو�سائل �لنقل و�لإخفاء.

�أو  �لأف��ر�د  بع�ص  �لإب��الغ عن تخطيط  كذلك 

�جلماعات للقيام بعملية �إرهابية.

بني  �لتفريق  يجب  �أن��ه  �خلييلي،  و�أو���س��ح 

وبني  ذكرها،  �سبق  �لتي  �لأمنية  �ملعلومات 

بها  يق�سد  و�لتي  �لطارئة،  �لأمنية  �لبالغات 

�ملعلومات �لتي يقوم فرد من �جلمهور باإبالغها 

تتطلب  و�لتي   )999( �لعمليات  غرفة  �إىل 

�أو  جلرمية  �لتعر�ص  ب�ساأن  �رصيعة،  ��ستجابة 

قبل  من  فوريًا  تدخاًل  تتطلب  جرمية  م�ساهدة 

بالطريق  تقع  �لتي  �حلو�دث  بع�ص  �أو  �ل�رصطة 

�لعام )حو�دث �سري، م�ساجر�ت، حريق ب�سيارة، 

للمياه(،  كبري  ت�رصب  م�ستعل،  كهربائي  كابل 

باأحد  �أو  �أر�سية  �نهيار�ت  �أو  �أو وجود ت�سققات 

�جل�سور، �أو م�ساهدة غريق �أو �لعثور على جثة 

)قنبلة،  غريب  ج�سم  �ل�ستباه يف  �أو  جمهولة.. 

متفجر�ت(، �أو �لعثور على طفل �سال، �أو �أ�سياء 

ثمينة..�إلخ.

قنو�ت جديدة

خدمة  توفرها  �لتي  �لتو��سل  �آلية  وح��ول 

�أن  �خلييلي،  �أو���س��ح  للمتعاملني،  »�أم���ان« 

�ملجاين  �لهاتف  يف  تتمثل  و�سائل  عدة  هناك 

)8002626( �لذي يقدَّم �خلدمة على مد�ر )24( 

و�لجنليزية  �لعربية  هي:  لغات  بثالث  �ساعة 

 )2828( �لق�سرية  �لن�سية  و�لر�سائل  و�لأوردية 

على  )�أم���ان(  موقع  عرب  �لإل��ك��رتوين  و�ل��ربي��د 

 .www.aman.gov.ae لإنرتنت�

قنو�ت  لفتح  هناك خططًا  �أن  �خلييلي،  و�أكد 

جديدة بهدف ت�سهيل وتطوير �لتو��سل مع خدمة 

)�أمان(، هذ� بالإ�سافة �إىل زيادة عدد �للغات مبا 

يتنا�سب مع �للغات �لد�رجة يف �لدولة.

و�أ�سار �إىل �أن �أبرز �لق�سايا �لتي مت �إحباطها 

من خالل �لإبالغ عنها عن طريق خدمة »�أمان« 

هي:»ق�سية خمدر�ت«، حيث مت ��ستقبال �ت�سال 

بعثورها  تفيد  �لطالب  �أحد  و�ل��دة  من  هاتفي 

من  عليها  �بنها  ح�سل  غريبة  م��ادة  على 

�لطالب  �أفاد  وقد  �ملدر�سة،  يروجها يف  �سخ�ص 

لإز�لة  ي�ستخدمونها  �أ�سحابه  من  �لكثري  باأن 

وبعد  �لدر��سة.  تركيزهم يف  من  وتزيد  �ل�سد�ع 

قبل  من  �ملعلومات  جمع  ومع  معها  �لتو��سل 

لأخذ  �لأم  مع  �لتن�سيق  �لخت�سا�ص، مت  جهات 

�ملادة ومعاينتها للتاأكد منها حيث تبني �أن تلك 

�ملادة هي نوع من �أنو�ع �ملخدر�ت، وقد �ساهمت 

�لأمن و�سالمة �ملجتمع من  �لأُم يف حفظ  هذه 

هذه �ل�سموم، وذلك عن طريق �لإبالغ عن مادة 

م�سبوهة مل تكن متاأكدة منها.



حو�ر
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عام  قائد  �ملطرو�سي  ثاين  ر��سد  �للو�ء  �أكد 

�لدفاع �ملدين بالإنابة، �أن دولة �لإمار�ت �لعربية 

معايري  تطبق  �لتي  �لدول  طليعة  يف  �ملتحدة 

�لأمن و�ل�سالمة يف �ملباين و�ملن�ساآت �ملختلفة 

وفق �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية.

وقال يف حو�ر مع »999«:�إن �لقيادة �لعامة 

�لنه�سة  تو�كب  �أن  ��ستطاعت  �مل��دين  للدفاع 

�حل�سارية �ل�ساملة �لتي تنتظم �لبالد بالعتماد 

على تقنيات حديثة ذ�ت كفاءة عالية، و�أنظمة 

متطورة لل�سالمة و�حلماية و�لوقاية من �حلر�ئق 

و�حلو�دث، يف �أحد �أكرث دول �لعامل منو�ً وتطور�ً 

يف �لعامل.

�لقيادة  ��سرت�تيجية  �أولويات  �أن  �إىل  و�أ�سار 

تتمثل يف توفري نظام فاعل للوقاية و�ل�سالمة 

�لأرو�ح  حماية  ل�سمان  للطو�رئ  و�ل�ستجابة 

و�ملمتلكات �لعامة و�خلا�سة من �أخطار �حلو�دث 

و�لكو�رث، وفيما يلي ن�ص �حلو�ر:

العامة  القيادة  ا�سرتاتيجية  اأولويات  ما   

مت  التي  اخلطوات  وما  املدين؟  للدفاع 

تنفيذها حتى الآن ؟

 �إن �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين حتر�ص على 

�أن تبقى �لإمار�ت و�حة �أمن و�أمان..ولذلك فاإنها 

تلتزم بتطبيق �أهد�فها �ل�سرت�تيجية �ملتمثلة يف 

توفري نظام فعال للوقاية، و�ل�ستجابة للطو�رئ 

ل�سمان �سالمة �لأرو�ح و�ملمتلكات، وتقدمي �لدعم 

و�مل�ساندة يف حالة �لأزمات و�لكو�رث، وتعميم 

�ملجتمع،  لدى  �لوقائي  و�لوعي  �ل�سالمة  ثقافة 

وتاأهيل وتطوير �ملو�رد �لب�رصية، وبناء �لقياد�ت 

�أف�سل  با�ستخد�م  �لعمليات  ومتكني  �ملتميزة، 

خلدمات  مالئمة  و�أكرثها  و�لتقنيات  �ملعد�ت 

�لدفاع �ملدين، و�ل�ستخد�م �لأمثل للمو�رد �ملالية 

�ملمار�سات  �أف�سل  �ملخ�س�سة من خالل تطبيق 

مع  �ل�سرت�تيجية  �ل�رص�كة  وحتقيق  �لعاملية، 

�لقطاعني �لعام و�خلا�ص و�ملوؤ�س�سات �لتطوعية.

�لدفاع  خدمات  يف  و�لإب��د�ع  �لتميز  وت�سجيع 

�ملدين. 

�ل�سرت�تيجية  �لأه��د�ف  تلك  تنفيذ  ويجري 

مبنهجية متو�زية ومتكاملة، يف جميع �لإد�ر�ت 

وبدعم  �ملتاحة  �لإمكانيات  وف��ق  �لإقليمية 

ومتابعة من وز�رة �لد�خلية.

العامة  القيادة  ا�ستطاعت  مدى  اأي  اإىل   

التي  ال�ساملة  النه�سة  مواكبة  املدين  للدفاع 

حققتها الإمارات يف خمتلف الأ�سعدة؟

جميع  يف  �لعمر�نية  �لرقعة  �ت�ساع  مع   

�إمار�ت �لدولة، وتعدد وتنوع �لإن�ساء�ت، ودخول 

حر�ست  و�خل��دم��ات،  �لبناء  يف  جديدة  م��و�د 

�لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين من خالل �إد�ر�تها 

تقنية  و�أ�ساليب  و�سائل  �إيجاد  على  �لإقليمية 

جديدة ذ�ت كفاءة عالية، ومميز�ت تقنية متقدمة 

لإد�رة �ل�سالمة و�لوقاية و�ملكافحة يف �ملباين 

»�لأنظمة  م�رصوع  تطبيق  وب��د�أت  و�ملن�ساآت، 

على  تعميمه  ميكن  �ل��ذي  دب��ي  يف  �لذكية« 

مت�ساعدة،  تدرجية  �آلية  �لأخرى،وفق  �لإمار�ت 

تبد�أ بامل�ساريع �ل�سرت�تيجية �لتي حتتوي على 

حوار: حامد حمجوب

�لإمار�ت تطبق               �أف�شل معايري �لأمن و�ل�شالمة املطرو�سي ل� »999«: 
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�إلكرتونية للوقاية و�ل�سالمة و�ملكافحة. �أنظمة 

جاهزية  مدى  ر�سد  �إمكانية  �لنظام  هذ�  ويوفر 

�لإلكرتوين  و�لإب��الغ  و�ل�سالمة  �لوقاية  �أنظمة 

عن �أي عطل فيها �إ�سافة �إىل �لإبالغ عن حو�دث 

�لإطفاء  لِفرق  يحقق  وقوعها..مما  حال  �حلريق 

�حلريق،  عن  �ملبا�رص  وهما:�لإبالغ  ميزتني  �أهم 

و�لو�سول �ل�رصيع ملوقع �حلريق.

التنظيمي  الهيكل  تنفيذ  ب�ساأن  مت  ماذا   

اجلديد للقيادة العامة للدفاع املدين؟

�عتمدت وز�رة �لد�خلية �لهيكل �جلديد للقيادة 

�إد�ريًا  �لذي يعد منوذجًا  للدفاع �ملدين  �لعامة 

عامة  �إد�ر�ت  ��ستحدثت مبوجبه  حيث  متقدمًا، 

للدفاع �ملدين يف �لقيادة �لعامة ل�سوؤون �لإطفاء 

�إ�سافة  �مل�ساندة،  للخدمات  و�أخرى  و�حلماية، 

�لدفاع �ملدين يف »�أبو ظبي  �إد�ر�ت  �إىل تطوير 

عامة،  �إد�ر�ت  �إىل  وعجمان«  و�ل�سارقة  ودبي 

�لإد�رية  �لهياكل  ن�ساط  تفعيل  من  ميكن  مما 

وحتفيزها للعمل �ملنهجي �لتكاملي مع جميع 

�لإد�ر�ت و�لأق�سام بروح �لفريق �لو�حد يف �إطار 

��سرت�تيجية �لوز�رة.

واحلوادث  احلرائق  حلجم  تقييمكم  ما   

هي  وما  الدولة،  م�ستوى  على  املختلفة 

اإ�سرتاتيجيتكم للحد منها؟

قدر�ً  �لأخ��رية  �خلم�ص  �ل�سنو�ت  �سهدت  لقد   

من �لثبات يف عدد وحجم �حلو�دث، وهذ� موؤ�رص 

�إيجابي، �إذ� ُنظر �إليه من جانب �لزيادة �ملطردة 

و�لتجارية  و�ل�سناعية  �لعمر�نية  للم�ساريع 

يف  �لأخ��ذ  مع  �ل�سكانية،  و�لزيادة  و�خلدمية، 

وقعت  �لتي  �لكبرية  �حل��و�دث  بع�ص  �لعتبار 

م�سرتكًا  جهد�ً  وتطلبت  �لإم���ار�ت  بع�ص  يف 

ملكافحتها.

�إ�سافيًا  د�فعًا  �حلو�دث  تلك  لنا  �أعطت  وقد 

ومدى  تطورها،  و  حدوثها  �أ�سبابها  لدر��سة 

يف  وحتجيمها  منها  للحد  �لإمكانيات  توفر 

لهذ�  جل��ان  ع��دة  ت�سكلت  وق��د  وقوعها،  حالة 

�لغر�ص ودر�ست كل حادث على حدة، وو�سعت 

عامة  و�أخ��رى  ح��ادث،  بكل  خا�سة  تو�سيات 

�لوقائية  �مل��دين  �لدفاع  ��سرت�تيجيات  لدعم 

�لتكتيكية  �لتعامل  �أ�ساليب  و�لعملية،ولتطوير 

عند مو�جهة �حلر�ئق �ل�رصيعة �لنت�سار.

واحلالت  الكوارث  ملواجهة  ما خططكم   

الطارئة ؟

�ملدين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  ت�سعى   

�لإمار�ت تطبق               �أف�شل معايري �لأمن و�ل�شالمة

�ل�شنو�ت �خلم�س �لأخرية، �شهدت 

قدرً� من �لثبات يف عدد وحجم 

�حلو�دث على م�شتوى �لدولة

رغم �لتو�شع يف �مل�رشوعات
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�إىل  �لد�عية  �لد�خلية  وز�رة  ر�سالة  لإي�سال 

)تعزيز جودة �حلياة لكل من يعي�ص يف جمتمع 

�إىل جميع  �لأمن و�ل�سالمة(،  �لإمار�ت من خالل 

�أفر�د �ملجتمع..من خالل توفري درجة عالية من 

دولة  يف  و�ملمتلكات  لالأفر�د  و�ل�سالمة  �لأمن 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.و �ل�ستجابة �ل�رصيعة 

و�لفعالة لكافة �حلالت �لطارئة.

وبناًء على ذلك، و�سعت �لقيادة �لعامة للدفاع 

بالتعاون مع �رصكائها  �ملنا�سبة  �ملدين �خلطط 

�حلكوميني �لآخرين للعمل بروح �لفريق �لو�حد 

ملو�جهة حالت �لطو�رئ، بال�ستفادة من �ملو�رد 

�ملتاحة لدى �جلميع، وفق مان�ص عليه �لقانون 

�لدفاع  ب�ساأن   2006 ل�سنة   23 رقم  �لحت��ادي 

�ملدين. 

�ملا�سي   �ل�سهر  �أطلقنا  فقد  تعلم،  وكما 

رئي�ص  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناًء 

�سمو  �لفريق  ومتابعة  �هلل«،  »حفظه  �لدولة 

�لد�خلية،  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 

من  �لثالث  �ل�سرت�تيجي  �لهدف  �إىل  و��ستناد�ً 

للدفاع  �لعامة  للقيادة  �ل�سرت�تيجية  �لأهد�ف 

�ل�سالمة  ثقافة  تعميم  على  ين�ص  �لذي  �ملدين 

و�لوعي �لوقائي يف �ملجتمع، »�حلملة �لوطنية 

�لأوىل  تعترب  �لتي  �ملنازل«  �لأُ�رص يف  ل�سالمة 

�لعامة  �لقيادة  وتنفذها  �لعامل،  نوعها يف  من 

للدفاع �ملدين يف �لدولة على مدى �ستة �أ�سهر، 

وتهدف �إىل �سمان م�ستلزمات �ل�سالمة �لإن�سائية 

و�ل�ستخد�مية »�لت�سغيلية« للمنزل، وذلك من 

خالل ن�رص وتعزيز �ل�سلوك �لوقائي بني جميع 

�أفر�د �لأ�رصة، حلماية �لأرو�ح و�حلد من �خل�سائر 

حو�دث  فيها  تت�سبب  �لتي  و�ملادية  �لب�رصية 

�ملنازل وخا�سة �حلر�ئق.

يف  التطوع  قانون  تنفيذ  ب�ساأن  مت  ماذا   

الدفاع املدين؟

�لعامة للدفاع �ملدين على  �لقيادة   حتر�ص 

تطبيق قانون �لتطوع يف �لدفاع �ملدين بالتعاون 

و�لتكامل مع �ل�رصكاء �حلكوميني، ومع �لهيئات 

��ستكمال  على  �مل�ساندة،وتعمل  �ملجتمعية 

�لقانون  تنفيذ  ُت�سهل  �لتي  �لتنفيذية  �للو�ئح 

وت�سمن حتقيق �أهد�فه،وقد ت�سكلت جلان عديدة 

لهذ� �لغر�ص و�أجنزت خطو�ت ملمو�سة �ستكتمل 

يف �مل�ستقبل �ملنظور. 

 ما خطتكم لتطوير قطاع املوارد الب�رشية 

يف الدفاع املدين؟

لتطوير  �ملدين  �لدفاع  ��سرت�تيجية  تعتمد   

�أ�سا�سيتني  ركيزتني  على  �لب�رصية  �مل���و�رد 

هما:�لتاأهيل و�لتدريب، و�لتوطني.

ع�رص�ت  �سنويًا  تعقد  �لتدريب  جمال  ويف 

�ل�سباط  و�سف  لل�سباط  �لتدريبية  �ل��دور�ت 

وخا�سة  �لخت�سا�سات،  خمتلف  يف  و�لأف��ر�د 

�لدولة  د�خ��ل  يف  منها،  و�مل�ساندة  �مليد�نية 

وخارجها،وفق �ملعايري �لدولية.

�ل�سنو�ت  �أما يف جمال �لتوطني، فقد �سهدت 

�إقباًل من �ل�سباب �ملو�طنني لالنخر�ط  �لأخرية 

عازفني  كانو�  �أن  بعد  �ملدين،  �لدفاع  بخدمات 

عنها قبل ذلك، بعد �أن �أدركو� �أهميتها �لإن�سانية 

�لتوطني  ن�سبة  يف  ت�سارعًا  حقق  و�ملهنية،مما 

مبختلف فروع �لدفاع �ملدين وخا�سة �لإطفاء.

 ما خطتكم لتطوير اآليات ومعدات واأجهزة 

الدفاع املدين؟

�لعامة  بالقيادة  �لعليا  �لفنية  �للجنة  تقوم   

�لتي  �لتقنيات  �أف�سل  بدر��سة  �مل��دين  للدفاع 

�ملعار�ص  خ��الل  �لعاملية  �ل�رصكات  تعر�سها 

وحُتلل  �مل��دين،  �لدفاع  جمال  يف  �ملتخ�س�سة 

طبيعة �لحتياجات �لتي تتطلبها بيئتنا �ملحلية، 

�ملقرتحات  وت�سع  �ملتاحة،  �لإمكانيات  ُوتقِّيم 

لتطوير �لقوة �لآلية للدفاع �ملدين، ومن جانب �آخر 

�لآلية  قوتها  تعزيز  �إىل  �لإقليمية  �لإد�ر�ت  تبادر 

مبركبات حديثة ومتعددة �لأغر��ص �مليد�نية، مما 

�إ�سافة  �لقوة،  �لنمو �ملتو�زي لتلك  �إمكانية  يوفر 

�إىل تعزيز منهجية �لتكامل يف مو�جهة �حلو�دث 

�لكبرية وخا�سة يف مناطق �لخت�سا�ص و�ملناطق 

�ملتجاورة يف �لإمار�ت.

وال�سالمة  الأمن  معايري  مواكبة  مدى  ما   

للمعايري  املختلفة   املن�ساآت  يف  قة  املطبَّ

العاملية؟

من  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  تطبق   

خالل �إد�ر�تها �لإقليمية، �أف�سل �ملعايري �لدولية 

و�ملباين،  �ملن�ساآت  يف  و�لت�سغيلية  �لإن�سائية 

تطبق  �لتي  �ل��دول  طليعة  �لإم��ار�ت يف  وتعد 

�أكرث �ملعايري دقة و�رص�مة لتاأمني �ل�سالمة يف 

يف  �ملدين  �لدفاع  و�أن  و�ملن�ساآت،  �ملباين  تلك 

�لدولة ي�ستخل�ص �أف�سل مايف �ملعايري �لأمريكية 

و�لأوربية و�لربيطانية �إ�سافة �إىل معايري �لدول 

كاليابان  �مليد�ن:  هذ�  يف  �ملتقدمة  �لآ�سيوية 

و�سنغافورة.

العامة  القيادة  ا�ستطاعت  مدى  اأي  اإىل   

احلكومة  مفهوم  تطبيق  املدين  للدفاع 

الإلكرتونية؟

قطعت �لقيادة �لعامة �سوطًا مهمًا يف �لنتقال 

بخدماتها �إىل �لنظام �لإلكرتوين، حيث ��ستكملت 

�لإد�ر�ت  جميع  لربط  و�خل��ط��و�ت  �لدر��سات 

جانب  �إىل  و�حدة،  �لكرتونية  ب�سبكة  �لإقليمية 

�لت�سالت،  يف  �حلديثة  �لتقنيات  ��ستخد�م 

وتخ�سع �أكرث من 15000 من�ساأة ومبنى لالإد�رة 

�لإلكرتونية من قبل غرف عمليات �لدفاع �ملدين.

�لإقليمية  لالإد�ر�ت  �لإلكرتونية  �ملو�قع  وت�سهد 

تطور�ً يف تقدمي �خلدمات للمتعاملني مع �لدفاع 

�ملدين، وهناك �لع�رص�ت من �خلدمات �لإلكرتونية 

و�ل�سادر�ت  و�ل�رصكات  للجمهور  تقدم  �لتي 

�حلكومية.

 اإىل اأين و�سلت القيادة يف تطبيق معايري 

اجلودة والتميز؟

�لعامة للدفاع �ملدين من بني  �لقيادة   تعد 

�ساحب  يف»جائزة  �مل�ساركة  �لقياد�ت  �أب��رز 

�حلكومي  لالأد�ء  ز�يد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 

�ملتميز«، نتيجة ن�رص روح �لتناف�ص �ملهني بني 

�جلودة  معايري  وفق  و�لأف��ر�د  و�لفرق  �لإد�ر�ت 

و�لتميز.

املوؤ�س�سات  مع  ال�رشاكة  لتعزيز  روؤيتكم  ما   

الأخرى من جهة واجلمهور من جهة اأخرى؟

تدرك �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين �أن �سعار 

�إل  يتحقق  �أن  لميكن  للجميع«  »�ل�سالمة 

مب�ساركة �جلميع، ولهذ� فان جناح خطط �لدفاع 

�ملدين يف �حلماية و�لوقاية و�ملكافحة مرهون 

موؤ�س�سات  مع  وفعالة  حقيقية  �رص�كة  بعقد 

منظمات  وم��ع  و�خلا�ص  �حلكومي  �لقطاعني 

وهيئات �ملجتمع وخا�سة �لتطوعية منها،لذلك 

كالهالل  �لوطنية  �لهيئات  �لتن�سيق مع  نو��سل 

و»متطوعي  و»�لبيئة«  و»تكاتف«  �لأحمر 

�لإقليمية  �لإد�ر�ت  �أن  �إىل  �إ�سافة  �لإم���ار�ت«، 

�مل�ساندة  �ملحلية  �لهيئات  مع  �رص�كاتها  تعزز 

خلدمات �لدفاع �ملدين.

الإعالم يف رفع  اإىل دور   كيف تنظرون 

م�ستوى الوعي الوقائي و�سط اجلمهور؟

�لإعالم  �ملدين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  تعترب 

وتعترب  �ل�سرت�تيجيني،  �رصكائها  �أه��م  �أح��د 

�لعاملني يف و�سائل �لإعالم قوة م�ساندة للدفاع 

حالت  ويف  �لطبيعية  �ل��ظ��روف  يف  �مل��دين 

�لطو�رئ، فالإعالم �رصيك للدفاع �ملدين يف ن�رص 

�لتوعية و�لثقافة �لوقائية، ويف ر�سد �ملخالفات 

�لتي تهدد �ل�سالمة �لعامة و�ل�سخ�سية، وتعزيز 

و�ل�سالمة  للوقاية  �ملتقدمة  باملعايري  �للتز�م 

يف �ملن�ساآت و�ملباين، و�لدعوة لاللتز�م ب�رصوط 

وتوثيق  �لعامة،  �حلياة  يف  و�لوقاية  �ل�سالمة 

�سلة �ملجتمع باأجهزة �لدفاع �ملدين، ون�رص روح 

�لتطوع و�لتكافل و�لتعاون و�لت�سحية بني �أفر�د 

�ملجتمع، ونقل �حلقائق و�لوقائع للجمهور عند 

�ملدين  �لدفاع  تعليمات  ون�رص  �حلو�دث،  وقوع 

�لإر�سادية يف حالت �لطو�رئ.
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�لتي  �ل�سعبة  �لقت�سادية  �لظروف  ظل  يف 

حتيط بالعامل، وما يعنيه ذلك من قلق �ل�ستقر�ر 

�لوظيفي و�ملادي لكثري من �لأفر�د، تربز �حلاجة 

�لأوىل  �لنو�ة  د�خل  لالإنفاق  �إد�رة �سحيحة  �إىل 

للمجتمع: �لأ�رصة. 

ويو�سف �ملجتمع يف �لإمار�ت باأنه جمتمع 

�رتفاع  ذلك  على  �ساعد  بامتياز،  ��ستهالكي 

م�ستويات �لدخل وتوفر �لإغر�ء�ت �لت�سويقية. 

مطالبة  �لأ�رصة  �أن  �قت�ساديون  ويوؤكد خرب�ء 

�ملالية  م��و�رده��ا  ب��ني  �ل�سليمة  ب��امل��و�زن��ة 

و�حتياجاتها �لفعلية، و�أن على �مل�ستهلك قبل 

�ل�رص�ء �أن يفكر ويت�ساور ويحاول �أن يتخذ قر�ر�ً 

�لفل�س

�لأبي�س   
اإدارة الأ�سرة لنفقاتها اليومية، ُيجّنبها الديون والأزمات.

خا�ص:)999(

جماعيًا مع �لأ�رصة، وخ�سو�سًا عند �رص�ء �ل�سلع 

�مُلعِمرة، كما يجب على �لأ�رصة �أن ت�سع ن�سب 

و�لأق�ساط،  �لديون  يف  �ملتمثل  �ملا�سي  �أعينها 

�لحتياجات  يف  �ملتمثلة  �لر�هنة  و�للحظة 

�ليومية.

يف  �خلبري  �لفخري  جمال  �لدكتور  ويقول 

»�إد�رة حماية �مل�ستهلك« يف»وز�رة �لقت�ساد« 

�إن عملية تر�سيد �ل�ستهالك �لأ�رصي من �ملو��سيع 

يتعلق  فيما  و�ملجتمع، ل�سيما  لالأ�رصة  �ملهمة 

باملو�رد �ملالية لالأ�رصة، وهي مطالبة باملو�زنة 

و�حتياجاتها  �ملالية  مو�ردها  بني  �ل�سليمة 

�ل�سليمة  ب��الإد�رة  �إل  يتحقق  ل  وهذ�  �لفعلية، 
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ملا لها من �أهمية و��سحة يف معرفة �مل�ستهلك 

منه  �ل�ستفادة  وكيفية  �ل�رص�ء،  وعيوب  مز�يا 

تعاين  �لأ�رصية، حيث  �ملالية  �ملو�رد  �إد�رة  يف 

�لعديد من �لأ�رص يف �لوقت �لر�هن من �مل�سكالت 

يف  �لتو�سع  على  �ساعد  مم��ا  �لقت�سادية، 

�لعديد من �لأنظمة �لتي ت�سجع �مل�ستهلك على 

�ل�ستهالك، ومنها:نظام �لبيع بالتق�سيط، وغريها 

و�ل�رصكات  �لبنوك  تقدمها  �لتي  �لت�سهيالت  من 

ومنافذ �لبيع و�ملوردون، لذ� �زد�د معدل �لإنفاق 

�إىل  �مليل  و�نخف�ص  �ملجتمع،  يف  �ل�ستهالكي 

�لدخار و�ل�ستثمار، ولبد من توعية �لأ�رصة يف 

عند  �لأ�رص  وتر�سيد  وتوعية  �ل�رص�ئي،  �سلوكها 

قيمة  ت�ستقطع  �أل  �ل�رصوري  من  باأنه  �ل�رص�ء 

�لدخل  من  كبرية  ن�سبة  �ل�ستهالكي  �لإنفاق 

�ل�سهري، مبا يتجاوز قدر�ت �لأ�رصة و�إمكاناتها، 

وذلك كي ل تقع يف م�ساكل مادية.

ويطالب �لفخري �جلهات �ملعنية �سو�ء كانت 

بن�رص  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�س�سات  �أو  حكومية 

�لوعي �ل�ستهالكي بني �مل�ستهلكني، و�أن يكون 

ت�رصف �مل�ستهلك �لذي يحاول من خالله �رص�ء �أو 

��ستخد�م �ل�سلع و�خلدمات �أو �لأفكار �أو �خلرب�ت 

�لتي يتوقع �أن ت�سبع رغباته �أو حاجاته ح�سب 

يرتبط  حيث  �ملتاحة،  �ل�رص�ئية  �لإمكانات 

قر�ر�ته  باتخاذ  �لفرد  بها  يقوم  �لتي  بالكيفية 

لديه  �ملتاحة  �ملو�رد  و�إنفاق  بتوزيع  �ملتعلقة 

خدمات  �أو  �سلع  على  �جلهد(  �لوقت،  )�مل��ال، 

تر�سيد  مبعنى  �أي  لديه،  مقبولة  �أو  مرغوبة 

�ل�ستهالك وت�سجيع �لدخار.

يف  �خلبري  �لكثريي،  ح�سن  �ملهند�ص  ويقول 

�مل�ستهلك  »�سبكة  ورئي�ص  �ل�ستهالك  ق�سايا 

يف  حم�سور�ً  لي�ص  �لإنفاق  تر�سيد  �لعربي«:�إن 

غذ�ء �أو �سكن �أو ملب�ص �أو هو�تف متحركة، بل له 

عالقة بكل �ل�سلع و�ملنتجات، لأنها ل تعد ول 

حت�سى، وهناك �إ�سكالية يف حجم �لإنفاق على 

مليار   500 ب�  يقدر  و�لذي  عامليًا،  �لإعالنات 

دولر و�لهدف من �لإعالن غري �مل�سلل هو حتفيز 

�مل�ستهلك ل�رص�ء �سلعة قد تكون �رصورية �أو ل 

تكون كذلك.

وي�سيف �لكثريي:�أن �مل�ستهلك �لو�عي هو �لذي 

ي�ساأل نف�سه ملاذ� ي�سرتي �ل�سلعة؟ وكيف يح�سل 

عليها ومتى يح�سل عليها ويحدد �ملكان و�لزمان 

من �أين؟ كما �أن عليه �أن يقارن، ويحلل �لأ�سعار 

ويتعامل مع �لإعالنات و�لتخفي�سات بفن وفكر 

م�ستنريين، و�لتاأكد من جودة �ل�سلعة و�سالمتها 

وقوة �ل�رصكة، ومن �حل�سول على �خلدمة �جليدة 

�ل�سيانة  يخ�ص  فيما  �ل�رص�ء  بعد  و�ل�سمانات 

و�ل�ستبد�ل و�لإرجاع.

وي�سري �إىل �أن على �مل�ستهلك قبل �ل�رص�ء �أن 

يفكر ويت�ساور، ويحاول �أن يتخذ قر�ر�ً جماعيًا 

مع �لأ�رصة، وخ�سو�سًا عند �رص�ء �ل�سلع �ملعمرة 

�أو �لتي ت�سكل خطورة �سحية، وجتنب �ل�سغوط 

�ملبا�رصة كال�رص�ء عن طريق �لإنرتنت و�لدعو�ت 

�لهاتفي  �لت�سال  �أو  ع�ساء  �أو  غ��د�ء  حلفلة 

�أو  �لأفر�د  �سو�ء  للميز�نية  و�لتخطيط  و�لتفكري 

�لأ�رص، وحتديد �لأولويات و�لإد�رة، و�لإر�دة �لتي 

توؤدي �إىل قر�ر �سليم و�سائب بعيد�ً عن �لعاطفة 

و�ملحاكاة وتقليد �لآخرين. 

عاد�ت �سيئة 

�إد�رة  جمل�ص  ع�سو  �لعلي،  جا�سم  ويقول 

هناك  �مل�ستهلك«:�إن  حلماية  �لإمار�ت  »جمعية 

يتعلق  فيما  �ملجتمع  يف  متبعة  �سيئة  عاد�ت 

و�ملغالة  �لإ���رص�ف  �لأ���رصي، من حيث  بالإنفاق 

يف �مل�ساريف يف جميع نو�حي �حلياة �لأ�رصية، 

�أ�سبحت  ومقيمني  مو�طنني  هناك  �أن  �إىل  م�سري�ً 

لديهم ثقافة ��ستهالكية تعتمد يف جمملها على 

�لرفاهية وزيادة معدل �لإنفاق يف �أمور ثانوية ل 

عالقة لها بال�رصوريات، وهذ� �ساهم يف عدم 

د. جمال �لفخري ح�سن �لكثريي
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�لقدرة على �لت�سدي لتبعات �لأزمة �ملالية، لذلك 

��ستهالكي، وهذ� دور  �أن يكون هناك وعي  يجب 

للحد  للدولة  �ل�رصعية  و�لقنو�ت  �لإعالم  و�سائل 

فو�سوية،  ظاهرة  �إىل  �لذي حتول  �ل�ستهالك  من 

�أماًل يف �أل يدخل �ملو�طن يف حلقة �لقرت��ص �إل 

لل�رصورة �مللحة كقر�ص �إ�سكاين �أو عالجي، رغبة 

من  �لو�بل  بهذ�  �ملو�طنني  كاهل  �إثقال  عدم  يف 

�لديون ووقوفهم �أمامها عاجزين عن �ل�سد�د.

يف �لديون و�لأق�ساط، و�للحظة �لر�هنة �ملتمثلة 

قد  �لذي  و�مل�ستقبل  �ليومية،  �لحتياجات  يف 

بالإيجار،  مرهون  غري  بيت  يف  متمثاًل  ياأتي 

تر�سيد  وعدم  �لإ���رص�ف  و�إن  �لبنك  يف  ور�سيد 

�ملحددة  �مليز�نية  وغياب  �لأ�رصة،  يف  �لإنفاق 

عو�قب  ولها  مظلمة  �أب��و�ب  كلها  و�ملدرو�سة، 

وخيمة على �ل�ستقر�ر و�لأمان �لأ�رصي.

عمومًا  �خلليجية  �ملر�أة  �إن  �ل�سومي:  وتقول 

على  �لأوىل  تعترب  خا�ص  ب�سكل  و�لإمار�تية 

و�ل�ستهالك  �لإنفاق  عملية  يف  �لعامل  م�ستوى 

�مللب�ص  ثم  �لأوىل،  بالدرجة  �لتجميل  مل��و�د 

عدم  من  وتعاين  �لثانية،  بالدرجة  و�ملاأكل 

وعي حقيقي برت�سيد �لإنفاق �لأ�رصي و�إ�رص�رها 

و�نبهارها  �لأ�سعار،  �رتفعت  و�إن  �ل�رص�ء،  على 

�لد�ئم مبا تطرحه �لأ�سو�ق من ماركات عاملية 

وتخفي�سات وهمية، �أو ت�سكيالت جديدة ل �سحة 

لها، ودعت �إىل تر�سيد �لإنفاق �لأ�رصي و�رصورة 

تثقيف �ملر�أة وتوعيتها �قت�ساديًا، و�ملر�أة ل تز�ل 

و�ل�سعور  �لإملام  وينق�سها  �لرتفيه،  عن  تبحث 

�لأ�رصة ومدى  بقيمة م�سرتياتها ح�سب ميز�نية 

�حتياجاتها.

�إىل  �ل�سعي  ���رصورة  على  �ل�سومي  وتوؤكد 

�لإغر�ء،  وو�سائل  مظاهر  من  �مل�ستهلك  حماية 

�جلهات  جميع  بني  م�سرتكة  م�سوؤولية  وه��ذه 

وو�سائل  �مل�ستهلك  بحماية  �ملعنية  و�لأجهزة 

لأن  ق�سوى  �أهمية  هناك  لأن  �ملختلفة،  �لإعالم 

هو  ما  بني  �لتفريق  مهارة  �مل�ستهلك  يكت�سب 

�رصوري وما هو كمايل، لأن ذلك من �ساأنه تدعيم 

�لأ�رصة �لمار�تية �لنو�ة �لأوىل لأي جمتمع. 

�لأ�رش �لو�عية هي تلك �لتي

ت�شعى �إىل تخطيط ميز�نيتها  

وي�سيف �لعلي:»�إننا نفتقد �إىل �آلية �لرت�سيد 

�ملقننة على ح�سب ما نحتاجه من �رصوريات 

مهمة، فال نبايل ول نفكر يف قيمة ما ن�سرتيه، 

ورمبا �عتاد �لبع�ص منطًا ��ستهالكيًا تغلب عليه 

ز�لت  وما  كانت  �لأزمة  بر�ثن  �أن  �إل  �ملظهرية، 

�جلميع  عليها  ��ستيقظ  �لتي  �ل�سخرة  مبثابة 

�أ�سبح مغاير�ً، و�أن �لظروف مل تعد  باأن �لو�قع 

مو�تية للح�سول على كل �سيء، ومن ثم فر�ست 

على �جلميع �آلية �لرت�سيد يف كثري مما حتتاجه 

�لأ�رصة«.

 

�الأُ�سر �لو�عية 

�إد�رة  جمل�ص  ع�سو  �ل�سومي،  مرمي  وتوؤكد 

�أن  �مل�ستهلك«  حلماية  �لإم���ار�ت  »جمعية 

�لأ�رص �لو�عية هي تلك �لتي ت�سعى �إىل تخطيط 

ميز�نيتها، و��سعة ن�سب �أعينها �ملا�سي �ملتمثل 

مرمي �ل�سومي جا�سم �لعلي
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�أقتب�ص عنو�ن هذ� �ملقال، من خمطوط رو�ية »بيت عو�سانة« لل�سديق �ل�ساعر و�لكاتب �أحمد ر��سد ثاين �لذي 

وم« هذ� ل يتعدى �لعا�رصة من عمره، عندما �لتقت به »�آغن�ص« مديرة  �خت�سني م�سكور�ً بن�سخة منه. و»َج�سُّ

�لبيت �أو مربيته، حيث ن�ساأت بينهما عالقة �أ�سبه باحلميمية، نظر�ً لأن �أمه �حلقيقية »عو�سانة بنت �سامل بن 

�سيف«– كما جاء يف �لرو�ية – مل تهتم برتبيته يف فرتة من فرت�ت حياتها وحياته، �إما ب�سبب �ملر�ص �لنف�سي 

�لجتماعي ثم �لع�سوي ثم �ملوت �أو لأ�سباب �أخرى ل يت�سع �ملجال لذكرها، فتولت �أمره »�آغن�ص« �لتي قامت 

بدور �لغوريال »�سيتا« يف حكاية »طرز�ن �لغابة« مع �لفارق بني �لثنني، �إذ �أن �لأوىل �إن�سانة تولت تربية �إن�سان، 

�أن �لدور �لذي لعبته كلتاهما يف حياة  �إل  �أي�سًا.  �إن�سان  �أما �لثانية فحيو�ن من نوع»�لغوريال« قامت برتبية 

�سغرييهما هو نف�ص �لدور، و�إذ� كان »طرز�ن« تعلم من »�سيتا« كيفية ت�سلق �أ�سجار �لغابة برب�عة ومهارة، وتناول 

وم«، وهو ت�سغري ل�سم »جا�سم« باللهجة �ملحلية،  �ملوز وثمار جوز �لهند كطعام له، كما تفعل �لقردة، فاإن »ًج�سُّ

و�لذي هو يف �لأ�سل »قا�سم« كما �أعتقد، ومت حتريفه �إىل ما هو عليه �لآن )ل يهم، ونعود �إىل ما كنا ب�سدده(، قد 

نهل و�مت�ص – كما ميت�ص �لر�سيع �للنب من ثدي �أمه – دون �إر�دة منه، وبق�سد �أو دون ذلك من »�آغن�ص«، �ل�سيء 

�لكثري مما منحته �إياه، �إىل جانب حنانها و�هتمامها به، �ملنطلق �أ�سا�سًا من ثقافتها �خلا�سة و�لعامة، مبا فيها 

من �إيجابيات �أو �سلبيات، مقارنة بعاد�ت �ملجتمع لدينا وتقاليده، و�ملق�سود هنا، ما تربت عليه يف بيت �أ�رصتها 

وم ولد �آغن�ص«. وجمتمعها، حتى �سار يكنَّى ذلك �ل�سغري بلقب»َج�سُّ

لن نتطرق �إىل �لفارق يف �لرتبية ما بني �لأم�ص و�ليوم، فهذ� مو�سوع تقليدي �سائك ما فتاأ يفر�ص نف�سه يف كل 

حني. وكما هو معروف، فلكل زمن �أ�سلوب حياة، وهذه طبيعة �لأمور، �إل �أنه من �ل�رصوري �لإ�سارة �إىل �أن �ملا�سي – 

على �لرغم من بع�ص �سلبياته – نابع برمته تقريبًا من �لبيئة �ملحلية، و�إننا – �ليوم – لو ��ستثنينا على م�س�ص 

دور بع�ص ما تقوم به و�سائل �لإعالم، و�ل�سبكة �لعنكبوتية �لعاملية »�لإنرتنت« بدعوى �حلرية ومدى تاأثري ذلك 

على �لن�سئ، و�لتفتنا قلياًل �إىل ما يجري د�خل بيوتنا، من �إهمال لدى �لبع�ص لفلذ�ت �أكبادهم، لوجدنا �أن هناك 

�آلفًا بل ع�رص�ت �لآلف من»�آغن�ص« �ملغلوبة على �أمرها، ب�سبب �لفاقة و�لغربة، موزعة ب�سكل متفاوت مبقد�ر و�حد 

�إىل ع�رصة يف كل بيت تقريبًا، وبح�سب قوته �لقت�سادية، و�إن هوؤلء �ملربيات �أو ربات �لبيوت �جلدد، �لالئي جئن 

من كل حدب و�سوب، ينفثن ثقافاتهن �حل�سن منها و�ل�سيئ، ويلقمن �أطفالنا لغاتهن وطبائعهن مع وجبات �لطعام، 

�إذ� مل ُت�سبط �لأمور، �سوف تكون م�سابة  �أي�سًا، فاإن �لأجيال �لقادمة،  ملعقة ور�ء �أخرى، ونظر�ً لتعدد بلد�نهن 

بانف�سام �ل�سخ�سية، وم�ستتة عقولها بني هذ� وذ�ك، لأ�سباب عديدة �أولها �لأمهات �جلديد�ت 

على �أية حال، �إن هذ� �لقول لي�ص بدعة، بل هو»برثة« ل ترى ب�سكل و��سح عند �لبع�ص، ول ي�ستحيل عالجها 

قبل �أن ت�ست�رصي، و�أن هذ� �لعالج، ل يفهم منه حرمان �ملر�أة من حقها يف �لعمل، بل �إن �لعمل �رصورة من �رصور�ت 

�حلياة، تك�سب به قوتها، وت�سقل به �سخ�سيتها مثل �لعلم متامًا، مما يجعلها قوية، ومعتمدة على نف�سها بالدرجة 

�لأوىل، فهي �أخت �لرجال و�أمهم و�بنتهم و�رصيكتهم يف �حلياة. لكن �لأمر يحتاج �إىل نوع من تنظيم �لعالقة بني 

�لأ�رصة و�أبنائها، مبا يتطلبه �لع�رص، وما يحتاجه �ملجتمع، و�إيجاد ح�سانات ع�رصية، تقوم بدور �لرتبية �جلماعية 

يف فرتة �ن�سغال �لو�لدين، تلك �لرتبية �ملوؤ�س�سة على �لعلم و�ملعرفة و�لتوجيه �لثقايف �إن �سئت، من خالل مربيات 

مو�طنات �أو عربيات �أو غريهن، ي�سقني �لن�سئ رحيق �لرتبية �ل�سحيحة، ومبا ل يتناق�ص مع ما تقوم به �لأم يف 

بيتها ول يلغي دورها �لأ�سا�سي.

وم ولد �آغن�س« »َج�شُّ
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�لرتفاع  مع  �حلياة  تكاليف  تز�يد  ظل  يف 

و�عتماد  و�ل�سلع  �خلدمات  �أ�سعار  يف  �مل�ستمر 

معيل  %99.99على  بن�سبة  �لبيوت  من  كثري 

للعمل  �ملر�أة  كان خروج  فقد  �لزوج،  هو  و�حد 

�لق�سايا  �أكرث  من  و�حد�ً  فقط  قليلة  عقود  منذ 

�ملثرية للجدل يف جمتمعنا.

ويف �لعقد �لثاين من �لقرن �حلادي و�لع�رصين، 

�لزوجة(  )وبالتحديد  �مل��ر�أة  ق�سية  �أ�سبحت 

ماألوفًا وطبيعيًا ل يوؤدي �ىل رفع  �أمر�ً  �لعاملة 

�حلو�جب ��ستنكار�ً، �إل �أن ذلك خلق م�سكلة �أخرى 

�إىل جملة �ل�رص�عات  على نطاق �سيق، ت�ساف 

�لأزلية بني �لزوج و�لزوجة. 

عامالت  �سيد�ت  وجدنا  عديدة،  حالت  ففي 

ي�ستكني من تفاقم �خلالفات مع �أزو�جهن ب�سبب 

�ل�سهري  ر�تبهن  لأن  �أو  �لوظيفة،  يف  جناحهن 

�أعلى من ر�تب �أزو�جهن ب�سبب فرق �لتعليم �أو 

و�سل  بل  فيها،  يعملن  �لتي  �ملوؤ�س�سة  طبيعة 

و�لطالق  �ملحاكم  �إىل  �حلالت  بع�ص  يف  �لأمر 

وكل ذلك ب�سبب �لغرية »�ملهنية« لالأزو�ج!

�إما �لبيت �أو وظيفتك!

من  كثري�ً  �لدولة  حماكم  ت�سجل  وبالفعل 

باأخرى  �أو  ب�سورة  تت�سل  �لتي  �لطالق  ق�سايا 

�أ�رصف  �مل�ست�سار  يقول  �لعاملة،حيث  بالزوجة 

بد�ئرة  و�لديني  �لأ���رصي  �مل�ست�سار  �لع�سال 

�لق�ساء يف �أبوظبي:»لقد تعددت �أ�سباب �لطالق 

�لو�قع  يف  ن�ساهدها  كما  �لأخ��رية  �لآون��ة  يف 

�ختالف  �لأ�سباب:  تلك  �أبرز  من  كان  و  �لعملي، 

�لزوجني على ق�سية عمل �ملر�أة، فالزوج يطلب 

منها �أحيانًا ترك �لعمل و�لتفرغ للبيت، و�لزوجة 

ترف�ص، وتقول: »�إنني يف �أمان طاملا �أعمل و�أنفق 

على خ�سو�سياتي، و�أحيانًا �أ�سارك زوجي �أعباء 

�حلياة، ول قدر �هلل لو طلقت يكون عندي دخل 

�أعي�ص منه«، ومن هنا يحتد �خلالف بني �إ�رص�ر 

�لزوج وعناد �لزوجة وي�سل يف بع�ص �لأحيان، �إن 

مل يتدخل �أهل �لإ�سالح و�لإر�ساد �إىل �لطالق«.

�ملتعلقة  �لطالق  حالت  �أن  �لع�سال،  ويوؤكد 

�لزوجة ل تتجاوز �خلم�سة باملئة، لكنه  بعمل 

�لأطر�ف  توعية  يتم  مل  �إن  تز�يدها  من  يحذر 

�سو�ء  �لزوجة،  عمل  ب�سبب  �لنف�سال  بعاقبة 

عن طريق �لتوجيه �لأُ�رصي �أو و�سائل �لإعالم �أو 

�حلكمني من �لأهل و�مل�سلحني.

�لتفاهم مطلوب

�ملعوقات  بع�ص  هناك  �أن  �لع�سال،  وي��رى 

تلك  و�أول  �ملر�أة،  قد تقف يف طريق عمل  �لتي 

�ملو�زنة  �لزوجة  ت�ستطيع  كيف  هي  �ملعوقات: 

وم�سوؤولياتها  وك��اأم  كزوجة  م�سوؤوليتها  بني 

وحتقيق  �ل�سعوبة،  تكمن  هنا  عاملة؟  كزوجة 

هذه �ملعادلة يحتاج �إىل جهٍد وتعاون كبريين 

فيها  هل  �لعمل،  وثانيها:طبيعة  �لطرفني؛  من 

هو  �أم  كبري  وتفرغ  و�سفر  �لبيت  خ��ارج  �سهر 

نرى  لذ�  وك��اأم؟  كزوجة،  حلالها  منا�سب  عمل 

�لذي  �لعمل  �مل���ر�أة  تختار  �أن  كمتخ�س�سني 

�لتي  مثل  �ملتزوجة  فلي�ست  طبيعتها،  ينا�سب 

مل ترتبط باأ�رصة وعائلة بعد، فلكل مقام مقال. 

�لزو�ج  بد�ية  من  �لطرفني  �تفاق  عدم  وثالثها: 

على �ل�سماح للزوجة بالعمل �أم ل، ولو عملت 

�لإجناب؟، وكذلك  �لو�سع حتى بعد  هل ي�ستمر 

زوجها  �ست�سارك  هل  َم��ن؟  حق  من  �ل��ر�ت��ب، 

ول  �سيء  كل  منه  �ستطلب  �أم  �لبيت  م�ساريف 

يرى منها درهمًا و�حد�ً؟ هذه كلها �أمور يجب �أن 

حُت�سم من �لبد�ية حتى ل ت�سبب خالفًا وم�ساكل 

توؤدي �إىل �لطالق.

��ستغالل، لو  �أو  �أنانية  �أو  �لأمان من دون بخل 

وجدت تلك �لنية وهذ� �لتو�فق �لنف�سي بينهما 

فلن توجد م�سكالت.

�أن  للمر�أة  �أباح  قد  �ل�سالم  �أن  �لع�سال،  و�أكد 

باحل�سمة  �للتز�م  منها:  ب�رصوط  ولكن  تعمل 

و�ختيار  للعمل،  تخرج  حني  �ل�رصعي  و�ل��زي 

�لعمل �ملنا�سب،و�أل يتعار�ص عملها مع حقوق 

وعدم  بالعطاء،  �لأوىل  لأنها  و�أ�رصتها  بيتها 

حياءها  يخد�ص  مبا  بالرجال  �لز�ئد  �لختالط 

لطبيعتها  قريبًا  �لعمل  كان  فكلما  وكر�متها 

حالت �لطالق �ملتعلقة بعمل 

�لزوجة ل تتجاوز �خلم�شة باملئة

مهمة غري م�ستحيلة

وعما �إذ� كانت غرية �لرجل من زوجته �لعاملة 

�أم لأ�سباب عاطفية،  نابعة من جناحها �ملهني 

�أ�سا�سية  ب�سورة  �لغرية  �سبب  �أن  �لع�سال،  يرى 

لدى �لزوج هو وجود رجال يف �ملكان �لذي تعمل 

فيه زوجته، ول يجب �أن ننكر عليه هذه �لغرية، 

على �أن تكون يف حدود و�أل تزعزع �لثقة بينهما.  

و�سع  ي�ساحبها  �لتي  قائاًل:»�لغرية  ويتابع 

�لكامري�ت، وتفتي�ص �لهو�تف �أمر ل يليق«.

وي�سيف قائاًل:»ل �أظن �أن �لرجل و�لزوج �ل�سوي 

�لعاقل يغار من جناح زوجته يف �لعمل، بل على 

�أولده  �أم  بنجاح  �لزوج  يفرح  �أن  يجب  �لعك�ص، 

وتفوقها، وتقلُّدها �أعلى �ملر�كز، فهذ� يف �لنهاية 

ولكن  بها  �لزوج  و�فتخار  �لأولد،  على  ينعك�ص 

وحقوق  با�ستقر�ر  �لنجاح  هذ�  يخل  �أل  ب�رصط 

�حلياة �لأ�رصية، فنحن ل نريد زوجة ناجحة يف 

�لبيت  ربة  نريد  �إمنا  بيتها،  وفا�سلة يف  �خلارج 

�لناجحة،  �لعاملة  �ملر�أة  نف�سها  وهي  �لناجحة 

وقلما من ت�سل من �لن�ساء لتلك �ملعادلة �ل�سعبة 

لكنها لي�ست باملهمة �مل�ستحيلة«.

وعن �إمكانية �أن ي�سكل ر�تب �لزوجة م�سكلة 

يف �لعالقة �لزوجية، �إن كان �أعلى من ر�تب �لزوج 

قال �مل�ست�سار �لع�سال: �رتفاع ر�تب �لزوجة لن 

ي�سكل �أية م�ساكل ما د�م �لطرفان قد �تفقا على 

من  �سويًا  �لأعباء  وحتمل  و�لتفاهم  �مل�ساركة 

�لبد�ية. فما ز�د يف ر�تبي كزوجة �سينعك�ص على 

م�ستوى  وحت�سني  �جلديد  ب�رص�ء  و�أولدي  بيتي 

�ملعي�سة، �أما �إن كانت �لزوجة بخيلة على بيتها 

و�مل�سئولية  يرمي كل �حلمل  �لزوج  �أو  و�أنانية 

عليها لأنها تعمل �أو ر�تبها �أعلى، من هنا �ستطر�أ 

�مل�ساكل وتبد�أ �ملناو�سات �لزوجية. نحن نحتاج 

�أننا  �لثقة يف بع�سنا كزوجني يف  �إىل ��سرتد�د 

بر  �إىل  للعبور  يعمل  وكل  و�ح��د�ً،  مركبًا  نقود 

يف  �إل  �لختالط  يكون  ول  �أف�سل  كان  كامر�أة 

كن  �ل�سحابة  فن�ساء  �ل�رصع،  �أباحه  ما  حدود 

لكر�مة  �إه��د�ر  دون  �أزو�جهن  وي�ساعدن  يعملن 

�ملر�أة مثلما كانت ت�ساعد �أ�سماء بنت �أبي بكر 

زوجها �لزبري �بن �لعو�م يف جمع �لنوى، ومثلما 

كانت رفيدة �لأ�سلمية ر�سي �هلل عنهم �أول طبيبة 

يف �لإ�سالم ت�سمد �جلرحى.

مر�ض نف�سي

�أما �لدكتور �سعد �لرفاعي �لأخ�سائي �لنف�سي 

يف »�إد�رة �خلدمات �لطبية« يف �رصطة �أبوظبي، 

من  يغارون  �لرجال  من  كثري�ً  هناك  �أن  فريى 

زوجاتهم �لناجحات يف عملهن، وبالأخ�ص يف 

جمتمعنا �ل�رصقي �لذي ينال فيه �ل�سبي ن�سيب 

�أن جناح  �لزوج  �لأ�رصة، حيث يعتقد  �لأ�سد يف 

�إىل ت�سليط �ل�سوء  زوجته يف �لعمل، قد يوؤدي 

عليها وتركه هو خلف �لكو�لي�ص.

قائاًل:»�لرجل  �لأمر  هذ�  �لرفاعي  وي�ستنكر 

�لنجاح  �مل��ر�أة  �أن حتقق  ميكن  ل  �أنه  يتنا�سى 

بدون م�ساندة زوجها لها ودعمه �لد�ئم ورفعه 

من معنوياتها، و�أن جناح زوجته ل ينق�ص من 

�أهميته �سيئًا، بل ي�سيف �إليها �أ�سياًء كثرية تزيد 

ر�سيده كقائد وربان لأ�رصته«.

ويوؤكد �لرفاعي على �أن غرية �لرجل من جناح 

وذلك  نف�سي«،  »مر�ص  هي  عملها  يف  زوجته 

لكونها )�لغرية( �سلوكًا خاطئا وغري �سوي، ولها 

�لوقوف  يجب  لذ�  �لطرفني،  على  �سلبي  تاأثري 

�لطرق للتخل�ص من  �أف�سل  مليًا عندها، وتاأمل 

هذ� �ل�سلوك �خلاطئ.

جينات

ويرى �لرفاعي �أن للجينات �لور�ثية دور�ً يف 

هذه �لغرية، فمعظم �لدر��سات ت�سري �إىل دور 
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�لور�ثة �لإيجابي يف معظم حالت �لغرية، فقد 

نرى �أن للزوج حالت م�سابهة يف �أ�رصته �لأوىل، 

�أو �لأ�سقاء و�ل�سقيقات، لأن  �أي من �أحد �لأبوين 

�أي �سلوك منحرف يف �لأ�رصة ياأتي من خلل يف 

�لهند�سة �لور�ثية و�خلريطة �جلينية لالأ�رصة.

�لرفاعي  يقرتح  �لغرية،  مر�ص  عالج  وعن   

و�مل���ر�أة  �ل��رج��ل  بها  ي�سارك  عالجية  خطة 

عالقة  لها  �لتي  �ملعرفية  �لإد�ر�ت  وموؤ�س�سات 

�ملقروءة  �لإع��الم  و�سائل  و�أهمها  باملو�سوع، 

على  �لتاأكيد  خالل  من  و�ملكتوبة،  و�مل�سموعة 

�لدور �لفاعل للرجل �لعامل و�ملر�أة �لعاملة، و�أن 

�لثاين  �لطرف  بنجاح  مرتبط  منهما  كل  جناح 

لالأ�رصة  جن��اح  بالتايل  وه��و  ونتيجة،  �سببًا 

و�أفر�دها جميعًا.

�أ�سباب  �لرجل على مر�جعة  �لرفاعي  ويحث 

�أهمها،  على  للوقوف  زوجته  جناح  من  غريته 

وكذلك للبدء بالعالجات �ملهدئة �لتي تبد�أ من 

�لذ�ت �أو �أحيانًا مب�ساعدة �جلهات �لتي ميكن �أن 

�أو  و�إر�ساد  ن�سح  ب�سكل  �لالزمة  �مل�سورة  تقدم 

�لوقت  �لطبية، م�سري�ً يف  �لعالجات  با�ستعمال 

نف�سه �إىل �أن للزوجة دور�ً كبري�ً يف عالج زوجها 

من مر�ص �لغرية، وذلك من خالل زرع �لثقة فيه 

و�إدخال �لطماأنينة على نف�سه من خالل – مثاًل- 

�إىل  �إىل م�ساندته ووقوفه  �إرجاع ف�سل جناحها 

جانبها.

م�ساألة ثقافية

ومن جهته، يرى �لدكتور �أ�رصف دو�بة رئي�ص 

ق�سم �لعلوم �لإد�رية و�ملالية يف كلية �ملجتمع 

�أن  جند   - دو�ب��ة  يتابع   – لالأ�سف  ولكن 

يتبنني  �لنجاح  يحققن  حينما  �ل�سيد�ت  بع�ص 

على  ويتكربن  عندي«،  من  هذ�  »�إمن��ا  �سعار 

�لغرية يف  ن��ار  ي�سعل  �ل��ذي  �لأم��ر  �أزو�ج��ه��ن 

قلوب ن�سفهن �لثاين، متمنني يف قر�رة �أنف�سهم 

للتقليل  ميلكون  ما  بكل  وي�سعون  لهن،  �لف�سل 

�رص�ع،  �إىل  �حلياة  فتتحول  �ساأن جناحهن،  من 

و�لأ�رصة يكون م�سريها غالبًا �لف�سل.

�ملحمودة«  »�لغرية  من  مانع  ل  �أنه  ويرى 

�لتي تقوم على �لغبطة و�لتناف�ص يف �خلري�ت 

و�لعمل �ل�سالح، �سو�ء فيما يتعلق باأمور �لدنيا 

و�لزوجة  �ل��زوج  تكامل  خالل  من  �لآخ��رة،  �أو 

لل�سمو مبوؤ�س�سة �لأ�رصة خلري �لأ�رصة و�ملجتمع.

�حرت�م �لنجاح �أواًل

�أما �لدكتور و�ئل �إ�سماعيل عبد �لباري، �أ�ستاذ 

�ل�سارقة«، في�سري  �مل�ساعد يف»جامعة  �لإعالم 

كل  عمل  �ح��رت�م  �لزوجني  على  يجب  �أن��ه  �إىل 
زوجي �سر جناحي!

و�لتقت »999« مع ن�ساء عامالت لت�ساألهن 

ومنهن  �لأزو�ج،  غرية  مو�سوع  يف  ر�أيهن  عن 

طبيبة  تعمل  �لتي  �حلو�سني  رميه  �لدكتورة 

�لطبية  �خلدمات  �إد�رة  بالعظام يف  متخ�س�سة 

يف  �أ�سعر  قالت:»مل  �لتي  �أبوظبي،  �رصطة  يف 

باأن زوجي يغار من جناحي  �لأوقات  وقت من 

ور�ء  يقال:»�إن  فكما  �لعك�ص،  على  بل  �ملهني، 

كل رجل عظيم �مر�أة، فان جناح �ملر�أة لبد و�أن 

�أ�سو�ء  �ستخبو  و�إل  متعاون،  زوج  خلفه  يكون 

�لنجاح بعد حني«.

يف  فهو  جناحي،  �رص  هو  وت�سيف:»زوجي 

�أحيان كثرية ما يفاخر بي �أمام �لأهل و�لأ�سدقاء، 

ل بل وين�سح كثري�ً من معارفه لال�ستفادة من 

��ست�سار�تي �لطبية و�لعالج«.

يف  �لأُ�رصية  �لعالقة  �أن  �حلو�سني،  وتوؤكد 

»فكوين  و�مل�ساركة  بالتفاهم  تت�سم  مملكتهم 

طبيبة يتطلب عملي �لكثري من �لرتكيز و�جلهد 

�مل�ستمر، ولول م�ساركة زوجي يل يف  و�لتعلُّم 

ل بع�ص �أعباء �ملنزل ومتابعة �لأطفال، ملا  حتمُّ

ت�سنَّى يل متابعة م�سو�ري«.

حبي  م��دى  زوج��ي  ق��ائ��ل��ة:»�أدرك  وتختم 

تقدمي  عن  يتو�ن  مل  ل��ذ�  ولوظيفتي،  للتعلُّم 

كما  در��ستي،  يف  ��ستمر  كي  و�لت�سجيع  �لدعم 

يفعل حاليا،ً حيث �أقوم حاليًا بالتح�سري لنيل 

�لدكتور�ه«. 

د. �أ�رصف دو�بة�أ�رصف �لع�سال

�لرجل يتنا�شى �أنه ل ميكن �أن 

حتقق �ملر�أة �لنجاح بدون م�شاندة 

زوجها لها ودعمه �لد�ئم

من  �لرجل  غرية  �أن  �ل�سارقة«،  »جامعة  يف 

ثقافة  على  تتوقف  عملها  يف  زوجته  جناح 

�لرجل وتربيته �لدينية، فاأ�سا�ص �حلياة �لزوجية 

�مل�سلم  �لبيت  وبناء  �ملغالبة،  �مل�ساركة ل  هو 

و�لتاآلف  و�لتعاون  و�لرحمة  �ملودة  على  يقوم 

و�لآخرة،  �لدنيا  عمارة  �لبيت يف  دور  لتحقيق 

فكريًا، ووجد زوجته  �لزوج م�ستقيمًا  كان  فاإذ� 

حتقق �ملزيد من �لنجاح ف�سوف يكون عونًا لها 

�لزوجة تعي حقوق زوجها  لها ماد�مت  و�سند�ً 

�ل�سوية  بفطرتها  وهى  بيتها،  �أم��ور  تهمل  ول 

وعقلها �مل�ستنري تقدر دور زوجها وتن�سب �إليه 

�رص جناحها، فكما �أن ور�ء كل رجل عظيم �مر�أة 

فاإن ور�ء كل �مر�أة عظيمة يوجد رجل.

هو  �لزوجة  �أو  �لزوج  جناح  �أن  و�إدر�ك  منهما، 

��ستكمال مل�سرية قطبي �لأ�رصة �لو�حدة يف بناء 

حياتهما معًا، فبع�ص �مل�سكالت �ملتعلقة برف�ص 

�ل�سلبي  �لتاأثري  عن  ينجم  زوجته  لعمل  �لزوج 

�مل�سكالت  عن  و�لأطفال.�أما  �لأ�رصة  على  لذلك 

فمنها ما يقوم يف �لأ�سا�ص على غرية �لزوج من 

جناح زوجته، وهذ� يحدث ول ميكن �إنكاره.

م�سكلة  تلك  �حلال،  قائاًل:»بطبيعة  وي�سيف 

�لر�أي وقبول  تتطلب نوعًا من �لكيا�سة وعر�ص 

�لر�أي �لآخر ب�سيء من �لتفهم حتى ل توؤدي �لغرية 

�إىل منع �لزوج زوجته من �لعمل وحرمانها من 

حتقيق رغبتها يف �إثبات وجودها كعن�رص فاعل 

يف �لن�سق �لجتماعي«.
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عملي

منزيل

زوجي

�ل�سر يف �الهتمام بالزوج

�رصطة  من  �لعفيفي  عبري  �أول  �مل��الزم  �أم��ا 

�أبوظبي، فهي مقتنعة مبقولة»�إن �لرجل �ل�رصقي 

يغار من جناح زوجته، و�أن �سورة �لرجل تهتز 

يف �ملجتمع لكون زوجته هي �لأف�سل مهنيًا«.

�إل �أن حالتها خمتلفة حيث تقول:»�حلمد هلل 

زوجي بجانبي د�ئمًا، ولكن ب�سكل عام يرف�ص 

عنه،  �ملر�أة  ي�سغل  �سيء  �أي  د�خله  يف  �لرجل 

و�ألحظ هذ� �أي�سًا عندما �أناق�ص نف�ص �ملو�سوع 

حمط  يكون  �أن  يحب  فالرجل  �سديقاتي  مع 

�لذي تق�سيه  �لوقت  باأن  �هتمام �ملر�أة، وي�سعر 

م�ستقطع  وقت  هو  �لعمل  �أو  �لدر��سة  يف  هي 

منه �سخ�سيا، وهنا ياأتي دور �ملر�أة، فاإذ� كانت 

فهذ�  تريد  مبا  باإقناعه  لها  ت�سمح  �سخ�سيتها 

جيد، و�إذ� مل تتمتع بال�سخ�سية �لتي ت�ستطيع 

�لبيت  بني  ظاهريًا(  )ولو  �لتوفيق  خاللها  من 

يبد�أ  فهنا  �ملنزل،  خارج  و�لتز�ماتها  و�ل��زوج 

طموحها  عن  لتتخلى  عليها  بال�سغط  �لرجل 

بالدر��سة �أو ما �سابه ذلك«.

�لزوجة �لعاملة باأن تبدي  وتن�سح �لعفيفي 

�أو  �لعمل  تقرر  عندما  بزوجها  �أك��رب  �هتمامًا 

مهمل،  باأنه  ي�سعر  ل  حتى  �لدر��سة  ��ستكمال 

حول  و�لنقا�سات  �لز�ئد  �لكالم  عن  وتبتعد 

عملها وتفوقها �أمام �لزوج، وجتعل حو�رها معه 

يتمحور حول كم هو لطيف �ملعاملة معها وكم 

هو متفهم و�أنها �سعيدة معه، مما قد يخفف من 

غريته »فكل �سي حول �لرجل ميكن �أن ي�سغله 

عن �ملر�أة ولكن من غري �ملقبول �أن تن�سغل هي 

ب�سيء غريه«.

�أمام  د�ئمًا  ميتدحها  زوجها  �أن  �إىل  وت�سري 

�أهله ويفتخر بها وي�سيد باهتماماتها، كما �أنه 

ي�سد من �أزرها وي�سجعها يف كل مو�سوع تبدي 

�هتمامًا به.

�أنا مع �ملر�أة �لطموحة

�ملر�أة  طموح  �أن  )موظفة(  �لري�ص  منى  وترى 

بع�ص  �أن  موؤكدة  �ل��زو�ج،  بعد  يزدهر  �أن  يجب 

�لأزو�ج يغارون من جناح �ملر�أة يف �لعمل، وعليهم 

�أن يتفهمو� �أن جناحها يف عملها �سينعك�ص على 

م�ستقبل �لأبناء، وتقول:»�أنا مع طموح �ملر�أة، لكن 

ب�رصط �أن تر�عي متطلبات �أ�رصتها«.

وحول جتربتها تقول �لري�ص:»�حلمد هلل زوجي 

ول  ي�سجعني  فهو  عملي،  قيمة  ويقدر  متفهم 

يخلق يل م�سكالت، و�أعتقد �أن �لزوج �لذي يقدم 

�لعمل، فرمبا تكون  ب�سبب  على تطليق زوجته 

ذلك  �إىل  دفعته  �لتي  هي  �أخرى  �أ�سباب  هناك 

كرف�سها �مل�ساركة يف م�رصوف �لبيت مثاًل، لكنه 

�تخذ مو�سوع عمل زوجته وطموحها غطاء«.

من  �أن  يجزم  )موظف(  �ملهريي  �أحمد  �أن  �إل 

�أكرث �لأ�سباب �لتي توؤدي �إىل �لطالق خا�سة يف 

و�نخر�طها  �مل��ر�أة  عمل  هو  �لعربي،  جمتمعنا 

و�لن�ساء  �لرجال  جتمع  �لتي  �ملوؤ�س�سات  يف 

كانت  �ملا�سي  لكالمه:»يف  موؤيد�ً  ويقول  معًا، 

�ملر�أة تعمل يف قطاعات معينة كاملد�ر�ص مثاًل، 

�أنف�سهن  يقارن  �لزوجات  �أ�سبحت  فقد  �لآن  �أما 

باأزو�جهن ويرددن، �أن حياتهن �لزوجية مل تعد 

مهمة كما هي حياتهن �لعملية، فكثري من حالت 

�لطالق وقعت ب�سبب تف�سيل �لزوجة عملها على 

زوجها وتربية �أبنائها«.

وي�رصب �ملهريي مثاًل بزوجة تخرج من �لبيت 

من دون زينة، ثم تتزين يف �سيارتها »من �أجل 

هذه  ومثل  �لعمل«،  يف  معني  مبظهر  �لظهور 

�لزوجة لو ر�آها زوجها فمن �ملوؤكد �أنه �سي�سعر 

بالريبة و�ستقع �مل�سكلة بينهما.

�ل�سك،  غري  �أخ��رى  �أ�سبابًا  هناك  �أن  وي��رى   

يخريَّ  �أن  �إىل  بالزوج  تدفع  �لتي  هي  و�لغرية 

هناك  ويقول:»مثاًل  و�لعمل.  �لبيت  بني  زوجته 

م�سكلة �لر�تب �لذي تتقا�ساه �لزوجة و�لذي يكون 

يف �أحيان كثرية �أعلى من ر�تب �لزوج، فحينما 

يطلب منها زوجها �مل�ساركة يف م�رصوف �لبيت، 

�مل�ساكل  تقع  �أن  ميكن  وعندها  ترف�ص  فاإنها 

بينهما ورمبا ت�سل �إىل �لطالق«. 

�أحمد �ملهرييعبري �لعفيفي
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�لغالف

لو �شمحت..

�ملز�ح ممنوع!

ملاذا يجب اأن تكون »جّديا جدًا« يف املطارات واأل يكون »دمك خفيفًا«؟ 

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



33

العدد)481( يناير 2011

كيف ميكن �أن تتحول مزحة ثقيلة �أو �سمجة 

�ساحب  كارثة على  �إىل  مطار  �أي  بريئة يف  �أو 

هذه �ملزحة؟

نحن ن�سمع كثري� عن ق�س�ص حمزنة مل�سافرين 

للتحقيق  تعر�سو�  �ملطار�ت  عرب  م�سافر�ت  �أو 

عن  تنفي�سهم  �أو  »مزحة«،  ب�سبب  و�ملحاكم 

م�سيفة  �أو  �ملطار  �أمن يف  موظف  من  غ�سبهم 

�لذين  �ملوظفني  لأحد  تقول  فعندما  ما.  طائرة 

ب�سورة  حقائبك  تفتي�ص  �أو  بتفتي�سك  يقومون 

وجدت  )هل  �لأحيان،  بع�ص  يف  مبالغة  فيها 

�إىل  �لعبارة  ه��ذه  �ستتحول  ل؟(،  �أم  �لقنبلة 

�ل�سجن يف  بك يف  يزج  �أمني حقيقي  ��ستنفار 

�مل�سافرين  وعلى  عليك  وي�سيِّع  �حلالت،  �أ�سو�أ 

يف �أ�سهل �حلالت �لوقت و�جلهد ب�سبب �لتاأخري 

لتقولها  منك  ت�ستغرق  مل  عبارة  ت�سببه  �لذي 

ثانية �أو ثانيتني!

�إنز�ل  عن  �مل�سوؤول  وح��ده  �لإره��اب  ولي�ص 

�لطائر�ت و تفتي�سها، ولكن �لعو�طف ت�سهم يف 

�إرباك حركة �ملطار�ت، مثل تلك �حلادثة �ل�سهرية 

�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  وقعت  �لتي 

�مر�أة من جن�سية عربية وقالت  �ت�سلت  عندما 

موجودة  قنبلة  هناك  �إن  �لأمريكية:  لل�سلطات 

وبعد  دولتها«،  من  �ستاأتي  �لتي  �لطائرة  يف 

�لتفتي�ص مل جتد �ل�سلطات �أي قنابل، �إل �أنه تبني 

عند �لتحقيق مع �ملر�أة �لتي قامت بالتبليغ، �ن 

هدفها كان منع و�سول »حماتها« �إىل �أمريكا!

�ملادة 55 

ويوؤكد �لعقيد خمي�ص م�سبح �ملرر مدير �إد�رة 

�رصطة �أمن �ملنافذ و�ملطار�ت يف �لإد�رة �لعامة 

�أن  �أبوظبي  �رصطة  يف  و�ملنافذ  �لأمن  ل�سوؤون 

�مل�سافرين  و�سالمة  باأمن  �لتي مت�ص  �لدعابات 

يف  ملفت  ب�سكل  تكررت  و�ملطار�ت  و�لطائر�ت 

�لآونة �لأخرية �سو�ء من �لقادمني �أم �لرت�نزيت �أم 

�مل�سافرين، حيث تعترب هذه �لدعابات �لتي مت�ص 

�لطري�ن  قانون  بفعل  ممنوعة  �ملطار�ت  باأمن 

تن�ص  �لتي   55 رقم  مادته  بالدولة يف  �ملدين 

�أو ي�رصع يف  )�أي �سخ�ص يرتكب عمد�  �أن  على 

�رتكاب �أو يكون �رصيكًا ل�سخ�ص يف �رتكاب دون 

وجه حق م�رصوع، فعاًل من �لأفعال �لآتية: »�أن 

يقوم باإبالغ معلومات يعلم �أنها كاذبة معر�سًا 

طري�ن  حالة  يف  وه��ي  �لطائرة  �سالمة  بذلك 

للخطر«(. كما �أن قو�نني منظمة �لإيكاو �لدولية 

للطري�ن �ملدين جترّم كل ما يخل ب�سالمة و�أمن 

يحتوى  �لذي  »�مل��ز�ح«  �سمنها  ومن  �لطري�ن 

يف م�سمونه �أو �سكله على تهديد لأمن و�سالمة 

�لطري�ن.

عقوبة �لدعابة  

وعن �لإجر�ء�ت �ملتبعة عند تلقي بالغ كاذب 

�ملرر  يو�سح  �لثقيلة  �لدعابات  �أ�سحاب  مع  �أو 

قائاًل: نتحفظ عليه كاإجر�ء �أويل ون�سع �لطائرة 

يف منطقة �لعزل، وناأخذ كل �خلطو�ت �لإجر�ئية 

بجّدية، لأن �أي تهاون يف �لعمل له نتائج �سلبية، 

وتقليل  لتاليف  عزل  منطقة  هناك  �ملطار  ففي 

�خل�سائر عند �نفجار �لطائرة، حتى نتمكن من 

�ل�سيطرة عليها ونبعد �مل�سافرين، لأن �لب�رص 
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هم �ملورد �لأ�سا�سي يف �أولوياتنا، وبعدها تاأتي 

�لإطفاء  وق�سم  �لأثر  وكالب  �ملتفجر�ت  وحد�ت 

للتاأهب وتقدمي �مل�ساعدة عند �حلاجة. ويتوىل 

كانت  �سو�ء   - �لبالغات  ق�سايا  يف  �لتحقيق 

كاذبة �أم ل - �ل�رصطة و�أمن �لدولة يف �ملطار، 

�لدولة  و�سيادة  و�سالمة  �أمن  �لق�سية مت�ص  لأن 

يتم حتويل  وبعدها  و�أمنها،  ب�سمعتها  لتعلُّقها 

�جلرمية  ق�سم  �إىل  �لثقيلة  �لدعابات  مرتكبي 

�ملنظمة يف �إد�رة �لتحريات و�ملباحث �جلنائية 

ل�ستكمال �لتحقيقات.

ثقافة �أمنية

وحول توعية �جلمهور مبخاطر �لعبث بالأمن 

يف �ملطار�ت، قال مدير �إد�رة �رصطة �أمن �ملنافذ 

و�ملطار�ت:»نحن نحاول تثقيف �جلمهور �لقادم 

و�ملغادر مبا ي�سح و مبا ل ي�سح من �أفعال يف 

�ملن�سور�ت  بع�ص  بتوزيع  نقوم  حيث  �لدولة 

�لتي  �لأخطاء  عن  �للغات  مبختلف  �لتوعوية 

يجب �لمتناع عنها ومنها: �لدعابات �لتي تهدد 

�ملطار�ت، لأن هذه �لثقافة هي ثقافة �أمنية«.

وعن نوعية �أنظمة �ملر�قبة �ملوجودة يف مطار 

�أبوظبي يقول �ملرر: �إن  هناك عدة �أنظمة خا�سة 

باأمن �ملطار�ت �لعاملية تطبق يف مطار �أبوظبي 

�لدويل مثل: نظام »�ملوبايل« وهو نظام حديث 

باعتباره  تاأتي  و�أهميته  بالتفتي�ص  خمت�ص 

جهاز�ً متحركًا و�سهل �ل�ستخد�م و�حلركة.

و�لنظام �لثاين عبارة عن �سيارة حتتوي على 

جهاز تفتي�ص �حلقائب وتتمركز يف منطقة �لعزل 

�لأثر  كالب  �أي�سًا  وهناك  بالطائر�ت،  �خلا�سة 

لك�سف �ملتفجر�ت وللتعرف على ر�ئحة �لبارود 

و�ملو�د �ملتفجرة �ملختلفة، ور�بعًا: هناك �أجهزة 

مل�سح �حلقائب وهي تقنية جديدة تعمل على 

و�لأبخرة وهي  �ملتفجر�ت  ر�ئحة  �لتعرف على 

ملرة  متريرها  خالل  من  ت�ستطيع  ج��د�ً  دقيقة 

و�حدة على ظهر �حلقيبة �أن تك�سف ما �إذ� كانت 

�ل�سكل  �أم��ا  ل،  �أم  ممنوعة  م��و�د  على  حتتوي 

يدخل  وه��و  )�ل��روب��وت(  فهو  �خلام�ص  �لأمني 

�لطائرة وميكن �لتحكم به من خالل جهاز حتكم 

�لأمنية على  �إن توتر �حلالة  يقول �ملرر: 

يف  �لعامل  مطار�ت  جعل  �لعامل،  م�ستوى 

و�إن  حتى  خطر  لأي  و��ستعد�د  تاأهب  حاله 

بد� ب�سيطًا �أو �سعيفًا، كما يجب على جميع 

م�ستخدمي �لطائر�ت �أن يتعاونو� مع �ل�رصطة، 

لأننا �رصكاء لهم، وطموحنا هو توفري �لأمن 

و�ل�سالمة لهم - ولي�ص م�سايقتهم كما يعتقد 

�لبع�ص. 

�لنقيب عبد �هلل �لزعابي �لر�ئد �أحمد م�سبح �ملري
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عن ُبعد وي�ستطيع هذ� �لروبوت �أن يكت�سف مكان 

لأنه  و�لتعامل معها،  �لطائرة  �ملتفجر�ت د�خل 

م�سمم لهذه �ملهام. �أما �لنظام �لأمني �ل�ساد�ص 

فهو )�لكب�سولة( �لتي تعمل على �حتو�ء �لقنبلة، 

فمهمتها �لرئي�سية �أن تكون حاوية تتحمل �سغط 

�نفجرت حتى ل ت�سبب خ�سائر يف  �إذ�  �لقنبلة 

�لطائرة �أو �ملطار.

�إجر�ء�ت م�سددة

م�سبح  �أح��م��د  �ل��ر�ئ��د  يقول  ناحيته،  م��ن 

فرع  ومدير  بالإنابة  �ملطار  ق�سم  رئي�ص  �ملري 

�حلر��سات: »�إنه يتعامل بجّدية وبحذر �سديدين 

ويتابع  �ملطار.  �إىل  ترد  �لتي  �لبالغات  كل  مع 

قائاًل:»نحن نتعامل مع �ل�سك على �أنه حقيقة، 

جد�ً  فادحة  خ�سائر  �إىل  توؤدي  قد  �لأخطاء  لأن 

يف �مل�سافرين و�لطائر�ت و�سمعة �ملطار، لذلك 

فالإجر�ء�ت م�سددة ومينع �ملز�ح �لذي قد ي�سوبه 

بع�ص �لكلمات �خلا�سة بالإرهاب مثل: �لتفجري 

و�أي  �لنا�سفة،  و�لعبو�ت  و�لقنابل  و�ملتفجر�ت 

�لإره��اب،  ي��دور يف حميط  �أن��ه  يفهم  قد  كالم 

�مل�سافرين  بني  �لكلمات  هذه  د�رت  �إذ�  حتى 

كافية  فهي  �لعاملني،  �إىل  مبا�رصة  توجه  ومل 

لتوجيه �أ�سابع �لتهام و�إجر�ء �لتحقيق �لالزم«. 

�ملوجودين  �ل�رصطة  رج��ال  �أن  م�سبح  ويوؤكد 

مع  للتعامل  ومدربون  متمر�سون  �ملطار  يف 

�لذي  �لعايل  �لأمني  �حل�ص  ولديهم  طارئ  �أي 

يوؤهلهم ملعرفة �لأ�سخا�ص �مل�ستبه بهم، فهوؤلء 

يجتازون �أربع دور�ت متنوعة �سنويا يف خمتلف 

ق�سم  رئي�ص  وذكر  بعملهم.  �ملرتبطة  �ملجالت 

�ملطار، �أنه يرتتب على �مل�سافرين �حرت�م قو�نني 

�لتفتي�ص ومر�عاة �حلالة �لأمنية و�لتعاون مع 

�أمنهم  ل�سمان  وذلك  �ملطار،  يف  �ل�رصطة  �أفر�د 

و�سالمتهم، م�سري�ً �إىل �أن هذه �لإجر�ء�ت �لأمنية 

ل تطبق فقط على �مل�سافرين، و�إمنا على كل من 

ي�ستخدم �ملطار بدء�ً من �أطقم �لطائر�ت وحتى 

�لعاملني يف �ملطار. وي�سري �ملري �إىل �أنه يحق 

�مل�سافرين  باأحد  �سك  �ساوره  �إذ�  �لطائرة  لقائد 

�أن يرف�ص �لإقالع ويطلب �إعادة �لتفتي�ص، وهذ� 

تكون  �أن  نحاول  لذلك  �لإق��الع،  يوؤخر  قد  �لأمر 

�إىل  �إجر�ء�تنا �سليمة منذ بد�ية دخول �مل�سافر 

�أر�ص �ملطار.

ال تفتي�ض.. ال �سفر  

بدروه قال �لنقيب عبد �هلل �لزعابي �ل�سابط 

يتطلب  عمله  �إن  �أبوظبي:  مطار  يف  �ملناوب 

�ل�سفر  مر�حل  كل  يف  �لكامل  �لإ����رص�ف  منه 

د�خل �ملطار ل�سمان جودة �حلر��سة و�لتفتي�ص 

و�أمتعتهم  بامل�سافرين  �خلا�سة  �لإجر�ء�ت  وكل 

للو�قع متكننا  �ملالم�سة  و�ملتابعة  »فالإ�رص�ف 

�إن وجْد وحماولة معاجلته  من �كت�ساف �خللل 

و�سع  �إىل  ب�سيطة  م�سكلة  من  يتحول  �أن  قبل 

ي�سعب �ل�سيطر عليه«.

ي��وج��د يف  �إن���ه  ق��ائ��ال:ً  �ل��زع��اب��ي  وي�سيف 

مثل:  �حلر��سات  من  �أنو�ع  ثالثة  �أبوظبي  مطار 

�ل�رصطة و�لبحث �جلنائي و�لأمن،  و�أمن �لدولة 

�إذ�  �لأمنية  �لحتمالت  كافة  مع  نتعامل  حتى 

�لتهديد�ت  �أو  بالإرهاب  تتعلق  م�سكلة  وجدت 

�أن  �مل�سافرين. ويو�سح  بها بع�ص  يتلفظ  �لتي 

لدو�ٍع  �مل�سافرين  جميع  على  ي�رصي  �لتفتي�ص 

�أو  دبلوما�سيًا  �مل�سافر  كان  لو  حتى  �أمنية 

�سخ�سية مهمة، �إذ يرتتب على �جلميع �للتز�م 

بقو�عد �ل�سفر وعلى ر�أ�سها �لتفتي�ص، حيث يعترب 

�أي مفرقعات  للك�سف عن  �لأول  �لتفتي�ص �خلط 

�أمتعته. وحول  �أو  �مل�سافر  �أو متفجر�ت بحوزة 

�ملرور  يجب  �لتي  و�خلطو�ت  �لتفتي�ص  �آلية 

�لبو�بة  �لتفتي�ص من  �لزعابي: »يبد�أ  يقول  بها 

�لرئي�سية �لتي يدخل منها كل �مل�سافرين حيث 

يتم و�سع �حلقائب يف جهاز �لك�سف ويتم مرور 

�لأ�سخا�ص على بو�بة �إلكرتونية تظهر ما �إذ� كان 

�ل�سبهات،  تثري  �لتي  �ملو�د  بع�ص  هناك  يوجد 

�أفر�د  �ليدوي من خالل  �لتفتي�ص  ياأتي  وبعدها 

من �ل�رصطة �ملتمر�سني و�ملتدربني على �لتعامل 

مع �مل�سافرين باختالف جن�سياتهم و�نتماء�تهم 

يتم  به  م�ستبه  وجود  حالة  ويف  �لجتماعية، 

�لتحفظ عليه ب�سكل غري ملفت لبقية �مل�سافرين، 

وتفتي�سه تفتي�سًا كاماًل وتفتي�ص �أمتعته ب�سورة 

�لأف��ر�د  �أن  �لزعابي  �لنقيب  ويو�سح  دقيقة. 

باملرونة  ميتازون  �لتفتي�ص  عن  �مل�سوؤولني 

و�لقدرة على �لتعامل مع خمتلف �أمناط �لب�رص، 

�لتي قد  �لغ�سب  و�مت�سا�ص و��ستيعاب حالت 

تنجم عن �لتفتي�ص.

جهوزية

�ملالزم �سامل �سالح مدير فرع �لفح�ص و�إبطال 

�إىل  ي�سري  �لدويل،  �أبوظبي  �ملتفجر�ت يف مطار 

�أن �لرهابيني غالبًا ما يحاولون �لحتيال على 

باتباع  �ملطار�ت  يف  �لأمنية  �لرقابة  �أجهزة 

و�سائل مبتكرة يف �خفاء �ملتفجر�ت، �إل �أن يقظة 

حا�سمًا يف ك�سف مثل  دور�ً  تلعب  �لأمن  رجال 

هذه �حلالت و�لتعامل معها بحرفية عالية. 

وذكر �سالح �أن هناك معهد�ً متكاماًل وجمهز�ً 

دور�ت  لإعطاء  �ملطار  يف  �لأجهزة  باأحدث 

�ملالزم �سامل �سالح�ملالزم �أول ماجد عبد �هلل
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�إنعا�سية لكل �لعاملني يف �لفرع، »لأن هذ� �لعمل 

�لدوؤوبة  و�ملمار�سة  و�ملهارة  �لدقة  �إىل  يحتاج 

�ملطلوبني  و�لإتقان  بال�رصعة  �ملهمات  لإجناز 

�أي  مع  للتعامل  �جلهوزية  كامل  �ملطار  ليكون 

حالة طارئة«.

دور�ت متنوعة   

�أما �ملالزم �أول ماجد عبد �هلل �ل�سحي، مدير 

فرع �لك�سف و�لتفتي�ص فيقوم بالإ�رص�ف �مليد�ين 

و�لإد�ري وتوزيع �ملهام على �لأفر�د �ملخت�سني 

بعمل �لتفتي�ص، ويقول: �إن عمله يتطلب �أن يقوم 

ورديات،  ثالث  �إىل  �لأف��ر�د  بني  �لعمل  بتق�سيم 

على  يقف  تفتي�ص  75 جهاز  هناك  �أن  م�سيفًا: 

من  وهم  �أ�سخا�ص   3 �إىل   5 بني  ما  جهاز  كل 

�ملوؤهلني و�ملَدربني على �لتفتي�ص، ولديهم خربة 

كافية يف هذ� �ملجال للتعامل مع �مل�سافرين.

وي�سري �ل�سحي �إىل �أن �ملخت�سني يف �لتفتي�ص 

يف  �ملتخ�س�سة  �لدور�ت  من  للكثري  يخ�سعون 

بلغة  �خلا�سة  و�ل��دور�ت  �جلمهور  مع  �لتعامل 

�جل�سد ودور�ت �للغات، حتى يكون لديهم �إنعا�ص 

معلوماتي خلرب�تهم �ل�سابقة.

تفتي�ض وقائي 

�لرقيب �أول �سامل �سالح يقول:�إن عمله يتطلب 

يتم  حيث  �لأجهزة،  على  �مل�سافرين  تفتي�ص 

تفتي�ص �لأ�سخا�ص �إلكرتونيًا، و�إذ� �أ�سدرت �لبو�بة 

�سوت �لتنبيه نقوم بالتفتي�ص �ليدوي، و�إذ� كان 

�مل�سافر �مر�أة فهناك طاقم ن�سائي يقوم باإجر�ء 

كاإجر�ء  �لتفتي�ص  يتم  كما  �لذ�تي،  �لتفتي�ص 

تفتي�ص  عمليات  �أن  �إىل  �سالح  وي�سري  وقائي. 

ع�سو�ئية ت�سمل جميع �لرحالت بخالف �ل�ستباه 

�لذي ُيحتِّم �إجر�ء �لتفتي�ص �لدقيق للم�ستبه به. 

�ملنافذ  �أم��ن  �رصطة  �إد�رة  مدير  لنا  روى 

�لأمن  ل�سوؤون  �لعامة  �لإد�رة  يف  و�ملطار�ت 

عن  كثرية  ق�س�سًا  �أبوظبي  ب�رصطة  و�ملنافذ 

��ستهتار بع�ص �مل�سافرين بالإجر�ء�ت �لأمنية 

تاأخري  ت�سببت يف  و�لتي  �أبوظبي،  مطار  يف 

�ملطار  يف  �لنف�سي  �لتوتر  وزي��ادة  �لرحالت 

و�ل�سغط على �أع�ساب �مل�سافرين:

�ساأفجر �لطائرة!

�أر�د �أحد �مل�سافرين حجز مقعد معني على 

�لطائرة �سبق و�أن حجزه م�سافر �آخر، وعندما 

طلبه،  تلبية  عن  �مل�سوؤولة  �ملوظفة  �عتذرت 

قائاًل:  وهددها  �مل�سافر  ذلك  �أع�ساب  �نفلتت 

�ساأفجر  فاإنني  �أري��د  حيث  �أجل�ص  مل  »�إذ� 

�مل�سافر  هذ�  مع  �لتعامل  مت  وقد  �لطائرة«. 

ح�سب �لإجر�ء�ت �ملتبعة، حيث مت �لتحقيق 

معه حول �سبب هذ� �لتهديد غري �ملربر وغري 

�مل�سوؤول. 

هل �أحمل قنبلة؟!

��ستنكر م�سافر �أوروبي تفتي�سه وقال: »هل 

كفيال  �لت�رصف  هذ�  وك��ان  قنبلة؟«،  �أحمل 

ح�سب  ومعاقبته  وتفتي�سه  عليه  للتحفظ 

�لقانون، لأن �لو�سع مل يعد يحتمل �أن يقوم 

�لأ�سئلة  �أو  �لِنكات  بع�ص  باإطالق  �لبع�ص 

من  �ل�سخرية  �إىل  تهدف  �لتي  �ل�ستنكارية 

�أنهم  �أع�سابهم مع  و�ل�سغط على  �ملوظفني، 

يوؤدون و�جباتهم يف حماية �مل�سافرين .

ر�سالة 

على  )قنبلة(  كلمة  �لقادمني  �أح��د  كتب 

مطار  �أمن  ولكن  �لورقية،  و�ملحارم  �ملقعد 

�ملو�سوع  مع  َج��ّدي  ب�سكل  تعامل  �أبوظبي 

وحقق يف �مل�ساألة. يقول �ملرر:»حتى �إذ� كانت 

فاإننا نتعامل مع  باملئة،  �ل�سك و�حد�ً  ن�سبة 

�حلالة على �نها حقيقة، من منطلق �أنه علينا 

�لتعامل مع هذه �لأمور بكل جدية وم�سوؤولية، 

ومبا يتنا�سب مع مكانتنا �لأمنية يف �ملطار« 

»حتوي�سة« �لعمر

ويف هذه �حلالة، �أ�رصّ م�سافر يحمل حقيبة 

يد حتتوي على ع�رصة كيلوجر�مات من �لذهب 

هي »حتوي�سة عمره« على و�سع �حلقيبة يف 

يف  للحقائب«  �ملخ�س�ص  »�ملكان  �مليز�ن 

عنرب �ل�سحن بالطائرة، لن �مل�سافر له �حلق 

بحمل 6 كيلوجر�مات فقط معه يف مق�سورة 

موظف  وبني  بينه  م�سادة  فح�سلت  �لطائرة، 

�أر�سي حتى قال له �مل�سافر :»ل توجد يف هذه 

�لعبارة  هذه  وكانت  متفجر�ت«،  �أي  �حلقيبة 

من  �لطائرة  وتفتي�ص  معه  للتحقيق  كافية 

جديد وتاأخريها ل�ساعتني عن موعد �لإقالع.  

ومن �حلب

 �ت�سل �سخ�ص باملطار وقال: �إن هناك قنبلة 

�أن تقلع  �ملقرر  �لتي من  �لطائر�ت  �إحدى  يف 

بعد ربع �ساعة، مما ��سطر �أمن �ملطار لإعادة 

تفتي�ص كل جزء من �لطائرة وكذلك �مل�سافرين، 

�لبالغ  �أن  من  و�لتاأكد  �لتفتي�ص  �نتهاء  وبعد 

كان كاذبًا، مت �لتعرف على �ل�سخ�ص �لذي قام 

بالإبالغ عن �لقنبلة، فاعرتف �أنه يحب فتاة 

تعتزم  وكانت  هجرته  و�أنها  خطيبها  وكان 

�ل�سفر على تلك �لرحلة للزو�ج من رجل �آخر!

حالت غري طريفة 
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بلدية  ت�سعى 

�لغربية«  »�ملنطقة 

لإن�ساء �أول حديقة مرورية تعليمية 

ز�يد«،  �لعربي يف »مدينة  �لوطن  لالأطفال يف 

�لعامة  باملر�فق  للرقي  خطتها  �إطار  وذلك يف 

وغر�ص  �خل�رص�ء،  �لرقعة  وزي��ادة  و�ملتنزهات 

�لثقافة �ملرورية يف نفو�ص �لأطفال، وقد قامت 

�ملنطقة  �رصطة  مديرية  مع  بالتن�سيق  �لبلدية 

�لغربية، با�ستعر��ص �لت�سميم �ملبدئي مل�رصوع 

حديقة �لأطفال �ملرورية �ملزمع �إن�ساوؤها.

�ملن�سوري  �سعادة حمود حميد مبارك  وذكر 

�لبلدية  �ن  �لغربية  �ملنطقة  بلدية  عام  مدير 

تنتهج يف �سيا�ستها �ل�سرت�تيجية �لرتكيز على 

هذه  وتعترب  �ملجتمع،  تخدم  �لتي  �مل�ساريع 

�حلديقة �ملرورية من �سميم هذه �لأهد�ف حيث 

مت �لرتكيز على �لأ�رصة كهدف رئي�سي.

وقال ل�»999« �إن �إد�رة �حلد�ئق ب�سدد �إن�ساء 

حديقة مرورية تعليمية فريدة من نوعها، حيث 

�إنها �سوف تنتهج �أ�سلوب �لتعليم �ملروري لل�سغار 

و�لتعليم،  �للعب  متعة  بني  جتمع  �سورة  يف 

وهي من �حلد�ئق �حلديثة �لتي توؤدي �لغر�سني 

يف وقت و�حد، حيث تعترب هذه �حلديقة و�حدة 

من �حلد�ئق �لر�ئدة و�لفريدة يف �ل�رصق �لأو�سط 

�لتي تخاطب فئة �ل�سغار وهم طلبة �ملد�ر�ص، 

خا�سة �أن �لتعليم يف هذه �ملرحلة يكون ر��سخًا 

يف ذهن هذه �لفئة �لعمرية.

�أن �حلديقة �ملرورية �ستتكون من  �إىل  و�أ�سار 

�لتعليمي  �مل�سمار  منها:  حيوية  مر�فق  عدة 

للقيادة و�ملجهز باإ�سار�ت �ملرور وطرق �لعبور 

�ملو�قف،  يف  �ل�سيار�ت  �سف  وطرق  و�جل�سور 

�أيٍد �شغرية و�أحالم كبرية
اأول حديقة مرورية تعليمية لالأطفال يف الوطن العربي تب�سر النور يف اإمارة اأبوظبي هذا العام.

اأمرية الري�شي
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و�لألعاب �مل�سلية ذ�ت �لعالقة �ملبا�رصة بتعليم 

�لتحكم  وغرفة  ودر�ج��ات،  �سيار�ت  من  �لقيادة 

�لإ�سار�ت  جميع  يف  تتحكم  �لتي  �ملركزية 

ت�سجيل  مع  باحلديقة  �مل��روري��ة  و�لعالمات 

ترفيهية،  ب�سورة  �لغر�مات  وو�سع  �ملخالفات 

وكر�ج  و�لتوعوية،  �ملرورية  �ملعلومات  ومركز 

�ملرورية  باحلديقة  �خلا�سة  �ل�سيار�ت  �سيانة 

و�لدر�جات، ذلك بالإ�سافة �إىل �لألعاب �لرتفيهية 

و�جلو�ئز  �ل�سهاد�ت  منح  وم��رك��ز  �ل��ع��ادي��ة، 

مدرجات  وج��ود  مع  للمتدربني،  �لت�سجيعية 

�لتعليم  �أثناء  �لأطفال  ملر�قبة  لالأ�رص  جمهزة 

لتظهر  �حل��د�ئ��ق  جتهيز  مت  كما  و�ل��ت��دري��ب، 

خ�رص�ء،  م�سطحات  وذ�ت  وجميل  مزهر  ب�سكل 

�لتعليمية  �ل�سالت  جانب  �إىل  بالإ�سافة  هذ� 

و�حلديقة  �لتعليمية،  و�لأف���الم  للمحا�رص�ت 

جمهزة بغرفة خا�سة بالبيئة و�ل�سالمة �ملرورية 

�أدو�ت �ل�سالمة  ومو�جهة �لطو�رئ، وغرفة لب�ص 

من خوذ�ت وخالفة.. �لخ.

�لأ�سا�سي  �لهدف  �أن  على  �ملن�سوري،  و�أك��د 

�لن�صء  تعليم  هو  �ملرورية  �حلديقة  �إن�ساء  من 

�لوقاية من �حلو�دث، هذ�  �لآمنة بهدف  �لقيادة 

�إىل جانب تثقيف �لأطفال و�لطالب بقو�عد �ل�سري 

�سورة  �ملرور يف  قو�نني  و�حرت�م  �لطرقات  يف 

تعليمية،  ب�سورة  و�لت�سلية  �لرتفيه  بني  جتمع 

�ل�سليم  �لتعامل  من  و�لطالب  �لن�صء  ومتكني 

�ملرورية  باملخالفات  و�لتوعية  �ل�سيار�ت،  مع 

وو�ٍع  متعلم  جيل  وخلق  �حل���و�دث،  وعو�قب 

تقليل  �إىل  ي��وؤدي  مما  و�مل��رور  �ل�سري  بقو�نني 

�ل�سباب  ن�ساطات  و��ستثمار  م�ستقباًل،  �حلو�دث 

يف م�ساريع تعليمية، حيث يقوم �ل�سباب بدور 

كبري يف �لتوعية �ملرورية د�خل �حلد�ئق.

ومن جانبه ذكر �سلطان �سامل ر��سد �ملن�سوري 

يف  �لرتفيهية  و�مل��ر�ف��ق  �حلد�ئق  �إد�رة  مدير 

من  �أنه  �لغربية  �ملنطقة  بلدية  ز�يد«  »مدينة 

�ملرورية  �حلديقة  �إجناز  من  �لنتهاء  �ملتوقع 

يف عام 2011، حيث �سيتم �إن�ساوؤها من خالل 

متمثلة  �لغربية  �ملنطقة  بلدية  بني  �لتعاون 

و�إد�رة  �لرتفيهية  و�ملر�فق  �حلد�ئق  �إد�رة  يف 

�لبنية �لتحتية، و�لإد�رة �لعامة ل�رصطة طريف، 

و�ل�ست�ساري يورو�ستديو.

�ملقرتحة  �مل�ساحة  �إن  �ملن�سوري،  و�أ�ساف 

للحديقة تبلغ حو�يل 40 �ألف مرت مربع و�إنه مت 

�ختيار �ملوقع بالقرب من مركز �ملدينة بهدف 

ت�سهيل �لزيارة على �ملرتادين.

وعن �خلطو�ت �لتطويرية يف �حلديقة م�ستقباًل 

�سهاد�ت  �ملتدربني  منح  �سيتم  �ملن�سوري:  قال 

�ل�����رصط��ة وذلك  ب��ال��ت��ع��اون مع ت��دري��ب م��ن 

�لإد�رة �لعامة ل�رصطة طريف، 

ومت �قرت�ح �إقامة حما�رص�ت 

�أحد  يلقيها  دورية  توعوية 

رجال �ل�رصطة على �لزو�ر. 

�سلطان �سامل ر��سد �ملن�سوريحمود حميد مبارك �ملن�سوري
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موزة غبا�ش

 ل� »999«:
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علم  �أ�ستاذة  غبا�ص  م��وزة  �لدكتورة  دعت 

�لجتماع ورئي�سة »رو�ق عو�سه بنت ح�سني« 

�لثقايف �إىل �لعمل ب�سكل �رصيع لبلورة �لهوية 

�لوطنية يف �لدولة وجتذيرها يف نفو�ص �أبنائنا 

�أدق  حتى  طال  �لذي  �لثقايف  �لغزو  ملو�جهة 

خ�سو�سياتنا.

�مل��ر�أة  �إن   »999« مع  ح��و�ر  يف  وقالت 

م�سرية  يف  »ر�ئعة«  �أ�سو�طا  قطعت  �لعربية 

ل��الأدو�ر  �أد�وؤه���ا  وك��ان  �ملجتمعية  �مل�ساركة 

�ملوكلة �إليها �سمن �لإمكانيات �ملتاحة ر�ئعًا 

كذلك، ولكن ما ز�ل �لطريق طويال و�مل�سرية 

�ساقة، وفيما يلي ن�ص �حلو�ر: 

 من خالل وقوفك على واقع احلياة 

الجتماعية يف الوطن العربي، كونك 

كيف  الجتماع،  علم  يف  اأ�ستاذًة 

ُتقّيمني هذا الواقع؟

 �لتفاوؤل ل�سك يبقى، ولكن ل ميكننا 

�لتحدث عن �حلياة �لجتماعية يف 

�لوط���ن �لعربي كوح���دة و�حدة، 

�إذ من �ملع���روف بد�هة �أن هناك 

ولي�ست  �جتماعية  »حي���و�ت« 

»حي���اة« و�ح���دة يف �لوطن 

�حلي���و�ت  ه���ذه  �لعرب���ي، 

تختلف باختالف �لطبيعة 

و�ل�سيا�سية  �جلغر�في���ة 

و�ل�سكاني���ة و�لدينية 

)�أي فهم �لدين( فيما 

حوار: خالد الظنحاين - ت�سوير: عي�سى را�سد
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نعم لدينا مثقفون..

ولكن �أين تفكريهم �مُلنظم؟

يتو�فق، بني �لنافع وبني �ل�سار، �أما �أن نرتكهم 

كمن  �جتماعي،  �نتحار  فهذ�  �لريح  مهب  يف 

يدفع بجنده للمعركة دومنا �سالح. 

 برزت يف الآونة الأخرية ظاهرة العنف 

يف  العنف  هذا  كل  فلماذا  الجتماعي، 

جمتمع حمافظ كمجتمع الإمارات؟

بت�سمية  معك  �أتفق  كنت  �إن  �أدري،  ل�ست 

�حلو�دث �لتي ن�سمع بها ونقر�أ عنها »ظاهرة«، 

فالظاهرة  بالفعل،  موؤ�سفة  ح��و�دث  �أنها  مع 

�لجتماعية هي جمموعة نظم و�جتاهات عامة 

ويتخذون  �ملجتمع،  �أفر�د  �تباعها  يف  ي�سرتك 

وتن�سيق  �لعامة  لتنظيم حياتهم  �أ�سا�سًا  منها 

غريه  عن  متيزه  �لتي  و�سلوكياته  و�أخالقياته 

من �ملجتمعات �أو تتقاطع معها ب�سكل �أو باآخر، 

ولكن هذ� لي�ص مدعاة لدفن �لروؤو�ص يف �لرمال 

�حلديث  لنبد�أ  ظاهرة  ت�سبح  حتى  و�لنتظار 

�إذ ذ�ك يكون يف  عنها وحماولة عالجها، لأنه 

غاية �ل�سعوبة.

�أما �لت�سدي لهذه �مل�سكلة �لجتماعية فهو 

�لطارئة  �لثقافية  للمدخالت  بالت�سدي  مرهون 

و�لقيمّية،  منها  �لجتماعية،  جمتمعاتنا  على 

على  �لنظر  بق�رص  يكون  ل  �لناجع  فالعالج 

جذورها  عن  بالبحث  و�إمن��ا  �مل�سكلة  ظو�هر 

و�أ�سبابها و�لبدء من هناك بالعالج. وقد حتدثت 

علينا �لعمل ب�شكل �رشيع لبلورة 

هويتنا �لوطنية وجتذيرها بكل 

مكوناتها يف نفو�س �أبنائنا 

�لعالقات فيما بينهم.  نعم نحن �أمام م�سكلة 

�جتماعية ت�سمى »�لعنف �لجتماعي«، وهذه 

�مل�سكلة ميكن �أن ت�سبح ظاهرة �إن برز تكر�رها 

وبحمد  جمتمع،  �أي  يف  �لطبيعي  �لإط��ار  عن 

�لرغم  فعلى  هذ� مل يحدث يف جمتمعنا،  �هلل 

من كل ما يحدث مازلنا جمتمعًا له �سو�بطه 

قبل قليل عن �لتحديات وعدم ح�سانة �أبنائنا 

�أمامها. 

 موؤ�س�سة التعليم يقع على عاتقها دور مهم 

يف تنمية الن�سىء فكريًا وعلميًا وح�ساريا، 

فهل اأجنزت هذا الدور؟

تنمية �لن�سىء ل ميكن �أن تقوم به موؤ�س�سة 

بينها، وما ينطبق على �إحد�ها ل ميكن تعميمه 

على �لبقية. نعم هن���اك جمتمعات متطورة �أو 

هي ت�سري بخط���و�ت و�ثقة نحو �لتطور، وهناك 

جمتمع���ات ل تز�ل تعاين م���ن م�سكالت كثرية 

معقدة، و�خلال�ص منه���ا يحتاج جلهود جبارة 

تبد�أ بوج���ود �لإر�دة �ل�سيا�سي���ة للتغيري �أوًل، 

ثم قناعة �لأف���ر�د يف تلك �ملجتمعات باأهمية 

�لتغري و�لتطور. 

على  والنفتاح  القت�سادية  التحولت   

العامل اخلارجي ومع ما تبثه و�سائل الإعالم 

املختلفة من غزو ثقايف، اأّثر �سلبًا على حياة 

ى  النا�س خا�سة ال�سباب، فكيف لنا اأن نت�سدَّ

ب�سكل  اإنتاجها  ونعيد  التحديات  هذه  اإىل 

اإيجابي يخدم الإن�سان العربي؟ 

بكل  �سلبًا؟  �أّثر  ملاذ�  �لت�ساوؤل،  علينا  بد�ية 

�لثورة  �سعيفة.  كانت  مناعتنا  لأن  ب�ساطة 

�لتي حدثت يف و�سائل �لت�سال جعلت �لعامل 

كّنا  كما  و�ح��دة  قرية  تعد  ومل  و�ح��دة،  غرفة 

�لتطور  يف  هائل  ت�سارع  فهناك  �سابقًا،  ُنردد 

�أو  له  �لت�سدي  عملية  من  جعل  �لتكنولوجي، 

هو:  هنا  فال�سوؤ�ل  لذ�  عبثية.  م�ساألة  َحجره 

كيفية �لتعامل مع هذ� �لغزو �لثقايف �لذي طال 

حتى �أدق خ�سو�سياتنا. �أعتقد �أن علينا �لعمل 

ب�سكل �رصيع لبلورة هويتنا �لوطنية وجتذيرها 

�لهوية  هذه  مكونات  بكل  �أبنائنا،  نفو�ص  يف 

من �نتماء للوطن و�لأمة و�لتاريخ و�ملعتقد�ت، 

َح�سّنا  فاإذ�  �لثقافية،  �سعب خ�سو�سيته  فلكل 

�أبناءنا بهذه �لقيم، لن نخ�سى عليهم من �لإطالع 

على ثقافات �لأمم �لأخرى، لأنهم ميلكون �أدو�ت 

�لقيا�ص �ل�سحيحة بني ما يتو�فق معهم وما ل 
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�إنها  و�حدة مهما بلغت من �لتفاين و�لعبقرية، 

عملية ت�سامنية بني كل �ملوؤ�س�سات يف �ملجتمع 

باملوؤ�س�سة  م��رور�ً  �لأ���رصة  موؤ�س�سة  من  ب��دء�ً 

وبالتايل  هنالك،  �إىل  وما  و�لدينية  �لإعالمية 

�لدور  بهذ�  �لقيام  �لتعليم  موؤ�س�سة  حاولت  �إن 

بقية  من  لها  و�مل�ساند  �لكايف  �لدعم  ومل جتد 

�ملوؤ�س�سات، فجهودها �سوف تذهب هباًء منثور�. 

�أما تقييمي ملا تقوم به موؤ�س�سة �لتعليم، فرغم 

جهودها �لر�ئعة، فاإننا ننتظر منها �ملزيد ل�سّيما 

�لأ�سيلة كجزء من  فيما يتعلق برت�سيخ قيمنا 

�لإعد�د �� �لذي يجب �أن يبقى م�ستمر�ً -  للم�سي 

ُقدمًا نحو �لأفق �لأو�سع يف �ستى �مليادين. 

اإذ  الدولة،  يف  املثقفني  دور  عن  وماذا   

بعيد  الإماراتي  املثقف  اإن  كثريون:  يقول 

عن دائرة التاأثري والتغيري، فاأين هي طبقتنا 

املثقفة؟ )النتجلن�سيا( وماذا تفعل بال�سبط 

يف حركة املجتمع؟

ميثل  جمتمع  �أي  يف  ع��ام  ب�سكل  �ملثقف 

�لتغيري  ولكن  و�لتاأثري،  �لتغيري  يف  �لطليعة 

�لجتماعي بطبيعته بطيء، ل ميكن مالحظته 

بو�سوح �إلّ بعد فرتة من �لزمن و�إن كان بالإمكان 

قلياًل  �أقف  �أن  و�أود هنا  �ص بع�ص ظو�هره.  تلمُّ

�لذي ��ستخدمته،  حول م�سطلح )�لنتجلن�سيا( 

فهو مفهوم ثقايف-�سيا�سي، �لكلمة لغويا تعني 

بال�سبط �لو�سط �لفكري، وترمز لظاهرة رو�سية 

قلبًا وقالبًا تكونت حول �لأفكار �لأ�سا�سية �لتي 

بالتطور  �آمنو�  �لذين  �لر�ديكاليون  لها  َرّوج 

و�لدميقر�طية، متاأثرين بالثقافة �لغربية، وكان 

�لبنى  عن  �نف�سالها  يف  �أثر  ونظرتها  لفكرها 

�لتقليدية للمجتمع مبعنى )�لنخبوية(.

�ملفهوم  هذ�  ��ستخد�م  مت  فقد  عربيًا،  �أّم��ا 

لالإ�سارة �إىل جمموعة من �لنا�ص، جعلت �لتفكري 

�أحد همومها  �لو�قع �لعربي و�ل�ساأن �لعام  يف 

�لروؤية  ح�سب  تغيريه  على  وتعمل  �لرئي�سة، 

�لتي حتملها. وبالتايل ل ميكن �عتبار كل مثقف 

جزء� من هذ� �ملفهوم، �إلّ �إذ� مار�ص تفكري�ً منظمًا 

ي�سابه  ما  �إىل  للو�سول  طويل  طريق  �أمامنا 

هذه �لظاهرة و�سوًل �إىل حتول ملحوظ وتغيري 

مرتقب.

املراأة عمومًا   كيف تنظرين اإىل جتربة 

يف الوطن العربي ب�سكل عام ويف الإمارات 

يف  حقوقها  اأخذت  هل  خا�س،  ب�سكل 

هل  اأخرى  جهة  ومن  املجتمعية،  امل�ساركة 

اأدت دورها املوكول لها بنجاح؟ 

يف  ر�ئعة  �أ�سو�طًا  قطعت  �لعربية  �ملر�أة   ��

�أد�وؤه��ا  وك��ان  �ملجتمعية  �مل�ساركة  م�سرية 

من  كثري  يف  حقوقها  من  كثري  من  حمرومة 

�أن  يعتقد  من  هناك  ز�ل  وما  �لعربية،  �لبلد�ن 

قيادة �ملر�أة لل�سيارة �أمر حمرم �رصعًا.

 العنو�سة خطر يهدد الكثري من الفتيات 

يف  العربية،فهي  املجتمعات  خمتلف  يف 

طريقها اإىل الزدياد، فما هي اخلطوات التي 

ترينها للحد من انت�سارها يف جمتمعنا؟

ل ميكن هنا �للجوء �إىل �لتنظري، �إذ لبد من 

تغيري  �إحد�ث  ر�أيي  �أهمها يف  عملية،  خطو�ت 

يف منط �لتفكري �لجتماعي �لقائم يف كثري من 

يف  و�لبذخ  �ملهور،  يف  �ملغالة  على  جو�نبه 

�أمرين  �ل�سباب بني  �لزو�ج، مما يجعل  حفالت 

�أو   ، �إمار�تية  بغري  �لقرت�ن  �إما   : مر  �أحالهما 

�لبقاء عازفًا عن �لزو�ج �إىل �أن يق�سي �هلل �أمر�ً 

�إذ� لبد من �حلديث عن �لأ�سباب  كان مفعوًل، 

و�سوًل للحديث عن خطو�ت �حلل.

 ارتفاع ن�سبة الطالق يف الإمارات ي�سكل 

عبئًا على م�سرية التنمية يف الدولة وله اآثار 

�سلبية على املجتمع، فما هي وجهة نظرك 

يف هذا املو�سوع؟ 

و�آثارها  �سك،  دون  �مل�ساكل  م�سكلة  �لطالق 

كارثية على كل �مل�ستويات، وهي م�ساألة تبحث 

عن �إجابة حقيقية، ولكنني �أعود و�كرر �رصورة 

�لبحث عن �لأ�سباب �أوًل، و�أمتنى �أن ن�سكل فريقًا 

�لدولة لإجر�ء بحوث  �إحدى موؤ�س�سات  برعاية 

�إىل  لن�سل  و�أ�سبابه،  �لطالق  ح��ول  م�سحية 

تو�سيات علمّية قابلة للتطبيق ولي�ست جمرد 

�آر�ء �أو �سعار�ت.   

�لت�شّدي مل�شكلة �لعنف �لجتماعي 

مرهون بالت�شدي للُمدخالت

�لثقافية �لطارئة على �ملجتمع 

يف �ل�ساأن �لعام �سيا�سيًا و�جتماعيًا �إ�سافة �إىل 

بذل جهد عملي يف تغيريه.  

لدينا  �إن  بحق:  �أق��ول  �ملنطلق،  ه��ذ�  وم��ن 

يف  �ملنظم  تفكريهم  �أين  ولكن  نعم،  مثقفني، 

�لتغيري؟  يف  م�ساركتهم  و�أي��ن  �لعام؟  �ل�ساأن 

لالأدو�ر �ملوكلة �إليها �سمن �لإمكانيات �ملتاحة 

طويال  �لطريق  ز�ل  م��ا  ولكن  ك��ذل��ك،  ر�ئ��ع��ًا 

و�مل�سرية �ساقة، نعم بد�أ �ملجتمع يتقبل وجود 

�ملر�أة يف �لأعمال �ملختلفة و�ملنا�سب �لرفيعة 

يف كثري من �لدول، ولكن علينا �ألّ نن�سى �أنها 
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ما �لذي يعنيه �أن حت�سد وز�رة �لد�خلية �لعدد �لأكرب من جو�ئز �لأد�ء �حلكومي �ملتميز؟ 

وو�سامًا  جائزة  ع�رصة  بثالث  �لد�خلية  وز�رة  فوز  نتابع  ونحن  �لذهن  �إىل  يتبادر  �لذي  �ل�سوؤ�ل  هو  هذ� 

من جو�ئز �لإمار�ت لالأد�ء �حلكومي �ملتميز �لذي يعد �أول برنامج متكامل للتميز �حلكومي على م�ستوى 

�حلكومة �لحتادية. 

»�إن �لروؤية بال عمل تبقى حلمًا، فيما �لعمل بال روؤية يغدو كابو�سا« هكذ� خل�ص �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف 

بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �لد�خلية �لدر�ص �لذي علمنا �إياه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة »حفظه �هلل« يف �لت�رصيح �لذي �أدىل به �سموه بعد ت�سلمه جائزة 

وز�رة �لد�خلية من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 

حاكم دبي »رعاه �هلل«، وهو ما �أكده �ساحب �ل�سمو رئي�ص �لدولة يف كلمته �لتي وجهها يف �ليوم �لوطني 

�لتا�سع و�لثالثني عندما قال: )�إن تقدي�ص �لعمل و�إتقان �أد�ئه مطلب �أمن، و�رصورة حياة، وهو م�رصوع نه�سة 

و��ستنها�ص، به ن�ستكمل ما بد�أه �لرو�د و�لآباء �ملوؤ�س�سون، ومن خالله نطور قوة عمل وطنية كفوؤة ماهرة( 

موؤكد�ً )�أن �إتقان �لعمل م�سوؤولية و�أمانة، به يتحقق �لتميز، ونو�جه �لتحديات، ونت�سدى للم�سكالت، ونْحِدث 

�لتغيري، وندرك �مل�ستقبل(. 

يف »�لعمل« �إذن يكمن �رص »�لتميز« �لذي ح�سدت وز�رة �لد�خلية معظم جو�ئزه يف �لدورة �لأوىل جلائزة 

�لإمار�ت لالأد�ء �حلكومي �ملتميز �ملندرجة حتت برنامج �ل�سيخ خليفة للتميز �حلكومي.

مرة �أخرى، نعود فنفتح قو�سني لن�ساأل: )ما �لذي يعنيه �أن حت�سد وز�رة �لد�خلية �لعدد �لأكرب من جو�ئز 

�لأد�ء �حلكومي �ملتميز؟(

ل �أول ما يخطر يف �لبال هو �أن فكر�ً جديد�ً قد تاأ�س�ص يف �لتعامل مع �جلمهور، غايته – كما جاء يف  لعَّ

و�لأمن، و�حلد  �لنظام  �أمانًا، و�حلفاظ على  �أكرث  �إىل جمتمع  �لو�سول  هي   – �لد�خلية  ��سرت�تيجية وز�رة 

من �جلرمية، و�إز�لة �ل�سعور باخلوف منها، و�لإ�سهام يف حتقيق �لعدل بالأ�سلوب �لذي يوؤّمن ثقة �جلمهور 

ويحافظ عليها، و�ل�سعي �لدوؤوب لتعزيز �سيادة �لقانون، وحفظ هيبة �لدولة من خالل �إن�ساء �أجهزة فّعالة 

من �لناحيتني �مليد�نية و�لعملياتية حلفظ �لأمن.

هذه �لغايات �لنبيلة �لتي جاءت يف ��سرت�تيجية وز�رة �لد�خلية، تفقد قيمتها �إذ� مل يتم حتقيقها بو�سائل 

�لثقة، وبث  �أهم ما مييزها هو: بناء  باأ�ساليب عدة،  �إىل حتقيقه  �لوز�رة  �أي�سًا، وهذ� هو ما �سعت  نبيلة 

�لطماأنينة لدى �ملجتمع بكل فئاته عرب �لت�ساور و�لتو��سل �لفّعالني، وحت�سني جودة خدماتها و�أد�ئها �لعام 

�ل�سامل، وتر�سيخ وتعزيز مفاهيم �لأمانة ومكارم �لأخالق و�لنز�هة لدى كل من �ملوؤ�س�سة و�لفرد.

لهذ� كله مل يكن م�ستغربًا �أن حت�سد وز�رة �لد�خلية كل هذ� �لعدد من جو�ئز �لأد�ء �حلكومي �ملتميز بعد �أن 

عملت على تاأ�سي�ص فكر جديد يوؤطر �لعالقة بني رجال �لأمن و�جلمهور، فكر يلغي �لأفكار �ل�سابقة عن هذه 

�لعالقة �لتي �ساهمت يف ت�سويهها بع�ص �ملمار�سات �لتي كنا ن�سمع عنها يف �لدول �لأخرى، وعملت على 

تكري�سها بع�ص �لأعمال �لفنية �لتي تنتقي �ل�سلبيات وتركز عليها، وهي ممار�سات مل ت�ستلهم هذه �لأفكار 

�لتي ج�سدتها ��سرت�تيجية �لوز�رة وطبقتها لتح�سد كل هذ� �لعدد من جو�ئز �لتميز، لذلك كان �ل�سوؤ�ل �لذي 

طرحناه يف �لبد�ية م�رصوعًا، وكان �جلو�ب حا�رص�ً، وكانت �لتهنئة م�ستحقة لوز�رة �لد�خلية �لتي حققت 

هذ� �لإجناز بف�سل �لعمل �لذي دعا �إىل تقدي�سه �ساحب �ل�سمو رئي�ص �لدولة يف كلمته �لتي وجهها يف �ليوم 

�لوطني �لتا�سع و�لثالثني، لت�سبح د�ستور�ً لكل �لوز�ر�ت و�ملوؤ�س�سات و�لأفر�د، من �أجل جمتمع ينعم باخلري 

و�لأمن و�لرفاهية، وي�ستمتع بالعمل، ويح�سد �جلميع فيه �جلو�ئز و�لأو�سمة.

�لروؤية و�لعمل

aliobaid4000@yahoo.com
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بـ�ش�ش�شـت! 
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�سكلها  يف  كثري�ً  خمتلفة  �ليوم،  هذ�  فتاة   

وجر�أتها ونظر�تها ومالب�سها، فهي تبدلت لدرجة 

و�لنعومة  �خلجل  عن  و�بتعدت  معقولة  غري 

قد  بالرجل  م�ساو�تها  فكرة  �أن  ويبدو  و�لهدوء، 

�أ�سابت عقلها بنوع من �مل�ص وجعلتها تخرتق 

حاجز�ً جديد�ً وهو »�لتحر�ص«.

ولكن مَل تتحر�ص �ملر�أة بالرجل هذه �لأيام؟ 

تقول و�حدة من»�ملتحر�سات«:�إنها �إن مل تفعل 

ذلك فكيف �ستتزوج، و�أخرى ت�سعر باأنوثتها حني 

تتحر�ص، وفتاة �أخرى تريد �إذلل حبيبها �ل�سابق 

ماديًا  �لرجال  من  �ل�ستفادة  تريد  ..وو�ح���دة 

�لعذ�ب  من  يخل�سها  رجل  عن  تبحث  ومطلقة 

و�أنثى  للت�سلية  و�سيلة  تعتربها  �أخرى  و�مر�أة 

وو�حدة  �ل�سابقة،  عالقتها  ف�سل  ن�سيان  تريد 

ترغب يف �لهروب من و�لدها و�أ�رصتها. 

�لن�سائي  للتحر�ص  فري�سة  �لرجل  �أ�سبح  لقد 

ي�سدق  ل  وقد  �حل�سي،  �أو  �للفظي  �أو  �جل�سدي 

فهي  �مل��رة،  �حلقيقة  ولكنها  ه��ذ�،  �لكثريون 

ظاهرة باتت موجودة يف كثري من �ملجتمعات 

�لعربية. ويف م�رص �أ�سارت در��سة �أ�سدرها �ملركز 

�لقومى للبحوث �لجتماعية �إىل �أن ن�سبة �لن�ساء 

�ملتحر�سات بالرجال تتجاأوز 27 باملائة.  

�سحايا ..خ�سنون!

من  مهند�ص«  عامًا   25« حممد  يتعجب 

�جلر�أة �لتي �أ�سابت �لفتيات و�ل�سيد�ت »فلم يعد 

هناك حياء«. وحكى لنا عن جتربة تعر�ص لها 

من جانب زميلته يف �لعمل �لتي حاولت جذب 

�نتباهه عرب �لر�سائل �لرومان�سية، وتدخلها يف 

�سوؤونه �خلا�سة، ولكنه تخل�ص منها يف �لنهاية، 

بـ�ش�ش�شـت! 
�ش املراأة بالرجل اأمر �سادم ول�سك لكنه �سلوك موجود يتحدى التقاليد حترُّ

القاهرة: رمي حممد 

ل  �لتي  �لفتاه  �أو  �ملر�أة  و�أنه ل يحرتم  خا�سة 

عن  و�نحرفت  و�لعفة  �حل�سمة  معنى  تعرف 

�لطريق �مل�ستقيم.

غ�سب  بنربة  حت��دَّث  ع��ام��ًا«   30« ر�م��ى 

ويعاقب  يهاجم  �ملجتمع  قائاًل:�إن  و��ستنكار 

�لرجل �لذي ت�سول له نف�سه ويقرتب من �أى فتاة 

يف  يع�سن  �ملتحر�سات  �لن�ساء  بينما  �مر�أة  �أو 

حرية ول �أحد يعاقبهن، ويوؤكد �أن كل ما نعاين 

منه �لآن هو �نحطاط �أخالقي، �سببه غياب �لو�زع 

�لديني و�لتحرر �لز�ئد للفتيات. 

زمرة قليلة

رغم  �أنه  ممر�سة«  عامًا   24« �سناء  وتوؤكد 

ن�سبة  �أن  �إل  �لأخالقي،  �لنحالل  جر�ئم  �نت�سار 

كبرية من �لفتيات لديهن من �حلياء ما مينعهن 

�مل�سينة،  �لأفعال  هذه  مثل  على  �لإق��د�م  من 

�لكافية للتحر�ص  �لبع�ص �جلر�أة  و�إذ� كان لدى 

بالرجل مهما كان �لهدف، فهن زمرة قليلة ول 

ميكن تعميم �لأمر على كافة �لفتيات...

وتخالفها �لر�أي ر�سا»26 عامًا ممر�سة« �لتي 

تقول:�إن فتيات �ليوم �أ�سبح �سغلهن �ل�ساغل جذب 

�ل�سباب �إليهن بارتد�ء �ملالب�ص �ملثرية و�ل�سيقة، 

ومل يعد هناك حياء �أو �هتمام من جانب �لأ�رصة 

�لبعيدة  وبت�رصفاتهن  يرتدينه  ومبا  ببناتها 

�ىل  جلاأت  �أنها  »�سها«  و�عرتفت  �لح��رت�م.  عن 

�أعجبت به، ولكن حالة  ذلك جلذب �نتباه �ساب 

�إىل  �لظروف  ��سطرتها  حيث  خمتلفة،  »نق�ص« 

�لبحث عن زوج يخل�سها من عذ�ب نظر�ت �لنا�ص 

لها باعتبارها «عان�سًا«، �أي فاتها قطار �لزو�ج.

فبعد  كثري�ً  »�أميمة«  حالة  تختلف  ومل 
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طالقها وجدت نف�سها بني فكي كما�سة، ومل يكن 

�إل  منها  كان  فما  بالزو�ج،  �إل  لها  هناك خال�ص 

�أن تبحث بنف�سها عن رجل »ي�سرتها« من كالم 

�لنا�ص.

كائن �ساذ 

�لجتماعية  �لظو�هر  هذه  �أ�سباب  ما  ولكن، 

�لغريبة و�لطارئة على �ملجتمع �لعربي؟ 

رفيق  �لدكتور  �لجتماعى  و�ملفكر  �لباحث 

حبيب يرجع �نت�سار هذه »�ل�سلوكيات �مل�سينة« 

�إىل حالة �لنحطاط �لأخالقى و�لديني و�لنف�سي، 

و�لإباحية  و�لبطالة  و�لفر�غ  �لكبت  �إىل  �إ�سافة 

ما  �لعربي  جمتمعنا  تغزو  �لتي  �لإلكرتونية 

وردع  �سبط  على  قادرين  غري  لالأ�سف  جعلنا 

�أفر�د �ملجتمع، ولهذ� لي�ص غريبًا خروج بع�ص 

�لن�ساء عن �ملعايري �لأخالقية �ملتعارف عليها.

غري  باأنها  �ملتحر�سة  �مل��ر�أة  حبيب  وي�سف 

�سوية، وتعاين من ��سطر�بات �سلوكية ونف�سية، 

�أنه قد يوؤدي حتر�سها بالرجل لتحويلها  موؤكد�ً 

�إىل »كائن �ساذ «، فاملعروف �أن �لتحر�ص ياأتي 

من �لرجل ل من �ملر�أة، ولذلك عندما ياأتي منها 

خمالفًا  دور�ً  وتاأخذ  وكاأنها»ت�سرتجل«  يبدو 

لطبيعتها.

�ل�رص�ئح  �أو  �لفئات  �أك��رث  �أن  حبيب  وي��رى 

�لجتماعية عر�سة للتحلل �أو �لتفكك �لجتماعى 

عك�ص  على  �ملجتمع،  من  �لدنيا  �أو  �لعليا  هي 

مت�سكًا  �أكرثها  تعد  �لتي  �لو�سطى  �ل�رص�ئح 

بالأخالق و�لقيم وي�سيبها ما يحدث من تفلت 

�أخالقي يف �آخر �ملطاف، لكن �لبد�ية عادة تكون 

يف �أكرث �ل�رص�ئح تطرفًا.

م�سكلة عابرة

ينت�رص  �لن�ساء«مل  »حتر�ص  �أن  �إىل  وي�سري 

بال�سكل �لذي يثري �خلوف و�لقلق، فهي م�سكلة 

عابرة وميكن مو�جهتها �إذ� �نتبهنا جيد�ً للدور 

�لذي تلعبه �لأ�رصة، فهي عماد �ملجتمع و�لبد�ية 

�حلقيقية تكمن يف �لتما�سك �لأ�رصي بعدها ياأتي 

بطريقة  �لديني  �خلطاب  وتطوير  �لعبادة  دور 

و�ملد�ر�ص  �لإع��الم  دور  ثم  �ل�سباب  ي�ستوعبها 

لت�ستكمل هذه �ملنظومة �لرتبوية .

 

تعبري �جتماعي

�أحمد خريي حافظ  �لدكتور  �لر�أي  ويتفق يف 

�أ�ستاذ علم �لنف�ص ب�»جامعة عني �سم�ص«، �لذي 

يوؤكد على �أننا نعاين من �نهيار �أخالقي بكافة 

�لأخالقيات  ويف  �لرتبية،  �أ�ساليب  يف  �أ�سكاله 

ظل  يف  عليها  تعودنا  �لتي  و�لقيم  و�لعاد�ت 

�لتغري�ت وتدهور �لأحو�ل �لقت�سادية و�ل�سغوط 

�إىل حتول  بالإ�سافة  �ملاألوفة،  �لجتماعية غري 

�ملخلوق  ذل��ك  م��ن  للمر�أة  �لعامة  �ل�سورة 

�ل�سعيف �ملعتدى عليها و�ملاأخوذ حقها د�ئمًا 

�إىل كائن يرغب يف �لتمرد على �لأو�ساع �لتي 

فر�ست عليها بالقوة.

تتحر�ص  �لتي  �مل��ر�أة  �أن  �إىل  حافظ  ويلفت 

يف  و�لرغبة  بالقوة  ت�سعر  �مر�أة  هي  بالرجل، 

يف  وو�سعه  �لرجل  على  و�ل��ع��دو�ن  �ل�سيطرة 

موقف حرج، �أو �أن تكون هي �ملبادرة و�ملتحكمة 

�إىل  ننظر  �أن  يجب  ل  معًا،ولذلك  عالقتهما  يف 

حتر�ص �ملر�ة مبعناه �جلن�سي فقط، ول �لرغبة 

�أنه تعبري �جتماعي  يف �لطرف �لآخر، بل على 

وعلى  عليها  �لرجل  �سيطرة  وب�سدة  يرف�ص 

عالقتها  يف  �ل�سعادة  لفتقادها  �أو  كيانها، 

بزوجها �أو لرغبتها يف �لتخل�ص من عنو�ستها، 

�لنا�ص  ينظرها  �لتي  و�حل�رصة  �ل�سفقة  وحالة 

لها، ومن هنا فهي تتخذ من �لعدو�ن و�ل�سيطرة 

�أف�سل  ف�»�لهجوم  نف�سها  عن  للدفاع  حالة 

و�سيلة للدفاع«.

ويو�سح حافظ �أن هذ� �خللل �لجتماعى هو 

نتيجة �فتقادنا �إىل �ل�سالم �لجتماعي و�لد�خلي 

و�لت�سالح مع �لذ�ت، ولذلك نحن يف حاجة �إىل 

مزيٍد من �لتعمق يف هذه �لظاهرة، ل �أن نكتفي 

بر�سدها فقط،خا�سة و�أن �لق�سية �أ�سبحت»من 

ي�سيطر على من«، وبالطبع هذ� كله ناجت عن 

�ملجتمع  �ل�سلطة يف  ملفهوم  �خلاطئة  �ل�سورة 

وقبولها �أو رف�سها.

�نحر�فات  نر�ه من  ما  �أن  �أي�سًا على  وي�سدد 

و�أن  خا�سة  تعميمه،  ميكن  ل  �لن�ساء  لبع�ص 

�ملجتمعات �لعربية لز�لت ت�سع حدود�ً و�إطار�ً 

عليه،  حتافظ  �أن  لبد  �لعربية،  للمر�أة  عريقًا 

فهي �لأم �حلانية و�لروؤوم، و�لتي تهتم باأبنائها 

وزوجها وبيتها.

ظو�هر �ساذة

ويرى �ل�سيخ علي حممود �أبو �حل�سن رئي�ص 

جلنة �لفتوى �لأ�سبق �أن غياب �لقيم �لجتماعية 

خ  وتف�سُّ �حلياء  وغياب  للمجتمع،  �حلاكمة 

تعودنا  �لتي  و�لأع���ر�ف  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت 

وتربينا عليها يف مقدمة �لأ�سباب �حلقيقية ور�ء 

جمتمعنا  يف  �ل�ساذة  �لظو�هر  هذه  مثل  ظهور 

طر�أت  �لتي  �لتغري�ت  �إىل  بالإ�سافة  �لإ�سالمي، 

على �لثقافة �مل�رصية، ويقول:»مل يعد هناك ما 

ميالأ �لفر�غ �لذي ي�سعر به �سباب وفتيات �ليوم 

نحن  هنا  ومن  و�لإنرتنت،  �لتلفزيون  با�ستثناء 

بحاجة �إىل �للتفات و�لهتمام بفتياتنا ون�سائنا 

�لتي  بالأ�ساليب  وتوعيتهن  توجيههن  و�إع��ادة 

تقوُّم �سلوكهن«.

د. �أحمد حافظ

نحن بحاجة �إىل �لهتمام بن�شائنا 

م  وتوعيتهن بالأ�شاليب �لتي ُتقوِّ

�شلوكهن
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ُحلم �لرث�ء �ل�رصي���ع ير�ود �لكثريين يف 

كل وق���ت ويف كل ع����رص. ورغم �أن 

ق�س�ص �ملحتالني �لذين يبيعون 

للب�سطاء  �لوردي���ة  �لأح���الم 

و�لأذكياء، للفقر�ء و�لأغنياء، 

�لآذ�ن  وت�سمُّ  �لدنيا  متالأ 

وحتتل عناوين �ل�سحف 

�لأخب���ار  ون����رص�ت 

ب���ل  �لتلفزيوني���ة 

مادة  حتى  و�سارت 

للم�سل�سالت  د�سمة 

و�لأفالم  �لدر�مي���ة 

ترى  �ل�سينمائي���ة، 

�لنا����ص يقعون يف 

فخها »مثنى وثالث 

و�ل�سبب  وُرب���اع«، 

�أن هن���اك د�ئمًا من 

وهناك  �لأحالم  يبيع 

د�ئمًا من ي�سرتيها. 

و�ملحافظ �ملالية �لوهمية هي 

�لأوهام  �أو  �لأحالم  بائعي  �أدو�ت  و�حدة من 

طريقها  عرفت  َمر�سية،  �قت�سادية  ظاهرة  وهي 

�إىل عامل �ملال و�لأعمال يف جميع �لدول، ل�سيما 

يف �سلطنة ُعمان. 

�ح�سائية،  �آخر  وح�سب  ُعمان،  �سلطنة  ففي 

�ملحافظ  هذه  على  �لقائمني  من  �لعديد  قام 

بال�ستيالء على ما يزيد عن 88 مليون ريال، 

فيما بلغ عدد �مل�ستثمرين �سحايا هذه �ملحافظ 

حمافظ   9 يف  ��ستثمرو�  �سحية،   3070
�لأعمال«  »بو�بة  حمفظة  وهي  قانونية  غري 

و»�ملا�سية«  و»�ملنجم«  �لفيحاء«  و»فار�ص 

و»�لبالتينية« و»�لإطار �ملا�سي« و»�مللكية«.

جهات  حققت  �لأخ��ريي��ن،  �لعامني  وخ��الل 

جر�ئم  يف  و�لق�سائية  �لقانونية  �لخت�سا�ص 

ق�شور من رمل
املحافظ املالية الوهمية خطر حُمدق، ينه�ش كيان القت�ساد الُعماين

م�سقط: يو�سف بن علي البلو�سي

وف�سلت  �ل�سبع،  �ملحافظ  �أ�سحاب  وخمالفات 

وحكمت  �لق�سايا  تلك  من  ع��دد  يف  �ملحاكم 

يز�ل  ل  ذلك  ورغ��م  �أ�سحابها،  على  بال�سجن 

هناك حمافظ خفية تعمل خفافي�سها حتت ُجنح 

�لظالم.

بو�بة �الأوهام

�ل�سلطنة  يف  �لق�سائية  �جلهات  حتقق  كما 

حاليًا يف ف�سول ق�سية حمفظة »بو�بة �لأعمال« 

�لتي جنح �لقائمون عليها يف جمع قر�بة 14.5 

��ستثمارها،  بدعوى  مو�طنني  من  ريال  مليون 

فور  �ملخت�سة  �ملحكمة  �إىل  �لق�سية  و�سُتحال 

�لقانونية  �لإج��ر�ء�ت  و�تخاذ  �لتحقيق  �نتهاء 

و��ستيفاء �ملعلومات حول ُمالب�ساِتها.

باإحدى  تت�سل  �لتي  �لق�سية  ف�سول  وتعود 

�أكرب �ملحافظ �لوهمية �إىل مطلع �لعام �ملا�سي، 

ي�ستقطبو�  �أن  عليها  �لقائمون  ��ستطاع  عندما 

و�سغار  خمتلفة  ب��وز�ر�ت  �ملوظفني  من  ع��دد�ً 

�مل�ستثمرين، وجمعو� منهم مبالغ كبرية و�سلت 

يف بع�ص �لأحيان �إىل �أكرث من 100 �ألف ريال 

�أ�سحاب �ملحفظة  و�أغرى  �لو�حد..  �ل�سخ�ص  من 

هائلة  مبكا�سب  معهم،  �مل�ساهمني  �لوهمية 

و�رصيعة، �سهلت �سقوط عدد كبري من �ل�سحايا 

يف �لفخ، وو�سل �لأمر �إىل �أن بع�سًا ممن قررو� 

�ل�ستثمار يف �ملحفظة باعو� بيوتهم وممتلكاتهم 

وعقار�تهم وو�سعو� مدخر�تهم يف هذه �ملحفظة، 

وتعجلو�  �أعمالهم  من  �آخ��رون  ��ستقال  فيما 

�ل�سهري متاأثرين بكالم  �ل�ستغناء عن �ملعا�ص 

مع�سول يفي�ص ِب�رص�ً ورخاًء، �سمعوه من �أ�سحاب 

»بو�بة �لأعمال« �ملزعومة.

ريالت  وط���ارت  �لأح���الم،  تبخرت  وف��ج��اأة 

�مل�ساهمني ومعها �آلف كثرية كانو� قد ق�سموها 

و�سيارة  جديدة،  فيال  على  �سيكون  ما  باعتبار 

فارهة، فبدون مقدمات، �سقط �حلاملون من فوق 

كانو�  �لتي  »�ل�سكندنافية«  �لثلج  جبال  قمم 

يف  و�أف��اق��و�  �لإج���از�ت،  ربوعها  يف  �سيق�سون 

�ل�سفح على و�قع �أليم هو �أن �ملحفظة وهمية!

�أ�سماء رنانة

جتلَّت  �ملحافظ  ق�سايا  متابعة  خالل  ومن 

�ملتهمني  �أن  منها:  �حلقائق،  م��ن  جمموعة 

�ملحفظة  ��سم  �سيء  كل  وقبل  �أوًل  ��ستثمرو� 

ذ�ته، فقد عمدو� �إىل �ختيار �أ�سماء رنانة لمعة 

ملحافظهم حتمل معنى �لرث�ء و�ل�سهرة )�ملا�سية، 

�ملنجم، بو�بة �لأعمال، �لبالتينية، �مللكية، �لإطار 

�ملا�سي، فار�ص �لفيحاء( لإقناع �ملجني عليهم 

ر�سمية  �رصكات  �أن�ساأو�  كما  فيها،  بال�ستثمار 

على �أور�ق �ل�سجل �لتجاري ومت تقييدها، لكنها 

مل متار�ص �أي ن�ساط و�قعي، فالهدف منها ك�سب 

�ل�رصكات،  تلك  وو�ق��ع  بحقيقة  �مل�ستثمر  ثقة 

يف  �مل�ستثمرين  �أو�ئ��ل  منهم  �لبع�ص  و��ستغل 

تعيينهم و�سطاء �أ�سا�سيني يف �ملحفظة و�أغروهم 

عن  م�ستثمر  كل  �أرب��اح  ن�سبة  على  بح�سولهم 

طريقهم، مما دفع بالو�سطاء �إىل �إقناع �لآخرين 

�لقائمون  قدم  كما  عدد ممكن،  �أكرب  و��ستقطاب 

على �ملحافظ م�ستند�ت ر�سمية للبنوك تت�سمن 

�أن  �لبنك  ملوظفي  مبينني  �مل�ستثمرين،  �أ�سماء 

يتم  ل  حتى  �رصكاتهم  ملوظفي  �لأ�سماء  تلك 

�لإعالم يف  و�سائل  بع�ص  و��ستغلو�  �كت�سافهم، 

غطاء  حتت  و�أن�سطتها  �ملحافظ  لهذه  �لرتويج 

م�سمى »�رصكات ��ستثمارية«. 

�سحايا باالآالف 

م�ساعد  ق��ال  �لظاهرة،  ه��ذه  حجم  وح��ول 

مدير  �ل�سكيلي  �سعيد  بن  �أحمد  �لعام  �ملدعي 

�إد�رة �لإدعاء �لعام يف �سنا�ص: �لعدد �حلقيقي 

قد  �لوهمية  �ل�ستثمارية  �ملحافظ   ل�سحايا 

يفوق �لع�رصة �آلف �سخ�ص.
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وبني �أن عدد �ملحافظ �لتي مت �كت�سافها ت�سع 

حمافظ، �سبٌع منها ��ستولت على مبلغ �إجمايل 

وقدره 88 مليونًا و784 �ألف ريال، وحمفظتان 

ل تز�لن قيد �لتحقيق، مو�سحًا �أن عدد �ل�سحايا 

�مل�سجلني يف �ملحافظ �ل�سبع 3354 �سخ�سًا. 

و�إحالتهم  �ملتهمني  �سبط  �أنه مت  �إىل  و�أ�سار 

معهم  �لتحقيق  توىل  �لذي  �لعام  �لدع��اء  �إىل 

و�إحالتهم �إىل �ملحاكمة. وقد �سدرت �سد بع�سهم 

قيد  ي��ز�ل  ل  �لآخ��ر  و�لبع�ص  ب��الإد�ن��ة  �أحكام 

�ملحاكمة.

و�أكد �أن ما قام به �ملتهمون من ممار�سة طرق 

�مل�ستثمرين  �أم��و�ل  على  و�حل�سول  �حتيالية 

و�إعادة توزيع جزء منها على �لبع�ص، تعد من 

جر�ئم �لحتيال، وتعني �حل�سول على نفع غري 

�لحتيالية،  �لطرق  �إح��دى  با�ستعمال  م�رصوع 

يعاقب عليها �لقانون بال�سجن من ثالثة �أ�سهر 

�إىل  ري��الت  ع�رصة  من  و�لغر�مة  �سنتني  �إىل 

عمل  مز�ولة  جرمية  وثانيها:  ري��ال.  ثالثمائة 

م�رصيف بدون ترخي�ص، وتتمثل يف �إعادة توزيع 

بدعوى  �مل�ستثمرين  بع�ص  على  �لأمو�ل  بع�ص 

�ملركزي  �لبنك  من  ترخي�ص  دون  �أرب��اح،  �أنها 

يف  و�ملتمثلة  �لأمانة  �إ�ساءة  جرمية  وثالثها: 

�لتي  �مل�ستثمرين  �أمو�ل  بتبديد  �ملتهمني  قيام 

�ُسلّمت �إليهم على �سبيل �لوكالة. 

�سحايا  �لطمع

هذه  من  �ملتاأثرين  �أحد  علي  عبد�هلل  ويقول 

�ملحافظ، �إن �ل�سبب �لرئي�سي لتف�سي مثل هذه 

جمل�ص �إد�رة �جلمعية �لُعمانية حلماية �مل�ستهلك 

�لرقابية  �أنظمتها  وتقوية  �لت�رصيعات  تطوير  �أن 

ودعمها  �ملوؤهلة  �لب�رصية  بالكو�در  و�مد�دها 

�لجتاه  يف  خطوة  �لعالية،  �لفنية  باخلرب�ت 

بتوعية  مكثف  وب�سكل  �لقيام  مع  �ل�سحيح 

�مل�ستهلك بالقانون خا�سة يف �لظروف �لر�هنة.

من  جديد  جيل  ن�سوء  من  �خل�سيبي  وحذر 

�مل�ستثمرين يفتقر للتوعية و�لثقافة �ل�ستثمارية 

لأن  �لقت�ساد،  يف  خطري�ً  موؤ�رص�ً  �عتربه  و�لذي 

من  جديدة  معايري  تطبيق  على  ي�سجع  ذلك 

�لتخطيط و�لع�سو�ئية ت�سيع ح�سة �ملمار�سات 

غري �لأخالقية �ملعتِمدة على �لت�سرتَّ و�لحتيال 

يف  قر�أناها  طاملا  وعناوين  م�سميات  حتت 

ملفاهيم  �لرتويج  من  ترتزق  �إعالمية  ر�سائل 

نو�ياها ف�ساًل عن  كاذبة و�سفقات م�سكوك يف 

نتائجها.

م�سري�ً  �ل�رصيع،  �لربح  ورغبة  �لطمع  �لظاهرة 

وهو  بيده،  عينيه  يفقاأ  هو  �مل�ستثمر  �أن  �إىل 

وهو  �ملحافظ،  هذه  مثل  لتكوين  �لأول  �لد�عم 

من �لذي يتحمل �جلزء �لأكرب من خ�سارته، ذلك 

�أنه ي�ستطيع �أن يتوقف حلظًة مع نف�سه للتفكري 

�ل�ستثمارية  �ملجازفات  هذه  مثل  خو�ص  يف 

ت�سكلت من  فيها ملا  ينخرط  فلو مل  �خليالية، 

�لأ�سا�ص، فمن هنا يجب علينا �أن نثقف �أنف�سنا 

و�أل ننجرف ور�ء كل ناعق بالربح �ل�رصيع.

�لعاملني  �أحد  �حلر��سي  نا�رص  �أحمد  ويقول 

مع  �إن يل جتربة  �ملالية  �لو�ساطة  مكاتب  يف 

�أحد �أ�سحاب تلك �ملحافظ �لوهمية، حينما طلب 

�أن �أكون وكياًل له، وطلبنا منه بع�ص �لإجر�ء�ت 

لتوثيقها يف هيئة �سوق �ملال، وحينما �أدرك �أن 

�أمره قد ُيفت�سح، غاب كليًا وتو�رى عن �لأنظار.

رئي�ص  �خل�سيبي  نا�رص  بن  �سعيد  و�أو�سح 

�أحمد �ل�سكيلي �سعيد �خل�سيبي�أحمد نا�رص �حلر��سي
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يف  �ل�سباب  �أم��ام  �ل��زو�ج  تكاليف  �أ�سحت 

�لأر��سي �لفل�سطينية �أوىل �ملحدد�ت �لتي توؤثر 

على قر�ر �لرتباط وبناء عائلة، ب�سبب �رتفاع 

تكلفتها عامًا بعد �آخر.

ويلجاأ �لكثري من �لعر�سان �لفل�سطينيني �إىل 

لالن�سمام  موؤ�س�سات وجمعيات خريية حملية 

ل�»�لأعر��ص �جلماعية« �لتي تنظمها يف م�سعى 

لتقلي�ص نفقات �لزو�ج.  

وت�سكل »�لأعر��ص �جلماعية« فر�سة مل�ساعدة 

�لعر�سان يف �حل�سول على جو�ئز عينية ومادية 

�لبدء يف حياة زوجية بدون  لت�سجيعهم على 

ديون.

ومع �لرتفاع �لهائل يف �أ�سعار �لذهب، تر�جع 

�لطلب خالل �لعام �جلاري على �حللي �لذهبية 

�لتي يهديها �لعري�ص لعرو�سه قبل �لزو�ج. 

للحلي  �لذي ميلك متجر�ً  وقال غ�سان بديع 

�أفر�ح بال �أتر�ح

»الأعرا�ش اجلماعية« ت�سجع ال�سباب يف فل�سطني على الزواج بال ديون.

غزة: خا�ص»999«

�لذهبية يف غزة، �إن عزوف معظم �ملقبلني على 

�لزو�ج عن �رص�ء �حللي �لذهبية لرتفاع �أ�سعارها 

�أدى �إىل �نخفا�ص �أرباح جتار �لذهب.

وم�ساعدة  �ملبيعات  لزيادة  حماولة  ويف 

�ل�سفة  يف  �لتجار  يبيع  �لزو�ج  على  �ملقبلني 

�لغربية وقطاع غزة حليًا م�سنوعة من �لذهب 

كبديل  ثمنًا  �لأق��ل  يعترب  و�ل��ذي   ،»14« عيار 

�أكرث �سيوعًا قبل  �لذي كان  للذهب عيار»21« 

�رتفاع �لأ�سعار.

ويف �ل�سيف �ملا�سي ُنظم عر�ص جماعي هو 

ْت  �لأ�سخم يف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، �إذ َزفَّ

�جلمعية �لإ�سالمية 500 عري�ص فل�سطيني.

فل�سطينيات  تتقدمهم زهر�ت  �لعر�سان  و�سار 

تت�سدره  موكب  يف  �لبي�ساء  �لثياب  يرتدين 

�لبلدي«،  »رف��ح  ملعب  يف  و�جلمال  �خلّيالة 

حيث ي�سافح �حل�سور �لعر�سان، وينرثون عليهم 

�لورود، ويدفعون �إليهم باحللويات. 

�أخرى يف �سمال  ونظمت »�أعر��ص جماعية« 

خالل  �لغربية  �ل�سفة  يف  و�أخ��رى  غزة  قطاع 

�ل�سيف، لكن �أعد�د �لعر�سان كانت حمدودة. 

عادة  فاإنه  مميز،  طابع  ذ�ت  �أعر��ص  ولأنها 

�لكرمي،  �لقر�آن  من  �آيات  بتالوة  �حلفل  يبد�أ  ما 

ويتخلله باقة من �أنا�سيد �لأفر�ح، وجمموعة من 

�لكلمات �لتي حتث على �لزو�ج و�لعفة، وُيقدم 

و�مل�ساعد�ت  �لهد�يا  من  جمموعة  للعر�سان 

�لعرو�ص  بع�ص  �حل�سور  ي�ساهد  ثم  �ملالية، 

�لبهلو�نية،  و�لألعاب  �لقوى  كاألعاب  �ل�سيقة 

وينتهي �حلفل عند منت�سف �لليل. 

وقال نا�رص برهوم رئي�ص �جلمعية �لإ�سالمية 

هذه  �خلم�سمائة:»تهدف  �لعر�سان  زفت  �لتي 

�ل�سباب ماليًا،  �إىل م�ساعدة  �لأعر��ص �جلماعية 

�لتي  �مل��رتدي��ة  �لقت�سادية  لالأو�ساع  نظر�ً 
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منح  تقدمي  يتم  حيث  �لفل�سطينيون؛  يعي�سها 

ل  مالية لل�سباب �ملحتاج، مل�ساعدتهم على حتمُّ

نفقات �لزو�ج«.

هدية  �جلماعي  �لعر�ص  برهوم:»�إن  و�أ�ساف 

�ل�سعب  �إىل  بل  كافة  رفح   �أهايل  �إىل  �جلمعية 

مدى  عن  تعبرًي�  ليكون  باأكمله،  �لفل�سطيني 

تر�بط �أهل �ملدينة ومتا�سكهم وحمبتهم لبع�سهم 

�لبع�ص«. 

�إقامة  يف  ي�ساعد  �جلماعي  وتابع:»عر�سنا 

وبناء حياة زوجية م�ستقرّة، بعيدة عن �لديون 

على  �ل�سباب  ت�سجع  �أنها  كما  و�ملنّغ�سات، 

على  بع�سهم  تفكري  ين�سّب  لأنه حني  �ل��زو�ج، 

وعند  كاهلهم  على  تقع  �لتي  �لتكاليف  مقد�ر 

�لعر�ص  فكرة  لكن  يرت�جعون،  بالزو�ج  �لتفكري 

�ل�سباب  ليتخذ  �لعملية،  هذه  تي�رّص  �جلماعي 

�لقر�ر �لإيجابي ب�سكل �أ�رصع«. 

هذ�  ور�ء  من  تهدف  �أن جمعيته  على  و�سدد 

و�لود  و�لتاآلف  �ملحبة  بذور  غر�ص  �إىل  �لعر�ص 

يف  وخ�سو�سًا  �ملدينة  �أهايل  بني  �لجتماعي 

ظل هذه �لظروف �ل�سعبة �لتي نحتاج فيها �إىل 

�لتوحد و�لتما�سك �لجتماعي.

قال  �لأعر��ص  لهذه  �لتنظيم  عملية  وح��ول 

عامل يف خم�ص   500 من  �أكرث  برهوم:»�سارك 

و�إعد�د  �لتربعات  و�لإعالم وجمع  للنظام  جلان 

�حلفل وغريها«. 

على  ح�سل  عري�ص  كل  �أن  برهوم،  و�أو�سح 

�إ�سافة  عينية،  وم�ساعد�ت  �أمريكي  دولر   500
�إىل هد�يا مقدمة من موؤ�س�سات حملية، موجهًا 

يف  �لعربية  للجمعيات  �ل�سكر  ذ�ته  �لوقت  يف 

�ل�سعودية ودولة �لإمار�ت �لتي دعمت �جلمعية 

لإجناح هذ� �حلفل �جلماعي. 

ح�رصه  �ل��ذي  �جلماعي«  »�لعر�ص  ويتميز 

منت�سف  حتى  و��ستمر  فل�سطينيون،  م�سوؤولون 

من  بدعم  �جلو�ئز  من  �لعديد  بوجود  �لليل 

موؤ�س�سات حملية فل�سطينية.

�أحد  �أبو �حل�سن وهو  ويقول �ل�ساب م�سطفى 

�لعر�سان»�سيء جميل �أن �أعي�ص فرحة جماعية 

كثري�ً  �أفكر  كنت  فلقد  و�ح���دة،  فرحة  ولي�ص 

بالزو�ج، �إل �أن �رتفاع تكاليفه كان عقبة جتاه 

يف  ي�سارك  باأن  �أحلم  كنت  وكم  �خلطوة،  هذه 

عر�سي هذ� �لكم �لهائل من �لنا�ص، فهذه لي�ست 

فرحتي وحدي بل فرحة لكل �أهل �لبلدة«.

�لنظرة  تغيري  �إىل  �حل�سن  �أبو  �لعري�ص  ودعا 

�ل�سلبية عن �لأعر��ص �جلماعية، موؤكد�ً �أنها »فكرة 

جد ر�ئعة، و�إيجابياتها �أكرث من �سلبياتها«. 

وتكاليف �لأعر��ص يف فل�سطني باهظة للغاية، 

يف  ت�سل  حيث  و�أخ��رى؛  منطقة  بني  وتتباين 

بع�ص مناطق �ل�سفة �لغربية �إىل 20 �ألف دولر 

�أمريكي، بينما تبلغ �أدنى م�ستوياتها يف قطاع 

غزة؛ حيث ترت�وح تكاليف حفلة �لعر�ص ما بني 

�ملهر  �إىل  بالإ�سافة  دولر،   5000 �إىل   2000
وم�ستلزمات تاأ�سي�ص منزل �لزوجية. 

ويقبل �لفل�سطينيون على �إقامة �أعر��سهم خالل 

بالن�سبة  كبرية  �أزمة  يوجد  �ل�سيف، مما  �سهور 

حلجز قاعات �لأعر��ص، �لأمر �لذي يدفع �لكثريين 

للم�ساركة بالأعر��ص �جلماعية. 

يف  �سارك  �لذي  عو�د  �إبر�هيم  �ل�ساب  وقال 

�لعر�ص �جلماعي:»حاولت لأ�سهر عدة �إيجاد قاعة 

للعر�ص لكني ف�سلت، وكدت �أوؤجل �لزفاف، لول 

م�ساركتي يف �لعر�ص �جلماعي ملا تزوجت«.

�جلماعي  �لعر�ص  مو�سحًا:�أن  ع��و�د  وتابع 

��ستمتع  كما  �مل��ادي��ة،  �لتكلفة  عنه  »خفف 

بالفرحة �مل�سرتكة مع �لعر�سان �لآخرين«. 

من جانبه، �أ�ساد �لدكتور ح�سن  �جلوجو رئي�ص 

�ملحكمة �لعليا �ل�رصعية يف قطاع غزة بفكرة 

�لأعر��ص �جلماعية، قائاًل:» �إن فيها تخفيفًا عن 

�ل�سباب بالن�سبة ملظاهر �لزو�ج �ملكلفة و�لتي 

عن  �ل�سباب  بع�ص  ع��زوف  �إىل  �أحيانًا  ت��وؤدي 

ذلك  �لعنو�سة. مما يرتتب على  وزيادة  �لزو�ج، 

�آثار �سلبية ترمي بظاللها على �ملجتمع �ملثقل 

�أ�سا�سًا مب�ساكل �حل�سار.

�لزو�ج  على  �لإقبال  �أن  على  �جلوجو  و�سدد 

�ل�سكان«،  ن�سبة  زيادة  مع  بفل�سطني»يتنا�سب 

لكنه �أو�سح �أن �لطالق ما ز�لت ن�سبته مرتفعة 

يف �لأر��سي �لفل�سطينية، م�سري� �إىل �أن �ملحاكم 

�ل�رصعية قامت باإن�ساء مركز »�لإر�ساد و�لإ�سالح 

�لأ�رصي« للحد من حالت �لطالق يف فل�سطني.

نا�رص برهومد. ح�سن  �جلوجو
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�لعا�شقة �ملخدوعة
وجيه ح�سن  

حمرتمني ملتزمني، وهم موجودون د�خل �لبلد، 

و�أو�ساعهم �ملادية جيدة، ومل يبق لأمي 

�أردت  ف��اإذ�  �سو�ي،  و�ل��دي  وفاة  بعد 

فعليك  كالمك،  يف  ج��اد�ً  تكون  �أن 

ب�سكل  �أهلي  من  طلبي  حتاول  �أن 

ب�ساأن  معهم  تتحدث  و�أل  ر�سمي، 

وفر�ص  �أب���د�ً،  و�لغ���رت�ب  �ل�سفر 

�إنك  ثم  كثرية...  �لبلد  يف  �لعمل 

تعمل، ور�تبك جيد«.

عمق  يف  م��ي�����س��اء  ل��ك��ّن 

م�ساعرها كانت تكذب على 

م�رصّة  كانت  �إذ  نف�سها، 

عالقتها  ب��ق��اء  ع��ل��ى 

مل تكن ق�سة �حلّب �لتي ن�سجتها خميلتها �إل 

�رص�بًا خادعًا، عا�سته مي�ساء �بنة �لثامنة ع�رص 

�للغة  ق�سم  �لأوىل،  �ل�سنة  يف  �لطالبة  ربيعًا، 

خلف  رك�ست  و�لتي  �جلامعة،  يف  �لإجنليزية 

�أن  دون  مر�هقتها،  و�رص�ب  �ملتاأججة،  عو�طفها 

تعلم �أنها �ستجرّ يومًا ذيوَل �خليبة و�ملهانة لها 

 
ّ
وردي حّب  ور�ء  لهثة  ترك�ص  وهي  ولأ�رصتها، 

�ساٍف ل وجود له يف �أيامنا �لرّمادية �ل�سفر�ء 

هذه، �إل يف �لقليل �لنادر. 

�نت�سبت  منذ  هّمي،  وكّل  كان هديف  »�لعمل 

�ملر��سلة،  بنظام  �أدر�ص  كنت  فقد  �جلامعة،  �إىل 

وتعرفت �إىل �رصحان 29 عامًا �لذي كان يعمل 

يف �أحد مكاتب �ل�سياحة و�ل�سفر مبدينتي، كان 

�أ�ستعني به  �أثناء بحثي عن عمل منا�سب،  ذلك 

و�جلامعي،  �ل�سخ�سي  م�رصويف  تاأمني  على 

وعليه جنحت يف �حل�سول على فر�سة عمل يف 

�ملكتب �لذي يعمل فيه �رصحان«.

بهذه �لكلمات بد�أت مي�ساء حديثها �أمام �إحدى 

�سديقاتها، وفاء وتابعت قائلة:»يا وفاء مل �أجد 

عماًل فقط، بل وجدت �سابًا كرميًا نبياًل، مل يكّف 

�أوًل،  عمل  فر�سة  بتاأمني  وذلك  م�ساعدتي،  عن 

�حلّب  وبكالم  ثانيًا،  باملال  يل  �لعون  يد  ومّد 

نحوه  قلبي  مال  حتى  ثالثًا،  �ملع�سول  �لر�ئع 

ووقعت رغمًا عن �أنفي يف م�سيدة حّبه، فاحلّب 

�لربيء لذيذ، و�سورته �جلميلة ل تربح خمّيلتي، 

و�سوته �حلنون يرّن يف م�سارب روحي ليل نهار. 

لقد �سار »�رصحان« نور حياتي، و�سعاع فرحي، 

و�أني�ص وح�ستي، و�لذي ل يجرّب ل�سعات �حلب 

ووخز�ته يا وفاء، ل يعرف طعم �ل�سعادة، ووهج 

�لفرح �أبد�ً!«.

مدة  ب�رصحان  مي�ساء  عالقة  على  م�سى 

كل  يف  يتذّرع  �لولهان  �لعا�سق  وكان  �سنتني، 

لقاء �أنه �سياأتي مع �أهله لطلب يدها، لكنه مل 

 من وعوده �ل�رص�بّية �ملخادعة، بل عدل 
ّ
يِف باأي

بعد  نهائيًا،  تنفيذ وعده  نف�سه عن  بينه وبني 

�أن تذّرع بحجج و�هية باأن هناك م�رصوع �سفر 

�لالزم  �ملال  وتاأمني  �لعمل،  بق�سد  �إىل �خلارج، 

حلياتهما �لزوجية، وعليها �أن تنتظر ريثما يعود 

من �غرت�به �لذي قد يدوم �سنو�ت عدة. لكّن مي�ساء 

و�سعرت يف  �جلوفاء،  �ملو�عيد  كل هذه  رف�ست 

بها،  ويت�سلَّى  عليها،  ي�سحك  �أنه  روحها  قر�رة 

قائلة ل�رصحان:»�حل�سول على مو�فقة �أمي على 

خطوبتنا بهذ� �ل�سكل، لهو �رصٌب من �مل�ستحيل، 

خ�سو�سًا �أن �أخو�تي تزّوجن جميعهّن من رجال 
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خوفها �لكبري، وتربيتها �ملتجّذرة، كانت ل تز�ل 

حتافظ على عذريتها من �لأذى و�لهتك، ولو مل 

تغلّب عقلها على و�ساو�ص �ل�سيطان وتهومياته 

ووقعت  �لر�أ�ص،  يف  �لفاأ�ص  لوقع  وخزعبالته 

م�ساكل  من  �سيتبعها  وما  �لكربى،  �لف�سيحة 

وتبعات ل حُتمد عقباها .

تقول مي�ساء ل�سديقتها وفاء: �أعرف �أنني كنت 

�أكرث من فتاة غبّية، �ساذجة، مر�هقة، جمنونة، 

منحته  فتاة  من  �ل���زو�ج  �ساب  يقبل  هل  �إذ 

يقتنع  وهل  �لطاهر،  بج�سدها  �لظاهري  �لعبث 

�سائغة  لقمة  بنف�سها  رمت  بفتاة  �رصقي  �ساب 

بني يديه؟ وكل ذلك من �أجل حّب غري م�سمون 

يا   
ّ
علي ي�سيطر  كان 

ً
كبري�  �سيئًا  لكن  �لنتائج؟ 

�أجري ور�ء �رصحان  وفاء، كنت �سعيفة حياله، 

عا�سقة  �إىل  ون�سف عقل، حتّولت  بن�سف وعي، 

ولهانة، لكاأنني منّومة مغناطي�سيًا، �ختلطت يف 

نظري كّل �لألو�ن و�خلطوط، حتى جاء م�ساء ذلك 

�ليوم، �لذي دخلُت فيه �لبيت، لأجد �أمي �مل�سكينة 

بانتظاري، و�ل�رّصر يتطاير من عينيها، ومن دون 

�نهالت يدها على وجهي   كلمة، 
ّ
باأي �أن تنب�ص 

ب�سفعة قوية، ح�سبت �أن وجهي وقتها حترّك من 

مكانه، ثم �سفعتني مرة ور�ء مرة، موّجهة �إيّل 

�سمعتها  قد  �أكن  مل  �لبذيئة،  �ل�ستائم  من  عدد�ً 

منها طيلة حياتي: يا وقحة، تريدين و�سع ر�أ�سي 

�أفعالك  �لوحل؟ نحن عائلة حمرتمة، ولكّن  يف 

�لعائلة  �لتافه، �سيجعل �سمعة  �ل�ساب  مع هذ� 

�لثالث  �أخ��و�ت��ك  �لطني؟  ويف  �حل�سي�ص،  يف 

�أنقى و�أزكى ر�ئحًة، ل خروج لك بعد  �سمعتهن 

وعليك  �حلدود،  �أ�سيق  �إل يف  �لبيت،  من  �ليوم 

�لهتمام بدرو�سك، وعليك �أن تعلمي �أنهم نقلو� 

�إيّل خرب دخولك �إىل بيت �ملدعو �رصحان«. 

لكن �أّم مي�ساء ما لبثت �ن ��سطرت بعد فرتة 

من �لزمن �إىل تقدمي �سكوى �إىل مركز �ل�رصطة �سد 

لأن  باإبنتها،  و�لتحر�ص  �لتغرير  بتهمة  �رصحان 

�سهود عيان قالو� لها:�إنهم ر�أو� �بنتها تدخل منزل 

�رصحان مرة �أخرى، وهي ت�سري ور�ءه مثل نعجة 

عمياء، فعادت �سفعات �أمها لتوقظها من جنون 

 �ملخادع. 
ّ
�حلّب وعو��سفه، ودربه �ل�رص�بي

و�أ�سافت مي�ساء ل�سديقتها وفاء:»كان �خلجل 

ميلوؤين من قمة ر�أ�سي حتى �لأخم�سني من نظر�ت 

�لحتقار �ل�سخ�سي، و�لإد�نة �لذ�تية، عد� تهديد�ت 

، �إن 
ّ
�أمي نف�سها بنكر�ن �سلتها بي، وغ�سبها علي

خرجت من �ملنزل بعد �ليوم �إل بعد �إذنها، و بعد 

معرفة �جلهة �لتي تق�سدها بال�سبط«.

�أن  يريد  �لذي  �ملزيف  �ملحتال  �لعا�سق  �أما   

�إىل  وي�سيء  �حلر�ئر،  �لبنات  باأعر��ص  يت�سلّى 

�سمعتهّن، فلقد �ختفى من �ل�ساحة، �إذ ترك �ملنزل 

�مل�ستاأَجر، و�ألغى هو�تفه جميعًا، وهجر �لعمل 

يف �ملكتب، و�ختفى كما تختفي �إبرة يف كومة 

من �لق�ص، خوفًا من مالحقة مركز �ل�رصطة له، 

لكن �لتعاون و�لتن�سيق بني مر�كز �ل�رصطة يف 

ا يف �لنهاية �إىل �لقب�ص عليه،  �أكرث من مدينة، �أديِّ

و�إحالته �إىل �ملحكمة لينال عقابه، ويكون عربة 

لأمثاله .

�ساحية  �أعماقها  عمق  يف  مي�ساء  كانت   

�ل�سيطان وحبائله، ولرغبات  لو�ساو�ص  وو�عية 

ترتك  فلم  �ل�سبابية،  و�أهو�ئه  �رصحان  �حلبيب 

�لغارب، بل كانت تخاف من تطور  �حلبل على 

وم�ستنقع  �خلطر،  حافة  �إىل  وو�سولها  �لعالقة، 

�أن �رصحان  �لرغم من  و�لرذيلة، على  �لنحر�ف 

بذ�ك  �لقيام  نف�سه على  وبني  بينه  عازمًا  كان 

ورغبة  وتهّور  طي�ص  من  بد�فع  �ل�سائن،  �لفعل 

طاغية، مهما كانت �لعو�قب و�لنتائج.

دخولها  على  �ل�سديد  ندمها  وبرغم 

وعلى  �مل�ستاأَجر،  �رصحان  بيت 

معها،  �لرّعناء  ت�رصّفاته 

ما  بعو�قب  و�سعورها 

به  تقوم  كانت 

وبد�فع  معه، 

ب�رصحان �رصّ�ً، حتى ولو مل يتقدم خلطبتها، خوفًا 

من فقد�نه �إىل �لأبد، لأنها حتّبه حّبًا جارفًا.

�سيئًا  تتطور  �لعاطفية  �لعالقة  هذه  كانت   

ف�سيئًا، و�أخذ �للقاء بينهما منحًى �آخر، �إذ حتّول 

من  �ل�سيطان  متّكن  وحينها  �حلبيب،  منزل  �إىل 

�جلميلة  �لعالقة  �سفو  بتعكري  ليقوم  �لت�سلل، 

�ل�سنتني  �لتي كانت طاهرة نظيفة يف  �لوردية 

�ملن�رصمتني، حمّوًل �إياها �إىل فعل غري م�رصوع.
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�أ�سهر �لقتلة  ُيعترب �ل�سفاح روبرت �سرتود من 

�لذين ظهرو� يف �لن�سف �لأول من �لقرن �ملا�سي، 

و�زد�دت هذه �ل�سهرة �إثر ق�ساء عقوبته يف �سجن 

عنه  ُعرف  حيث  �ل�سيئة،  �ل�سمعة  ذي  )�لكرت�ز( 

حبه وولعه بعامل �لطيور، مما �أدى �إىل �إطالق لقب 

)رجل �لطيور( عليه.

)�سياتل(  مبدينة   1890 �لعام  روبرت يف  ُولد 

�سرتود  وبني  �ليز�بيث  هما:  لزوجني  �لأمريكية 

وكان لأُمه �بنتان من زو�ج �سابق، ومل مي�ص وقت 

ماركو�ص،  ُيدعى  له  �أخًا  �أُمه  �أجنبت  طويل حتى 

وكانت و�لدته �مر�أة مكافحة غمرت �أبناءها باحلب 

و�لعطف و�حلماية من �أبيهم �مُلدمن على �لكحول، 

حيث كان غالبًا ما ينهال عليهم بال�رصب �مُلربح 

وكان لهذه �ملعاملة �لأثر �لأكرب يف نف�ص روبرت، 

حتى �أ�سبح �أبوه عدوه �لأول يف طفولته.

حتى  ع�رص  �لثاين  عامه  روب��رت  بلغ  �أن  وما 

�أمريكا،  �أرجاء  يف  ��ستك�سافية  رحلة  يف  �نطلق 

�سالم  يف  و�لعي�ص  عمٍل  على  �حل�سول  يف  �آماًل 

بعيد�ً عن طغيان و�لده �مُل�ستبد وظل ينتقل بني 

عدة وظائف حتى بلغ �ل�سابعة ع�رصة من �لعمر، 

حينها قرر �لعودة �إىل �ملنزل ليجد �أهله يف حالة 

ُي�رصف يف �رصب  ماز�ل  �أباه  ولكن  �أف�سل،  مادية 

�لكحول، و�أ�سبحت �لعالقة بني و�لديه ُمتباعدة، 

حيث مل يتوقف �لأب عن �رصب زوجته و�أبنائه.

�أب��ي��ه، قرر  �ل��ذي مل يتحمل ج��ربوت  روب��رت 

وهناك  )�آل�سكا(،  �إىل  كيتي  �سديقته  مع  �لهروب 

تعرَّ�ست كيتي لل�رصب على يد �سديق لهما يدعى: 

ڤون د�همر، �لأمر �لذي �أثار غ�سب روبرت، وخالل 

عليه  روبرت  �أطلق  بينهما،  مناق�سة حادة جرت 

�إىل  نف�سه  بت�سليم  قام  ثم  قتياًل،  �أردته  ر�سا�سة 

�ل�رصطة، ُمعرتفًا �أنه قام بفعلته وهو �سبه غائب 

عن �لوعي.

يف  �أ�سدرت  �لتي  �ملحكمة  �إىل  �إحالته  ومت 

�أغ�سط�ص 1909 ُحكمًا ب�سجنه ملدة 12 �سنة يف 

�إ�سالحية جزيرة )ماكينل(.

هادئ  �سخ�ص  �إىل  حتوله  من  �لرغم  وعلى 

و�حلقد  �لغ�سب  �أن  �إل  �لوقت،  مرور  مع  وم�سامل 

على �حلكم �لق�سائي و�لأ�سخا�ص �لذين زجو� به 

�ل�سجن كانا ي�ستعالن د�خل �سدره ويتاأجج  يف 

يومًا بعد يوم، وكان ما يالقيه من �رصب �لهر�و�ت 

�لذي  �لوقود  مبثابة  �حُلرَّ��ص  قبل  من  و�ل�ستائم 

�لوقت  ويف  بد�خله،  �لكر�هية  م�ساحة  من  يزيد 

�مُل�سامل  روبرت  ت�رصُّف  باأن  �جلميع  �عتقد  �لذي 

�سلوكه  �ملدة حل�سن  ن�سف  مرور  بعد  �سيخرجه 

رجل �لطيور

د. ح�سن الغول

تطورت �لأمور �إىل �لأ�سو�أ، حيث قام روبرت بطعن 

�ل�سجني بالإبالغ  �ل�سجناء ب�سبب قيام هذ�  �أحد 

عنه يف �رصقة طعام ويف حماكمة �رصيعة، ُحكم 

عليه ب�ستة �أ�سهر �إ�سافية على حكمه �ل�سابق.

يق�سي  �لتي  �لإ�سالحية  �لزدحام يف  وب�سبب 

جمموعة  مع  نقله  مت  حكمه  بقية  روبرت  فيها 

�أخرى �إىل �إ�سالحية ليڤنوورث �لحتادية يف ولية 

وهناك  �لعايل،  �لأمني  �لتح�سني  ذ�ت  كن�سا�ص 

متّكن روبرت �لذي مل يتجاوز يف تعليمه �ملرحلة 

�لبتد�ئية �أن ينخرط يف �لدور�ت �لتعليمية، حيث 

در�ص بع�ص �ملذ�هب �لعقائدية.

ويف �لعام 1916 قام روبرت بطعن �أحد حر��ص 

لل�رصب  تعرُّ�سه  نتيجة  �مل��وت  حتى  �ل�سجن 

حكم  و�سدر  يديه،  على  و�لتعذيب  �مل�ستمر 

مدى  بال�سجن  ذلك  بعد  �أُ�سُتبدل  �سنقًا  باإعد�مه 

�حلياة، وبعد عامني قررت �ملحكمة �لعليا �إعادة 

بالإعد�م  �أخرى  مرة  عليه  حماكمته، حيث حكم 

�سنقًا على �أن ينفذ �حلكم يف �أبريل 1920. �إل �أن 

�لأمريكي  �لرئي�ص  منا�سدتها  �إثر  متكنت  و�لدته 

باإيقاف تنفيذ �حلكم  �إقناعه  وودرو ويل�سون من 

و��ستبد�له بال�سجن �ملوؤبد.

هذه �ملرة، مت �لزج بروبرت يف �ل�سجن �لنفر�دي 

يف عزلة تامة ومع �لوقت مت تخفيف �لقيود عنه، 

حيث بد�أ بتعلم �لر�سم عن طريق �ملر��سلة وبرع 

يف ت�سميم بطاقات معايدة كان يقوم باإر�سالها 

لأُمه لبيعها و�ل�ستفادة من ثمنها.

ومل مي�ص وقت طويل حتى دخل روبرت �لعامل 

�لذي �أو�سله لل�سهرة �لعاملية، فبعد �أن تعر�ست 

�ملدينة ملوجة �أعا�سري رعدية، خرج روبرت ليوؤدي 

�لتمارين �لريا�سية يف �ساحة �ل�سجن ليجد ثالثة 

ع�سافري كانت قد �سقطت من ع�سها �إثر �لأعا�سري 

ُع�سًا جديد�ً  لها  وبنى  زنز�نته  �إىل  فاأخذها معه 

بالقرب من �رصيره، وقام برعايتها وتوفري �ملاء 

و�لطعام لها، ومل يكتف بذلك، بل ذهب �إىل مكتبة 

�ل�سجن ليقر�أ عن �لطيور ويتعلم طريقة تربيتها 

تكونت  حتى  طويل  وقت  مي�ص  ومل  ورعايتها، 

عالقة ود عجيبة بينه وبني �لطيور.

وقام بعد ذلك بهجر هو�يته يف �لر�سم، وتفرغ 

��ستطاع تدريبها  �لتي �رُصعان ما  لرتبية �لطيور 

�لبهلو�نية،  و�حلركات  �خلدع  بع�ص  عمل  على 

وهو ما �أظهر قدرة فريدة لهذ� �لرجل يف �لتعامل 

معها.

وم��ع �ل��وق��ت، ب���د�أت ه��ذه �ل��ه��و�ي��ة حتظى 

�سمحو�  �لذين  �ل�سجن  م�سوؤويل  من  بارتياح 

هو�يته  يف  روبرت  مل�ساعدة  �لت�سهيالت  ببع�ص 

�جلديدة، حيث زودوه باأقفا�ص خم�س�سة للطيور 

د�خل زنز�نته ووفرو� له بع�ص �ملكاتب �خلالية 

كمخترب�ت بحثية يقوم فيها روبرت بالبحث يف 

علم �لطيور و�إجر�ء بع�ص �لتجارب. وبعد �أن جنح 

يف  بد�أ  �لطيور  لتكاثر  جديدة  طريقة  �إيجاد  يف 

در��سة �أمور �أخرى تتعلق برعاية �لطيور وحفظها 

من �لأمر��ص �لقاتلة.

ومع �لوقت �أ�سبح و�حد�ً من �لعلماء �مل�سهورين 

يف  له  عديدة  مقالت  وُن�رصت  �ملجال،  هذ�  يف 

جمال رعاية وحفظ �لطيور يف جمالت �سهرية.

وبد�أ روبرت يتلقى ر�سائل عديدة من �ملعجبني 

�أرملة  بينهم  ومن  �أمريكا،  مناطق  خمتلف  من 

ُتدعى ديالجونز �لتي ز�رته يف �ل�سجن عام 1931 

و�تفقت معه على ترويج بع�ص �أدوية �لطيور �لتي 

قام روبرت باخرت�عها

��سمه  كتابًا  روب��رت  �أ�سدر   1933 عام  ويف 

�إحدى  بن�رصه  لت  تكفَّ �ل��ذي  �لكناري(  )�أم��ر����ص 

�ملجالت �لكربى �ملتخ�س�سة يف علم �لطيور.

�لتي  �أمه  1937 ُفجع روبرت بوفاة  ويف عام 

تخطي  على  و�ساعدته  جانبه  �إىل  وقفت  طاملا 

�لكثري من �لأزمات �لتي و�جهته.

�أمه حتى علم  فقد�ن  �أفاق من �سدمة  �أن  وما 

باأن �إد�رة �ل�سجن قررت �إر�ساله �إىل �سجن )�لكرت�ز( 

�أحد �أ�سو�أ �ل�سجون يف �لعامل.

ولأنه ُعرف عن روبرت ذكاوؤه �حلاد، فقد قام 

بقر�ءة كل كتب �لقانون �ملتعلقة بنقل �ل�سجناء 

من �سجنهم �إىل �سجن �آخر ، ووجد يف �أحد بنود 

�لد�ستور �لأمريكي ما مينع نقل �ل�سجني �ملتزوج 

باإر�سال  فقام  خارجها،  �إىل  كن�سا�ص  ولية  يف 

ر�سالة �إىل �سديقته ديال طالبًا منها �لزو�ج، حيث 

و�فقت على ذلك.

�إل �أنه وبعد 26 �سنة ق�ساها روبرت يف �سجن 

�لعام  من  دي�سمرب  يف  �قتياده  مت  )ليفنوورث(، 

1942 �إىل �سجن )�لكرت�ز(، حيث كان على ِكرب �سنة 
ُيكبَّل بالأغالل وُي�رصب لأدنى �سبب.

ويف رد فعل على ذلك، قام بتاأليف كتاب عن 

�سوء �ملعاملة يف �ل�سجون �لحتادية.

عدة  �سنو�ت  �لق�ساء  مع  �رص�عه  يف  و��ستمر 

�أن  �إل  ما،  يوم  يف  �رص�حه  �إطالق  يتم  باأن  �آماًل 

�أو�خر  �لقاطع،ويف  بالرف�ص  كل مطالبه ووجهت 

�ل�سابق  �إليه مر�سه  �ل�سجن عاد  �أيام مكوثه يف 

يف �لكلى، و��ستد عليه حيث تدهورت معنوياته، 

هو�يته  رف�ست ممار�سة  �ل�سجن  �إد�رة  �أن  خا�سة 
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باقتناء �لطيور يف زنز�نته �أو �لتو��سل مع معارفه 

خارج �ل�سجن ومنهم زوجته ديال.

ويف �سنة 1951 قرر روبرت �لنتحار عن طريق 

لإنهاء  �لأمل  م�سكنات  من  ز�ئدة  جرعات  تناول 

معاناته، لكنه ��ستيقظ يف �ليوم �لثاين وق�سبان 

�لعاثر  �أن حظه  �لو��سح  �ل�سجن حتيط به، ومن 

مل يتوقف عند ف�سله يف �خلروج من �ل�سجن، بل 

حتى يف عدم قدرته على �إنهاء حياته.

ويف عام 1963 �أعلنت وفاة روبرت عن عمر 

ناهز 73 �سنة، ق�سى منها 54 �سنة خلف �لق�سبان 

تاركًا ور�ءه �إرثًا علميًا �سخمًا وحرية بني موؤيد 

باأن  يقول  من  وبني  �سده،  �ل�سادرة  للعقوبة 

و�أنه كان  دينه منذ وقت طويل،  �سدد  قد  روبرت 

من �ملفرت�ص خروجه من �ل�سجن خلدماته �جلليلة 

وبحوثه �لتي �ساعدت يف تطور علم �لطيور.

�غتيال  يوٍم و�حد من  �لذي تويف بعد  روبرت 

مادة  �أ�سبح  كينيدي،  جون  �لأمريكي  �لرئي�ص 

للعديد من �لكتب ومن �أ�سهرها كتاب )رجل طيور 

�لكرت�ز( للموؤلف ثوما�ص جادي�ص �لذي ن�رص عام 

فيلم  �إىل  حتويله  مت   1962 �لعام  ويف   ،1955
م�سل�سل  �إنتاج  مت   1987 �لعام  ويف  �سينمائي. 

�أ�سبح  �لذي  �لرجل  هذ�  ق�سة  حول  تليفزيوين 

�أ�سهر �سجني يف �لعامل، لي�ص ب�سبب دمويته ولكن 

لع�سقه للطيور.
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.ádhódG ‘ É«∏©dG ájOÉ–’G áªµÙG ‘ É¡fCÉ°ûH äQó°U »àdG

�لنيابة  �أن  �لق�سية يف  هذه  وقائع  تتلخ�ص 

رخام  مل�سنع  �لدخول  للمتهم  �أ�سندت  �لعامة 

�ل�ساأن،  �أبوظبي خالفًا لإر�دة �ساحب  يف د�ئرة 

وق�ست   1/ 434 �ملادة  بن�ص  معاقبته  وطلبت 

�ملحكمة برب�ءة �ملتهم. ��ستاأنف �ساحب �مل�سنع 

�حلكم فرف�ست حمكمة �لدرجة �لثانية ح�سوريًا 

�ل�ستئناف،ومن ثم ��ستاأنف �حلكم �أمام حمكمة 

�لنق�ص حيث ق�ست برف�سه �أي�سًا.

قال  �لق�سية،  هذه  يف  نظره  وجهة  وح��ول 

�لعلوم  خبري  �إمام  �لو�حد  عبد  متقاعد  �للو�ء 

�لق�سية  هذه  �ل�رصطة:تثري  كلية  يف  �ل�رصطية 

حرمة  ب�»�نتهاك  يتعلق  وهو  مهمًا  مو�سوعًا 

�ل�رصيعة  عنه  ونهت  حرمته  وقد  �لغري«،  ملك 

با�ستفا�سة، فمن  و�ل�سنة  �لكتاب  �لإ�سالمية يف 

�لكتاب قوله تعاىل يف �سورة �لبقرة �لآية 189 

ا�ِص  ِللنَّ َمَو�ِقيُت   
َ
ِهي ُقْل  ِة  �لأِهلَّ َعِن  ُلوَنَك  )َي�ْساأَ

جِّ َوَلْي�َص �ْلرِبُّ ِباأَْن َتاأُْتْو�ْ �ْلُبُيوَت ِمن ُظُهوِرَها  َو�حْلَ

�أَْبَو�ِبَها  ِمْن  �ْلُبُيوَت  َو�أُْتو�ْ  َقى  �تَّ َمِن  �ْلرِبَّ  َوَل�ِكنَّ 

�سورة  وتناولت  ُتْفِلُحوَن(،  ُكْم  َلَعلَّ �هلّلَ  ُقو�ْ  َو�تَّ

�لنور �لآيات )27: 29(، يف منظومة كاملة حترمي 

يف  وم�سكنه  �لغري  ملك  حرمة  �نتهاك  وجترمي 

ِذيَن �آَمُنو� َل َتْدُخُلو� ُبُيوتًا  َها �لَّ قوله تعاىل:)َيا �أَيُّ

َغرْيَ ُبُيوِتُكْم َحتَّى َت�ْسَتاأِْن�ُسو� َوُت�َسلُِّمو� َعَلى �أَْهِلَها 

ُدو� ِفيَها  ْ جَتِ ُروَن، َفاإِن ملَّ ُكْم َتَذكَّ ُكْم َلَعلَّ َذِلُكْم َخرْيٌ لَّ

�أََحد�ً فال َتْدُخُلوَها َحتَّى ُيوؤَْذَن َلُكْم َو�إِن ِقيَل َلُكُم 

ا َتْعَمُلوَن  ُ مِبَ �ْرِجُعو� َفاْرِجُعو� ُهَو �أَْزَكى َلُكْم َو�هللَّ

ْي�َص َعَلْيُكْم ُجَناٌح �أَن َتْدُخُلو� ُبُيوتًا َغرْيَ  َعِليٌم، لَّ

ُتْبُدوَن  َما  َيْعَلُم   ُ َو�هللَّ ُكْم  لَّ َمَتاٌع  ِفيَها  َم�ْسُكوَنٍة 

َوَما َتْكُتُموَن(.

ومنها  ذل��ك  �ل�رصيفة  �ل�سنة  �أك���دت  وق��د 

بيت  �طلع يف  )من  و�سلم  �هلل عليه  قوله:�سلى 

عينه  يفقاأو�  �أن  لهم  حل  فقد  �إذنهم  بغري  قوم 

جرمية �نتهاك حرمة ملك �لغري

حامد حمجوب

»�سحيح رو�ه �لبخاري وم�سلم« ولفظ �لبخاري  

فحذفته  �إذن  بغري  عليك  �طلع  رج��اًل  �أن  لو 

جناح  من  عليك  كان  ما  عينه  ففقاأت  بح�ساة 

يف  �مل��ر�م  غاية  كتاب  )م��ن  �لرو�ء  يف  وه��و 

�للو�ء متقاعد عبد �لو�حد �إمام 

�نتهاك حرمة ملك 

�لغري حرمته 

ونهت عنه 

�ل�رشيعة �لإ�شالمية 

يف �لكتاب 

و�ل�شنة با�شتفا�شة

نا�رص  ملحمد  و�حلر�م  �حلالل  �أحاديث  تخريج 

�لدين �لألباين(.  وهكذ� �جته �مل�رصع �لإمار�تي 

ل�سنة   )3( رقم  �لحت��ادي  �لعقوبات  قانون  يف 

�لغري يف  ملك  حرمة  �نتهاك  �إىل جترمي   1987
�لف�سل �لعا�رص من �لباب �لثامن )�جلر�ئم �لو�قعة 

على �ملال (، حيث ن�ست �ملادة )434( على �أنه 

�أو  �سنة  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�ص  »يعاقب 

بالغر�مة �لتي ل جتاوز خم�سة �آلف درهم كل من 

دخل مكانًا م�سكونًا �أو معد�ً لل�سكن �أو ملحقاته 

�أو حماًل معد�ً حلفظ �ملال �أو عقار�ً خالفًا لإر�دة 

يف  �ملبينة  �لأح��و�ل  غري  ويف  �ل�ساأن،  �ساحب 

�لقانون، وكذلك من بقي فيه خالفًا لإر�دة من له 

�حلق يف �إخر�جه �أو وجد متخفيًا عن �أعني من 

له هذ� �حلق.وتكون �لعقوبة �حلب�ص مدة ل تزيد 

على �سنتني �إذ� وقعت �جلرمية لياًل �أو بو��سطة 

�لعنف على �لأ�سخا�ص �أو �لأ�سياء، �أو با�ستعمال 

�سفة  بانتحال  �أو  فاأكرث،  �سخ�سني  �أومن  �سالح 

كاذبة. و�إذ� كان �لق�سد من �لدخول �أو �لبقاء منع 

�حليازة بالقوة �أو �رتكاب جرمية عّد ذلك »ظرفًا 

م�سدد�ً«.يت�سح من �لن�ص �لآتي �أن �مل�رصع فرق 

بني �سورتني لنتهاك حرمة �لغري: 

 �حلالة �لأوىل: �نتهاك حرمة ملك �لغري دون 

�إر�دة �ساحبه: 

��سرتط �مُل�رصع يف هذه �حلالة:

�أوُل - �أن يكون �ملكان م�سكونًا )�سقة- غرفة...

�أن  ي�سرتط  ل  �أي  لل�سكنى،  ُمعد�ً  مكانًا  �أو  �إلخ( 

بالأثاث،  مفرو�سًا  يكون  كاأن  �سكان،  به  يكون 

�أو  �ملفرو�سة  كال�سقة  �سكان  به  يوجد  ل  ولكن 

غرفة بفندق.�أو يكون �أحد ملحقات �ل�سكن : مثال 

ذلك �حلديقة �أو �ملر�آب �مللحق بالفيال. �أوحماًل 

خمزن  �أو  خزينة  به  )مكتب  �ملال  حلفظ  معد� 

�أو عقار(.
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��سرتط  ع  �مُل�����رصِّ �أن  �سبق،  مم��ا  يت�سح 

�خل�سو�سية، لوقوع �لنتهاك، حيث ل يجوز لغري 

مالك هذ� �ل�سكن �أو من يحق لهم دخوله فقط، 

�ملحالت  �أما  �لنتهاك،  هذ�  من  �ملق�سودين  �أو 

�لعامة �أو �لأندية �ملفتوحة للجمهور فتخرج عن 

�لدر��سة، حيث  �لق�سية حمل  كما يف  �لتجرمي، 

ق�ست �ملحكمة على »�نتفاء �أي خطاأ تق�سريي، 

لأن دخول �مل�ستاأنف �سده �لثاين كان ملكان عام 

ُتنتج فيه مو�د �لرخام وهي معرو�سة لالإطالع 

ب�ساعة  باعتبارها  يرغب،  كان  �أي  من  عليها 

�إذن  للبيع ولي�ص هناك �رصورة للح�سول على 

للدخول لذلك �ملكان«.ثانيًا : �أن يكون �لدخول 

للمكان: 

�ساحب  �أي  �ل�ساأن  �ساحب  �إر�دة  بدون   -1
�ساحب  �أ�رصة  مثل:  فيه  حق  له  من  �أو  �ملكان 

�مل�سكن كالزوجة و�لأولد. 

فيها  �مل�سموح  �لأحو�ل  غري  يكون يف  2-�أل 
و�لتفتي�ص  �لقب�ص  ح��الت  يف  كما  قانونًا: 

�لأ�سخا�ص  على  �ملرور  �أو يف جمال  �لقانوين، 

�ملو�سوعني حتت �ملر�قبة �لق�سائية.

3- كذلك من بقي يف �ملكان خالفًا لإر�دة من 
له �حلق يف �إخر�جه، كما لو �سمح من �حلق يف 

حدث  ثم  بالدخول،  ما  ل�سخ�ص  �ملكان  دخول 

خالف فطرده، �إل �أنه مل يقم بتنفيذ �إر�دة �ساحب 

�ملكان باخلروج و�أ�رص على �لتو�جد دون �إر�دته.

بالدخول  �لغري  ملك  حرمة  �نتهك  �أو   -4
للمكان متخفيًا كما لو �رتدى مالب�ص ن�سائية �أو 

غري ذلك من و�سائل �لتخفي.

جرمية  �رتكاب  بق�سد  م�سكن  دخول  ثانيًا: 

وهي دخول �ل�سخ�ص للمكان بق�سد: 

�أ- منع حيازة مالكه �أو �ساحبه بالقوة.

�أن  بالذكر  جرمية.وجدير  �رتكاب  بق�سد  ب- 

�ملادة  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �حل��الت  جميع 

�ملذكورة تخ�سع لتقدير قا�سي �ملو�سوع �لذي 

�أن  �لو�قعة  ومالب�سات  ظروف  من خالل  ميكنه 

ي�ست�سف منها وقوع �جلرمية من عدمه، فمثاًل قد 

يدخل �سخ�ص ما عقار�ً على �سبيل �خلطاأ. 

وهذ� هو ما �جتهت �إليه �ملحكمة حيث ق�ست 

�لتامة  �ل�سلطة  �ملو�سوع  بنق�سها»�أن ملحكمة 

وتقدير  �لدعوى  يف  �لو�قع  فهم  حت�سيل  يف 

تر�ه  مبا  بينها،و�لأخذ  و�لرتجيح  فيها،  لالأدلة 

ر�جحًا منها ما د�مت قد �أحاطت بظروف �لدعوى 

ذلك  عليها يف  رقيب  ول  �حلقيقة  و��ستخال�ص 

طاملا مل تعتمد على و�قعة بال �سند، وح�سبها 

تقيم  و�أن  بها  �قتنعت  �لتي  �حلقيقة  تبني  �أن 

حلمله«. تكفي  �سائغة  �أ�سباب  على  ق�ساءها 

و�إذ� كان من كلمة يف ختام هذ� �لتعليق، فاإنه 

يقع على رجال �ل�سبط �لق�سائي ول �سيما من 

يف  و�لتثبت  �لتحقق  و�لتحري،  �لبحث  رجال 

هذه �لوقائع، وذلك باإجر�ء �لتحري عن �ل�سخ�ص 

فح�سه  خالل  من  �لغري  حرمة  بانتهاك  �ملتهم 

مت  وما  و�سمعته،  �سلوكه  عن  و�لتحري  جيد�ً، 

�سبطه بحيازته فوجود حقيبة بحيازة �ملتهم 

يقطع  �جلر�ئم  �رتكاب  يف  ت�ستخدم  �أدو�ت  بها 

�لعثور  فاإن  ذلك،  نقي�ص  وعلى  باليقني،  �ل�سك 

�أقو�ل  يرجح  �ملنطقة  بذ�ت  مقيم  �سخ�ص  على 

�خلطاأ.  �سبيل  على  ك��ان  دخوله  ب��اأن  �ملتهم 

وهكذ� يكون �لفرق بني �خلطاأ و�لعمد يف دخول 

خيطًا  �مل�سابهة  �لوقائع  من  كثري  يف  �مل�سكن 

يقع  وبالتايل  �ملكان،  مالك  يدركه  ل  رفيعًا 

على ماأموري �ل�سبط �لق�سائي عبء �لتثبت من 

حقيقة �لو�قعة و�سحتها مبا ي�سمن عدم �لزج 

قد يكون مرتكبًا جلر�ئم  �أو تربئة متهم  بربيء 

مماثلة.
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�لتي  �ل�سمانات  �ل�سابق  �لعدد  يف  تناولنا 

للمر�أة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  تكفلها 

�لعدد  هذ�  يف  ونتناول  �لد�ستورية،  �لناحية  من 

�لد�خلية  وز�رة  وجهود  �لقانونية  �ل�سمانات 

حلماية منت�سباتها.

�ل�سمانات �لقانونية

ل�سنة   )3( رقم  �لحت��ادي  �لعقوبات  قانون  ٭ 

1987م �ملعدل بالقانون �لحتادي رقم )34( ل�سنة 
�لقانون جمموعة من �ملبادئ  ن هذ�  2005. ت�سمَّ
�لأ�سا�سية �لتي تعمل على حفظ و�سيانة حقوق 

�لإن�سان، ومن بني هذه �ملبادئ: �أنه ل جرمية ول 

عقوبة �إل بن�ص، ومبد�أ �سخ�سية �لعقوبات، وجترمي 

�لأفعال �ملتعلقة باإ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة، وعدم 

�لقب�ص �مل�رصح بها قانونًا، وحظر ��ستخد�م �لقوة 

�أو �لتهديد �لذي يقع على �أي �سخ�ص وحمله على 

�لتي مت�ص حياة  �لأفعال  �لعرت�ف، وجرَّم جميع 

هذ�  وت�سمن  كر�مته.  �أو  بدنه  و�سالمة  �لإن�سان 

�لقانون �أحكامًا خا�سة باملر�أة.

ل�سنة   )35( رقم  �جلز�ئية  �لإج��ر�ء�ت  ٭قانون 

1992 �ملعّدل بالقانون �لحتادي رقم )29( ل�سنة 
2005م. ن�ص هذ� �لقانون على �تباع �أحكام خا�سة 
بالتحقيق و�لتفتي�ص خا�سة بالن�ساء، و�أوجب هذ� 

�لقانون على �رصورة تفتي�ص �لأنثى بو��سطة �أنثى، 

و�أي�سًا �أكد على ُحرمة �مل�سكن لهم، حيث ل يجوز 

�ل�رصطة  �أحد عنا�رص  �إل بوجود  تفتي�ص �مل�ساكن 

على  و�لعمل  �أوًل،  �لدخول  عليها  �لتي  �لن�سائية 

تنبيه �لن�ساء قبل �لقيام بالتفتي�ص.

1992 يف  ل�سنة   )43( رقم  �لحتادي  ٭�لقانون 

�ساأن تنظيم �ملن�ساآت �لإ�سالحية و�لعقابية.

يف   1980 ل�سنة   )8( رقم  �لحت��ادي  ٭�لقانون 

�ساأن تنظيم عالقات �لعمل: �حتوى قانون �لعمل 

على �لعديد من �ملبادئ �لتي ير�عى فيها حقوق 

و�ساعات  و�لأج��ر  �ل�ستخد�م  يف  �لعاملة  �مل��ر�أة 

ورعايتهم  �لعمالة  و�سالمة  و�لإج���از�ت،  �لعمل 

�إ�سابات  عن  و�لتعوي�ص  و�لجتماعية  �ل�سحية 

�لعمل و�أمر��ص �ملهنة وت�سوية �ملنازعات، وتو��سل 

�لدولة جهودها لتح�سني هذه �لقو�نني �مل�ساعدة 

للمنظمات �لدولية �ملعنية.

2006 يف  ل�سنة   )51( رقم  �لحتادي  ٭�لقانون 

�ساأن مكافحة �لجتار بالب�رص: حر�ست �لدولة على 

حماية �ملر�أة و�لأطفال خا�سة من �ل�ستغالل، حيث 

جرمت �ملادة �لأوىل من قانون �لجتار بالب�رص باأنه 

ليجوز»جتنيد �أ�سخا�ص �أو نقلهم �أو ترحيلهم �أو 

��ستقبالهم بو��سطة �لتهديد بالقوة �أو ��ستعمالها 

�أو  �لختطاف  �أو  �لق�رص،  �أ�سكال  من  ذلك  غري  �أو 

�لتحايل �أو �خلد�ع �أو �إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة، �أو 

�إ�ساءة ��ستغالل حالة �ل�سعف �أو باإعطاء �أو تلقي 

�آخر  �سخ�ص  مو�فقة  لنيل  مز�يا،  �أو  مالية  مبالغ 

لغر�ص �ل�ستغالل، وي�سمل �ل�ستغالل جميع �أ�سكال 

�أو  �لغري  دعارة  ��ستغالل  �أو  �جلن�سي  �ل�ستغالل 

�ل�سخرة �أو �خلدمة ق�رص�ً �أو ل�سرتقاق �أو �ملمار�سات 

�ل�سبيهة بالرق �أو �ل�ستعباد �أو نزع �لأع�ساء«.

٭ �لقانون �لحتادي رقم )200( يف �ساأن �ل�سمان 

�أو  �لأرملة  �أو  �ملطلقة  للمر�أة  �لجتماعي:ويكفل 

�لعاجز زوجها �حل�سول على �ل�سمان �لجتماعي 

لتحظى باحلياة �لكرمية.

�حلماية �لقانونية للمر�أة

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة »2«

قانونية

اأوراق

النقيب/د. زبيدة جا�سم حممد

رئي�ص ق�سم �لفتاوى باإد�رة �ل�سوؤون �لقانونية- ديو�ن عام وكيل وز�رة �لد�خلية
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جهود وز�رة �لد�خلية حلماية منت�سباتها

)1( �لت�رصيعات: ينطبق يف �ساأن منت�سبي وز�رة 

�لد�خلية عدد من �لقو�نني و �للو�ئح �خلا�سة بها 

بحكم طبيعة عملها كجهة �أمنية )تنفيذية(، ُيعهد 

�إليها حتقيق �لأمن �لعام يف �لدولة، ومن �أهم تلك 

�لقو�نني: �لقانون رقم 12 ل�سنة 1976م يف �ساأن 

�إىل  هذ�  �ملعدل،  و�لقانون  و�لأم��ن،  �ل�رصطة  قوة 

جانب �ملر�سوم �لحتادي رقم »1« ل�سنة 2008م 

�لد�خلية  وز�رة  يف  �ملدنية  �خلدمة  �ساأن  يف 

و�للو�ئح �لأخرى �ملعمول بها.

ملدة  و�سع  �إج��ازة  �لُقوة  منت�سبة  متنح  �أ.- 

خم�سة و�أربعني يومًا بر�تب كامل و ل حت�سب هذه 

�لإجازة من �إجازتها �ل�سنوية. 

ب.- متنح منت�سبة �لقوة �مل�سلحة �لتي يتوفى 

عنها زوجها �إجازة خا�سة بر�تب كامل مدة �لعدة 

�ل�رصعية من تاريخ �لوفاة، ول حت�سب من �إجازتها 

�ل�سنوية.

ن�ست �ملادة )43( من �ملر�سوم �مل�سار �إليه على 

�أنه:متنح �ملوظفة �إجازة و�سع بر�تب �إجمايل ملدة 

45 خم�سة و�أربعني يومًا، و متنح �إجازة ح�سانة 
ملدة 15 خم�سة ع�رص يومًا بر�تب �إجمايل، على �أن 

تكون هاتان �لإجازتان مت�سلتني، ومتنح بعد ذلك 

يوميًا �ساعة و�حدة لإر�ساع طفلها.

فة: رغم �أن حالت  )2( تقدمي �لدعم للمر�أة �ملعنَّ

ترقى  ل  �لإم���ار�ت  دول��ة  �مل��ر�أة يف  �لعنف �سد 

لتكون ظاهرة خطرية، و�إمنا هي م�سكالت وحالت 

�إح�ساء�ت  توجد  ل  ذلك  على  وتاأكيد�ً  ب�سيطة، 

عدم  نتيجة  �ملجال  هذ�  يف  وو��سحة  حقيقية 

وجود حالت كثرية، وبالرغم من ذلك، فقد �أن�ساأت 

�لوز�رة مر�كز �لدعم �لجتماعي �لتي تعمل على 

تقدمي �لدعم �لنف�سي �ملنا�سب وفق بر�مج تاأهيلية 

لتخلي�ص �ل�سحايا من �آثار �لعنف.

تابعة  �لإن�سان  حقوق  �إد�ر�ت  تاأ�سي�ص   )3(

�خت�سا�ساتها  �سمن  وتدخل  �لد�خلية:  ل��وز�رة 

�أو  �ملعنَّفني  وخا�سة  و�لأطفال  بالن�ساء  �لعناية 

�سحايا �جلرمية، وهي تعمل على تقدمي �مل�ساعدة 

بناء  على  تعمل  كما  لهم،  و�لقانونية  �لنف�سية 

قاعدة معلومات عن كل ما يت�سل بق�سايا حماية 

�لن�ساء و�لأطفال.

�لإيو�ء: ومت  �لتن�سيق و�لتعاون مع مر�كز   )4(

�إن�ساوؤها بقر�ر من رئي�ص �لهالل �لأحمر.

بالب�رص  �لجت��ار  ملكافحة  جلنة  ت�سكيل   )5(

�للجنة  هذه  وتنبثق   :2009 عام  �لوز�رة يف  يف 

�لجتار  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة  من  �مل�سغرة 

�ملجل�ص  ل�سوؤون  �لدولة  وزير  وير�أ�سها  بالب�رص 

�لوطني �لحتادي، وقد و�سعت ��سرت�تيجية وطنية 

مهمتها تطوير �لت�رصيعات و�لقو�نني ذ�ت �ل�سلة 

بق�سايا �لجتار بالب�رص. و�لتي ت�سعى �إىل حتقيق 

حماية للن�ساء و�لأطفال. 

)6( تدريب منت�سبي �لوز�رة على كيفية �لتعامل 

فقد  �لعنف:  وبق�سايا  بالب�رص  �لجتار  مع جر�ئم 

يف  و�حل�سور  و�مل�ساركة  بتنظيم  �ل��وز�رة  قامت 

خا�سة  ندو�ت  وعقد  �لعمل،  وور�ص  �ملحا�رص�ت 

بذلك.

�ملن�ساآت:  على  تفتي�سية  بحمالت  �لقيام   )7(

للتاأكد من �للتز�م باحلد �لقانوين لت�سغيل �لن�ساء 

و�لأطفال، كذلك للتاأكد من �رصعية و�إقامة �لأجانب 

�لد�خلية  وز�رة  �أن�ساأت  �ل�سدد،  هذ�  ويف  منهم، 

�أق�سامًا لتلقي �ل�سكاوى.

)8( ��ستحد�ث �إد�ر�ت للمر�جعني لتلقي �ل�سكاوى 

و�لقرت�حات حول �أعمال وز�رة �لد�خلية.

)9( �عتماد وثيقة قو�عد �ل�سلوك و�لأخالقيات 

وثالثني  ثالٍث  على  وحتتوي  بالوز�رة:  �ل�رصطية 

قاعدة من �أهمها عدم �لتمييز بني �أفر�د �ملجتمع 

على �أ�سا�ص �للون �أو �جلن�ص �أو �جلن�سية �أو �لدين 

و�ملعتقد �أو �للغة �أو �لعمر �أو �حلالة �لجتماعية، 

على  �حل�سول  يف  بال�رصعية  �لل��ت��ز�م  كذلك 

و�للتز�م  مقدميها  �رصية  و�ح��رت�م  �ملعلومات 

بحمايتهم.

)10( ��ستحد�ث مر�كز لتاأهيل وت�سغيل �خلريجني 

يف  �خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  من  و�خلريجات 

�لدو�ئر �حلكومية، وذلك وفق �إمكاناتهم.

�لد�خلية ومن خالل دعم  وز�رة  ��سرت�تيجية  �لر�سيدة، متمثلة يف  قيادتنا  �إميانًا من  ج- 

وتطوير �لفكر و�لإبد�ع ملنت�سبي �لقوة، فقد �سدر �لقر�ر �لوز�ري رقم »76« ل�سنة 2009م يف 

�ساأن �لأد�ء و��ستحقاق �لعالوة �لدورية �ل�سنوية ملنت�سبي قوة �ل�رصطة و�لأمن و�ملوظفني بوز�رة 

م �أد�وؤه فيه، يف �سهر نوفمرب  �لد�خلية، حيث يتم �إعد�د تقرير كفاءة �سنوي لكل منت�سب للقوة يقيَّ

من كل عام م�سموًل بكافة �مل�ساهمات �لرئي�سية �لتي �أجنزها منت�سبو �لقوة/ �ملوظف �ملدين 

فرتة �لتقييم و�لو�جبات و�مل�سوؤوليات �لأخرى �لتي حتملها خالل تلك �ملدة.

وكذلك مل يقف �لأمر عند هذ� �حلد بل �أعطى منت�سبي �لقوة �حلق يف �لتظلّم من �لتقرير 

�ملقدم عنه يف حال ر�أى فيه �سيئًا من �لإجحاف بحقه، حيث جاءت �ملادة »7« من �لقر�ر 

�ملذكور �سالفًا على:

- ت�سّكل جلنة �أو �أكرث تخت�ص بالنظر يف �لتظلمات �ملحالة �إليها من �ملدر�ء �لعامني �أو ممن 

يف حكمهم، على �أن ل يقل عدد �أع�سائها عن »5« خم�سة، وتكون مد�ولتها �رصية، وت�سدر 

قر�ر�تها بالأغلبية، ويجوز للجنة �ل�ستعانة مبن تر�ه منا�سبًا.

ووفقًا للمادة »6«فقد تبني كيفية �ل�سري يف �إجر�ء�ت �لتظلم خالل مدد حمددة على �لنحو 

�لآتي:

�لكفاءة، وذلك خالل  �لتظلم من نتيجة تقرير  �لقوة/ �ملوظف �ملدين  1 - يحق ملنت�سب 
»30« ثالثني يومًا من تاريخ �إطالعه على �لتقرير.

2 - يتم �لتظلم من نتيجة �لتقرير �إىل �مل�سوؤول �ملبا�رص، فاإذ� مل يتم �لتو�سل �إىل حل منا�سب 
له، رفع �إىل �مل�سوؤول �لأعلى، فاإذ� مل يحل عر�ص على �ملدير �لعام �أو من يف حكمه للبت فيه، 

ويكون قر�ره نهائيًا.

3 - ��ستثناء من ن�ص �لبند �ل�سابق من هذه �ملادة، �إذ� كان تقرير �لكفاءة بدرجة مقبول 
فاأقل، و�إذ� مل يقبل �ملتظلم قر�ر �ملدير �لعام، ينبغي �إحالة �لتظلم �إىل �للجنة �ملن�سو�ص عليها 

يف �ملادة »7« من هذ� �لقر�ر للنظر فيه و�إعالم �لإد�رة �ملخت�سة بتقييم �أد�ء �لعاملني بقر�ر 

�لإحالة �إىل �للجنة �ملذكورة.

4 - يرفق �لتظلم �ملحال �إىل �للجنة كافة �مل�ستند�ت �ملقدمة من منت�سب �لقوة/ �ملوظف 
�ملدين ومن �إد�رته ويجوز للمتظلم �أن يقدم م�ستند�ته �إىل �للجنة مبا�رصة.

5 - يجب على �للجنة قبل �لبت يف �لتظلم �ل�ستماع �إىل وجهة نظر منت�سب �لقوة/ �ملوظف 
�ملدين، و�أن ت�سمع وجهة نظر �مل�سوؤولني عنه من معدي �لتقرير و�إل كان قر�رها باطاًل ويجب 

على �للجنة �لبت يف �لتظلمات �ملحالة �إليها قبل نهاية �سهر يناير من كل عام.

6 - يكون قر�ر �للجنة نهائيًا، ويبلَّغ �إىل �لإد�ر�ت �ملخت�سة لتنفيذه.
7 - ي�سقط �حلق يف �لتظلم �إذ� تنازل من قدمه عنه يف �أي مرحلة من �ملر�حل قبل �سدور 

قر�ر �للجنة، ويكون �لتنازل عن �لتظلم خطيًا، �إلكرتونيًا موقعًا ممن قدمه.

8 - على �مل�سوؤولني يف �لوز�رة �إيالء �لتظلمات �لهتمام �لو�يف و�لعمل على �تخاذ �لإجر�ء�ت 
�لكفيلة للف�سل فيها دون تاأخي�ر وخ�الل �مل��دة �ملح�ددة.

�س- ما مدى اإمكانية التظلم من تقرير الكفاءة املقدم عن منت�سبي قوة ال�رشطة والأمن 

بوزارة الداخلية؟

النقيب/ حممد اأحمد الزيودييجيب عن هذ� �ل�سوؤ�ل:

مدير فرع �خلدمات �مل�ساندة - �ل�سوؤون �لقانونية- ديو�ن وكيل �لوز�رة

 m-zeyoudi@hotmail.com
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�آفاق

ما هي �ل�شرت�تيجية؟

الرائد/ حممد ح�سني اخلوري
�لإد�رة �لعامة للعمليات �ل�رصطية

�لقيادة �لعامة ل�رصطة �أبوظبي

�لعامة  �لقيادة  قيام  �سنو�ت على  مرور  رغم 

ورغم  �ل�سرت�تيجية،  بتطبيق  �أبوظبي  ل�رصطة 

عقد ع�رص�ت �لدور�ت �لتدريبية �لتي تدور حول 

فهناك  �ل�سرت�تيجي،  و�لتخطيط  �ل�سرت�تيجية 

�ل�سوؤ�ل:»ماهي  يطرحون  لي��ز�ل��ون  كثريون 

حماولة  هي  �ملقالة  وه��ذه  �ل�سرت�تيجية«؟، 

�ملعاين  خالل  من  �ل�سوؤ�ل  هذ�  على  لالإجابة 

�لتالية.

�ال�سرت�تيجية هي فكرة

 مبتكرة لزيادة ر�ساء �ملجتمع

�ل�سرت�تيجية هي فكرة تطويرية مبتكرة جديدة 

وذكية، ياأمل من ي�سعها باأن يوؤدي تطبيقها �إىل 

زيادة ر�ساء �ملتعاملني و�مل�ستفيدين و�ملجتمع 

ب�سفة عامة، عما تقدمه �لقيادة من خدمات لهم.

ل  ذلك  ورغم  وهامًا  جذريًا  يكون  قد  فالتطوير 

يف  ي�سهم  مل  طاملا  ��سرت�تيجيًا  تطوير�ً  يعترب 

زيادة ر�ساء �ملجتمع و�ملتعاملني و�مل�ستفيدين 

من خدمات �رصطة �أبوظبي.

تنفيذ  ي�ستغرقها  �لتي  �لفرتة  طول  يهم  ول 

فكرة  عن  �ملجتمع  ير�سى  فقد  �ل�سرت�تيجية، 

جهود  ل حتقق  �أي��ام، يف حني  عدة  تطبق يف 

ت�ستمر لعدة �أ�سهر �سيئًا وتذهب هباًء منثور�ً.

�ال�سرت�تيجية هي خطة

 ملو�جهة �خل�سوم

يف  ع�سكري  م�سطلح  ه��ي  �ل�سرت�تيجية 

�لأ�سا�ص. فال�سرت�تيجية هي:�خلطة �لتي تو�سع 

وهذ�  عليهم،  �لن�رص  وحتقيق  �لأع��د�ء  لهزمية 

بني  بو�سوح  يفرق  لأنه  للغاية،  مهم  تعريف 

غري  �لعادي  و�لتخطيط  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيط 

و�لأن�سطة  �لأعمال  يفرق بني  �ل�سرت�تيجي، كما 

وغريها.  �ل�سرت�تيجية  و�مل�ساريع  و�ملبادر�ت 

�أعماًل كثرية، بع�سها ل  فاجلي�ص يخطط وينفذ 

عالقة له بهزمية �لأعد�ء بطريقة مبا�رصة، ولذلك 

�ملباين  فتطوير  ��سرت�تيجية،  غري  �أعماًل  تعترب 

�لو�سف  وحتديث  �لتنظيمية،  �لهياكل  وتغيري 

�لوظيفي، و�إحكام نظام �حل�سور و�لن�رص�ف كلها 

�أعمال مهمة جد�ً، ول يعيبها ول يقلل من قيمتها 

�لعلمية،  �لناحية  من  ��سرت�تيجية  غري  �أنها 

فالأعمال كلها مهمة يف حدود ��ستخد�ماتها.

��سرت�تيجية  �أمنية  �أعماًل  هناك  فاإن  وهكذ�، 

و�أخرى ل تقل �أهمية ولكنها ل تتعلق بتحقيق 

�لفوز على خ�سوم �ل�رصطة من مهربي �ملخدر�ت 

و�ملزورين،  و�ل�سارقني  و�ملخالفني  و�ملت�سللني 

�لأم���و�ل،  وغ�سل  �ملنظمة  �جلرمية  ومرتكبي 

خططهم  مو�جهة  يف  تو�سع  �لتي  فاخلطط 

�أما عد� ذلك،  ��سرت�تيجية،  �لإجر�مية هي خطط 

تكن  مل  ما  �ل�سرت�تيجية  غري  �خلطط  من  فهي 

�لذي ي�سعده وير�سيه  ت�سهم يف ر�سا �ملجتمع 

�لق�ساء على �جلرمية بالقدر �لذي ي�سعده تلقي 

مل  ولو  حتى  ومفيدة  متميزة  �رصطية  خدمات 

مبو�جهة  �أو  �جلرمية،  على  بالق�ساء  تتعلق 

خ�سوم و�أعد�ء �ل�رصطة بطريقة مبا�رصة، �إذ ميكن 
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و�سع خطط لتنظيم �ملرور وزيادة كفاءة �ن�سياب 

�خلطط  من  يعترب�ن  وكالهما  �ل�سري،  حركة 

خ�سوم  مبو�جهة  متعلقة  لأنها  �ل�سرت�تيجية، 

ر�سا  بزيادة  �لثانية  تتعلق  حني  يف  �ل�رصطة، 

�جلمهور.

�ال�سرت�تيجية هي رد فعل لتغري�ت 

�لبيئة �خلارجية

ميكن تعريف �ل�سرت�تيجية باأنها فكرة تت�سمن 

تغيري�ً جذريًا يف �أهد�ف �ملنظمة، وحتوًل و��سحًا 

حدث يف  �أ�سا�سي  تغيري  ب�سبب  ممار�ساتها  يف 

�لد�خلية،  بيئتها  �أو  للمنظمة  �خلارجية  �لبيئة 

قوة  ونقاط  وتهديد�ت  فر�ص  ظهور  �إىل  ى  و�أدَّ

و�سعف جديدة مل تكن معروفة من قبل، ومبجرد 

معرفتها، مت و�سع جمموعة من �ل�سرت�تيجيات 

للتعامل معها. ويظهر هذ� �لتعريف �لذي يربط 

�أهمية وجود  �لتغري�ت،  بني �ل�سرت�تيجية وبني 

نظم معلومات جتميع ودر��سة وحتليل ومعرفة 

و�جتماعية  �قت�سادية  تغري�ت  من  يحدث  ما 

و�سع  تخيل  ميكن  ول  وتكنولوجية،  و�سيا�سية 

��سرت�تيجية بدون جتميع معلومات �سحيحة عن 

بيئة �ملنظمة �لد�خلية و�خلارجية.

يف  هدفًا  يعترب  �لتغيري  �أن  يرى  من  وهناك 

حد ذ�ته ومن ثم يقوم بالتغيري بهدف �لتغيري، 

يف حني �أن هناك موؤ�س�سات تقوم باإجر�ء تغيري 

جذري يف ممار�ساتها و�أن�سطتها و�هتماماتها لأن 

�لتغيري  �لتغيري وي�سمى  لهذ�  �سببًا يدعو  هناك 

�أنه  و�حلقيقة  »��سرت�تيجية«  �حلالة  هذه  يف 

�جلذري  بالتغري  للقيام  و�ح��د  �سبب  ليوجد 

�أ�سباب  �أربعة  هناك  بل  �ل�سرت�تيجية،  وو�سع 

لو�سع �ل�سرت�تيجية.

1 - ظهور فر�ص جديدة يف �لبيئة �خلارجية 
�لتي تعمل بها �ملوؤ�س�سة نتيجة تغري �قت�سادي �أو 

�سيا�سي �أو �جتماعي �أو تكنولوجي. فعلى �سبيل 

�ملثال قد يوؤدي �لبحث و�لدر��سة �إىل �كت�ساف �أن 

هناك �أنظمة حديثة للر�د�ر فتو�سع ��سرت�تيجية 

�ل�سائقني  لردع  �أبوظبي  ل�ستخد�مها يف �رصطة 

�ملتهورين. 

2 - وجود نقاط قوة د�خلية قد تكون متمثلة 
يف قوة مالية �أو خربة وعلم �أو تاأثري �أو غريها من 

�لإمكانات �لد�خلية �لتي ميكن و�سع ��سرت�تيجية 

يف  �إيجابيًا  ُت�سهم  بطريقة  ��ستخد�مها  تت�سمن 

ر�ساء  زي��ادة  �أويف  �ل�رصطة  خ�سوم  مو�جهة 

��سرت�تيجية  تو�سع  فقد  �ملجتمع عن خدماتها. 

لال�ستفادة من �ملركز �ملايل �لقوي ل�رصطة �أبوظبي 

يف بناء مركز متطور لالأدلة �جلنائية ي�سهم يف 

�لك�سف عن �جلرمية و�مل�ساعدة يف جمع وحتريز 

�لتقنيات  �أحدث  �لأدلة من م�رصح �جلرمية وفق 

�مل�ستخدمة يف هذ� �ل�ساأن. 

3 -وجود نقاط �سعف د�خلية توؤدي �إىل زيادة 
عن  �ملجتمع  ر�سا  �نخفا�ص  �أو  �جلرمية  معدل 

�رصطة �أبوظبي. فقد تدل �لإح�سائيات على زيادة 

عدد �لأ�سخا�ص �لذين يتمكنون من تزوير جو�ز�ت 

�سفرهم لدخول �لبالد رغم �سدور قر�ر باإبعادهم، 

ومن ثم تو�سع ��سرت�تيجية تت�سمن تغري�ً جذريًا 

يف �أ�سلوب فح�ص �لقادمني كب�سمة �لعني.

يف  تغيري  حدوث  نتيجة  تهديد  وجود   -  4
�لبيئة �خلارجية يعوق �رصطة �أبوظبي عن حتقيق 

�أهد�فها، ومن ثم ينبغي و�سع ��سرت�تيجية للق�ساء 

باإحد�ث  �ل�سلبية  �آث��اره  من  �لتخفيف  �أو  عليه 

تغري�ت جذرية د�خل �لقيادة. فعلى �سبيل �ملثال: 

فقد ميثل تخفي�ص �مليز�نية �ملخ�س�سة للقيادة 

�إج��ر�ء�ت  �تخاذ  ويعترب  لها،  خارجيًا  تهديد�ً 

منا�سبة  ��سرت�تيجية  �لإنفاق  لتخفي�ص  �سارمة 

ملو�جهة هذ� �لتهديد �خلارجي.

تغيري  هي  �ل�سرت�تيجية  �أن  ه��ذ�،  ومعنى 

نقاط  من  لال�ستفادة  �لقيادة  به  تقوم  ج��ذري 

لال�ستفادة  �أو  �ل�سعف،  نقاط  لإ�سالح  �أو  �لقوة 

من �لفر�ص �خلارجية �أو ملو�جهة تهديد خارجي. 

وعد� ذلك،يعترب �لتغيري جهود�ً تطويرية ممتازة 

خططًا  �أو  ج��ه��ود�ً  لي�ست  ولكنها  ومقبولة، 

��سرت�تيجية.

�ال�سرت�تيجية هي قر�ر 

مهم من �الإد�رة �لعليا

يقول �لبع�ص: �إن �ل�سرت�تيجية ُتبنى من �أ�سفل 

لأعلى، ووفق هذ� �لر�أي، يفرت�ص �أن ي�سع روؤ�ساء 

ترفع  ثم  لال�سرت�تيجية  �لأول  �لت�سور  �لأف��رع 

لت�سبح  م�ستوىلآخر  من  �ل�سرت�تيجيات  هذه 

�لعامة ل�رصطة  �لقيادة  ��سرت�تيجية  �لنهاية  يف 

�ل�سرت�تيجية  باأن  يرى  �لثاين:  و�لر�أي  �أبوظبي. 

تو�سع بو��سطة �لقيادة �لعليا عند قمة �لهيكل 

�لتنظيمي، ثم يقوم كل م�ستوى بو�سع ��سرت�تيجية 

خا�سة به بال�سرت�ساد با�سرت�تيجيات �مل�ستوى 

جمال  يف  ي�سهم  بحيث  منه،  �لأعلى  �لإد�ري 

�أهد�ف  من  جزء  بتحقيق  وتخ�س�سه  ن�ساطه 

�مل�ستوى �لأعلى.

يتبع  باأن  �أوىل  �ملروؤو�ص  �أن  و��سحًا،  ويبدو 

رئي�سه ويعمل على تنفيذ خططه ولي�ص �لعك�ص، 

فمن غري �ملعقول �أن ي�سع �لرئي�ص خططه وفق 

كبري�ً  فرقًا  هناك  �أن  ويالحظ  مروؤو�سه.  خطط 

مروؤو�سيه وبني  لآر�ء  �لرئي�ص  ��ستماع  بني  جد�ً 

�لتز�مًا  �ل�سرت�تيجية  خططه  تعديل  ���رصورة 

هي  فال�سرت�تيجية  و��سرت�تيجياتهم،  باآر�ئهم 

�لقيادة  ت�سعها  �لتي  �ملهمة  �لقر�ر�ت  من  عدد 

�ملنظمة  م�سار  لتحدد  روؤيتها  وف��ق  �لعليا 

�لعمل  ور�ص  عقد  من  مانع  ول  �سنو�ت.  لعدة 

بها  و�ل�سرت�ساد  �ملروؤو�سني  �آر�ء  ل�ستطالع 

�أو �للتز�م ب�رصورة تطبيقها.  ولي�ص للتقيد بها 

ما  مدير  كل  يرفع  �أن  �ل�����رصوري  فمن  ولذلك 

رئي�سه  من  لالعتماد  ��سرت�تيجيات  من  ي�سعه 

يعملون  مروؤو�سيه  �أن  من  يتاأكد  حتى  �ملبا�رص 

�أن  وينبغي  و��سرت�تيجياته،  تنفيذ خططه  على 

ن�سل  حتى  و�لأق�سام  �لإد�ر�ت  كل  يف  ذلك  يتم 

�لذي  �أبوظبي  ل�رصطة  �لعام  �لقائد  نائب  �إىل 

�أنها  من  ويتاأكد  �لقيادة،  ��سرت�تيجيات  يعتمد 

حتقق �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية �لتي حتر�ص وز�رة 

�لد�خلية و�ملجل�ص �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي على 

حتقيقها من عمل �رصطة �أبوظبي.

�أن �ل�سرت�تيجية تركز على  يتبني مما �سبق، 

�خلارجية  بالبيئة  وتهتم  �لعميل  ر�ساء  زيادة 

وتقدم �أفكار�ً مبتكرة لال�ستفادة من نقاط �لقوة 

و�لفر�ص و�لق�ساء على نقاط �ل�سعف ومو�جهة 

يف  جذريًا  حتوًل  تت�سمن  �أنها  كما  �لتهديد�ت، 

طريقة عمل �لقيادة وتغيري�ً جذريًا يف ممار�ساتها 

و�أن�سطتها، وهي تعتمد على م�ساركة �ملروؤو�سني 

يف مر�حل و�سعها، ولكن يف �لوقت نف�سه، فاإن 

و�سعها من م�سوؤولية �لقادة �لذين لهم وحدهم 

�سالحية �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سرت�تيجية، �أما غريهم 

وعليهم  و�لن�سيحة  بالر�أي  فقط  ي�ساركون  فهم 

�للتز�م و�لتنفيذ. و�لنقطة �لأخرية يف هذ� �ملقال، 

عدد�ً  �سنة  كل  ت�سع  �لكربى  �ملنظمات  �إن  هي 

و�ملبادر�ت  �ل�سرت�تيجيات  من  للغاية  حمدود�ً 

عليها،  وتركز  و�لأهد�ف  و�ملوؤ�رص�ت  و�مل�ساريع 

�حتمال وجود  تتجنب  لتحقيقها حتى  وت�سعى 

باأن�سطتهم  �لقيام  عن  �لعاملني  ي�ستت  عبء 

و�أعمالهم �لأ�سا�سية.



�لعاملية

62

ال�سرطة

العدد)481( يناير 2011

�لعاملية

62

ال�سرطة

العدد)481( يناير 2011

من  �ل�رصطة  رجل  و�لفكرية يف حياة  �لثقافية  �جلو�نب  تطوير  يعترب 

�لعنا�رص �ل�رصورية �لتي ت�ساعد على جناحه يف مهامه �ملوكولة �إليه.

ويف �ملا�سي، كان م�سدر �لثقافة و�ملعلومات لدى رجل �ل�رصطة يقت�رص 

على وجود مكتبة يف �إد�رته، �أو �لق�سم �لذي يعمل فيه حيث كانت معظم 

�ملكتبات تفتقر للكثري من �لكتب و�ملر�جع ذ�ت �ل�سلة بالعمل �ل�رصطي، �أو 

تلك �ملتعلقة ب�سالمته يف عمله وخارجه وحماية �أفر�د �أ�رصته �أي�سًا.

ومن �لأمور �ملثرية للده�سة و�ل�ستغر�ب، �أن �لعديد من �سباط �ل�رصطة 

�أنف�سهم  وتثقيف  بالقر�ءة  �هتمام  �أدنى  يبدون  ل  �لإد�ر�ت  خمتلف  يف 

يف جمالت عملهم  يف وقت مي�سون فيه �لكثري  يف ممار�سة �لهو�يات 

�ملف�سلة لديهم، و�لتي يحاولون عادة �ألّ تكون مكلفة ماديًا �أو ت�سكل خطر�ً 

على مهنتهم.

ومن �لو��سح �أن �سعف �لتطور �ملهني لديهم، قد يعود يف �أحد �أ�سبابه 

�إىل عدم �سهولة �لو�سول �إىل �ملعلومات ذ�ت �ل�سلة.

وحاليًا �ختلفت �لأمور، و�أ�سبح من �ل�سهل �ل�سرت�ك يف برنامج للتدريب 

با�ستخد�م �لكمبيوتر، و�لذي ي�سكل مرحلة جديدة ومهمة يف تطوير �لعمل 

�لذي يقوم به �سباط �ل�رصطة.

ويف بع�ص �إد�ر�ت �ل�رصطة مثل: »�ل�سجون و�ملوؤ�س�سات �لإ�سالحية يتم 

��ستخد�م بر�مج تدريبية حا�سوبية، و�لتي تعر�ص على �سا�ساتها يف �ساحة 

�ل�سجن، ويظهر فيها �سجني يحاول تهديد �أحد م�سوؤويل �ل�سجن �أو �أخذه 

�أن  يجب  �لذي  �ملنا�سب  �لإجر�ء  باتخاذ  �ل�سابط  يقوم  وبالطبع  رهينة، 

يت�سف بال�رصعة ب�سبب �سيق �لوقت �أمامه.

و�أحيانًا، ينجح �سابط �ل�رصطة يف �تخاذ �لقر�ر �ملنا�سب يف �إيجاد حل 

لهذه �مل�سكلة، و�أحيانًا �أخرى يوؤدي قر�ره �خلاطئ �إىل تفاقم �ملوقف، وعدم 

�لقدرة على �لتعامل مع هذ� �لأمر.

ويكون هذ� �لنوع من �لتدريب �حلا�سوبي ُمتاحًا يف �إد�ر�ت �ل�سجون، من 

�أجل تقييم ما يتمتع به �ل�سباط �لعاملون من مهار�ت �رصورية للمحافظة 

�أعمال خُملة بالقانون، كما  �أية  على �لنظام د�خل �ل�سجن ومنع حدوث 

ي�سمح هذ� �لنوع من �لتدريب لل�سباط بتقييم م�ستو�هم �لفكري، وقدرتهم 

على �لت�رصف �سمن وقت حمدد، وفهمهم للنتائج و�لعو�قب �لناجمة عن 

وقوع حدث معني.

تطوير �ملعرفة و�ملهار�ت

لدى رجل �ل�رشطة
د. ح�سن توفيق

ومن �ملالحظ �أن فو�ئد �لتدريب �حلا�سوبي متنوعة، وتهدف عادة �إىل 

�لتخفيف من نتائج �سعف �لت�سال مع �لآخرين و�لحتكاك بهم.

لهم  ت�سمح  �لتي  �لذ�تية  �لدر��سة  �إىل  �ل�رصطة  �سباط  يلجاأ  و�أحيانًا، 

باختيار �لفرتة �لزمنية �لتي عليهم ق�سائها لكت�ساب �ملعلومات، وعادة 

�رتكابهم  �إىل  �حلا�سوبية  �لرب�مج  �ل�سباط يف  من  �لكثري  م�ساركة  توؤدي 

لبع�ص �لأخطاء �لتي يتعلمون منها مع �لوقت بحيث يتجنبونها لحقًا.

�إن غياب �لت�سال مع �لآخرين يتغري مع وجود و�ت�ساع جمال �لتكنولوجيا، 

�لإلكرتونية، ت�سمح  �ل�سبكة  �ل�سادرة عن طريق  و�لتعليمات  فالإر�ساد�ت 

بالتو��سل بني �ملدربني و�لطلبة، �سو�ء عرب �لربيد وُغرف �لدرد�سة خا�سة 

لأولئك �لذين ُيبدون �هتمامًا بتو��سل �حلو�ر.

كما �أ�سبحت �ملوؤمتر�ت عن طريق �لڤيديو متوفرة ومتاحة، بحيث ت�سمح 

للم�ساركني بتوجيه �لأ�سئلة، وَتلقي �لإجابات خالل وقت حمدد.

كما �أن �ملن�ساآت �لتي ت�ستخدم �لكومبيوتر يف تدريب موظفيها �لذين مل 

يتعاملو� من قبل مع �لكومبيوتر و�سبكة �لنرتنت، عليها �أن ُتعني �سخ�سًا 

موؤهاًل لتوجيه �لأ�سئلة ومتابعتها مع باقي �لعاملني، ويجب على �خلرب�ء 

�أي�سًا �مل�ساهمة يف تطوير وتعديل حمتوى �لدور�ت �لتدريبية.
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وفيما يتعلق بال�سيا�سات و�لإجر�ء�ت، فاإنها �ستكون خمتلفة عن بع�سها 

�ل�رصطة، وما  �لذي يعمل فيه �سابط  �ملوقع  �لبع�ص، ويعتمد ذلك على 

يحدده لها �لقانون وهدف �ملن�ساأة �لتي يعمل بها و�لأهد�ف �ملتعلقة بها، 

وعادة تتمثل �خلطوة �لأوىل يف �لتعرف على �إمكانيات �ملن�ساأة يف توفري 

فر�ص �لتدريب يف جمال �لنرتنت وتكنولوجيا �ملعلومات ب�سكل عام.

يف  عمل  عن  يبحث  مبتدئًا  كان  �سو�ء  �ملتدرب  �إن  �لقول،  ويجب 

�ملوؤ�س�سات �لإ�سالحية �أم �سابطًا يعمل يف هذ� �ملجال ويرغب يف �حل�سول 

على �ملزيد من �ملعلومات �حلديثة عن �ل�سجون و�مل�ساجني، فاإن عملية 

�لبحث عن طريق »�لنرتنت« قد تكون �خلطوة �لأوىل، وهناك �لعديد من 

�ملعلومات  على  للح�سول  �إليها  �للجوء  �لتي ميكن  �لإلكرتونية  �ملو�قع 

�ملتعلقة بال�سجون، حيث ُت�ساعد عملية �ل�ستعانة بها �إىل تطوير مهار�ت 

�سابط �ل�رصطة و�كت�ساب �لكثري من �سنوف �ملعرفة.

يف  وم�ساويًا  فعاًل  يكون  �أن  �لكومبيوتر  با�ستخد�م  للتدريب  ميكن 

مهار�ت �لتعليم للمهار�ت �لفكرية.

وهنالك �إمكانية لإعد�د وت�سميم �لدور�ت لتقدمي �ملعلومات �ل�رصورية 

حول �ملتغري�ت يف �لقانون و�ملمار�سات �ملتعلقة بذلك، كما �أقرت موؤ�س�سات 

�رصطية عديدة �لعمل برب�مج تدريب با�ستخد�م �حلا�سب �لآيل.

ومن �ملالحظ �أن حجم �ملو��سيع �ملطروحة كبري، وميكن لأي �سابط �أن 

يتعلم لي�ص فقط حترير و�إنقاذ �لرهائن ولكن �لكثري من �لأمور من كيفية 

�لتعامل مع جهاز �إر�سال ب�سيط �إىل �لتن�سيق فيما يتعلق باحلو�دث �لكبرية 

و�لرئي�سية با�ستخد�م نظام مر�قبة �حلو�دث.

�إحدى �ملوؤ�س�سات �لإ�سالحية زيادة حجم ما  كما ميكن للعاملني يف 

يتمتعون به من مهارة وفهم فيما يتعلق باملر�قبة و�لتو��سل و�ل�سالمة 

وذلك عرب �أجهزة �حلا�سب �لآيل.

�إن �عد�د ف�سل در��سي وبه ُمعلم يقوم بتدري�ص �لطلبة  �لقول،  ويجب 

ل يز�ل �لو�سيلة �لأف�سل للتعليم، حيث تتفوق على �أية و�سائل تعليمية 

�أخرى، �إذ �أن توفر فر�سة �ملمار�سة ي�سكل عن�رص�ً �رصوريًا لكت�ساب �لكفاءة 

�ملطلوبة.

وهناك �لبع�ص �لذين يرون �أن قيام �مل�ساركني يف �لعملية �لتدريبية 

باخل�سوع للتدريب �حلا�سوبي ب�سكل منف�سل ومنعزل ميثل نقطة �سعف 

و�أحيانًا عدم  �آخرين،  م�ساركني  �لتفاعل مع  فر�سة  ب�سبب حرمانهم من 

وجود ُمدرب للرد على �أ�سئلتهم و��ستف�سار�تهم.

وب�سبب ندرة �مل�سادر �لتدريبية، فاإن �لعديد من موؤ�س�سات �ل�رصطة تلجاأ 

�إىل �ل�ستعانة مبوظفيها للقيام بالأعمال �لتدريبية على �ل�ستخد�م �لأو�سع 

�لتدريبات  لتلقي  �لدر��سية  �لف�سول  و�إعد�د  �لإنرتنت  للكومبيوتر و�سبكة 

�لالزمة.

متتع  �إذ�  كفاءة مميزة،  وذ�  �مل�ستوى،  عايل  �لتدريب  يكون  ما  وعادة 

�ملدرب باخلربة و�لقدرة على �لتعامل �جليد مع �ملتدربني.

للمدربني  كبري�ً  حتّديًا  متثل  �لتدريبية  �لعملية  �أن  نن�سى  �أل  ويجب 

مبختلف م�ستوياتهم، فاإي�سال �ملعلومات �جلديدة وتطوير �ملهار�ت لدى 

�ملتدربني، لي�سا بالأمر �لهني حتى بني �أف�سل �ملدربني.
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دخول �لهند من باك�ستان، وحتديد�ً من نقطة 

»لهور«  مدينة  �إىل  �لأقرب  �حلدودية  »و�كه« 

�إىل تفكري  �أنها م�ساألة حتتاج  �لتاريخية، تبني 

و�إر�دة وبالتايل �إىل جتهيز�ت خا�سة؛ فامل�سافة 

�لتي تف�سل »مومباي« عن �لنقطة �لباك�ستانية 

�لتي نحن فيها �لآن، م�سافة خيالية بحق، وجتعل 

�أكرب �ملغامرين يرتدد يف قطعها بر�ً، خ�سو�سًا �أن 

�سحر�ء  �لهندية،   – �لباك�ستانية  �حلدود  بد�ية 

لذلك  خماطرة،  من  تخلو  ول  مرت�مية،  رملية 

قررنا �لعودة �إىل مدينة »ر�ولبندي« �لقريبة من 

»�إ�سالم �آباد« �لعا�سمة و�ل�سفر بالطائرة.

مدينة متاهة

�أغ�سط�ص،  �سهر  يف  �لرطوبة  ن�ستغرب  مل 

عندما لم�ست وجوهنا ونحن خارجني من مطار 

»مومباي �لدويل« �ملزدحم، وقد بد� يل �ساعتها 

�أنه �لأكرث �زدحامًا يف �لعامل. وما ر�أيناه يف مطار 

»مومباي« ت�سعب رو�يته، وروؤيته يف �أي مطار 

�آخر، فقد ر�أيت �أحد موظفي �جلو�ز�ت يقف فوق 

�لقادمني  يت�سلم جو�ز�ت  �رتفاعه  �ملكتب، ومن 

هناك  �إن  �سحيح  �ل��و�ق��ف«!  »على  ليختمها 

ظروفًا يف كل بلد، لكن �أي نوع من �لظروف، دعت 

و�سكلَّت هذ� �ملنظر �لغريب �مل�سحك؟ ل �أدري.

بحيث  �ل�سخامة  من  »مومباي«  مدينة 

جد�ً  وطويل  طويل  وقت  �إىل  �أنك حتتاج  تعتقد 

�أح�سائها  يف  وتتجول  عليها،  تتعرف  لكي 

�ل�ساطئ  على  �لو�قعة  �ملدينة  فهذه  �لد�خلية. 

�لغربي للهند »ُقبالة �سلطنة عمان يف �ل�سفة 

�لولية  عا�سمة  �لعرب«، هي  بحر  من  �لأخرى 

و�سكانها  كْم،   344 وم�ساحتها  »ماهار��سرت�«، 

�لثالث.  �لعامل  بلد�ن  من  »بحاله«  بلد  �سكان 

لكن مع بع�ص �مل�ساعدة و�لتو��سل مع �أ�سخا�ص 

و�لنفتاح  و�مل��ودة  �لثقافة  من  قدٍر  على  كبار 

�لتمتع  ��ستطعنا  يقولون،  كما  و»�ملرحبانية« 

خ�سو�سًا بالطعام �لهندي �جليد.

�سبع جزر

جزر،  �سبع  على  ت�سرتيح  »مومباي«  مدينة 

وكل  �ل�سيادين،  لتجمعات  مكانًا  كانت  وقد 

عن  عبارة  يومًا  كانت  �جل��زر  تلك  من  جزيرة 

��ستطاعت  مومباي  لكن  مملكة،  �أو  �مرب�طورية 

»بذكائها ومتيزها« �سحب هذه �جلزر من قرونها 

لرتبطها بها، بعد �أن برزت خالل �لقرن �لتا�سع 

ع�رص، ومتيزت بالتنمية �لقت�سادية و�لتعليمية، 

��ستقالل  »حركة  ��ستقر�ر  ذلك  على  �ساعدها 

تائه يف 

مومباي
حممد ح�سن احلربي
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�لهند« �ل�سيا�سية فيها �أو�ئل �لقرن �لع�رصين.

يوم �جلمهورية

»�إنه يوم عطلة«..جملة �سمعناها من �سائق 

�لتاك�سي، رغم �أننا مل نلمح ما يدل على �لعطلة، 

�كتظاظًا من  �أكرث  بدت  بل  �ل�سو�رع خالية،  فال 

حركة  ول  مغلقة،  �لتجارية  �ملحال  ول  قبل، 

�ملرور �لتي ل تعرف كيف حت�سي �أنو�ع �ملركبات 

�سيء  ل  من حولك..  �جتاه  كل  »�لر�ك�سة« يف 

يدل على �لعطلة كما هو �حلال عندنا يف �لبلد�ن 

�لعربية... هل تكرث �لعطالت يف �لهند وهي �لتي 

لتتوقف فيها �لأعمال ليل نهار؟ و�ساألنا مر�فقنا 

حمدودة..  �إنها  فقال:  �لهند،  يف  �لعطالت  عن 

قليلة ول تتعدى �لثالثة �أيام فقط طو�ل �لعام؛ 

فهنالك عطلة ملنا�سبة �ل�ستقالل يف يناير من 

�غ�سط�ص من كل  كل عام، ويوم �جلمهورية يف 

عام، و�ليوم �لثالث هو يف �أكتوبر من كل عام، 

يكون  ل  وكيف  �لهندية،  �لأمة  على  عزيز  وهو 

كذلك وهو يوم ولدة زعيم �لهند »غاندي« بطل 

�ل�ستقالل و�جلمهورية و�ساحب كفاح �لالعنف 

�سد �مل�ستعمر �لربيطاين.

ترى، يف �أي يوم عطلة نحن و�سلنا؟ يف يوم 

 ..)1950 �جلمهورية،  �إع��الن  )عام  �جلمهورية 

جميل �أن ت�سل بلد�ً يف يوم وطني ومتميز وله 

مكانته يف قلوب �سعبه.

بوليوود

و�أي مدينة �سينمائية ت�ستطيع و�سفها؟ لي�ست 

ما  على  فيها  موؤ�س�سة  كل  بل  متاهة،  مومباي 

قبل  من  ر�أي��ت  ذ�ت��ه��ا..  بحد  متاهة  هي  يبدو 

مدينة �لإنتاج �ل�سينمائي »هوليوود« يف لو�ص 

�أجنلو�ص، ويف م�رص، لكن مثل مدينة »بوليوود« 

�لت�ساع  من  فهي  ترى،  �أن  لميكن  مومباي  يف 

ولي�ص  �لو�حد،  �ليوم  تنتج يف  بحيث حت�سبها 

يف �ل�سهر، �أكرث من فيلم. وق�سة »بوليوود« يبدو 

يل �أنها نوع من �لتحّدي �لإبد�عي ل�»هوليوود« 

و�لثاين من  �لأول  �ل�سم  �أخذو�  نف�سها؛ فالهنود 

�لثالث  و�حل��رف  »بو«  مومباي  �لقدمي  �ل�سم 

حتى �لأخري يف ��سم »هوليوود« لي�سبح معه 

��سم ثالث جديد هو »بوليوود«، ومومباي هي 

�ملدينة �لأكرث �إنتاجًا لالأفالم على م�ستوى �لعامل، 

بل �إن هوليوود تدفع �إىل بوليوود �لهند بع�سا 

من �أفالمها ليتم �إنتاجها هناك ب�سبب �مل�ساحة 

�لأخرى.  �لإنتاجية  و�لتكاليف  �لعاملة  و�لأيدي 

ولوجود  �ل�سينمائي  )�لإن��ت��اج  �ل�سبب  ولهذ� 

�ملدينة  هذه  توفر  �جلن�سيات(  متعددة  �رصكات 

م�ستوى دخل ومعي�سة �أعلى، وجتذب �ملهاجرين 

يرثي  تنوعا  لي�سكلو�  �لعامل،  �أنحاء  جميع  من 

هذه �ملدينة �لتي ل تعرف لها بد�ية من نهاية.

�أر�ض �لعجائب

حتتل �لهند �لرقم »12« بني �أكرب �لقت�ساد�ت 

ورغم  �رص�ئية،  قوة  �أكرب  ر�بع  وهي  �لعامل،  يف 

ذلك، �� وهم ل يغ�سبون لهذه �حلقيقة ��، تعاين 

ية و�سوء �لتغذية. �لهند من �لفقر و�لأمِّ

من ميتلك �لوقت �لكايف عليه زيارة �ملحميات 

�لربية، فالهند �ليوم تتمتع بتنوع مذهل للغات 

و�لأعر�ق، يقابله يف �جلانب �لآخر تنوع مذهل 

�لتي  �ملحميات  من  �أن��و�ع  �لربية..  �حلياة  يف 

�إىل  هناك  ��ستوطنت  وقد  نادرة  ت�سم حيو�نات 

�نقر��سها يف  �لتي ثبت  �لنباتات  جانب وجود 

�لعامل تقريبًا.. �إنها »�أر�ص �لعجائب« بالفعل.

وما �أدر�ك ما �لبهار�ت! 

خا�سة  هندية  طعام  وجبة  تتناول  عندما 

جتد  كيف  �ستعرف  يقولون،  كما  »�سبي�سال« 

تربير�ً لبع�ص �حلروب �لتي قامت ب�سبب جتارة 

�لبهار�ت وطريق �حلرير. فاملطبخ �لهندي غني 

�لرئي�سية  فاملادة  تعد�ده،  ت�ستطيع  ل  حد  �إىل 

فيه �لأرز وهو �أنو�ع، ثم �لأع�ساب و�لبهار�ت ومن 

بينها )�لفلفل �لأ�سود و�حلاّد(. ومن �لوجبات �لتي 

قطع  مع  بالرز  �ل�سمك  وجبة  �ملرء،  ين�ساها  ل 

�لأنانا�ص؛ لقد كانت ملوحة �ل�سمك عندما متتزج 

بقطعة �لأنانا�ص �حللوة، ت�سكل لقمة �سهية ول 

�أطيب.. �ست�سعر كيف �أنك تاأكل وقد غمرت �ملكان 

�لطيوب  ور�ئحة  نوع،  كل  من  و�لأزه��ار  �لورود 

من عود وم�سك وورد �لهند حولك جتعلك تق�سي 

وقتًا ل يفارق �خليال �ل�رصقي �أبد�ً. 
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هوتون  تيودور  �لربيطاين جون  �لعامل  يعترب 

�مل�ستوى  علي  �ملناخ  علماء  �أ�سهر  من  و�ح��د�ً 

�لعاملي، حيث ترك ول يز�ل ب�سمات مهمة يف هذ� 

�ملجال، كما قّدم �لعديد من �لنظريات �ملتعلقة 

�لعلوم  من  �لنوع  ه��ذ�  بني  �لت�سابه  ب��اأوج��ه 

و�لعقائد �لدينية.

عمل هوتون يف �ل�سابق �أُ�ستاذ�ً لفيزياء �لغالف 

»مركز  ر�أ�ص  كما  »�ك�سفورد«،  بجامعة  �جلوي 

م�ساركًا  رئي�سًا  وكان  �ملناخ،  لأبحاث  هارديل« 

للجنة  �لتابعة  �لعلمي  �لتقييم  عمل  ملجموعة 

�لدولية لدر��سة �لتغري�ت �ملناخية، وكبري حمرري 

�أول ثالثة تقارير �سادرة عنها.

»�جلمعية  يف  موؤ�س�ص  ع�سو  هوتون  �أن  كما 

رئا�سته  �إىل  �إ�سافة  و�لأدي��ان«  للعلوم  �لدولية 

�حلالية ملعهد ڤيكتوريا.

للعام  دي�سمرب  من  �لثالثني  يف  هوتون  ُولد 

»�ململكة  يف  »دي�����س��ريث«  بلدة  يف   1931
�ملتحدة« حيث �نتقل مع �أ�رصته �إىل بلدة »هيل«، 

ومل يكن يتجاوز �لثانية من �لعمر، وهناك �لتحق 

د. ح�سن الغول

خالل  لديه  ظهرت  حيث  �لبتد�ئية،  باملدر�سة 

�هتمامات و��سحة بالعلوم و�لتي متت  �لدر��سة 

»�أوك�سفورد«  بجامعة  �لتحق  حتى  �لوقت،  مع 

عام  �لبكالوريو�ص  �سهادة  على  ح�سل  حيث 

لقب  ُمنح  كما   ،1955 عام  و�لدكتور�ه   1951
فار�ص عام 1991 وهو �لآن ع�سو يف �جلمعية 

»جمعية  يف  فخري  وع�سو  لندن  يف  �مللكية 

�لأر�ساد �جلوية �مللكية«.

��ستهر جون بتدينه، �إذ تلقى تربية دينية يف 

�سغره من قبل و�لديه، �لأمر �لذي �سجعه عندما 

و�لبحوث  �لدر��سات  من  �لكثري  �إع��د�د  على  كرب 

�لبيئية  �لعلوم  جمايل  بني  �لربط  �إىل  �لهادفة 

بوجود  كبرية  قناعة  لديه  كانت  حيث  و�لدين، 

خلفيته  �ساهمت  كما  بينهما،  م�سرتكة  خيوط 

ر�سميًا  متحدثًا  ُي�سبح  �أن  يف  �لغنية  �لدينية 

لإحدى �ملوؤ�س�سات �لدينية �ل�سهرية.

�لبيئة  علوم  و�سهرته يف  متيزه  �إىل  و�إ�سافة 

و�ملناخ برع هوتون �أي�سًا يف جمال تكنولوجيا 

ل�سنو�ت  �ملجال  هذ�  عمل يف  حيث  �ملعلومات 

عديدة ون�رص �لكثري من �لأبحاث، كما قام بتاأليف 

تكنولوجيا  �سناعة  ح��ول  �سنويني  مرجعني 

ويف  �لكومبيوتر،  وقطاع  �ل�سرت�لية  �ملعلومات 

�لوطني  »�ليوم  ميد�لية  منح   1998 �لعام 

�ل�سرت�يل« تقدير�ً مل�ساهمته يف تطوير �سناعة 

تكنولوجيا �ملعلومات، ويهتم هوتون يف �أبحاثه 

معًا،  و�ملمار�سة  �لنظرية  مزج  على  بالرتكيز 

من  وتطبيقها  فهمها  ي�سهل  نتائج  �إىل  للو�سول 

قبل �لآخرين.

�لكثري  �أعطى  �لعامل  ه��ذ�  �أن  �لو��سح  وم��ن 

باملتغري�ت  �ملتعلقة  �لأبحاث  لإعد�د  وقته  من 

�إيجاد  وحماولة  �لعامل،  م�ستوى  على  �ملناخية 

حلول للم�ساكل �ملتعلقة بها مثل: ثقب �لأوزون 

و�لحتبا�ص �حلر�ري، �إ�سافة �إىل �لتغيري �ملناخي 

�لناجم عن تدخل �لإن�سان، و�لذي وفقًا لهوتون، 

فعله  مما  �أك��رث  �لب�رص  من  �أع��د�د  قتل  �إىل  �أدى 

�لإرهاب. وكانت لدى هوتون قناعة كبرية يف عدم 

�أنهما  بل  و�لدين،  �لعلوم  تناق�ص بني  �أي  وجود 

يكمالن بع�سهما �لبع�ص وهي نظرية �أثارت جدًل 

عا�شق �لكوكب 

�لأزرق
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بني �لكثريين من �جلماعات �ملحافظة و�ملتطرفة 

دينيًا.

باأن  �سائعًا  �عتقاد�ً  هنالك  �إن  هوتون:  ويقول 

له،  ومناق�سًا  للدين  م�ساد�ً  عن�رص�ً  ميثل  �لعلم 

وهو �أمر يرى �أنه غري دقيق على �لإطالق.

ُكرِّم من قبل ملكة بريطانيا يف  هوتون �لذي 

�جلو�ئز  من  �لعديد  على  ح�سل   1991 �لعام 

�ملوؤ�س�سات  خمتلف  من  و�لأو�سمة  و�مليد�ليات 

بعلوم  �ل�سلة  ذ�ت  �حلكومية  وغري  �حلكومية 

�لعامل، وكان  �أنحاء  �ملناخ و�لبيئة من خمتلف 

�لعام  يف  �لعلوم  يف  نوبل«  »جائزة  �أهمها 

�سمن  بها  ق��ام  �لتي  جلهوده  تقدير�ً   2007
�لهيئة �لعاملية �لتابعة لالأمم �ملتحدة و�ملتعلقة 

�لدكتور�ه  على  ح�سل  كما  �ملناخي،  بالتغيري 

�جلامعات  من  �لعديد  من  �لعلوم  يف  �لفخرية 

تاأليف  يف  بغز�رته  هوتون  و��ستهر  �لربيطانية، 

جمالت  من  قريبًا  معظمها  جاء  �لتي  �لكتب 

�إ�سافة  و�لبيئية  �ملناخية  �لعلوم  يف  �هتمامه 

له  ظهر   1994 �لعام  ويف  �لدينية،  �آر�ئ��ه  �إىل 

كتاب عن �لحتبا�ص �حلر�ري، وقبل ذلك يف �لعام 

1988 �أ�سدر كتابًا دينيًا، ويف �لعام 1995 ن�رص 
كتابًا عن �لعالقة بني �لدين و�لعلوم، ويف �لعام 

ذ�ته، ن�رص كتابًا �آخر�ً عن �لتغري �ملناخي.

�سخمة  حملة  �سن  هوتون  �أن  �ملعروف  ومن 

مع  للتكيف  �ل��ع��امل  �سكان  �إع���د�د  �إىل  ترمي 

�لتغري �حلتمي للمناخ، ومعرفة كيفية �حلد من 

�لحتبا�ص  لظاهرة  �مُل�سببة  �لغازية  �لنبعاثات 

�حلر�ري. كما و��سل �لتحذير من �لنتائج �ل�سارة 

�ملرتتبة على هذه �لظاهرة ومنها: �رتفاع م�ستوى 

�حَلرّ،  و�سدة موجات  تو�تر  وزيادة  �لبحر،  �سطح 

و�لفي�سانات و�جلفاف.

كما طالب هوتون بوقف �إز�لة �لغابات �ملد�رية 

خالل �لعقدين �ملقبلني، �إذ �أن قطع هذه �لغابات 

م�سوؤول عن ع�رصين باملئة من �نبعاثات �لغاز�ت 

�مُل�سببة لظاهرة �لحتبا�ص �حلر�ري.

ويف مقال ُن�رص قبل �سنو�ت، �تهم هوتون �لعديد 

من زعماء �لعامل �لغربي بالتق�سري يف مو�جهة 

ظاهرة �لحتبا�ص �حلر�ري �لتي ر�أى �أنها حتولت 

�إىل �أحد �أ�سلحة �لدمار �ل�سامل �لذي يخرتق جميع 

على  كان  �سو�ء  مكان  كل  يف  وي�رصب  �حل��دود 

�سكل موجة حر�رية �سخمة �أو جفاف �أو في�سان 

�أو عا�سفة كبرية.

و�أ�سار هوتون �إىل �أن �لوليات �ملتحدة تعر�ست 

يف �سهر و�حد لنحو �ستمائة �إع�سار، كما حتدث 

يف �لوقت نف�سه عن تقاع�ص �لعامل عن مكافحة 

�لتلوث.

ومل يكتف هوتون باإطالق حتذير�ته و�نتقاد�ته، 

�ملمكنة  و�حللول  �خلطط  من  �لعديد  و�سع  بل 

�ملحدقة  �لأخ��ط��ار  ه��ذه  ملو�جهة  و�لو�قعية 

بكوكبنا.

متخ�س�ص  عامل  جمرد  يكن  مل  هوتون  جون 

�إنقاذ  �أجل  من  مقاتاًل  كان  بل  معني  يف جمال 

خا�سة  و�لكو�رث  �مل�ساكل  من  �لكثري  يف  �لآخر 

�لتي لالإن�سان يد يف حدوثها، فهو عا�سق حقيقي 

�أن  للكوكب �لأزرق، ولهذ� مل يكن  �لأمر مفاجئًا 

تختاره �سحيفة »�لتاميز« �لر�سينة كو�حد من 

�أف�سل مائة عامل �أجنبتهم �ململكة �ملتحدة.
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�سّكلت معركة »تانينب���ريغ« �نت�سار�ً كبري�ً 

للقو�ت �لأملانية وهزمية د�مية للقو�ت �لرو�سية 

خالل �حلرب �لعاملية �لأوىل، كما جاءت كو�حدة 

من �أهم �لنت�سار�ت يف �لتاريخ �لع�سكري حيث 

�أدت �إىل تدم���ري �لفيالق �لرو�سي���ة �لأربعة، رغم 

تف���وق �لقوة �لنري�نية �لت���ي متّيز بها �جلي�سان 

�لرو�سيان �لأول و�لثاين .

وكان �لأمل���ان قد خططو� طوي���اًل للقتال ذي 

�ل�سكل �لدفاعي يف �رصق برو�سيا حيث �ساعدت 

�سبكة �ل�سكك �حلديدي���ة حترك �لقو�ت �لأملانية 

ب�رصع���ة، كم���ا �أن �جل���ر�ل �لأملاين ب���ول ڤون 

هيندينب���ريغ كان قد �أم�سى ف���رتة تقاعده وهو 

ُيخطط لكل �لتفا�سي���ل �ملتعلقة بكيفية �إحلاق 

�لهزمية بالق���و�ت �لرو�سي���ة �لغازية يف �رصق 

برو�سيا.

وعل���ى �لرغم من ذلك، ف���اإن �حلرب �لأملانية 

كان خمطط لها يف �لأ�س���ل �أن تندلع يف �لعام 

1914، بحيث يتم ن�رص �سبعة جيو�ص يف فرن�سا 
وترك جي�ص و�ح���د ملو�جهة �لق���و�ت �لرو�سية 

�لأكرث �سخامة وقوة.

كان �لدف���اع عن �رصق برو�سيا قد �أ�سبح �أكرث 

�سعوب���ة يف مو�جه���ة �لق���در�ت و�ل�ستعد�د�ت 

�لرو�سي���ة �لهائلة �لتي ج���رت ب�سكل �أ�رصع مما 

توقع���ه �لأملان، �لأمر �لذي �ساع���د رو�سيا على 

�إحل���اق هزمية باجلان���ب �لأمل���اين يف معركة 

جومبين���ني يف �لع�رصين من �أغ�سط�ص من �لعام 

نف�سه.

�أما �لقائ���د �لأملاين ماك�ص ڤون بريتفيتز فقد 

كان يخ�سى م���ن قيام �لقو�ت �لرو�سية �حلا�سدة 

مبحا�رصت���ه، �إل �أنه عندما �ق���رتح �لرت�جع �إىل 

معركة »تانينبريغ«

�أنقذت �أملانيا موؤقتًا من خطر �لغزو �لرو�شي

اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

�إيريك لودندورف وبول ڤون هيندينبريغ �للذ�ن ت�سلما قيادة �جلي�ص �لثامن �لأملاين خالل مر�جعتهما خطة �لقتال قبل وقت 

ق�سري من �ندلع �ملعركة حيث �أدى �لن�رص �لذي �أحرز�ه �إىل حتولهما �إىل �أقوى رجلني يف �أملانيا.

/45/
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نه���ر ڤي�ستول قام���ت �لقي���ادة �لأملانية �لعليا 

با�ستبد�له و�إح���الل هيندنبريغ حمله و�لذي مت 

��ستدعاوؤه رغم تقاعده، ثم قامت �لقيادة بتعيني 

�جلر�ل �إيري�ص لوندورف وهو �أحد �أبطال �حلملة 

�لع�سكرية �لأملانية يف بلجيكا رئي�سًا لالأركان.

وبالرغم من �لتقدم �لذي �أح���رزه �لرو�ص، �إلّ 

�أنهم يف حقيقة �لأمر كانو� يف موقف �سعيف فكل 

من قائدي �جلي�سني �لرو�سيني: باڤيل ريننكامف 

و�لك�سندر �سام�سونوف �فتقر� للمعلومات �لكافية 

و�لدقيق���ة �ملتعلق���ة بتنظيم و�أ�سل���وب �لطرف 

�لآخر.

فقائ���د �جلبه���ة �ل�سمالية �لغربي���ة ياكوف 

جلن�سك���ي مل يبذل �لكثري من �جلهد لإيجاد حل 

للفو�سى �لتي �سابت �أد�ء �لقائدين �أو �إز�لة حالة 

�لعد�ء �لتي �س���ادت �لعالقة بينهم���ا، ونتيجة 

لذلك، حترك �جلي�سان �لرو�سيان بحذر وباأ�سلوب 

ل يك�سف عن رغبتهما يف تقدمي �لدعم �ملتبادل 

يف حال وق���وع هجوم �أملاين، كم���ا �أن و�سائل 

�لت�سال بينهما �عتمدت �إىل حد ما على �لر�سائل 

غري �مُل�سفرة و�أجهزة �لال�سلكي، �لأمر �لذي منح 

�لأملان �لفر�سة للت�سنت عليهما.

عند و�سولهما �إىل �ل�رصق ��ستعر�ص هيندنبريغ 

ولودن���دورف �خلطة �لهجومي���ة �لتي تهدف �إىل 

��ستدر�ج �جلي����ص �لثامن �لأملاين بحيث ي�سبح 

بني �جلي�سني �لرو�سيني �لأول و�لثاين.

وكانت هذه �خلطة حمفوفة باملخاطر، �إل �أنها 

تنا�سبت مع تعليمات وتوجيهات قيادة �لأركان 

حول خطوط �لت�سالت �لد�خلية و�لأفكار �لتي 

ناق�سها هيندنب���ريغ لودندورف خالل �نتقالهما 

�أدت بحري�ت 

ما�سوريان �إىل �حلد 

من قدر�ت �لرو�ص على 

�ل�ستفادة من تفوقهم 

�لعددي مما �ساعد 

�لأملان على ��ستغالل 

ذلك ل�ساحلهم.

ن من حما�رصة �لقو�ت  باجتاه �ل�رصق حيث متكَّ

�لرو�سية، �أما �لهجوم �لأملاين �لرئي�سي، فقد جاء 

من �لجتاه �جلنوبي �لغربي، �لأمر �لذي �أدى �إىل 

وقوع جي�ص �سام�سون���وڤ يف �لفخ، كما �ساهم 

و�سول �لق���و�ت �لإ�سافية من �ل�سمال يف تعزيز 

�حل�سار.

وعلى �لفور، وجدت �لوحد�ت �لرو�سية نف�سها 

تتعر�ص للهجوم من عدة جو�نب، مما كبَّدها 

بالقطار �رصقًا

كما ت�سمنت �خلطة توفري �حلماية لريننكامف 

م���ن خ���الل توجي���ه فرق���ة فر�س���ان للت�سدي 

ل�سام�سونوڤ.

ويف �لوق���ت �ل���ذي حترّك في���ه �سام�سونوڤ 

باجتاه �لغ���رب غري ُمدرك لالأخطار �مُلحدقة به، 

ق���ام فيلق �أمل���اين حتت قي���ادة �لقائد هريمان 

ڤ���ون فر�ن�س���و� �مل�سه��ور ب�رص��ست���ه بالتحرك 

جنود رو�ص يقاتلون من �أحد �خلنادق، حيث �أدى �سوء �لقيادة و�لتدريب �ل�سيئ �إىل قتل و�أ�رص �لآلف منهم

�لقو�ت �لأملانية 20 �أغ�سط�ص 

قو�ت �لحتياطي �لأملاين

�مل�ساة �لأملان

�لفيالق �لأملانية بالقطار

�لفيالق �لأملانية

�لهجمات �لأملانية

26 - 29 �أغ�سط�ص
فيالق �جلي�ص �لرو�سي

20 �أغ�سط�ص
�لتقدم �لرو�سي

�جلي�ص �لأول

�لتقدم �لرو�سي

�جلي�ص �لثاين

رو�سيا
�جلي�ص �لأملاينبحر �لبلطيق

تونيف�سبريغ

�لمرب�طورية �لأملانية

مانينبريغ

�لني�ستاين

تايننبريغ

�سولد�و

دويت�ص �آيالو

ل
و
ت
�س

ف
ر 

ه
ن

بحر �لبلطيق

�جلي�ص �لثامن

هيندينبريغ

 �لدفاعات �لأملانية

بحري�ت ما�سوريان

�جلي�ص �لثاين

�سام�سونوڤ
�لمرب�طورية

�لرو�سية

ف
ري
نا
ر 
نه

كوني�سبريغ

تايننبريغ

برلني

�أملانيا
جرودنو

و�ر�سو
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خ�سائر فادحة، وبحلول 28 �أغ�سط�ص ��ستبك 

�لفيلق���ان �لثالث ع�رص و�خلام�ص ع�رص �لتابعان 

ل�سام�سون���وڤ يف قت���ال عني���ف م���ع �لقو�ت 

�لأملانية.

ومع وجود �لبحري�ت و�مل�ستنقعات من حوله، 

مل يك���ن �سام�سونوڤ ق���ادر�ً عل���ى �إعادة ن�رص 

قو�ته مما �ساعف من حجم �لفو�سى و�لرتباك، 

فالقر�ر �لذي �تخذه بالتحرك �إىل �لأمام وتوجيه 

�لعمليات من مقر قي���ادة �لفيلق �خلام�ص ع�رص 

تركه عاجز�ً عن توجيه �ملعركة ب�سكل كامل.

ويف �ليوم �لتايل، ف�سل �لفيلق �خلام�ص ع�رص 

يف ك����رص �حل�س���ار، وعلى �لفور وج���د وحد�ته 

وقد �ختلطت بالوحد�ت �لتابعة للفيلق �لثالث 

ع�رص.

وبع���د �أن �أخرب رئي����ص �لأركان من حوله �أن 

�لمرب�طور كان قد منحه ثقته و�أنه لن ي�ستطيع 

مو�جهت���ه بع���د وقوع ه���ذه �لكارث���ة، �ختفى 

�سام�سونوڤ ثم �نتحر بعد �أيام قليلة.

وبالرغ���م من �أن قو�ت ريننكامف كانت �سمن 

مرمى نري�ن �لق���و�ت �لأملانية �ملهاجمة، �إل �أنه 

بقي متجاهاًل لالأزمة �لتي و�جهها �سام�سونوڤ.

فالقو�ت �لأملانية �لتي قامت مبهاجمة �جلناح 

�لأمين من قو�ت �سام�سونوڤ �أغلقت �أي�سًا �لطرق 

�ملوؤدية �إىل بلدة �ألين�ستاين، مما �أعاق �أي حترك 

لقو�ت ريننكامف.

وكان من �لو��سح �أن �لأملان يقومون بتحريك 

عدد �أكرب من قو�تهم حول مو�قع �لقائد �لرو�سي، 

�لأمر �لذي دفع���ه �إىل �لن�سحاب بقو�ته باجتاه 

�ل����رصق حيث منح���ه هذ� �لق���ر�ر بع�ص �لوقت 

لتف���ادي �لتحركات �لأملانية �س���ده، �إل �أنه ترك 

�سام�سونوڤ بدون �أي دعم.

فق���د �لرو�ص يف هذه �ملعرك���ة 30 �ألف قتيل 

و�أكرث من 130 �ألف �أ�سري ونحو خم�سمائة مدفع 

ثقي���ل حيث ��ستخدم �لأملان حو�يل �ستني قطار�ً 

لنقل �خليول و�ملعد�ت �لتي مت �ل�ستيالء عليها 

من �لرو�ص.

�لنتيجة

�ساهمت معركة »تانينبريغ« يف منح �لقوى 

�ملركزية �لفر�س���ة للنجاة و�لتقاط �لأنفا�ص يف 

�ل�سهور �لأوىل من �حل���رب. فهذ� �لنت�سار خلق 

نوعًا من �لتو�زن �مل�ساد للنك�سة �لتي ُمنيت بها 

�أملانيا يف »نهر �ملارن« قرب باري�ص بعد مرور 

�أقل من �أ�سبوعني م���ن ذلك �حلدث، كما �ساعدت 

عل���ى �لتخفي���ف من حج���م �ل�سغ���ط �ملجري 

�لنم�ساوي �لذي �أدت �خلطط �حلربية �ملتعلقة به 

�إىل وقوع هز�ئم مبكرة.

ورمبا متثل���ت �أهم ثمار �نت�س���ار �لأملان يف 

معركة »تانينب���ريغ« يف تخفي�ص حجم خطر 

�لغزو �لرو�سي على �لأر��سي �لأملانية.

وبالن�سب���ة لرو�سيا، فقد ت�سببت هذه �لهزمية 

�ل�ساحق���ة يف �إثارة �سك���وك حليفيها بريطانيا 

وفرن�سا حول �لقدرة �لع�سكرية لها، كما �أ�سابت 

نتائ���ج هذه �ملعركة �لرو����ص بحالة من فقد�ن 

�لت���و�زن حيث �سمحت لالأمل���ان بتوجيه �رصبة 

�أخرى لهم يف معركة »بحري�ت ما�سوريان«.

وخالل �لف���رتة من �ل�ساب���ع �إىل �لر�بع ع�رص 

من �سبتمرب، قامت �لق���و�ت �لأملانية ذ�تها �لتي 

دم���رت �جلي�ص �لرو�س���ي �لأول �خلا�سع لقيادة 

�سام�سونوڤ مبطاردة �جلي�ص �لثاين �لذي يقوده 

ريننكام���ف، مم���ا �أدى �إىل فق���د�ن �لرو�ص ملائة 

و�أربع���ني �ألف رجل �إل �أن �لإره���اق �لذي �أ�ساب 

�لقو�ت �لأملاني���ة �أدى �إىل حتا�سي وقوع كارثة 

�أكرب.

كم���ا �أدت نتائ���ج هذه �ملعرك���ة �إىل حدوث 

تغيري يف �ل�سرت�تيجية �لك���ربى لأملانيا حيث 

�أكد هيندينبريغ ولوديندورف �لعتقاد �لذي �ساد 

بني �أو�ساط �ملوؤرخني من �أن �لن�رص �لذي حتقق 

يف هذه �ملعركة كان موجهًا �سد رو�سيا ولي�ص 

فرن�سا.

ويف �لع���ام 1915 متكن �لثن���ان من تكبيد 

�لرو�ص خ�سائ���ر فادحة خالل حملة »جورلي�ص 

تورنوف« �لع�سكري���ة، �إل �أن هذه �لهزمية �لتي 

حلقت بالعم���الق �لرو�سي ف�سل���ت يف تدمريه، 

بينم���ا وجدت �أملانيا نف�سها تخو�ص حربًا على 

جبهتني وعاجزة عن حتقيق �لن�رص فيهما.

�مل�ساة �لأملان �لذين كانت �أوىل مهامهم �لدفاع عن �رصق برو�سيا، �إلّ �أن �لقائدين �لأملانيني قرر� �ل�ستعانة بهم ملهاجمة وتدمري �جلي�سني �لرو�سيني.

�أرقــــــام ونـتـائج

�لقو�ت �الأملانية

�� �جلي�ص �لثامن: 200٫000 جندي

�إيري�ص  هيندينبريغ  ڤون  بول  ��  �لقادة: 

لودندورف

�� �خل�سائر: ع�رصة �آلف قتيل وجريح

............................................................................

�لقو�ت �لرو�سية

�� �جلي�ص �لثاين: 150٫000 جندي

�� �لقائد: �لك�سندر �سام�سونوڤ

�� �خل�سائر: 30٫000 قتيل

  130٫000 �أ�سري
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ق�سة »�لقعود«

ع�سنا  �لرب،  يف  وترعرعنا  ولدنا  بدو،  نحن 

وهي  و�ل�ساد«،  مناطق»�ل�سليمات  يف  و�أقمنا 

مناطق ت�ستهر بوفرة �ملياه �لعذبة، ومن»�ل�ساد« 

كانت ت�ستخرج �ملياه �لعذبة وت�سخ �إىل �أبوظبي 

عرب �أنابيب، وذلك يف بد�ية �ل�ستينيات، وكانت 

ومز�رع  �لعذبة  و�لآب��ار  بالأفالج  غنية  �لعني 

�لنخيل و�لأ�سجار، منها فلج »�لد�وودي«، و�سمي 

بهذ� �ل�سم، لأنه فلج قدمي ويطلق على �لأفالج 

�لقدمية ��سم �لد�وودي �عتقاد�ً من �لنا�ص �أن �جلن 

عليه  د�وود  بن  �سليمان  �سيدنا  باأمر  حفرتها 

فلجا:»�لعيني«  �لعني  يف  يوجد  كما  �ل�سالم. 

�ل�سيخ ز�يد  �أمر بحفرهما  و»�ل�ساروج«، و�لذي 

»رحمه �هلل« وعلى نفقته �خلا�سة و�ساهم يف 

حفرهما بيده.

وبعدها �ىل منطقة جماورة ت�سمى »كحل«، 

ز�يد  �ل�سيخ  جاءنا  مطري،  يوم  ذ�ت  �أنه  و�أذك��ر 

فاأقبل  ثر�ه«،  �هلل  »طيَّب  نهيان  �آل  �سلطان  بن 

ز�يد،  �ل�سيخ  فاأم�سكه  نحوه  �هلل«  �لو�لد»رحمه 

و�سبَّك يده بيده وذهبا بعيد�ً عنا قلياًل، و�سمعنا 

�أخربنا  ز�يد،  �ل�سيخ  رحل  وبعدما  �سحكاتهما، 

�ل�سيخ ز�يد �سيتزوج من  �أن  �لو�لد»رحمه �هلل« 

�سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك، »�أُم �لمار�ت« 

»حفظها �هلل«. وذهبت مع و�لدي و�سهدنا �لعر�ص 

�لذي �أقيم يف منطقة حمري، و�ساركت يف �سباق 

�لرك�ص، وكان عندي قعود ركا�ص و�سّباق، وليلتها 

هطل مطر غزير، و�أبرقت و�أرعدت كثري�ً.

�ل�سباق وجئت يف  �ساركت يف  �ل�سباح  ويف 

�جلائزة،  وهي  »�ل�سارة«،  و�أخذت  �لأول  �ملركز 

و�ساركت  ثانية،  مرة  �ل�سباق،  �قيم  �لع�رص  ويف 

بنف�ص �لقعود وفزت وح�سلت على �سارة �ملركز 

�قيم  �أي�سًا، ويف يومي �خلمي�ص و�جلمعة  �لأول 

�إىل  �خلرب  وو�سل  بال�سارة  وفزت  �أي�سًا،  �سباق 

قعود  �أن  فاأخربوه  �هلل«،  »رحمه  ز�يد  �ل�سيخ 

يف  �ر�سلو�  وهنا  �سار�ت.  بخم�ص  فاز  فالح  �بن 

روؤية  يريد  ز�ي��د  �ل�سيخ  �إن  يل:  وقالو�  طلبي 

�لقعود، فلبيت �لدعوة، وما �إن �قرتب �ل�سيخ ز�يد 

�إىل  �أناخ �لأخري بر�أ�سه و�أنزله  �لقعود حتى  من 

»رحمه  ز�يد  �ل�سيخ  قدم  م�ستوى  على  �لأر���ص 

حر�ك  دون  من  �لو�سع  هذ�  على  وبقي  �هلل«، 

ورقبته  و�سدره  كتفه  على  ز�يد مي�سح  و�ل�سيخ 

وقال »رحمه �هلل«:»هذ� يفهم مثله مثل �لإن�سان 

ي�سيعها  وما  دروب  وي�سري يف  �لنا�ص،  ويعرف 

حتى لو �أن �ساحبه �سيَّعها«. 

�ملجل�ض �لبلدي

بعد �أن بلغت مبلغ �لرجال، وجه �ل�سيخ ز�يد 

فذهبت  �ل�رصطة،  يف  للعمل  ير�سلني  �أن  و�لدي 

در�ست يف  �ل�رصطة، وهناك  �أبوظبي ودخلت  �إىل 

باللغة  تعلمنا  كانت  �لتي  »ديلي«،  مدر�سة 

»د��ص«  جزيرة  يف  عملت  وبعدها  �لإجنليزية، 

عملت  وهناك  �لنفط،  عن  �لتنقيب  �رصكات  يف 

طلبني  وبعدها  جيد،  وبر�تب  ميكانيكيًا 

جابر بن فالح:

م �لزر�عة �ل�شيخ ز�يد �أمر و�لدي بتعلُّ

عا�ش يف كنف والده، وتعلم منه �سفات الرجولة والأخالق احل�سنة، وعمل بجٍد واجتهاد لي�ساعد والده يف اأمور احلياة، 

�سهد وهو قريب من والده الكثري من املواقف والأحداث التي جمعته مبوؤ�س�ش دولة الإمارات العربية املتحدة املغفور 

له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيَّب اهلل ثراه«، ونال ثقته كما نالها والده من قبل، وطلبه للعمل 

فالح  بن  جابر  �سيفنا  اإنه  وتفاٍن،  اإخال�ش  بكل  وطنه  فخدم  البلدي،  املجل�ش  يف  ثم  ومن  اخلا�سة،  دائرته  يف  بقربه 

الأحبابي، الذي يروي لنا فيما يلي بع�سًا من املواقف التي جمعته مع ال�سيخ زايد »رحمه اهلل«.

جابر بن فالح �لأحبابي



74

العدد)481( يناير 2011

به،  �خلا�سة  �ل��د�ئ��رة  يف  للعمل  ز�ي��د  �ل�سيخ 

وجعلني م�سوؤوًل وم�رصفًا ومدير�ً للكر�ج ومعد�ت 

�لديزل، وبقيت يف �لد�ئرة عامني، وبعدها �أ�سدر 

�ل�سيخ ز�يد »رحمه �هلل« قر�ر�ً بت�سكيل �ملجل�ص 

�سمن  ��سمي  ونزل  �جلديدة،  دورته  يف  �لبلدي 

�أع�ساء �ملجل�ص �لبلدي �جلديد، و�لذي يت�سكل من 

جلان خمتلفة:كلجنة �لتعوي�سات وجلنة �لزر�عة 

وتوزيع  �ل�سعبية  و�مل�ساكن  �لإ�سكان  وجلنة 

�لأر��سي وغريها من �للجان، وكنت �أنا �أعمل يف 

جلنة �لتعوي�سات، حيث نعّو�ص �أ�سحاب �لأر��سي 

�حلكومية،  بامل�ساريع  تتاأثر  �لتي  و�ملمتلكات 

وكنا نبتعث من قبل �ملجل�ص �إىل حيث �لأمالك 

وُنقيمها  �لأمالك  تلك  مبعاينة  ونقوم  �ملتاأثرة، 

ون�سع لها �لتثمني و�لتعوي�ص �ملنا�سبني، وكثري�ً 

ما كان �ل�سيخ ز�يد»يرحمه �هلل« يزيد وي�ساعف 

للمو�طنني،  منه  م�ساعدة  �لتعوي�سات  ه��ذه 

من  �ملت�رصر  نخرّي  وكنا  خلو�طرهم.  وتطييبًا 

�أو  �أو عقار،  �أو ت�سلُّم بيت جاهز  تعوي�ص مادي 

ولأولده.  له  فيها  يبني  بديلة  �أر�سًا  ت�سليمه 

كما عملت يف جلان �مل�ساحلة �لتي نقوم فيها 

و�لتي  �خلالف،  �أطر�ف  بني  و�لتوفيق  بالإ�سالح 

�أو  كانت حتدث بني �أ�سحاب �لأمالك �ملتجاورة 

نتدخل،  كنا  و�لطالق  �لزو�ج  وحتى يف  �لورثة، 

ون�سعى بال�سلح و�لتوفيق بني �لزوجني و�أهلهما، 

وكثري�ً ما كانت �ملحاكم، وكذلك ديو�ن �لرئا�سة 

يحولون يل بع�ص �لق�سايا للنظر فيها و�ل�سعي 

يف �ل�سلح و�لتوفيق بني �أطر�فها قبل �أن تتدخل 

عملت  وبعدها  فيها.  و�لبت  �لنظر  يف  �ملحاكم 

يف د�ئرة �لزر�عة يف ق�سم �لغابات حيث عملت 

مر�قبًا للغابات �لتي حتيط مبدينة �لعني و�خلزنة 

و�جلتية وبونحيلة و�خلري�ن و�أبو بجري�ن، وهي 

مناطق زر�عية وغابات �أمر �ل�سيخ ز�يد بت�سويتها 

وزر�عتها لأهميتها للبيئة، ولي�ستفيد �لنا�ص منها 

ومن جمالها وطبيعتها �خلالبة، وقد �أمر »رحمه 

�هلل« باإن�ساء �إد�رة ومكتب خا�ص للغابات.

تعلَّم �لزر�عة!

من  �أن جتاوز  بعد  �هلل«  و�لدي»رحمه  تويف 

�لعمر �ملئة، وهو ب�سحة وعافية ومتتع بذ�كرة 

جيدة، و�أنا كنت د�ئمًا �آتيه و�أتبادل معه �حلديث، 

و�أ�ساأله عن �أمور كثرية و�أ�ساوره يف �أمور �أخرى، 

وكان ملهمي يف �لكثري من �لأمور. وقد تعلقت به 

منذ �سغري، حيث توفيت و�لدتي و�أنا �سغري يف 

�ل�سيخ  فيها  �أ�س�ص  منطقة  وهي  �لهملة،  منطقة 

ز�يد مز�رع ووزعها على �ملو�طنني ومنهم و�لدي 

طويل  و�لدي:»يا  له  وقال  مزرعة  �أعطاه  �لذي 

فرد  �لزر�عة«،  يف  نعرف  وما  بدو  نحن  �لعمر 

عليه �ل�سيخ ز�يد قائاًل: تعلَّم �لزر�عة! 

و�سافر و�لدي �إىل �حلج ثالث مر�ت على ظهور 

�لعني  �أه��ل  من  و�لكثري  و�ل��د�ه  ومعه  �لركاب، 

و�حليطة  �ملجاورة  �ملناطق  �أهل  من  وغريهم 

بنا. وكنت �أ�سحبه عندما يق�سد �أبوظبي لل�سالم 

على �ل�سيخ �سخبوط بن �سلطان �آل نهيان حاكم 

يق�سد  دبي حيث  يق�سد  �أبوظبي، وكذلك عندما 

دبي  حاكم  مكتوم  �آل  �سعيد  بن  ر��سد  �ل�سيخ 

لل�سالم عليه وعلى �ل�سيوخ هناك، ومن ثم نعرج 

على �ل�سوق ون�سرتي ما نحتاجه ويحتاجه �أهلنا 

ورفاقتنا يف �لعني لأن دبي- كما هو معروف- 

عنها منذ �لقدم �أنها �سوق رئي�ص ملختلف �أنو�ع 

�لب�سائع �لتي تاأتيها من �لهند و�إير�ن و�أفريقيا، 

�ملناطق  م��ن  وك��ذل��ك  �ل��ع��امل  ب��الد  وخمتلف 

و�لباطنة  �جلبال  روؤو���ص  ومنطقة  �لد�خلية، 

و�خللقان  �ملري  �لبدو  منها  وي�سرتي  ُعمان،  يف 

و�ل�سالح وغريها، ويجلبون لها �حلطب و�لثمام 

و�ل�سخام وغريه.

�ملدر�سة �لنهيانية

و�لعتماد  �لرجولة  تتطلب  حياتنا  كانت 

�لولد  يبلغ  �أن  وما  �ل�سغر،  من  �لنف�ص  على 

و�لده  ي�سطحبه  حتى  �أع��و�م  ثمانية  �أو  �سبعة 

ويعلم�����ه  حتركاته،  وكافة  رحالته  يف  معه 

بح����الله  يعتني  وكيف  و�خليل،  �لركاب  ركوب 

�أو  �لو�لد  بجو�ر  كلها  �أوقاتنا  وكانت  ويرعاه، 

�لو�لدة ن�ساعدهما يف ق�ساء حو�ئجهما وتنفيذ 

جتمع���نا  فر�سة  لنا  �سنحت  و�إن  توجيهاتهما، 

�لألعاب  بع�ص  ولعبنا  مكان  يف  �ل�سبية  نحن 

»عظيم  مثل  �ملتو�رثة  و�ل�سعبية  �لب�سيطة 

�لبع�ص  �أو »عظيم لو�ح«، كما ي�سميها  �رصى« 

و»�لكر�بي«،  و»�مل��ي��ت«  »�ل�سقلة«  وكذلك 

و�لتي  �جلميلة،  �ل�سعبية  �لألعاب  من  وغريها 

بية،  فيها توثيق �أو��رص �ملحبة و�لألفة بني �ل�سِ

حيث  وبدنية،  ج�سدية  فائدة  لها  كانت  وكذلك 

ت�ساعد �ل�سبية على �حلركة وتقوية ع�س���التهم 

ومتدهم باحليوية و�لن�ساط و�لقوة و�ل�سدة. ومل 

�ملد�ر�ص،  يف  و�لدر��سة  �لعلم  �ملنطقة  تعرف 

�لع��ني  �أ�س�ص يف  �لذي  ز�يد  �ل�سيخ  �أيام  �إل يف 

»�ملدر�سة �لنهيانية« �لتي تعلمنا فيها وتعلم 

فيها �لك���بار و�ل�س����غار، لأن �ل�س���يخ ز�يد حث 

�ل�سيخ ز�يد مع �ل�سيخ فالح بن جابر �لأحبابي يف ق�رص �خلزنة
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�جلميع على �لعلم و�لتعلم، و�سجع �لأهايل على 

تعليم �أولدهم و�سدهم عن �حلاجة و�أعطى �لآباء 

��سطحابهم  من  بدًل  �لأولد  يتعلم  كي  �مل��ال، 

معهم للعمل وم�ساعدتهم.

�لرو�سة وز�خر

كانت حياتنا تعتمد على كرثة �لتنقل و�حلركة، 

حيث ن�سكن يف �ل�سيف يف �ملدينة قرب �لأفالج 

ويف  و�لرطب،  متوفرة  �ملياه  حيث  و�مل��ز�رع، 

عن  بحثًا  وركابنا  حاللنا  مع  نرحل  �ل�ستاء 

مو�طن �لع�سب و�ملياه. وكنا نعتمد يف معي�ستنا 

على �لتمر ولنب �لبو�ص »و�ملري« �لذي ن�سرتيه 

من �أ�سو�ق دبي، وكانت بيوتنا من �سعر �ملاعز �أو 

�سوف �لأغنام بالن�سبة للمي�سورين، ومن ل ميلك 

ذلك يبني بيته من بقايا �أكيا�ص �لعي�ص )�لأزر( 

�ملعروف  وهو  �خليا�ص،  �أو  و�لقيا�ص  و�لطحني 

و�لآبار  �لطوي  نحفر  وكنا  »�ليو�ين«،  ب�  عندنا 

�لثقيلة  �حلديدية  �لعتلة  وبو��سطة  باأيدينا 

و�لقوية ل�ستخر�ج �ملياه لل�رصب، ول�سقي حاللنا 

منها: طوي  �لطوي  من  �لعديد  وركابنا. وحفرنا 

حفرناه و�سكنا حوله يف منطقة » غنيمة« �لتي 

»�لرو�سة«،  �هلل«  »رحمه  ز�يد  �ل�سيخ  �سماها 

بعد �أن �أ�سبحت رو�سة غناء يف �ملز�رع و�لبيوت 

�جلميلة، كما �سكنا يف منطقة »مو�فجة« �لتي 

�سماها �ل�سيخ ز�يد »رحمه �هلل« »ز�خر«، بعد 

و�لبيوت  و�مل��ز�رع  و�خل�رصة  باخلري  زخرت  �أن 

�حلديثة.

 

 يوم بكت �لعيون

�هلل«  »رحمه  ز�ي��د  �ل�سيخ  مع  و�ل��دي  بقي 

�لرجال  م��ن  و�ل���دي  ك��ان  �إذ  طويلة،  �سنو�ت 

�سفات  وهي  و�لإخ��ال���ص،  بال�سدق  �ملتميزين 

كان يحبها �ل�سيخ ز�يد يف �لرجال. وكان و�لدي 

�لعني  مناطق  يف  �لقن�ص  رح��الت  يف  ير�فقه 

و�لوقن وغريهما، و�أذكر �أنه ذ�ت مرة مر�ص و�لدي 

وقام �أحد �ملر�فقني بو�سمه، وما �أن �سمع �ل�سيخ 

ز�يد حتى غ�سب من هذ� �لفعل، وجاء �إىل و�لدي، 

و�أمر بجلب حقيبة خا�سة به و�أخرج منها دو�ء 

من حبوب و�رص�ب و�أعطاها لو�لدي، فقام بعدها 

لرعاية  ثم  ومن  �هلل،  بف�سل  جيدة  ب�سحة  وهو 

�ل�سيخ ز�يد.  

و�أذكر ذ�ت مرة �أن و�لدي كان »يغرد«، ويتغنى 

باأبيات �سعر، ف�سمعه �ل�سيخ ز�يد وجاء وجل�ص 

بجو�ره و�أخذ يغني معه، و�أذكر من تلك �لتغرودة 

بع�ص �لأبيات منها:

م�رصوبة هي  ما  بكت  �للي  يا عني 

غايل بو�حد  �إل  تبكي  ما  و�لعني 

و�لق�سيد  �ل�سع����ر  يحب  ز�يد  �ل�سيخ  وكان 

ما يبد�أ بالتغريد ويقوم  و�لتغاريد، وكان كثري�ً 

قوله:  ومنها  »بال�سلة«  عليه  بالرد  مر�فقوه 

وبقي  دورة«.  من  لك  بد  ل  �لبندق  »يا�سانع 

�إىل  �هلل«  »رحمه  ز�يد  �ل�سيخ  �إىل  قريبًا  و�لدي 

�آخر �أيامه يتو��سل معه ول يقطع جمل�سه، وقد 

رحلة  يف  �هلل«  »رحمه  ز�ي��د  �ل�سيخ  �سحبنا 

عالجه �إىل جنيف وبقينا معه هناك �سهر�ً، ومنها 

�سافرنا معه �إىل �أ�سب�����انيا يف فت���رة �لنقاهة 

تتق����اطر  �لنا�ص  وك���انت  وبقينا يف »ملقة«، 

وقطر،  �لإم���ار�ت،  من  مكان  كل  من  علين����ا 

مكان  كل  من  و�لبحرين  و�لكويت،  و�ل�سعودية، 

لل�سالم على �ل�سيخ ز�يد و�لإطمئنان على �سحته. 

عليه،«  �هلل  »رحمة  ز�يد  �ل�سيخ  تويف  وعندما 

جئت و�أخربت �لو�ل���د بنباأ �لفاجعة، ووقع �خلرب 

عليه كمن فجع يف و�لده �أو ولده �أو �أخيه و�أخذ 

بالبكاء و�لن�����و�ح وهو يق�����ول:»تخربوين باأن 

�أغلى �إن�سان على وجه �لأر�ص قد رحل عنا، و�هلل 

�أو و�لد«. وبعد ذلك  �إن ز�يد ل يو�زيه حب ولد 

كانت كلما تقع عيني�����ه على �س����ورة من �سور 

في����ها  �لنظر  �هلل«، ميعن  »رحمه  ز�يد  �ل�سيخ 

ونر�ه يتمتم بكلمات ل نفهمها، ومن ثم ترت�سم 

و�ل�سعادة،  �لفرح�����ة  مالمح  وجه����ه  على 

ول نعرف �سبب ذلك وكاأنه يكلمه وي�سمع رده 

وكالمه.

�ل�سيخ طحنون بن حممد �آل نهيان يتو�سط �أع�ساء �ملجل�ص �لبلدي مبدينة �لعني ومنهم جابر بن فالح �لأحبابي يف منت�سف �ل�سبعينات 
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من دفرت

�لذكريات

د. فالح حنظل

يف عام 1970، وعند بد�ية عملي يف جمع 

�لعربية  �لإمار�ت  دولة  �ل�سعبية يف  �ملاأثور�ت 

بن  ر��سد  �ل�ساعر  باملرحوم  �لتقيت  �ملتحدة، 

�إىل  �أخ��ذين  �ل��ذي  �ملن�سوري  م�سلم  بن  �سامل 

وهناك  �رصقًا،  لي�و�  منطقة  )عتاب( يف  حم�رص 

�أنت  �حل�رصي،  �أيها  �سامل:»��سمع  �أبو  يل  قال 

�لآن يف قلب حما�رص �ملنطقة ونحن كلنا بدو 

�سيئًا  لتعرف  �أنك  مع�ناه  �حل��رص  من  و�أن��ت 

�س�امل  �أبا  يا  فاأجبته:»�سدقت  �ملحا�رص«،  عن 

فه�ذه �ل�سحر�ء كالبحر �لغزير و�أنا كالر�كب يف 

نح�وي  و�لتفت  حياته«،  مرة يف  لأول  �سفينة 

وقال:»ر�كب يف �سفينة، نع�م �ساآخذك �إىل �سفينة 

�ل�سحر�ء، ففي �لبحر توجد مو�نئ لر�سو �ل�سفن، 

فهل  �لبو�ص(  )م�د�هيل  توجد  ليو�  وع�ندنا يف 

�سمعت بها، وهل تع�رف معناها؟«.

..)م�د�هيل  �أفك�ر  ورح��ت  ب��ره�ة 
ُ
فاأطرقت 

حياتي،  مرة يف  لأول  �أ�سم�عها  عبارة  �لبو�ص( 

فلما �أجبته بالنفي قال يل �ساح�كًا:»ده�ل على 

لفظة  ��ُستَقت  ومنها  �عتاده،  �أي  ي�دهل،  �ل�سي 

�لذهاب  �لنا�ص  �عتاد  �لذي  �ملكان  �أي  )مدهال( 

و�لوجهاء،  �حل�كام  برزة  �لأغلب  يف  وهو  �إليه 

يعتاد �لنا�ص �لذهاب �إىل ه�ناك لينعمو� بالعون 

و�حلماية، ومثل ذلك �لإبل �إذ� �عتادت �لذهاب �إىل 

�أر�ص يف �ل�سحر�ء فيها ع�سب وبئر ماء فت�سبح 

رحلة �إىل

 »مـد�هيل �لبو�س« يف ليــو�

ث  نظم ال�س��اع�ر را�س��د بن �س�امل بن م�س��لم املن�سوري ق�سيدة ح�وار بني البع�ري وال�س��يارة، حت�دَّ

فيها عن ح�وادث ال�س��يارات، ولكنه »رحمه اهلل« ق�سى نحبه وزوجته وابنته يف ح�ادث �س��يارة. 



77

العدد)481( يناير 2011

مدهاًل لها، �أما �لبو�ص و�جلمع »بي�سان« فهي 

وبي�سان  �إبله،  �أي  فالن  بو�ص  هذ�  فيقال  �لإبل، 

و�إبلها،  وبع��ر�نها  جمالها  قطعان  �أي:  �لقبيلة 

فتعال معي ن�زور بو�ص �أح�د �أ�سحابنا �ملنا�سري، 

�خل�ور(  )ه�ز�زة  باأنهم  ُيعرفون  من�سور  فاأولد 

�أي غ�زيرة  )خ�و�رة(  ناقة  و�خل�ور، جمع ل�سفة 

درة للحليب«. 
ُ
�للنب م�

 
ً
�رصقا  لنتجه  �ل�سيارة  �إىل  ع�دنا  وه�كذ� 

�لطريق قال يل  . ويف  حيث حما�رص �ملنا�سري 

وهذه  �جليب،  �سيارة  تركب  �لآن  �أبو�سامل:»�إنك 

مل ت�سلنا �إل ع�ندما توىل �لأمر �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ ز�يد، فهذه �لقفار كنا نقطعها على ظه�ور 

�لبو�ص، ��سمع ماقاله �ساعر ي�سف رحلة قام بها 

�ملوح�سة، وحاول  �لقفار  و�سط  ناقة  على ظهر 

�أن تفهم معناه فاإن مل تتمكن ف�ساأ�رصحه لك«، 

ثم �أن�سد قائاًل: 

�لظ��ليم �س��به  على  ياغادي  هيه 

�ل�ظالم  ح�ادية  �لليل  م�قتفية 

�لعتيم وق��ت  جا  ي��وم  روع��ه  ز�د 

و����س��ت��ذ�ر ون���ار يف ع�����دوه هام 

ودمي ورع������اٍد  ب�����رٍق  �أره���ق���ه 

ح�ام  و�جل�����و  �ل��رثى  مابني  ل��ني 

و�ل�سميم و�ح����د  �مل�����س��ط��اح 

ع�د�م  م��ن  بطحا  ب��ني  مييز  م��ا 

�س�يم وعروقه  ع�ظامه  حديد  من 

د�م  �سيم  خ�سمه  فوق  و�ل�رصميه 

وعندما �نتهى من �إن�ساد هذه �لأبيات، ��ستد�ر 

نح�وي و�ساألني:»هل فهمت معناها«؟ فاأجبته 

و�سف  فهي  و��سحة،  �إنها  �سامل  �أبا  قائاًلً:»يا 

لر�كب على ظه�ر بعري، وقد �أو�سك �لظالم �أن يحل 

فد�همه �خل�وف، ثم د�همه �لرعد و�ملطر حتى مل 

يعد يفرق بني �لرمل �ل�سلب و�لأر�ص �ل�سبخة، 

وعروقه  كاحلديد  عظامه  فالبعري  هذ�،  ورغم 

كالأ�سالك«. 

فيك،  �هلل  قائاًل:»بارك  �أبو�س����امل  فاأجابني 

�ألفاظه�ا  فاأجبته:»كل  �ملع�نى؟«،  ع�رفت  كيف 

�أهل  �أي:�سلك،فلغ�ة  لفظة)�سيم(،  ماعد�  ف�سيحة 

�ختالط  لع�دم  �لعرب  لغات  �أف�سح  �لبادية 

قيل:»�أف�سح 
ً
وقدميا  �لأع�اجم  باأل�سنة  �أل�سنتهم 

�لرب  يف  بع�د�ً  �أك��رثه��م  �أي  �أب��ره��م(،  �لع�رب 

و�لبد�وة«. 

ق�سيدة  وقال:»�ساأن�سدك  نح�وي  ��ستد�ر  ثم 

بل  �جلمل،  عن  تتح�دث  ل  �لعامية  باللهجة 

تتح�دث عن و�سيلة �لنقل �حل�ديثة وهي �سيارة 

»�جليب« وقد نظمها �ل�سديق �ل�ساعر علي بن 

حممد �لق�سيلي يقول فيها: 

�إىل من تبع�د يو�سله جيب بن �س��اهني 

دونه  من  �لأطاعي�ص  نابي  غريت  �إيل 

ولو ك�ون دربه بني و�ح�د وبني �ثنني 

يج�رونه  ن�وع��ر  من  يل  �ل�دبل  وفيه 

�إذ� من تبع�د قال ر�عي �لتك�ص يا �أمربز �ملتني 

ت�رى م�وترى حقه على �للي بع��ن�ونه 

ف�رحت �أفكر و�أق�ول لنف�سي: يا�هلل كيف تتح�ول 

�لألفاظ  تدخل  وكيف  باملخالطة،  �لله�جة 

و�لعبار�ت �حل�ديثة، فلفظة)جيب بن �ساهني( �أي: 

�ل�س�يارة �جليب �لتي ميلكها �بن �س�اهني وه�و 

�سديق �ل�س��اعر ولفظ�ة)�لدبل(، �أي: مع�سق حركة 

�سائق  �أي  �لتك�ص(  و)ر�ع��ي  �ل�س��يارة،  ماكينة 

وه�كذ�.  �س���يارتي  �أي  و)م��وتري(  �لتاك�سي، 

�لأر�ص  تنهب  �ل�س��يارة  ر�حت  فيما  و�س��كتنا 

منخف�سًا،  لته�بط 
ً
مرتفع�ا  تت�سلق  وهي   

ً
نهبا 

بع�يد  من  بان  �أن  �إىل  غربًاً  متج�هون  ون�حن 

�إنه حم�رص )غياثي(  حم�رص قال ع�نه �ساحبي 

ويقع يف قلب منطقة حما�رص �ملنا�سري �ملمتدة 

م�ساكنهم  بدو  و�أهلها  �ل�رصق،  �إىل  �لن�سا�ص  من 

كانت  �سرت�ها  �لتي  و�لإب��ل  و�لعر�سان،  �خليام 

وماز�لت عماد حياتهم، وعندما و�سلنا �ملح�رص 

هب �لقوم كعادتهم للرتحيب بنا قائلني: »حي 

�لركاب و�أهلها«، و�سحك �ساحبي قائاًل:»��سمع 

�إنهم ماز�لو� يرحبون بالركاب رغم �أننا �أتيناهم 

�أن جل�سنا وتناولنا  �س�يارة«. وبعد  على ظه�ر 

�لق�هوة قال يل �ساحبي:»هيا نذهب �إىل �لبو�ص«، 

وكانت �لإبل منت�رصة يف �لأر�ص �خلالء تلتقط ما 

جتود به �لأر�ص، فاإذ� �سبعت عادت �إىل حظائرها. 

وقال يل:قبل �أن يحكم ز�يد �أطال �هلل يف عمره، مل 

نكن ناأمن �أن نرتك �لبو�ص ترعى وحدها، خوفًا 

ًمن �أن ُت�س�رق، لذلك فاإنك �لآن لن جتد ر�عيًاً �أو 

لها ونحن ن�سميه )طناف( 
ً
حار�سا 
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حم�مد  ب��ن  علي  �ل�ساعر  ق��ال  ه��ذ�  ويف 

�لق�سيلي: 

من ف�سل بو�سلطان حامي �لأطاريف 

ت�وف�ري  �خل�ري  وم�وفر  لنا  ذخ�ٍر 

و�إن جاد فينا �لربع كيٍف على كي��ف 

مقاف��ري  رعينا  ما  يا  د�رن��ا  يف 

�ن�رصف  �لأبيات،  هذه  �أ�سم�ع  كنت  وعندما 

على  ت�سرب  �لتي  �ملخلوقات  هذه  �إىل  ذهني 

يف   
ً
طويلة 

ً
�أمياًل  و�ل�سري  و�لعط�ص  �جل��وع 

�ل�سحر�ء، فاإذ� �أعيا �ساحبها �لتعب، بركت على 

�لأر�ص ونام ر�كبها على ذر�عها، وتبقى كذلك 

من دون حركة �إىل �أن ي�ستيقظ من �لنوم، وبقدر 

ما كنت �أنعم با�ستن�ساق ه�و�ء �ل�سحر�ء �لعليل، 

كنت �أردد يف نف�سي قوله تع�اىل يف �لآية 17 

من �سورة �لغا�سية: )�أفال ينظرون �إىل �لإبل كيف 

ُخلَقت( �سدق �هلل �لع�ظيم. 

كانت )�ملحا�رص( عبارة عن مو�رد ماء مكونة 

من عدة �آبار حفرها �لأجد�د، يحيط بكل بئر ع�دد 

من �أ�سجار �لنخيل و�أ�سجار �لغاف وهي تلقي 

بظاللها على �لعر�سان �لتي ي�سكنها �ملنا�سري، 

�لبعري ت�رصح  �أي قطع�ان  )�لبو�ص(  وكنت ترى 

ومترح وهي تلتهم �أع�س��اب �لأر�ص، فاإذ� �نتهت 

،وهناك 
ً
�إىل حظائرها م�ساء  �أي عادت  )�سوت( 

يتم ف�سل �لإناث عن �لذكور. 

وهي  وليدها  �أي  )بحو�رها(  تهتم  فالأنثى 

�إل �لأكل  �أما �لذكر فال هم له  مهياأة لدر �للنب، 

�جل�مل  �أي  )�حلي�د(  فهو  �لأثقال  حلمل  و�لتهيوؤ 

�لهودج،  يو�سع  ظهره  وعلى  �لقوي،  �حلمول 

ويزبد  يرغو  تر�ه  �لأنثى  لقاح  مو�سم  حل  و�إذ� 

وكان  يطاأها،  لكي  بها  يرتب�ص  وه��و  ويهيج 

ه�ذه  من 
ً
عدد�  �أث��ار  قد  �ل�سيارة  حمرك  �سوت 

�سوت  تقلد  �أن  حماولًة  ترغو  فر�حت  �لفحول، 

�أن  وبعد  وعندما جل�سنا حتت خيمة،  �ملحرك. 

فكانت طا�سة  )�لفو�له(  �لقهوة جاءت  �حت�سينا 

، فجاء 
ً
كبرية مملوءة بحليب ناقة مت حلبها تو� 

 وقد غمرته رغوة بي�ساء، ود�رت 
ً
�حلليب د�فئا 

ثم  �سوية،  منها  ن�رصب  ورحنا  علينا  �لطا�سة 

��ستد�ر نحوي �أبو �سامل وقال:»�إنك �ستغدو بدويًاً 

رويد�ًً رويد�ًً، فحليب �لناقة فيه �سفاء باأمر �هلل، 

�نظر �إىل هذ� �لقفر �أمامك، كنا نعي�ص على �لتمر 

وحليب �لناقة، وعند بع�ص �لقبائل فاإن �لفتيات 

و�إذ�  �لناقة،  حليب  ي�رصبن  بل  �ملاء  ي�رصبن  ل 

كنا )�سادين( �أي م�سافرين يف �ل�سحر�ء وو�سلنا 

�إىل بئر ماء وكان ماوؤها جم���ًا �أو ثقياًل، �أ�سفنا 

�إليه حليب �لناقة ليخ��ف ويطيب طعمه وي�سهل 

�رصبه«. و�سكت �ساحبي فيما رحت �أنظر �إىل ذلك 

�لأ�سطول من �لإبل، و�أحاول �أن �أقارنه مبا �سيكون 

تغمر  عندما  �سنو�ت  بعد  �لإم��ار�ت  حال  عليه 

 1970 عام  فاإىل   . �سو�رعها  �لفارهة  �ل�سيار�ت 

)�لعريبي(  و�للوري  �ل�سي���ارة)�جليب(،  كانت 

هما �ل�سائد�ن، وك�انت نظريات �لتطور وم�سرية 

نوعية  بتغيري  حياتها  منط  تغيري  نح�و  �لأمم 

�قت�ساد�تها تدور يف فكري، و�أنا �أنظر �إىل �ل�سيارة 

مرة، ومرة �أخرى �أنظر �إىل �لبعري . 

�أن ي�سف يل م�ساعره بني  �سامل  �أبا  و�ساألت 

�لقدمية  �ل�سحر�ء  �سفينة  بني  و�حلديث،  �لقدمي 

و�سفينتها �جلديدة، وكيف ينظر �لبدوي �لذي عا�ص 

 لل�سيارة، فاأجابني 
ً
لالإبل ثم �سار رفيقا 

ً
رفيقا 

قائاًل:»ل تخلط بني �لثنني من ناحية �لرت�ث، 

فالإبل باقية يف تر�ثنا تعي�ص بيننا، و�ساأحدثك 

فيما بعد كيف نهتم بالناقة �لنثى وكاأنها �إحدى 

�لن�ساء، �أما ما تغري فينا، فهو �أن �لبعري مل يعد 

و�سيلة نقل كما كان يف �ل�سابق«. 

ثم �أطرق و�أغم�ص عينيه ور�ح يدمدم بكلمات 

غري و��سحة، مل تلبث �أن �سارت ترت�دف يف فمه 

ورحت �أ�سمع خمارجها ونهاياتها. فاأدركت �أنه 

ينظم �سعر�ً. وبعد ربع �ساعة �أو �أكرث توقف عن 

�لنظم وقال يل:�إذ� �أردت �أن تعرف ما هو �لفرق 

�ليوم،  �ل�سائد  فكرنا  و�حلديث يف  �لقدمي  بني 

�لبعري  فاكتب على ل�ساين هذه �ملحاورة بني 

و)�ملوتر( �أي �ل�س��يارة . ثم �أن�س��د قائاًل: 

تع�الو� معي يا �أخ�و�ن بنت�س��مع ه�ا �لثن��ان 

منه�و ومنه�و �لغ�لط�ان �مل�وتر و�إل �لبع��ري 

قال �أنا �سموين بع�رييف �ل�سحر�ء د�مي �أ�سري 

مايل كلج ول كري ورك�ابي ما ي�سل �س��بري 

قال ل تعريين يا عنيد �أنا ج�سمي من ح�ديد 

ل تقربني روح بعيد يذبحك مني م�سيمري 

قال ��سكت ل قول جبان �أنت ذبحت �لع�ربان 

كم و�حد منك تعبان ك�رصته ما يقوى ي�سري

قال يا عوينك يا م�سكني �أنا يف ق�رن �لع�رصين 

يحبوين �ملاليني و�أح�سن منك مهما ي�سري 

قال �أنا خلقة �لرحمن و�أنت �سنعة �ل�س�يطان 

وجوفك ت�سعل به نري�ن و�سوتك غاد له �سخري 

قال �آين وين و�أنت وين مم�سى �ساعة لك يومني 

و�سيتك ما ي�سل �إل �ثنني ول �نت بقدي يافقري 

قال لعاد �هلل يوم جابك �أعدمت �لعامل باأ�سبابك 

و�تعبت �أ�سحابك بان�سابك عدو كل يوم تغري 

قال ياجمل قولك حريين ��سكت من ف�سلك و��سرتين 

بينت ب�سي يكدرين بني �لعامل وين �أ�س���ري 

�أمري عند �هلل رب يعبد ما �سفناه  �أنا  قال 

وخري  �رص  يفعل  ق��ادر  يقو�ه  حد  ول  قوي 

�لبعري  بني  �حللوة  �مل��ح��اورة  ه��ذه  كانت 

و�ل�سيارة، �أو بني �لقدمي و�حلديث هي ما جادت 

�جلديد  يف  �أن  ومفادها:  �أبو�سامل،  قريحة  به 

فقد  لذلك  موؤ�سفة،  نهايتها  تكون  قد  مغامرة 

حذر من �أن �ل�سيارة تهلك �لب�رص ب�سبب رعونة 

�سائقها.

و�أردد  �ملقال  ه��ذ�  �أكتب  عندما  و�ل��ي��وم   

�أكبح  �أن  على  �أق��در  ل  فاإنني  �ل�ساعر،  �أبيات 

�أتذكر  ترقرقت يف عيني، حينما  دمعة  جماح 

�أبا �سامل، �إذ و�فته �ملنية ومعه زوجته و�بنته 

�للتان توفيتا معه يف حادثة �سيارة، و�لأدهى 

من تقدمي عز�ء ل�سديق 
ً
من هذ�، �أنه كان عائد� 

َفَقَد عائلته يف حادث �سيارة �أي�سًاً، فكان �لقدر 

باملر�ساد للعائلتني، فال حول ول قوة �إل باهلل 

�لعلي �لعظي��م. 
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وكاأنها عدوى �نت�رصت ب�رص�وة يف �لو�سط �لفني، حيث �أ�سبح من �لنادر �أن جتد جنمًا ل ي�سارك يف تقدمي 

برنامج �أو �أكرث..، �ن�سم موؤخر�ً �إىل مقعد �ملذيع �لتليفزيوين جنمان يفرق بينهما نحو 35 عامًا هما: »�سالح 

�ل�سعدين« و »م�سطفى �سعبان« حتى يبدو �أن هذه �ملهنة �سارت هي حلم كل �لنجوم ومن خمتلف �لأجيال؟! 

مكتب  �أن  �إل  �لأوىل  رغبتهم  كانت  هذه  و�أن  مذيعني  ي�سبحو�  لكي  مهياأون  �أنهم  فجاأة  جنومنا  �كت�سف  هل 

نو� درجاتهم قررو� حتقيق رغبتهم  �لتن�سيق �أحالهم ب�سبب �سعف �ملجموع �إىل ق�سم �لتمثيل، و�لآن وبعد �أن ح�سَّ

�لأوىل؟! جنوم ناجحون �أمثال: »نور �ل�رصيف«، »غادة عادل«، »هنا �سيحة«، »ر�مز جالل«، »م�سطفى فهمي« 

و«�ساندر� ن�ساأت« و ي�رص� وغريهم، ي�رصون فجاأة �أن ميار�سو� مهنة مقدمي �لرب�مج؟  �سوف ت�ستمع �إىل �إجابات 

متعددة ما عد� و�حدة فقط وهي �حلقيقية.. لن يقولو� �أبد�ً �إنه �لإغر�ء �ملادي. 

�لف�سائيات تدفع �لكثري لهوؤلء �لنجوم لإقناعهم بالعمل كمذيعني.. هذ� هو �ل�سبب �لأول غري �ملعلن، �أما �لثاين 

غري �ملعلن �أي�سًا، فهو �أن ف�سل �لفنان يف �لعمل كمذيع لن يوؤثر بال�سلب على موقعه �لفني.. فهو ل يلعب بطولة 

عمل در�مي، ولكنه جمرد مذيع �سوف يتبدد �لربنامج يف �لهو�ء بعد عر�سه مبا�رصة، ولن يتذكره �أحد، لأن م�ساهد 

�لتليفزيون يبحث عادة عن �لربنامج �جلديد ول تعنيه �حللقات �ل�سابقة. 

�لتاأثري �ل�سلبي �لوحيد �لذي من �ملمكن �أن يعاين منه �لنجم هو �أنهم لن ي�ستعينو� به مرة �أخرى كمقدم وهذ� 

ليهم كثري�ً، لأن �سعار �لنجوم �لد�ئم هو »خد �لفلو�ص و�جري« و »�للي يتجوز �مي �أقوله يا عمي«!! 

مل تكن هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي نرى فيها جنمًا يوؤدي وظيفة �ملذيع، بل �إنه يف بد�ية عهد �لتلفزيون �مل�رصي 

�أكرث من لوحة.

ثم خفت تو�جد �لنجوم حتى �لثمانينيات،  لرى �أ�سماء مثل »ح�سن م�سطفى«، »�ملنت�رص باهلل« ثم حدث 

�لفي�ساوي«، »�أ�رصف عبد  �ل�رصيف«، »ح�سني فهمي«، »فاروق  �ساهدنا »نور  ذلك  �سنو�ت، بعد  توقف ب�سع 

�لباقي«، »خالد �لنبوي«، »�أحمد �آدم«،  �رصيف منري«، »عزت �أبوعوف«، »رجاء �جلد�وي«، »�إينا�ص �لدغيدي« 

وغريهم. بريق �لنجم ل يكفي لكي ينجح كمذيع لأن هذ� �لربيق ي�سقط يف حلظات ويتبقى فقط قدرته �أو عدم 

قدرته على �أد�ء و�جباته كمذيع.

�ل�سحفي »حممود �سعد« �لجتاه للتليفزيون منذ ع�رص �سنو�ت، �ساأل كاًل من  �لكاتب  �أن يبد�أ زميلنا  قبل 

�لنجمني »عادل �إمام« و»يحيى �لفخر�ين« عن ر�أيهما يف تلك �خلطوة وتلَّقى �إجابتني متناق�ستني.. »عادل« 

كان يرى �أن »حممود« ل ي�سلح، بينما »�لفخر�ين« �أكد له �أنه �سيحقق جناحًا كبري�ً يف هذ� �ملجال.. قال يل 

»�لفخر�ين«:�إنه �كت�سف من خالل حو�ر�ته �ل�سحفية و�ل�سخ�سية مع »حممود« قبل �أن ي�سبح مذيعًا �أنه ين�ست 

�أكرث بكثري مما يتكلم، و�أن لديه �أ�سلوبًا يدعو �إىل حتفيز �ل�سيف على �لبوح.. �ملذيع �لناجح هو و�سفة �أخرى 

وتركيبة مغايرة وخا�سة جد�ً ل ت�ستطيع �أن تقول مثاًل �إنها �ل�سهرة ول هو �لذكاء ول �حل�سور.. �ل�سهرة قد متنحها 

�ل�سا�سة �ل�سغرية للمذيع لي�سبح جنمًا، ولي�ص مطلوبًا منه �أن مينح هو جنومية ملقعد �ملذيع، وينبغي �أل يطغى 

ح�سوره على �سيوفه..، �ملذيع �لناجح �رص خا�ص.. مل ينجح من �لنجوم يف �حتالل مقعد �ملذيع �سوى كل من 

�لإمام«  �لباقي«، »ح�سني فهمي«، »�أمين زيد�ن«، »�ساندر� ن�ساأت«، »ح�سني  »�رصيف منري«، »�أ�رصف عبد 

وهوؤلء مل يحققو� هذ� �لتو�جد لدى م�ساهدي �ل�سا�سة �ل�سغرية، لأنهم جنوم يف �لتمثيل، ولكن لأن بد�خلهم يوجد 

مذيع تليفزيوين كامن.. �كت�سف نف�سه فجاأة يف �ل�ستوديو وعلينا �أن ننتظر ما ت�سفر عنه نتيجة �لمتحانات 

�لنهائية مع �آخر عناقيد �ملذيعني �لنجم �ل�ساب »م�سطفى �سعبان« و�لعمدة »�سالح �ل�سعدين«!

جنوم على مقعد �ملذيع 
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متميزون

�إليه �لر�ئد �سعيد مبارك �سعيد �ملن�سوري مدير مكتب   هذ� ما ي�سعى 

معايل نائب �لقائد �لعام يف �لقيادة �لعامة ل�رصطة �أبوظبي منذ �نت�سابه 

�أي  �أنه على  �إميانًا ل يتزعزع  لوز�رة �لد�خلية قبل 11 عامًا، فهو يوؤمن 

�سخ�ص يعمل بذل كل جهد ممكن ليرتك ب�سمات و��سحة على عمله د�خل 

�ملوؤ�س�سة �لتي يعمل بها �أو خارجها.

�ل�رصطي«  �لإبد�ع  على »جائزة  �حل�سول  �إىل  قاد�ه  و�جتهاده  �لتز�مه 

�إثرها �لتكرمي من �سعادة �للو�ء نا�رص خلريباين �لنعيمي  �لتي نال على 

�أمني عام مكتب �سمو نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �لد�خلية.

يقول �ملن�سوري �لذي يحمل �سهادة �لبكالوريو�ص يف �لعلوم �لإن�سانية 

تخ�س�ص عالقات عامة من »جامعة �لإمار�ت« و�سهادة �ملاج�ستري �لتي 

نالها �لعام �ملا�سي: �إن �ل�سعي نحو �لتميز لي�ص جماًل للرقي بقدر ما هو 

هدف �ساٍم لتطبيق �إ�سرت�تيجية و�سيا�سة حكومة �أبوظبي عمومًا و�لقيادة 

�لعامة ل�رصطة �أبوظبي خ�سو�سًا.

وي�سيف قائاًل: »�إن �لعمل حتت قيادة �سيدي �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف 

وحتفيزه  �لد�خلية  وزير  �ل��وزر�ء  رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن 

�مل�ستمر على �لتطوير و�لإخال�ص و�لتفاين يف �لعمل يدفع �لإن�سان لبذل 

�لغايل و�لنفي�ص من �أجل تطبيق ��سرت�تيجية �لقيادة، وخططها �لطموحة 

�لتي ُت�سهم يف بناء هذ� �لوطن«.

خ�سع �ملن�سوري لأكرث من 15 دورة متخ�س�سة ومتنوعة يف جمالت 

خمتلفة، وكذلك لعدد من �لدور�ت �لع�سكرية �لتي نال عليها �سهاد�ت �لتقدير 

»�ملوظف  جائزة  مثل:  �لتميز  �إطار  يف  جو�ئز  عدة  �أي�سًا  ونال  و�لتميز، 

�ملثايل«.

�إنها  �ملن�سوري:  يقول  �لعملية  م�سريته  و�جهت  �لتي  �ل�سعوبات  وعن 

كانت حتديات �أكرث منها �سعوبات �أ�سهمت كثري�ً يف �سقل مهار�ته وتطوير 

�لأد�ء و�كت�ساب �خلرب�ت، مما جعله ي�سغل ذ�ته بالبحث عن كل ما هو جديد 

من �أفكار �إبد�عية يقدمها للم�ساهمة يف �إيجاد �حللول.

فهو  �ل���دو�م،  �أوق��ات  خ��ارج  �ملن�سوري  حياة  من  ن�سيب  وللرتفيه 

�ل�سيار�ت  �قتناء  وكذلك  �لبطولية  و�لأعمال  باأ�سكالها  �ملغامر�ت  يهوى 

�لكال�سيكية. 

وين�سح �ملن�سوري زمالءه �أن يكونو� مثاًل �إيجابيًا و�سورة ح�سنة للبذل 

و�لعطاء، وعلى م�ستوى متطور من �ملرونة و�خلربة و�لتجديد و�لتفاين يف 

تنفيذ �ل�سيا�سات وفق روؤية ور�سالة �لقيادة.

»�أريد �أن �أترك ب�شمة مميزة يف عملي«

اأماين اليافعي
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اأماين اليافعي

خارج �ملهنة

ب �لإن�ساد �لديني منذ �ل�سغر،v بعد �أن تعرَّف على هذ� �لفن �لإ�سالمي  �أَحَّ

�لر�قي يف �مل�سجد وهام به، فهو عندما ين�سد ُيحلِّق يف ف�ساء�ت و��سعة 

وين�سى �لزمان و�ملكان، ويتجرد من �ملاديات متعلقًا بروحانية �لكلمات.

�إنه �لرقيب �أول خالد عامر �لكثريي فني �ملعلومات يف �إد�رة �ملعلومات 

�لأمنية �لذي يقول: �إنه مل يحرتف �لإن�ساد �إل منذ ت�سع �سنو�ت م�ساركًا يف 

مثل  �ملهرجانات  وين�سد يف  و�لجتماعية،  و�لدينية  �لوطنية  �لحتفالت 

مهرجان »م�سايف �لأول« ومهرجان »ركاز« ومهرجان »خور فكان«.

و�إذ�عة  م�سايف  مهرجان  من  �جلو�ئز  من  �لعديد  على  �لكثريي  ح�سل 

»�لقر�آن �لكرمي« يف �أبوظبي و�إذ�عة »نور دبي« و�إذ�عة »�ل�سارقة«، كما 

كان ع�سو�ً يف جلنة �لتحكيم �خلا�سة بربنامج »�ملن�سد �ل�سغري« يف �إمارة 

ر عماًل فنيًا لأغنية وطنية هي )هنو �لبالد( و�أ�سدر يف  ر�أ�ص �خليمة. كما �سوَّ

2007 �رصيطًا �إن�ساديًا بعنو�ن )��ستغفر �هلل( .

يقول �لكثريي: هناك �لعديد من �ملقامات يف فن �لإن�ساد، ولكنه يف�سل 

�لن�سيد مبقام »�لبيات« لأنه �لأقرب �إىل قلبه �ملعني بحب �هلل و�ل�سفر يف 

م�سار�ته. 

وللكثريي ثالثة �أطفال، وهو يتمنى �أن ُيح�سن تربيتهم، و�أن ينتهج �أولده 

حرفة �لإن�ساد لينعمو� بحب خالقهم وبال�سكينة و �لهدوء �لنف�سي. 

وعن �أكرث �لأ�سو�ت �لتي يحب �أن ي�سمعها ُتن�سد قال: �إنه يحب �سماع 

�ملن�سد �لإمار�تي �أ�سامة �ل�سايف و�ملن�سد �لكويتي م�ساري ر��سد �لعفا�سي 

و�ملن�سد �ل�سعودي �أحمد �لعجمي.

�إىل �لإن�ساد هو مو�سوع �لأن�سودة،  و�أ�ساف �لكثريي: »�أكرث ما يدعوين 

فكلما كانت كلماتها �سادقة مت�ص �ملجتمع وحتكي عن م�سكالته كانت�سار 

�ملخدر�ت على �سبيل �ملثال، كلما ز�د هذ� من جناحها ومن ��ستمتاعي يف 

�لتحليق بها �إىل متاهات �لروح«. 

قت منذ  »تعلَّ

�ل�شغر بالإن�شاد«

الرا الظرا�سي 
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يف

لي�ص للمرء �أن يقف عاجز�ً �أمام  حتديات �حلياة، بل لبد �أن يبادر ويعمل 

حتى يحقق ذ�ته �لتو�قة �إىل �لتميز و�لتفوق و�لنجاح، هكذ� بد�أ حمد حممد 

�لنعيمي حديثه، م�ست�سعر�ً �لطموح �لذي ير�وده يف حياته،وقد حقق جزء�ً منه 

،وح�سوله  �لحتياجات �خلا�سة  لذوي  �لد�خلية  وز�رة  �لتحاقه مبركز  خالل 

)�مل�ستوى  �لإجنليزية  و�للغة  �مللفات(  )حفظ  �سكرتارية  �سهادتي  على 

�لأول(،وهو م�ستمر يف حتقيق طموحاته. عا�ص حمد )21 عامًا(  حياة طبيعية 

يف مدينته �لعني بني �أح�سان �أُ�رصته، فاأم�سى طفولته و�سط �إخو�نه و�أقر�نه 

و�جتاز �ملر�حل �لدر��سية حتى ح�سل على �ل�سهادة �لثانوية، �إل �أنه بد�أ ي�سعر 

بالتعب جر�ء �آلم يف ظهره حينما بلغ �لثامنة ع�رصة من �لعمر.

يف  خلقي  �نحر�ف  باأنها  حالتي  �لأطباء  �ص  »�سخَّ قائاًل:  حالته  وي�سف 

طموح

 ل ين�شب  
خالد الظنحاين

�أ�ستطع  �إذ مل  �ملتاعب  �لكثري من  �لفقري وهو ما�سبب يل  �لعمود 

�للتحاق باأي جامعة ول كلية، لأنني ل �أحتمل �جللو�ص لأكرث من 

�جللو�ص  حركة  �أن  كما  �ملكان،  نف�ص  يف  �ساعات  �أربع  �إىل  ثالث 

و�لوقوف و�أي�سًا �مل�سي ت�سبب يل �آلمًا كبرية«.

ثالث  له  فاأجريت  وخارجها،  �لدولة  يف  للعالج  حمد  وخ�سع 

�لآلم.  �لكثري من  �لفقري،خففت عنه  �لعمود  عمليات جر�حية يف 

وز�رة  مبركز  �للتحاق  قرر  �لعالجية،  �لرحلة  هذه  بعد  �أنه  وذكر 

وهو  حياته  م�سو�ر  ليكمل  �خلا�سة،  �لحتياجات  لذوي  �لد�خلية 

�إن�سان منتج ومفيد ملجتمعه. 

�أجمل �للحظات

�لنعيمي:  يقول  بالعمل  �لتحاقه  ثم  ومن  در��سته،  �أي��ام  وعن 

و�للغة �لجنليزية، فح�سلت على  �ل�سكرتارية  �ملركز  »در�ست يف 

�سهادة جددت طموحاتي و�أحدثت نقلة نوعية يف حياتي،فهياأتني 

نف�سيًا وعلميًا و�إد�ريًا للعمل، حيث كان تعييني يف �لقيادة �لعامة 

ل�رصطة �أبوظبي باإد�رة �أمن �ملنافذ و�ملطار�ت، تتويجًا حلياة ملوؤها 

�جلهد و�ملثابرة و�لإر�دة، فح�سويل على �ل�سهادة �لعلمية و�لوظيفة 

�أُعدهما من �أجمل حلظات عمري«.

�أمن  �إد�رة  م�ساعد يف  كاإد�ري  �جلديد  عمله  �أن  �إىل  حمد  وي�سري 

�ملنافذ و�ملطار�ت، فتح �أمامه �أبو�ب �لعطاء و�لبذل وحتقيق �لذ�ت 

�لذي مل يبخل  �لإمار�ت،  كله، خدمة وطني  ذلك  ويقول:»�لأهم من 

�أم  �ل�سحية  �لرعاية  �أم  �لتعليم  يف  ذلك  كان  �إن  ب�سيء،  علينا 

�لجتماعية وغريه �لكثري مما قدمته �لدولة لأبنائها �ملو�طنني، فاأنا 

من خالل عملي �أحقق فاعليتي يف �ملجتمع و�أمار�ص م�سوؤوليتي جتاه 

وطني،لأكون مثاًل ناجحًا وحقيقيًا لالآخرين«.ويتابع:�إن طموحه ل 

حدود له بل هو ي�سعى ويجتهد ويعمل حتى ينال ما يطلبه وين�سده 

ويوؤكد ذلك بقوله »�أطمح حاليًا لإكمال در��ستي �جلامعية لأح�سل 

على موؤهل علمي �أرتقي من خالله باأد�ئي وعملي �لوظيفي«.     
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�سبعة وع�رصون م�رصوعًا، هي ح�سيلة �لدورة 

�لأوىل ل�سندوق �لتمويل �ل�سينمائي »�سند« �لذي 

�أطلقه »مهرجان �أبوظبي �ل�سينمائي« يف �أبريل 

�ملا�سي بهدف تقدمي �لدعم مل�ساريع �سينمائية 

و�لإنتاج  �ل�سيناريو  تطوير  مرحلتي  عربية يف 

�لإجمايل  �لدعم  قيمة  ت�سل  حيث  �لنهائي، 

منه  وت�ستفيد  �سنويًا،  دولر  مليون  ن�سف  �إىل 

�مل�ساريع �لرو�ئية و�لوثائقية �لطويلة.

�لتقينا  �ل�سندوق،  هذ�  على  �ل�سوء  ولإلقاء 

�ل�سينمائية  �لرب�مج  من�سقة  ما�سيا  ماري-بيري 

و�ملنتجة و�مل�رصفة على �سندوق »�سند«.

وحول فكرة �ل�سندوق تقول ما�سيا:»جاءتني 

فكرة »�سند« و�أنا �أجول يف دول �ل�رصق �لأو�سط، 

فالحظت �أن معظم مبدعي هذه �لدول من خمرجني 

فمثال يف  �ملادي،  �لدعم  �إىل  يفتقرون  وممثلني 

�سح  من  يعانون  �ملخرجني  �أن  ر�أيت  فل�سطني، 

ول  �ل�سينمائية،  لإعمالهم  �ملادي  �لتمويل  يف 

ميلكون �لإمكانيات �لتقنية و�ملادية �لتي تدعم 

�إبد�عاتهم. بينما يف م�رص مثاًل يوجد �لكثري من 

�ملخرجني �لكبار �لذين �ُسخرت لهم �لإمكانيات 

وعملو� بجهد كبري يف �زدهار �سناعة �ل�سينما 

�مل�رصية.

�ملدير  �سكارليت  بيرت  مع  �لتقيت  ذلك  بعد 

�ل�سينمائي«،  �أبوظبي  ل�»مهرجان  �لتنفيذي 

تاأ�سي�سه  ليتم  �مل�رصوع،  فكرة  عليه  وعر�ست 

�ل�سينمائي  �ملهرجان  خالل  من  �أبوظبي  يف 

�إبريل  يف  �أطلق  حيث  ذلك،  لنا  مت  وبالفعل، 

�ملا�سي خالل مهرجان »كان« �ل�سينمائي يف 

فرن�سا«.

ماري ما�سيا ل� »999«:

خالد الظنحاين - ت�سوير: عي�سى را�سد
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�أهمية �ل�سندوق

تقول  و�أهميته  �مل�����رصوع  ه��ذ�  ف��ر�دة  وع��ن 

ما�سيا:»يعد هذ� �ل�سندوق �لأول من نوعه عربيًا، 

يف  مرتبطًا  كونه  �لر�سمية،  �سفة  يحمل  حيث 

مهرجان »�أبوظبي �ل�سينمائي« �لر�ئد عربيًا، مع 

�أنه يوجد يف دول كاملغرب وتون�ص دعم مادي 

للم�ساريع �ل�سينمائية و�لأعمال �لإبد�عية، لكنها 

تابعة للحكومات ولي�ست م�ستقلة وقائمة بذ�تها 

ك�سندوق �سند.وتاأتي �أهمية �ل�سندوق من كونه 

ي�ساعد خمرجي �لأفالم يف مرحلتي»�لتطوير« 

�لرو�ئية  �لأفالم  من  لكل  �لنهائي«  و»�لإنتاج 

�لطويلة و�لأفالم �لوثائقية �لطويلة �لتي ي�سنعها 

خمرجون من �لعامل �لعربي، حيث ت�سل منحة 

ت�سل  فيما   ، دولر  �ألف   20 �إىل   » »�لتطوير 

�ألف   60 �إىل  �لنهائي«  »�لإنتاج  منحة  قيمة 

دولر، و�لقيمة هنا تتحّدد وفقًا لنوعية �مل�رصوع 

قدرته  مدى  وكذلك  لإجنازه،  �ملتبقية  و�ملر�حل 

على �ل�ستفادة من منح �أخرى«.

�إىل  جد�ً  مهم  �ل�سندوق  ما�سيا:»هذ�  وتتابع 

�أبوظبي  و�إىل مهرجان  �لعربية عمومًا  �ل�سينما 

يرفد  كونه  �خل�سو�ص،  وجه  على  �ل�سينمائي 

�ملميزة،  �ل�سينمائية  بالأفالم  �لعربية  �ل�ساحة 

�ملهرجان  فعاليات  �إثر�ء  يف  ي�ساهم  وبالتايل 

بهذه �لأفالم، لي�سبح مهرجان �أبوظبي �ل�سينمائي 

من�سة ومنارة لنطالق �لأفالم �لعربية �ملبدعة 

حول �لعامل«.

ثقافة �سينمائية

�لثقافة  ن�����رص  يف  �ل�����س��ن��دوق  دور  وع���ن 

�ل�سينمائية لدى �ل�سباب من ذوي �ملو�هب،�أجابت 

�جلدد  �ملخرجني  بيد  ياأخذ  ما�سيا:»�ل�سندوق 

�لعمل  ثقافة  لهم  وي��ق��دم  م��ادي��ًا،  ويدعمهم 

ولقاء�ت  عمل،  ور���ص  خ��الل  من  �ل�سينمائي 

�مل�ساريع  متابعة  هدفها  وتعليمية  تعريفية 

�ل�سينمائية حيث تتيح تالقي �ملخرجني وبناء 

�لإن�ساين  �ل�سعيدين  على  �لعالقات  من  �سبكة 

و�ملهني، ل�تف�سح �أمامهم �ملجال للقاء منتجني 

وموزعني ي�ساهدون م�ساريعهم قيد �لإجناز ورمبا 

مينحونها دعمًا �إ�سافيًا«.

تقول  �ل�سندوق  عمل  �آل��ي��ة  وبخ�سو�ص 

تتاألف  خا�سة  »�سند« جلنة  ما�سيا:»ل�سندوق 

�خلربة  �أ�سحاب  �ل�سينمائيني  من  من جمموعة 

بيرت  وه��م:  �ل�سينمائي  �ملجال  يف  �لعميقة 

وعي�سى  للمهرجان  �لتنفيذي  �ملدير  �سكارليت 

وترييز�  بيري  وماري  �ملهرجان  مدير  �ملزروعي 

،هذه  �لتميمي  و�نت�سال  �سلطي  ور�سا  كافينا 

�ل�سنة، وخالل هذين  �للجنة جتتمع مرتني يف 

�لتي  �لأف��الم  و�نتقاء  �ختيار  يتم  �لجتماعني 

�سيقدم لها �ل�سندوق �ملنحة«.

وحول �ل�رصوط �لتي يتم على �أ�سا�سها �لختيار 

�مل�رصوع  يكون  �أن  قائلة:»يجب  ما�سيا  تو�سح 

�ملقدم من عمل خمرج ومنتج عربيني، وبالن�سبة 

ملعايري �لختيار فهي تتمثل بالنوعية و�لبتكار 

�إىل  بالإ�سافة  للمو�سوع،  �ملتفرّدة  و�ملقاربة 

معايري مهمة �أي�سا متعلّقة باملو�سوع وما يود 

�ملخرج �أن يقوله من خالل فيلمه«.

خالل  �للجنة  تو�جه  �لتي  �ل�سعوبات  وعن 

للمنحة  �ملتقدمة  �لأع��م��ال  �ختيار  عملية 

�ختيارنا  �سغوطات خالل  �أي  نو�جه  تقول:»مل 

من  م�سبق  �رصوط  لدفرت  وجود  ول  �مل�ساريع، 

قبل �إد�رة �ملهرجان، �إن كنت تق�سد ذلك. و�لذي 

�أننا و�جهنا �سعوبات لكنها �إيجابية  �أود ذكره 

باملنحة،  �لفائزة  لالأفالم  �ختيارنا  يف  حتمًا 

فالطلبات �ملقدمة كثرية جد�ً قد تفوق �خليال، 

وبنف�ص �لوقت متتاز معظمها بجودة عالية، 
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فهنا تكمن �ل�سعوبة يف كيفية �لتمييز بني هذ� 

�لعمل �أو ذ�ك«.

�ل�سينما �ملحلية

ويف معر�ص �سوؤ�لنا عن �ل�سينما �لإمار�تية ترد 

ما�سيا:»�لعمل �لإخر�جي �ل�سينمائي من جانب 

�ملخرجني �لإمار�تيني قليل جد�ً، مقارنة بغريه من 

بع�ص �لدول �لعربية،ونحن من خالل »مهرجان 

نعمل  »�سند،«  و�سندوق  �ل�سينمائي«  �أبوظبي 

م على �لعمل  على دعم �ل�سباب �لإمار�تيني وحثهِّ

م�ساعيهم  ورفد  و�ملحرتف،  �جليد  �ل�سينمائي 

بكل ما يحتاجون �إليه لتطوير �أد�ئهم �ل�سينمائي 

�لعامليني.  �ل�سينمائيني  مقدمة  يف  ليكونو� 

�سوف  �لإمار�تيني  �ملخرجني  ب��اأن  ثقة  وكلنا 

�لذين  �لعامليني  �ل�سينمائيني  من  ي�ستفيدون 

ي�ستقطبهم �ملهرجان يف �سقل جتاربهم، ورفدهم 

باخلرب�ت �خلالقة، لياأتي �ليوم �لقريب �لذي نرى 

فيه �لفيلم �لإمار�تي على من�سات �لتتويج عرب 

�ملهرجانات �ل�سينمائية �لعاملية«.

�أزمة �ل�سينما �جلادة

وبخ�سو�ص �أزمة �ل�سينما �جلادة تقول:»هذه 

�لأزمة عاملية بطبعها ولي�ست فقط عند �لعرب 

�لتمويل  نق�ص  �إىل  بال�رصورة  �ل�سبب  ،ويعود 

�ملادي،و�أي�سا قلة ُكتَّاب �ل�سيناريوهات �جلادين، 

بالتايل قلة �لق�س�ص �جلادة �لتي تفيد �مل�ساهد،.

بينما جتد يف �ملقابل �لكثري من كتاب �لرتفيه 

�ل�سينمائي  �لإنتاج  على  ر  �أثَّ و�لكوميديا،وهذ� 

�جلاد.

ول�سندوق »�سند« دور مهم من حيث �لت�سجيع 

و�ملنتقاة،وهذ�  �ملختارة  �لأف��الم  تنوع  على 

يعمل على خلق موجة من �لأفالم �جليدة �لتي 

تكّون �لثقافة �جلادة و�لوجد�ن �لثقايف �جلمعي 

للنا�ص«.

�ملخرج �لإمار�تي �سعيد �ساملني هو �أول 

�إمار�تي يح�سل على منحة �سندوق »�سند 

«لفيلمه »ثوب �ل�سم�ص«.

»�سند«  999:�سندوق  ل�  �ساملني  يقول 

�ل�سينمائي  �لدعم  جمال  يف  ر�ئدة  مبادرة 

�لإنتاجية  �لعملية  �سميم  يف  دخلت  �لتي 

نحتاج  و�لتي  �لطويلة  �لرو�ئية  لالأفالم 

بفيلم  نحتفل  كي  �مل��ال،  �إىل  خاللها  من 

كمخرجني  ونحن  ومتقن،  ر�ئ��ع  �سينمائي 

�إمار�تيني قطعنا �سوطًا كبري�ً يف هذ� �ملجال، 

�لق�سرية  ب��الأف��الم  يتعلق  فيما  خا�سة 

�ملحرتفة،ونخطو �لآن خطو�ت و�ثقة وثابتة 

نحو �لفيلم �لرو�ئي �لطويل �سو�ء من خالل 

�سندوق �سند �أو من خالل »موؤ�س�سة �لإمار�ت 

ت�ساند  ما  د�ئمًا  �لتي  �لجتماعي«  للنفع 

�ملبدعني �لإمار�تيني يف �ستى �ملجالت. 

�سند  �سندوق  مبادرة  �أن  �ساملني  ويرى 

هي فر�سة حقيقية للمخرجني �لعرب �جلدد 

وهذ�  �ل�سينمائية،  طموحاتهم  لتحقيق 

بال�رصورة يرفع من قيمة �لعمل �ل�سينمائي 

�ملخرجني  على  يجب  هنا  وم��ن  �لعربي، 

باأعمالهم  يرتقو�  �أن  للمنحة  �ملتقدمني 

�لعمل  يف  �ملطلوبة  �حلرفية  مل�ستوى 

متميزة  ب�سمة  لنا  تكون  حتى  �ل�سينمائي 

وح�سور قوي يف �ل�سينما �لعاملية. 

�ملحمود  خالد  �لإم��ار�ت��ي  �ملخرج  �أم��ا 

�لذي �سارك بفيلمه »�سبيل « يف �مل�سابقة 

�ل��دويل  »ل��وك��ارن��و  مب��ه��رج��ان  �لر�سمية 

ب�سوي�رص�«، وح�سل �لفيلم نف�سه على جائزة 

نيويورك  مهرجان  يف  ق�سري  فيلم  �أف�سل 

�ل�سينمائي لالأفالم �لور��سية باأمريكا فريى 

�أن �لفن �ل�سابع �لعربي وبالأخ�ص �لإمار�تي، 

يحتاج �إىل مثل هذه �ملبادر�ت �لتي تتحمل 

�أو �ملنتجني  �لأعباء �ملادية عن �ملخرجني 

�شهاد�ت �شينمائية

�لإمار�تيني �لذين يتوقون �إىل تقدمي �أف�سل ما 

لديهم من �أعمال �سينمائية.

نحتاج  �لإمار�ت  قائاًل:»نحن يف  ويتابع 

يف  �ل�سينمائي  �لعمل  ثقافة  تعزيز  �إىل 

�ملجتمع و�إلقاء �ل�سوء على �أهمية �ل�سينما 

وهويته  �لوطن  ثقافة  تعك�ص  �لتي  �ملحلية 

وعاد�ته وتقاليد �أهله وبيئته �إىل �لعامل من 

حولنا، لذلك، نحن نحث �ملوؤ�س�سات �ملحلية 

�مل�ساريع  دع��م  على  �خلا�سة  و�ل�رصكات 

�ل�سينمائية �لإمار�تية، كما ونحتاج �إىل �أكرث 

من مبادرة متويلية لإحد�ث طفرة �سينمائية 

حملية«.

�سعيد �ساملني

خالد �ملحمود
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مع رحيل عام �ألفني وع�رصة، وّدعنا �أحد�ثًا كربى و�سجل �لتاريخ نقاطًا بي�ساء ل�سالح �لعامل �لعربي يف 

�ملجال �لريا�سي.

�لدعاء�ت و�لفرت�ء�ت بعجزه عن تنظيم بطولة »خليجي  �إذ دح�ص كل  �لأول،  �مُلتحدي  »�ليمن« كان 

ع�رصين«، و�أثبت �أن �مل�ستحيل ُيقهر �أمام �لهمم �لعالية.. تنظيم ناجح، وبطولة حملت ��سم »�لكويت« �لتي 

�سهد �لعام �لفني وع�رصة عودتها �إىل �لبطولت، �خلليجية منها خا�سة، لعا�رص مرة. لي�ص �لهدف هنا ح�رص 

�لإجناز�ت بقدر �للتفات �إليها و�لتذكري بها، فاأبوظبي �حت�سنت يف عامنا �مُلوّدع �أحد�ثًا.. ناف�ص كل منها 

�لآخر يف �سخامته ولتبقى عا�سمة �لإمار�ت هي �ملتاألق �لوحيد ريا�سيًا، فلم يكن م�ستغربًا �حت�سانها حلفل 

توزيع جو�ئز »لوريو�ص« لأ�سهر �ل�سخ�سيات �لريا�سية، وجائزة �أبوظبي �لكربى »للفورميول 1« �لتي �سهدت 

تتويج �أ�سغر بطل عامل بلقبها وهو: �سبا�ستيان فيتيل. وفيها �أقيمت بطولة �لعامل لالأندية تنظيمًا �أقل ما 

يقال عنها �إنها قمة �لإبد�ع..ليتوج بها بطل �أوروبا �نرت ميالن �لإيطايل..ولتحتفظ �أوروبا بهذه �لكاأ�ص �لغالية 

خلام�ص مرة يف خز�ئنها.

ومن �لذكريات و�لإجناز�ت �لتي �ستبقى يف �لذ�كرة ومن �ل�سعب ن�سيانها، حينما �سبح �لعامل يف بطولة 

»�لفينا« عرب جممع حمد�ن بن حممد لل�سباحة )�لأعجوبة �لأخرى �لتي �أُهديت للعامل(..وقتها، عا�ست دبي 

اح �لعربي �أ�سامة �مللويل كبطل لفئة  و�سيوفها �أجمل �لأوقات يف مياهها �لزرقاء، ليلمع بالذهب �سدر �ل�سبَّ

�لألف وخم�سمائة مرت �سباحة. ومن �ل�سني ورغم ح�سولنا على �لف�سة ..يعود �إىل �لإمار�ت منتخبها �لذهبي...

�لأوملبي ..�لذي قدم �أجمل �لعرو�ص على �لإطالق يف »جو�نزهو« ..مما جعلنا نحتفي به بطاًل متوجًا ببطولة 

مل ي�سَم بها لقبًا و�إمنا �ُسّمي بها ثقة و�إبهار�ً.

�لذي نودع، حينما رفع جوزيف بالتر  �لعام  و�أقوى حدث ريا�سي �سهده  �أكرب  �لوقت للحديث عن  جاء 

�لبطاقة معلنًا فوز دولة قطر بتنظيم بطولة �لعامل لكرة �لقدم لعام �لفني و�إثنني وع�رصين لتغمر �لفرحة 

�إ�ساءة  �لأو�سط  و�ل�رصق  قطر  وتبد�أ  وم�سلم...  عربي  كل  قلب  �إىل  تنتقل  ومنها  »زيورخ«  �لعنابية مدينة 

»�للمبة« �حلمر�ء ��ستنفار�ً للحدث.

�نحناءة �حرت�م 

لكل �أولئك �لذين يبذلون �جلهد �ملتناهي، ويهبون ُجّل �أوقاتهم يف �سبيل تطوير �لريا�سة يف كل �لعامل.

نودع ر�حاًل ون�ستقبل ز�ئر�ً... ونحن حُمّملون باآماٍل و�أماٍن لرمبا حان موعد حتقيقها.

 

»ملبة« حمر�ء
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�سفة �ل�ساعر

�ساعر: هي كلمة �أو و�سف يرعبني �إىل 

حدٍّ ما،لأين تعرّفت �إىل قامات يف �ل�سعر 

�سبيل  على  �سك�سبري  كتجربة  مهمة، 

تعلّم  يف  بتني  ورغَّ �أذهلتني  �ملثال 

على  لأدخل  �لقدمية،  �لإجنليزية  �للغة 

قلعته، فدخلت يف ن�سو�ص  �ملارد  هذ� 

حاولت �أن �أ�ستوعبها بزمنها، هذ� �أي�سًا 

جالل  جتربة  يف  �خلو�ص  �إىل  دع��اين 

�لفار�سية  باللغة  �لرومي  �بن  �لدين 

لأت�رصّب �أو لأ�رصب �ملاء من منبعه. هذه 

�لرحلة يف ف�ساء �ل�سعر ترعبني .عندها 

�أم ل؟  �أكتبه يعد �سعر�ً  �أت�ساءل: هل ما 

ولكن د�ئمًا �أترك �حلكم للزمن.

حممد اأحمد ال�سويدي

�أديب و�ساعر �إمار�تي

�سعر: هادي املن�سوري - االإمارات

�إنت و�ل�شوق �شيف

ي�����ا ك������رمي امل����ح����اج����ر اأق�����ب�����ل ال�������س���ع���ر ط��ي��ف

ل��ل��خ��ف��ي��ف ي���ن���ت���م���ي  ب������دون������ك  ب���ي���ت���ي  وزن 

���س��ع��ي��ف رم�������س���ي  دام  دم����وع����ي  ت���ط���ل���ب  ل���ي���ه 

وال�������س���وق �سيف واإن������ت  ����س���ار جم��ل�����ش  ال�������س���در 

اإ�س���������األ الن���������ار عن������ي يوم خ�س������رك رهي�������ف

واأ�س������األ اوراق عم��ري قب�������ل ف�سل اخلري�������������ف

ق����رب����ي عفيف �����س����ار  ف����اج����ر  غ�����دا احل�����ب  ل����و 

ك��ف��ي��ف ف����ك����ري  و�����س����ط  مل���ح���ت���ك  اإين  �����س����دق 

ي�����ا ع��������راء احل����ن����اي����ا ي����ال����ن����ق����اء ال�������س���ري���ف

قنيف ب����ي  وال�����ه�����وى  ال�������س���ح���اي���ب  م���ث���ل  ج���ي���ت 

م ا�س��������ني اجل��������رح مّن���������ك ل���������و ي�سمى طف��ي��ف

ي������وم ع���ف���ت ال���ت���غ���ل���ي.. �����س����رت م���ن���ي ت��ع��ي��ف

ل�����و دن������ا ال���ل���ي���ل م���ن���ي ح������زت را����������شٍ م��ن��ي��ف

اأزرع�������ك و����س���ط ق���ل���ب���ي.. ب�����ش م���ا ع�����ْرف كيف

ك���ن���ه���ا خ�����ط ��������س�������ارع.. وال�������ق�������وايف ر����س���ي���ف

ك�����ل م�����ا رح�������ت ي�����ك �����س����ّل����ت ال�����ع�����ني ���س��ي��ف

ق��ل��ت ب�����س��األ��ك م������ره.. ل��ي��ه ع�����ذرك ���س��خ��ي��ف؟!

ل�����و جت�������وع امل���������س����اع����ر م�����ا ي�������س���د ال���رغ���ي���ف

وال�������ري�������اء ل����ل����ب����خ����ل  جم�����������اٍل  ت����خ����ل����ي  ل 

وامل�������ع�������اين ال����ث����ق����ي����ل����ه م������ا ل����ه����ا اإن����ت����م����اء

ب������ل ري��������ق امل�����ح�����اج�����ر ب�����ال�����وع�����د وال����ل����ق����اء

�����س����واء ع�����ي�����وين  يف  ال�����ل�����ي�����ايل  واخ�������ت�������الف 

ك���ي���ف حت������رق ����س���ل���وع���ي ل�����و ث���ن���ي���ت ال�������رداء

ل����ي����ه خ�������دك رب������ي������ع.. وك�����ربي�����ائ�����ي ����س���ت���اء

ول�����و غ�����دا احل�����ب ع����ّف����ه.. ����س���رت ك���ّل���ي ح��ي��اء

وف��������ارق ال�������س���وف ع��ي��ن��ي ل����ني د����س���ت ال���ع���راء

ي������ ان����ح����ن����اء ال����ع����راي����ا ي�����ا ����س���ري���ف ال���ن���ق���اء

ال�����ه�����واء ت����ف����ل  ل  ق����ل����ب����ي..  ود  اأم������ط������رك 

ال����دم����اء دون  ج������رح  ب���ح���ي���ات���ي  ع����رف����ت  م�����ا 

ل��ل��ب��ق��اء ����س���ح���ت ل  ع����زم����ي  ����س���دي���ت  وي��������وم 

وامل�������س���اء ال�������س���ب���ح..  ل��ل��ق�����س��اي��د يف  اأر����س���ل���ك 

ل����ني ا�����س����وف ال��ق�����س��اي��د ت���ب���ت���دي يف ال�����س��خ��اء

ال�����س��ف��اء ت����رق����ى  ل����ني  ت��ن��ت��ظ��م يف و����س���وف���ك 

ج��ف��ن ع��ي��ن��ك ي�������س���اب���ه.. ���س��ي��ف م����اء ال�����س��م��اء

ال���ب���الء ت����زي����د  ب����وج����ه����ي، ل  �����س����اح ج����رح����ي 

ول������و ج����رح����ت احل����ن����اي����ا م�����ا ي���ف���ي���د ال�������دواء
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�سعر/ مرمي را�سد - االإمارات

�سعر/جمانة حداد - لبنان

�شجرتي �لزرقاء

ز ما �شـرت �أميِّ

م�����ا �����س����رت اأم������ّي������ز ب�����ني ������س�����ادق وك�������ذاب

اأغ������راب الأح�����ب�����اب يف ع��ي��ن��ي غ�����دو ال����ي����وم 

ب���ن���اب ي���ط���ع���ن���ي  ������س�����ار  اأوّده  وال�������ّل�������ي 

وع����ت����اب ود  ول  ����س���ح���ب���ة  ه����م����ت����ه  م������ا 

ل����ذي����اب جل����م����ع  اأن����ت����م����ي  لزم  اأ�����س����ب����ح����ت 

ه����ذول����ه اإل����ل����ي ����س���الح���ه���م ك������ذب واأن����ي����اب

اأ���س��ح��اب وج�����ودك  ويف  خ�����س��م��ك  غ��ي��ب��ت��ك  يف 

وط�������الب داع������������ي  ل����ل����خ����ري  دامي  ك�����ن�����ت 

ل����ك����ن ����س���دم���ن���ي م�����ن ����س���ري���ع���ت���ه���م ال����غ����اب

خ����ل����وين اأ�������س������األ ن��ف�����س��ي واأ������س�����ك وارت�������اب

واغ����ت����اب �����س����ار  ال�������  اأح����ك����ي  اإين  اأت�����رف�����ع 

حم������������راب ف�  نف�س���������ه  ظن  اإللي  من  ������ة  ق�سّ

واأح����ب����اب ن���ا����ش  ل����ه  )اإب���ل���ي�������ش(  اإن  وت���ب���ني 

ب�����ا ملْ�����ِل�����م اأوراق��������������ي وب�������ا �����س����ّك����ر ال����ب����اب

م�����ا ع�������دت اأم������ّي������ز م�����ن ح���ب���ي���ب���ي وع�������دوي

ال�������س���ت���ا �����س����ار ���س��وي واأغ���������رب غ����ري����ٍب يف 

لأج��������ل ي���ت�������س���ل���ق ي�������س���ع���د ل����ف����وق ي�������س���وي

ج����وي ط��������اق  ول  اأع�����م�����ت�����ه  امل���������س����ل����ح����ة 

ع�������س���ان اأ�����س����اي����ره����م واأ�����س����اي���������ش واأ�����س����وي

م�����ك�����اي�����د وح������ف������ر واأ�������س������ال������ي������ب ت����غ����وي

م����روي اأ����س���ب���ح���ت حم����ك����اي  ب�������ش ل ط���ل���ع���ت 

واأن�������وي واأع����������زم  ال�����ن�����ور  دروب  واأن���������س����د 

ب���ع�������ش اأ�����س����دق����ائ����ي ك�����ان�����وا ذي�������اب ت���ع���وي

توي! ال�س�������ر  عال������م  ف�  بع�����������دين  واأن�������ا 

ب������داخ������ل������ي الأي����������������ام حت�����ك�����ي وت���������روي

ظ��������ن اإن ك�����������ل الن�����������ا�ش ع اخلي�����������ر تن�������وي

جْم�������ّن�������د اأع���������وان���������ه وك���������م ق���������ال �����س����وي

وب�����ا خ���ّل���ي م�������س���م���ون ال��ت��ف��ا���س��ي��ل م���ط���وي!

اأوان تعرث عيناك على وحدتي

 ي�سري ال�سمت
ً
فاكهة 

والنوم عا�سفة.

الأبواب،

الأبواب املحّرمة ُت�ف�تح

وحواء حتفظ متارين الأمل.

 اأوان تعرث وحدتي على عينيك

دموع رغبتي تنمو وتراق

مّرة هي املّد املنتحر

موجة راك�سة راك�سة

�ستاء يهطل مدى الف�سول

وحينا رحيق ي�سيل �سهقة وقطرة

رحيق اأ�سد احتداما من الأمل

بداية ل تريد اكتمال
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�أعالم عربية

عبداهلل الربدوين

عبد�هلل  �لكبري  �ليمني  �ل�ساعر  ولد 

قرية  يف   1929 �ل��ع��ام  يف  �ل���ربدوين 

»�لربدون« يف �ليمن. �أ�سيب بالعمى يف 

�ل�ساد�سة من عمره ب�سبب �جلدري،در�ص 

يف مد�ر�ص »ذمار« ملدة ع�رص �سنو�ت ثم 

�نتقل �إىل �سنعاء حيث �أكمل در��سته يف 

كلية »د�ر �لعلوم« جامعة �لقاهرة، وتخرج فيها عام 1953. 

ُعني �أ�ستاذ�ً لالأدب �لعربي يف �ملدر�سة ذ�تها، وعمل م�سوؤول عن 

�لرب�مج يف �لإذ�عة �ليمنية. و�أدخل �ل�سجن يف عهد �لإمام �أحمد 

حميد �لدين و�سور ذلك يف ق�سائده.

�لآخرين،  �أ�سو�ت  هو �ساعر حديث، �رصعان ما تخل�ص من 

و�سفا �سوته عذبًا، �سعره فيه جتديد وجتاوز للتقليد يف لغته 

وبنيته ومو�سوعاته، حتى قيل:�إن هناك �سعر�ً تقليديًا و�سعر�ً 

حديثًا وهناك �سعر �لربدوين. 

تنا�سى �ل�ساعر نف�سه وهمومه وحمل هموم �لنا�ص، ودخل 

بفكره �مل�ستقل �إىل �ل�ساحة �ل�سيا�سية �ليمنية، وهو �مل�سجون 

»�إذ�عة  مدير  من�سب  عن  و�مُلبعد  �سعره،  ب�سبب  بد�ياته  يف 

�سنعاء«، و�ملجاهر باآر�ئه عارفًا ما �ست�سبب له من متاعب.

�أ�سدرت �لأمم �ملتحدة عملة ف�سية عليها  ويف عام 1982 

دو�وين  ع�رصة  �أ�سدر  �أنه  كما  �لعجز،  جتاوز  كمعاق  �سورته 

�سعرية، و�ست در��سات، �لأوىل عام 1972 بعنو�ن »رحلة يف 

�ل�سعر قدميه وحديثه«.

»طريق  يف   ،1961 بلقي�ص«  �أر�ص  فهي:»من  دو�وينه  �أما 

�أم بلقي�ص«  1970، »لعيني  �لغد«  ، »مدينة   1967 �لفجر« 

1973 »�ل�سفر �إىل �لأيام �خل�رص« 1974 »وجوه دخانية يف 
مر�يا �لليل« 1977، »زمان بال نوعية« 1979 »ترجمة رملية 

لأعر��ص �لغبار« 1983 »كائنات �ل�سوق �لآخر« 1986، »رو�غ 

�مل�سابيح« 1989.

 30 �لثنني  يوم  �سباح  من  ع�رصة  �حلادية  �ل�ساعة  ويف 

للعالج  �لأردن  �إىل  �ل�ساعر  �سفر�ت  �آخر  ويف   1999 �أغ�سط�ص 

توقف قلبه عن �خلفقان، بعد �أن خلد ��سمه كو�حد من �سعر�ء 

�لعربية يف �لقرن �لع�رصين.

من ق�سيدة »ليايل �جلائعني«:

�أدب عاملي

كاتلني كالدما 

ولدت �ل�ساعرة كاتلني كالدما يف ��ستونيا 

�لأولية  در��ستها  �أمت��ت  وفيها   ،1970 عام 

�للغتني  در�ست  و�جلامعية،حيث  و�لثانوية 

�ساعرة وناقدة  �لأ�ستونية و�لجنليزية. وهي 

من  كبري�ً  ع��دد�ً  �أ�سدرت  ونا�رصة.  ومرتجمة 

�لأعمال �ل�سعرية ونالت عدة جو�ئز �أدبية يف 

�لإبد�ع و�لرتجمة. ترجمت عدد�ً من �لأعمال �لإبد�عية من �لجنليزية 

�إىل �ل�ستونية وبالعك�ص، وترجمت ن�سو�سها لالجنليزية و�ل�سبانية. 

تر�أ�ص فرع »ر�بطة �لقلم �لدولية« يف ��ستونيا حيث تقيم.

�ساهمت يف عدٍد كبرٍي من �لفعاليات �لثقافية �لأملانية و�لدولية، 

�إ�سافة �إىل ن�ساطها يف جمايل �لن�رص و�لرتجمة.

�إىل �لنافذة

كل مرة عندما �أكون بالطريق �إىل �لنافذة مع كوب �ساي

ي�سبح �جلو �أجمل.

�لهو�ء يت�سبب.

على �لأ�سجار تتدىل �أقر�ط طويلة.

و�لطيور �ل�سغرية تتاأرجح على �أ�سجار �جلري�ن.

ي�رصق ينبوع �حلياة )�ل�سم�ص(

وترتك ��سعتها خطوطًا ذهبية، 

يف �لغرفة،

على �جلد�ر �لد�فئ،

على �لطباخ،

�غ�سان تتفتح..

ر�ئعًة، بهدوء، ت�سقط ورقة.

��سرت�حة

ع�رص ثو�ن وتنف�ص عميق.

دقيقة و�حدة لت�ستمتع بلحظة.

دقيقتان ل�سنع كاأ�ص من �ل�ساي.

ع�رص دقائق لريوق �لر�أ�ص للتفكري.

ع�رصون دقيقة لالت�سال بالأُم.

ن�سف �ساعة للقيام بالريا�سة.

ب�سع �ساعات لقر�ءة كتاب جيد.

يوم و�حد لأ�سعر بالرتياح.

نهاية ��سبوع لتاأمل �لنجوم

��سبوعان لتعبئة �لطاقة.

�سهر و�حد لتعلم �سيء جديد

�سيف و�حد لتكون طفاًل من جديد.

عام و�حد لكت�ساف �لعامل.

حياة �أخرى لندرك معنى �حلياة.

�أو رمبا خم�ص دقائق لعمل ل �سيء.

يا ليل ، من جري�ن كوخي ؟ من هم 

�ل�جائعون �ل�سابرون على �لطوى 

�لآك�ل�ون ق�لوبهم ح�قد� ع�لى 

�ل��سامتون و ف�ي معاين �سمتهم 

و ي�لي ع�لى جري�ن كوخي �إّنهم 

وي�لي ل�هم من بوؤ�ص حمياهم و يا 

�أن��وح ل�ل�م�ست�سعفني و �إّن�ني 

و�أح��ّسهم يف �سّد روحي يف دمي 

ف�كاأّن ج�ري�ين ج�ر�ح ت�حت�سي 

ن�امو� على �لبلوى و �أغفي عنهمو 

م�ا ك�ان �أ�س�قاهم و �أ�سقاين بهم 

م�رعى �ل��سقا و ف�ري�سة �لأرز�ء

�س�رب �ل�ربا ل�لريح و �لأن�و�ء

ت�رف �ل�ق�سور و ث�روة �لبخالء

دن�يا م�ن �ل�سّجات و �ل�سو�ساء

�لإع�ياء �لإف��ال�ص و  �أل�ع�وبة 

وي�لي م�ن �لإ�س�فاق ب�البوؤ�ساء

�أ�س�قى م�ن �لأي�تام و �ل��سعفاء

يف نب�ص �أع�سابي و يف �أع�سائي

 �لأ�س�ى م�ن �أدمعي و دمائي
ّ
ري

ع�طف �ل�قريب ورحمة �لرحماء

و�أح��ّس�ني ب��سقائهم و �س�قائي
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اإن عملية التنمية والبناء والتطوير ل تعتمد على من هم يف موقع امل�سوؤولية فقط، بل حتتاج اإىل 

ت�سافر كل اجلهود لكل مواطن على اأر�ش هذه الدولة.

املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »رحمه اهلل«

�أمثال �سعبية

- معي�سة يوم ما �أد�فع عن �سنة..

معي�سة: �لدخل

�أد�فع: تد�فع

�أي �أن �لدخل �لذي �سياأتيك ليوم و�حد فقط، ل ميكن تعي�ص عليه ملدة 

ب�سكل  للرزق  م�سدر  عن  �لبحث  يحاول  �أن  �لإن�سان  على  ويجب  عام، 

د�ئم.

- من يزرع �ل�سوك يجنيه..

�رص  يف  يقع  �أن  فالبد  �لفنت  ويثري  �ل�رص  يعمل  مبن  �ملثل  ي�رصب 

�أعماله.

- من دق �لباب، ياه �جلو�ب..

ياه: جاءه.

ي�رصب �ملثل بالإن�سان حينما يبد�أ �أو يتقدم باخلري �أو بال�رص ف�سيح�سل 

على جز�ئه باخلري �أو بال�رص ح�سب عمله.

حرفة قدمية

احلدادة

على  لت�ساعده  �لنار  �حلد�د  ي�ستخدم 

تطويع �حلديد يف عدة �سناعات يدوية 

ت�سنع من �ملادة نف�سها، �إذ ي�سع قطعة 

فيها  �لفحم  حرق  ُيذكى  نار  �حلديد يف 

�لقطعة،  ت�سكيل  لي�سهل  وذلك  مبنفاخ، 

�أي ق�سيب معدين  ثم يرفعها ب�)�لكاّلب( 

معقوف لرفع �حلديد من �أتون �لنار بعد 

�ل�سند�ن  على  وي�سعها  لونها،  يحمر  �أن 

لطرقها باملطرقة حتى تقرتب من �ل�سكل 

�ملطلوب، في�ستخدم حينها )�ملقطع( �أد�ة 

لتحديد  �حلديد،  ت�سكيل  يف  ت�ستخدم 

تغدو  قد  �لتي  للقطعة  �لنهائي  �ل�سكل 

حمما�ص قهوة �أو ملقاطًا �أو �سكينًا، �أو ت�سبح )د��سًا( �ملنجل �أو )م�ساحى( 

�ملجرفة حتتاج �إىل ذر�ع خ�سبية.

كنايات مالحية:

)طارح بالناقة(

طارح: م�سطلح بحري ومعناه ر�أ�ص يف �ملر�سى، و�ملر�سى 

هو: �لبندر �أو �لدر �أو �مليناء �ملوؤقت �لذي تر�سو فيه �ل�سفن، 

�لبحر،  فيعر�ص  �ل�سحلة  �ملياه  فيه  مكانًا  يكون  وقد 

و»�لناقة« موقع من مو�قع �لنجوم »�لديرة«، �أي �لبو�سلة 

�لبحرية.

يف حال ر�سو �ملركب يف مو�قع �لرياح �ل�سديد، فالبحارة 

من  يخرجو�  فهم مل  وحِم��ن،  �أه��و�ل  فيه  ما  كل  يتوقعون 

بيوتهم للبحث عن لقمة �لعي�ص �ل�رصيفة، �إل وهم يعلمون 

متامًا ماذ� يعني �لبحر ورياحه وعو��سفه �ملغرقة.

وقد �أورده �ل�سمالن وقال: ي�رصب لل�سخ�ص �لذي يكون يف 

مكان معر�ص للخطر، ويقولون:�إن �أحد �لنو�خذة �سدم �سفينة 

كانت ر��سية، وكان �لنوخذة ي�سري يف جمرى �لناقة، وملا 

�ساأله نوخذة �ل�سفينة �مل�سدومة: ملاذ� �سدمهم قال له:»�أنت 

طارح بالناقة«، فذهبت مثاًل.

)طري بحر(

�إنه �أ�سبه ما يكون بطائر �لبحر، وكما يقال يف �لأمثال:)طري 

�لبحر ما يعي�ص يف �لرب( وهو قريب من مثل )�ل�سمكة ما 

تعي�ص �إل يف بحرها(.

�أن تعي�ص يف غري بيئتها فهي  �إن طيور �لبحر ل ميكن 

مالذها و�سلة غذ�ئها.

�أو  م�سكنه  تغيري  يرغب يف  ل  من  على  و�لكناية:تطلق 

باه. موطنه �أو �لبيئة �لتي �سهدت طفولته و�سِ

عبار�ت:

»ِدهديه«

�أي �أ�رصع، وتقال عندما يقوم �سخ�ص بعمل ما ،فيقال له 

»دهديه«، �أي �أنه �لعمل ب�رصعة.
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قر�ء�ت

�جتازت عملية �لت�سنيع يف دول �خلليج �لعربية �لعديد من �ملر�حل منذ �نطالقتها يف فرتة ما بعد 

�كت�ساف �لنفط وت�سديره بكميات جتارية بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، حيث تز�من ذلك مع ت�ساعف 

�حتياجات �لعامل من �لطاقة وبخا�سة حاجات �أوروبا �لتي دمرتها تلك �حلرب.

م�ستويات  �رتفعت  �ملا�سية،  �لثالثة  �لعقود  �خلليجية يف  لالقت�ساد�ت  �ل�رصيع  �لنمو  ظل  ويف 

�ملعي�سة، مما �أوجد حتديات كبرية لدول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، تتمثل يف �رصورة 

�إيجاد م�سادر بديلة للدخل، و�لهتمام بالتنمية �ل�سناعية. وهذه �لدر��سة تو�سح �لطرق و�لأ�ساليب 

�لتي �ست�ساعد دول �ملجل�ص على ��ستغالل �لتغري�ت �ملحلية و�لدولية لتنمية �لقطاع �ل�سناعي �لو�عد 

لتنويع م�سادر �لدخل �لقومي، وذلك باتباع منهجية حتليلية تاريخية يف در��سة �لنمو �لقت�سادي 

و�ل�سناعي يف دول جمل�ص �لتعاون.

لقد مرت عملية �لت�سنيع مبر�حل عديدة منذ �نطالقتها قبل ن�سف قرن، بحيث متيزت كل مرحلة 

بخ�سائ�ص عدة، عك�ست �لتوجهات �ل�ستثمارية للقطاعني �حلكومي و�خلا�ص من جهة، ومتطلبات 

�لأ�سو�ق �ملحلية و�خلارجية من جهة �أخرى، وعليه فاإن �لكتاب يق�سم عملية �لت�سنيع يف دول جمل�ص 

�لتعاون �إىل مرحلتني رئي�سيتني ويتناولهما يف حمورين، �إذ متيزت �ملرحلة �لأوىل بالنغالق �لن�سبي 

لالأ�سو�ق �لعاملية، و�حلماية و�لعقبات �جلمركية يف فرتة ما قبل �لعوملة و�لتي �متدت حتى منت�سف 

�لت�سعينيات �إىل نهاية �لعقد �لأول من �لقرن �حلايل، و�لتي �سكلت نقلة نوعية يف عملية �لت�سنيع 

يف دول �ملجل�ص.

ويتناول �ملحور �لثاين �مل�ستجد�ت �لتي �أحدثتها �لعوملة وبروز منظمة �لتجارة �لعاملية و�أثرها 

يف �لعالقات �لقت�سادية �لدولية، ومدى �نعكا�ص ذلك على �لقت�ساد �لعاملي و�لإمكانيات و�لفر�ص 

�لتي تتو�فر لدول جمل�ص �لتعاون لت�سخري هذه �لإمكانات خلدمة �أهد�فها �لإ�سرت�تيجية �ملتمثلة يف 

تنويع م�سادر �لدخل.

تت�سمن حمتويات �لكتاب: مقدمة وثالثة ف�سول تدور حول �لتنمية �ل�سناعية يف دول �خلليج 

�لعربية يف مرحلة ما قبل �لعوملة، وم�ستجد�ت �لتنمية �ل�سناعية يف ظل �لعوملة، وحتديات �لت�سنيع 

فيها، ويحتوي �لكتاب �أي�سًا على �خلامتة و�لهو�م�ص و�لتعريف باملوؤلف. 

�لتنمية �ل�شناعية يف دول �خلليج �لعربية يف ظل �لعوملة 

تاأليف: حممد عبد الرحمن الع�سومي

�لنا�رص: مركز �لإمار�ت للدر��سات و�لبحوث، �أبوظبي 2010، �لطبعة �لأوىل 96 �سفحة.

يدور �لكتاب يف فلك �ملفكر �لكبري توفيق �حلكيم كو�حٍد من عمالقة �لأدب �لإن�ساين، فيقدم قر�ء�ت 

خمتلفة من زو�يا عديدة، وبروؤى ع�رصية بعيدة عن تاأثري�ت �لتاريخ و�سغوطات �لو�قع �خلا�سة، فقد 

كان توفيق �حلكيم مفكر�ً من نوع فريد، وهو و�حد من �لذين �أثرت �أفكارهم يف �لتكوين �لفكري لأجيال 

من �لقر�ء و�لكتاب.

دقائق حياته  ومعرفة  �حلكيم  توفيق  �سرية  عن  للحديث  �ملوؤلف  �عتمدها  �لتي  �مل�سادر  و�أبرز 

وفكره وفل�سفته وتوجهاته و�لعو�مل �لتي �أثرت فيه �أو �أثره يف �لآخرين؟ كتبه �لتي ت�ستمل �أنو�عًا 

�أدبية وفكرية كثرية، كامل�رصحيات و�لرو�يات، و�لق�س�ص و�لكتب، و�ل�سرية �لذ�تية، ويف �إطار �ل�سرية 

له �ثنا ع�رص كتابًا منها: �سجن �لعمر، يوميات نائب يف �لأرياف، عد�لة وفن، توفيق �حلكيم �ل�ساخر، 

فن �لأدب، من �لربج �لعاجي، حمار �حلكيم، وثائق من كر�ري�ص �لأدباء، زهرة �لعمر، حتت �مل�سباح 

�لأخ�رص، �أنا وحماري.

و�أما �لكتب �لتي تناول فيها �سرية حياته ب�سكل غري مبا�رص فهي: عودة �لروح، ر�ق�سة �ملعبد، 

�لرباط �ملقد�ص، ع�سفور من �ل�رصق.

ولد �حلكيم يف دمنهور، وكرثت تنقالته من �لإ�سكندرية �إىل �لقاهرة، ثم �سافر �إىل باري�ص، ولكل 

من هذه �لأمكنة �أثره �لكبري يف نتاجه، كما تاأثر �حلكيم �أي�سًا باأقاربه و�أهله، وبالأدباء و�ملفكرين 

و�لعلماء �لذين قر�أ �أعمالهم �أو كانت تربطه بهم �ملعرفة �لوثيقة.

وبعد �أن يتناول �لكتاب ن�ساأة �حلكيم وريادته يتحول �إىل �ملوؤثر�ت �ملبا�رصة وغري �ملبا�رصة يف 

�سخ�سيته، ثم ريادته �لفكرية يف �لأدب و�مل�رصح، ومترده على �ل�سكل و�مل�سمون متخذ�ً م�رصحية )يا 

طالع �ل�سجرة( �أمنوذجًا.

توفيق �حلكيم .. �لر�ئد �ملتمرد 

تاأليف: عبد الإله عبد القادر

�لنا�رص: جملة �لر�فد، �ل�سارقة، �سبتمرب 2010 ، �لطبعة �لأوىل 184�سفحة.
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ير�سد  �لكتاب  �لهدف، وهذ�  بلوغ  فاإنه ميكنه  �لإن�سان،  لدى  و�لإر�دة  و�لعزم  �لإ�رص�ر  �جتمع  �إذ� 

ق�س�ص مبدعني �إمار�تيني �سباب ��ستطاعو� �أن يبلغو� �أهد�فهم، فقد حر�ص �ملوؤلف على ر�سد جتارب 

بع�ص �لناجحني يف �ملجتمع �لإمار�تي، وقدم �رصحًا مف�ساًل عن �ملر�حل �لتي مرو� بها، و�مل�ساعب 

�لتي و�جهوها، �إميانًا منه باأنه يجب �أن تكون ق�س�ص �لنجاح من و�قعنا �ملعا�رص حتى يكون تاأثريها 

فاإن ذلك  �أبطالها �سخ�سيات تعي�ص بيننا، حتى ن�سمع وندرك جناحها،  �أن يكون  ملمو�سًا، ويجب 

�سوف يوؤثر فينا، لأن يف ذلك مثاًل حيًا يتج�سد يف �سخ�ص يعي�ص يف بيئتنا ويعاين من �ل�سعوبات 

�أكرث من وهم  �لذي هو لي�ص  �لتي نعاين منها مما ي�سهل علينا ك�رص �مل�ستحيل  و�لعو�ئق نف�سها 

�سنعته نفو�سنا.

وعلى �سفحاته ي�ست����عر�ص �لكتاب �لذي بني �أيدينا ق�س�ص جن������احات كل من: حممد �سعيد 

�سه�������ادة  على  �حلائز  �جل���زيري  وخليف����ة  �لكرتونية،  )فريج(  �سخ�سي�������ات  مبتكر  حارب 

�خلا�سة  �لتح��كم  �أنظمة  يف  متخ�س�سة  �رصكة  �أن�س���اأ  وقد  �ملعمارية،  �له��ند�سة  �ملاج�ست��ري يف 

E-Home Automation :باملن���ازل �أ�سم���اها

و�سّب جّل �هتمامه على تطوير �رصكته، ف�سار يتنقل من دولة �إىل �أخرى، ومن م�سنع �إىل �آخر يف 

خمتلف �أرجاء �لعامل لتحقيق هدفه �لتقني �ملتقدم.

وثالث �سخ�سيات �لكتاب هو: حيدر حممد مبتكر م�سل�سل )�سعبية �لكرتون( و�سخ�سياتها، و�لر�بع 

هو: هيثم �لري�ص �لذي ح�سل على حقوق �لمتياز �خلا�سة ب�سخ�سيات �مل�سل�سل �لكرتوين )�لفريج(، 

و�خلام�ص �أحمد �لرياي�سة.. ملك ف�ساتني �لأعر��ص، و�ل�ساد�ص في�سل عبد �لعزيز �لبناي �لذي يعترب 

�ملحرك �لرئي�سي ل�رصكة »�أك�سيوم تليكوم«.

من  ياأتي  و�إمنا  �ملتينة،  �ل�سخ�سية  �لعالقات  �أو  للرث�ء  نتيجة  لي�ص  �لنجاح  �أن  �لكتاب  ويوؤكد 

�ملوؤلف يف  �أو حاجز، ويخل�ص  باأي عائق  �لرتطام  �لتوقف بعد  و�لإر�دة وعدم  و�لإ�رص�ر  �ملو�ظبة 

خامتة �لكتاب �إىل �أن طريق �لنجاح و�لإبد�ع لي�ص مفرو�سًا بالورود.  

�لكتاب: �إمار�تيون .. كيف جنحو�؟ 

تاأليف: مر�سد حممد اأحمد

�لنا�رص: د�ر �لعامل �لعربي للن�رص و�لتوزيع، دبي، 2010 ، �لطبعة �لأوىل، 136�سفحة.

وتطور  �ملختلفة  �لعلوم  باأ�سول  �لعربي  �لقارئ  تزود  مو�سوعية  قاعدة  توفري  �إىل  �لكتاب  يعمد 

م�سار�تها وم�سادرها ومر�جعها و�آثار رو�دها، وقد روعي يف ذلك �إظهار �خلط �لبياين �ملت�ساعد لتطور 

�لنظريات �لفكرية �لقدمية و�ملعا�رصة وت�سافرها، و�إز�لة �للب�ص �لذي يعرتي تد�خالتها �ملعقدة، بحيث 

ميكن للقارئ �أن يكت�سف على نحو تدريجي ماهية �لعالقات �لتي تنطوي عليها �لظو�هر �لعامة �لتي 

تتحكم مب�سرية �ملجتمعات �ملعا�رصة.

وملا كانت �ل�سيا�سة حتكم �لعامل، فقد جاء �لكتاب يف �أربعة �أق�سام، �لأول فيه ثالثة ف�سول �أولها: 

عن علم �ل�سيا�سة حيث كتب ن�رص حممد عارف عن: تنظيم �ملجتمعات �لب�رصية و�إدر�كها، وثانيها: عن 

�لعلوم �لجتماعية وقد تناول فيه �أبو بكر باقادر: �لعلوم �لجتماعية و�لو�قع �لفكري عند �مل�سلمني، 

وثالثها: كتب فيه �سعيد بن �سعيد �لعلوي عن �ملجتمع �ملدين.

ود�ر �لق�سم �لثاين حول فقه �لإ�سالح وفيه كل من �لف�سل: �لف�سل �لر�بع و�لذي يدور حول �لنهو�ص 

و�لإ�سالح، وفيه كتب ر�سو�ن �ل�سيد عن �مل�سار و�ل�سريورة، و�لف�سل �خلام�ص �لذي تناول فيه �أحمد 

�خلملي�سي: �إ�سكاليات �لعقل �لفقهي �ملعا�رص وو�سائل جتاوزها، و�لف�سل �ل�ساد�ص حيث كتب فيه عبد 

�هلل �ل�سيد ولد �أباه عن �لل�سانيان و�آثارها يف قر�ءة �لرت�ث و�لعلوم �ل�رصعية.

و�لق�سم �لثالث من �لكتاب عن �لإ�سالح وفيه ثالثة ف�سول �أي�سًا؛ ففي �لف�سل �ل�سابع كتب فيه عبد 

�لإله بلقزيز عن �لإ�سالح �ل�سيا�سي و�لقت�سادي و�لتعليمي، وكتب يف �لف�سل �لثامن، �أحمد بن حممد 

�لعي�سى عن �لق�سايا �لكربى و�نعكا�ساتها على �حلياة �لجتماعية، فيما كتب عبد �لعزيز �خل�رص عن 

�لثقافة �ل�سعودية.. تطور�ت �لفكر بني مرحلتني.

و�سمل �لق�سم �لر�بع كاًل من �لف�سل �لعا�رص �لذي كتب فيه يا�رص �أمني عن �ملفاهيم �لأولية لعلم 

�لقت�ساد، و�لف�سل �حلادي ع�رص �لذي تناول فيه حممود عبد �لف�سيل �لتجربة �لآ�سيوية يف �لتنمية 

�ملعلومات  نبيل علي مع م�سادر  ماليزيا، وتوقف  لتجربة  �إ�سارة خا�سة  �مل�ستفادة مع  و�لدرو�ص 

و�كت�ساب �ملعرفة يف �لف�سل �لثاين ع�رص.

يف �لجتماع �ل�شيا�شي و�لتنمية و�لقت�شاد وفقه �لإ�شالح

تاأليف: عبد العزيز القا�سم واآخرون

�لنا�رص: �ل�سبكة �لعربية لالأبحاث و�لن�رص، بريوت، 2010م، �لطبعة ��لأوىل، 376�سفحة.
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�لتجارية  �ل�رصكات و�ملوؤ�س�سات  يعاين عامل 

ما  تتمثل يف ت�رصيب  �ل�سخمة م�سكلة مزمنة، 

مناف�سني  �إىل  �إلكرتونية  معلومات  من  متتلكه 

يلحق  مما  �ل�سوق،  يف  بال�رص�ء  يرغب  ملن  �أو 

من  فادحة  مادية  خ�سائر  �ل�سحية  بال�رصكة 

حيث خ�سارتها ل�سفقات �أو عمالء �أو مناق�سات، 

ومعنوية من حيث �سمعتها يف �ل�سوق و�هتز�ز 

يف  ُمدرجة  �رصكة  كانت  �إذ�  خا�سة  بها،  �لثقة 

�لبور�سة. 

��ستدالالت رقمية

بور�سيد  حممد  ر��سد  �لدكتور  �لعقيد  ويوؤكد 

ب���اإد�رة  �ملنظمة«   »�جل��رمي��ة  ق�سم  رئي�ص 

�لتحريات و�ملباحث �جلنائية يف �رصطة �أبوظبي 

�لق�سايا  من  عدد  �لإد�رة  �إىل  ورد  قد  �أنه  على 

�أ�رص�ر مت �سبط مرتكبيها خالل  تتعلق باإف�ساء 

��ستثمارية  ل�رصكات  وجميعها  �ملا�سي،  �لعام 

وعقارية، م�سري�ً �إىل �أن �إد�رة �لتحريات و�ملباحث 

�ل�رصكات  من  �لبالغات  مع  تتعامل  �جلنائية 

بو�سائل وطرق  �ل�رصية  �إف�ساء معلوماتها  حول 

و�أحدث  �ملمار�سات  لأف�سل  وفقًا،  �إلكرتونية 

و�لتحرّي  �لبحث  �أعمال  يف  �ملتبعة  �ملعايري 

وجمع �ل�ستدللت يف �جلر�ئم �للكرتونية وهي 

��ستدللت ذ�ت طبيعة خا�سة نظر�ً لكونها رقمية 

ولي�ص تقليدية. 

بع�ص  بالفعل  وردت  �أنه  بور�سيد،  ويو�سح 

معلوماتها  �إف�ساء  حول  �رصكات  من  �لبالغات 

ولكنها  �إلكرتونية،  وط��رق  بو�سائل  �ل�رصية 

بالغات قليلة، حيث مت ك�سف مالب�سات �جلرمية 

من خالل �ملجهود�ت �لتي يقوم بها فرع �جلر�ئم 

�لإلكرتونية يف �أعمال �لبحث و�لتحرّي، ثم ياأتي 

فح�ص  يف  �لإل��ك��رتوين  �ملخترب  دور  ذلك  بعد 

�لأجهزة �لتي يتم �سبطها من قبل فرع �جلر�ئم 

�لإلكرتونية يف »م�رصح �جلرمية«، و�لتي تر�سل 

�إىل �ملخترب �لإلكرتوين لفح�سها و�إثبات �حلالة.

هذه  مثل  وق��وع  على  �ملرتتبة  �لآث��ار  وعن 

ت�رصر  �لنتائج  �أبرز  �إن  بور�سيد:  يقول  �جلرمية 

�ل�رصكات �مل�ستهدفة ب�سكل �أو باآخر، وقد يختلف 

حجم �ل�رصر تبعًا حلجم �ملعلومات �لتي وقعت 

�أو  �ل�رصكة  ون�ساط  حجم  �أو  �جلرمية،  عليها 

�أو �ل�سناعية، مما يرتتب  �ملوؤ�س�سة �لقت�سادية 

عليه خ�سائر مادية، حيث تكون �ملعلومات �لتي 

يف  م�رصوعة  غري  بطريقة  عليها  �حل�سول  يتم 

�أ�رص�ر�ً  �أو  و��سرت�تيجيات  خططًا  �لأحو�ل  غالب 

�أو مو��سفات ومقايي�ص قد يتم بيعها  �سناعية 

ل�رصكات مناف�سة.

وبخ�سو�ص �لعقوبة �ملفرو�سة على مرتكبي 

هذ� �جلرم، يو�سح �لعقيد بور�سيد �أن �ملادة )2( 

�لفقرة )1( و�لفقرة )2( من �لقانون �لحتادي رقم 

)2( ل�سنة 2006 يف �ساأن مكافحة جر�ئم تقنية 

�ملعلومات تعاقب كل فعل عمدي يتو�سل فيه 

معلوماتي  نظام  �أو  موقع  �إىل  حق  وجه  بغري 

�سو�ء بدخول �ملوقع �أو �لنظام، �أو بتجاوز مدخل 

م�رصح به �إذ� ترتب على �لفعل �إف�ساء بيانات �أو 

باإحدى  �أو  وبالغر�مة  باحلب�ص  وذلك  معلومات 

هاتني �لعقوبتني.

�أ�رش�ر للبيع 
ق�سايا اإف�ساء الأ�سرار با�ستخدام تقنية املعلومات من اجلرائم التي تكّبد ال�سركات خ�سائر فادحة يف بع�ش الأحيان.

اأمرية الري�شي 
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مو�كبة

هذه  ك�سف  يف  �مل�ستخدمة  �لأج��ه��زة  وع��ن 

�لطنيجي  حممد  عمر  �لر�ئد  يو�سح  �جلرمية، 

مدير فرع �جلر�ئم �لإلكرتونية يف �إد�رة �لتحريات 

قائاًل:  �أبوظبي  �رصطة  يف  �جلنائية  و�ملباحث 

»مبا �أن هذ� �لنوع من �جلر�ئم يطلق عليه جر�ئم 

�مل�ستخدمة  �لأجهزة  ف��اإن  �ملعلومات،  تقنية 

للتعامل معه هي �أجهزة خمتربية تكنولوجية، 

حيث تقوم هذه �لأجهزة بتحليل �لدو�ئر و�حلقول 

�ملغناطي�سية و�لنب�سات �لكهربائية �لتي ل ميكن 

�إدر�كها باحلو��ص �لطبيعية لالإن�سان« .

�إىل  �لإلكرتونية  �جلر�ئم  فرع  مدير  وي�سري 

حر�ص �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان 

نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �لد�خلية على 

و�لإلكرتونية  �لتقنية  �لتطور�ت  مو�كبة خمتلف 

�لعاملية يف جمال مكافحة �جلر�ئم �لإلكرتونية 

وعلم �لأدلة �جلنائية �لإلكرتونية، لفتًا �إىل �أنه 

مع �لتطور �مل�ستمر يف �لتكنولوجيا وتطبيقاتها 

للمجتمعات  �ل�رصوري  من  �أ�سبح  �ملختلفة 

مو�كبة هذ� �لتطور ب�سورة �رصيعة، خا�سة و�أن 

�أمناط �جلر�ئم �لإلكرتونية باتت تو�كب �لتطور�ت 

�لتكنولوجية مبا ل يقل عن 80 باملئة.

وي�سيف قائاًل: �أنه من خالل �لتقنيات �حلديثة 

�ملتوفرة للمخترب �لإلكرتوين فاإنه بات من �ملمكن 

�حل�سول على معلومات و�أدلة يقبلها �ملنطق بعد 

فح�ص �أجهزة �لكمبيوتر �مل�ستبه يف ��ستخد�مها 

معلومات  بت�رصيب  تتعلق  مر��سالت  �إج��ر�ء  يف 

�رصية، م�سري�ً �إىل �أن �حل�سول عليها يتم باإجر�ء�ت 

�حل�سابية  �لبيانات  حتليل  على  تعتمد  علمية 

�مُلخزَّنة يف �أجهزة �لكمبيوتر وملحقاتها و�سبكات 

�لت�سال، وباكتمال هذه �لإجر�ء�ت، يتم �لتاأكد مما 

�إذ� كانت هذه �لأجهزة قد ��ستخدمت يف ت�رصيب 

معلومات �رِصّية �أم ل؟.

ن�شائح

لكي حتافظ �ل�رصكات على �رصية معلوماتها من �لإف�ساء ين�سح �لطنيجي ب�رصورة �أن تقوم هذه 

�ل�رصكات باتخاذ �لعديد من �لإجر�ء�ت حلماية �رِصّية �ملعلومات �خلا�سة بها مثل: ��ستخد�م بر�مج 

حماية �إلكرتونية للحد من خطورة �ملت�سللني وقر��سنة �ملعلومات، �أو بناء ما ي�سمى باجلدر�ن 

�لنارية و�جلدر�ن �لعازلة، وت�سفري �ملعلومات و��ستخد�م �لرب�مج �مل�سادة للفريو�سات.
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مو�شوع �لغالف

�رصطة �لإمار�ت ت�سارك يف �لحتفال 

�مل�ستوى  على  �ل�����رصط��ة«  ب���»ي��وم 

�لت�سلل  حم��اولت  وت��و�ج��ه  �لعربي.. 

و�لردع..  �حل�سم  �إىل  بالجتاه  �ملتز�يدة 

�جلر�ئم  �أك��رث  ملو�جهة  ن��دوة  وتنظم 

�لقت�سادية �نت�سار�ً، وهي �إ�سد�ر �سيكات  

تعي�سه  ملا  �أمثلة  وهذه  ر�سيد..  بدون 

�أح��د�ث.. وعناوين  �لإم��ار�ت من  �رصطة 

لبع�ص ما يت�سمنه هذ� �لعدد.

�سارك �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل 

نهيان رئي�ص �لدولة يف �جتماعات �لدورة �ل�ساد�سة 

لدول  �لتعاون  ملجل�ص  �لأعلى  للمجل�ص  ع�رصة 

�خلليج �لعربية، �لتي عقدت يف �لعا�سمة �لُعمانية 

دي�سمرب   6 �إىل  يناير   4 من  �لفرتة  خالل  م�سقط 

�ملا�سي.

�لق�سايا  من  عدد�ً  �ملجل�ص  دول  قادة  وناق�ص 

�ملتعلقة مب�سرية �ملجل�ص يف جو�نبها �ل�سيا�سية 

و�لقت�سادية وبع�ص �لق�سايا �ل�سيا�سية �لإقليمية 

و�لدولية.

م�ساور�ت  �لدولة  رئي�ص  �ل�سمو  �ساحب  وعقد 

و�ل�سمو  �جلاللة  �أ�سحاب  �إخو�نه  مع  و�ت�سالت 

�أعمال  هام�ص  على  �لتعاون  جمل�ص  دول  ق��ادة 

موؤمتر �لقمة.

�لر�أي حول  تبادل   �للقاء�ت  هذه  وجرى خالل 

من  ما  وكل  �خلليج،  منطقة  يف  �لو�سع  تطور�ت 

�أن يدعم م�سرية �لعمل �خلليجي �جلماعي،   �ساأنه 

كما تد�ر�ص �لقادة �لق�سايا �ملطروحة على �لقمة 

وتن�سيق �ملو�قف ب�ساأنها.

دعم �الإمار�ت

وقد جدد �ملجل�ص �لأعلى لدول جمل�ص �لتعاون 

موقفه  �أعماله  ختام  يف  �لعربية  �خلليج  لدول 

�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  وم�ساندة  بدعم  �لثابت 

�ملتحدة وتاأكيد �سيادتها على جزرها �لثالث:»طنب 

�لكربى، وطنب �ل�سغرى، و�أبو مو�سى« ودعمه �لتام 

وتاأييده �ملطلق لكافة �لإجر�ء�ت و�لو�سائل �ل�سلمية 

على  �سيادتها  ل�ستعادة  �لإم��ار�ت  تتخذها  �لتي 

�إىل  �لقبول باإحالة �خلالف  �إىل  �إير�ن  �جلزر، ودعا 

حمكمة �لعدل �لدولية، وب�ساأن �لعر�ق: �أكد �ملجل�ص 

ذ�ت  �لأمن  لقر�ر�ت جمل�ص   تنفيذه  �رصورة  على 

�ل�سلة بعدو�نه على دولة �لكويت،  و�أكد �لتعاطف 

مع �ل�سعب �لعر�قي �ل�سقيق.

مو�جهة �الإرهاب

�لتعاون  جمل�ص  لدول  �لأعلى  �ملجل�ص  و�سدد 

تكثيف  ����رصورة  على  �لعربية  �خلليج  ل���دول 

�لت�سالت بني �لدول �لأع�ساء ملو�جهة �ملمار�سات 

وتكري�ص  تعزيز  خ��الل  من  �لهد�مة  �لإره��اب��ي��ة 

�لأمنية  �لأجهزة  خمتلف  بني  و�لتعاون  �لتن�سيق 

و�لإعالمية و�لتعليمية حلماية �ملجتمع �خلليجي 

من تاأثري�ت �لظو�هر �لدخيلة ومو�جهتها، و�إف�سال 

خططها �لتاآمرية معربًا عن رف�سه �ل�سديد و�إد�نته 

مع  قاطع  ب�سكل  تتعار�ص  �لتي  �لإرهاب  لظاهرة 

�لإ�سالم منها  �لإ�سالمي �حلنيف و�إن  �لدين  مبادئ 

بر�ء.

مقرر�ت �لدورة �ل�شاد�شة ع�رشة ملجل�س �لتعاون

تعزيز وتكثيف �لتعاون �لأمني �خلليجي
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��ستقبل �لعقيد �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل 

�أبوظبي مبكتبه معايل  نهيان مدير عام �رصطة 

�سيف �جلرو�ن وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية.

ومت خالل �للقاء بحث �سبل دعم �أوجه �لتعاون 

�لعمل  ووز�رة  �أبوظبي  �رصطة  بني  و�لتن�سيق 

و�ل�سوؤون �لجتماعية.

كما ��ستقبل �سموه �سعادة ديفيد ليت �ل�سفري 

�لأمريكي لدى �لدولة.

�لتعاون  تدعيم  �سبل  بحث  �للقاء  ومت خالل 

�لأمني مع �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�ل�سباط  �ل�رصطة« حفل تكرمي  �ل�سام�سي مدير عام »كلية  �لعقيد �سامل عبيد  �سهد 

�حلا�سلني على موؤهالت در��سية عليا وذلك مبعهد تدريب �ل�سباط بالكلية.

وح�رص �حلفل مديرو �لإد�ر�ت وروؤ�ساء �لأق�سام و�أع�ساء هيئة �لتدري�ص و�سباط �لكلية.

و�ألقى �لعقيد �سامل عبيد كلمة بهذه �ملنا�سبة هناأ فيها �ل�سباط ومتنى لهم �لتوفيق 

كاأع�ساء يف �لهيئة �لتدري�سية، موؤكد�ً �أن �لهدف من تاأ�سي�ص »كلية �ل�رصطة« هو �إعد�د 

�سباط قادرين على حماية �أمن �لوطن، و��سعني بعني �لعتبار تاأهيل �لكو�در �لوطنية 

ليكونو� �أع�ساء يف هيئة �لتدري�ص، وقد �أعلن جمل�ص �إد�رة �لكلية و�سع لئحة �ملعيدين 

�لدفعة  من  �بتد�ًء  �لعام  لهذ�  �ملر�سحني  من  تخرجهم  للمتوقع  و�ل�ستمار�ت  بالكلية 

�ل�ساد�سة و�متد�د�ً لكل �لدفعات.

و�أ�ساف:�أن �لكلية على ��ستعد�د لرعاية كل من يرغب يف ��ستكمال در��سته و�مل�ستويف 

لكافة �ل�رصوط �لالزمة لذلك.

مدير عام �رشطة �أبوظبي

 ��شتقبل وزير �لعمل و�ل�شفري �لأمريكي

تكرمي �شباط حا�شلني على �شهاد�ت عليا

ناجحة  جتربة  باأبوظبي  �ملدين  �لدفاع  �إد�رة  �أجرت 

لإطفاء حريق وهمي وذلك مبنطقة تقاطع �جل�سور مدينة 

خليفة »�أ«، و�سارك يف هذه �لعملية وحد�ت من مركز �أم 

�لنار، و�مل�سفح ومركز بني يا�ص ومركز �لقبي�سات.

تنفيذ  ومت  �حل��ادث،  �إىل  �لإطفاء  �سيار�ت  هرعت  وقد 

�لعملية يف زمن قيا�سي، و�أ�رصف على �لعملية �ملقدم فرج 

وقال:  باأبوظبي،  �ملدين  �لدفاع  �إد�رة  مدير  مبارك  �سعيد 

�إن هذه �لعملية تاأتي �سمن �خلطة �ل�سنوية �لتي تنفذها 

من  توجيهات  على  بناء  �ملدين،  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة 

لرفع  �ملدين  �لدفاع  عام  مدير  �سيف  �لعميد حميد علي 

م�ستوى وكفاءة رجال �لدفاع �ملدين.

و�أ�ساف: �أن هذه هي  �أول عملية يتم تنفيذها يف هذه 

�ملدينة �جلديدة، وتهدف �إىل �إثبات قدر�ت و�إمكانيات رجال 

�لدفاع �ملدين ومدى قدرتهم على  �ل�سيطرة على �حلريق، 

�أق�رص زمن ممكن،  �إىل مكان �حلريق يف  و�أهمية �لو�سول 

ولقد متت �ل�سيطرة على �حلريق ب�رصعة فائقة.

�سيتم  �أنه  �إىل  �أبوظبي  �ملدين يف  �لدفاع  مدير  و�أ�سار 

�إجر�ء �لعديد من �لتجارب �لوهمية  خالل �لفرتة �ملقبلة 

و�إخالء  و�إ�سعاف  �إنقاذ  عمليات  تت�سمن  و�لتي  �ل�ساملة، 

�مل�سابني د�خل �ملدينة وخارجها.

عقدت �للجنة �لتح�سريية �لعليا لتنظيم معار�ص ملنتجات �ملعاقني يف �لدولة �جتماعًا 

مبقر وز�رة �لد�خلية برئا�سة �لعقيد �سامل حممد �ملزروعي رئي�ص �للجنة، وبح�سور ممثلي 

�لوز�ر�ت و�جلهات �مل�ساركة.

ومت يف �لجتماع تكليف �للجان �لفرعية باإعد�د تقارير مف�سلة عن �لأعمال �لتي �أجنزتها 

ملناق�ستها يف �لجتماع �لقادم للجنة �لعليا، ومن ثم عر�سها على معايل وزير �لد�خلية، 

و�عتماد �سعار معار�ص منتجات �ملعاقني وهو )حتدينا �لإعاقة بالعمل(.

�لزر�عية  �ملنتجات  �ملعاقني من �جلن�سني مثل:  �ملعار�ص منتجات  وت�سمل فعاليات 

�ملنزيل  و�لقت�ساد  و�خلياطة  �لإبرة  و�أعمال  و�لر�سومات  و�خلزفية  �خل�سبية  و�لأعمال 

و�للوحات �لفنية و�لعرو�ص �لفنية، و�سيجري تنظيم �سباق مار�ثون للمعاقني على هام�ص 

�إ�سد�ر كتيب خا�ص عن �ملعاقني يت�سمن جهود  معار�ص منتجات �ملعاقني، كما �سيتم 

�ساحب �ل�سمو رئي�ص �لدولة يف جمال رعاية �ملعاقني و�خلدمات �لتي تقدمها �جلهات 

من  �ملو�هب  و�أ�سحاب  �ملبدعني  تكرمي  كذلك  �لفعاليات  وتت�سمن  للمعاقني،  �ملعنية 

�ملعاقني.

جتربتان ناجحتان للدفاع 

�ملدين باأبوظبي

تنظيم معار�س ملنتجات �ملعاقني
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من  عدد�ً  �أبوظبي  ل�رصطة  �لعامة  بالإد�رة  �لعامة  �لعالقات  ق�سم  نظم 

�ملحا�رص�ت عن �لتوعية �لأمنية، وذلك يف �إطار �لربنامج  �لذي يعده �لق�سم 

�ملرورية  �لتوعية  بهدف  وذلك  �لتعليمية،  �أبوظبي  بالتن�سيق مع منطقة 

�أبنائنا �لطالب من �ملخاطر �لتي ترتب�ص بهم  و�لأمنية �ل�ساملة حلماية 

و��ستملت �ملحا�رص�ت على عدة مو�سوعات ت�سمنت �آد�ب ركوب �حلافالت 

و�لعبور �ل�سليم للطريق، وذلك لتفادي حو�دث �لده�ص �ملتكررة و�لتوعية 

باأ�رص�ر �ملخدر�ت بالن�سبة لطالب �ملد�ر�ص �لثانوية، ومت فتح باب �لنقا�ص 

يف نهاية �ملحا�رص�ت ود�رت �لأ�سئلة حول �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة 

يف ترخي�ص �ملركبات و�حل�سول على �لرخ�ص، وقد قام مندوبو �لق�سم يف 

نهاية �ملحا�رص�ت بتوزيع �لهد�يا �لرمزية و�لكتيبات �لإر�سادية على طلبة 

�ملد�ر�ص.

تقدير�ً  �لباك�ستانية  �جلن�سية  من  �ثنني  �لعا�سمة  �رصطة  �إد�رة  كرمت 

لأمانتهما، جاء ذلك خالل ��ستقبال �لعقيد �سعيد �ملن�سوري مدير �لإد�رة 

يف مكتبه �ملدعو)�سيد �أكرب خان مريزمان(، و�لذي يعمل موظفًا يف مطار 

عرث  درهم    )11600( وقدره  مبلغًا  �ل�رصطة  �سلم  حيث  �لدويل،  �أبوظبي 

�سلم  حيث  ح�سني(  )�سابري  يدعى  �لثاين  و�ملكرم  عمله،  مكان  عليه يف 

مبلغ)3230( درهمًا وجده د�خل �سيارته �لأجرة.

وبدورها، قامت �ل�سلطات  �ملخت�سة بت�سليم �ملبالغ �ملذكورة لأ�سحابها 

تذكارية  هد�يا  بتقدمي  �ملن�سوري  �سعيد  �لعقيد  وقام  �لأ�سول،  ح�سب 

مثاًل  يكونا  و�أن  و�لتوفيق  �لنجاح  لهما  ومتنى  �ملذكورين،  لل�سخ�سني 

لالآخرين.

�مل�ساعد �أول �أحمد ر��سد 

�لدفاع  �إد�رة  �ل�سو�لح من 

�ملدين بر�أ�ص �خليمة يهوى 

جمع �لطو�بع �لربيدية، وقد 

بد�أ بجمع �لطو�بع يف عام 

ح�سيلته  وبلغت  1958م 
من  طابع   6000 من  �أكرث 

كافة بلد�ن �لعامل.

�إن  ر��سد  �أحمد  يقول 

للقيام  قوية  رغبة  لديه 

برحلة عاملية للدعوة من 

بني  �ل�سالم  �إىل  خاللها 

�ل�سعوب.. ويف �سبيل ذلك 

 4000 حو�يل  بل�سق  قام 

»ك��ن��دورة«  على  ط��اب��ع 

بالزي  �لنا�ص  لتعريف 

وتكون  للدولة،  �لوطني 

هذه �لطو�بع مبثابة �لتقاء 

لكل �سعوب �لأر�ص.

�أن  �أح���م���د  وي��ت��م��ن��ى 

�ل�رصكات  �إح���دى  ت��ق��وم 

�لوطنية  �ملوؤ�س�سات  �أو 

بتبني فكرته وت�ساهم يف 

برحلته  للقيام  م�ساعدته 

حول �لعامل.

هـو�يـــــــــــــــة!حما�رش�ت توعية للطالب

تكرمي باك�شتانيني تقديرً� لأمانتهما

 �إن �هتمام �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان رئي�ص 

�أ�سحاب  و�إخو�نه  �لفرو�سية  لريا�سة  �مل�ستمر  ودعمه  �لدولة 

ياأتي  �لعربية،  �لريا�سة  هذه  باإحياء  �ل�سيوخ  �ل�سمو 

تاأكيد�ً على �ملكانة �لبارزة �لتي حتظى بها �لفرو�سية، 

حيث �إنها ريا�ستنا �لأ�سيلة، وفيها ومن خاللها 

بنت �لأمة �لعربية و�لإ�سالمية �أجمادها.

و�لقدرة  للقوة  رم��ز�ً  �حل�سان  كان  لقد 

مع  فعال  دور  له  وك��ان  �لتحمل..  على 

بناء  يف  ف�ساهم  حرب،  كرفيق  �لإن�سان 

�لإمرب�طوريات �أو حتطيمها، وكان للخيل 

�لع�رص  يف  �لعرب  ل��دى  كبرية  منزلة 

�جلاهلي وبعد ظهور �لإ�سالم، ومن خالل 

ذكاء  حدة  ثبتت  و�لدر��سات،  �لأبحاث 

�لوحيد  �لعربية، و�إن كان نق�سه  �خليول 

للمناخ  ذلك  ويرجع  �حلجم..  �سغر   هو 

و�لأملان  �لإجنليز  جنح  حتى  �ل�سحر�وي 

�أوروبية  بخيول  �لعربي  �حل�سان  تهجني  يف 

لتظهر خيول متفوقة يف �سباقات �ل�رصعة وقفز 

�حلو�جز!!.

�إىل  تنق�سم  و�لأوملبية  �لدولية  �لفرو�سية  بطولت 

يكون  �أن  ي�سرتط  �حلو�جز ول  وقفز   نوعني، هما:�لرتوي�ص 

برب�سلونة  �لأوملبية  �لألعاب  دورة  ففي  �سيدة،  �أو  رجاًل  �لفار�ص 

�أملانيا بامليد�ليات �لثالث  يف م�سابقة �لرتوي�ص، فازت 

�أما  )�سيدة(،  �لذهبية  �مليد�لية  �ساحبة  وكانت 

�ساحب �مليد�لية �لربونزية فكان )�رصطيًا(!.

يف  �لإم��ار�ت  �رصطة  ت�سارك  مرة  ولأول 

بطولة دولية للفرو�سية، وهي �لتي ي�رصف 

عليها �لحتاد �لعربي لل�رصطة وتنظمها 

�للو�ء  رعاية  حتت  �مل�رصية  �ل�رصطة 

ح�سن �لألفي وزير �لد�خلية �مل�رصي 

�ل�رصطة،  باأعياد  �لحتفال  �إطار  يف 

وهي �لبطولة �لعربية لقفز �حلو�جز، 

�سباقات  عن  كثري�ً  تختلف  وه��ي 

هذه  وحت��ت��اج  �ملعتادة  �ل�رصعة 

�مل�سابقة لنوع خا�ص من �خليول.

�مل�ساركة  �لدول  نتائج  وحتت�سب 

جمموع  خ��الل  م��ن  و�ل��ف��رق  للفردي 

�لفر�سان..  عليها  يح�سل  �لتي  �لنقاط 

ورغم �أنها �مل�ساركة �لدولية �لعربية �لأوىل 

�أن لهم �سجاًل حافاًل يف  �إل  لفر�سان �ل�رصطة، 

�مل�ساركات �ملحلية و�إحر�ز �لعديد من �مليد�ليات 

و�ملر�كز �ملتقدمة.

م�شاركة �رشطة �لإمار�ت لأول مرة بالبطولة �لعربية
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بد�يات

�سيارة تخ�سع للفح�س الفني قبل جتديد ترخي�سها يف اأبوظبي.

غرفة العمليات.
منت�سبان من �رشطة اأبوظبي خالل تلقي البالغات يف 

َع داخل �سيارة مدنية. رادار قدمي لر�سد ال�سيارات املخالفة ُو�سِ
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�آل بيت ر�سول �هلل )�سلَّى �هلل عليه و�سلم( هم �أحب 

ر�سول  �لزمن بعد  مرِّ  �إىل قلوب �مل�سلمني على  �لنا�ص 

�هلل )�سلَّى �هلل عليه و�سلم( فهم �لذين ن�سلِّي عليهم يف 

كل �سالة. 

ويف مقدمة هوؤلء فاطمة )ر�سي �هلل عنها( و�حل�سن 

و�حل�سني، وعلي بن �أبي طالب ر�سي �هلل عنهم �أجمعني 

ر�سول �هلل  و�بن عم  �أبي طالب زوج فاطمة  .وعلي بن 

غر�سه  ملا  عظيمًا  مثاًل  كان  و�سلم(،  عليه  �هلل  )�سلَّى 

�لنبي �لكرمي يف ب�ساتني �خلري لتثمر هذ� �لنبت �لكرمي، 

وهذ� �جليل �ملثايل �لذي يجب �أن نحتذي به حتى تقوم 

�ل�ساعة.

ل »�ل�ساحبني« �إجالًل  كان علي )ر�سي �هلل عنه( ُيجِّ

�لأمة بعد  �أخربكم بخري هذه  عظيمًا، فكان يقول: »�أل 

نبيها ؟ �أبو بكر، ثم قال �أل �أخربكم بخري هذه �لأمة بعد 

�أبو بكر ؟ عمر« )م�سند �لإمام �أحمد(. 

وعن حممد بن عقيل بن �أبى طالب قال: خطبنا علي 

فقال: �أيها �لنا�ص من �أ�سجع �لنا�ص؟ قلنا: �أنت يا �أمري 

�ملوؤمنني. قال ذ�ك �أبو بكر �ل�سديق، �إنه ملا كان يف يوم 

»بدر« و�سعنا لر�سول �هلل �لعري�ص، فقلنا: من يقم عنده 

�أبو  �إل  �أحد من �مل�رصكني؟ فما قام عليه  �إليه  ل يدنو 

بكر، و�إنه كان �ساهًر� �ل�سيف على ر�أ�سه، كلما دنا �إليه 

�أبو بكر بال�سيف، ولقد ر�أيت ر�سول �هلل  �إليه  �أحد هوى 

و�أخذته قري�ص عند �لكعبة، فجعلو� ُيتعتعونه وُيرتترونه 

�إلًها و�حًد�،  �أنت �لذي جعلت �لآلهة  )يحركونه( ويقول: 

فو�هلل ما دنا �إليه �إل �أبو بكر، ولأبي بكر يومئذ �سفريتان، 

فاأقبل يجاأ )يلكز( هذ�، ويدفع هذ�، ويقول: ويلكم �أتقتلون 

رجاًل �أن يقول ربي �هلل وقد جاءكم بالبينات من ربكم.. 

وقطعت �إحدى �سفريتي �أبى بكر، فقال علي لأ�سحابه: 

نا�سدتكم �هلل �أي �لرجلني خري، موؤمن �آل فرعون �أم �أبو 

بكر؟ فاأم�سك �لقوم، فقال علي: و�هلل ليوم من �أبي بكر 

خري من موؤمن �آل فرعون، ذلك رجل كتم �إميانه فاأثنى 

�هلل عليه، وهذ� �أبو بكر بذل نف�سه ودمه هلل.

�ملوؤمنني عمر  �أمري  �هلل عنه( مع  )ر�سي  وكان علي 

بن �خلطاب )ر�سي �هلل عنه( م�ست�ساره �لأول و كان عمر 

د�ئمًا  عمر  وكان  وحكمته،  وفقهه  ف�سله  لعلي  يعرف 

من  باهلل  »�أع��وذ  يقول  كان  و  علي«،  »�أق�سانا  يقول 

مع�سلة لي�ص لها �أبو �حل�سن «. 

وكان علي )ر�سي �هلل عنه( من علماء �ل�سحابة �لكبار، 

وقد متيز بجده يف �لتح�سيل، و�لتحرِّي يف قبول �لعلم، 

و�ل�سوؤ�ل يف طلبه، و��ستخد�م و�سائل �سبط �لعلوم يف 

زمنه، من كتابة، وتعهد، ولزوم �لنبي �سلَّى �هلل عليه 

للقر�آن  جمعه  يف  عنه  �هلل  ر�سي  يقول  حيث  و�سلم 

�ل�سالة،  �إىل  �إل  برد�ئي  �أرتدى  �أل  بيمني  �آليت  �لكرمي: 

حتى �أجمع �لقر�آن. وقال: ما دخل نوم عيني، ول غم�ص 

ر�أ�سي على عهد ر�سول �هلل حتى علمت ذلك �ليوم ما نزل 

به جربيل، عليه �ل�سالم، من حالل �أو �سنة، �أو كتاب، �أو 

�أمر، �أو نهي، وفيمن نزل.

وكان ر�سي �هلل عنه يتلّقى �لَن�ص من ر�سول �هلل �سلَّى 

�هلل عليه و�سلم مبا�رصة، ولكن عندما يبلغه �حلديث من 

�أن َين�سب  غريه، فاإنه �سديد �لتحرّي يف قبوله، خ�سية 

�ملنهج  هذ�  على  يدل  ومما  يقله.  مل  قوًل  �هلل  لر�سول 

قوله ر�سي �هلل عنه: كنت رجاًل �إذ� �سمعت من ر�سول �هلل 

حديًثا نفعني �هلل منه مبا �ساء �أن ينفعني، و�إذ� حدثني 

�أحد من �أ�سحابه ��ستحلفته، فاإذ� حلف يل �سدقته.

ي�ستحلف  عنه  �هلل  ر�سي  طالب  �أبي  بن  علي  نعم، 

�أ�سحاب ر�سول �هلل )�سلَّى �هلل عليه و�سلم( وهم �لُثقات 

تلقي  �سدة حتريه يف  على  دليل  �إل  هذ�  وما  �لعدول، 

�حلديث �لذي يلقاه من غري ر�سول �هلل.

وكان ر�سي �هلل عنه �ساحب ل�سان �سوؤول وقلب عقول، 

فقد قال: »�إن ربي وهب يل قلًبا عقوًل ول�سانا �سوؤوًل، 

وعلل ر�سي �هلل عنه كرثة علمه بطلبه �إياه من ر�سول �هلل 

)�سلَّى �هلل عليه و�سلم( بال�سوؤ�ل، بقوله: كنت �إذ� �ساألت 

�أعطيت، و�إذ� �سكت �بتديت. وعندما يكون عائق �حلياء 

بينه وبني ر�سول �هلل )�سلَّى �هلل عليه و�سلم( كان يطلب 

�بن  فعن حممد  �هلل،  ر�سول  ب�سوؤ�ل  �ل�سحابة  �أحد  من 

�حلنفية قال: قال علي: كنت رجاًل مذ�ًء فا�ستحييت �أن 

�أ�ساأل ر�سول �هلل )�سلَّى �هلل عليه و�سلم(، فاأمرت �مِلقد�د 

�هلل  �لو�سوء. وكان ر�سي  فقال: فيه  ف�ساأله  �لأ�سود  بن 

عنه يحذر �لنا�ص من ترك �لعلم ب�سبب �حلياء، فقد قال: 

ول ي�ستحي �أحدكم �إذ� مل يعلم �أن يتعلم، ول ي�ستحي 

جاهل �أن ي�ساأل عما ل يعلم«.

وكان �أمري �ملوؤمنني علي ر�سي �هلل عنه من بني �لِقلة 

�سدر  يف  �لكتابة  يعرفون  كانو�  �لذين  �مل�سلمني  من 

�لإ�سالم، وفوق هذ�، فقد كان من كتاب �لوحي لر�سول �هلل 

علي بن �أبي طالب
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)�سلَّى �هلل عليه و�سلم(، وقد �ساعدته هذه �ملهارة يف �لقر�ءة و�لكتابة على 

�لتبحر يف �لعلوم �ل�رصعية.

مع   
ّّ َ

َب��ني بخط  �لن�سو�ص  كتابة  تكون  �أن  يرى  عنه،  �هلل  ر�سي  وكان 

�لتفريج بني �ل�سطور، و�لتقريب بني �حلروف، فعن �أبي عثمان عمرو بن 

�خلط عالمة،  طالب:  �أبي  بن  على  �ملوؤمنني  �أمري  قال  �جلاحظ،  بن  بحر 

فكلما كان �أبني كان �أح�سن. وقد �أمر كاتبه عبيد �هلل بن �أبي ر�فع بقوله: 

�ألف دو�تك و�أطل �سن قلمك، و�أفرج بني �ل�سطور، وقرمط )قرّب( بني �حلروف. 

ى عامًلا �إل �إذ� كان عاماًل بعلمه،  وكان ر�سي �هلل عنه يرى �أن �لعامل ل ي�سمَّ

لذ� يقول خماطًبا حملة �لعلم: يا حملة �لعلم، �عملو� به، فاإن �لعامِل من 

عمل مبا علم وو�فق علمه َعَمله. وكان علي ر�سي �هلل عنه من �ملكرثين من 

�لفتيا يف �أ�سحاب ر�سول �هلل، قال �بن �لقيم: �لذين حفظت عنهم �لفتوى، 

�أ�سحاب ر�سول �هلل مائة ونيف وثالثون نف�ًسا، ما بني رجل و�مر�أة،  من 

وكان �ملكرثون منهم �سبعة: عمر بن �خلطاب، وعلى بن �أبي طالب، وعبد 

�هلل بن م�سعود، وعائ�سة �أم �ملوؤمنني، وزيد بن ثابت، وعبد �هلل بن عبا�ص، 

وعبد �هلل بن عمر.

وقد �أثنى �لنا�ص عليه يف علمه، فعن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: �أما 

�إنه �أعلم �لنا�ص بال�سنة. وكان معاوية ر�سي �هلل عنه يكتب فيما ينزل به 

لي�ساأل له عليا عن ذلك، فلما بلغه قتله، قال: ذهب �لفقه و�لعلم مبوت �بن 

�أبي طالب. وعن �حل�سن بن علي �أنه خطب �لنا�ص بعد وفاة علي )ر�سي 

�هلل عنه( فقال: لقد فارقكم رجل �أم�ص، ما �سبقه �لأولون بعلم، ول �أدركه 

�لآخرون. 

رباين ومتعلم  �لنا�ص ثالثة، عامل  يقول:  وكان من بالغته وف�ساحته 

علي �سبيل �لنجاة وهمج رعاع �أتباع كل ناعق. وكان يقول: - �إن �لفقيه 

كل �لفقه �لذي ل يقنط �لنا�ص من رحمة �هلل، ول يوؤمنهم من عذ�ب �هلل، ول 

يرخ�ص لهم يف معا�سي �هلل، ول يدع �لقر�آن رغبة عنه �إىل غريه، ول خري 

يف عبادة ل علم فيها، ول خري يف علم ل فهم فيه، ول خري يف قر�ءة ل 

ر فيها.  تدبُّ

وكان يقول من حقوق �لعلماء على �أمتهم: من حق �لعامل �أن ل تكرث 

عليه بال�سوؤ�ل، ول تعنته باجلو�ب، ول تلح عليه �إذ� ك�سل، ول تاأخذ بثوبه 

�إذ� نه�ص، ول تف�سني له �رًص�، ول تغتابن عنده �أحًد�، ول تطلنب عرثته، و�إن 

زّل ُقبلت معذرته، وعليك �أن توقره وتعظمه هلل ما د�م يحفظ �أمر �هلل، ول 

جتل�ص �أمامه، و�إن كانت له حاجة �سبقت �لقوم �إىل خدمته.

ومن ورعه �أن �أبي مطر بن عبد �هلل �جلهني قال: ر�أيت علًيا متزًر� باإز�ر، 

مرتدًيا برد�ء ومعه �لدرة )�لع�سا( كاأنه �أعر�بي بدوي، ثم ذكر دخوله �إىل 

�ل�سوق وم�ساومته �أحد �لتجار يف ثوب بثالثة در�هم، و�أن �لتاجر عرفه، 

�آخر فلما عرفه مل ي�سرت منه  قال: فلما عرفه مل ي�سرت منه �سيئًا، فاأتى 

ا بثالثة در�هم، ثم جاء �أبو  �سيًئا، فاأتى غالًما حدًثا فا�سرتى منه قمي�سً

�أمري  يا  �لدرهم  فقال: هذ�  به  ثم جاء  درهًما  �أبوه  فاأخذ  فاأخربه،  �لغالم 

�ملوؤمنني، قال: ما �ساأن هذ� �لدرهم؟ قال: كان ثمن �لقمي�ص درهمني، فقال 

باعني ر�ساي و�أخذ ر�ساه.

وقال يف �لتو��سع: تو��سع �ملرء يكرمه، �إن �لعبد كلما ر�سخ يف �لعلم 

بالكتاب و�ل�ُسنة وعمل بهما، وعرف حقيقة نف�سه �زد�د تو��سًعا هلل وخللقه، 

كما �إن علة من �أعجب بنف�سه من بع�ص دعاة �ليوم �إمنا هى من قلة �لعلم 

�إىل �ن�رص�ف نظر �لد�عي �إىل كرثة من حوله من �لأتباع،  �إ�سافة  و�لفهم، 

وغفلته عن �لنظر �إىل ما عند �هلل، ثم �إىل من فوقه من �لعلماء �لربانيني، 

وهذ� من مد�خل �ل�سيطان �خلفية على طالب �لعلم و�ملح�سوبني على حقل 

�لدعوة، وقد قيل يف من�سور �حلكم: »�إذ� علمت فال تفكر يف كرثة من دونك 

من �جُلّهال، ولكن �نظر �إىل من فوقك من �لعلماء«.

وكان علي )ر�سي �هلل عنه( رجاًل عظيمًا بكل مقايي�ص �لعظمة يف ثوب 

�لنخعي دخلت على  �لأ�سرت  يقول  للموؤمنني،  تو��سع وخف�ص جناح  من 

�أبي طالب وهو قائم ي�سلّي بالليل، فقال له: يا  �أمري �ملوؤمنني على بن 

�أمري �ملوؤمنني، �سوم بالنهار و�سهر بالليل، وتعب فيما بني، فلما فرغ علي 

من �سالته قال له: �سفر �لآخرة طويل، فيحتاج �إىل قطعه ب�سري �لليل. وما 

�أروع ما قاله لرجل من همد�ن: �إن �لنعمة مو�سولة بال�سكر، و�ل�سكر متعلق 

باملزيد، وهما مقرونان يف قرن، فلن ينقطع �ملزيد من �هلل عز وجل حتى 

ينقطع �ل�سكر من �لعبد.

 ي�سرنا ا�ستقبال ا�ستف�ساراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�سرعية، و�سيتوىل الإجابة عنها الدكتور عمر عبد الكايف.

فتاوى �لنا�س

fatawyalnas@gmail.com :بريد �إلكرتوين

فاك�ص: 4194499 02

�ص.ب: 38999 

٭ ما اأف�سل ال�سدقات اجلارية؟

٭٭ من حفر بئر�ً، �أو غر�ص نخاًل، �أو علّم م�سحفًا �أو طبعه �أو ترجم معانيه 

ملن ل يجيد �لعربية، �أو بنى م�سجد�ً لوجهه �سبحانه، �أو زّوج �لذي ل ميلك 

�لفقري�ت  لالأر�مل  �سغري�ً  م�سنعًا  �أ�س�ص  �أو  �حلر�م،  عن  نف�سه  ليعف  ماًل 

ينتجن فيه غزًل �أو �سيئًا يو�فق طبيعة �ملر�أة حتى ل متد �إحد�هن يدها 

لأحد. و�أبو�ب �ل�سدقات �جلارية بف�سل �هلل كثرية.

ذلك  �سبابها؟ وهل يجزئ عن  ت�سم يف  اإذا مل  املراأة  ما حكم  ٭ 

اإخراج املال؟

٭٭ �لذي عليه �أيام �سيام كثرية ل�سنو�ت عدة، وبد�أ يف �للتز�م باأو�مر �هلل 

عليه �أوًل �لكثار من �لطاعات و�لنو�فل، لكن عند �جلمهور �أنه قد �أفطر هذه 

�لأيام يف �ل�سنو�ت �ملا�سية عمد�ً فيجب عليه عن كل يوم �إما �سيام �ستني 

يومًا متتالية �أو �إطعام �ستني م�سكينًا، وهو �أحد �سخ�سني �إما ثري مي�سور 

�حلال ي�ستطيع �أن ُيطعم هذ� �لعدد، �أو فقري حمدود �لدخل ل ي�ستطيع �إخر�ج 

�ملال �لذي يكفر به عن �أيام �إفطاره �ملتعمد، فعليه بالإكثار من �خلري�ت 

و�سيام �لنو�فل، و�هلل �ملقدر رحيم.

٭ هل يجوز اأن ت�سحي املراأة بدًل عن زوجها الغائب؟

٭٭ �لأ�سحية �ُسنة موؤكدة على �لقادر، وتكفي �لأ�سحية نيابة عن �لأ�رصة 

باأكملها، وطاملا �أن هذه �لزوجة �لتي غاب زوجها لديها من �ملال ما ت�سرتي 

به �لأ�سحية، فجز�ها �هلل خري�ً فيما ت�سنع، لأن غياب �لزوج ل يوؤثر �سلبًا 

يف عدم �إقامة هذه �ل�سعرية طاملا �أن �حلال مي�سور وثمن �لأ�سحية موجود. 

و�هلل �أعلم.

٭ اأرملة كبرية ال�سن ولها من البنني والبنات، مع َمْن يفر�س ال�رشع اإقامتها؟ 

وهل يجوز اأن تقيم مع اإحدى بناتها اإذا كان الذكور خارج الدولة؟

٭٭ هذه �لأم �لأرملة �رصعًا بعد �نق�ساء عدتها، وجب �أن متكث عند �أحد 

�أبنائها �لذكور، �أما �إذ� كان هوؤلء جميعهم خارج �لدولة، فيجوز �أن متكث 

عند �إحدى بناتها طاملا زوج �لبنت مرحب بذلك.

ونحن �إذ� قدمنا يف جمتمعاتنا �لعربية و�لإ�سالمية رحمة بيننا لكبار 

�أبناءهم، فهذ� فر�ص علينا، و�إن كان زوجًا  �ل�سن رجاًل ون�ساًء �سو�ء كنا 

لبنتهم، فهذ� من باب �لف�سل �لذي �سوف يجد �لإن�سان ثمرته عندما يكرب، 

ويف �لآخرة باإذن �هلل. و�هلل �أعلم.
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كيف تعرف 

�أن طفلك

 م�شاب »بالريقان«

اأمرية الري�شي

مر�ص »�ل�سفر�ء« �أو »�لريقان« هو من �لأمر��ص �ل�سائعة 

لدى �لأطفال حديثي �لولدة قد ي�سل �إىل ن�سبة 65 ٪ منهم، 

من  كبرية  ن�سبة  �لعمر  من   �لأول  �لأ�سبوع  يف  به  وي�ساب 

�لأطفال مكتملي �لنمو ون�سبة �أكرب من �لأطفال �ملولودين قبل 

�ملوعد، ويظهر جلد �لطفل وبيا�ص عينيه، وقد غلب عليها �للون 

�لأ�سفر ويحدث هذ� نتيجة �رتفاع ن�سبة مادة »�لبيلوروبني« 

يف �لدم.

�إد�رة  يف  �لأطفال  �أخ�سائي  �سبحي  حممد  �لدكتور  يقول 

تعريفا هي  �ل�سفر�ء  �إن  �أبوظبي:  �لطبية يف �رصطة  �خلدمات 

�لعالمات �ل�رصيرية �لتي تتظاهر با�سفر�ر يف لون �مللتحمة 

)بيا�ص �لعني( و�جللد عامًة و�لأغ�سية �ملخاطية للج�سم، وهذ� 

يحدث ب�سبب تر�كم �سبغ معني يدعى )�لبيلوروبني( يف �لدم و�لأن�سجة 

�ل�سابقة �لذكر. 

ولفهم �سبب هذ� �لرت�كم، لبد من فهم كيفية ت�سكل هذ� �ل�سبغ يف �جل�سم، 

باأعمار  �لدم  يف  موجودة  �حلمر�ء  �لكريات  �أن  �سبحي  �لدكتور  يو�سح 

خمتلفة، و�لدم يتجدد با�ستمر�ر، و�لكرية �حلمر�ء حتوي مادة 

اب �لدموي )�لهيموجلوبني(، ولها عمر معني يف �جل�سم  �خل�سِ

ونتيجة  بعدها،  تتحطم  يومًا   90 حو�يل  وهو  �لطبيعي 

مها يتحول �خِل�ساب �إىل مادة �لبيلوروبني، ويقوم �لكبد  حتطُّ

بالتقاط هذه �ملادة �أثناء مرور �لدم به، وطرحها �سمن مادة 

�لو�سط  �إىل  ومنها  �لأمعاء،  �إىل  ومنها  �ملر�رة،  �إىل  �ل�سفر�ء 

�خلارجي مع �لرب�ز، فهذه �ملادة ) �لبيلوروبني ( موجودة يف 

�لدم عند �ل�سخ�ص �لطبيعي بكميات قليلة معروفة �لقيمة. 

�أن »�لريقان« يحدث عندما  �ىل  �لدكتور �سبحي  وي�سري 

يرتفع تركيز هذه �ملادة بالدم و�لأ�سباب هي:

 �إنحاللت �لدم: فكل مر�ص يوؤدي �إىل زيادة حتطم �لكريات 

�حلمر�ء، ويزيد حتطم �خِل�ساب �لدموي، وبالتايل تزيد ن�سبة �لبيلوروبني 

عن حد، يعجز �لكبد عن ت�رصيف �لكمية �لز�ئدة فيظهر »�لريقان«.

�أمر��ص  ب�سبب  �لكبدية  �خللية  �أُرهقت  �إذ�  �لكبدية:  �لأمر��ص  بع�ص   

خمتلفة )كالتهابات �لكبد �لفريو�سية �أو غريها( تقل قدرتها على ت�سفية 
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�لدم من �ل�سباغ �لأ�سفر �لطبيعي، وهذ� يوؤدي �إىل تر�كمه يف �لدم وحدوث 

»�لريقان �لكبدي« �ملن�ساأ.

وح�سيات  �ملر�رة  ح�سيات  ب�سبب  �ل�سفر�وية،  �لأنابيب  �إن�سد�د�ت   

�ل�سفر�وي،  �ملجرى  فان�سد�د  خلقية،  وعيوب  لل�سفر�ء  �جلامعة  �لقناة 

يوؤدي �إىل �رتفاع �ل�سغط د�خل �لأقنية، ور�سح �لبيلوروبني بعد �لتقاطه 

من قبل �لكبد وعودته �إىل �لدم. 

»�لبيلوروبني«  لقرت�ن  و�ملطلوبة  ور�ثيًا  �لإنزميات  بع�ص  نق�ص   

د�خل خاليا �لكبد. 

وعن �أ�سباب �ملر�ص يذكر �لدكتور �سبحي، �أن هناك �سببني للمر�ص، 

وهما:

 �ل�سفر�ء �لف�سيولوجية: هناك ن�سبة كبرية من �لأطفال حديثي 

�لولدة ي�سابون بال�سفر�ء �لف�سيولوجية ورغم ذلك يتمتعون ب�سحة 

جيدة ولذلك ينبغي �أل ينزعج �لو�لد�ن �إذ� ما �أ�سيب طفلهما بال�سفر�ء 

�لف�سيولوجية 

فلي�ص لها �أي �أ�رص�ر 

�أو م�ساعفات، 

وتكون نتيجة 

لتاأخر عمل �إنزميات 

�لكبد �لتي ما تلبث 

�أن تعمل بعد �أيام 

قليلة من �لولدة. 

 �لأ�سباب 

�ملر�سية: زيادة 

�إفر�ز �لبيلوروبني 

يف دم �لطفل مثل: 

حالت تك�سري كر�ت 

�لدم �حلمر�ء نتيجة 

وجود �ختالفات 

معينه بني ف�سيلتي 

دم �لطفل و�أمه، �أو 

وجود عيوب خلقية 

بكر�ت �لدم �حلمر�ء، 

�أو وجود �ختالل يف 

وظائف �لكبد، مثلما يحدث نتيجة عدم �لن�سج �لكايف يف حالة �لطفل 

�ملولود قبل �مليعاد، وغياب بع�ص �لإنزميات نتيجة نق�سها ور�ثيًا لدى 

�لطفل، وحدوث �أي عو�مل توؤثر على �لإنزميات �لكبدية ون�ساطها مثل: 

نق�ص �لأك�سجني �أثناء �لولدة لدى �لطفل �أو �إ�سابته بالتهابات �لبول 

و�أي�سَا مر�ص نق�ص �لغدة �لدرقية، �أو وجود �ن�سد�د خلقي يف �لقنو�ت 

�ل�سفر�وية يف �لكبد.

وين�سح �لدكتور �سبحي �لأهل، بعدم �إهمال عالج �حلالت �ملر�سية من 

�ل�سفر�ء حيث �إنه تنتج عنها م�ساعفات وخيمة تظهر �آثارها فيما بعد 

ويف مر�حل �لعمر �ملختلفة و�أهمها: �لتاأثري على �جلهاز �لع�سبي �ملركزي 

نتيجة وجود ن�سبة عالية من مادة »�لبيلوروبني« غري �ملقرتن يف دم 

�لطفل، وخا�سة �إذ� حدث ذلك يف �لأيام �لأوىل من حياة �لطفل.

وين�سح �لأم عند وجود �إ�سفر�ر يف ب�رصة �لطفل �أو يف بيا�ص �لعينني، 

عر�ص �لطفل على طبيب �لأطفال يف �أ�رصع وقت ممكن.  وبعد �أن يقوم 

�لطبيب بفح�ص �لطفل �رصيريا يجب �إجر�ء �لفحو�سات �لالزمة مثل قيا�ص 

�لكبدية، وقد  �لأنزميات  �لدم ومعرفة  �لبيلوروبني وم�ستقاته يف  ن�سبة 

يلزم �جر�ء حتاليل لبول �لطفل، و�أي�سًا قد يحتاج �إىل �أ�سعة تلفزيونية �أو 

ما ي�سمى »بالأ�سعة فوق �ل�سوتية« للوقوف على حالة �لكبد و�لقنو�ت 

�ملر�رية، ويجب �لإ�رص�ع �إىل �لطبيب �إذ� لوحظ على �لطفل �أعر��ص �أخرى 

م�ساحبة لهذ� �ل�سفر�ر و�أهمها: �لإعياء �ل�سديد وعدم قدرة �لطفل على 

�لر�ساعة، �أو ظهور كدمات زرقاء على ج�سد �لطفل �أو حدوث ت�سنجات. 

�أن  �إىل  �سبحي  �لدكتور  ي�سري 

يظهر  قد  كاذبا  ��سفر�ر�  هناك 

على جلد �لطفل عند �لإكثار من 

حتتوي  باأطعمة  �لطفل  �إطعام 

على ن�سبة كبرية من �لكاروتني 

مثل: �جلزر، وهذ� ل يوؤدي �إىل �أي 

�رصر للطفل.

ب
وا

ج
و
ل 

وؤا
�س

ما هو التبول الالاإرادي عند الأطفال؟

مرحلة  �سيوعًا يف  �ل�سطر�بات  �أكرث  من  �ل��ال�إر�دي  �لتبول 

�لطفولة، وهو عبارة عن �لن�سياب �لتلقائي للبول لياًل �أو نهار�ً، 

�أو لياًل ونهار�ً معًا لدى طفل جتاوز عمره �لأربع �سنو�ت ، �أي 

�ل�سن �لتي يتوقع فيها �أن يتحكم �لطفل مبثانته.

ما هي اأنواعه؟ 

ميكن �أن يكون �لتبول �أوليا ، بحيث يظهر يف عدم قدرة �لطفل 

�أو  منذ ولدته وحتى �سن متاأخرة على �سبط عملية �لتبول. 

يكون �لتبول ثانويًا، بحيث يعود �لطفل �إىل �لتبول ثانية بعد �أن يكون 

قد  حتكم مبثانته لفرتة ل تقل عن �سنة. وفى بع�ص �لأحيان يرت�فق 

�لتبول �لال�إر�دي بالتربز �لال�إر�دي �أي�سًا.

ما هي اأ�سباب التبول الالاإرادي عند الأطفال؟

هناك عو�مل نف�سية و�جتماعية وتربوية وفيزيولوجية مرتبطة بهذه 

�مل�سكلة لدى �لأطفال كالتايل:

�لعو�مل �لنف�سية و�الجتماعية و�لرتبوية

 �لإهمال يف تدريب �لطفل على ��ستخد�م �ملرحا�ص لكي تتكون 

لديه عادة �لتحكم يف �لبول.

 �لتدريب �ملبكر على عملية �لتحكم، مما ي�سبب قلقًا لدى �لطفل.

 ��ستخد�م �لق�سوة و�ل�رصب من قبل �لو�لدين.

 �لتفكك �لأ�رصى مثل: �لطالق و�لنف�سال، وتعدد �لزوجات و�زدحام 

�ملنزل، وكرثة �ل�سجار �أمام �لطفل.

 مر�ص �لطفل ودخوله �إىل �مل�ست�سفى للعالج.

 بد�ية دخول �لطفل للمدر�سة و�لنف�سال عن �لأم.

 �لنتقال �أو �لهجرة من بلد لآخر �أو من مدينة لأخرى.

 �لغرية ب�سبب ولدة طفل جديد يف �لأ�رصة.

 نق�ص �حلب و�حلرمان �لعاطفي من جانب �لأم.

�لعو�مل �لفيزيولوجية:

وتتمثل �لعو�مل �لفيزيولوجية يف وجود �أ�سباب تتعلق بالنوم �لعميق 

لدى �لطفل، وعادة ما ترتبط �لعو�مل �لجتماعية و�لرتبوية و�لنف�سية 

بالعو�مل �لفيزيولوجية يف �أ�سباب �لتبول �لال�إر�دي عند �لطفل. 

كيف ميكن التغلب على التبول الالاإرادي عند الطفل؟

 توفري �لأجو�ء �لهادئة يف �ملنزل لإبعاد �لتوتر عن �لطفل.

 توجيه �لأخوة بعدم �ل�سخرية و�ل�ستهز�ء من م�سكلة �لطفل.

 �رصورة مر�جعة �لطبيب للتاأكد من �سالمة �جلهاز �لبويل عند �لطفل.

هذه  مو�جهة  على  بال�سرب  و�لتحلّي  بالهدوء  �للتز�م  �رصورة   

�لثناء  عبار�ت  وترديد  �لنف�ص  يف  بالثقة  �لطفل  و�إ�سعار  �مل�سكلة، 

و�لت�سجيع باأنه قادر على �لتغلب على هذه �مل�سكلة.

 م�ساعدة �لطفل على �لنوم �ساعات كافية بالليل، و�أن ينام بالنهار 

�ساعة و�حدة فقط، لأن ذلك ي�ساعد يف �لتغلب على م�سكلة عمق �لنوم.

�لتو�بل  من  وخاليًا  �سحيًا  �لطفل  غذ�ء  يكون  �أن  �ل�رصوري  من   

�حلارة �أو من �ملو�لح و�ل�سكريات.

 ت�سجيع �لطفل على �لذهاب �إىل دورة �ملياه قبل �لنوم.

 ت�سجيعه على عدم تناول �مل�رصوبات �لغازية و�ل�سو�ئل قبل �لنوم 

بثالث �ساعات على �لأقل.

 توفري �أغطية ومالب�ص د�خلية بقرب �لطفل وت�سجيعه على �لقيام بتبديلها 

مبفرده يف حالة �لتبول حتى ي�سعر مب�سوؤوليته جتاه هذه �مل�سكلة.

 �إيقاظ �لطفل بعد �ساعة ون�سف �ل�ساعة تقريبًا من نومه لق�ساء 

حاجته، وتكر�ر ذلك بعد ثالث �ساعات من نومه.

�لتبول �لال�إر�دي

عند �لأطفال

نرحب باأ�سئلتكم و��ستف�سار�تكم �لطبية، و�سيتوىل �لإجابة عنها نخبة من 

�لأطباء �لخت�سا�سيني، مع متنياتنا لكم بال�سحة و�لعافية

alraeesi83@hotmail.com
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كيف نتجنَّب فخ �لولئم؟
با�سل ثريا
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يعترب �إكر�م �ل�سيف بالطعام و�ل�رص�ب خالل �لولئم و�لأعر��ص و�لأعياد 

�أ�سبح  �لعرب عليها حتى  �لتي حتر�ص  �لقيم  �ل�سعيدة من  و�ملنا�سبات 

�لكرم �لعربي م�رصب �لأمثال يف �لعامل، كما كان كرم حامت �لطائي. ولكن 

هذ� �لكرم قد يجلب متاعب �سحية لل�سيف ب�سبب �ملاأكولت و�مل�رصوبات 

و�حللويات �لكثرية و�لتي ي�سطر �إىل تناولها بكل د�سمها و�سكرها تفاديًا 

لالإحر�ج �لجتماعي.

هذه  فخ  و�قعًا يف  نف�سه  يجد  ملن  �لتغذية  خرب�ء  ن�سيحة  هي  فما 

�لولئم ؟ 

يف  »�ل�سحة«  هيئة  يف  �لتغذية  �خت�سا�سية  �لهاجري  �أحالم  ت�سري 

�أبوظبي »م�ست�سفى �ملفرق« �إىل �أن �لولئم و�ملنا�سبات فر�سة طيبة للقاء 

�لعائلة و�لأ�سدقاء، ولي�ص للتمتع مبا لذ وطاب من �لأطعمة و�مل�رصوبات.

من  وطاب  لذ  مبا  عامرة  تكون  ما  عادة  �لعربية  �لولئم  �إن  وتتابع: 

�ملاأكولت و�مل�رصوبات و�حللويات و�لفو�كه و�خل�سار و�ملك�رص�ت، ويكرث 

تت�سمنه  ما  تناول  من  �مل�سيف  �إحلاح  عند  نزوًل  �ملدعوين  من  �لعديد 

�ملاأدبة من �حللويات و�لأطعمة �لد�سمة �لتي حتتوي على كميات عالية 

ذلك  بعد  يعر�سهم  مما  و�ل�سكريات،  و�لدهون  �حلر�رية  �ل�سعر�ت  من 

�إىل ع�رص �له�سم و�لتلبك �مِلعوي وغريهما من �لأمر��ص، ويف�سد 

عليهم �لفرحة باملنا�سبة .

ن�سائح عامة

وعن �لن�سائح �لعامة �لتي تقدمها للمدعوين، 

تن�سح �لهاجري بعدم �لر�سوخ �إىل �إحلاح �مل�سيف 

بتذوق هذ� �ل�سنف من �لطعام �أو �ل�رص�ب، و�لعتذ�ر 

�لقدرة  وعدم  بال�سبع  �ل�سعور  بحجة  باأدب،  منه 

بالكميات  �لتحكم  و  �ملزيد،  �رصب  �أو  تناول  على 

�ملتناولة �سو�ء �ملقبالت �أو �لوجبات �لرئي�سية �أو 

�أو  �ملك�رص�ت  �أو  �لفاكهة  �أو  �حللويات  �أو  �لإ�سافية 

و�لباردة، و�لتقليل من تناول  �ل�ساخنة  �مل�رصوبات 

مقلّية  كانت  �إذ�  خ�سو�سًا  و�لكبد،  �حلمر�ء  �للحوم 

لأن ذلك يزيد من ن�سبة �لدهون فيها، و�لمتناع عن 

تناول �مل�رصوبات �لغازية لأنها تتخم �ملعدة وتزيد 

من درجة حمو�ستها بعك�ص ما هو �سائع، و�لإكثار من 

�ملعدنية  بالأمالح  �لغنية  �خل�رص�ء  �ل�سلطات  تناول 

�لد�كنة  �لألو�ن  ذ�ت  خ�سو�سًا  و�لألياف  و�لفيتامينات 

مثل �خليار و�لبقدون�ص و�لبندورة و�جلرجري و�لفلفل �حللو 

وغريها، لأنها ت�ساعد على �إمالء �ملعدة و�ل�سعور �أ�رصع بال�سبع، 

كاخل�رص�و�ت  �حلر�رية  �ل�سعر�ت  �لقليلة  �لأطعمة  على  و�لرتكيز 

و�لفو�كه، وعدم �لبدء بتناول �حللويات، لأن ذلك يفتح �ل�سهية لتناول �ملزيد 

من �لطعام و�ل�رص�ب فريبك �ملعدة ويزيد �لوزن، وعدم �ل�ستلقاء �أو �لنوم 

مبا�رصة بعد �نتهاء �لوليمة، لأن ذلك يوؤثر �سلبًا على عملية �له�سم، وميكن 

�لقيام بذلك بعد عدة �ساعات، و�لتقليل من تناول �ل�ساي و�لقهوة لأنهما 

�مت�سا�ص  على  ويوؤثر�ن  �ل�سغط  ويرفعان  �لبول  �إدر�ر  زيادة  �إىل  يوؤديان 

�ل�سو�ئل  �رصب  من  بالإكثار  و�لقهوة  �ل�ساي  و��ستبد�ل  �لغذ�ء،  من  �حلديد 

خ�سو�سًا �ملاء مبعدل 8 �أكو�ب يوميًا.

ن�سائح للمر�سى

ببع�ص  �مل�سابني  للمدعوين  تقدمها  �لتي  �خلا�سة  �لن�سائح  وعن 

�لأمر��ص، تو�سح �لهاجري، �أنه يجب على مر�سى �لكلى و�لقلب و�سغط 

�ل�سكري �لمتناع  �لدم �لبتعاد عن �لأطعمة �ململحة و�لد�سمة، ومر�سى 

�لأطعمة  عن �ملاأكولت �ملحتوية على �سكر خ�سو�سًا �حللويات وجتُنب 

�لغنية بالكربوهيدر�ت و�لأطعمة �لد�سمة، �أما كبار �ل�سن، فعليهم �لتقليل 

من تناول �للحوم �حلمر�ء و�ملاأكولت �لدهنية و�ملاحلة و�ل�سكرية، بينما 

على مر�سى �لكول�سرتول جتنُّب تناول �لأطعمة �لد�سمة و�ملحتوية على 

�ل�سمن �لطبيعي و»�لكر�سة« �أو �للّية لأنها من �لدهون �مُل�رصة �لتي ترفع 

ن�سبة �لكول�سرتول �ل�سار يف ج�سم �لإن�سان، ويجب ب�سكل عام �أن تكون 

و�لفاكهة  و�أن ت�سمل �خل�رص�و�ت  �ليوم متو�زنة و�سحية،  وجباتنا طو�ل 

و�للحوم و�لن�سويات و�حلليب وم�ستقاته، ول نن�سى �رصب كمية كافية من 

�ملاء خالل �ليوم ولي�ص �أثناء �لوجبات.

تناول �ل�شلطات 

�خل�رش�ء ي�شاعد 

على �إمالء 

�ملعدة و�ل�شعور 

�أ�رشع بال�شبع
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حتتوي هذه ال�سبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�سم

اإىل 9 خانات �سغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزمة 

من 1 اإىل9، �سرط عدم تكرار الرقم اأكرث من مرة واحدة

 يف كل مربع كبري ويف كل خط اأفقي وعمودي.

جمموعة من الكلمات التي يكن كتابتها اأفقيًا وراأ�سيًا 

يف ذات الوقت، وهو ما يظهر من خالل كتابة 

مرادفات ومعاين الكلمات الآتية:

�شودكو �لكلمات �ملتطابقة

كان �أحد �ل�سعر�ء ي�سري يف �سو�رع �لكوفة يبحث عن خياط ليخيط له ثوبًا. وبينما هو يف �لطريق، 

قابله �لأ�سمعي، فاأخذه �إىل خياط �أعور ي�سمى زيد�ً. فقال �خلياط لل�ساعر: و�هلل لأخيطنه خياطة ل تدري 

عباءة �أم قمي�ص. فقال �ل�ساعر: و�هلل لو فعلت لأقولن فيك �سعر�ً ل تدري �أمدح �أم هجاء. فلما �أمت �خلياط 

�لثوب �أخذه لل�ساعر. ومل يعرف هل يلب�سه على �أنه عباءه �أم قمي�ص فقال:

خ�����اط يل زيد قب�اء      لي��ت عين��اه �س��و�ء

فا�ساأل �لنا�ص جميعًا      �أمدي��ح �أم هج������اء

فلم يدر �خلياط �أيدعو �ل�ساعر عليه بالعمى �أم يدعو �أن ي�سفي �هلل عينه �ملري�سة!!

■ �لعظيم من يبت�سم عندما تكون دموعه على و�سك �لنهمار.

■ �إذ� جال�ست �لعلماء فاأحر�ص على �أن ُت�سغي �أكرث من �أن تقول.

■ �أطلب �لعلم يعلو �ساأنك ويرتفع قدرك ويزيد �رصفك.

- �لأ�ستاذ: �أين يوجد �لبرتول و�ملا�ص و�لذهب؟

- �لطالب: �لبرتول يف �ل�سيارة و�ملا�ص يف عنق �ملاما و�لذهب عند �ل�سائغ!!

- حم�سل �ل�رص�ئب: هل لك �رصيك يف �ملحل؟

- �لبائع ل يا�سيدي. �أنتم فقط!!

- �لأول: هل يحقق �بنك تقدمًا يف �لعزف على �آلة �لكمان؟

- �لثاين: ل.. ولكن جارنا يحرز تقدمًا يف �إ�سابة �لهدف بدقة!!

�أقو�ل وِحكم.. �بت�شم..

3

3

5

6

1

6

9

3

9

2

4

7

5

5

3
4

1

6

1

7

4

8

8

5

3

4

5

4

9

2

2

7

6

1- دولة �أمريكية.
2- متني �ل�سلة.

3- دولة �أمريكية.
4-�أ�سجل بالقلم.
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�لكلمات �ملتقاطعة

1- لعب عماين لكرة �لقدم.
2- جرت خلفها - عا�سمة عربية.

3- مطرب خليجي.
4-�سف منتظم- تعّود با�ستمر�ر.

5- �أحد �لأنبياء.
6- يح�سي- ثمر �لنخيل.
7- رتبة ع�سكرية- نافية.

8- م�سقط مائي- من �ملك�رص�ت.
9- ق�ّسم- مدينة ليبية.

عنهما  �أج��ب  �سوؤ�لني  يديك  بني  ن�سع  �لقارئ..  عزيزي 

بال�سكل �ل�سحيح لتفوز معنا بجو�ئز �مل�سابقة �ل�سهرية.

�ل�سوؤ�ل �الأول وجائزته : قلم فاخر

٭ مت تخريج �أول دفعة من �سباط �رصطة �لبحرية، بعد �أن 

�أمتو� تدريبهم يف �سوريا، لإحلاقهم بالعمل يف خفر �ل�سو�حل. 

وتعترب هي �لدفعة �لأوىل من مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة �ملتخ�س�سة يف هذ� �ملجال، وذلك يف �لعام؟

1- دي�سمرب 1975  2- يناير 1976  3 - فرب�ير 1977
�ل�سوؤ�ل �لثاين وجائزته : قلم فاخر

٭ ماذ� تعني كلمة )�ليازرة( يف �لعامية �لإمار�تية؟
- �إحدى طرق �لري قدميًا وتكون عن طريق �لثور.

- من �أدو�ت �خلياطة قدميًا.

- �ل�رص�ع �لثاين يف �ل�سفن �ل�رص�عية.

�لفائز بال�سوؤ�ل �لأول �لعدد »480«

مرمي �سامل را�سد حنايا

�لفائز بال�سوؤ�ل �لثاين �لعدد »480«

اإيان حممد جمعة النقبي

كوبون �ل�سوؤ�ل �الأول �لعدد )481(

كوبون �ل�سوؤ�ل �لثاين �لعدد )481(

حل م�سابقة �لعدد »480«

حل �ل�سوؤ�ل �لأول: دي�سمرب 1975

حل �ل�سوؤ�ل �لثاين: بحار.
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الأمرية ليتيثيا الإ�سبانية خالل ح�سورها لحتفال اأقيم يف ق�رش »ثارثويال« يف 

العا�سمة مدريد.

جانب من م�سجعي فريق »الوحدة« 

الإماراتي قبيل انطالق مباراة ربع النهائي 

مع نادي »هيكاري« الكوري يف بطولة 

العامل لالأندية التي ا�ست�سافتها اأبوظبي.

حمتفلون يرق�سون على الثلوج بعد اأداء الكهنة »�سالة 

ال�سباح« مبنا�سبة النقالب ال�ستوي يف موقع �ستونهدج 

التاريخي يف »ولت�ساير« باإجنلرتا

رجال �رشطة اخليالة يجوبون �سوارع كلكوتا الهندية 

خالل مترين روتيني. 
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احة الإ�سبانية مريايا بلمونتي حتمل ميداليتها الذهبية  ال�سبَّ

خالل مرا�سم تقدمي امليداليات للفائزين ب�سباق 200 مرت ن�ساء 

يف بطولة العامل العا�رشة ل�سباحة امل�سافات الق�سرية يف دبي. 

�رشطي يحمل كرة من الثلج يف هامبورغ يف اأملانيا التي �سهدت 

اأبرد �ستاء لها خالل مائة عام يف بداية دي�سمرب املا�سي. 

م�سوؤولون اأمريكيون يقفون اأمام �سا�سة تظهر نتائج الإح�ساء ال�سكاين 

للوليات املتحدة للعام 2010. و�سجل عدد ال�سكان منوًا بن�سبة %9.7 يف 

10 �سنوات، وهو اأدنى منو منذ الك�ساد الكبري.  

�سورة مركبة تظهر مراحل الك�سوف الكلي للقمر، كما بدت يف 

مدينة �سيلفر �سربينغ يف ولية ماريالند الأمريكية.
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�لعامل  »ك��اأ���ص  بطولة  جن��اح  يقت�رص  مل 

�أبوظبى  �لعا�سمة  فى  �ختتمت  �لتى  لالأندية« 

بني  �لريا�سى  �جلانب  على  �ملا�سي  �ل�سهر 

�لأندية �لكبار فى �لعامل، بل �متد �إىل جو�نب عدة 

�أخرى، من �أهمها: دقة �لتنظيم و�لإخر�ج �لتقني، 

و�لإقبال �ل�سياحي �لذى  جعل من �أبوظبى وجهة 

لكل ع�ساق �لريا�سة. 

�ملحلية  �ملنظمة  �للجنة  جن��اح  �أن  كما 

للمونديال بكو�درها �لوطنية، فى تنظيم �حلدث 

ظهر  وقوة  �سالبة  من  ز�د  �لالئق،  �ل�سكل  بهذ� 

ز�دت  �أن  قطر،بعد  دولة  فى  �لريا�سة  م�سوؤويل 

ثقتهم فى كو�درهم �أي�سًا قبل ��ست�سافة مونديال 

2022 للمرة �لأوىل فى منطقة �ل�رصق �لو�سط.
وحول هذ� �ملدخل �لذى َعزّز �لنجاح �لعربي 

حر�ست  �لعاملية،  �لبطولت  لكربى  �لتنظيمى 

»999« على ��ستي�ساح تلك �جلو�نب من حممد 

خلفان �لرميثى رئي�ص �حتاد �لكرة �لذي �أكد �أن 

�للجنة �ملنظمة �ملحلية لكاأ�ص �لعامل لالأندية، 

جنحت فى تاليف �ل�سعوبات �لتي و�جهتها �لعام 

�ملا�سي و�أهمها: �حل�سور �جلماهريي �لذي َتغري 

�لن�سخة �حلالية، حيث �سهد مباريات  ُكليًا يف 

�لبطولة ما يقرب من  170 �ألف متفرج تقريبًا، 

�أن �للجنة،�أكدت جناح  �لإمار�ت يف  �إىل  م�سري�ً 

على  �لثانية  للمرة  �ل�سابعة  �لن�سخة  تنظيم 

�لتو�يل.

لفريق  �مُل�رصِّف  �لظهور  �إىل   �لرميثى،  و�أ�سار 

»�لوحدة« ممثل �لإمار�ت، حيث  قدم �أد�ًء �أكرث 

يتمكن  بينما  مل  �لأوىل،  �ملبار�ة  ر�ئع يف  من 

من �لفوز فى �ملبار�ة �لثانية رمبا لقوة �لفريق 

�لكوري، ولكنه يف �ملجمل خا�ص ثالث مباريات، 

وقدَّم �أد�ًء مميز�ً ومل ي�ستحق �خل�سارة يف مبار�ة 

فى  لكننا  و�ل�ساد�ص،  �خلام�ص  �ملركزين  حتديد 

�ملناف�سات،  تلك  من  كثري�ً  ��ستفدنا  �لنهاية 

�لأخرية من  �لدقائق  وعرفنا كيف نحافظ على 

�للقاء .

�لتو�جد  على  �لإمار�تية  �لفرق  قدرة  وحول 

جمدد�ً يف �لبطولة، �أكد �لرميثى، �أنها ل تقل قوة 

عن �لِفرق �لآ�سيوية �لتي تاأهلت للنهائيات وكل 

�لحتمالت و�ردة.

�ملو�سمني   خالل  �أن��ه  جيد�ً  »�أع��رف  وتابع: 

�لإمار�تية  �لأندية  م�ساركة  تكن  مل  �ملا�سيني، 

�ملطلوب،  �مل�ستوى  �آ�سيا على  �أبطال  دوري  يف 

�إىل  بالنظر  ولكن  �ملرجّوة،  �لنتائج  ومل حتقق 

�مل�ستوى يف �ملو�سم �حلاىل، فيمكننا �لتو�جد يف 

�لبطولة �لآ�سيوية بال�سكل �لذي ناأمله«.

�لإمار�ت  �إن جناح  �لكرة:  �حتاد  رئي�ص  وقال 

فى  �خلليج  دول  قدرة  على  دليل  �لتنظيم  فى 

�لبطولة  وبالتحديد  �لبطولت،  كربى  ��ست�سافة 

�لتى تنتظرها �ملنطقة فى عام 2022، عندما 

ت�ست�سيف قطر �ملونديال.

ورد�ً على �إمكانية ��ست�سافة �لإمار�ت لبع�ص 

�لإمار�ت  �أن  �أكد   ،2022 �لعامل  كاأ�ص  مباريات 

على ��ستعد�د تام مل�ساعدة قطر يف هذ� �حلدث 

�ل�سخم، و�أنها ت�سع �إمكانياتها يف خدمة �لأخوة 

ڤيڤا �أبوظبي!
مونديال الأندية جعل اأبوظبي وجهة الريا�سة العاملية  

حتقيق: اأحمد حافظ
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�لقطريني لإجناح �ملونديال، �إل �أن قطر مل تطلب 

و��ست�سافة  �لتنظيم  يف  م�ساركتها  �لآن  حتى 

بع�ص �ملباريات.

بطولة مثالية

�ل�سوي�رصي  يخِف  مل  �لآخ��ر،  �جلانب  على 

جوزيف بالتر رئي�ص �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم 

�لإمار�ت  قدمته  �لذي  �لر�ئع  بالتنظيم  �سعادته 

ن�سختها  يف  لالأندية  �لعامل  كاأ�ص  لبطولة 

قامت  �لذي  �لكبري  باملجهود  م�سيد�ً  �ل�سابعة، 

به دولة �لإمار�ت يف �إجناح �لبطولة و�إخر�جها 

�لثاين  للعام  ��ست�سافتها  بعد  �لأمثل،  بال�سكل 

على �لتو�يل، و�أن �لتنظيم يف �لعام �حلايل تطور 

كثري�ً عن �لن�سخة �ل�سابقة، حيث �أظهرت �لإمار�ت 

قدر�ت فائقة يف �لتنظيم و��ست�سافة �ملباريات .

وقال بالتر: �إن �لإمار�ت جنحت جناحًا باهر�ً 

يف تنظيم بطولة مثالية، و�أن »�لفيفا« ُمعجب 

مبا قّدمته �لإمار�ت، حيث مل ت�سهد �لبطولة �أية 

مالحظات �أو �سلبيات، فخرجت مثالية من كافة 

�لأوجه.

و�سع  لالإمار�ت  �لر�ئع  »�لتنظيم  و�أ�ساف: 

فى  �ملقبلتني،  �لن�سختني  �ستنظم  �لتي  �ليابان 

مو� �لبطولة من قبل  موقف حمرج، رغم �أنهم نظَّ

 ،2002 �لعامل  كاأ�ص  �إىل  �إ�سافة  �سنو�ت،  لعدة 

يقل  ل  تنظيم  بتقدمي   مطالبون  فهم  وبالتايل 

عن م�ستوى �لتنظيم �لذي قامت به �لإمار�ت يف 

�لن�سخة �حلالية.

و�أ�سار �إىل �أن »�لفيفا« �سجل �إيجابيات كثرية 

خالل �لبطولة، �أهمها: زيادة �حل�سور �جلماهريي 

�لذي جنحت فيه �للجنة �ملحلية �ملنظمة وكان 

ُي�سكل حتّديًا كبري�ً يف �لبطولة. 

بيع �لتذ�كر

�ملتحدثة  �لرميثي  �سذ�  �أك��دت  جانبها،  من 

�لر�سمية للجنة �ملنظمة �ملحلية لكاأ�ص �لعامل 

لالأندية، �أن هناك �جتماعًا �سيعقد ح�سب ماهو 

جمل�ص  �أع�ساء  مع  ب�سوي�رص�  زيورخ  فى  مقرر 

�إد�رة �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم »فيفا«، للتحدث 

مونديال  بطولة  يخ�ص  ما  كل  عن  با�ستفا�سة 

�لأندية �لتي �أقيمت فى �أبوظبي.

من  �لعديد  هناك  �سيكون  بالطبع  و�أ�سافت، 

�مللفات �لتى �ستعر�ص خالل هذ� �لجتماع مثل 

و�سلبيات  و�إيجابيات  للحدث  �لتنظيمى  �مللف 

�لتذ�كر  بيع  طريقة  �إىل  و�لنظر  �ل�ست�سافة 

مقارنة  �ملبيعات  ن�سبة  فى  �لكبري  و�لفارق 

بالن�سخة �ملا�سية.

و�أو�سحت �أن �لتعامل مع عملية طرح وبيع 

�لتذ�كر يف �لبطولة �حلالية، مت ب�سكل خمتلف 

��ستخد�مها  مت  و�لتي  �لتقنية  �لناحية  من 

�ملو��سفات  وبنف�ص  �لدولة  يف  �لأوىل  للمرة 

�لعاملية.

و�جهت  �لتي  �لأخطاء  تالفينا  نعم  وتابعت: 

عملية بيع �لتذ�كر �لعام �ملا�سي، بعد �أن ��ستكت 

�جلماهري من عدم توفر �لتذ�كر يف بع�ص �لأحيان، 

على �لرغم من �أن �ملباريات �لأوىل خالل �لبطولة 

�ملا�سية مل ت�سهد ح�سور�ً جماهرييًا مكثفًا.

وقالت: »�أعتقد �أن جوزيف بالتر رئي�ص �لحتاد 

�لتنظيم،  بهذ�  فرحته  عن  كثري�ً  عربَّ  �ل��دوىل، 

فى  نف�سها  تفوقت على  �لإمار�ت  �أن  �إىل  م�سري�ً 

هذه �ل�ست�سافة«.

�لرميثي:

 منطقتنا �خلليجية 

قادرة على 

��شت�شافة كربى 

�لبطولت

بالتر:

»مثالية« �لإمار�ت 

و�شعت �ليابان 

فى موقف 

حمرج
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قر�س قرطاج.. بطل من ذهب

حوار- اأحمد حافظ

يبلغ طوله مرت�ً و 92 �سنتيمرت�ً، ووزنه 79 

كيلوغر�مًا. وتدرب يف �مل�سبح �لبلدي باملر�سى 

�سغفه  عنه  ع��رف  حيث  �أظ��ف��اره،  نعومة  منذ 

بتحطيم �لأرقام �لقيا�سية يف �لأ�سناف �ل�سغرى، 

باملنزه  �لريا�سي  باملعهد  ذلك  بعد  و�لتحق 

�لو�قع بالعا�سمة، ثم غادر تون�ص �سنة 1999 

مر�سيليا  يف  ليدر�ص  ع�رصة  �خلام�سة  �سن  يف 

)معهد رمبار( ويتدرب يف فرن�سا. وبعد ح�سوله 

�سافر   ،2002 �سنة  �لعامة  �لثانوية  على 

لدر��سة  �لأمريكية  �لوليات �ملتحدة  �إىل  �أ�سامة 

�أجنلو�ص«،  »لو�ص  يف  �ملعلوماتية 

�ملاج�ستري  على  ح�سل  حيث 

مايو   11 يف  �ملعلوماتية  يف 

يف  ي��ت��درب  حيث   ،2007
جامعة جنوب كاليفورنيا.

وقبل مغادرة �مللويل �أر�ص 

 »999« حر�ست  �ل��وط��ن، 

وك�سف  معه،  �لتحدث  على 

بع�ص �لنقاط يف حياته:

بعد  �سعورك  لنا  �سف   

اإجنازك يف دبي؟

�لفوز  بهذ�  فرحتي  �أخفي  �ن  ��ستطيع  ل 

�لعامل  بطولة  خ��الل  دب��ي،  يف  حققته  �ل��ذى 

�لعا�رصة،حيث �عترب �أن �لذهبية �لتي ح�سدتها 

يف �سباق 1500 مرت حرة، باأنها �أح�سن ميد�لية 

و�لأبرز يف �لبطولة.

 اإىل من ُتهدي ميدالياتك الأربع؟

�أهدى �مليد�ليات �لأربع �لتي توجت بها وهي 

ذهبية وف�سية وبرونزيتان، �إىل و�لدتي �لتي مل 

ترتكني طو�ل �أيام �لبطولة.

 ما راأيك يف م�ستوى البطولة؟

- �أعترب �لبطولة �لعاملية يف دبي من �أجنح 

ما  كل  وب�رص�حة،  بها،  �ساركت  �لتي  �لبطولت 

حققته من ميد�ليات، له طعم خا�ص.

 كيف ُتف�رش فقدانك ذهبية 200 مرت حرة؟

حيث  تخ�س�سي،  لي�ص  مرت   200 �ل�  �سباق 

هناك �سغوط و�جهتها تتلخ�ص يف م�ساركتي يف 

�أكرث من م�سابقة. وعمومًا: لقد �ختتمت م�ساركتي 

بت�سجيل �لذهبية يف تخ�س�سي ب�سباق 1500 

مرت.

 ماذا تقول للجمهور العربي الذي �ساندك؟

�أتوجه بال�سكر �جلزيل �إىل كل من �ساندين يف 

مع �إ�سد�ل �ل�ستارة على بطولة �لعامل لل�سباحة 

�لعا�رصة »فينا«25 مرت�ً، �لتي ��ست�سافتها دبي 

عدة  �ملياه  �سطح  على  طفت  �ملا�سي،  �ل�سهر 

توجت  �أن  بعد  ذهب،  من  ��سمها  حفرت  �أ�سماء 

�ل�سباح  مقدمتهم  يف  لعل  �خلال�ص،  بالذهب 

�لعربى �لتون�سي �أ�سامة �مللويل، �ساحب ذهبية 

1500 مرت �سباحة حرة.
�مللويل �سبق وفاز بجائزة »حممد بن ر��سد 

»فئة  �لأوىل  دورتها  يف  �لريا�سي«  لالإبد�ع 

�لعمالقة  �أحد  وهو  �ملبدع«،  �لعربي  �لريا�سي 

قرطاج«،  »قر�ص  عليه  �أطلق  �لذي  �لعرب 

1984 يف  فرب�ير   16 ولد يف  فقد 

�ل�سمالية  )�ل�ساحية  �ملر�سى 

مهند�سًا  ويعمل  تون�ص(،  ملدينة 

يف  تخ�س�ص  �ملعلوماتية،  يف 

�أرب��ع  م��رت   400 �سباحة 

�سباحات.
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لإ�سعاد  بو�جبي  �أقوم  �أن  وحاولت  مناف�ساتي، 

جماهري بلدي و�أُمتي �لعربية �لتي رفعت ر�يتها 

يف هذه �لبطولة �لعاملية، من خالل متكني من 

�لناجحة  م�ساركتي  يف  مر�ت  �أرب��ع  �لتتويج  

»مبونديال دبي«.

 ماذا عن م�ساركاتك املقبلة؟

�ساأخلد للر�حة ب�سعة �أيام يف بلدي تون�ص مع 

عائلتي، ومن ثم �أبد�أ �لإعد�د و�لتح�سري »لبطولة 

و»�أوملبياد   ،2011 �سنغهاي«  يف  �لعامل 

لندن« 2012، ولن �أتنازل عن �ل�سري يف طريق 

�لإجناز�ت.

�لبطولة  �مل�ساركة يف  �لدول  عدد  بلغ   

و�ل�سباحات  �ل�سباحني  وعدد  دول��ة،   153
نحو 777، وو�سل �لعدد �لإجمايل للريا�سيني 

1353،ومت  �إىل  �مل�ساركني  �لفرق  و�إد�ري��ي 

تابع  كما  فندقية  غرفة   1200 نحو  حجز 

�لبطولة ح�سد جماهريي و�سل �إىل 32 �ألف 

�لبطولة  �أيام  مدى  على  وم�سجعة  ُم�سجع 

�خلم�سة.

 خا�ص نحو 7 �آلف و500 طفل جتربة 

�ل�سباحة �لعاملية يف �إطار �لربنامج �خلا�ص 

�لذي �أعد لطلبة �ملد�ر�ص يف �لدولة.

هو  تلفزيونيًا  بثًا  �لبطولة  �سهدت   

يقام يف  ريا�سي  نوعه حلدث  من  �لأ�سخم 

بث  عربات  ثالث  ��ستخد�م  مت  حيث  دبي، 

�لو�سوح يف موقع �حلدث،  تلفزيوين عالية 

بالأقمار  مت�سلتني  �لأخبار  ووحدتني جلمع 

�ل�سناعية.

�لعاملية نحو  �لبطولة  �سارك يف هذه   

�أربعة  جاء  قد  و  ومتطوعة،  متطوعًا   420
خ�سي�سًا  �ل��دول��ة  خ���ارج  م��ن  متطوعني 

للم�ساركة يف هذ� �حلدث �لعاملي، �لكبري.

�أرقام

ÊÉL ∂∏ŸGóÑY :ó«≤©dG
abdjani@hotmail.com
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جردة ح�شاب

 �أبى �لعام 2010 �أن يودع �لعامل �إل ويرتك ب�سمات بر�ئحة �لُفل و�مِل�سك، و�أحد�ثًا 

�أول  �لإمار�ت على  �سهدنا ح�سول  �لعام،  ذلك  ففي  �لإم��ار�ت....  ريا�سة  �سجل  جميلة يف 

ميد�لية عربية يف �سالح �ل�سي�ص، وكذلك �ملالكمة و�لتمثيل �مل�رصف ملنتخبات كرة �لقدم 

دورة  �لف�سية يف  �مليد�لية  �ل�سباب على  �ملختلفة، ولعل ح�سول منتخب  �لبطولت  يف 

�لنا�سئني على بطولة جمل�ص �لتعاون �خلليجي  �لآ�سيوية يف �ل�سني، ومنتخب  �لألعاب 

لهو �أكرب �إجناز.

وقد لزم �لنجاح �إخفاقات �أي�سًا منها: عدم تاأهلنا لكاأ�ص �لعامل لل�سباب يف كرة �لقدم، 

وكذلك �لف�سل �لذريع �لذي لزم منتخبات �لألعاب �لأخرى، و�لتي كانت يف �ل�سابق تبي�ص 

ذهبًا، فاأ�سبحت يف »�آ�سياد جو� نزهو«بال�سني جمرد �سيف �رصف، وكذلك �حلال بالن�سبة 

لالأندية وم�ساركتها يف �ملنا�سبات �ملختلفة. وهنا ل �أريد �لتطرق لأ�سباب �لإخفاقات، لأنها 

معروفة ومكررة ومعادة، و�أ�سبحت تالزم جميع �مل�ساركات، لدرجة �أن حمتوى �ل�سطو�نة 

�مل�رصوخة �أ�سبح �سمن نطاق �لتقرير �خلتامي للم�ساركات.

ومبا �أن �ملجال �لريا�سي، �أ�سبح هو �ملقيا�ص �لذي ُيحدد من خالله مدى �لتطور و�لتاأخر 

�أحد�ث 2010 ما كان لالإمار�ت فيها  لالأمم يف ح�سابات �لزمن، فاإن ما يهمني هنا من 

�ل�سابق  �لإمار�ت يف  كانت  فقد  �ل�ست�سافات.  ومنها  �إبر�زها،  ورئي�سي يف  كبري  دور  من 

حتاول ب�ستى �لطرق ��ست�سافة فعالية معينة، �أما �ليوم، فاإن �لحتاد�ت �لدولية و�ملنظمات 

�أ�سا�سية على خريطة �لريا�سة �لعاملية،  �لعاملية تعترب �لإمار�ت حمطة رئي�سية ونقطة 

بالطريقة  �لفعاليات  ��ست�سافة  على  �لإمار�ت  مو�فقة  و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات  تتمنى  فيما 

و�ل�سورة و�ملو�عيد �لتي حتددها �لإمار�ت. مل ل، ونحن منلك من �ملقومات ما تعجز دول 

�أخرى عن توفريها، ولكم يف بطولة �لعامل لل�سيار�ت »�لفورميول1-« يف جزيرة »يا�ص« 

�أ�سطع مثال، وكذلك »بطولة �لعامل للزو�رق �ل�رصيعة«، وبطولة »�لعامل لل�سباحة« وبطولة 

»�لعامل لالأندية« يف كرة �لقدم، وبطولة »�لكال�سيك للتن�ص«، وبطولة »�جلولف �لدولية«، 

وغري ذلك من �لبطولت.

 عام جميل رحل وكان مليئًا بالعطاء و�لأد�ء فيه ر�سمت �ل�سرت�تيجيات مالحمها على 

�لحرت�ف  وبد�  �خل�سخ�سة  �سهم  و�رتفع  �لنظام  لغة  وظهرت  و�ملوؤ�س�سات،  �ملر�فق  كافة 

يثبِّت �أقد�مه و�رتفع م�ستوى �مل�سوؤولية لدى موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ص، وز�د دورها يف دعم 

�حلركة �لريا�سية وت�سويقها. 

�أحوج �ل�سباب لالهتمام، خا�سة  �أن يكون عام 2011 هو عام �ل�سباب، فما  �أمتنى   

و�ل�سلبيات،  �ل�سو�ئب  من  و�لكثري  بالكثري  �أتت  �لعوملة  لأن  �لكبري،  �لتحدي  �أمام  ونحن 

و�ل�سلوكيات �ل�ساذة، لذ� لبد لنا من زيادة �لوعي و�لهتمام بالتوعية �ملكثفة، ومن خالل 

�لفعاليات �لتي مت�ص �ل�سباب مبا�رصة. وكل عام و�جلميع باألف خري وعافية، وتقدم وتطور 

وجناح وتوفيق ومنو و�زدهار.   










مل تخف على �أي منا ردود �لأفعال على �أ�سجار �لكري�سما�ص �لتي مت و�سعها يف بع�ص �ملر�فق �لعامة يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لتي قد بالغ بع�ص �لأفر�د من مو�طني �لدولة يف تزيينها و�لحتفاء بها ب�سكل 

�أثار ��ستغر�ب �ملهتمني باأعياد �مليالد �أكرث من غريهم من م�سلمي �لبالد، ذلك �أنهم �أنف�سهم ل يكرتثون بهذه 

�ل�سجرة وتزيينها للدرجة �لتي �أظهرها �لبع�ص لدينا، فهي يف نهاية �لأمر لي�ست �إل رمز�ً ي�ستقبلون به �أعياد هذ� 

�لعيد يف منازلهم ويف بع�ص �سو�رعهم ومتاجرهم ومر�فقهم �لعامة. وقد د�أبت بع�ص �ملوؤ�س�سات �ل�سياحية يف 

�لإمار�ت منذ �سنو�ت على �لهتمام ب�سجرة �لكري�سما�ص، �آخذة بالعتبار ن�سبة �مل�سيحيني �ملقيمني يف �لدولة، 

وكذلك وفود �ل�سائحني �لقادمني �إليها من �ستى بقاع �لعامل من منطلق، �أن �لذوق يقت�سي م�سايرتهم يف �أعيادهم 

ومنا�سباتهم �لدينية باعتد�ل خا�سة و�أن �لدولة رفعت مبكر�ً �سعار �لت�سامح �لديني و�حرت�م �لثقافات �ملتعاي�سة 

على �أر�سها طاملا مل تكن هناك مغالة وجتاوز�ت يف تاأدية �سعائرها �لدينية.

ردود �لأفعال �لإعالمية حول �أ�سجار �لكري�سما�ص �لتي ُن�سبت يف بع�ص مو�قع �لدولة من قبل بع�ص �ملالَّك 

من مو�طني �لإمار�ت، �نق�سمت بني موؤيد ومعار�ص. فالبع�ص ر�أى �أن �لفكرة خارجة عن �لأعر�ف �لتي �أوجدت 

يف �لإمار�ت حب �لتعاي�ص مع جميع �لأجنا�ص من دون �أن يتم جتاوز �خلطوط �حلمر�ء، حتى و�إن كان �لهدف 

�لرتويج ل�سلع جتارية �أو مو�قع �سياحية �أو حتى �لدخول يف مو�سوعة »جيني�ص«. ور�أى هوؤلء �أن يف ذلك تبذير�ً 

على �أ�سياء يفرت�ص ��ستثمار �أمو�لها يف �أمور �أكرث جدوى، يف حني �عترب فريق �آخر، �نتقد �حلملة �لتي عار�ست 

وجود تلك �لأ�سجار و�ملبالغة يف تزيينها، �أن ل �سيء ي�ستحق كل ما �أُثري من �سجة، فقد كان �لهدف و��سحًا وهو 

�لرتويج لبع�ص �ملو�قع �ل�سياحية و�ملحالت �لتجارية بغية جذب �ل�سائحني �إليها.

و�أيًا كان �لنق�سام حول هذه �مل�ساألة، فما يهمنا بالدرجة �لأوىل هو كرثة �للغط �لذي �أُثري حول هذه �مل�ساألة، 

وزج ��سم �لإمار�ت كدولة فيها وعدم �حرت�مها لهويتها �ملحلية ومرتكز�تها ب�سبب ممار�سات فردية يفرت�ص �إل 

تعمم على دولة باأكملها. نعم، �لإمار�ت كانت وماز�لت منوذجًا للت�سامح �لديني، فمنذ وعينا ونحن ن�ساهد 

مظاهر �لحتفال �خلا�سة بديانات �جلن�سيات �ملوجودة يف �لدولة باعتد�ل، حتى ظهرت هذه �ملوجة �جلديدة 

�لتي �فتعلها �لبع�ص دون در��سة وتفكري يف �آثارها، و�لتي جرّت على �لدولة عو�قب كانت يف غنى عنها، رغم 

�أنه كان ميكنهم �لكتفاء بال�سكل �لذي كانت عليه يف �ل�سابق. 

فاإن رغب فرد يف �لرتويج ل�سلعة، �أو ملوقع �سياحي، �أو حتى �لدخول يف مو�سوعة »جيني�ص«، فليكن ذلك 

يف �إطار �ملرتكز�ت و�لثو�بت �لتي تربينا ون�ساأنا عليها، ويف �إطار �سيا�سة دولة، دون مبالغات وجتاوز�ت، حتى 

و�إن كانت على م�ستوى �لفرد، فالفرد يف نهاية �لأمر ميثل مبمار�ساته و�سلوكياته �لدولة، ويعربِّ عن مو�قف قد 

حُت�سب عليها، ل�سيما �إن كان ما يقوم به خارج �إطار مكانه �خلا�ص ويف �أماكن عامة ظاهرة للعيان. فاحلرية 

�ل�سخ�سية ل تعني مطلقًا �لتعدي على حريات عامة، ول تعني �لتغا�سي عن �لأ�سول �لتي يفرت�ص �لتم�سك بها 

مهما كانت �لجند�ت �خلا�سة بنا.

ناأمل �أن تكون �ل�سجة �لتي �أُثريت حول �سجرة �لكري�سما�ص فر�سة لتذكرينا كمو�طنني بو�جباتنا �لوطنية، 

وبالأمور �لتي يجب علينا �لتم�سك بها، و�لأخرى �لتي يفرت�ص بنا �لناأي باأنف�سنا عن �لوقوع فيها حر�سًا على 

ر كل منا يف هذه  �أن ينجح دوننا كاأفر�د. ولو فكَّ �سمعتنا كاأفر�د وعلى �سمعة وطن منثله كاأفر�د، ول ميكن 

�حلقيقة، فاإن �لتجاوز�ت و�لأخطاء �ست�سبح �أقل، وبالتايل �ستقل �لنتقاد�ت �لتي ينتظرها �لبع�ص للطعن يف 

�لدولة وما حققته من �إجناز�ت. فلنكن جميعًا عونًا للدولة ل عليها، ولي�ست �أ�سجار �لكري�سما�ص ول غريها من 

�لرموز هي �لتي �ستجذب �لأجانب �إىل بالدنا، بل �لتم�سك بالأعر�ف و�لتقاليد و�لت�سامح وما حققته وحتققه من 

�إجناز�ت هو �لذي ي�ستقطب كافة �جلن�سيات للعمل و�لإقامة و�ل�سياحة. 

ممار�شات فردية لها �آثارها! 


