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الألفية  مطلع  يف  البحرية  للقر�صنة  القوية  العودة  هذه  بحق،  للده�صة  املثري  من  لعله 

الثالثة. فقد اأ�صبحت اأخبار القرا�صنة حتتل عناوين الأخبار منذ اأن بداأت هذه الظاهرة 

وباب  ال�صومايل  ال�صاحل  من  منطلقًة  الآن،  حتى  املا�صي  العقد  منت�صف  والتو�صع  بالتعاظم 

املندب و�صواحل �صرق اأفريقيا حتى اأ�صبحت اليوم على اأبواب م�صيق هرمز ال�صرتاتيجي!

اإذ ت�صري بيانات الحتاد الأوروبي اإىل اأن اأبعد مدى لعمليات القر�صنة هذا العام وقعت على 

بعد 1600 ميل بحري من ال�صواحل ال�صومالية مقابل 165 مياًل بحريًا عام 2005 وتغطي اأكرث 

من 1.7 مليون كيلومرت مربع من املياه، اأي ما يعادل 20 �صعفًا مل�صاحة دولة الإمارات. 

كل هذا مت خالل فرتة قيا�صية والعامل بدوله ومنظماته واأ�صاطيله ومدمراته وحامالت 

طائراته �صبه عاجز عن قمع هذه الظاهرة املهددة لل�صلم وال�صتقرار العامليني ب�صبب تهديدها 

لواحد من اأهم خطوط املالحة يف العامل.

ويف هذا العدد نتناول هذه الق�صية لتكون ق�صتنا الرئي�صية، حيث نحاول ر�صم �صورة اأكرث 

و�صوحًا لتبعاتها واآثارها وكيفية تعامل اأ�صحاب ال�صفن التجارية مع هذه التهديدات، والإطار 

القانوين لعمليات اأعايل البحار وغريها من امل�صائل التي تهم القارئ.

اإىل  البحرية،  للمالحة  الدويل  للمكتب  املوقع الإلكرتوين  املن�صورة على  التقارير  وت�صري 

حدوث نحو 97 هجومًا للقرا�صنة، �صجلت يف الربع الأول من العام 2011، حيث بداأت الهجمات 

 67 حدوث   ،2008 العام  �صجل  فيما  هجمات،   10 نحو  حدوث  ل  �صجَّ وال��ذي   ،2007 العام  يف 

هجومًا، منها 26 �صفينة خمتطفة، واأن املختطفني كانوا يحتجزون بداية اأكتوبر 2008 نحو 

12 �صفينة و 250 بحارًا.
والرهائن  ال�صفن  لتحرير  بعمليات  الدول  قيام  عن  الأخرية  الآونة  يف  ن�صمع  بداأنا  وقد 

من قب�صة القرا�صنة مثل العملية النوعية للقوات امل�صلحة الإماراتية لتحرير �صفينة �صحن 

�صخمة يف اأبريل املا�صي. كما قامت الهند وال�صني و�صلطنة ُعمان والوليات املتحدة واأملانيا 

العمليات  هذه  اأن  يبدو  ولكن  الهندي،  املحيط  مياه  يف  م�صابهة  بعمليات  وبريطانيا  ورو�صيا 

التي  الطائلة  الأموال  والذين تغريهم  الإجرامية  اأعمالهم  القرا�صنة عن موا�صلة  ل تردع 

يجنونها من هذه العمليات اخلارجة على القانون. 

ومن املرجح للقر�صنة اأن ت�صبح ثاين م�صدر لالأموال يف ال�صومال، اإذ تّولد �صنويًا ما يزيد 

على 200 مليون دولر كنتيجة لتزايد هجمات القرا�صنة، وتنامي حجم الفدية املطلوبة عن 

كل هجوم اإىل جانب تطوير القرا�صنة لأ�صلوبهم يف املهاجمة واملفاو�صة. 

ُمربمًا  ق�صاًء  الظاهرة  هذه  على  للق�صاء  وجادة  عملية  خطوات  لتخاذ  الأوان  اآن  لقد 

بتعاون جميع الدول املت�صررة ومنها دولة الإمارات، فال اأحد يريد اأن يرى �صفن القرا�صنة 

تدخل من م�صيق هرمز.

وحياكم اهلل  

على أبواب »هرمز«
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

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

ص.ب.: ..................
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عنوان املنزل »للتسليم املباشر«:
................................................................
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هاتف متحرك: ............................................
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1- شيك مصرفي باسم مجلة »999«
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املبلغ: ........................................................

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

الرقم املجاني: 8009009
هاتف: 4194488 2 971+ فاكس: 4194499 2 971+
ص.ب.: 38999 اإلمارات العربية املتحدة - أبوظبي
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تواأم كوين
رت التاريخ............. من املالعب..............ال�صرطة العاملية...............معارك �صطَّ 5850110
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أشهر تقريباً والتي حررت سفينة جتارية حتمل 
علم الدولة  قد تكون األولى من سلسلة عمليات 
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مستقبالً خاصة وأن عمليات القرصنة البحرية 

باتت على أبواب مضيق هرمز.
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فاك�ش: 02/6424842
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أخبار الوطن

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« بصفته حاكماً إلمارة دبي مرسوماً 

بإنشاء »جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسالم العاملي«.
تضمن املرسوم اثنتي عشرة مادة أبرزها املادة الرابعة التي أشارت إلى أن 
أهم أهداف اجلائزة تكرمي الفئات واجلهات ذات اإلسهامات املتميزة في قضايا 
حفظ السالم العاملي باعتباره وسيلًة للتفاعل احلضاري بني الشعوب، وإمناء 
السالم واالستقرار وتنميتها في العالم، وتشجيع روح املبادرة والتميز في حفظ 
السالم العاملي، إلى جانب تشجيع احلوار بني األديان وإبراز الصورة احلقيقية 

لإلسالم باعتباره دين تسامح وسالم.
وجاء في املادة الثانية أن اجلائزة تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل 
التي  والتصرفات  األعمال  ملباشرة  الالزمة  القانونية  واألهلية  واإلداري  املالي 

تكفل حتقيق أغراضها.
تفــتح فروعاً  أن  للجائزة، ويجوز  دائماً  إمارة دبي مقـــراً  املرسوم  وحدَّد 
لها داخل اإلمـــارة وخارجهـــــا، وتدار اجلائزة وفقاً ألحــكام هذا املرســـوم 

ونظامها األساسي.
وحسب املادة السادسة من املرسوم يتولى إدارة اجلائزة مجلس أمناء يتكون 
للرئيس وعدد من األعضاء ال يقل عددهم عن خمسة، يتم  من رئيس ونائب 
تعيينهم وحتدد مكافآتهم بقرار يصدره احلاكم ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
للسالم« وحتديد موعد  العاملي  لـ »مؤمتر دبي  اإلعداد  املجلس  يتولى  كما 
املختصة  اللجان  وتشكيل  اجلائزة  لنيل  املقدمة  الترشيحات  واعتماد  انعقاده، 

وفرق العمل الفرعية وفق متطلبات أنشطة اجلائزة وأغراضها.
وتشمل صالحياته كذلك حتديد القيمة املالية للجائزة في مختلف مجاالت 
السالم، واإلشراف والتوجيه واملتابعة ألنشطة العمل املتصلة بأهداف اجلائزة، 
ورفع التقارير السنوية عن مختلف األنشطة املتعلقة باجلائزة إلى سمو احلاكم، 

وأي مهام أخرى تتعلق بأهداف اجلائزة يتم تكليفه بها من قبل سمو احلاكم.
وبأن  سنتني،  كل  واحدة  مرة  مبعدل  اجلائزة  منح  دورية  املرسوم  وحدَّد 
املوارد املالية للجائزة تتكون من األموال التي تخصص لها من قبل احلكومة 

والتبرعات واملنح والوصايا التي يقرر املجلس قبولها حسب املادة العاشرة.

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  شهد 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« اجللسة االفتتاحية لقمة 
العاملية 2011« التي نظمها «املنتدى االقتصادي العاملي«  »مجالس األجندة 

في أبوظبي.
نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  االفتتاحية  اجللسة  شهد  كما 
عبدالله  الشيخ  الرئاسة، وسمو  وزير شؤون  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
طحنون  بن  سلطان  الشيخ  ومعالي  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير 
آل نهيان رئيس »هيئة أبوظبي للسياحة«، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد 
القرقاوي وزير  التجارة اخلارجية، ومعالي محمد عبدالله  القاسمي وزيرة 
شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مرمي محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون 

االجتماعية، ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل، ومعالي الدكتور 
راشد أحمد بن فهد وزير البيئة واملياه، ومعالي رمي إبراهيم الهاشمي وزيرة 
دولة، وأعضاء املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، وعدد من كبار املسؤولني من 

داخل الدولة وخارجها.
كلمة  في  اخلارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  وأّكد سمو 
االفتتاح أن طبيعة التحديات الراهنة التي يواجهها العالم باتت تتطلب تطوير 
مناذج عمل جديدة أو تعديل النماذج التقليدية احلالية، مبا يضمن التوّصل 
املنوط  اجلماعي  الدور  أهمية  إلى  سموه  مشيراً  الفّعالة،  احللول  ألفضل 
استراتيجيات  إجابات شاملة وتطوير  القمة لصياغة  املشاركني في  بجميع 
عملية ُتسهم في التصدي ملا يشهده العالم من تعقيدات متزايدة في العديد 

من القضايا املختلفة.

التقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان في 

مستهل الزيارة اخلاصة التي بدأها سموه لكازاخستان.
بزيارة  سعادته  عن  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  وأعــرب 
كازاخستان ولقائه فخامة الرئيس نور سلطان باييف، متمنياً سموه دوام التقدم 

والنماء لعالقات البلدين والشعبني الصديقني.
ب فخامة الرئيس الكازاخستاني بصاحب السمو رئيس الدولة »حفظه  ورحَّ
الله«، متمنياً فخامته لسموه طيب اإلقامة، ولعالقات البلدين الصديقني مزيداً من 

التطور والنمو.
الكفيلة  والُسبل  التعاون والصداقة  استعراض عالقات  اللقاء  وجرى خالل 

مختلف  في  الصديقني  للشعبني  املشتركة  املصالح  يخدم  مبا  آفاقها  بتوسيع 
البيئي،  العمل  مجال  في  املشترك  والتنسيق  التعاون  تعزيز  وُسبل  املجاالت، 

باإلضافة إلى تبادل الرأي حول عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« أن العمل على املستوى البيئي 
واحلضاري في دولة اإلمارات يهدف إلى النهضة الشاملة التي تشهدها البالد.

من خالل  اإلمارات  دولة  حققته  الكازاخستاني مبا  الرئيس  فخامة  وأشاد 
االستغالل األمثل ملواردها من الطاقة والثروات في  املجاالت كافة، وتوظيفها 
بالشكل الذي يتالءم مع مختلف اجلوانب السيما البيئية ومبا يضمن حمايتها 
واحلفاظ عليها، وذلك بفضل السياسة احلكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.

..ويشهد الجلسة االفتتاحية لقمة »مجالس األجندة العالمية 2011«

.. ويلتقي رئيس جمهورية كازاخستان 

محمد بن راشد ُي�صدر مر�صومًا باإن�صاء »جائزة لل�صالم العاملي« خليفة بن زايد ينعى اأخاه �صلطان بن عبدالعزيز
نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
سلطان  األمير  امللكي  السمو  صاحب  تعالى  الله  بإذن  له  املغفور  أخاه  الله« 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع 
والطيران املفتش العام في اململكة العربية السعودية الشقيقة، والذي وافته املنية 

بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء من أجل بالده واألمتني العربية واإلسالمية.
احلداد  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  أعلن  املناسبة،  وبهذه 

الرسمي ملدة ثالثة أيام، وتنكيس األعالم على املؤسسات والدوائر احلكومية.
وتوجه سموه بهذه املناسبة األليمة إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل اململكة العربية السعودية الشقيقة، وأشقاء 
العزاء  بخالص  الشقيق  السعودي  والشعب  الكرام،  سعود  آل  وأسرة  الفقيد، 
وصادق املواساة في هذا املصاب اجللل، سائالً الله عزَّ وجل أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم اجلميع الصبر والسلوان.
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أخبار الوطن

ملك أسبانيا ومحمد بن زايد  
زة يف العامل يفتتحان اأول مطة للطاقة ال�صم�صية املركَّ

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة أن دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« ماضية في جهودها الرامية 
لتحقيق التنمية املستدامة، والعمل على توفير أهم مستلزماتها، واإلسهام الفاعل 
في تعزيز أمن الطاقة العاملي عبر تعميم جدوى االستثمار في تكنولوجيا الطاقة 
كافة  ملواجهة  الالزمة  املوارد  واستدامة  املصادر  توازن  ومبا يحقق  املتجددة، 

التحديات املستقبلية.
أسبانيا،  عاهل  األول  كارلوس  خوان  امللك  جاللة  تدشني  خالل  ذلك  جاء 
والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رسمياً حملطة »خيما سوالر« 
للطاقة الشمسية املركزة، والتي تعد أول محطة للطاقة الشمسية في العالم قادرة 
على إمداد الشبكة بالكهرباء على مدار 24 ساعة دون انقطاع في مدينة أشبيلية 
في أسبانيا، وذلك بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن 

الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية.

وأشاد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعالقات الصداقة 
اإلمارات مع مملكة أسبانيا، والتي أرسى دعائمها  التي تربط دولة  والتعاون 
الوالد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »رحمه الله«، وجاللة امللك خوان 
كارلوس األول، منوهاً سموه بأهمية االستمرار في توطيد أواصر هذه العالقات 
ملا فيه مصلحة البلدين، وتعزيز جسور التواصل والتعاون مع أعضاء املجتمع 
الدولي، وضرورة تضافر جهود كافة الدول لتحقيق النتائج املنشودة في اخلير 

والرفاه والسالم واالستقرار لشعوب العالم.
وأوضح سموه أن افتتاح هذا املشروع يعد ثمرة من ثمار التعاون الوثيق 
نحو  نهجها  طريقه  على  اإلمارات  دولة  وتواصل  أسبانيا،  مملكة  مع  والبنّاء 
إطالق املزيد من املبادرات واملشاريع احليوية واملبتكرة التي تخدم قطاع الطاقة 
املتجددة مع عدد من بلدان العالم، وبالشراكة مع املؤسسات الدولية ذات اخلبرة 
والسمعة العاملية في مجال الطاقة، من أجل تكريس قدرة دولة اإلمارات على أن 

تكون مركزاً عاملياً ملستقبل حلول الطاقة النظيفة.

ولي عهد أبوظبي: اإلمارات مركٌز لإلبداع في الطاقة المتجددة 

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة أن دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
لإلبداع والتطوير  الله« أصبحت مركزاً  الدولة »حفظه  آل نهيان رئيس  بن زايد 
في قطاع الطاقة املتجددة العاملي، من خالل اجلهود الهادفة إلى تطوير القدرات 
ضمن مزيج متنوع من املصادر، ومبا يؤمن مواكبة متطلبات النمو االقتصادي 
واالجتماعي ويضمن مستقبالً مشرقاً ألبناء الوطن ويكفل حتقيق التنمية املستدامة. 
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها سموه إلى مدينة »مصدر« في أبوظبي، 
يرافقه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني نائب رئيس 
املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، حيث أشار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان إلى أن دولة اإلمارات توفر الطاقة للعالم منذ نحو خمسة عقود، 

استمرار  من  وانطالقاً  أنها  كما  العاملي،  االقتصاد  في منو  بذلك  حيث ساهمت 
التزامها مبسؤولياتها كمزود رئيسي للطاقة تعمل على تعزيز القدرات في مجال 
الطاقة املتجددة ملواكبة النمو املتزايد في الطلب على الطاقة واملساهمة في احملافظة 

على البيئة وحمايتها.
ومبادرة  وطني  مشروع  »مصدر«  أن  على  أبوظبي  عهد  ولي  سمو  وشدَّد 
إلى  األمد، والتي تهدف  االقتصادية والسياسية طويلة  أبعادها  لها  استراتيجية 
من  حزمة  خالل  من  النظيفة  والتقنيات  املتجددة  الطاقة  حلول  وتطبيق  تطوير 
املشاريع احمللية والعاملية التي من شأنها حتسني واقع الطاقة في العالم، مؤكداً 
أننا على  تثبت  فترة وجيزة  التي حققتها »مصدر« خالل  اإلجنازات  أن  سموه 

املسار الصحيح ونحقق تقدماً ثابتاً.

ه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس  وجَّ
قيادة  الشباب ممن ساهموا في  إلى جيل  الداخلية رسالة  الوزراء وزير 
حملة مجتمعية على شبكة »اإلنترنت«، ودعوتهم اجلمهور إلى نبذ السرعة 
النقالة  الهواتف  استخدام  عن  الفوري  واالمتناع  الطرقات  على  الزائدة 

و»البالك بيري« أثناء قيادة املركبات.

وكتب سموه على صفحتي الـ »فيس بوك« و»تويتر« اخلاصتني بشرطة 
أبوظبي قائالً: »أشكر جميع الشباب الذين شاركوا في الدعوة إلى االلتزام 
بأنظمة السير وجتنُّب السرعة واستخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، وأن 
هذه اجلهود واملبادرات إن دلت على شيء فتدل على الروح الوطنية الطيبة، 

فأنتم نبض الوطن والطاقة التي ال تقدر بثمن«.

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية معالي هانز بيتر فريدريش وزير الداخلية االحتادي األملاني، حيث 
جرى استعراض ُسبل تعزيز عالقات التعاون املشترك في املجاالت الشرطية 

واألمنية بني البلدين الصديقني. 
حضر اللقاء سعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية 
باإلنابة، وسعادة اللواء ناصر سالم خلريباني النعيمي األمني العام ملكتب سمو 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة اللواء محمد بن الُعوضي 
في  باإلنابة  الشرطية  العمليات  عام  مدير  البشرية  املوارد  عام  مدير  املنهالي 
في  القيادة  شؤون  عام  مدير  الظاهري  خلفان  علي  والعميد  أبوظبي،  شرطة 

شرطة أبوظبي.
رافق الوزير األملاني خالل اللقاء سعادة نيكوالي فون شوبف سفير جمهورية 

أملانيا االحتادية لدى الدولة، وعدد من املسؤولني في وزارة الداخلية األملانية.

.. ويبحث التعاون المشترك مع نظيره األلماني 

سيف بن زايد  ي�صُكر اجلهود لنبذ ال�صرعة وعدم ا�صتخدام الهاتف اأثناء القيادة 
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املقال  هذا  كتابة  فكرة  لديَّ  تبلورت  أن  منذ 
ومازال  الهدف  كان   )999( مجلة  فـي  الشهري 
التغيير والتطوير اإلداري من الواقع امليداني، وما 
سلوكيات  من  االستراتيجي  التفكير  بهذا  يرتبط 
مستوى  على  جناح  وقصص  وسلبية  إيجابية 
أبوظبي.  لشرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة 
العديد  املاضية  الزمنية  الفترة  خالل  تناولت  لقد 
والتطوير،  بالتغيير  العالقة  ذات  املواضيع  من 
النقد  موضوع  للمناقشة  أطرح  املقال  هذا  وفي 
وأفعال  ــوال  أق لتقييم  أساسي  كمحوٍر  الذاتي 
واملجتمع على حٍد  للفرد  ثقافة مهمة  الفرد، فهي 
سواء، فمن دونها يختل توازن ميزان العمل، وهي 
املتحضرة  األمم  متارسها  منطقية  منهجية  فكرة 
يخطئون  والبشر  وحده  لله  فالكمال  باستمرار، 
ارتكاب  من  واألســوأ  كثيرة،  أخطائهم  وأسباب 
اخلطأ هو اإلمعان فيه واإلصرار عليه، ولهذا، فإن 
باعتبارها  الذات  نقد  لعملية  خاصة  أهمية  هناك 
عملية  من  أساسي  جــزء  وهــي  صحية  ظاهرة 

التطوير والتقدم املستمرين.
وجل  عز  الله  قسم  الكرمي  القرآن  في  ورد 
بالنفس  أقسم  »وال  تعالى  فقال  امة،  اللوَّ بالنفس 
وجل  عز  والله  اآلية2(،  القيامة  )سورة  اللوَّامة« 
ال يقسم إال على شيء عظيم, والنفس اللوَّامة هي 
نفس طيبة محبوبة عند الله عز وجل،  فهي تلوم 
خيراً، وحتاسبه  ترك  أو  فعل سيئة  إذا  صاحبها 
التقصير والوقوع في األخطاء، واللوَّامة من  عند 
لها  لنفسه ومراجعته  اإلنسان  اللوم وهو معاتبة 
وتعالى  سبحانه  الله  اخلطأ.  على  يحاسبها  لكي 
متاماً  اخلاصية  هــذه  اإلنسان  نفس  في  جعل 
كوجود املناعة في جسم اإلنسان، فالنفس اللوَّامة 
نظام مناعة روحي عند اإلنسان في مقابل األخطاء 
ويحاسبها  نفسه  يواجه  اإلنسان  أن  تعني  وهي 
ذاته  بنقد  يقم  لم  إذا  الفرد  ألن  األخطاء،  على 
ويحاسبها يسترسل في ارتكاب األخطاء، أما إذا 
انتقد ذاته وحاسب نفسه، فإنه ينقذ نفسه من ذلك 

اخلطأ ويتجاوزه.
عز  الله  من  عظيمة  هبة  اللوَّامة  النفس  وجود 
كبرى  أهمية  يعطي  بها  العزة  رب  وقسم  وجل، 
وتعالى  تبارك  الله  يقسم  لم  ملاذا  اجلزئية.  لهذه 
بالبصر أو العقل أو أي جزء من جسم اإلنسان؟ 

نحن بحاجة ُملحة لها لنقد ذواتنا ومحاسبة أنفسنا 
قبل أن يحاسبنا الغير، ولعل من أبرز ثمرات النفس 
اللوَّامة املساعدة على إصالح أنفسنا واالرتقاء بها 
إلى مستوى الطموح املأمول، والبحث عن العيوب 
نفسه  اإلنسان  يواجه  عندما  معاجلتها.  بقصد 
لذاته، فنقد  معنوياً  بنفسه، فإن ذلك يشكل دعماً 
املعنويات  رفع  شأنه  من  اإلصالح  بقصد  الذات 
وبث الدافع للنجاح في أنفسنا، وبالتالي مواصلة 
أية مشاكل  بثبات، والقدرة على مواجهة  الطريق 
للنجاح  للوصول  سبيلنا  وتعترض  تواجهنا  قد 
املأمول، ومواجهة النفس باخلطأ يجعلنا نتخلَّى عن 
تعصبنا آلرائنا واالقتناع بأن آراء الغير وأفكارهم 

رمبا تكون أفضل بكثير مما نعتقد.
اإلدارة  علم  ومفكرو  واالجتماع  النفس  علماء 
احلديثة يتحدثون كثيراً عن النقد الذاتي والضمير 
أو ما يسمى »الوجدان«، وهو قدرة اإلنسان على 
صواباً،  أو  ما  خطأ  عمل  كان  إذا  فيما  التمييز 
والتمييز بني ما هو حق وما هو باطل، والضمير 
هو الذي يؤدي إلى الشعور بالندم عندما تتعارض 
األخالقية،  قيمه  مع  الفرد  يفعلها  التي  األشياء 
عندما  والطمأنينة  والنزاهة  باالستقامة  والشعور 
الصوت  إنه  األخالقية،  القيم  مع  األفعال  تتفق 
الذي يحّرك في اإلنسان العدالة، ومكارم األخالق، 
والتواضع، واإلخالص، وكل ما هو صالح وخيِّر، 
إنه  كان،  أينما  اإلنسان  يلزم  الذي  الصوت  هذا 

صوت الضمير.
والسؤال املطروح هو: ما عالقة القيادة بالنفس 
قبل كل شيء هي  القيادة  الذاتي؟  والنقد  امة  اللوَّ
أخالق وقيم ُتترجم إلى أفعال وسلوكيات، وينبغي 
وأن  املرؤوسني  مبصالح  يهتم  أن  القائد  على 
والرعاية،  العناية  لهم  يقدم  وأن  معهم  يتعاطف 
وإظهار االحترام لهم وحتقيق العدالة واإلنصاف 
ذو  والقائد  متساوية.  بطريقة  املرؤوسني  بني 
امة يعتبر من أجنح وأفضل القادة، ألنه  النفس اللوَّ
إذا أخطأ بحق اآلخرين أو اتخذ قراراً خاطئا الم 
نفسه،  األخطاء وحاسب  هذه  ارتكاب  على  نفسه 
ويسعى إلى تدارك األخطاء بسرعة، وعكس ذلك، 
املغرور  بالسوء،  األمارة  النفس  لديه  الذي  املدير 
املتكبر والذي ال يعترف بأخطائه بل يصر عليها، 
قائداً  عن أي خطأ؛ هذا ليس  ُمنزهاً  ويرى نفسه 

امة والقيـادة النفس اللوَّ
وتعالى  سبحانه  شيء  كل  خالق  اختارها  لقد 
لتأكيد أهميتها وهي فضيلة عظيمة، فوجود النفس 
امة جزء أساسي من عملية التطوير والتغيير  اللوَّ
واحلفاظ  الضعف  ثغرات  وسد  املستمر،  والتقدم 
عند  واجلسدي  والروحي  النفسي  التوازن  على 
دافعة  دعامة  مسلكية  تشكل  بحيث  اإلنسان، 
نزعات  أمــام  الطريق  وتسد  اإليجابي  للتطور 

الغرور والتكبر.
كان  إذا  يفرحوا  أن  الضباط  إلخواني  وأقول 
ويحاسبهم  داخلياً  يعاتبهم  أو  يلومهم  من  هناك 
على أي قول وفعل خطأ ارتكبوه، وأال يحزنوا عند 
شعورهم بالقلق وعدم الراحة الداخلية والشعور 
النفس  وفاعلية  الذاتي  النقد  قوة  نتيجة  باألرق 
نفس  له  تكون ممن  أن  أروع  فما  لديهم،  امة  اللوَّ
امة تلوم نفسك على التقصير بحق الله عز وجل،  لوَّ
على  نفسك  تلوم  اخلطأ،  عمل  على  نفسك  تلوم 
التقصير في حق اخللق، تلوم نفسك على التقصير 
في حق الوالدين، تلوم نفسك عندما تسيئ الظن 

باآلخرين، تلوم نفسك وحتاسب نفسك كل يوم.
بالتأكيد  امة؟  اللوَّ النفس  إلى  بحاجة  نحن  هل 

والنقد  والقيادة،  القادة  أخالقيات  عن  بعيد  ألنه 
الذاتي ليس موجوداً لديه، والضمير عنده غائب.   

ال  وهو  لذاته،  النقد  شديد  اإليجابي  القائد 
يتحرَّج إذا ما وقع في اخلطأ أن يعترف به، ويرجع 
عنه من دون حرج من اعتبارات الكبرياء والكرامة 
الذاتي  النقد  على  يحرص  الذي  وهو  املكابرة،  أو 
ن من أخالقياته،  لنفسه ال لكي يجلدها بل ليحسِّ
فهو يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه اآلخرون، وهو 
شديد احلذر، يخاف الفشل ويخشى على سمعته 

بني زمالئه.
وهناك صورة إيجابية ألخالقيات القائد تتمثل 
في اعتماد الرئيس األمريكي خطة ملواجهة األزمات 
االقتصادية بناًء على أفكار ورأي »وارن بافيت«. 
الذي ألَّف العديد من اخلبراء كتباً حول سياسته 
االستثمارية البسيطة ومنها كتاب )كيف يستثمر 
وارن بافيت( ملؤلفه »باردو« رئيس شركة »باردو 
اند أسوشيتس« وهو أحد خبراء االستثمار. وارن 
األولى: كل شيء بسيط،  بقاعدتني،  يؤمن  بافيت 
العمل،  إجراءات  والروتني في  التعقيد  والبعد عن 
والثانية:  القيادة األخالقية،  ويؤكد أنه ال يوجد 
الربح  كــان  ولــو  أخــالق  بــدون  ناجح  استثمار 
األخالق،  عن  بعيداً  إليه  الوصول  وسهل  سريعاً 
بعدها  ويذهب  قصيرة  فترة  إلــى  يستمر  فهو 
أدراج الرياح، ويبقى العمل واالستثمار القائم على 

األخالق بل ويدوم إلى األبد.
امة نورانية  أيها السادة الضباط، إن النفس اللوَّ
صافية، وهي هبة من الله اخلالق البارئ املصور، 
وشكر  اب،  الوهَّ الله  شكر  تستوجب  الهبة  وتلك 
بقاء  وفي  وزيادتها،  بقائها  أسباب  من  النِعم 
الوقوع  من  لصاحبها  حفظ  حية  امة  اللوَّ النفس 
بر  إلى  يصل  حتى  املهلكة  واألخطاء  اآلفات  في 
بالنفس  الثقة  من  الكثير  إلى  نحتاج  لذا  األمان، 
لنواجه أنفسنا، وال نرضى بالوسطية من املواقع 
لنرتقي بأنفسنا إلى األمام وأن نقوم بالنقد الذاتي 
مبزيٍد من الصدق واألمانة، وبنظرة صادقة خالية 
أنفسنا  ساعدنا  قد  نكون  وبذا  لها،  التحدي  من 
في تغيير موقعها من خريطة األخالق إلى املوقع 
األعلى مرتبة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »من سعادة املرء ُحسن اخللق ومن شقاوته 

سوء اخللق«.

نحن بحاجة ملحة 
امة للنفس اللوَّ

 لنقد ذواتنا ومحاسبة 
أنفسنا قبل 

أن يحاسبنا الغير

امة  القائد ذو النفس اللوَّ
يعتبر من أنجح
وأفضل القادة،

 ألنه إذا اخطأ بحق 
اآلخرين أو اتخذ قرارًا 

خاطئًا الم نفسه

امة نظام  النفس اللوَّ
مناعة روحي عند 

اإلنسان مقابل األخطاء 
وتعني أن اإلنسان 

يواجه نفسه 
ويحاسبها
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»مواقف« محرجة 
مزايا ومثالب عديدة بعد اأكرث من عامني على اإطالق »نظام 

مواقف« يف اأبوظبي.

حتقيق: الرا الظرا�سي 

ت�سوير: عي�سى اليماحي - حممد على

تقف  السيارات  كانت  الغابرة،  األيــام  تلك  في 
بشكٍل عشوائي هندسي حول البنايات، حيث الكل 
نكتشف  املساء  وعند  لسيارته  عجيبة  وقفة  يبتكر 
املتراصة  السيارات  من  سريالية  لوحة  أمام  أننا 
نرى  ونحن  نتعجب  ببعض،  بعضها  واملتالصقة 
البناية  حــول  ــدور  وت حتلّق  السيارات  عشرات 

السكنية، حتاصرها بحثاً عن موقف للسيارة.
وغراماتها  »مواقف«  خدمة  تطبيق  مع  واآلن 
املتجاورة  السيارات  تلك  الوضع و»تبخرت«  تغيِّر 
فتحررت البنايات من أساور السيارات خوفاً وهرباً 
نفسه:  يطرح  الذي  السؤال  الغرامات....ولكن  من 
أين ذهبت تلك السيارات؟ وأين تقف؟ وما احللول 
التي جلأ إليها أصحاب تلك السيارات للهرب بعيداً 

عن مفتشي »مواقف« الذين يعملون ليالً ونهاراً؟ 

خمباأ جماين 

مدينة  من سكان  عينة  إلى  السؤال  بهذا  توجهنا 

أبوظبي، حيث قال وضاح عادل )موظف في القطاع 
اخلاص(: لديَّ رحلة »مكوكية« يومياً، فأنا أسكن في 
منطقة وأوقف سيارتي في منطقة أخرى، وعملي في 

منطقة ثالثة وكل هذا خوفاً من غرامات »مواقف«.
ويوضح عادل، أن أسرته لديها ثالث سيارات، 
عن  بعيدة  منطقة  في  يعمل  فيها  فــرد  كل  ألن 
األخرى، بينما التصريح املخصص للشقق السكنية 
يعطي لكل شقة سكنية تصريحني فقط بقيمة 2000 
سيارتي  أوقف  أن  إلى  »أضطر  ويضيف:  درهم. 
السؤال  الغرامات، ولكن  من  في مكاٍن بعيد خوفاً 
»مواقف«  وصلت  إذا  سأفعل  ماذا  يؤرقني:  الذي 
إلى مكاني السري الذي اخبىء فيه سيارتي بعيداً 
عن عيون مفتشي مواقف، ألن غرامتني بتسعيرة 

»مواقف« تساوي ثمن سيارتي؟«.

م�ص�ألة �صعبة

تقول  بترول(  شركة  في  )موظفة  ثابت  دعاء 

مثل:  بالسكان  مزدحمة  مناطق  »هناك  حائرة: 
شارع »املطار« و»إلكترا« و»حمدان«، وفيها بنايات 
سكنية مرتفعة تتراوح من 15 و20 طابقاً، وبالتالي 
هناك الكثير من السكان والسيارات التي ال جتد لها 
مواقف كافية في مناطق سكنها، نظراً لالزدحام في 
هذه املناطق، وهذه مشكلة كبيرة، ألن هناك غرامات 
على الوقوف اخلاطئ، لذلك يجب االلتزام بالوقوف 
بشكٍل قانوني وصحيح. ولكن بالرغم من أن كل 
الشقق السكنية تدفع رسوم »مواقف« إال أنها في 
املقابل ال جتد مواقف كافية لسياراتها لضيق هذه 

املناطق وكثرة عماراتها السكنية!«. 
وتتابع قائلة: إنها إذا حاولت أن توقف سيارتها 
في حوض سكني قريب من بيتها جتد في الصباح 
السكنية،  منطقتها  ليست  هذه  ألن  مخالفة،  الباكر 
في  موقفاً  أجد  ال  فأنا  أفعل،  ــاذا  »م وتتساءل: 
منطقتي، وممنوع عليَّ أن أوقف سيارتي في منطقة 
مجاورة، إنها مسألة صعبة ويجب على »مواقف« 

إيجاد حٍل لها«.
الغرامات يجعلني  قائلة: »اخلوف من  وتضيف 
يومياً  ساعتني  بنايتي  حول  الــدوران  إلى  اضطر 
حتى أجد موقفاً خالياً، فأنا رغم أني دفعت رسوم 
»مواقف«، إال إنني ال أجد مواقف، وإذا تأخرت في 
املساء إلى الساعة احلادية عشرة فمن املستحيل أن 
خاطئة  بطريقة  للوقوف  اضطر  لذلك  موقفاً،  أجد 
يحدده  الذي  احلوض  نفس  في  األرصفة  بجانب 
تصريح الوقوف اخلاص بي ألستيقظ في صباح 

اليوم التالي على مخالفة قدرها 500 درهم!«. 

زيارة حمفوفة باملخالفات   

الطريفي  أحمد  فهيمة  ترويها  أخــرى  مشكلة 
)موظفة في القطاع العام( حيث تقول: إنها تسكن 
حمدان  تقاطع  في  وحتديداً  حمدان  شــارع  في 
والسالم، وهناك »برج« يتم تشييده، وحوله العديد 
على  العثور  الصعب  من  لذلك  العمل،  ورش  من 

العائلة  تستخدمها  التي  الوحيدة  للسيارة  موقف 
بطريقة  السيارة  إيقاف  إلى  بزوجها  يؤدي  وهذا 
خاطئة ليجد املخالفات في انتظاره في اليوم التالي.
االعتبار  بعني  تأخذ  بأن  مواقف  فهيمة  وتطالب 
املناطق التي توجد بها أبراج قيد اإلنشاء وتستثنيها 
من املخالفات وتقول: »املناطق السكنية املزدحمة في 
األيام العادية ال جتد فيها مواقف كافية، فكيف احلال 
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وضاح عادل دعاء ثابت

شوارع أبوظبي قبل.. وبعد تطبيق »مواقف«
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املاء  وأنابيب  بالعمال  مزدحماً  الشارع  هذا  كان  إذا 
والكهرباء وورش العمل وفوق هذا بالغرامات؟«.

ومن جهة أخرى، تعتقد فهيمة أن هناك مشكلة 
مشكلة  وهي  احلسبان،  في  »مواقف«  تضعها  لم 
لسياراتهم،  أماكن  يجدون  ال  الذين  الضيوف 
وتقول:»نحن أصحاب الشقق السكنية ال جند أماكن 
للضيوف  بالنسبة  احلال  فكيف  لسياراتنا،  كافية 
الذين حدد لهم وقت الزيارة حتى الساعة التاسعة 
فقط! ماذا يحدث إذا فكر هذا الضيف بالنوم لدى 
وهل  أين يضع سيارته؟  احلالة  هذه  في  مضيفه، 
على الزوار أن يرحلوا محملني بأعباء املخالفات؟«.

الهرب من املفت�ش!  

وهذه اعتناء النهاري تلعب لعبة القط والفأر مع 
تشملها  ال  ما  لسبب  فسيارتها  »مواقف«  مفتشي 
رسوم مواقف، فهي تضطر نتيجة ذلك إلى إيقاف 
»سيارتي  وتقول:  الرملية  املناطق  في  سيارتها 
ليست ذات دفع رباعي، ولكني مضطرة للنزول في 
املناطق الرملية إليقاف سيارتي بعيداً عن مفتشي 
االستغناء  أستطيع  ال  وأنا  ومخالفاتهم،  مواقف 
أن  استطيع  ال  نفسه  الوقت  وفي  سيارتي،  عن 
أترك شقتي، وال استطيع أيضاً أن أحتمل تكاليف 
الغرامات في محيط عمارتي، لذلك أحاول أن أجد 

مأمناً مجانياً وبعيداً عن أعني املفتشني«.

تنظيم وخطط

ردود »مواقف« على تساؤالتنا جتنَّبت اخلوض 
ملستخدمي  اليومية  املعاناة  وهموم  التفاصيل  في 
أن  فأكدت  أبوظبي،  مدينة  سكان  من  اخلدمة 
العامة  املواقف  تنظيم  مهمة  تتولى  »مــواقــف« 
ــارة،  اإلم في  اخلارجية  واملساحات  واألرصــفــة 
واإلشراف عليها واتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير 
لها،  األمثل  االستخدام  لضمان  الالزمة  والقرارات 

اخلاضعة  املناطق  في  موقفاً   58781 تنظم  فهي 
 15 من  أكثر  استفادة  أتاح  مما  »مواقف«،  لنظام 
مليون سيارة من استخدام املواقف النظامية. كما 
عبر  للمركبات  مواقف  بتوفير  ستقوم  إنها  قالت 
إدارة وتنظيم املواقف العامة وفق أفضل املمارسات 
العظمى  االستفادة  بإتاحة  العاملية، وذلك  واملعايير 
التحتية لإلمارة وزيادة نسبة استخدام  البنية  من 
املوقف الواحد من قبل أكثر من مركبة، ومنع حجز 

أو حصر استخدامه ملركبة واحدة أو جهة معينة.
وفي سبيل زيادة عدد املواقف املتاحة للجمهور 
متت زيادة عدد 3149 موقفاً في املناطق اخلاضعة 
للرسوم، كذلك طرحت مواقف مناقصات لبناء عدد 
من املواقف املتعددة الطوابق، وسيتم حتديد إجمالي 
السنوات  خالل  إنشاؤها  سيتم  التي  املباني  عدد 

القادمة. 

تقف  كانت  التي  السيارات  آالف  مصير  وعن 
جتد  وال  السكنية  البنايات  حول  هندسي  بشكل 
مواقف كافية اآلن، قالت »مواقف«: إنه عند تطبيق 
النظام يجب على جميع السائقني االلتزام بالوقوف 
بشكل نظامي في املواقف القانونية واملخصصة لهم 
بشكل حضاري وآمن. أما عن املشاكل التي تواجه 
بتقدمي  املستخدمني  التزام  عدم  فهي  »مواقف«، 
السكان قبل تطبيق اخلدمة، رغم  طلبات تصاريح 
إبالغهم قبل التطبيق بفترة كافية، مما يسبب الكثير 

من الضغوط وبعض املشاكل في العمل.
وفيما يخص اخلطط التوسعية قالت »مواقف«: 
إنها ستتوسع بناًء على احتياجات املناطق األخرى 
في اإلمارة، ففرض الرسوم ليس هو احلل دائماً، 
في  ــوم  رس ــدون  ب باملواقف  التحكم  مت  ــا  وإمن
بعض املناطق مثل: منطقة »متنزه خليفة«، وإدارة 
املدى  تعمل حسب جدول زمني قصير  »مواقف« 
ملدة سنتني وجدول زمني طويل املدى ملدة خمس 
الذين  للعائالت  املتوفرة  احللول  وعن  سنوات. 
أن  اإلدارة  أوضحت  سيارة،  من  أكثر  ميتلكون 
التوجه العام هو تشجيع املستخدمني على استخدام 
من  للحد  املركبات  ومشاركة  العامة  املواصالت 
أما  املركبات.  لزيادة  السلبية  والتأثيرات  التلوث 
بالنسبة للزوار بعد التاسعة مساًء فلهم احلق في 
إيقاف مركباتهم في املواقف غير املخصصة حلملة 

تصاريح السكان. 

اعتناء النهاريفهيمة أحمد

تحقيق



العدد 491 نوفمبر 202011

تحقيق

21 العدد 491 نوفمبر 2011

جديدة  شعبة  مؤخراً  دبي  شرطة  استحدثت 
اجلنائية«  واملباحث  للتحريات  العامة  »بــاإلدارة 
ُتعنى  اإللكترونية  اجلرائم  مكافحة  إدارة  ضمن 
األطفال  وقــوع  دون  واحليلولة  الطفل  بحماية 
غير  واألفعال  اجلنسية،  التحرشات  براثن  في 
اإللكترونية  الشبكة  التي تستخدم من  األخالقية 
من  غيرها  أو  األطفال،  بهؤالء  لإليقاع  مدخالً 
األطفال  ضد  ترتكب  التي  اجلنسية  التحرشات 

بشكل عام. 
لتلقي  ساخناً  هاتفياً  خطاً  اإلدارة  وخصصت 
لألطفال،  اجلنسي  والتحرش  االستغالل  بالغات 
متخصص  ضابط  إلى  الشعبة  مهمة  وأوكلت 
مع  التعامل  في  املختصني  من  مجموعة  تعاونه 

ضحايا هذه اجلرمية. 

عمل ال�شعبة

الشعبة، وكيفية عملها، والبالغات  وحول تلك 
مع   »999« التقت  تأسيسها  منذ  تلقتها  التي 
»اإلدارة  مدير  املنصوري  إبراهيم  خليل  العميد 
أكد  الذي  اجلنائية«،  واملباحث  للتحريات  العامة 
الداخلية  وزارة  من  خاصاً  اهتماماً  هناك  أن 
حملاربة مثل هذا النوع من اجلرائم، ولذلك كانت 
هناك مطالبة باستحداث هذه الشعبة في كل من 
شرطة أبوظبي، وشرطة دبي ومن باقي إدارات 
الشرطة في الدولة، الفتاً إلى أنه منذ صدور هذا 
حملاربة  الشعبة  تأسيس  الفور  على  مت  التوجه 
جهود  تكثيف  من خالل  اجلرائم  من  النوع  هذا 
البحث والتحري عن مرتكبي تلك اجلرائم، سواء 
ميدانياً أو إلكترونياً، وإلقاء القبض عليهم، وتوعية 
األسر بخطورة هذه اجلرمية وكيفية ارتكابها لكي 
يتوخوا احليطة واحلذر بعدم ترك أطفالهم عرضة 
للوقوع في براثن ضعفاء النفوس الذين يرتكبون 

مثل هذه اجلرائم.
 

رقم جماين 

وأشار إلى أن اإلدارة إلى جانب 
ساخن  هاتفي  خط  تخصيص 
حاالت  عن  البالغات  لتلقي 
وهو  أطفال،  ضد  التحرش 
فقد   ،04-2661228 رقم 
مت تشكيل جلان مختصة 
ــاط وأفــــراد  مــن ضــب
تستهدف  اإلدارة 
مجالس اآلباء والطلبة 
للقيام  ـــدارس  امل فــي 
بــبــرامــج تــوعــويــة 
من  األطــفــال  حلماية 
غير  ـــال  ـــع األف ــك  ــل ت
أن  مضيفاً:  األخالقية، 
اإلدارة بصدد تخصيص 
أرقام هاتفية سرية أخرى 
يستطيع من خاللها ضحايا 
وذووهم  اجلنسية  التحرشات 

التواصل مع األجهزة األمنية.

�صات اجلن�صية �صد الأطفال ب�صعبة جديدة  �صرطة دبي تكافح التحرُّ

مطاردة
     وحش

حتقيق: ر�سا فكري - دبي

 
بالغات وا�شتف�شارات

تلقت  الشعبة  أن  املنصوري:  العميد  وأضــاف 
عن  بالغات   10 لها  املخصص  الهاتف  خالل  من 
حترشات جنسية بأطفال، منها بالغ ورد من إمارة 
دبي وبالغان وردا من إمارة الشارقة، وبالغان قيد 
وباقي  جنسي،  حترش  أنهما  من  والتأكد  التحقيق 
االتصاالت كانت عبارة عن استفسارات حول الشعبة 
لتحرش  تعرض  الطفل  كان  إذا  ما  معرفة  وكيفية 

جنسي من عدمه. 
تلك  بني  من  بالغاً  أن  إلــى  املنصوري  ــار  وأش
البالغات ورد عن حترٍش بطفل بالقرب من حديقة 
»الصفا« بدبي، وبالغ عن حترش مدرس موسيقى 
تدرس  بطفلة  اآلسيوية  اجلنسية  من  املعاهد  بأحد 
الشارقة  شرطة  إلى  احلالة  إحالة  مت  حيث  باملعهد، 
على اعتبار مقر املعهد، وأن الواقعة ارتكبت هناك، أما 
احلالة الثالثة فهي ورود بالغ من أحد أحياء منطقة 
حتا بدبي، حيث مت إلقاء القبض على املتهمني في تلك 

اجلرائم وجميعهم من اجلنسية اآلسيوية.
 

تنبيه الأطفال

ودعا العميد املنصوري األسر االنتباه لسلوكيات 
مثل  من  وتوعيتهم  األطفال  وتنبيه  بهم،  احمليطني 
أطفالهم بني  الشائنة، ومالحظة سلوك  األفعال  هذه 
وقت وآخر داخل البيت وخارجه، وعدم ترك األطفال 
خارج املنزل مبفردهم لوقت متأخر، وعدم تركهم مع 
السائقني دون رقابة، ومطالبة األطفال بسرعة إبالغ 
أبويهم عن أي فعل غير طبيعي يرتكب معهم، وزرع 

الوازع الديني داخلهم. 

االت�صاالت الواردة 

لل�سعبة ُتعامل ب�سرية 

تامة، و�آليات قانونية 

للقب�ض على �ملتهمني

»العميد خليل املنصوري«



العدد 491 نوفمبر 222011

تحقيق

اآلية القب�ض

بني  تنسيقاً  هناك  أن  املنصوري  وأوضــح 
تتضمن  بآلية  للعمل  بدبي  العامة  النيابة 
آلية للقبض على  البالغات، ووجود  سرية هذه 
قانونية  بصورة  اجلرائم  تلك  في  املتورطني 
أن  على  مؤكداً  احلاالت،  بسرية  اإلخالل  دون 
عدم اإلبالغ عن حاالت التحرش اجلنسي ضد 
األطفال، سواء من ِقبل األطفال أنفسهم أو من 
اجلرمية،  هذه  تنامي  في  يساهم  أسرهم  ِقبل 
الرتكاب  دفعه  بل  العقاب  من  اجلاني  وإفالت 
هذه  أن  بخالف  هذا  آخرين،  ضد  أكثر  جرائم 
اجلرائم ذات أثر مدمر على األطفال وحتتاج إلى 
سرعة في العالج النفسي حتى ال تظل عالقة في 

أذهان األطفال. 
أن مرتكبي هذه اجلرائم عادة هم من  وأكد 
املرضي النفسيني وبعضهم من الشاذين جنسياً 
يسعون  الذين  الضعيفة  النفوس  وأصحاب 
إلشباع رغباتهم بطرق منافية للدين واألخالق 
واإلنسانية، كما أن تعاطي املواد املخدرة يدفع 
وجود  وأيضاً  اجلرمية،  هذه  بالبعض الرتكاب 
العّزاب وسط سكن األسر يزيد من وقوع هذه 

اجلرائم الالأخالقية. 

دوريات اإلكرتونية

أيضاً  الشعبة  اختصاص  من  أن  وأوضــح 
قيام الدوريات اإللكترونية بالبحث في الشبكة 
األطفال  باستدراج  يقومون  عمن  العنكوبوتية 
والعمل  األمر  ومتابعة  األخالقية،  غير  لألفعال 
ارتكاب  من  ومنعهم  عليهم  للقبض  بجدية 
أنه  إلى  الفتاً  األطفال،  ضد  الدنيئة  جرائمهم 
يناشد األسر مراقبة أبنائهم وعدم االبتعاد عنهم 
يقعوا  ال  حتى  الشبكة  لهذه  استخدامهم  عند 
النفوس  ِضعاف  األشخاص  لهؤالء  فريسة 

واملجرمني.
 

�شّرية احلالت

مدير  سلطان  ماجد  الرائد  قال  جانبه،  من 
للتحريات  العامة  باإلدارة  االستجواب«  »إدارة 
جميع  إن  دبــي:  بشرطة  اجلنائية  واملباحث 
بسرية  يتعاملون  الشعبة  تلك  في  العاملني 
تامة مع البالغات الواردة عن حاالت التحرش 
اجلنسي، مشيراً إلى أن غالبية البالغات الواردة 
كانت ألطفال تراوحت أعمارهم بني 7–14 عاماً، 
موضحاً أن بعض هذه احلاالت لم تكن حديثة 
من  األسر  خوف  ولكن  فترة،  منذ  ارتكبت  بل 

ولكن  حينه،  في  اإلبالغ  عن  أبعدهم  الفضيحة 
هناك  كــان  السري  الهاتف  خصص  عندما 
تشجيع من بعض األسر لالتصال واالستفسار، 
اتصاالتهم  مع  التعامل  أن  علمهم  بعد  خاصة 
يتم بسرية تامة إلى جانب تعريفهم باالهتمام 
بالضحية من قبل مختصني باإلدارة، وذلك عبر 
برنامج »التواصل بالضحية« املوجود باإلدارة. 
ولفت إلى أن غالبية االتصاالت كانت ألولياء 
واإلناث  الذكور  من  كانوا  الضحايا  وأن  أمور، 
عربية،  جنسيات  من  هم  املتصلني  وغالبية 
العاملني  أو  اخلــدم  من  املتحرشني  وغالبية 
لتحرش  حالة  أية  توجد  وال  احمليطة  باملنطقة 

داخل األسرة الواحدة. 

بلغ إجمالي األطفال الذين تعرضوا 
للتحرش اجلنسي خالل عام 2010 في 
 6 بني  أعمارهم  تراوحت  والذين  دبي، 
إلى 10 سنوات 13 طفالً، ومن 11 إلى 
15 سنة 22 طفالً وطفلة، ومن أبرزها 
و11  باإلكراه،  عــرض  هتك  بــالغ   19
وبلغ عدد  بأطفال،  لواط  بالغاً حلاالت 
املتهمني في تلك القضايا 51 متهماً القي 

القبض عليهم وأحيلوا للمحاكم.
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كنوزعائمة..

صعد اجلنود امللثمون بسرعة على منت السفينة 
الليزر  نقاط  وصوبوا  اآللية  بنادقهم  أشهروا  وقد 
مطاطية  قــوارب  عدة  رست  بينما  أهدافهم،  على 
صغيرة بجانب بدن سفينة الشحن املختطفة وحلَّقت 
الناري  الدعم  لتقدم  األفق  في  السمتية  الطائرات 
الالزم إذا احتاج األمر. كانت هناك جلبة كبيرة على 
منت السفينة »أريلة 1« اإلماراتية، فالقراصنة احتموا 
وراء سواتر على منت السفينة مهددين بقتل البحارة 
احملتجزين كرهائن لديهم بل وتفجير السفينة مبن 
عليها بالقنابل التي يحملونها. ولكن ما هي إال ثواٍن 
معدودة حتى انقلب السحر على الساحر حيث جنح 
اجلنود في السيطرة على زعيم مجموعة القراصنة 
معه،  وسريعة  صغيرة  معركة  بعد  حركته  وشل 
وفي غضون دقائق جنح فريق التدخل السريع في 
والقبض  الرهائن  وحترير  السفينة  على  السيطرة 

على القراصنة.
هذه العملية النوعية التي نفذتها القوات املسلحة 
اإلماراتية ضد قراصنة صوماليني قبل سبعة أشهر 
تقريباً والتي حررت سفينة جتارية حتمل علم الدولة 
متجهة إلى استراليا وعلى متنها حمولة من األملنيوم، 
قد تكون األولى من سلسلة عمليات مشابهة تنفذها 
وأن  خاصة  مستقبالً  اإلماراتية  املسلحة  القوات 
أبواب مضيق  باتت على  البحرية  القرصنة  عمليات 

هرمز.

ظاهرة القر�صنة البحرية تهدد اأمن املمرات املائية وحركة التجارة العاملية.

حتقيق: الرا الظرا�سي وموفق حممد

�لعملية: تحرير �ل�سفينة �لإمار�تية »�أريلة 1«  ت�سوير: حممد علي

�لوقت: 18:10

�لتاريخ: 1 �أبريل 2011

�لمكان: في مكان ما في بحر �لعرب
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التي  القرصنة  عمليات  أن  دولية  بيانات  وتظهر 
إلى قبالة سواحل  يقوم بها صوماليون متتد حالياً 
كانت  أن  بعد  عمان  وسلطنة  والهند  باكستان 
سواحل  وقبالة  املندب  بــاب  مبنطقة  محصورة 

الصومال وكينيا. 
وتشير بيانات االحتاد األوروبي إلى أن أبعد مدى 
لعمليات القرصنة هذا العام وقعت على بعد 1600 
 165 مقابل  الصومالية  السواحل  من  بحري  ميل 
ميالً بحرياً عام 2005 وتغطي أكثر من 1.7 مليون 
كيلومتر مربع من املياه )ما يعادل 20 ضعف مساحة 
دولة االمارات(، مما يدل على أن هذه الظاهرة آخذة 
بالتفاقم والتوسع وبصورة قد تهدد بها مكانة دولة 

اإلمارات في املنطقة كمركز للتجارة واألعمال.
وتشير التقارير املنشورة على املوقع اإللكتروني 
للمكتب الدولي للمالحة البحرية، عن حدوث نحو 97 
هجوماً للقراصنة، سجلت في الربع االول من العام 
2011، حيث بدأت الهجمات في العام 2007، والذي 
العام  سجل  فيما  10هجمات،  نحو  حدوث  سجل 
2008، حدوث 67 هجوماً، منها 26 سفينة مختطفة، 
وأن املختطفني كانوا يحتجزون بداية أكتوبر 2008 

نحو 12 سفينة و250 بحاراً.
كما تشير التقارير إلى أن إجمالي قيمة اخلسائر 
املالية التي كبدها القراصنة لالقتصاد العاملي خالل 
مليار   44( دوالر  مليار   12 2010، جتاوزت  العام 
املنتشرين  القراصنة  عدد  املنظمة  وتقدر  درهــم(. 
رجل   1100 بنحو  الصومالية  السواحل  طول  على 
وهم موزعون في أربع مجموعات، ومعظمهم ممن 
كانوا يعملون في خفر السواحل الصومالية سابقاً، 
باإلضافة إلى بعض القراصنة من إريتريا في املياه 

اإلقليمية اليمنية وقبالة السواحل الصومالية.
 

تهديد عاملي

عمليات  عليه  تنطوي  الذي  التهديد  طبيعة  وعن 

من أهم طرق املالحة البحرية في العالم، حيث يقدر 
عدد السفن التي تعبره سنوياً مبا يقارب الـ20 ألف 
سفينة، باالضافة إلى نسبة كبيرة من إجمالي سفن 

املالحة النفطية العاملية.

اختط�ف

وقد طالت عمليات القرصنة البحرية في السنوات 
وكان  اإلماراتي  العلم  املاضية سفناً جتارية حتمل 
أحدثها اختطاف سفينتني في الصيف املاضي ُقبالة 
الزعابي،  سالم  علي  سالم  ويقول  اليمن.  سواحل 
الهيئة  في  البحري،  النقل  لقطاع  التنفيذي  املدير 
األحمر  البحر  منطقتي  إن  للمواصالت  الوطنية 
بني  للتجارة  رئيسياً  طريقاً  تشكالن  عدن  وخليج 
أوروبا وآسيا، وبني روسيا والدول املطلة على البحر 
األسود إلى غرب أفريقيا وشرق وجنوب شرق آسيا، 
كما أنه يكاد يكون الطريق الوحيد لتجارة الدول التي 

تطل على البحر األحمر، بجانب قناة السويس.
وأشار إلى أن إجمالي عدد السفن اإلماراتية التي 
متت مهاجمتها واالستيالء عليها من جانب القراصنة 
علم  النفط حتمالن  لنقل  بلغ سفينتني  الصوماليني 
دولة اإلمارات، إذ مت اإلفراج عن إحداهما في شهر 
مت  حيث  يوليو،  شهر  في  والثانية  املاضي،  مايو 

قراصنة  اليمن من جانب  اختطافهما قرب سواحل 
صوماليني، وذلك بعد إجبار الربان على التوجه إلى 

سواحل الصومال.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للمواصالت أصدرت 
تعليمات فورية، بتشكيل فريق مكلف مبتابعة حادث 
اختطاف السفينة، حيث مت التأكد من سالمة طاقمها 

و التواصل مع ُمالَّك السفينة.
مبتابعه  قامت  الهيئة  أن  إلى  الزعابي  وأشــار 
حتركات السفينة بالتنسيق مع اجلهات املعنية حتى 
مت اإلفراج عن السفينة من دون تقدمي أية تنازالت 

أو دفع أية مبالغ مالية.
عنها  االفراج  التي مت  الثانية،  السفينة  إن  وقال: 
في يوليو املاضي كانت إحدى السفن التابعة لشركة 
غادرت  حيث  بالشارقة،  العامة«  للتجارة  »جبة 
السفينه ميناء أم القيوين وهي محمله بـ3500 طن 
من  مكون  طاقم  متنها  وعلى  النفط  مشتقات  من 
)17( بحاراً من جنسيات مختلفه )الهند، بنجالديش، 
الصومال، كينيا، السودان، مينمار، سريالنكا(، الفتاً 
إلى أن الهيئة قامت باالطمئنان على سالمة الطاقم 
بعد اإلفراج عنهم، وذلك حرصاً منها على سالمة أي 

فرد على أي سفينة حتمل علم الدولة.
وحول كيفية جناح القراصنة في االستيالء على 

السفن الكبيرة منها والصغيرة على حٍد سواء، يشير 
البحرية في شركة »جي  املالحة  فينو فيليب خبير 
عمليات  معظم  أن  إلى  البحري  للشحن  اس«  دي 
القرصنة تكون من خالل استخدام القراصنة لزوارق 
سريعة جداً تعمل انطالقاً من سفينة أو من قواعد 
وفي جزر صغيرة  الساحل  على  موجودة  صغيرة 
القراصنة  جميع  إن  حيث  عدن،  خليج  طول  على 
اليدوية،  للقنابل  وقاذفات  بالرشاشات  يتسلحون 
كما أنهم يستخدمون أنظمة حتديد املواقع وهواتف 
متصلة باألقمار الصناعية. وحول املبالغ التي يطلبها 
القراصنة كفدية مقابل اإلفراج عن سفينة ما، قال إن 
الفدية تتراوح ما بني مئات آالف وماليني الدوالرات 

وذلك حسب السفينة وهويتها وحمولتها.
 

اأنظمة حماية

من  للهجوم  تتعرض  سفينة  تواجه  كيف  ولكن 
القراصنة مثل هذا التهديد؟ القبطان حمدي العربي 
اجلرافات  »شركة  في  البحرية  اللوجستيات  مدير 
التجهيزات  بعض  هناك  إن  قال  الوطنية«  البحرية 
البحري  النقل  شركات  بها  تستعني  التي  الوقائية 
مثل وضع األسالك الشائكة حول السفن واستخدام 
أنابيب رش املاء ذات الضغط العالي ملنع القراصنة 
من الصعود إلى السفينة، إضافة إلى جتهيز السفن 
من  كنوع  القراصنة  على  نسلطها  قوية  بإضاءة 

احلماية ضد أي هجوم.
تطبق  مثالً  شركته  سفن  أن  القبطان:  وأضاف 
نوعني من األنظمة العاملية اخلاصة باألمن والسالمة 
أحدهما خاص باحلرائق و الغرق و املشاكل التي قد 
تطرأ على السفينة، والثاني يتعلق بنظام أمني للسفن 
البحرية،  القرصنة  أو  اإلرهاب  خطر  تواجه  عندما 
وفي هذا النظام يوجد ثالثة مستويات من درجات 
األمان ويكون هناك »زر« مخفي في علبة خاصة ال 
يعرف مكانها غير قبطان السفينة، وعند تشغيل هذا 
السفينة  هذه  أن  املعنية،  اجلهات  إبالغ  يتم  »الزر« 

بن  عبدالله  يصف  املنطقة  في  البحرية  القرصنة 
للشؤون  املساعد  العام  األمــني  الشبيلي،  جمعة 
االقتصادية لدول مجلس التعاون اخلليجي القرصنة 
من  األخيرة  ــة  اآلون في  أصبحت  بأنها  البحرية 
كل  على  تفرضها  والتي  العاملية،  التهديدات  أخطر 
واالستقرار  واألمن  والسالمة  الدولية،  التجارة  من 
البحري في املنطقة، مشيراً إلى أن الزيادة املتسارعة 
في عدد هجمات القراصنة واتساع رقعتها اجلغرافية 
والدولية  الدبلوماسية  اجلهود  مضاعفة  تستدعي 
وتنسيق العمليات األمنية والعسكرية وخلق شراكات 

بني القطاعني العام واخلاص.
تشهد  لم  العربي،  اخلليج  منطقة  أن  وأوضــح 
وقوع أي حوادث قرصنة، نتيجة االجراءات األمنية 
التي تتبعها على طول سواحلها، مشيراً إلى أن دول 
اخلليج اعتمدت مؤخراً إنشاء مركز بيانات مشترك 
بني دول اخلليج لتتبع السفن والكشف عن هويتها 

عن ُبعد، مقره مملكة البحرين.
خالل  إنشاؤه  واملزمع  اجلديد  املركز  أن  وأكد 
دول  أعضاء  من  عمل  فريق  املقبلة، سيضم  الفترة 
مجلس التعاون اخلليجي، حيث سيمثل قاعدة بيانات 
التي  والعسكرية،  املدنية  البحرية  السفن  جلميع 
جتوب سواحل اخلليج العربي، وأنه سيكون مركزاً 
لتبادل املعلومات اخلاصة مبختلف اجلوانب البحرية 
واملالحية بني دول املجلس، مشيراً إلى املركز سيضم 
غرفة عمليات طوارىء، بها أنظمة متطورة ووسائل 
املعلومات  نقل  ويوفر  يحقق  مبا  السواحل  ملراقبة 
بدقة وسرعة عالية، باإلضافة إلى أنه سيعمل على 
التي حتمل  السفن  الصادرة من  البالغات  استقبال 
أعالم دول اخلليج العربية في حال وقوع حادث أو 

تعرضها إلى أي هجمات.
التي  البحرية  املنطقة  أهمية  أن  الشبيل  وأضاف 
ينتشر فيها القراصنة، تكمن في أنها تتحكم باملدخل 
اجلنوبي للبحر األحمر وقناة السويس، وهو واحد 
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الغالف

تتعرض اآلن للقرصنة أو اإلرهاب.
ويشير العربي إلى أنه في حال تعرُّض السفينة 
لهجوم القراصنة فال داٍع أن يقوم أحد أفراد الطاقم 
يهتمون  الغالب  في  فالقراصنة  البطل،  دور  بلعب 
ويطلب  يفضل  ،لذلك  األحيان  غالب  في  بالغنائم 
عدم استخدام العنف معهم حتى ال تتحول سرقات 
القراصنة إلى جرائم قتل قد يروح ضحيتها كل طاقم 
السفينة إضافة إلى الضرر الذي قد يلحق بالسفينة، 

وبالتالي ال يستفيد أحد من مثل هذه الكارثة.
تتمتع  عربية  منظمة  تشكيل  إلى  العربي  ودعا 
عمليات  ملجابهة  الالزمة  والــقــدرات  باإلمكانات 
إنــذار  أجهزة  على  االعتماد  خــالل  من  القرصنة 
مبكر ومركز سيطرة وقواعد بحرية وجوية وذلك 
بهدف إنهاء وجود القراصنة الصوماليني على طول 

الساحل.
 

وجود ع�شكري 

وإضافة إلى مثل هذه املنظمة العربية، يرى بدر 
محمد عبيد بن مبارك، نائب املدير العام لشركة »دبي 
للهندسة وصناعة السفن« أنه من أجل القضاء على 
ظاهرة القرصنة، فإنه ميكن تدمير قواعد القرصنة 
احلالية بواسطة الطائرات والقاذفات عند الضرورة، 
وهو ما قد يحل املشكلة مؤقتاً رغم صعوبته، الفتاً 
حالة  من  اخلروج  على  الصومال  مساعدة  أن  إلى 

الفوضى عنصر مهم في حل قضية القراصنة.
ويقول مبارك، إنه يخشى استغالل أطراف أجنبية 
لهذه األحداث لزيادة الوجود العسكري األجنبي في 

املنطقة حتت ستار مكافحة القرصنة.
في  العام  املدير  مساعد  العامري،  محسن  لكن 
أبوظبي يقر بصعوبة  املالحية في  شركة »إرشاد« 
تواجه  التي  الصعوبات  أن  إلى  مشيراً  األمر  هذا 
اإلفريقي  القرن  في  البحرية  للقرصنة  التصدي 
وخليج عدن تتمثل في استحالة مراقبة مياه خليج 
أن  عن  فضالً  هذا  الشاسعة،  املساحة  نتيجة  عدن 
القراصنة الصوماليني متكنوا من تأمني مستلزماتهم 
التي  الغنائم  حصيلة  من  والعسكرية،  املدنية 
استولوا عليها، حيث حصلوا على أسلحة متطورة، 
ن  تؤمِّ حديثة  إلكترونية  معدات  على  حصلوا  كما 

اتصاالتهم باألقمار الصناعية.
إن  العامري،  قــال  القراصنة  خطر  وملواجهة 
شركته تعاقدت مع إحدى أكبر الشركات األوروبية 
في مجال احلماية البحرية، حيث مت تزويد أربع من 

بأنظمة  املنطقة  التي تبحر في هذه  البحرية  السفن 
حتذير  إرســال  على  تعمل  التي  األمني  التحذير 
فيها  مبا  للمخاطر  تعرضها  حال  في  السفينة  من 
القرصنة، وبنظام التتبع اآللي لتتبع السفينة بصفة 
مستمرة أثناء إبحارها، وأنظمة حتديد التعرف اآللي 
األخرى  السفن  إلى  السفينة  عن  معلومات  لتوفير 
تلقائياً، باإلضافة  الساحلية  املوانئ واحملطات  وإلى 
السفن  حلماية  الدولي  النظام  تطبيق  اعتمادها  إلى 
تتبع  والتجهيزات،  احلماية  إلى  وإضافة  واملوانئ. 
املياه  في  ومراوغة  هروب  تكتيكات وخطط  السفن 
امللغومة بالقراصنة. ويشير الكابنت مكتوم احلوطاني 
مدير التشغيل البحري في »إرشاد« إلى أن السفن 
تعمل على زيادة سرعتها عند دخولها املناطق التي 
يتوقع انتشار القراصنة بها، رغم أن هذا يؤدي إلى 
زيادة تكاليف التشغيل والشحن في وقت ميثل فيه 
سعر النفط مبعث قلق رئيسياً جلميع شركات النقل 

البحري. 

ت�شليح ال�شفن

ولكن، قد يتساءل البعض عن سبب عدم تسليح 
القرصنة،  أخطار  ملجابهة  التجارية  الشحن  سفن 
واإلجابة على ذلك تقول: إن القوانني الدولية حتظر 
وجود أسلحة على منت السفن التجارية، إال أن جهات 
دولية بدأت في اآلونة األخيرة تناقش إمكانية توفير 
السفن  من  النوع  هذا  منت  على  مسلحة  حراسات 

بسبب تزايد أعمال القرصنة البحرية.
املاضي سكوت  املوقف عبَّر عنه في فبراير  هذا 
للشحن  ـــارات  اإلم »جمعية  رئيس  نائب  جونز 
توفر  ال  الدولية  األساطيل  إن  قال  الذي  البحري« 
احلماية الالزمة للسفن التجارية مما يستدعي توفير 
احلماية الذاتية من خالل استخدام عناصر حراسة 

مسلحة على منت السفن في بعض احلاالت. 
ويشير مايك ستمافورد مدير املبيعات في شركة 
اإلمارات  دولة  قانون  أن  إلى  السفن  لبناء  أبوظبي 
ألنها  التجارية  السفن  في  األسلحة  استخدام  مينع 
قاصرة على السفن احلربية، لذلك فالسفن التجارية 
تكون مجهزة بجهاز اتصال يشبه إلى حٍد كبير جهاز 
الراديو، أما السفن البحرية احلربية فتمتلك اإلضافة 

إلى األسلحة ثالثة أنواع من أنظمة االتصاالت.  

تكاليف اإ�شافية

أسعار  وارتفاع  احلماية  تكاليف  إلى  وإضافة 

الوقود ال ننسى رسوم التأمني العالية التي ترتفع 
في املمرات املائية اخلطرة، وهي في النهاية تكاليف 
أسعار  ارتفاع  يعني  للمستهلك مما  سيتم متريرها 

السلع.
إدارة  مجلس  رئيس  الظاهري  صالح  ويقول 
تكليف  قيمة  ارتفاع  إن  للتأمني«  اإلمارات  »جمعية 
القرصنة  أعمال  تفاقم  إلى  يرجع  البحري  التأمني 
مما  بعدها،  وما  الصومال  سواحل  ُقبالة  البحرية 
التأمني  قطاع  في  أثرت سلباً  شكل ظاهرة خطيرة 
قطاع  في  أثرت  القرصنة  أن  إلى  مشيراً  البحري، 
التأمني خالل العامني املاضيني وأدت إلى رفع قيمته 
على السفن املتجهة إلى سواحل خليج عدن والبحر 
األحمر، األمر الذي شكَّل حالة من اإلرباك على قطاع 

التأمني.
من  التأمينية  احلماية  بتوفير  الظاهري  ويطالب 
قبل املالَّك لتغطية السفن واآلليات وضرورة انتشار 
أسلحة احلماية الشخصية بصورة الفتة خصوصاً 
أن  إلى  مشيراً  عدن،  خليج  تعبر  التي  السفن  على 
الصدد  هذا  فى  التأمني  لشركات  بالنسبة  األولوية 
سالمة  لتأمني  غطاء  توفير  في  األولــى  بالدرجة 
وحمولتها  نفسها  السفينة  تأتي  ثم  السفينة،  طاقم 
من البضائع في الدرجة الثانية، وضرورة أن تعمل 
متخصصني ممن  استشاريني  مع  التأمني  شركات 
يخص  ما  في  السفن  مالك  مع  بدورهم  يعملون 

التفاوض مع القراصنة.

�شندوق عاملي 

الظاهرة  هذه  ملكافحة  الدولية  اجلهود  وحــول 
الدكتور حامت علي مدير مكتب األمم  القاضي  قال 
مجلس  لدول  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة 
تكليف  بناًء على  إنه  أبوظبي  التعاون اخلليجي في 
ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية للنظر 
في وضع إطار عمل عاملي ملكافحة ظاهرة القرصنة 
املتنامية أنشأ مكتب األمم املتحدة في فيينا مجموعة 
في  الدولية  املنظمات  من  العديد  تضم  عاملية  عمل 
من  يتم  القرصنة  ملكافحة  العاملي  البرنامج  إطار 
خالله وضع معايير أمُمية ملكافحة القرصنة ووضع 
برامج تدريب ألجهزة إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية 
و  والعابرة  املصدرة  الــدول  تؤهل  آليات  ووضع 
وتعاون  عمل  ملنظومة  القرصنة  من  املتضررة 

ملواجهة هذه الظاهرة.
اجلهود  هذه  إن  قائالً:   حامت  الدكتور  ويتابع 
ملكافحة  عاملي  استثماري  صندوق  عن  أثمرت 
القرصنة أطلق خالل القمة العاملية ملكافحة القرصنة 
التي استضافتها دولة اإلمارات مطلع العام احلالي، 
داعياً كافة الدول واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص 
للمشاركة في هذا الصندوق لتكوين مجموعة عمل 
تهدف إلى معاونة الدول املتضررة من القرصنة على 

وضع برامج وآليات تؤهلها ملكافحة هذه الظاهرة.
تتحرك  املتحدة  األمم  جعل  الذي  السبب  وعن 
القرصنة  أن  الدكتور حامت،  أجاب  في هذا اجلانب، 
أصبحت خطراً متنامياً يحاول اختراق املياه اإلقليمية 
وأصبح  واضحتني،  مسؤولية  وال  بعبثية  والدولية 
ويهدد  الدولي  السلم  ويهدد  ويتزايد  ينمو  خطرها 

البحري  ــن  األم ويهدد  البحرية  التجارة  حركة 
ويعرض األرواح إلى اخلطر، لذلك كان البد من وقفة 
وإعادة قراءة األمن البحري الدولي ككل، مشيراً إلى 
للسفن  بالنسبة  اجلذرية  التغيرات  بعض  هناك  أن 
التجارية، ففي السابق لم تكن تلك السفن التجارية 
ونتيجة  اآلن  أما  حتركاتها،  في  األسلحة  تستخدم 
الدولية  بالتجارة  يتربص  الذي  القراصنة  خلطر 
أصبحت السفن التجارية والسياحية تستعني ببعض 
األسلحة كنوٍع من احلماية إذا ما تعرَّضت للهجوم 

من قبل القراصنة.

ال�شيادة البحرية  

ويحدد  يفسر  دولي  قانوني  إطار  ثمة  وبالطبع، 
املسؤوليات املتصلة بخرق القوانني البحرية الدولية 
الدكتور رياض  به. ويوضح  القراصنة  يقوم  مثلما 
صالح أبوالعطا أستاذ القانون الدولي العام املشارك 
بكلية القانون في جامعة عجمان أن القرصنة عبارة 
السلب  بقصد  قانوني  غير  فعل  أو  عمل  أي  عن 
والنهب أو االحتجاز من قبل سفينة خاصة أو طائرة 
خاصة ضد أشخاص أو ممتلكات خاصة في املساحة 
البحرية في الكرة األرضية، وتعتبر القرصنة اعتداًء 

بحرياً وجرميَة بحريًة من الدرجة األولى.
هناك  أن  إلــى  الدولي  القانون  أستاذ  ويشير 
القانونية  الشؤون  تنظم  دولية  وقوانني  اتفاقيات 
األمم  اتفاقية  االتفاقيات،  هذه  أهم  ومن  للبحار 
التوقيع  مت  1982التي  لعام  البحار  لقانون  املتحدة 
التنفيذ في عام  العام ودخلت حيز  عليها في نفس 
1994 حيث تعتبر هذه االتفاقية »شارعة« أي أنها 
لم  وإن  ككل حتى  الدولي  للمجتمع  عاملي  مشروع 
يشملها،  القانون  أن  إال  الدول  بعض  عليها  تصدِّق 
فاإلمارات على سبيل املثال لم توقع ومع ذلك تلتزم 

مببادئها وحتترم أنظمتها.
إلى ثالث مناطق،  البحار  وقسمت هذه االتفاقية 
التي  املسافة  وهي  اإلقليمي  البحر  األولى:  املنطقة 
تقدر بـ12ميالً على اخلط البحري للدولة، واملنطقة 
املالصقة  املنطقة  املجاورة وهي  املنطقة  الثانية هي 
الثالثة  املنطقة  أما  بـ12ميالً،  اإلقليمية وتقدر  للمياه 

بـ176ميالً،  املنطقة االقتصادية اخلالية وتقدر  فهي 
وبالتالي يكون املجموع 200 ميل بحري لكل دولة، 
وبعدها تأتي مناطق أعالي البحار، أو كما يطلق عليها 

البعض البحر احلر أو البحر املفتوح.
وأضاف الدكتور أبو العطا أن هذه االتفاقية قررت 
أن للدول على البحر اإلقليمي سيادة وحقوقاً يحكمها 
قانون الدولة التي تقع في محيطها، مع التأكيد أن 
للمياه اإلقليمية هناك حقاً مهماً جداً وهو حق املرور 
البحري واملالحة البحرية جلميع الدول ، أما البحار 

املفتوحة فهي تخضع لقانون أعالي البحار.
املالحية  املمرات  على  االعتداءات  تعتبر  وهكذا 

الدولية جرمية حسب اتفاقية األمم املتحدة.
الثانية  االتفاقية  أن  رياض،  الدكتور  وأضــاف 
»روما  اتفاقية  هي  البحرية  للمياه  بالنسبة  واملهمة 
غير  األعمال  قمع  إلى  تهدف  التي   1988 لعام   «
البحرية  املالحة  سالمة  ضد  واملوجهة  املشروعة 
روما  اتفاقية  تنفيذ  ومت  القانون،  يحميه  حق  وهو 
عت األعمال التي تدخل  في 1992 وهذه االتفاقية وسَّ

ضمن مفهوم القرصنة.
نوعني  هناك  إن  الدولي،  القانون  أستاذ  وقال 
من السفن في البحار بشكل عام سفن عامة وهي 
السفن اململوكة للدول وفي مقدمتها السفن احلربية، 
تكون  التي  اخلاصة  السفن  وهو  آخر  نوع  وهناك 
مملوكة ألفراد أو شركات خاصة وفي الغالب هدفها 
الغالب  في  القرصنة  تتم  وعليه  التجارة،  األساسي 
السفن  التي تسطو على  السفن اخلاصة  من خالل 
وترّوع البحار ويكون على السفن العامة – اململوكة 
للدول – القيام مبكافحة القرصنة والتصدي لها، أما 

عن مناطق أعالي البحار فهو موضوع مختلف، ففي 
»مشبوهة«  خاصة  سفينة  وجود  في  الشك  حاله 
من  القريبة  للدول  يكون  طبيعية،  غير  وحتركاتها 
محيطها احلق في االقتراب منها وتوقيفها وتفتيشها 
والتأكد من علمها، هل هو حقيقي أم مزور كأغلب 
خدع القراصنة؟ ولكن على هذه السفن التابعة للدول 
أن تكون حذرة حتى ال تكيل التهم ذات اليمني وذات 

الشمال.
أما إذا حصلت القرصنة في املياه اإلقليمية التابعة 
لسيادة الدول فيسري قانون هذه الدولة على الفعل 
اإلجرامي البحري وهنا كل دولة تختلف عن األخرى 
في مجريات قضائها وأحكامها القانونية. فإذا كان 
االعتداء في اإلمارات على سبيل املثال، يطبق قانون 

العقوبات اإلماراتي على هؤالء القراصنة.

قانون اأعايل البحار 

أبو  الدكتور  فقال  الدولي،  القانون  دور  عن  أما 
يقع  مشروع  غير  فعل  القرصنة  جرمية  إن  العطا 
أحياناً في أعالي البحار، أي خارج الوالية اإلقليمية، 
يعتبر  الذي  الدولية  البحرية  املالحة  بعرقلة  ويقوم 
من احلقوق التي يكفلها القانون الدولي لكل السفن، 
ومبا أنه حق يجب على القانون الدولي حمايته، لذلك 
العاملية مثل األمم املتحدة  الدول واملنظمات  تتعاون 
القرصنة.  ملكافحة  وقوانني  تشريعات  إصدار  في 
واملادة 105 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 
بعمل  تقوم  سفينة  أي  »ضبط  جتيز   ،1982 لعام 
األشخاص  من  فيها  من  على  والقبض  القرصنة 

وتقدميهم للمحاكمة«.

د. رياض أبوالعطاحمدي العربيمايك ستمافوردد. حاتم علي



وأردنــيــون  ومصريون  فلسطينيون  يقفز 
وآخرون من جنسيات عربية وإسالمية إلى باطن 
األرض بغية الدخول أو اخلروج من وإلى قطاع 
غزة في عملية تهريب للبشر ازدهرت عقب اندالع 

الثورة املصرية في شهر يناير املاضي.
وتوجد مئات قنوات التهريب في باطن األرض 
حفرها  سيناء  جزيرة  وشبه  غــزة  قطاع  بني 
املاضية،  اخلمس  السنوات  خالل  الفلسطينيون 
منذ  عليهم  املفروض  احلصار  من  التخلص  بغية 

صيف العام 2007.
على  مزدهرة  البشر  تهريب  عمليات  تزال  وال 
التي  القيود  رغم  الفلسطينية،  املصرية-  احلدود 
املقالة  الفلسطينية  احلكومة  سلطات  فرضتها 

واجليش املصري على جانبي احلدود.
أمام  اخلــيــارات  نفاد  سببه  االزدهـــار  وهــذا 
الراغبني في الدخول واخلروج من قطاع غزة من 
خالله  من  مير  الذي  البري«  »رفح  معبر  خالل 

مئات املسافرين يومياً في كال االجتاهني.
يقول إبراهيم يوسف، وهو فلسطيني عاد للتو 
هرَّب  أن  بعد  تهريب  قناة  خالل  من  مصر  من 
»إنها  غزة:  إلى  زيارة  في  كانوا  أردنيني  أربعة 
عليها  أحصل  التي  األموال  لكن  كبيرة  مخاطرة 

كثيرة ومغرية أيضاً«.
من  عاماً(   32( يوسف  الشاب  عمل  وحتــوَّل 
تهريب البضائع واملواشي إلى تهريب البشر عبر 

احلدود مقابل احلصول على األموال.
ويدفع الراغبون في اجتياز احلدود بني قطاع 
غزة ومصر ما بني 50 إلى مئة دوالر أمريكي، لكن 
أصحاب قنوات تهريب شيَّدت حديثاً ملرور البشر 

بدأوا يطلبون أكثر.
املواسم  أفضل  احلالي من  العام  وكان صيف 
من  إذ متكنوا  املهنة،  في  ورفاقه  يوسف  للشاب 
تهريب املئات من جنسيات مختلفة إلى قطاع غزة 
ثم قاموا بتهريبهم مرة أخرى للخروج في طريق 
العودة من هذا اجليب الساحلي الذي يقطنه 1.5 

مليون نسمة باجتاه األراضي املصرية.
وقال صحفي َقِدم من ماليزيا إلى غزة وعرَّف 
غزة  إلى  الوصول  »رحلة  مهاتير:  باسم  نفسه 
كانت غاية في الصعوبة ألنك تغوص في الرمال، 
ومتكث فترة في باطن األرض مرعوباً حتى تصل 

إلى هنا )غزة(«.
أيام  خمسة  مكث  الذي  الصحفي  هذا  ودفع 
دوالراً   250 زهاء  املاضي  سبتمبر  أيلول  خالل 
أمريكياً نظير تهريبه من وإلى غزة التي قال: إنه 
يحاول أن ُيعدَّ بعض التقارير الصحافية النوعية 

عن واقع سكانها الطالع املاليزيني عليها.
ل مهاتير عدم اإلفصاح عن هوية املطبوعة  وفضَّ

التي يعمل لصاحلها أو االسم الذي عرَّف به نفسه 
هو اسم جده ألسباب قال إنها ضرورية للحفاظ 
على أمنه وحرية تنقله في مصر وحتى عودته إلى 

مسقط رأسه في كواالملبور.
وختم مهاتير )29 عاماً( حديثه قائالً: »قرأت 
املكسيكيون  كان  كيف  جامعياً  طالباً  كنت  عندما 
األمريكية..  املتحدة  الواليات  إلى  البشر  يهرِّبون 
ألدخل  نفسه  الطريق  أشق  صحفي  وأنا  واآلن 

ُمَهرَّباً إلى غزة .. إنها احلياة«.
واضطر الفلسطيني فضل عبد الوهاب وعائلته 
التهريب  أنفاق  أحد  عبر  غزة  لقطاع  الدخول  إلى 
أدراجه من  ابن عمها ويعود  إلى  ابنته  يزف  كي 
باطن األرض إلى عمله في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
وعبد الوهاب وهو في مطلع العقد اخلامس من 
جلأوا  املغتربني  الفلسطينيني  مئات  ومعه  عمره، 
إلى مثل هذا اخليار، بسبب عدم توفير ضمانات 
لهم باخلروج من قطاع غزة حسب مواعيد انتهاء 
إجازاتهم، وذلك الرتباطهم بحجوزات سفر للعودة 
الكبير  اإلقبال  إلى  ونتيجة  أعمالهم،  مقار  إلى 
قبل  من  احلدودي  »رفح«  معبر  من  السفر  على 

الفلسطينيني مبختلف فئاتهم.
اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ  وأقر 
مع  للبشر  تهريب  عمليات  بوجود  سيناء  شمال 
اجليش  يبذلها  جهوداً  قــال:»إن  لكنه  غزة،  قطاع 
املصري والسلطات األمنية في شبه جزيرة سيناء 

من أجل وضع حٍد لهذه الظاهرة«.
وقال اللواء مبروك في مقابلة داخل مكتبه في 
مدينة العريش الساحلية لـ»999«: »تهريب البشر 
ظاهرة غير قانونية، ازدهرت عقب الثورة املصرية، 

وكسب جتار األنفاق أمواالً طائلة من ورائها«. 
وأضاف موضحاً: »نحن نعمل من أجل وقفها، 
ولكن األمر يحتاج إلى وقٍت وجهد، ألننا نعمل في 

ظروف استثنائية«. 
ونبه اللواء مبروك إلى أنه مت توقيف املئات من 
املَُهرَّبني من جنسيات فلسطينية ومصرية وأردنية 
وعراقية وآخرين من جنسيات أخرى، لكن هناك 

أعداداً أخرى من راغبي الدخول إلى غزة ألسباب 
يد األمن، ألنهم  يتمكنون من اإلفالت من  كثيرة، 

يسلكون طرقاً التفافية.
احلكومة  في  أمني  مسؤول  قال  املقابل،  في 
الفلسطينية املقالة: إنه مت وضع ضوابط من أجل 
تنظيم عملية »سفر« هؤالء عبر أنفاق التهريب مع 

مصر.
اإلفصاح  عدم  ذاته شريطة  املسؤول  وأوضح 
»السفر  يودُّ  شخٍص  كل  أن  لـ»999«  اسمه  عن 
»املعابر  هيئة  مبقر  التسجيل  عليه  األنفاق«  عبر 
واحلدود الفلسطينية« في مدينة رفح واحلصول 

على إذن قبل املغادرة أو القدوم إلى قطاع غزة.
َعبَْر  يــغــادرون  الذين  هــؤالء  أن  إلــى  وأشــار 
أنفاق التهريب »يتم تفتيشهم بشكٍل جيد ومعرفة 
دفعتهم  التي  والظروف  يقصدونها  التي  الوجهة 

لزيارة قطاع غزة أو املغادرة إلى اخلارج«.
واضح  لديه جواب  يكن  لم  املسؤول  هذا  لكن 
رداً على سؤال وجهته »999« حول وجود تعاون 
رسمي بني أجهزة أمن احلكومة الفلسطينية املقالة 
تهريب  ملف  حول  املصرية  األمنية  والسلطات 

البشر عبر احلدود.
الفلسطينية  احلكومة  في  الداخلية  وزير  وكان 
سبتمبر  مطلع  مصر  زار  قد  حماد  فتحي  املقالة 
مصريني  أمنيني  مسؤولني  مع  وبحث  املاضي، 
كيفية تأمني احلدود بني قطاع غزة وسيناء بحسب 
ما نشرت وسائل إعالم مقربة من حركة »حماس« 
التي تدير شؤون قطاع غزة منذ الرابع عشر من 

يونيو 2007. 
من  عشر  اخلامس  في  املصري  األمن  وأعلن 
سبتمبر املاضي أنه أوقف تسعة عشر فلسطينياً 
غير  بطرق  سيناء  إلى  دخلوا  أردنيني  وأربعة 

شرعية.
لكن املهرب إبراهيم يوسف علق قائالً: »تهريب 
البشر سيستمر، طاملا لم يتمكِّن الناس من السفر 
يرفع  أو  احلصار،  ُيفك  ولم  الشرعية،  بالطرق 
بشكٍل كامل عن قطاع غزة.. هذه نظرية يطبقها 
الفلسطينيون في باطن األرض إلى أن يشاء الله«.

 حتقيق: تامر اإبراهيم - غزة 
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جتارة تهريب الب�صر تزدهر بني غزة وم�صر.

حيث
ال توجد  

حدود..     

نعمل من �أجل وقف تهريب �لب�سر  

لكن �لأمر يحتاج لوقت وجهد

اللواء مبروك
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التي  اجلديدة  اجللدية  بحقيبتها  شمة  تتباهى 
في  الفرنسي«  فيتون  »لوي  محل  من  اشترتها 
10 آالف درهم  »دبي مول«، ولم تبخل في دفع 
طبيعي  جلد  من  املصنوعة  احلقيبة  لهذه  ثمناً 
واملرصعة ببعض قطع الكريستال ومعدن الكروم 
الالمع الذي يبهر األبصار حتت الشمس احلارقة. 
الدولة  النساء في  وشمة هي واحدة من آالف 
اقتناء  على  الدراهم سنوياً  ماليني  ينفقن  اللواتي 
أبرزها، وال شك  متعددة  الفاخرة ألسباب  السلع 
»الكشخة« أو التباهي االجتماعي ناهيك عن مواكبة 
أحدث موجات املوضة واألناقة، خاصة وأن كثيرات 
منهن يعملن في وظائف ذات مرتبات ممتازة تلبي 
ولكن  االجتماعي،  التباهي  أدوات  القتناء  سعيهن 
الالفت أن كثيراً من هؤالء ال يدركن أنهن مصابات 

مبرض »اإلدمان«.. اإلدمان على الشراء!.
جتاري  مركز  أروقــة  في  سريعة  جولة  وفي 
آراء  أبوظبي استطلعت »999«  »مول« شهير في 
نحو  نظرتها  في  تباينت  التي  املتسوقني  بعض 
االندفاع احملموم نحو اقتناء السلع الفاخرة، حيث 
قال عدنان عوض )متزوج، موظف حكومي(: إنه 
ولكن  املاركات،  اقتناء  في  األحيان  بعض  يرغب 
ليس من باب التباهي والتفاخر أمام الناس بقدر ما 
هو اهتمام بجودة السلعة وعمرها االفتراضي أو 
في بعض املناسبات اخلاصة جداً من مثل الزواج، 

والترقية، أو احلصول على شهادة عليا. 
ويعتبر عدنان أن هذه العادة بالنسبة له ليست 
سيئة بالضرورة، ولم يفكر بالتخلص منها، ألنها 
في األساس ال تشكل عبئاً على ميزانيته، ألنه ال 

يقوم بشراء هذه السلع إال في مناسبات معينة.
اقتناءه  أن  فيجد  )موظف(  الرميثي  حمد  أما 
مثل هذه السلع الغالية الثمن »أمر ضروري« في 
مناسبات معينة، وذلك من باب املظاهر االجتماعية، 

وكذلك من باب التغيير في أحيان أخرى. 

أن  يعتبر  أعمال(  )رجل  الشالل  مشعل  لكن 
املاركات ليس ضرورياً، ألنها ال ترفع من  اقتناء 
أنه ال ميانع في  قدر اإلنسان وال تقلله. ويتابع: 
وذا  السعر  معقول  وكان  أعجبه،  إذا  شراء شيء 
جودة عالية، ولكنه ال يفعل ذلك من أجل التباهي 

واملفاخرة أمام الناس.
)موظفة(  حسني  داريــن  تهوى  جهتها،  من 
املاركات باختالف أنواعها وأشكالها، وتتابع كل ما 

هو جديد في عالم املوضة، وحتب اقتناءها من باب 
أن املظهر اخلارجي للمرأة أمر مهم جداً، وبالتالي ال 
بد من مجاراة املوضة واالهتمام بكل ما هو جديد.

ولكن زهرة العامري )موظفة حكومية(، تعتبر 
بسبب  الفاخرة  السلع  اقتناء  محبي  من  نفسها 
العادة وتقول »أنا أحب البحث عن املاركات العاملية 
ليس للمظاهر بقدر ما هو شيء ترعرعت وكبرت 
احلقائب  اقتناء  أهــوى  فأنا  الطفولة،  منذ  عليه 

وال  والهواتف،  والعطور  والساعات  واألحذية 
أفضل إال املاركات، ليس غروراً بقدر ما هو شيء 
كبرت معه، كما أنني كفتاة أحب أن أظهر مبظهر 

الئق وأنيق«.
أما عبير العفيفي )موظفة( فتصرح بأنها حتب 
اقتناء السلع الفاخرة، والتي تلفت االنتباه وتناسب 
ذوقها بغض النظر عن سعر السلعة، سواء كانت 
لها  بالنسبة  املعيار  ألن  رخيصة،  أم  الثمن  غالية 

مهووسات 
ملاذا يعترب تهافت الن�صاء

على اقتناء »املاركات ال�صهرية« 

مر�صًا يجب عالجه؟

حتقيق: اأماين اليافعي
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دارين حسنيزهرة العامري

 �إقبال �لن�ساء 

على �قتناء �ل�سلع 

الفاخرة 

منط  من �أمناط 

�ل�سخ�سية،

 وي�سمى ب�سخ�سية

 �ملر�أة �ملقامرة
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امليزانية  ورغبتها ضمن حدود  مدى حاجتها  هو 
يستهوي  التسوق  أن  عبير  وترى  بها.  اخلاصة 
غالبية النساء، ألنه مبثابة تفريغ من ضغوط احلياة 
وأعمال املنزل وتتابع قائلة: »ال أفكر في التخلص 
من عادة التسوق، ألني اعتبرها أفضل وقت أقضيه 

في انتقاء مستلزماتي من هذه السلع«.

 هو�ض �شرائي

احلاجة  على  ضمني  اتفاق  ثمة  رأينا،  وكما 
القتناء  سعيها  في  عموماً  املــرأة  لدى  النفسية 
بالدرجة  اجتماعية  رغبات  تشبع  وسلع  منتجات 
األولى واحتياجاتها الفردية بدرجة أقل رمبا،. إال 
أن الدكتورة أمل حميد بالهول املستشارة النفسية 

األسرية«،  التنمية  و»مؤسسة  »وطني«  ببرنامج 
الفاخرة  السلع  اقتناء  على  النساء  إقبال  ان  ترى 
بشخصية  ويسمى  الشخصية،  أمناط  من  منط 
املرأة املقامرة )الهوس الشرائي(، والتي تظهر في 

سلوكيات تتشابه في أدائها.
وتتابع قائلة:»إن حامل منط هذه الشخصية من 

إلى  تعّرض  إذا  لكنه  مريضاً،  يعتبر  ال  اجلنسني 
عليه  وأزمات وصدمات وضاقت  نفسية  ضغوط 
يحمل  الذي  باملرض  فإنه سيصاب حتماً  الُسبل، 

في داخله ذات السمات العامة«.
املصاب  إن  بالهول:  تقول  ذلــك  ــع  دواف وعــن 
اخلسائر  إحلاق  يستهدف  املرضي  العارض  بهذا 

د.أحمد احلدادد.أمل بالهولمشعل الشالل حمد الرميثي عدنان عوض

يلفت  ما  ولكن  باإلثم،  الشعور  عن  تكفيراً  بنفسه 
الشرائي« ال  »الهوس  أن صاحب شخصية  النظر 
يفكر بالتبعات وال تثنيه اخلسارة عن التوقف، بل 
يعاود الشراء مثل: املقامر الذي يعاود اللعب مرة 

تلو األخرى. 
األشخاص  هؤالء  أن  بالهول  حسب  والالفت 
لغيرهم،  املشورة  وإبداء  السديد  بالرأي  يتميزون 
إال  جداً  قيمة  مبواعظ  اآلخرين  ينصحون  ورمبا 
تراهم  لذلك  أنفسهم،  على  ذلك  يطبقون  ال  أنهم 
العاطفي  النضج  في  نقصاً  يعانون  الغالب  في 
فيتشبثون مبلذات الطفولة، ولكن بأشكال مختلفة.
من  التخلص  للمرأة  ميكن  بأنه  بالهول  وترى 
من  نوعاً  تعتبرها  التي  االستهالكية  العادة  هذه 
النصائح  بعض  باتباع  حياتنا  في  اإلدمان  أنواع 
املفيدة ومنها: االعتراف بها كعادة مضرة وسلبية، 
ــان  اإلدم هــذا  من  التخلص  إيجابيات  وحتديد 
وسلبيات االستمرار فيه، واحتساب حجم الصرف 
وااللتزام  أشهر،  ثالثة  كل  أو  أسابيع  ثالثة  كل 
الدخول في  البداية ومن ثم  مبيزانية محددة في 
نفس  في  باملال  والتصدق  املبلغ،  خفض  مرحلة 

الوقت لتزكية النفس.

ِكرب 

العزيز احلداد كبير  أحمد بن عبد  الدكتور  أما 
املفتني ومدير إدارة اإلفتاء في إمارة دبي فيقول، 

إن تهافت النساء على اقتناء السلع الفاخرة يعتبر 
من الِكبر حسب ما في قلب اإلنسان، وأنه أمر قلبي 
عالج  إلى  حتتاج  التي  القلوب  أمراض  من  وهو 
حتى تشفى منه، وال يستطيع أحد أن يتهم أحداً 
بطر  بأنه  احلكيم  الشارع  حدده  وقد  به خلفائه، 
حديث  من  ُمْسلِم  روى  كما  الناس،  وغمط  احلق 
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال: »ال يدخل اجلنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر«، قال رجل: »إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً«، 
قال: »إن الله جميل يحب اجلمال، الِكبر بطر احلق، 

وغمط الناس«.
أن  املرء  على  أن  احلداد  يرى  هذا،  من  وللحد 
يقلل من الذهاب إلى األسواق إال ما متسه حاجته 
إليه، فإن األسواق مأوى الشياطني، وحيث ُيعصى 

الله تبارك وتعالى كثيراً، وقد كان السلف يكرهون 
املكث في األسواق بعد قضاء حاجتهم منها، وقد 
البقاع  خير  إن  وسلم«:  عليه  الله  »صلى  قال 
النبي  وكان  األســواق.  البقاع  شر  وأن  املساجد، 
صلى الله عليه وسلم يقول: »يا معشر التجار، إن 

سوقكم هذه يخالطها اللغو فشوبوها بالصدقة«.
أين  تعرف  العاقلة  ــرأة  امل أن  احلــداد  ويؤكد 
تضع مالها، فال تضعه إال حيث ينفعها في دينها 
ودنياها، فإن املرء يسأل عن املال من أين اكتسبه 
املال  يضيع  أن  لإلنسان  ينبغي  وال  أنفقه،  وفيما 
في غير طائل، فقد قال »صلى الله عليه وسلم«: 
»إن الله كره لكم ثالثاً: قيل وقال، وإضاعة املال، 

وكثرة السؤال«.
ليس  النساء  من  كثيراً  أن  من  احلداد  ويحذر 
عندهن هذه الثقافة في املال، فتلعب به شذر مذر، 
يرعى  أن  أُمر  الذي  األسرة  رب  دور  يأتي  وهنا 
أهله ويحافظ على ذواتهم وأموالهم، كما قال الله 
َفَهاَء أَْمَوالَُكُم الَّتِي َجَعَل اللَُّه  تعالى: »َواَل ُتْؤُتوا السُّ
لَُهْم  َوُقولُوا  َواْكُسوُهْم  ِفيَها  َواْرُزُقوُهْم  ِقيَاًما  لَُكْم 
الذي  هو  والسفيه  )النساء/5(،  َمْعُروًفا«  َقــْواًل 
والشريعة  فيه،  التصرف  يحسن  وال  مباله  يبذر 
كذلك  كان  من  على  احلجر  شَرعت  اإلسالمية 
صوناً للمال الذي هو مال الله تعالى، وهذا موكول 
إلى نظر القضاء الشرعي الذي يزن األمور مبيزان 

الشرع اإللهي والعقل السليم.
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ملكافحة  باملغرب  ــن  األم ــال  رج يتدخل  كيف 
ابــتــداًء  وأشكالها  مظاهرها  مبختلف  اجلــرميــة 
مبكافحة  وانتهاًء  املخدرات  وترويج  السرقة  من 
اخلاليا اإلرهابية؟ وما هي الوسائل القانونية التي 
يتسلحون بها أثناء كل تدخل؟ وكيف يختار رجال 

األمن التوقيت واملكان املناسبني للتدخل؟
األمنية  األجهزة  حيَّر  مخدرات  مروج  اعتقال 
لصوص  العتقال  أمني  َتّدخل  أو  طوال،  لسنوات 
النساء  حقائب  سرقة  في  متخصصني  مبتدئني 
حياة  في  وروتينية  عادية  تدخالت  كلها  اليدوية، 
كل رجل أمن، لكن هناك تدخالت أمنية استثنائية 
تلزمها فترة تعقب طويلة وحتقيق وبحث، بل وحدة 
إلكترونية خاصة ميكن أن تعطي اإلذن لرجال األمن 
العالم  كبير، ساحته  إلكتروني  تعقب  بعد  للتدخل، 
أشباح  وأبطاله  »باإلنترنت«،  املعروف  االفتراضي 
يختفون وراء شاشات احلاسوب، ويساهمون في 

رفع معدل اجلرمية اإللكترونية.

تدخالت اإلكرتونية

ومداهمات  صمت،  في  جتري  أمنية  تدخالت 
ملنازل غير مشبوهة، العتقال متهمني من نوع خاص 
يستعينون بفأرة احلاسوب بدل السكني وفك أسرار 

احلروف من بعيد، بدل السطو املباشر.
اجلرائم  في  ارتفاع  سجل  املاضية  السنة  في 
األمني  التدخل  فيها  يصعب  التي  اإللكترونية، 
أدلة وحجج مقنعة، وجمع  إلى غاية توفر  املباشر 
أكبر عدد من املعلومات حول املشتبه به أو اجُلناة، 
الذين غالباً ما يستعينون بأسماء مزيفة يتواصلون 

بها عبر »اإلنترنت«.
الوحدة اإللكترونية التابعة للمديرية العامة لألمن 
تفكيك  من  فقط  املاضية  السنة  متكنت  الوطني، 
اإللكترونية  اجلرمية  مجال  في  ناشطة  شبكة   52

باملغرب وخارجه. 
وذكرت اإلحصائيات أن املداهمة شملت شبكات 
اجلنسي  لالستغالل  ــرى  وأخ املالي،  لالحتيال 

للقاصرين، إضافة إلى اإلرهاب اإللكتروني.
من حتديد  تتمكن  اإللكترونية  الوحدة  أن  كما   

بفضل  بهم،  املشتبه  مــوقــع 
وكفاءتها  املتطورة  الوسائل 
العالية في مجال اإللكترونيات، 
مع  التنسيق  يجري  ذلك  وبعد 
القضائية،  الشرطة  عناصر 
التي تنسق بدورها مع الوكيل 
في  التدخل  قصد  للملك  العام 

ملداهمة  مدنية  وبأزياء  صمت 
اجلرمية  فــي  املتهمني  مــنــازل 
سكناهم،  مكان  أو  اإللكترونية 
ــا يــجــري حجز  حــيــث غــالــبــا م
من  وعدد  واألشرطة،  احلواسيب 

البرامج التي يعتمد عليها املشتبه بهم. 

تربُّ�ض ومداهمة واعتقال

تعتمد تدخالت عناصر األمن على 
التحرك،  قبل  ُمحكمة  خطة  صياغة 
كل  فــي  التدقيق  على  واحلـــرص 

خطط ُمكمة قبل التحرك وحتٍر خا�ش

وحر�ش كبري على ال�صرية قبل اأي عملية اأمنية.

الساعةصفر

الرباط- حكيم عنكر

العملية،  صغيرة وكبيرة وكذا احلفاظ على سرية 
حتى يسقط  الصيد في الشباك. ورغم أن أي عملية 
عناصر  فإن  واملغامرة،  باملخاطر  محفوفة  تكون 
األمنية  التدخالت  وأبطال  القضائية،  الشرطة 

يعتبرون أن »القيام بالواجب شيء مقدس«. 
أمن  بوالية  الرابع   القضائي  القسم  عناصر 
»أنفا« فككت عصابة »املقنعني« املكونة من خمسة 
بعد  الشركات،  سرقة  في  متخصصني  عناصر 
فرقة  وضعت  بينما  األمنية،  األجهزة  دوخــوا  أن 
مكافحة املخدرات اليد على خيط قادها إلى تفكيك 
عصابة اإلسباني فرانكو فرانسيسكو، مهرب مخدر 

»الشيرا« في املربى املعلَّب.
قبل التدخل األمني يكون التدخل اجلرمي، فبداية 
القصة كانت حني خطط رشيد لعملية سرقة شركات 
كان  أسبوع،  مدة  »الروداني«، طيلة  عمارة شارع 
مبقهى  يجتمعون  اخلمسة  العصابة  أفراد  خاللها 
في شارع 11 يناير، فبعد احلصول على معلومات 
كافية من قبل محمد الذي سبق له أن اشتغل لدى 

صاحب شركة تقع في العمارة.
تقرر تنفيذ املخطط في تلك الليلة، كانت عقارب 
الساعة تشير إلى الثامنة و45 دقيقة، حمل محمد، 
تلفازاً  سنة،   27 رشيد،  أخت  ابن  وهو  سنة،   29
في حي  يستأجرها  غرفة  من  الكبير  احلجم  من 

»سباتة«، واصطحب معه سعيد ابن مدينة آسفي، 
الباب  العمارة. طرقا  28 سنة، وشدا الرحال نحو 
حارس  وأخبرا  تأليفهما،  من  سيناريو  ونسجا 
العمارة أن صاحب شركة طلب منهما إيصاله إلى 
هنا، انطلت احليلة على احلارس، وفتح لهما الباب، 
الدخول  ومبجرد  التلفاز،  إدخال  على  وساعدهما 
إياه،  مهددين  وجهه،  في  أبيضني  أشهرا سالحني 
إذ قام املتهم سعيد بتكبيله بواسطة لصاق وحبل 
كان  بينما  فمه،  أيضا  وكمم  وقدميه،  يديه  من 
لـ  بالستيكياً  قناعاً  ويضع  الوضع  يراقب  محمد 
»سبايدر مان« على وجهه، حتى ال تنكشف هويته. 
كما استعمل املتهمان قفازين من أجل تفادي ترك 
مع  ينسقان  وكانا  هويتهما،  على  تدل  بصمات 
شركائهما الثالثة الذين كانوا سيلحقون بهم على 
منت سيارة من نوع »زيبرا«، عبر الهاتف احملمول. 
بالطابق  مخططهما  تنفيذ  في  املتهمان  شرع 
األول، ومتكنا من احلصول على أجهزة كومبيوتر 
ثابتة، وهواتف محمولة، بعد كسر أبواب الشركات، 

بواسطة »بينسة« حديدية.

اعتقال »�شبايدر مان«

بالشرطة  الرابع  القضائي  القسم  عناصر  تلقى 
القضائية ضمن الدائرة األمنية اخلبر، فانتقلوا على 
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وجه االستعجال إلى مقر الشركة، وعند وصولهم 
حددوا األدوار فيما بينهم، وحاصروا منافذ العمارة، 

ثم انطلقت عملية البحث.
الدرج بخطى مسرعة، وحاصرا  صعد ضابطان 
املتهمني اللذين استسلما لألمر الواقع، وجرى خالل 
العملية مصادرة أسلحة بيضاء و»بينسة« حديدية 
واللصاق  واملسروقات  وقفازين  بالستيكية  وأقنعة 
االعتقال  الضباط: »جرت عملية  أحد  يقول  وحبال، 
بنجاح، وحجزنا املسروقات، كذلك تعرفنا على هوية 
باقي العناصر والبحث جاٍر عنهم، ونحن اآلن بصدد 
االستماع إلى صاحب العمارة، وأصحاب الشركات 

املتضررة، وبعدها سنكمل التحقيق مع املتهمني«.

�شرطة  يف زي م�شتخدمني

بالشرطة  املــخــدرات  مكافحة  فرقة  توصلت 
القضائية ألمن أنفا، بإخبارية من مسؤولي شركة 
تقع باملنطقة الصناعية لعني السبع، حول شكها في 
علب مربى كانت قد أعدتها لصالح شركة أخرى في 
ملكية إسباني، على أساس أن يقوم هو بتصديرها 

إلى اخلارج.
انتقل احملققون على الفور إلى منطقة عني السبع، 
أن  أكدوا  الذين  الشركة،  مسؤولي  إلى  واستمعوا 
اإلسباني، طلب منهم أن يعبئوا 2000 علبة َتكلّف 
هو بإعدادها وفق العالمة التجارية، وبعد تسلمها 
على أساس أن يقوم هو بتصديرها، عاد بعد مرور 
يوم، ليطلب من الشركة أن تتكلف هي بالتصدير، 
األمر،  في  يرتابون  جعلهم  ما  العلب،  إليهم  وأعاد 
بها  احتفظ  أنه  خاصة  األمن،  مصالح  ويخطرون 

ألكثر من يوم.
العملية،  مالبسات  في  الشرطة  عناصر  خمَّن 
واهتدوا بخبرتهم التي راكموها في امليدان، إلى أن 
هناك احتماالً بوجود ممنوعات داخل العلب. شمَّر 
ص العلب،  احملققون عن سواعدهم وشرعوا في تفحُّ
تزيد  العلب  بعض  طول  أن  اكتشفوا  وبفطنتهم 
بسنتيمترات عن العلب األخرى، تناول أحد الضباط 
علبة وحركها، ليكتشف أن ما يتحرك بداخلها ليس 

مربى، وإمنا شيء آخر.
يتحركون  كانوا  الذين  على احملققني  لزاماً  كان 
يفتحوا  أن  لتفحصها،  العلب  وسط  ونشاط  بخفة 
وكانت  ليتحققوا،  أمرها  في  املشكوك  من  علبة 
14 صفيحة من مخدر  الغطاء،  إزالة  املفاجئة، عند 
الشيرا، مدسوسة بعناية، ومدون عليها رقم واحد، 

داللة على أنها من النوع اجليد. 
بعد اكتشاف بعض خيوط اجلرمية، لم يبق إال 
التدخل األمني لتتبع مسارها، إذ عقد اجتماع سريع  
برؤوس  اإليقاع  أجل  من  محكمة  خطة  لصياغة 

العصابة.
رفضها  بعد  الشركة  من  السلعة  طلب صاحب 
تصدير السلعة حتت اسمها، أن تعيد نقلها له إلى 
مستودع يقع في ضواحي احملمدية، ليستغل رجال 
األمن الفرصة، بعد أن اتفقوا على أن ينتقل أربعة 
عناصر من الفرقة متنكرين في شكل مستخدمني 
بالشركة، مع الشاحنتني اللتني ستنقالن العلب من 

جديد إلى املستودع املذكور.
كان عناصر الفرقة قد حتكموا في زمام األمور 
بهم  التحق  احلمولة،  إفراغ  بعد  املستودع،  داخل 
بأحد  دائم  اتصال  على  ظل  الذي  الفرقة،  رئيس 
العمداء للتنسيق، فاملكاملات الهاتفية ال تنقطع، بينهما 
وبني مصالح أخرى تساهم من جانبها في فك لغز 
استجماع  بعد  مكانه،  وحتديد  اإلسباني،  هوية 

معطيات مهمة عنه، قبل أي تدخل أمني.
حدد احملققون هوية صاحب املستودع، وانتقل 
ضباط بسرعة البرق إلى مدينة »احملمدية« جللبه، 
فرانسيسكو،  املزيد عن شخصية  معرفة  أجل  من 

وظروف استئجار املستودع.

�شقاء ما بعد التدخل الأمني

فرقة  من  وضباط  حالها،  على  األمــور  بقيت 
املستودع من  ليلتهم في  املخدرات قضوا  مكافحة 
دون غطاء أو فراش في انتظار صبح اليوم التالي، 
لكنهم تكيفوا مع الوضع. لم يظهر أثر لإلسباني، 
املراقبة،  حتــت  مكاملاته  وضــع  جــرى  حــني  فــي 

القضائية  الشرطة  عناصر  تدخل  قبل   <
والتنسيق  للملك  العام  الوكيل  إخبار  يجري 
معه، وحتديد مكان التدخل األمني، واألشخاص 

املطلوبني اعتقالهم.
> غالباً ما تنسق أجهزة األمن مع عناصر 
حول  معلومات  جلمع  العامة  االستعالمات 
أي  قبل  معروفة  بفنادق  يقيمون  بهم  مشتبه 

تدخل أمني.
ومداهمة  التدخل  األمن  لرجال  ال ميكن   <
وحجج  إذن  على  يحصلون  حتى  ما  مكان 
كثيرة، ألن النية ال يعاقب عليها وأن الفعل حتى 
يعد ُجرماً يعاقب عليه القانون البد من حضور 

الدليل املادي الذي يعبر عن النية.
> غالباً ما ينتحل رجال األمن صفات متعددة 
أثناء كل تدخل أمني، ألن سرية التحقيق وجمع 
أكبر قدر من املعطيات يسبقان أي تدخل أمني.

مداهمة العتقال  أو  أمني  تدخل  أي  بعد   <
إذ  التدخل،  بعد  ما  تنطلق مرحلة  بهم،  مشتبه 
غالباً ما يجري االنتقال مع متهمني إلى أماكن 
أخرى تساعد رجال األمن على كشف تفاصيل 

اجلرمية.
> إذا كان التفتيش سيجري في منزل املتهم 
في قضية جنائية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق 
احملــددة شريطة  ــات  األوق خــارج  يباشره  أن 
النيابة  وبحضور ممثل  به شخصياً  يقوم  أن 

العامة. 

وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية،  ملنعه من 
مغادرة التراب الوطني.

املرابطة  لتسلم مهمة  انتقل ضباط  الصباح  في 
جارياً  البحث  وظل  زمالئهم،  من  املستودع  داخل 
عن فرانسيسكو، وتتبع مكاملاته الهاتفية، ومر يوم 
األحد من دون أي مستجد، ولم يتحرك فرانسيسكو 

باجتاه املستودع.
عنه  عبّر  ما  إلى احملققني، وهو  امللل  يتسلل  لم 
أحدهم قائال »مهنتنا حتتاج إلى الصبر والدقة حتى 

تستكمل املهمة بنجاح«. 
اإلسباني  وعـــاود  االثنني،  ــوم  ي ُصبح  أطــل 
االتصال بالشركة، طالبا منها أن تعمل على إيجاد 
االنتظار  وظل  البضاعة،  بتصدير  للقيام  طريقة 
سيد املوقف، إلى أن قرر فرانسيسكو التوجه إلى 
وجد  أنه  غير  بضاعته،  على  لالطمئنان  املستودع 
تأمني  أحكموا  بعدما  القضائية،  الشرطة  ضباط 
ــالت.  اإلف في  أمــل  بصيص  أي  إلفشال  املكان، 
سيارته،  منت  على  فرانسيسكو  حضر  وبالفعل 
باء  مخططه  أن  اكتشف  عندما  وُصــدم  فاعتقل 
السنتيمات في  بالفشل، وضاعت عليه ماليني من 

رمشة عني، بفضل يقظة وحنكة عناصر األمن.

كيف يتدخل البولي�ض؟

القصص التي ُتدرَّس في علم اإلدارة القصة التالية: تعطلت ماكينة ضخمة متطورة في سفينة من 
جتارية كبيرة،فقام أصحاب السفينة بإحضار خبراء إلصالحها. توافد اخلبراء إلصالح السفينة 
واحداً بعد اآلخر، ولكن دون جدوى أو نتيجة. مرت أيام عدة لم يعرف خاللها أحد السبب الذي 
أدى إلى عطل ذلك احملرك الضخم املتطور، وألن تعطل سفينة ضخمة مثل هذه عن العمل يؤدي 
إلى خسارة آالف الدوالرات يومياً، كما هو معروف، فقد قام أصحاب السفينة باستدعاء أحد الذين كانوا يعملون 
عليها ممن أحالوهم إلى التقاعد بعد أن أوكلوا إدارة وتشغيل سفنهم إلى شركة أجنبية. أحضر الرجل معه حقيبة 
كبيرة مليئة باملعدات واألدوات. وكان أول ما فعله عند وصوله مباشرة هو تفحص املاكينة الضخمة بدقة من 
أعالها إلى أسفلها، بينما وقف مالك السفينة ومهندسوها يتابعون ما يفعله بشغف، متمنني معرفة العلة التي 

أدت إلى تعطل ذلك احملرك، واستعصائه على اإلصالح. 
بعد أن انتهى الرجل من تفحص احملرك اجته حلقيبة معداته وأخرج منها مطرقة صغيرة، ثم طرق بها مكاناً 
معيناً من سطح احملرك فعال صوته هادراً وعادت إليه احلياة. دار احملرك الضخم بعد أن كان متوقفا عن احلركة 
أسبوعني كاملني، خسر خاللهما أصحاب السفينة العمالقة عشرات اآلالف من الدوالرات. وبعد أن قام الرجل 
قامت  السفينة من إصالح احملرك، حيث  بكل هدوء، وتأكد مالك  إلى مكانها  املطرقة  أرجع  بإصالح احملرك 

السفينة برحلة جتريبية قصيرة في عرض البحر، عادت بعدها إلى مكانها في امليناء وهي أكثر قوة.
بعد أسبوع استلم مالك السفينة فاتورة من ذلك الرجل يطالبهم فيها بقيمة إصالح السفينة التي عادت إلى 

مزاولة نشاطها، فصرخوا في صوت واحد قائلني: ماذا فعل هذا الرجل ليطلب هذا املبلغ الضخم؟
كان املبلغ الذي طلبه الرجل عشرة آالف دوالر، لذلك قام مالك السفينة مبخاطبته طالبني منه فاتورة مفصلة 

عن تكاليف اإلصالح،فكيف كانت تفاصيل الفاتورة؟
كانت التفاصيل كالتالي:

- الكشف على احملرك: 500 دوالر.
- الضرب باملطرقة على موضع اخللل: 10 دوالرات.

- معرفة مكان الطرق باملطرقة: 9490 دوالراً.
- املجموع: 10,000 دوالر فقط ال غير. 

هذا هو ثمن اخلبرة الذي قد يضطر بعض أصحاب رؤوس األموال إلى دفعه كي ال تكون خسارتهم أكبر، 
ولذلك فإن خبراء علم اإلدارة عندما يوردون هذه القصة يسألون الذين يحاضرون فيهم: هل تستحق ضربة 
املطرقة هذا الثمن املرتفع؟ فيكون اجلواب الصحيح: ال بالطبع، إن الذي يستحق هذا الثمن هو معرفة مكان 

الضربة، وليست الضربة نفسها.
واضح بطبيعة احلال الدرس الذي تريد أن تقوله لنا القصة، وهو أن للخبرة ثمناً قد يعتقد البعض أحياناً أنه 
مرتفع، لكنهم إذا ما قارنوه بحجم اخلسارة التي ميكن أن يتعرضوا لها لو امتنعوا عن دفعه لوجدوه أقل بكثير 
من هذه اخلسارة. لذلك علينا أن نعرف جيداً قيمة اخلبرات التي نكتسبها في هذه احلياة، وقيمة الوقت واجلهد 

اللذين ندفعهما الكتسابها، وكيف نوظف هذه املعرفة بالطريقة الصحيحة ونستثمرها لصاحلنا.
هل تتحقق فائدة املعرفة مبجرد احلصول عليها واختزانها؟ 

رمبا يكون هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا دوما، خاصة عندما نتطرق إلى املعرفة من حيث 
كونها عنواناً. لذلك فإن النظريات احلديثة تنظر إلى املوضوع من زاوية إدارة ما منتلكه من مهارات تستند إلى 
املعرفة، وليس فقط من زاوية اكتسابها واالحتفاظ بها، وترى أن االستفادة منها ترتبط بعملية اتخاذ القرار. وهذا 
هو ما فعله بالضبط الرجل الذي استعان به مالك السفينة املعطلة إلصالح اخللل، حيث استغل معرفته بالشكل 

املناسب، في الوقت املناسب، لتحقيق الفائدة املناسبة.
لدى كل منا بالتأكيد خبرات ومعارف رمبا تبدو لنا في وقت من األوقات غير ذات أهمية، لكن استحضار 
هذه اخلبرات واملعارف عندما نحتاجها، واستغاللها بالشكل السليم، هما اللذان يحدثان الفرق بني ثمن املعرفة 

ومعرفة الثمن الذي تستحقه.

ثمن المعرفة

عل�ي ع�بي�د
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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يا سيدي... 
هذه قصتي!    

اإعداد: وجيه ح�سن 

راجع التاجر » م، 45 عاماً«، من دولة مجاورة، 
مركز الشرطة القريب من الفندق الذي ينزل فيه، 
طالباً َمْن يعينه على بلواه وعلى حّل مشكلته. وأمام 
العقيد رئيس املركز أدلى بشكواه قائالً: يا سيدي، 
إليكم قصتي: )أنا من دولة مجاورة، أعمل تاجراً 
بني عدة دول، أتنقل بينها باحثاً عن رزقي ورزق 
وأقوم  الدولة،  هذه  من  بضاعة  أشتري  أوالدي، 

بشحنها إلى دولة أخرى، على سبيل التجارة.
وقبل أيام وصلُت من السفر، نزلت في الفندق 
وسط  يقع  والذي  مّرة،  كل  فيه  أنزل  الذي  ذاته، 
املدينة، حيث السوق قربه يعّج بالبشر ومبختلف 
»مجوهرات  فاشتريت  والسلع،  واملواد  البضائع 
تقليدية«، زادت قيمتها املادية على مئتي ألف درهم، 
أحملهما  أن  وقبل  حقيبتني،  في  بوضعها  وقمت 
عائداً إلى الفندق، تعّرف إلّي شاب، في العقد الثالث، 
ُيدعى )ر(، أسمر اللون، مربوع القامة، في وجهه 
عرض  حيث  متاماً،  الــرأس  حليق  سوداء،  شامة 
علّي بلغة دبلوماسيّة ناعمة، كّل أشكال املساعدة، 
دراية  »على  بأنه  املعسولة،  كلماته  في  مؤكداً 
واسعة بفنون السوق والتجارة والبيع والشراء«، 
البضاعة،  أنواع  نوع من  أّي  تأمني  وأّن مبقدوره 
وبأرخص األسعار، ومبواصفات أرقى وأجود من 

التي أشتريها، حسب اّدعائه(... 
يا  وأردف : )شكرت الشاب  التاجر نفساً  أخذ 
أنه  إال  نبله،  وعلى  املساعدة،  عرضه  على  سيدي 
أصّر على مساعدتي، بل إنه ساعدني بالفعل في 
التقليدية،  باملجوهرات  اململوءتني  احلقيبتني  نقل 
قمنا  الفندق  .وفي  الفندق  إلى  معي  ليوصلهما 
كاميرا  مع  االستقبال،  لعامل  احلقيبتني  بتسليم 
تصوير »ديجيتال«، كنت أحملها على كتفي، يزيد 
الفندق  غادرنا  وقد  درهم،  ألف   »40« على  ثمنها 
سوية لتناول بعض املأكوالت الشعبية، حسب طلب 
وّدعته  ثّم  إحلاحاته،  سيل  وحتت  الشهم،  الشاب 
بعد أن قلت له: »عذراً يا »ر«، لدّي زيارة خاصة، 
وعلّي أال أتأخر«، وافترقنا، على أمل أن نلتقي مساًء 

في بهو الفندق(.
قال له رئيس املركز بكثير من االستماع وهدوء 

األعصاب: )وماذا بعُد يا سيد .م(؟
أتذكر  أعد  لم  سيدي،  يا  أكثر  أو  ساعة  )بعد 
الفندق، وعندما طلبت من  إلى  الوقت متاماً، عدت 

بشّدة، وبفرح باٍد على وجهه، »أن هذه هي صورة 
الشخص نفسه الذي احتال علي منذ أيام!«.

توصلت  اجليران،  من  عدد  إفادات  خالل  ومن 
الدورية إلى معلومة أخرى مهّمة، وهي أّن جارهم 
ثقيلتني،  حقيبتني  ــام،  أي منذ  معه  أحضر  )ر(، 
ملا  املنزل، وأن أوصافهما مطابقة متاماً  وأدخلهما 
ذكره التاجر، وكذلك كان يحمل على كتفه كاميرا 

تصوير.
اجلهة  من  قضائي«  »إذن  على  احلصول  ومت 
املختصة، وجرى كسر قفل الباب اخلارجي، والقيام 
بتحّري املنزل، حيث عثرت الدورية على احلقيبتني 
مع  بالكامل،  )م(  التاجر  بضاعة  حتويان  اللتني 
التاجر  مع  الدورية  وعادت  »الديجيتال«،  الكاميرا 
والبضاعة إلى مركز الشرطة، حيث قاموا بتسليم 

البضاعة لصاحبها حسب األصول.
أّن  يــرى  وهــو  توصف،  ال  )م(  فرحة  كانت 
نّصاب  شخص  من  يأتيا  لم  والدعم  املساعدة 
ويتحنّي  اآلخرين،  فتات  على  عالة  يعيش  محتال، 
الفرص لإليقاع بشخص غريب أو قريب، ضارباً 
واخلطوط  ــراف  واألع القيم  بكّل  احلائط  عرض 
استتباب  على  تعمل  جهة  من  جاءا  وإمنا  احلمر، 
في  واألمان  األمن  وشتالت  غراس  وزرع  األمن، 

النفوس.
وبعد مدة من الزمن، متكنت دورية شرطة في 
التحريات  ادارة  مع  وبالتنسيق  املجاورة  املدينة 
فيها  وقعت  التي  املدينة  في  اجلنائية  واملباحث 
اجلرمية من إلقاء القبض على النّصاب احملتال )ر( 
ذات ليلة، وهو يهّم بدخول منزل جديد استأجره 
في املدينة املجاورة باسم أحد أصدقائه، ليواصل 
منها نشاطه اإلجرامي بعدما أخطأ في ترك صورة 
األول،  املنزل  في  املسروقة  والبضاعة  هويته  عن 
وفر هارباً عندما الحظ حركة رجال الشرطة في 

احلي الذي كان يقيم فيه.
النصب  جرائم  بكّل  اعترف  معه  وبالتحقيق 

واالحتيال التي قام بها، وآخرها مع التاجر )م(.
املجرم )ر( اآلن خلف القضبان، ميضغ أوراق 
احتياله ودهائه ومكره، ويلوك أعشاب خيبته املّرة 
اجلافة، بعدما قامت احملكمة بالنطق باحلكم الذي 
يستحّقه، جزاء ما قام به من أفعال دنيئة، ال متّت 

إلى الضمير احلّي، واخللق القومي بأّية صلة.

قسم االستقبال احلقيبتني والكاميرا »الديجيتال«، 
مثل  إلى غرفتي، جاءني اجلواب مباِغتاً  إليصالها 
صاعقة حارقة : »لقد حضر شريكك الشاب، منذ 
الكاميرا واحلقيبتني«،  أقّل، وأخذ  أو  نصف ساعة 
بأنه  أجابوا  هذا؟  شريكي  عن  سألتهم  وعندما 
او  ساعة  منذ  معك  حضر  الــذي  ذاتــه  الشخص 
أكثر، فهو الذي أخذ احلقيبتني والكاميرا، بحجة أنه 
سيقوم بتسليمها لشركة الشحن، ومضى في حال 

سبيله(.
الشرطة  مركز  بتزويد  الزائر،  التاجر  وقــام 
املركز،  وغادر  احملتال،  النّصاب  الشاب  بأوصاف 
وهو يحمل على كتفيه وفي األعماق طنّاً من الهّم 
والغّم، على أمل أن يتمكن مركز الشرطة من إلقاء 
بعدما  املاكر(،  البشرّي  )الثعلب  هذا  على  القبض 
بلده  وفي  »هنا،  كلها،  هواتفه  أرقام  عندهم  ترك 

األصلي«.
وعقب تقدمي هذه املعلومات واألوصاف، حتّركت 
دورية من عناصر التحريات واملباحث اجلنائية في 
مركز الشرطة، الواقع مقّره قرب الفندق والسوق، 
إلى  تقدميه  ثم  ومن  احملتال،  الشاب  عن  للبحث 
العدالة لينال ما يستحقه من عقاب، جّراء ما قام به 

من عمل مشني ُمدان.
وبعد عملية بحث استغرقت أياماً عدة، توّصلت 
دورية من عناصر التحريات واملباحث اجلنائية في 
مركز الشرطة إلى معلومة مهّمة، كانت مثل رأس 
اخليط للوصول إلى احلقيقة، تفيد بأّن األوصاف 
التي أعطاها التاجر لرئيس مركز الشرطة، ومن ثّم 
ملدير فرع التحريات واملباحث اجلنائية في املركز، 
تنطبق متاماً على شخص يقيم في حي باملدينة، في 

منزٍل ُمستأَجر. 
على الفور توّجهت دورية من عناصر التحريات 
وبرفقتها  العنوان،  هذا  إلى  اجلنائية  واملباحث 
الشخص  على  تعثر  لم  ولكنها  الزائر،  التاجر 
املطلوب، فاملنزل مقفل، وما من أحٍد في الداخل، لكن 
مّت االستدالل على صاحب املكتب العقاري - الذي 
ومنه   - املذكور  للمحتال  املنزل  تأجير  بسببه مت 
صورة  على  يحصل  أن  الدورية  رئيس  استطاع 
الشخصية،  الهوية  اإليجار، وصورة عن  عقد  عن 
)م( صورة  التاجر  رأى  أن  وما  عاماً(،  )ر،33  لـ 
أكد  حتى  وسارقه،  لغرميه  الشخصية  الهوية 
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لم يكن موقع منطقة )كينغزبري ران( الواقعة إلى 
اجلانب الشرقي من مدينة كليفالند بالواليات املتحدة 
األول  النصف  من  الوقت  ذلك  في  الكثيرين  يجذب 
وعرة  طبيعة  ذات  املنطقة  فهذه  املاضي.  القرن  من 
باحلشائش  ُمحاطة  أنها  كما  االنخفاض،  وشديدة 
واألشجار البرية، وبالرغم من وجود نهر )جاياهوغا( 
بالقرب منها، إال أن كمية القذارة التي تغطيه والقمامة 
بأنواعها املنتشرة على ضفتيه أفقدته قيمته واهتمام 
من  السكان  بعض  لم مينع  ذلك  أن  إال  به،  السكان 
الذهاب وقضاء الوقت بني األشجار وعلى احلشائش 

املنتشرة بكثافة.
بعد ظهيرة يوم معتدل الطقس كان صبيان يلهوان 
منطقة  من  أحدهما  اقترب  عندما  املنطقة  تلك  في 
عيناه  ووقعت  الكثيفة  والنباتات  بالبوص  مملوءة 
على منظر جعله يصرخ رعباً، وعندما اقترب رفيقه 
أمامه  مر من اخلوف، وهو يرى  السبب تسَّ ليعرف 

جثة رجل بال رأس.
موسيل  إمييل  التحري  كان  قصيرة  فترة  خالل 
إلى  أول رجال شرطة يصلون  ماي  أورلي  وزميله 
املوقع، حيث وجدا جثة رجل آخر، وكان من الواضح 
الدماء،  من  وجتفيفهما  غسلهما  مت  قد  اجلثتني  أن 
الثالث والعشرين من  الذي ُكتب في  للتقرير  ووفقاً 
مقطوعتي  اجلثتان  كانت  فقد   1935 للعام  سبتمبر 
مدفونتني  الرأسني  على  عثر  كما  وعاريتني،  الرأس 
زيتية  مواد  وجود  إلى  إضافة  منهما،  مسافة  على 
التي مت  األخرى  الكيميائية  املواد  وأحماض وبعض 
غمر أجزاء من اجلثتني بها. كما أشار التقرير إلى أن 

سبب الوفاة هو قطع الرأس.
أن  إلى  اجلثتني  بصمات  فحص  نتائج  أشــارت 
إدوارد  يدعى  إلى شاب  تعود  الثانية  الضحية  جثة 
وقابل  كليفالند،  يعمل في مستشفى  كان  أندراسي 
أنها  إال   ،1928 العام  في  وتزوجها  ممرضة  هناك 
تركته بعد فترة قصيرة. وفي العام 1931 ترك العمل 

في املستشفى وعند مقتله كان بال عمل.
والداه وهما من أصل هنغاري أعلنا خالل التحقيق 
معهما أنهما كانا قلقني من أسلوب ابنهما في احلياة، 
وأشارا إلى أن شخصاً في متوسط العمر جاء ذات 
ألنه  ابنهما،  سيقتل  بأنه  وهدد  منزلهما،  إلى  مرة 

يحاول مضايقة زوجته.
أعقبت  التي  األيام  أجريت خالل  التي  التحقيقات 
اكتشاف اجلثتني أشارت إلى أن جرمية القتل مرتبطة 
بعضهما  يعرفان  الضحيتني  وأن  عاطفية،  بأمور 

بعضاً.

ار المجنون الجزَّ
ترجمة: د. ح�سن الغول 

حيث  أشخاص،  ستة  إلى  الضحايا  عدد  وصل  أن 
تتضمن  التي  النتائج  بعض  إلى  اخلبراء  توصل 
احتمال أن يكون القاتل مقيماً في املدينة، وأن يكون 
عاقالً وضخم البنية، كما استبعدوا أن يكون امرأة، 
الُدنيا من  الطبقة  أنه يختار ضحايا من  إلى  إضافة 

املجتمع.
في فبراير من العام 1937 ارتكب اجلزار املجنون 
حيث  امرأة،  راحت ضحيتها  التي  السابعة  جرميته 
رأس  دون  من  من جسدها  األعلى  اجلزء  على  عثر 
لقيت  املــرأة  هذه  أن  الواضح  من  وكان  وذراعــني، 

مصرعها منذ نحو ثالثة أيام من وقوع احلادث.
القاتل يستخدم  أن  إلى  التحقيقات أشارت  نتائج 

سكيناً حادة وله خبرة بعملية التشريح.
وفي شهر يونيو من العام ذاته، عثر فتى مراهق 
الثامنة  الضحية  كانت  امــرأة  جثة  من  أجــزاء  على 
التي  التحقيقات  أشــارت  حيث  املجنون،  للجزار 
أجريت إلى أن الضحية هي امرأة تدعى روز واالس 

ومتورطة في قضايا دعارة.
بعد مرور شهر واحد ضرب اجلزار املجنون من 
جديد وقام بقتل ضحيته التاسعة، وكانت هذه املرة 
رجالً، وقد الحظ احملققون أن الدقة في تقطيع جسد 
أو  طبيباً  يكون  رمبا  القاتل  أن  إلى  تشير  الضحية 
ذا خبرة بالتشريح، األمر الذي وضع جميع األطباء 

واجلراحني قيد الفحص واملراقبة.
واجتهت الشكوك إلى الطبيب فرانك سويني الذي 
كان قوي البنية وطويالً جداً، كما أنه عاش في منطقة 
نهر كينغزبري ران، إضافة إلى أن الشائعات حتدثت 
تثبت  لم  أنه  إال  منذ صغره،  األخالقي  انحرافه  عن 

ضده أية اتهامات.

على ساق  كلب  عثر   1938 العام  من  مارس  في 
رجل وعلى الفور بدأ رجال الشرطة البحث في منطقة 
مملوءة باملستنقعات، إلى أن مت العثور على بقايا هذه 
الضحية العاشرة مما دفع رجال التحريات إلى فتح 
ملف الطبيب فرانك سويني من جديد. حيث لوحظ 
وبطريقة  فيه  يعمل  الذي  املستشفى  يغادر  كان  أنه 

سرية في وقت حدوث جرائم القتل.
ُولد سويني في العام 1894 من عائلة ذات أصول 
آيرلندية وعاش في شرق كيلفالند وتوفى والده وهو 
طعم  أسرته  مع  ذاق  حيث  العمر،  من  التاسعة  في 

الفقر.
كان  الــذي  فرانك  قرر  الصعبة،  ظروفه  ورغــم 
وأثمر  حياته  في  النجاح  يحقق  أن  بالذكاء  يتصف 
الكثير  على  الطب متفوقاً  ذلك عن تخرجه من كلية 
من أقرانه. إال أن نقطة ضعفه متثلت في إدمانه على 
الكحول، حيث لم تنجح محاوالت عالجه، األمر الذي 

جعله أكثر ميالً للعنف.
ومرة أخرى يتم العثور على جثة ضحية جديدة، 

من  الشبهات  واجتهت  الهوية  وهي المرأة مجهولة 
جديد للطبيب سويني الذي ُوضع حتت املراقبة كما 

مت تفتيش منزله في غيابه.
وفي أبريل من العام 1938 مت العثور على عظام 
أنها  وثبت  للقمامة ومت فحصها  مكب  قرب  بشرية 
على  العثور  مت  البحث  استمرار  ومع  المرأة  تعود 

املزيد من العظام التي تعود للضحية ذاتها.
إلى  كليفالند  مدينة  ســاد  ــذي  ال الغضب  أدى 
اضطرار قيادة الشرطة إلى إجراء استجواب سري 
للطبيب فرانك سويني في أحد الفنادق والذي استمر 
على  احلصول  الصعب  من  كان  أنه  إال  أيام،  أربعة 

اعترافه بارتكاب هذه اجلرائم.
ما حدث بعد ذلك كان أمراً شديد الغرابة، إذ مت 
نقل هذا الطبيب املتهم إلى أحد مستشفيات األمراض 
العقلية، وكان ذلك في أغسطس 1938، حيث أمضى 
توفى  أن  إلى  آخر  إلى  مستشفى  من  يتنقَّل  حياته 

عام 1965.
وقد تساءلت وسائل إعالم عديدة عن السبب في 
قبول هذا الطبيب الذي لم تتمكن الشرطة من إدانته 
مستشفى  بدخول  الشرطة  قائد  لطلب  االستجابة 
األمراض العقلية بشكل اختياري، حيث حتدثت عن 
إلى  إضافة  اجلانبني،  بني  صفقة  حــدوث  احتمال 
تعرض هذا الطبيب للكثير من الضغوط من قبل أفراد 
أسرته الذين كانوا يخشون أن يتم التوصل إلى دليل 

قد ُيدينه ويوصله إلى حبل املشنقة.
مدينة  أن  إال  والدوافع،  األسباب  كانت  ومهما 
جديد  من  تنعم   1938 العام  ومنذ  بدأت  كليفالند 
باألمان والطمأنينة بعد أن اختفى الكابوس الذي أثار 

الرعب في نفوس سكانها لعدة سنوات.

كما ربطت التحقيقات بني هذه اجلرمية وبني بقايا 
ُعثر عليها على شاطئ بحيرة، والتي لم  امرأة  جثة 
يستدل على هويتها، حيث أرجعت وقوع احلادث إلى 
اسم  قضيتها  على  أطلق  وقد  الزمن،  من  عام  نحو 

قضية »الضحية رقم صفر«.
بحلول نوفمبر 1935 كانت مدينة كليفالند تستعد 
إلجراء انتخابات بلدية في وقت كان القلق يتصاعد 
من ازدياد معدالت اجلرمية فيها وانتشار العصابات 

اخلطرة.
وفي محاولة لتطهير املدينة من اجلرمية ومحاربة 
الفساد الذي طال رجال الشرطة مت انتخاب هارولد 
بيرتون عمدة للمدينة فقام على الفور بتعيني ايليوت 
نيس قائداً للشرطة، وهو شاب ُعرف بالنزاهة، حيث 
متّكن خالل فترة قصيرة من تطهير املدينة من الكثير 

من املجرمني.
يناير  البرودة من شهر  يوم مطير وشديد  وفي 
وقوع  عن  وأخبرهم  بالشرطة  جزار  اتصل   1936
موقع  إلى  وتيزيل  املــالزم  ذهب  وعندما  جرمية، 
اجلرمية ُعثر على جثة امرأة، وكان من الواضح أنها 
قتلت قبل يومني أو ثالثة أيام، وأنه مت تقطيع جسدها 

باستخدام سكني حاد.
أن  إلى  أُجريت  التي  الفحص  عمليات  أشــارت 
الضحية تدعى فلورانس بوليلو في الثانية واألربعني 
من العمر، وقد سبق أن سجنت بسبب تورطها في 

الدعارة وإدمان الكحول.
أنها لم تؤد  التحقيق، إال  ورغم استمرار عمليات 
إلى أية نتيجة تذكر، حيث فشل احملققون في إيجاد 

صلة بني جرائم القتل الثالثة.
ومع استعداد مدينة كليفالند الستضافة مهرجان 
الشرطة  1936 كثفت  يونيو  للحزب اجلمهوري في 
من جهودها ملكافحة اجلرائم وتوفير األمن وفرض 

النظام، وجنحت في ذلك إلى حٍد كبير.
في  كان صبيان  بأسبوع  املهرجان  انعقاد  وقبل 
طريقهما لصيد السمك في النهر القريب عندما عثرا 
مما  شخص،  رأس  بداخلها  القماش  من  لفافة  على 
أصابهما بالرعب وهربا باجتاه منزل أحدهما وأخبرا 

ذويهما مبا شاهداه.
الستالم  الشرطة  حضرت  اليوم  ذلك  ظهر  بعد 
الرأس املقطوعة، وبدأت على الفور البحث عن باقي 
اجلثة، وفي صباح اليوم التالي مت العثور على جثة 
عارية بال رأس وعليها وشم قد ُيشير إلى أن اجلثة 
تعود لبحار، وأن هذا الشخص قد يكون من خارج 
للقتل في مكان ما ثم  أنه تعرض  يبدو  املدينة، كما 

نقلت جثته إلى املكان الذي عثرت الشرطة عليها.
وكان من الواضح أن سبب القتل هو قطع الرأس 

مثلما حدث مع الضحايا الثالث.
ومع استمرار التحقيقات بدأت تتشكل قناعة لدى 
قائد الشرطة نيس ومساعديه بأن الذي ارتكب تلك 
اجلرائم شخص واحد، إال أنه لم يتم معرفة احلافز 

أو الدافع لذلك.
في يوليو من العام 1936 كانت التحقيقات ال تزال 
مستمرة حول الضحايا األربع عندما وصلت مكاملة 
هاتفية ملركز الشرطة تتحدث عن وجود جثة مقطوعة 
الرأس في مرحلة متقدمة من التحلل، كما أن عملية 
قطع الرأس التي جرت بشكل احترافي تدل على أن 

ُمرتكب اجلرمية شخص واحد.
وبينما  ذاته،  العام  من  سبتمبر  منتصف  وفي 
كانت كليفالند تستعد لعقد مؤمتر وطني بها نشرت 
ال  متسلسالً  قاتالً  بأن  للسكان  الصحف حتذيرات 
األثناء،  هذه  وفي  املدينة،  خارج  طليقاً  ُحــراً  يزال 
كان شخص يجلس على ضفة النهر في كينغزبري 
عندما شاهد قطعتني كبيرتني من جذع جسم بشري 
تطفوان على املاء، حيث اتصل بالشرطة التي قامت 
بانتشالهما وإرسالهما للمشرحة، ثم بدأت البحث عن 

باقي أجزاء اجلثة، ومتكَّنت من انتشال معظمها.
أنباء هذه اجلرمية اجلديدة وصلت إلى الصحف 
التي حملت صفحاتها عناوين مثل )اجلزار املجنون 
في كينغزبري ران(. ونتيجة لذلك، قرر قائد الشرطة 
نيس املشاركة بنفسه في التحقيقات ومتابعة تطورات 
القضية، كما أمر بتنظيف قسم من نهر كينغزبري، 
حيث مت اكتشاف اجلثث، كما استعان بعشرين حترياً 
عدم جتاهل  منهم  وطلب  الساعة،  مدار  على  للعمل 
أو  كانت صغيرة  عليها مهما  أية معلومة يحصلون 

عدمية القيمة.
ويبدو أن هذا األسلوب قد أثمر نتائج إيجابية، إذ 
قال التحري أورلي ماي إن امرأة أخبرته بأن لديها 
هو  بوليلو  فلورانس  الضحية  قاتل  بأن  معلومات 
يثبت  لم  أنه  إال  ويلسون،  جاك  ُيدعى  سابق  جزار 

صحة ادعائها.
ومثلما األمر مع العديد من اجلرائم الشهيرة، فقد 
اجلرمية،  بهذه  والصحفيني  الُكتّاب  من  العديد  تأثر 
وبدأوا في كتابة املقاالت حول طبيعة القاتل وأسباب 
بالذكاء وأنه  البعض  القتل بل وصفه  قيامه بأعمال 

إنسان غير عادي.
قائد الشرطة إيليوت نيس الذي تعرَّض النتقادات 
الصحافة قرر االستعانة مبجموعة من اخلبراء، بعد 
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وتترك  ومتطورة  متجددة  وهي  التعزير،  جرائم 
عقوبتها للقضاء والقاضي »سلطة مقيدة في تقدير 

القاضي«.
وكما هو معلوم، فإن حملكمة املوضوع سلطة في 
حتصيل الدعوى وتقدير أدلتها واستخالص احلقيقة 
منها، ومن هنا تشكلت قناعة لقاضي املوضوع في 

شهدا زوراً أمام احملكمة بوقائع جتافي احلقيقة، 
حيث أكدا أن للمجني عليه دخالً شهرياً من تأجير 
احلافلة التي ميتلكها دون أن يشاهدا تلك احلافلة، 
الشريعة  ألحكام  وفقاً  عقابهما  احملكمة  وطلبت 

اإلسالمية.
بحبس  حضورياً  درجــة  أول  محكمة  قضت 
باجللد  العقوبة  استبدال  مع  أشهر،  ثالثة  املتهمني 

أربعني جلدة لكل واحد منهما بالسوط علناً.
جزاء  محكمة  أمــام  احلكم  املتهمان  استأنف 
منهما  كل  بتغرمي  احلكم  بتعديل  فقضت  الشارقة 

ألف درهم.
أستاذ  جنيب  أحمد  مصطفى  الدكتور  وبسؤال 
الشريعة في »كلية الشرطة« حول وجهة نظره حول 
هذه القضية فقال: إن احلكم جاء نتيجة حلكم وقائع 
للعقوبة،  املستوجبة  والظروف  واألفعال  الدعوى 
وبعد تفهم ظروف القضية، وتفهم احُلكمني من قبل 
احملكمة بالواقعة واإلحاطة بها وبأركانها القانونية 

والواقعية إحاطة السوار باملعصم.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ملاذا هذا التغيير 

في احلكم من احلبس إلى اجللد إلى الغرامة؟ 
علمنا  إذا  اإلشكال  هذا  يزول  ما  سرعان  لكن 
مت اجلرائم بالنظر إلى  أن الشريعة االسالمية قسَّ

جسامة العقوبة إلى ثالثة أقسام:
والزنا  الردة  وتشمل جرائم  احلدود:  - جرائم 

والقذف والشرب والسرقة واحلرابة والبغي.
كل  وتشمل  ــات:  ــدي وال القصاص  جــرائــم   -
كالقتل  دية  أو  بقصاص  الشرع  عليه  يعاقب  ما 
بأنواعه واجلناية على مادون النفس »أي األطراف« 

واجلراح والشجاج.
يثبت  لم  التي  اجلرائم  التعزير: وهي  - جرائم 
الشرع عقوبة مقدرة لها مع ثبوت نهي الشارع... 
ضمن  تقع  التي  الزور  وشهادة  والغش،  كالكذب 

هذه القضية بناًء على األدلة املطروحة وسلطته في 
وزن تلك األدلة باإلثبات أو النفي، فتحقق ذلك كله 
التي أدين بها  بتوافر أركان جرمية شهادة الزور 
املستأنفان بأن للمجني عليه دخالً شهرياً من تأجير 
احلافلة التي ميتلكها، حيث اعترفا بذلك أمام النيابة 
العامة دون أن يشاهدا تلك احلافلة، فأخذت احملكمة 
بشهادتهما، وحكمت بناًء عليها، وتبني فيما بعد أنها 

شهادة زور.
ومن املعلوم في نظر الشريعة أن الشهادة ُتعنى 
عاينه  أو  شاهده  عما  يخبر  الشاهد  ألن  باملعاينة، 
أو  القاضي  فيخبر  بحواسه،  أدركه  أو  سمعه  أو 
احملكمة عن تلك املعلومات وفقاً إلجراءات ومتطلبات 
القانون املعمول بها، ولهذا يصح قولنا: إن الشهادة 
احلق  إلحقاق  وقانوني  وأخالقي  ديني  واجــب 
وإبطال الباطل، وحجتنا في ذلك العديد من اآليات 
واألحاديث في هذا املقام، ونذكر منها ما جاء في آية 
الدين أواخر سورة البقرة ترشد الناس إلى حفظ 
لقوله  شهيد  وال  كاتب  ُيضار  ال  وبأن  حقوقهم، 
إذا تبايعتم وال يضار كاتب وال  تعالى »وأَشِهدوا 
شهيد« )سورة البقرة آية 282(.، وأمرنا سبحانه 
الــزور:  قول  باجتناب  احلج  ســورة  في  وتعالى 

»واجتنبوا قول الزور« )سورة احلج آية30(.
كما أرشدنا سيدنا محمد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بان النشهد إال على أمر جلي واضح 
من  وحذرنا  النهار،  رابعة  في  الشمس  وضــوح 
شهادة الزور وقول الزور، ألننا بذلك َنِعني الظالم 
فنطمس  مستحقه،  لغير  احلق  ونعطي  ظلمه  على 
معالم احلق والعدل ونزرع األحقاد والضغائن في 

النفوس، وبذلك نقّوض أركان األمن االجتماعي.
من  محذراً  وسلم-  عليه  الله  -صلى  ويقول 
الصديق  بكر  أبي  عن  البخاري  رواه  فيما  ذلك 
قالها  الكبائر«  بأكبر  أنبئكم  »أال  عنه:  الله  رضي 

ثالثاً »قالوا: بلى يارسول الله، قال اإلشراك بالله 
وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال: أال وقول 
الزور،فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت«. وقال 
العلماء: جاء التكرار في هذا احلديث لفظاعة وقبح 
بني  وقوعها  ولسهولة  الزور  الزور وشهادة  قول 
الناس وتهاونهم فيها وكثرة دوافعها بعكس الشرك 

وعقوق الوالدين، رغم أنها من الكبائر.
القضاء  ــام  أم أقــوالــه  تخالف  ــزور  ال وشاهد 

جريمة شهادة الزور

محاضر  في  عليها  ووقع  حررها  التي  احملاضر 
إيقاع  قاصداً   – القضية  هذه  في  كما   – التحقيق 
البعد  كل  مبتعداً  عليه  شهد  الذي  باملتهم  الضرر 
تأييد  قاصداً  للحقيقة،  مجانباً  والصدق  احلق  عن 
على  يجره  مبا  آبه  غير  القضاء،  وتضليل  الباطل 
والبغضاء  واحلسد  العداوة  من  واملجتمع  الناس 
فيقدم  واخلصومات،  الفنت  وإثارة  الرحم  وقطيعة 
على شهادته ناسياً أو متناسياً الوعيد والتهديد له 

في الكتاب والُسنة.
من  القضية  إحاطة  وبعد  كله،  ذلك  على  وبناًء 
الناحية القانونية والشرعية، جاء حكم احملكمة مبنياً 
املقدمة  األوراق  على أسباب سائغة ومستمدة من 
القاضي  سلطة  في  يدخل  ما  وضمن  للقضية، 
الطعن  برفض  احملكمة  حكمت  ولهذا  وتقديره، 
الشريعة  ألحكام  موافق  وهذا  التأمني،  ومصادرة 

اإلسالمية والقانون.

اإعداد: حامد حمجوب 

الدكتور مصطفى أحمد جنيب

ال�شهادة  واجب

ديني واأخالقي

وقانوين لإحقاق 

احلق واإبطال الباطل
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أوراق قانونية

األولى حلماية عرض األنثى وشرفها فأورد ذلك باملادة 52 من قانون إجراءات 
اجلزائية االحتادي، والتي تنص على أنه »فإذا كان املتهم أنثى، يجب أن يكون 
التفتيش مبعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد حتليفها مييناً 
التفتيش  يكون شهود  أن  كذلك  ويتعني  والصدق،  باألمانة  أعمالها  تؤدي  بأن 
من النساء«. وعلة وجود هذا الشرط هو حماية اآلداب العامة والقيم األخالقية 
والدينية واإلنسانية، فال يجوز للرجل القائم بالتفتيش بحسن نية أو سوء نية أن 
ينقب في املواضع اجلسمانية للمرأة واالطالع على عورتها التي تخدش حياءها 
العرضي إذا مست أو شوهدت. أما لو كان هذا التفتيش ال يصل إلى املساس 
بعورة األنثى فليس هناك ما يوجب االستعانة بأنثى عند مباشرته، بل ميكن أن 
يتواله احملقق بنفسه فال يكون مأمور الضابطة القضائية قد خالف القانون إن 
هو التقط لفافة املخدر التي طالعها في وضعها الظاهر بني أصابع قدم املتهم 
وهي عارية، أو أمسك بيد املتهمة وأخذ ما كان بها. كذلك ال يلزم استعانة احملقق 
بأنثى إذا لم يجر تفتيش املتهمة بحثاً عن األشياء املراد ضبطها أو إن هي التي 
أخرجتها من مالبسها طواعية واختياراً بعد أن استترت عن األعني. وال تترتب 
على احملكمة في هذه احلالة إن هي رفضت الدفع ببطالن التفتيش املقول بعدم 
متامه مبعرفة أنثى. ولقد أشارت محكمة النقض املصرية إلى هذه املساءلة في 
حكمها )مراد القانون من اشتراط تفتيش األنثى مبعرفة أنثى عندما يكون مكان 
التفتيش من املواضع اجلسمانية التي ال يجوز لرجل الضبط القضائي االطالع 
عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات املرأة التي تخدش حياءها إذا مست(. 

وهذه أول ضمانة من ضمانات تفتيش األنثى. 
2- يجب أن حتلف األنثى املنتدبة اليمني.

لقد اشترط املشّرع اإلماراتي وبقانون اإلجراءات اجلزائية أن يقوم احملقق 
بندب أنثى لتفتيش أنثى بعد حتليفها اليمني القانونية بأن تؤدي أعمالها باألمانة 
والصدق إذا لم تكن من موظفات الضابطة القضائية، وهو ما نصت عليه املادة 
يكون  أن  يجب  أنثى،  املتهم  كان  )فإذا  اجلزائية  اإلجــراءات  قانون  من   »52«
التفتيش مبعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد حتليفها مييناً 
بأن تؤدي أعمالها باألمانة والصدق، ويتعني كذلك أن يكون شهود التفتيش من 
اإلجراء ميثل ضمانة حقيقية  البدء مبمارسة هذا  قبل  اليمني  النساء(. فحلف 
أيضاً لسالمة التفتيش، إضافة إلى أن الدور الذي تقوم به األنثى املنتدبة لذلك 
ال يقل أهمية وخطورة عن الدور الذي يقوم به اخلبير أو الشاهد، لهذا فقد جاء 
التفتيش في هذه احلالة، وهذا ما  املشرع اإلماراتي ليضمن سالمة وشفافية 
فاملشرع  املوضوع.  لهذا  دراستنا  عند  العربية  التشريعات  أغلب  في  لم جنده 

اإلماراتي سبق كثيراً من نظرائه من التشريعات العربية. 
أنظار  عن  وبعيداً  التفتيش مستوراً  به  يتم  الذي  املكان  أن يكون  3- يجب 
للعلة التي من أجلها فرض املشرع اإلماراتي أن يكون التفتيش  الرجال ربطاً 
مكان  يكون  أن  ليشترط  والقضاء  الفقه  جاء  فقد  لذلك  تنتدب  أنثى  مبعرفة 
التفتيش بعيداً عن أنظار الرجال ومستوراً أيضاً. فمنع الرجل من تفتيش األنثى 
ليس مقتصراً على مسألة أنه ال يجوز مالمسة الرجل لعورة األنثى وإمنا يشمل 
أيضاً كل ما من شأنه أن يخدش احلياء العرضي لدى األنثى، وهو ما يتحقق 
يجرى  أن  األحــوال  من  حال  بأي  يجوز  ال  لهذا  أيضاً،  واملشاهدة  باملالمسة 
التفتيش بحضور رجال، وإال اعتبر هذا االجراء باطالً بطالناً مطلقاً وال يصحح 

البطالن عدم اعترض األنثى أو رضاؤها بذلك. 
4- يجب أن يكون التفتيش بحضور شهود من النساء. 

عند  مراعاتها  ينبغي  معينة  شكلية  إجراءات  اإلماراتي  املشرع  تطلب  لقد 
مباشرة التفتيش لألنثى، والغرض من ذلك إحاطة األنثى بضمانات تقف إلى 
جانب الضمانات املوضوعية لكي تقيم سياجاً يحمي احلرية الفردية لها. ومن 
اإلماراتي  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  يستوجبه  ما  الشكلية  الضمانات  قبيل 
ومرجع  التفتيش.  إجراء  أثناء  النساء  من  من حضور شهود   »52« وباملادة 
ذلك إلى ضمان االطمئنان إلى سالمة اإلجراء وصحة الضبط. فهذا اإلجراء 
التحقيق  مصلحة  تقتضيه  وسالمته  التفتيش  لصحة  ضماناً  يوفر  الشكلي 
ومصلحة األنثى في آن معاً، فإجراء التفتيش حتت رقابة الشهود من شأنه 
تفادي احتمال وقوع تعسف في إجرائه، وبث الطمأنينة في نفس األنثى من 
جراء ذلك، وتفادي أن يكون لها أي وجه تتذرع به بزعم أن ما ضبط معها لم 
يكن نتيجة التفتيش. ويجب اإلشارة إلى أنه في حال مخالفة قواعد احلضور 

يعتبر التفتيش من أكثر اإلجراءات التحقيقية 
مساساً باحلياة اخلاصة لإلنسان في جسمه 
مدلوله  في  فالتفتيش  أســراره.  ومستودع 

القانوني الدقيق هو أحد إجراءات التحقيق 
االبتدائي يختص به احملقق، ويستهدف 
األدلة  عن  السر  مستودع  في  التنقيب 
ويتم  فعالً،  وقعت  جلرمية  املــاديــة 
فقد  لهذا  الشأن.  صاحب  إرادة  رغم 
جاءت محكمة النقض املصريه لتعرف 

أنه  على  أحكامها  أحــد  فى  التفتيش 
القانون  فى  معروف  هو  كما  )التفتيش 

هو ذلك اإلجراء الذى رخص به الشارع فيه 
التعرض حلرمة الشخص بسبب جرمية وقعت أو ترجح وقوعها منه ذلك تغليباً 
للمصلحة العامة على مصالح األفراد اخلاصة واحتمال الوصول إلى دليل مادي 
يكشف احلقيقة(. ولقد أشار املشّرع اإلماراتي للتفتيش في كثير من النصوص 
التشريعية ومنها املادة »72« من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي واملادة 
موظف  من  اإلجراء  هذا  مباشرة  يجوز  وال  القانون.  ذات  من  و»52«   »75«

الضابطة القضائية إال إذا توفرت حالة من احلاالت التالية: 
1- إذا توفرت حالة التلبس باجلرمية. 

2- إذا كان موظف الضابطة القضائية يحمل إذنا بالتفتيش صادراً من النيابة 
العامة املختصة بالتحقيق اختصاصاً نوعياً ومكانياً. 

3- في احلاالت التي يجوز فيها القبض على األفراد.

فإنه ميتاز باجلبر  االبتدائي،  التحقيق  إجراءات  أهم  أحد  التفتيش  وباعتبار 
واالكراه فهو ليس مرتهناً بإرادة صاحب الشأن واختياره وإمنا يباشره موظف 
رضائه صورة  عدم  اتخذ  سواء  عنه  ورغماً  ارادته  بغير  القضائية  الضابطة 
الرضوخ له وعدم مقاومته أو عدم االعتراض عليه احتراماً منه لسيادة القانون 
أو صورة رفض اخلضوع للتفتيش أو مقاومته. وينطوي التفتيش في جوهره 
على املساس بحق اإلنسان في احلفاظ على أسراره، وذلك بالتنقيب في مستودع 

سره أو في محل يتمتع باحلرمة عن األدلة املادية للجرمية. 

اإجراءات تفتي�ض الأنثى يف الت�شريع الإماراتي

بعض  اجلزائية  اإلجراءات  وبقانون  اإلماراتي  اجلزائي  املشّرع  وضع  لقد 
اإلجراءات  بعض  في  ورعايتها  املرأة  حماية  تستهدف  التي  اخلاصة  القواعد 
بها  تتمتع  التي  فللخصوصية  األنثى.  تفتيش  اإلجراءات  التحقيقية، ومن هذه 
األنثى ولطبيعتها اخلاصة وللتركيبة الفسيولوجية التي تتمتع بها، والتي تختلف 
كلياً عن الرجل فلقد سعى املشرع اإلماراتي، وباملواد »52« و»56« و»74« من 
قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي لوضع الضمانات اخلاصة لتفتيش األنثى، 
وذلك احتراماً حليائها العرضي وحقها في حماية عرضها وشرفها واحملافظة 

على كرامتها اإلنسانية. وتتمثل هذه الضمانات في ما يلي: 
I- يجب أن يكون التفتيش مبعرفة أنثى.

األصل أن احملقق أو منفذ أمر التفتيش هو من يقوم بنفسه بتفتيش األشخاص. 
غير أن التشريعات املقارنة أوردت شرطاً خاصاً بتفتيش األنثى مؤداه أن تفتيش 
األنثى يجرى مبعرفة أنثى. وهذا يعني أنه ال يجوز أن يجري تفتيشها مبعرفة 
الضمانة األساسية  باعتباره  الشرط  لهذا  اإلماراتي  املشّرع  رجل. ولقد أشار 

تفتيش اأُلنثى
في قانون اإلجراءات 

الجزائية اإلماراتي

ما هي أركان الشروع في الجريمة؟

يجيب عن هذا السؤال:
النقيب/ حممد اأحمد الزيودي

إدارة الشؤون القانونية - ديوان وكيل الوزارة

عرف  اإلماراتي  االحتــادي  العقوبات  قانون  على  باالطالع 
الشروع بأنه )هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جرمية إذا 

أوقف أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة اجلاني فيها(.
أوالً: أن نكون بصدد جرمية مادية كالسرقة والقتل، لم يحقق 
اجلاني فيها النتيجة اإلجرامية جوهر الركن املادي كاختالس مال 
الغير أو إزهاق الروح أو إشعال نار في املمتلكات أو إخراج عملة 
مزيفة إلى الوجود، أوعدم إمتام عملية االغتصاب بعكس اجلرمية 
الشكلية والتي ال يتصور فيها الشروع كحيازة السالح مثالً كون 

هذه األخيرة ركنها املادي اليزيد على مجرد فعل أو حركة أو قول إما تتم 
اجلرمية بدفوعه أو ال يقع فال جرمية على اإلطالق.

ثانياً: أن نكون بصدد جرمية عمدية، ألن اشتراط توافر القصد اجلنائي 
لدى اجلاني ال يكون إال في اجلرائم العمدية وال يتصور في اجلرائم غير 
العمدية، ومنطقة الشروع ذاته هدف يسعى اجلاني لبلوغ نتيجة محددة، 

لذا فالتحديد ال يتصور إال إذا كان متعمداً.
ثالثاً: ال بد أن تكون اجلرمية من نوع اجلرائم اإليجابية، والتي تتطلب 
األولى من  احللقة  الشروع هو  من اجلاني، ألن  إيجابياً  التيانها سلوكاً 
اجلرمية،  إمتام  أي  اجلرمية،  وقوع  إلى  املؤدية  املادية  األفعال  سلسلة 
القانون  عليها  يعاقب  التي  اجلرائم  في  الشروع  يتصور  ال  وبالتالي 
على مجرد السلوك املجرد دون أن يتطلب لقيامها حتقيق نتيجة معينة، 
كاجلرائم السلبية مثال: امتناع القاضي عن احلكم في دعوى مطروحة 
عليه، والتي يتخذ فيها املتهم موقفاً سلبياً متعمداً إحداث النتيجة اإلجرامية 
من دون أن يبلغ غايته والتي تعد من األعمال التحضيرية ال عقاب عليها، 

وامتناع الشاهد عن احلضور لإلدالء بشهادته أمام القضاء.
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أوراق قانونية

للشهود فإن ذلك يرتب البطالن. 
5- الضمان اخلاص حلق األنثى في احترام حيائها في حال وجود نساء في 

املنزل موضوع التفتيش.
لقد انفرد املشّرع اإلماراتي بهذه املسألة، حيث إنه سعى جاهداً إلى احملافظة 
اإلجراءات  قانون  املادة )56( من  املرأة وحيائها، وذلك من خالل  على كرامة 
أنه »إذا كان في املنزل نساء ولم يكن  إلى  اجلزائية االحتادي، والتي أشارت 
الغرض من الدخول ضبطهن وال تفتيشهن وجب على مأمور الضبط القضائي 
أن يراعي التقاليد املتبعة في معاملتهن، وأن ميكنهن من االحتجاب أو مغادرة 
التفتيش  ال يضر مبصلحة  لذلك مبا  الالزمة  التسهيالت  وأن مينحهن  املنزل 
ونتيجته«. فاملشّرع اإلماراتي يلزم مأمور الضبط القضائي ببعض القواعد في 
حالة وجود نساء باملسكن املراد تفتيشه. فإذا لم يكن الغرض من دخول املسكن 
ضبط نساء أو تفتيشهن، ينبغي على مأمور الضبط أن يراعي التقاليد اإلسالمية 
املتبعة في معاملتهن، وأن ميكنهن من االحتجاب أو مغادرة املنزل، وأن مينحهن 
التسهيالت الالزمة لذلك، بشرط أن ال يكون من شأن ذلك اإلضرار مبصلحة 

التفتيش. وعلة هذا احلكم هي احلفاظ على حياء النساء.
وبعد هذه الدراسة املوجزة لتفتيش األنثى وما مدى احترام املشّرع اإلماراتي 
حليائها وكرامتها فإننا جند بأن دولة اإلمارات العربية املتحدة قد منحت ضماناً 
ما  وهذا  وإنسانيتها،  وكرامتها  لسالمة حيائها  واسعاً  واحتراماً  لألنثى  كافياً 
العربية  اإلمارات  دولة  في  القانوني  فاجلانب  اإلسالمية.  الشريعة  مع  يتفق 
املتحدة يشكل احلقيقة الواضحة على مدى احترام هذه الدولة للعادات والتقاليد 
األنثى  حياء  تضمن  والتي  الراقية،  اإلنسانية  القيم  على  احملافظة  في  النبيلة 

وكرامتها وشرفها.

دولة الإمارات العربية املتحدة 

منحت �صمانًا كافيًا لالأُنثى 

واحرتامًا وا�صعًا ل�صالمة حيائها 

وكرامتها واإن�صانيتها، وهذا ما 

يتفق مع ال�صريعة الإ�صالمية.



49 العدد 491 نوفمبر 2011 العدد 491 نوفمبر 482011

آفاق

49 العدد 491 نوفمبر 2011 العدد 491 نوفمبر 482011

آفاق

)1( العنف األسري: أي االعتداء اجلسدي على 
الطرف األقوى واألقدر  األبناء من قبل  أو  الزوجة 
ترتبط  ظاهرة  األســري  العنف  إن  ــزوج.  ال وهو 
كأن  الــزوج  أو  الزوجة  باجنراف  وثيقاً  ارتباطاً 
يفرط كل منهما في تناول الكحول أو املواد املخدرة. 
الثقة  بعدم  أيضاً  األسري  العنف  جرائم  وترتبط 
بني الطرفني كأن يشعر كل منهما أن الطرف اآلخر 
العنف  ارتبط  رمبا  أو  آخرين،  أو  آخر  مع  يخونه 
الزوج  األسري باجنراف األبناء رمبا جّراء سلوك 

أو الزوجة جتاه بعضهما بعضاً أو بصفة مطلقة.
جرمية  بالطبع  هو  االغتصاب  االغتصاب:   )2(
بشعة وفي أحيان كثيرة يقوم اجلاني بقتل ضحيته 
خوفاً من اتصال الضحية بذويها أو بالشرطة. إن 
االغتصاب  جرمية  حتدثها  التي  النفسية  الصدمة 
للضحية لها أبعاد خطيرة للغاية رمبا تالزم الضحية 
ملدة طويلة، وفي كثير من األحيان حتتاج إلى العالج 
جرمية  خطورة  من  الرغم  وعلى  النفسي.  الطبي 
االغتصاب كيفما كان إال أنها أكثر إيالماً إذا كانت 

الضحية من األطفال أو من صغار السن.
)3( السرقة من املنازل )الكسر املنزلي(: وهي 
مثل  متعددة  وأشكاالً  أبعاداً  أخذت  رمبا  جرمية 
التعدي والسرقة والعنف عندما يحاول صاحب أو 
أنها  صاحبة املنزل املقاومة. خطورة هذه اجلرمية 
آمن وأن  املجتمع غير  أن  االنطباع  الضحية  تعطي 
الناس.  ممتلكات  حماية  عن  متاماً  غائبة  الشرطة 
على  بالضغط  اجلاني  يقوم  األحيان  من  كثير  في 
جرس الباب اخلارجي للشقة وعندما تفتح صاحبة 
املنزل الباب بكل عفوية وتلقائية من دون أن تتأكد 
من هوية الطارق، يقوم اجلاني بدفعها إلى الداخل 
وقفل الباب وهو في داخل الشقة. وهذا السلوك من 
صاحبة املنزل يحتاج إلى التغيير عن طريق التوعية، 
جهات  مع  رمبا  الشرطة  به  تضطلع  الذي  األمر 

أخرى من منظمات املجتمع املدني.
إتالف  هنا  املقصود  املمتلكات:  إتللاف   )4(
املمتلكات العامة مثل اإلشارات الضوئية أو اللوحات 
ولكن  وغيرها،  احلكومية  املباني  أو  اإلرشــاديــة 
السيارات  مثل:  اخلاصة  املمتلكات  تتعرض  أيضاً 
في  خصوصاً  للتلف  التجارية  احملال  وواجهات 
مثل  وفي  الغاضبة،  والتجمعات  املظاهرات  حاالت 
هذه األحوال ال يوجد أي مبرر ملثل هذا العمل غير 
لدى  يكون  لذلك  ونتيجة  والغضب،  السخط  إظهار 
الضحية شعور باملرارة، خصوصاً ألنه ليس طرفاً 

في املوضوع برمته.
الدعم  إلى  ضحاياها  يحتاج  التي  اجلرائم  هذه 
واملساندة واملساعدة حملو آثار اجلرمية وإعادة الثقة 
في الشرطة، ولكن ما هي تلك اخلدمات التي يتوقعها 

الضحايا والتي ميكن للشرطة أن تقدمها لهم؟
هذه اخلدمات املهمة والتي ميكن وتلتزم الشرطة 
املجاالت  في  بتقدميها لضحايا اجلرمية خصوصاً 
األربعة من اإلجراء، هذه اخلدمات ميكن تلخيصها 

فيما يلي:
التحري  به  املنوط  الشرطة  رجــل  على  أوالً: 
عن  مبعزل  الضحية  مقابلة  الواقعة  في  والتحقيق 
أي شخص آخر، وعليه أن يهدئ من روع الضحية 

ويؤكد له أو لها وقوف الشرطة بجانبه أو بجانبها 
وأن ذلك العمل هو من الواجبات األساسية للشرطة، 
ثم على رجل الشرطة االستماع بكل اهتمام للضحية 
وأال يحاول لوم الضحية وتأنيبها أو االستهزاء بها 

أو إخافتها بأي صورة من الصور.
ثانياً: على رجل الشرطة أن يقوم بتقدمي العون 
أو اخلدمة حسب ظروف ومالبسات القضية، فإذا 
الشرطة  رجل  فعلى  أسرياً  ُعنفاً  املوضوع  كان 
وزوجته  الرجل  بني  البني  ذات  إصالح  يحاول  أن 
قبيل  من  هو  العمل  هذا  واألبناء.  الوالدين  بني  أو 
عمل الشرطة املجتمعية أو باألحرى من قبيل عمل 
الدعم االجتماعي وليس لي حاجة إلى التطرق إلى 
تفاصيل كيفية تناول اإلجراءات التي يلزم اتباعها 
أدرى  اإلدارة  في  الضباط  واإلخــوة  الشرطة،  من 
مبا هو متبع وأرى أن هناك ضرورة ُملحة لتنظيم 
سالمة  لضمان  الشأن  هذا  في  تدريبية  دورات 
وتدريب  القضايا  هذه  مثل  مع  التعامل  إجــراءات 
رجال الشرطة على كيفية التوفيق بني اخلصوص 

ووسائل تقريب وجهات النظر بينهم.
ثالثاً: على الشرطة االستماع بدقة إلى الضحية 
التي  اجلسدية  أو  النفسية  اآلثــار  معرفة  حملاولة 
نتجت عن االعتداء خصوصاً في جرائم االغتصاب 
وإذا  األسري،  العنف  أو  األطفال  معاملة  سوء  أو 
ملساعدة  حتتاج  الضحية  أو  الشرطة  ضابط  رأى 
جهة  إلى  الضحية  يحّول  أن  عليه  نفسية  أو  طبية 
إلى حتويل  يحتاج  األمر  كان  ورمبا  االختصاص، 
الضحية إلى إحدى منظمات املجتمع املدني العاملة 

في هذا املجال مثل دعم ضحايا اجلرمية.
رابعاً: على الشرطة أن تظهر للضحية وللجمهور 
أنها تتعامل بجدية وفي حدود القانون مع اجلاني، 
عن  جيداً  انطباعاً  اجلمهور  يعطي  ــذي  ال األمــر 
الشرطة  في  الثقة  الضحية  يعطي  كما  الشرطة، 
واالطمئنان لعدم تكرار ما تعرضت له الضحية من 
دون تفريق من قبل الشرطة في واجبها الذي كانت 

قد تعهدت به للضحية عند املقابلة األولى.
تتجه أجهزة الشرطة اليوم إلى االهتمام بكسب 
عقول وقلوب أفراد اجلمهور والعمل بطريقة مختلفة 
به  تتصف  كانت  ملا  متاماً  مخالف  حديث  وبنمط 
الشرطة من كونها جهازاً ملطاردة املجرمني والقسوة 
معهم والعمل على تقدميهم للعدالة من دون أدنى 
في  اعتبارهم  بل  اجلرمية  ضحايا  إلــى  التفات 
أحيان كثيرة مسؤولني عن ما وقع عليهم من فعل 
إجرامي وأنهم كثيراً ما يكونون مبعزل عن التعاطف 
واملساعدة، بل إن الشرطة لم تكن ترى في العنف 
جرمية  زوجته  ضد  الرجل  يرتكبه  الذي  األسري 

باملعنى الدقيق للكلمة كما هو احلال اليوم.
في هذا اإلطار ظلت الشرطة تهتم برأي اجلمهور 
بها  اجلمهور  ثقة  في  أيضاً  وتهتم  أدائــهــا  في 
أن  هنا  املفيد  ولعله من  معها.  للتعاون  واستعداده 
بولنديتني  مدينتني  في  أجري  الذي  للبحث  نتطرق 
املجر  في  واحــدة  ومدينة  أملانية  واحــدة  ومدينة 
ومدينتني في اجنلترا، وتناول البحث عينة مقابالت 
املنزلي،  للكسر  تعرضوا  ممن  شخص  ألف  مع 
العديد  بها  استبيانات  املقابالت  لتلك  أعّدت  ولقد 
من األسئلة حول اهتمام الشرطة باجلرمية وجناح 
وإعادة  املجرم  إلى  التوصل  في  الشرطة  فشل  أو 
الذين  الضحايا  على  اجلرمية  وأثــر  املسروقات 

تعرضوا لتلك اجلرائم إلى آخر املوضوع.
واملهم لدِيّ في هذا اإلطار أن املقابلة أو االستبيان 
تناول قائمة اثنتي عشرة وظيفة عامة منها )ضابط 
الثالث  الوظائف  هي  ما  السؤال  وكان  الشرطة(، 
وكانت  وإعجابك،  احترامك  على  تستحوذ  التي 

اإلجابات كما يلي:
1 - في اجنلترا وأملانيا 25 باملئة من املستجوبني 
تنال  التي  وظائف  الثالث  بني  الشرطة  اختاروا 

إعجابهم واحترامهم.
 12 واملجر  التشيك  وجمهورية  بولندا  في   -  2
الثالث  باملئة من املستجوبني اختاروا الشرطة بني 

وظائف التي تنال إعجابهم واحترامهم.
في  للشرطة  التقليدي  )العسكري(  الطابع  لعل 
ما  هو  الشيوعية  احلقبة  إّبان  أوروبــا  شرق  دول 
للقمع والتجسس وأداة  تبدو جهازاً  الشرطة  جعل 
الكثيرون  ُيحبذ  لم  لذا  احلاكمة،  املؤسسة  يد  في 
اختيار الشرطة كإحدى الوظائف التي تنال إعجابهم 
إن  أملانيا، حيث  بريطانيا وفي  واحترامهم كما في 
الشرطة مكونة من مواطنني بزي رسمي، األمر الذي 
تسعى إليه الشرطة في البالد، املتقدمة للوصول إليه 

من خالل كسب عقول وقلوب اجلمهور.
وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة تسعى القيادة 
الشرطية  املسعى نفسه مع الدول املتقدمة لكسب 
ثقة اجلمهور من خالل االهتمام بضحايا اجلرمية 
وتقدمي اخلدمات الضرورية واملناسبة والواجبة لهم 
وذلك في اإلطار العام الستراتيجية وزارة الداخلية 
التي جاء في رؤيتها »أن نعمل بفاعلية لتصبح دولة 
العمل  أماكن  أكثر  إحدى  املتحدة  العربية  اإلمارات 
أمناً وسالمة، وجاء في رسالتها »أن نعمل من أجل 
تعزيز جودة احلياة لكل من يعيش في مجتمعنا من 

خالل األمن والسالمة«.

الخدمات التي تقدمها 
الشرطة لضحايا الجريمة

الدكتور: حاكم عبد الرحمن

القيادة العامة لشرطة رأس اخليمة

القرن  في  احلديثة  الشرطة  نشأت  أن  منذ 
املفهوم  العشرين، ظل  القرن  التاسع عشر ومطلع 
والقبض  القوة،  بإظهار  يتسم  الشرطي  للعمل 
النتزاع  شديدة  بقسوة  ومعاملتهم  املجرمني  على 
هذا  وإزاء  لذا  منهم،  اجلرمية  بارتكاب  االعتراف 
قلوب  كسب  الشرطة  تستطع  لم  املنفر  السلوك 
عن  اإلمكان  بقدر  الناس  وابتعد  الناس،  وعقول 
الشرطة  مد  في  خصوصاً  الشرطة  مع  التعامل 
الشهود من  ما يشاهده  التبليغ عن  أو  باملعلومات 
جرائم ُترتكب أو مخالفات حتدث، وظل هذا التوجه 
غير الودي مع أجهزة الشرطة سائداً لسنني عديدة، 
مبعزل  مبفردها  تعمل  الشرطة  جعل  الذي  األمر 
إفاداته  على  واالعتماد  اجلمهور  مساعدة  عن 
في  الشرطة  لدى  التوجه  هذا  ومتثل  ومساعدته، 
مداه البعيد في اتخاذ األجهزة احلكومية واألنظمة 
السياسية الشرطة أداة لقمع املعارضني فيما يسمى 
إلى  الذي أدى  البوليسية، األمر  بالدولة  اصطالحاً 
اعتبار الشرطة جهازاً منافياً ورافضاً للدميقراطية 
بل موطناً وحامياً للدكتاتورية غير الرحيمة. هكذا 
كان  وهكذا  األولى،  بداياتها  في  الشرطة  كانت 
أن  الشرطة  لبثت  ما  ثم  منها،  اجلمهور  موقف 
تفهمت أهمية تعأون اجلمهور معها حتى تتمكن من 
أداء الواجبات املنوطة بها، وبناًء عليه وفي السنوات 
العشرين ظهرت احلاجة  القرن  نهاية  األخيرة من 
اللصوص  مطاردة  غير  مهم  آخر  عمل  إلى  امللحة 
ذلك  يحمل  وما  عليهم  يحمل  وما  عليهم  والقبض 

من إثارة!
في نهاية القرن العشرين ظهر ذلك العمل اآلخر 
املُسمى بالشرطة املجتمعية، وأهم ما يتفرع عنه من 
لضحايا  الشرطة  تقدمها  التي  اخلدمة  وهو  عمل 
اجلرمية، وهو ما يهمنا هنا في هذا السياق، وفي 

هذا املقال.
املُدركة  الواعية  املتحضرة  احلديثة  الشرطة  إن 
لواجباتها نحو املجتمع هي تلك التي تولي ضحايا 
شريحة  أقدر  فإن  ولذلك  كبيراً،  اهتماماً  اجلرمية 

شريحة  هي  الشرطي  العمل  لتقييم  اجلمهور  من 
عليها  يقع  التي  الشريحة  هي  اجلرمية.  ضحايا 
جسدياً  تعاني  التي  وهي  اجلرمية  ارتكاب  ضرر 
جّراء  من  احلاالت  بعض  في  واقتصادياً  ونفسياً 

وقوع الفعل اإلجرامي عليها.
بواسطة ضحايا  الشرطة  عمل  تقييم  عملية  إن 

اجلرمية مهم للغاية لألسباب التالية:
اجلرمية  ضحايا  على  الشرطة  تعتمد  أوالً: 
بالقدر األكبر للحصول على املعلومات عن ارتكاب 
اجلرمية، وإذا شعر اجلمهور أن الشرطة ال تتحرك 
بالقدر الكافي حيال ذلك فلن يقوم اجلمهور بالتبليغ 

عن اجلرمية وتقدمي املعلومات حولها للشرطة.
ثانياً: على الرغم من وجود العديد من منظمات 
العاملة في مجال مساعدة ضحايا  املدني  املجتمع 
اجلرمية، إال أن دور الشرطة في ذلك هو األهم إذ 
الشرطة  الدولة، وإن حترك  التي متثل  أنها اجلهة 
جراء  الضحية  تتلقاها  التي  الصدمة  بعد  مباشرة 
في  الضحية  ثقة  التي حتدد  اللحظة  هي  اجلرمية 
العدالة  وفي  الدولة  وفي  املجتمع  وفي  الشرطة 

كذلك.
تعول  احلالة  هذه  في  الشرطة  إن حترك  ثالثاً: 
الشرطة  تعاملت  فإذا  كامل،  بشكل  الضحية  عليه 
لها  وباللوم  بالضحية  االستخفاف  من  بشيء 
إلى  يؤدي  ذلك حتماً سوف  فإن  بها،  واالستهزاء 
لتكون ضحية  أخرى  مرة  تتعرض  الضحية  جعل 

إضافية إلجراءات الشرطة تلك.
تعاملهم  أن  ُيدركوا  أن  الشرطة  رجــال  على 
مع  األطباء  تعامل  مثل  هو  اجلرمية  ضحايا  مع 

مرضاهم!
تلك  على  التعرف  علينا  الصورة  لتتضح  ولكن 
لضحايا  الشرطة  تقدمها  أن  ميكن  التي  اخلدمات 
التي  اجلرائم  تلك  معرفة  أيضاً  وعلينا  اجلرمية، 
ولعل  تلك،  الشرطة  خدمات  إلى  يحتاج ضحاياها 
وتقدمي  الشرطة  لتدخل  إحلاحاً  األكبر  اجلرائم 

اخلدمة لضحايا تلك اجلرائم هي:

على ال�شرطة اأن تظهر 

لل�شحية وللجمهور 

اأنها تتعامل بجدية 

ويف حدود القانون مع 

اجلاين، الأمر الذي 

يعطي اجلمهور انطباعًا 

جيدًا عن ال�شرطة
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الطريق  املهنة  وآداب  الكرمية  باألخالق  التمسك 
القصير واملباشر إلى النجاح في العمل الشرطي.

صريح  بشكل  مكتوباً  يكون  ال  قد  الشعار  هذا 
في إدارات فرض القانون، ولكن يتم تطبيقه بشكل 
كبير من قبل رجال الشرطة من ضباط وأفراد بحيث 
يستطيعون أداء عملهم بشكل طبيعي وفعال، وتكون 
لهم القدرة على توفير اخلدمة جلميع أفراد املجتمع 
وفقاً ملقالة في مجلة »أميركان كب« األمريكية كتبها 

كيفن مايكلوسكي.
ووفقاً للتعريف األكادميي لألخالق وآداب املهنة، 
الشعار  هذا  ميثل  الطويلة،  السنني  مر  وعلى  فإنه 
وللقرارات  الشرطة  رجل  لكينونة  الفقري  العمود 

التي يتخذها، والتي تكون جزءاً من حياته العملية.
ومن املعروف أن ضابط الشرطة على سبيل املثال، 
يتمتع في العادة بالكثير من السلطة والصالحيات، 
حيث ميكن استغالل نفوذه على الناس أو على الرتب 
األدنى منه في مكان عمله وحتى على اإلدارة التي 

يعمل بها.
أن  ألي ضابط شرطة  نفسه ميكن  الوقت  وفي 
أي  يحملها  التي  ذاتها  املسؤولية  كاهله  على  يحمل 

ضابط آخر طاملا وضع إشارة العمل على صدره.
الرؤساء  أحد  تعرَّض  بالبعيد  ليس  وقت  ومنذ 
متدربة،  مع  عاطفية  عالقة  إقامة  لتهمة  األمريكيني 
وكان من الواضح أنه كذب حتت الَقَسْم وأنكر هذا 
َمثَُل أمام احملاكمة مت توجيه عبارات  األمر، وعندما 
لوم وتوبيخ له بعد أن كرر نفيه الرتكابه ألية أمور 
تضمنتها التهمة وُسمح له بالعودة إلى منصبه بعد 

ذلك.
وميكن لرجل الشرطة أن يتساءل عما سيحدث له 
لو وّجهت له التهمة ذاتها التي وّجهت لذلك الرئيس، 
وهل سيتم االكتفاء بتوبيخه وإعادته إلى عمله؟ من 

صراع الخير والشر
كل جمند جديد يخ�صع لدرو�ش الأخالق، اإل اأن الختبار ياأتي فيما بعد.

اإعداد: د. ح�سن توفيق 

الواضح أن حياته املهنية ستصبح في مهب الريح، 
أمامه  يجد  لن  وعندئذ  وظيفته  يفقد  قد  أنه  كما 
كان  عندما  األمريكي  للرئيس  منحت  التي  الفرصة 
ُيلقي احملاضرات مقابل تلقي ربع مليون دوالر عن 
احملاضرة الواحدة، بل سيجد نفسه متقاعداً بال عمل 

أو مستقبل أمامه.
أي  قيام  وراء  الدافعة  القوة  أن  املالحظ  ومن 
من  تختلف  أخالقية  ال  قــرارات  باتخاذ  شخص 
شخص إلى آخر، حيث قد ُيغلفها بعض الغرور أو 
إذا  الشخص خاصة  العالية، مما يجعل هذا  »األنا« 
تبرر  »الغاية  مقولة  تطبيق  إلى  مييل  شرطياً  كان 

الوسيلة« أو يتملكه شعور بأنه ُمجرد ضحية.
الشرطة ال  العمل في مجال  أن  الكثيرون  ويرى 
الشكر من قبل اآلخرين، بل إن  أو  بالتقييم  يحظى 
ما يؤديه الشرطي من واجب قد ال تتم مالحظته أو 

التوقف عنده.
عليه  ملــاذا  أحياناً  الشرطة  رجل  يتساءل  وقد 
التضحية والعمل في أيام العطالت بعيداً عن أفراد 
أسرته، وإذا بدأ التفكير بهذه الطريقة فإنه سيصبح 
من السهل عليه أن يقنع نفسه بأن ما يقوم به أمر 
صائب أو غير ذلك. وأحياناً يجد رجل الشرطة نفسه 
في مهمة دورية في شوارع املدينة وبرفقته زميل ال 
يتورع عن اختيار أساليب ال أخالقية في أداء عمله 

والتعامل مع اآلخرين. 
كذلك كيف سيكون اإلجراء الذي سيتخذه رجل 
الشرطة لو طلب منه زميل آخر خارج دوام العمل 
في ذلك اليوم أمراً رسمياً ويتعلق بصميم مهنته؟، 
الزمالء  باقي  نظرة  ستكون  كيف  الطلب  لبى  ولو 
في  به  قام  ما  سيتناولون  وهل  له؟،  اإلدارة  في 
طلب  لو  له  سيستجيبون  هل  وأيضاً:  أحاديثهم؟، 

منهم أية مساعدة؟
األخالقي  التاريخ واملخزون  يعتمد على  كل هذا 
لإلدارة التي يعمل بها رجل الشرطة ومدى تعامل 
املتعلقة  والشكاوى  املشاكل  مع  اإلدارة  مسؤولي 

بالسلوك األخالقي.
ومن الضروري في مثل هذه احلاالت أن يتصف 
العالي  األخالقي  واحلس  بالشجاعة  الشرطة  رجل 

لكي يقف ويجيب بجرأة عن أي أمر يتعلق بعمله أو 
أية شكوى قد ُتثار، وقد يكون هذا املوقف صعباً إلى 
حٍد ما، ولكن، سيجد هذا الشرطي من يقّدر له ذلك 

ويحمل له كل االحترام واإلعجاب.
باإلغراءات  احلافلة  املجاالت  من  العديد  وهناك 
املال  ومنها  الشرطة،  رجل  إليها  ينزلق  قد  التي 
أمام  نفسه ضعيفاً  يجد  حيث  والنساء،  واملخدرات 

كل ذلك.
إذا  األحــوال  هذه  مثل  في  الشرطة  رجل  وعلى 
كان حائراً ما بني أداء الواجب أو السقوط في َشَرك 
اإلغراءات أن مُيهل نفسه فسحة من الوقت قبل أن 
بينما  بقية حياته،  نادماً  أية خطوة قد جتعله  يتخذ 
إنقاذ نفسه بعد تفكير عميق من الوقوع في اخلطأ 
على  بقدرته  وفخوراً  نفسه  عن  راضياً  سيجعله 

التمسك باألخالق وآداب املهنة.
الذين  الشرطة  رجال  معظم  إن  القول،  وميكن 
والشر  اخلير  بني  ما  صراع  في  أنفسهم  يجدون 
متنحهم  التي  االستقامة  األمر  نهاية  في  يختارون 

السعادة والراحة النفسية.
وعلى رجل الشرطة أن يدرك أنه قد يقع أحياناً 
ضحية سوء فهم أو تفسير لبعض اإلجراءات التي 
يقوم بها، والتي قد تسيئ إليه دون أن يقصد، وفي 
هذه احلالة عليه إيضاح األمر بسرعة حتى ال يتفاقم 

ويؤثر على تقارير األداء التي يكتبها رؤساؤه عنه.
مع  التعامل  الشرطة  رجل  من  املطلوب  كذلك 
وأن  والتواضع،  الود  روح  بكل  العمل  في  زمالئه 
يكون حريصاً على سالمتهم الشخصية خالل القيام 
قد  عمل  أي  عنه  يصدر  وأال  مشتركة  عمل  مبهام 

يسيئ إليهم، ويشّوه عالقة الزمالة معهم.
إن فقدان احلس األخالقي في أداء رجل الشرطة 
سيؤدي عادة إلى نتائج سلبية، فالسمعة السيئة قد 
جتعل رجل الشرطة نزيل السجون، بل قد تدفعه إلى 
االنتحار في حال وجد نفسه يفقد وظيفته وزمالءه.

أن  األحــوال  جميع  وفي  الشرطة  رجل  على  إن 
يختار طريق األخالق واالستقامة واألداء البعيد عن 
الشبهات، وهذا الطريق قد يكون شاقاً وصعباً إال أنه 

في نهاية األمر سيؤدي إلى النجاح.

        هناك �لعديد من �ملجالت �حلافلة 

بالإغر�ء�ت �لتي قد ينزلق �إليها رجل 

�ل�سرطة ومنها �ملال و�ملخدر�ت و�لن�ساء



أحياناً كثيرة، يبحث أحدنا عما يعتقد أنه منسي.. 
مثل  إلى  الدافع  ويكون  الناس،  أعني  عن  محجوب 
هذا السلوك فطرياً، ال دخل له فيه.. قوة تنبع من 
الشعور  هذا  تنفيذ  إلى  ــاً  إرادي ال  وتدفعه  داخله 
الطاغي وحتقيقه. ومسألة كهذه ليست لغزاً يحتاج 
ينظر  ما  إلى  الشخص  ينظر  ما  فدائماً  تفكير،  إلى 
إليه الناس، بل ويفكر فيما يفكرون به وال يخالفهم، 
على الرغم من أنه ميتلك مشروعية املخالفة في هذا 

اجلانب.. لكن ملاذا هذا االستهالل؟
وما  عن »صويرة«  احلديث  نريد  ببساطة  ألننا 
أدراك ما صويرة؟ تلك التي ربطت بني جغرافيتني، 
والتاريخ..  الناس  من  غفلة  على  والتينية،  عربية 

كيف حدث ذلك ومتى؟ سنرى بعد قليل.
املدن في العالم أكثر مما حتصى. واملدن الكبيرة 
الناس  من  كثير  بل  عام،  بشكل  معشوقة  ليست 
ميلونها، وينفرون منها. إذ كلما َكبَُر حجم املدينة، 
زاد ضجيجها، وازداد الناس ُبعداً عنها، ومن كانت 
ظروفه ال تساعده على اخلروج من املدينة ولو أليام 
في الشهر، اعتبر في ِعداد املغضوب عليهم، وأُدرج 

في قائمة مستحقي الدعاء!

املدن الكبرية 

اململكة املغربية التي اعتاد على زيارتها أهلنا في 
الكثير، ورمبا  الكبيرة  دول اخلليج، فيها من املدن 
بالتأكيد  التي  املدن  تلك  مواقع  بسبب  جاء  كبرها 
إلى  استندوا  مرة  أول  مؤسسوها  فكر  عندما 
وحيوية  وصحية  جغرافية  أُســـس 
الـــدروب  وتــأمــني  استراتيجية 
كل  القوافل.  طــرق  املهمة.. 
أنشئت  العالم  فــي  املـــدن 
العوامل.  هذه  إلى  استناداً 
قليالً ما جتد مدينة تأسست 

هكذا »سهواً« بال دراسة.
أصغر  هو  ما  ثمة  العربي  املغرب  في 
ما  بلدات.  هنالك  الضاحية؛  من  وأكبر  املدينة  من 
؟   الكبيرة  املدينة  عن  ومييزها  البلدة  يحدد  الذي 
شخصياً ال أعلم، لكن أعتقد - والعلم عند الله- أن 
عدد السكان هو العامل الرئيس في هذه املسألة، ثم 
تأتي املساحة. مغربياً، هنالك أقاليم، وكل إقليم منها 
فيه مدينة كبيرة تشد إليها قرون عدة بلدات، فتبدو 
املدينة في اإلقليم هي القلب وبقية البلدات أعضاء. 

لكن  الكبيرة،  املدن  يكره  ال  ممن  أنا  شخصياً، 
أفضل العيش خارجها أو على أطرافها، أذهب إليها 
زائراً ساهراً، وأخرج منها ساعة أريد. ثمة من يريد 
العكس  لكن  الريف،  في  والتنزه  املدن  في  العيش 

أجمل وأكثر صحة.. وجهة نظر.

الطواجن املغربية 

املغربية  العاصمة  في  الطائرة  بك  حتط  عندما 
الرباط تتذكر أشياًء كثيرة أبرزها بالنسبة لي على 
األقل ألنني ممن يحبون »بطونهم«، الطعام املغربي 
خصوصاً »الطواجن« وعبق الزيتون األخضر يفوح 
منها، واحللويات املغربية خصوصاً »كعب الغزال«. 

»الصويرة«.. 
تغسل قدميها في مياه األطلسي

اإعداد: حممد ح�سن احلربي

سياحة
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سياحة

ثم تفكر أي البلدات ستختار وتيمم وجهك نحوها؛ 
فاملدن املغربية معروفة ومشهورة، وقد خبر الناس 
وأحياءها  ومقاهيها  وأسواقها  وحدائقها  فنادقها 
هدوءاً.  أكثر  البلدات  تبقى  لكن  واحلديثة،  القدمية 
»ملاذا  مناسب..  »الصويرة« كخيار  هنا جاءت  من 
بلدة  أقول  األطلسية..؟«..  البلدة  هذه  نكتشف  ال 
وأنا أضع يدي على قلبي، فلرمبا تكون هي مدينة 
سنثير  وبالتالي  بلدة،  هنا  نسميها  ونحن  كبيرة 
بلدة  يسمون سكان  )هكذا  »الصويريني«   غضب 

الصويرة(.
»صويرة« جتعلك تتذكر، قول أحد عشاق املغرب 
يكن  لم  اآلن:»مــن  اسمه  يحضرني  وال  األجانب، 
فقد خسر من حياته  قلب في طنجه،  أو  له منزل 
طارق،  جبل  مضيق  على  مطلة  وطنجة  الكثير«.. 
أقول  شخصياً  واألطلسي.  املتوسط  بني  الرابط 
بقليل من التصرف: على املرء أن ميتلك في الدنيا 
منزلني، واحد في وطنه حيث ولد، واآلخر في طنجة 

أو »صويرة«.

بلدة فينيقية 

تطل »صويرة« على احمليط األطلسي، وهي ذات 
طابع معماري غريب عجيب، مما جذب إليها عدداً من 
السياح من مختلف دول العالم. يرجع تاريخ املدينة 
قنطرة  منها  الفينيقيون  جعل  امليالد؛  قبل  ما  إلى 
»موغادور«  جزيرة  في  وحتديداً  السفن،  لرسو 
القريبة منها، حني كانوا يجهزون للسفر إلى أمريكا 
الالتينية عبر البحر املفتوح، وحتديدا إلى اإلكوادور. 
قال لي أحد الصويريني »لو ذهبت إلى األكوادور 
اللتقيت بأحد املغاربة هناك«.. لكن قد حتتاج هذه 

املعلومة إلى تدقيق.
إليك هذه الرواية االقتصادية: »عاش في صويرة 
ملك سموه »يوبا الثاني« ويذكرون سيرة عطرة له، 
أنه أسس معمالً لصناعة الصبغيات املستخرجة من 

احملار، وكانوا يصدرونه إلى الرومان«.. وال يزال 
األصباغ.  بيع  املهنة  هذه  ميتهن  من  صويرة  في 
لقد مر عليها البرتغاليون والسالطني من السعديني، 
من  اجلزئية  بهذه  نسمع  لم  املشرق  أهل   ونحن 
العلوي  السلطان  الفاحت  أن  سمعنا  لكن  التاريخ، 
طورها  الذي  هو  عبدالله  بن  الثالث  محمد  سيدي 
الثامن  القرن  وأكسبها شكالً جديداً، كان ذلك في 

عشر امليالدي، وحتديداً عام 1760.
أينما ذهبت في هذه املدينة، تفضي بك الشوارع 
واألزقة إلى ساحات واسعة وأسوار وآثار تاريخية 
ساحرة ومهيبة. فيها مجاورة جميلة للبناء احلديث 
والقدمي؛ بنايات قدمية تاريخية جتاور أخرى حديثة 
بضخامة  حديدية  أبواباً  فعالً  جتد  هنا  العمران. 

ليست مألوفة. 

الغابات والفواكه 

جلهة  »جهوياً«  مراكش  إلى  تنتمي  »صويرة« 
داللة  املغاربة  يستخدمها  صفة  وهــذه  الشرق.. 
املنطقة. ومدينة »أغادير« »التي يسكنها عدد  على 
هي  اإلماراتيني  وخصوصاً  اخلليجيني  من  كبير 
اجلنوب.  عن »صويرة« جلهة  بعيدة  ليست  أيضاً 
ومساحة صويرة ال تتعدى الـ350 كيلومتراً مربعاً، 
أما  املغربية،  اململكة  4% من مساحة  أي ما نسبته 
سكانها فيبلغون حوالي إلـ500 ألف نسمة  حسب 

إحصاءات 2004.
ارتفاع صويرة عن  إن  الفالحني  أحد  لي  يقول 
البحر 1000 متر فقط، مما يجعل تساقط األمطار 
فيها بكميات كبيرة، إضافة إلى أنها ذات تضاريس 
جبلية، لذلك فإن مساحات الغابات واسعة. ويرى 
الزائر أشجار فاكهة متنوعة وشهية بالفعل: وهل 
وترى  باليد  تقطف  طازجة  فواكه  من  أشهى  ثمة 

بالعني!
ال يزال في »صويرة« حي يهودي موجود في 

التي  املدينة »العتيقة« كما يسمونها، لكن األسوار 
إال  االستغراب،  على  تبعث  توجهت  أينما  تطالعك 
فاألعداء  السائح،  يعرفها  ما  سرعان  األسباب  أن 
وبالتالي  البحر  جهة  من  يأتون  كانوا  زمان  أيام 
فإن األسوار ذات األبراج واألبواب الضخمة، كانت 
هي التي حتمي املدينة بنسبة كبيرة، إذ يحتمي بها 
ل من جهة أخرى سرعة  اجلند للدفاع عنها، وتعطِّ

اندفاع العدو.
التي  املساجد  إلى جانب  وتوجد في »صويرة« 
بها دور لطلبة العلم، كنائس كبيرة وقدمية متارس 
فيها العبادة كالكنيسة البرتغالية التي ُينسب بناؤها 

إلى أحد التجار األوروبيني.

»كناوة« واأخواتها

»الصويرة«،  الساحلية،  املدينة  هــذه  وتنظم 
املناخ  فارق  ماتكون مبدن خليجية مع  أشبه  التي 
احلياة..تنظم  وأسلوب  العيش  ومنط  والطقس 
ثالثة مهرجانات سنوية، واحد لنوع من املوسيقى 
يسمى »كناوة« وقد اكتسب شهرة عاملية، والثاني 
الثالث فهو مخصص  أما   للموسيقى الكالسيكية، 
لألندلسيات األطلسية، وفيه يسحب التاريخ الفني 
وهنالك  املفقود«.  »الفردوس  واألندلس  للمغرب 
مهرجان للسينما وآخر للتراث الشعبي. لقد جنحت 
املدينة في استقطاب سياح من مختلف ِبقاع العالم 
بلغ عددهم 400 ألف سائح سنوياً، مما نبَّه اليونسكو 
إلى ما يجري في هذه املدينة الهادئة السابحة في 
إدراجها  فقررت  األطلسي،  مياه  من  متقدمه  نقطة 
في التراث اإلنساني ودعمها والعمل على مساعدة 

بنيتها التحتية لتكتمل.
لقد غادرنا »الصويرة« على أنغام أغنية مغربية 
معروفة للفنان الدوكالي تقول كلماتها: »ما أنا إال 
بشر، عندي قلب ونظر، ال تعالش علّي«.. وفهمنا 

أن التواضع في التعامل يعطيك املزيد من املتعة.
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شخصيات

إنها املرأة التي ال ُتهزم، إذا تركوها عبأت الشارع 
ثورة ضد الفساد، وإذا اعتقلوها كانت القشة التي 
تفّجر اجلماهير الغاضبة، وإذا هددوها زاد سخطها 
األضواء  منهم  خطفت  جتاهلوها  وإذا  السياسي، 
التي  بأهم جائزة عاملية »نوبل للسالم«..إنها املرأة 

ال ُتغلب. 
لقَّبوها »ببلقيس الثانية« و»بأروى اليمن« و»بأم 
ل عبد السالم خالد كرمان  الثورة اليمنية«.. إنها توكُّ
في  »تعز«  مبحافظة   1979 فبراير   7 مواليد  من 
جائزة  على  حتصل  عربية  امــرأة  أول  هي  اليمن، 
»نوبل« للسالم. السجل التاريخي لتوكل - بالرغم 
من أنها لم تتخطى عتبة الثالثني إال بعامني فقط- 
املشّرفة،  واحلقوقية  السياسية  باإلجنازات  مليىء 
فهي صحفية ورئيسة منظمة »صحفيات بال قيود« 

اليمن  في  اإلنسان 
ــــــم »ســـاحـــة  اس
ـــك  احلـــريـــة« -وذل
الثورات  بداية  قبل 
وأضحت   - العربية 
ساحة احلرية مكاناً 
العديد  فيه  يجتمع 
مـــن الــصــحــفــيــني 
املجتمع  ونــشــطــاء 

مطالب  لديهم  ممن  وكثير  والسياسيني  املدني 
من  أكثر  فقادت  أسبوعي.  بشكل  حقوقية  وقضايا 
للمطالبة  و2010   2009 عامي  في  اعتصاماً   80
مبحاكمة  املتخصصة  االستثنائية  احملكمة  بإيقاف 

إيقاف  وضــد  الصحفيني، 
صحيفة  مــثــل  الصحف، 
»األيام« اجلنوبية وصحيفة 

»الوسط« املستقلة.
األربع  السنوات  وخالل 
العديد  قـــادت  املاضية، 
املطالِبة  االعتصامات  من 
تراخيص  وإطالق  بالتغيير 
خدمات  وإعـــادة  الصحف 
من  العديد  فــي  وشــاركــت  اإلخــبــاريــة.  املوبايل 
اجلنوب  في  اجلماهيرية  واملهرجانات  االعتصامات 
العمل  أوراق  العديد من  أعدت  كما  بالفساد،  منددة 
الوطن  الــنــدوات واملــؤمتــرات داخــل  في عــدٍد من 

وحق  التعبير  وحرية  املرأة  حقوق  حول  وخارجه 
وتعزيز  الفساد،  ومكافحة  املعلومة،  على  احلصول 

احلكم الرشيد.
ضها للعديد من التهديدات   وعلى الرغم من تعرُّ
إال  نشاطاتها،  عن  لثنيها  واالعتداءات  واملضايقات 
أنها لم ُتعْر ذلك كله اهتماماً وال زالت تقوم بدورها 
في مناصرة أهدافها السياسية واإلنسانية، وفضح 

الفساد، ومناهضة االستبداد. 
كلها  أدت  اإلصرار  وهذا  الشجاعة  املواقف  هذه 
إلى اعتقالها مساء السبت 23 يناير 2011 من ِقبل 
القوات األمنية، بتهمة إقامة جتمعات ومسيرات غير 
مرخصة لها قانونياً والتحريض على ارتكاب أعمال 
فوضى وشغب وتقويض السلم االجتماعي العام، إال 
أنه سرعان ما أُفرج عنها بعد موجة احتجاجات في 

العاصمة صنعاء ضد هذا االعتقال.

مفاجاأة »نوبل«  

تفاجأت  كذلك  والعرب،  اليمنيون  فوجىء  وكما 
بجائزة  بفوزها  املاضي  الشهر  مطلع  كرمان  توكل 
جونسون  ألني  ليبيريا  رئيسة  مع  للسالم  »نوبل« 
سيرليف و»املناضلة من أجل السالم« الليبيرية ليما 
اوسلو  في  اجلائزة  جلنة  رئيس  قال  حيث  غبويي 
على  كوفئن  الثالث  النساء  »إن  ياغالند:  ثوربورن 
للنساء  األمن  ضمان  أجل  من  السلمي  »نضالهن 
وحصولهن على حقوقهن للمشاركة الكاملة في عملية 
بناء السالم«، مضيفاً: »ال ميكننا حتقيق الدميقراطية 
والسالم الدائم في العالم إال إذا حصلت النساء على 
الفرص نفسها التي يحصل عليها الرجال للتأثير على 

التطورات على جميع مستويات املجتمع«. 

بلٍد يوجد فيه أكثر من 60 مليون قطعة سالح، أي 
مبعدل ثالث قطع سالح لكل مواطن، باإلضافة إلى 
قبائل متناحرة وأحزاب متخاصمة، فيما بقيت هي 
للعنف  رافضة  »حمامة سالم«  العنف  هذا  كل  بني 

والتعصب والتطرف. 

ن�شاط ل يتوقف  

الثورة من  التي ترأس مجلس شباب  ل  َتعدُّ توكُّ
أبرز املدافعني عن حرية الصحافة وحقوق اإلنسان 
فــي مجلس  امـــرأة    13 مــن  وواحـــدة  اليمن  فــي 
الشورى عن حزب »التجمع اليمني لإلصالح« وأول 
االحتجاجات  2007 مرحلة  العام  في  تطلق  ناشطة 

واالعتصامات.
أخرجت العديد من األفالم الوثائقية حول حقوق 
اإلنسان واحلكم الرشيد في اليمن منها فيلم »دعوة 
وفيلم  اليمن،  في  االنتحار  ظاهرة  حول  للحياة« 
وفيلم  اليمن،  في  للمرأة  السياسية«  »املشاركة 

»تهريب األطفال« في اليمن.
كما ساهمت في إعداد تقارير عديدة حول الفساد 
وحرية التعبير واحلريات الصحفية في اليمن، وكذلك 
حلقوق  الوطنية  اإلستراتيجية  وضع  في  شاركت 

اإلنسان واإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.

امراأة ل تهداأ 

ل كرمان أول من دعت إلى يوم غضب  وتعد توكُّ
في 3 فبراير2011، وقادت العديد من االعتصامات 
في  أسبوعياً  تنظمها  والتي  السلمية  والتظاهرات 
ساحة أطلقت عليها مع مجموعة من نشطاء حقوق 

اليمــنية 
العنيدة

اإعداد: الرا الظرا�سي

لها  ُيشق  ال  معارضة  وسياسية  وأديبة  وشاعرة 
من  وهي  تسجيلية  أفالم  مخرجة  أنها  ،كما  غبار 
املرأة  وحقوق  الصحافة  حرية  عن  املدافعات  أبرز 
وحقوق اإلنسان في اليمن، برزت بشكٍل كبير بعد 
قيام الثورة اليمنية، كما أنها عضو مجلس الشورى 
)اللجنة املركزية( حلزب »التجمع اليمني لإلصالح« 

الذي ميثل املعارضة. 
منطقة  من  ريفية  أسرة  من  جاءت  التي  ل  توكُّ
أسرتها  وفدت  تعز،  مبحافظة  شرعب«  »مخالف 
والدها  لعمل  تبعاً  صنعاء  العاصمة  إلــى  مبكراً 
الذي كان  السالم كرمان  القانوني والسياسي عبد 
وزيراً في إحدى وزارات الرئيس اليمني علي عبدالله 
صالح. تخرَّجت من جامعة »العلوم والتكنولوجيا« 
في صنعاء - بكالوريوس جتارة عام 1999، وبعدها 
حصلت على املاجستير في العلوم السياسية ونالت 
دبلوم عام تربية من جامعة صنعاء، ودبلوم صحافة 

استقصائية من الواليات املتحدة األمريكية. 
ل بشجاعتها وجرأتها على قول احلق  ُعرفت توكُّ
ومناهضة انتهاكات حقوق اإلنسان والفساد وحملت 
على عاتقها هموم الوطن. ورغم إنها زوجة وأم لثالثة 
أطفال، إال أنها تتشارك مع أطفالها خيمة االعتصام 
من  بإصرار  لتغير  صنعاء  في  التغيير  ساحة  في 
اخلالي  ووجهها  وعباءتها  فبحجابها  التاريخ،  وجه 
من املساحيق استطاعت هذه املرأة أن تكسب احترام 
وأمالً  وإنسانية  سياسية  زعيمة  وتصبح  العالم 

جديداً لكل من يريد التغيير بالطرق السلمية.
مازالت توكل التي تبوأت عن جدارة موقع الناطقة 
الرسمية باسم املعارضة تدعو إلى سلمية الثورة في 

امراأة غري عادية

>  توكل كرمان هي خامس شخصية عربية 
وأول إمرأة عربية حتصل على جائزة »نوبل«. 
في  األمريكية  ــامي(  )ت مجلة  اختارتها   <
املرتبة األولى كأكثر النساء ثورية في التاريخ.

> اختارها قرَّاء مجلة )تامي( األميركية في 
املرتبة احلادية عشرة في تصويت قائمة أكثر 

100 شخصية مؤثرة في العالم للعام 2011. 
> ُصنفت ضمن أقوى 500 شخصية على 

مستوى العالم. 
من  )الشجاعة(  جائزة  على  حصلت   <

السفارة األمريكية في اليمن. 
بال  مراسلون  )منظمة  ِقبل  من  اختيرت   <
أحدثن  نساء  سبع  كأحد  فرنسا  في  حدود( 

تغييراً في العالم.
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الهجوم،  التي سبقت  األيام  قامت بها طائراته في 
نــوع من  ــروس في فــرض  ال إلــى جنــاح  إضافة 
من  حرمه  الذي  األمر  الشديد،  الالسلكي  الصمت 

استغالل مصدر استخباري آخر.

بدء معركة »باغرا�شن«

للعام  يونيو  من  والعشرين  الثاني  فجر  في 
1944، والذي صادف مرور ثالثة أعوام على الغزو 
األملاني لروسيا وبعد القيام بقصف مدفعي قصير 
ومكثف تعرضت جبهة البلطيق األولى للهجوم إلى 

الشمال من »ڤايتبيسك«.
استطاع  حيث  األملان،  الهجوم  هذا  فاجأ  وقد 
الروس بحلول الظالم اختراق املناطق  التي ُتسيطر 

عليها القوات األملانية لعمق بلغ نحو سبعة أميال.
البيالروسية  اجلبهة  تعرضت  التالي  اليوم  في 
الثالثة الواقعة إلى اجلنوب من »ڤايتبيسك« للهجوم، 
املدينة كما تعرضت اجلبهة  على  مما شّكل خطراً 
البيالروسية الثانية للهجوم في منطقة أورشا، إال 

أن الروس أحرزوا القليل من التقدم فيها.
وفي الرابع والعشرين من يونيو انضمت اجلبهة 
البيالروسية األولى إلى املعركة خاصة في املناطق 

اجلنوبية.
ناشد  املتعددة  التهديدات  لهذه  مواجهته  ومع 
بوش قيادته بالسماح له باالنسحاب، إال أن هتلر 
الثالث«  »البانزر  جيش  انسحاب  على  فقط  وافق 
هذا  من  جزءاً  أمر  أنه  رغم  الشمال،  في  املنتشر 
تعرض  والــذي  »ڤايتبيسك«،  في  بالبقاء  اجليش 

لالنهيار خالل يومني.
أنه  إال  جداً،  متأخراً  جاء  قد  االنسحاب  كان 
قد  الثالث«  »البانزر  جيش  كان  يونيو   28 بحلول 
تعرَّض للتدمير والتبعثر، بينما كان اجليش الرابع 
إلى  العودة  يائساً  يحاول  اجلنوب  إلــى  املتجه 
العاصمة »مينسك« قبل سقوطه في شرك ضخم، 

وهو املصير الذي حلق أيضاً باجليش التاسع. 
اجليش  مجموعة  تعرَّضت  وقت قصير  وخالل 
املركزية للتشرذم إثر هجمات رجال  املقاومة على 

خطوط إمداداته.

معركة »باغراشن«
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

ن�صر رو�صي هزَّ عر�ش »الرايخ الثالث«

في األول من مايو للعام 1944 اجتمع ستالني 
املتعلقة  بنواياه  وأخبرهم  أركانه  أعضاء  كبار  مع 
قد  الــروس  كان  الوقت  ذلك  وبحلول  بالصيف. 
كانت  التي  أراضيهم  معظم  حترير  من  متكنوا 

خاضعة لالحتالل األملاني.
إغالق  في  قد جنحوا  الروس  كان  الشمال  في 
اجلنوب  في  بينما  والتڤيا  استونيا  مع  احلــدود 
استطاعوا إعادة السيطرة على أوكرانيا وبدأوا في 

تهديد كل من هنغاريا ورومانيا.
من  مهم  جــزء  بقي  الوسط  منطقة  في  فقط 
من  وكان  األملان،  قبضة  في  الروسية  األراضــي 
يتمثل  لستالني  األســاســي  الهدف  أن  الــواضــح 
سيطرة  حتت  كانت  التي  بيالروسيا  حترير  في 

دبابات روسية خالل مشاركتها في املعارك، 

أدت هجمات صيف 
1944 إلى دحر األملان 
خارج روسيا ووضع 

أملانيا نفسها
حتت التهديد.

مجموعة اجليش األملاني املركزية.
بدأ الهجوم في يونيو، والذي تزامن مع هبوط 
الغربيني في »نورماندي«، وكانت عمليات  احللفاء 

اخلداع هي الصفة السائدة لهذا الهجوم.
في أقصى الشمال كان الروس قادرين على شن 
هجوم إلجبار فنلندا حليفة األملان على البقاء بعيدة 
عن احلرب، وفي الوقت نفسه منع مجموعة اجليش 
املساعدة  لتقدمي  التحرك  من  الشمالية  األملاني 
جلارتها اجلنوبية عند بدء عملية )باغراشن( وهو 

االسم الرمزي للهجوم البيالروسي.
وقد بذل الروس الكثير من اجلهد جلعل األملان 
أقصى  الرئيسي سيبدأ من  الهجوم  بأن  يعتقدون 

اجلنوب بحيث يتجه نحو رومانيا واملجر.

مارشال  الفيلد  أصبح  األملاني  اجلانب  على 
إيرنست بوش قائد مجموعة اجليش املركزية أكثر 
ضده،  هجوم  لشن  يجّهزون  الروس  بأن  اقتناعاً 
اجليش  ملجموعة  تابعة  قوات  نقل  إلى  عمد  ولهذا 
هتلر  كان  حيث  اجلنوب،  إلى  أوكرانيا  شمال  من 

وآخرون يعتقدون أن الضربة الرئيسية ستقع.
مبعثرين  له  التابعني  املدافعني  ترك  األمر  هذا 
على مساحة كبيرة من األرض، وعندما تقدَّم بطلٍب 
نهر  إلى  االنسحاب  قتاله عن طريق  لتقصير خط 

»بيريزينا« قوبل بالرفض من هتلر.
اإلحباط  من  بالكثير  أيضاً  بوش  أصيب  وقد 
بسبب التفوق اجلوي الذي متتع به الروس، والذي 
أدى إلى احلد من عمليات االستطالع اجلوي التي 

جيش كارليان

جبهة 
كارليان

بحيرة 
الدوغا

لينينغراد
جبهة لينيغراد )26 يوليو(

اجلبهة البلطيقية الثانية

اجلبهة البلطيقية األولى
)10 يوليو(

اجلبهة البيالروسية 
الثالثة

شيرنياكوڤسكي

اجلبهة 
البيالروسية 

الثانية
جوكوڤ

اجلبهة 
البيالروسية 

األولى

اجلبهة األوكرانية األولىكييڤ

اجلبهة األوكرانية الرابعة

اجلبهة األوكرانية الثانية

اجلبهة 
األوكرانية 

الثالثة

)13 يوليو(

)13 يوليو(

اوديسا

البحر األسود

فنلندااجليش اجلنوبي

هلسنكي

تالني
استونيا

اجليش الثامن عشر

عشراجليش السادس 
التڤيا

ريغا

ليتوانيا
كوناس

ڤيلنا
مينسك

بوبروويسك

بارانوڤ

ولڤوڤ-
)26 يوليو(

غاالب

بوخارست

مجموعة اجليش الشمالي
ليندمان

فريزنر )من 3 يوليو(
سكورنو )من 24 يوليو(

بحر البلطيق

مجموعة 
اجليش املركزية

بوش
موديل

شرق روسيا

ڤيتوال

لودز

رومانيا

التقدم الروسي
خط جبهة االملان
خط التقدم الروسي 10 يوليو
خط التقدم الروسي 31 اغسطس
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اأرقــــــام ونـتـائج

الرو�ض

البلطيقية  اجلبهة  جندي،   2.330.000  <
البيالروسية  واجلبهات  األولى  الروسية 

األولى والثانية والثالثة.
> القائد: املارشال جورجي جوكوف

> اخلسائر:
 178.000 قتيل وأسير.

 587.000 جريح ومريض.

الأملــــــــــــان

اجليش  مجموعة  جندي،   500.000  <
املركزية األملانية.

> القائد: املارشال إيرنست بوش )حتى 3 
يوليو( ثم املارشال والتر موديل.

> اخلسائر:
 250.000 قتيل وجريح ومفقود.

هتلر الذي أصيب بالذعر مما حدث قام بإقصاء 
مكانه،  موديل  فالتر  وإحــالل  منصبه  عن  بوش 
في  الشمالية  اجليش  ملجموعة  قائداً  كان  والذي 
ليندمان  جورج  بإقصاء  أيضاً  قام  كما  أوكرانيا، 
الشمالية  في مجموعة اجليش  الذي كان مسؤوالً 
األملانية  للقوات  بانسحابات  للقيام  مطالبته  بسبب 
إثر تصاعد التهديدات للقطاع اجلنوبي من املناطق 

التي تسيطر عليها هذه القوات.
في  جنحوا  فالروس  أسوأ،  كان  القادم  أن  إال 
إحكام احلصار على اجليش الرابع األملاني ومتكنوا 
ولم  يوليو،  من  السابع  في  »مينسك«  دخول  من 
تتمكَّن إال أجنحة مجموعة اجليش  األملاني املركزية 
من احملافظة على متاسكها، وبعد مرور ستة أيام 
والبيالروسية  األولى  األوكرانية  اجلبهتان  بدأت 
الشمالي ملجموعة  القطاع  األولى شن هجوم على 
اجليش األملاني في أوكرانيا بهدف عزله عن جاره 
الذي ال يزال يقاتل باستماتة، حيث متكنتا من إنشاء 
جيب في منطقة »برودي« والذي أدى إلى خسارة 

أكثر من 42 ألف جندي أملاني.

النطالق اإىل بولندا

اجليش  مجموعة  فيه  الذي خضعت  الوقت  في 
وصلت  التفكك  مــن  للمزيد  األملانية  املركزية 
إيڤان  بقيادة  الثالثة  البيالروسية  اجلبهة  عناصر 
لبولندا  الشرقية  احلــدود  إلى  تشيرنياكومشكي 

املطلة على نهر »بوغ«.
ومت ذلك في العشرين من يوليو وهو اليوم ذاته 
حضوره  خالل  هتلر  اغتيال  محاولة  شهد   الذي 
إلى  »راستنيبورغ«  في  قيادته  مركز  في  ملؤمتر 

الشرق من بروسيا.
بيالروسيا  جبهة  متكنت  أيام  ثالثة  مرور  بعد 

في  اإلبادة  ومعسكر  »لوبلني«  حترير  من  األولى 
»ميدينيسك«، كما عملت اجلبهات الروسية الشمالية 
علي زيادة الضغط على مجموعة اجليش الشمالية 
اجليش  مجموعتي  من  طلب  هتلر  أن  إال  األملانية، 
معظم  حترير  من  بالرغم  مواقعهما  في  الصمود 

املدن احمليطة بهما.
الروس، وبعد أن متكنوا من التقدم نحو ثالثمائة 
اإلمدادات،  في  نقص  من  يعانون  بدأوا  كيلومتر، 
القائد  ساعد  مما  بطئاً،  أكثر  تقدمهم  أصبح  كما 
بعض  استعادة  على  موديل   األملاني  العسكري 

النظام داخل صفوف قواته بل والقيام بشن بعض 
إيقاف  استطاعته  عدم  رغم  املضادة،  الهجمات 
املناطق  اجتياح  على  الثالثة  البيالروسية  اجلبهة 
التڤيا  في  »ريجا«  ميناء  باجتاه  الغربية  الشمالية 

والتهديد بعزل مجموعة اجليش الشمالية.
ومع اقتراب شهر يوليو من نهايته, بدأ سكان 
»وارسو«  البولندية  للعاصمة  الشرقية  الضواحي 
في سماع أصوات املعارك، وأصبحت لديهم قناعة 
بأن حلظة حتريرهم من االحتالل النازي قد أزفت.

البولندية  ــة  اإلذاع محطة  قامت  الواقع  وفــي 
اخلاضعة لإلشراف الروسي في 29 يوليو بإذاعة 
سمع  ــذي  ال القتال  أن  إال  السالح،  حلمل  ــداء  ن
البولنديون أصداءه إلى الشرق من »ڤيستوال« كان 
يجري بني اجلبهة البيالروسية األولى وثالثة فرق 

تابعة جلنود »البانزر« األملان.
وكان من الواضح أن الهجوم الروسي قد فقد 
زخمه وأن األملان بدأوا يستعيدون عافيتهم، ونتيجة 
والثالثني  احلادي  في  أنفسهم  الروس  وجد  لذلك 
يخبروا  لم  أنهم  إال  دفاعي،  موقف  في  يوليو  من 
التالي  اليوم  انتفاضة في  بذلك، فشنوا  البولنديني 
متكَّن  عندما   1944 أكتوبر  مطلع  حتى  استمرت 

األملان من سحق كل أثر للمقاومة.
املنتشرة  الروسية  القوات  بقيت  الوقت،  وطيلة 
إلى الشرق من »ڤيستوال« عاجزة عن املشاركة في 
يناير من  األحداث، واستمر هذا األمر حتى مطلع 
القوات من حترير  العام 1945 عندما متكنت هذه 

»وارسو«.
ورغم ذلك مُتثل معركة »باغراشن« نصراً مهماً 
للروس، حيث متكنوا مع احللفاء الغربيني من التقدم 
باجتاه احلدود الغربية ألملانيا، األمر الذي جعل أيام 

»الرايخ الثالث« معدودة.

معارك سطرت التاريخ

املشاة الروس خالل مرورهم بدبابة أملانية معطوبة، وذلك خالل تقدمهم باجتاه نهر ڤيستوال.



63 العدد 491 نوفمبر 2011 العدد 491 نوفمبر 622011

على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �صبق اأن اتفق النا�ش  

على حب اإن�صان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �صبق لقائد اأن كانت 

�صمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�صهادات بع�ش ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: ح�سني البادي

حّصة العسيلي:
ها وأكثر الشيخ زايد أعطى المرأة حقَّ

»طيَّب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  أولى 
الله ثراه« املرأة االهتمام الالزم حتى حصلت على 
واملستمدة  قناعته  حسب  املكفولة  حقوقها  كافة 
حرص  الذي  احلنيف  اإلسالمي  الدين  تعاليم  من 
»رحمه الله« على التمسك به في حياته، وضيفتنا 
اليوم هي إعالمية وإدارية من الطراز األول، عملت 
في مجاالت وأنشطة عدة خاصة باملرأة، وترأست 
»مجلس سيدات أعمال اإلمارات«، وعملت في عدة 
أنشطة إلى جوار املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، وقرينته 
اإلمارات«..  »أُم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
السيدات  إحدى  العسيلي  يحيى  إنها حصة حسن 
الرائدات في دولة اإلمارات، ومن طليعة املتعلمات 
هذه  نهضة  بناء  في  أسهم  جيل  ومن  الدولة،  في 
متوقدة  شعلة  حياتها  بدأت  أن  منذ  وهي  الدولة، 
من النشاط واحليوية، انطلقت كطالبة في مدرسة 
الزهراء بالشارقة وأثناء دراستها عملت في إذاعة 
»صوت الساحل«، ومن ثم »تلفزيون الكويت« من 
دبي، وبعدها سافرت إلكمال دراستها في الكويت، 
ومنها إلى مصر، ومن ثم خدمت الدولة من خالل 
املعارض التي نظمتها وزارة اإلعالم والثقافة. وبعد 
أن أنهت رحلتها في الوظيفة احلكومية حتى شقت 
ترأسها  خالل  من  الوطن  خدمة  في  آخر  طريقاً 
»مجلس سيدات األعمال« بالدولة، وعملها اخلاص 
املعارض  تنظيم  وهو  نفسه،  السابق  مجالها  في 
حصة  وتـــروي  والــدولــيــة.  احمللية  ــؤمتــرات  وامل
لـ»999« فيما يلي انطباعاتها وذكرياتها عن املرحلة 
التي عايشت فيها عن ُقرب مسيرة مؤسس الدولة 

املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان.

اأمري القلوب 

خبر  فيه  جاءنا  الذي  اليوم  ذلك  أذكر  زلت  ال 
تولي املغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد 
احلكم  مقاليد  الله«  »رحمه  نهيان  آل  سلطان  بن 
خالل  من  اخلبر  ببث  وقمنا  أبوظبي،  إمــارة  في 
إذاعة »صوت الساحل«، وال أعرف سبب سعادتي 
الشديدة حينها لسماعي هذا النبأ، ودارت أحاديث 
وما  الشيخ  هذا  عن  املدينة  في  وهناك  هنا  طويلة 
حٍب  من  الفجيرة  إلى  أبوظبي  من  الناس  ُيكنه 
أنني  حينها  وأذكر  العظيم،  الرجل  لهذا  وتقدير  
وذكرت  ذكرتُه  التي  األحاديث  من  الكثير  سمعت 
سيرته واملواقف العديدة لهذا الشيخ الكرمي واملعطاء 
واحلكيم والنبيل، والتي تناقلتها األلسن التي لهجت 

حصة العسيلي
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بالشكر والثناء عليه، وعّد خصاله احلميدة ومناقبه 
الكفاح  وقصة  والعالية،  الرفيعة  وأخالقه  النبيلة 
منطقتي  في  األهالي  مع  فيها  سار  التي  والصبر 
العني والبرميي، وكيف أنه كان يقصده الناس من 
أحداً  يرد  فال  ويسألونه  يطلبونه  والغرب  الشرق 
منهم حتى لو وصل األمر به ألن يقترض ليعطي 
وينفق على كل قاصد قصده بحاجته، وكيف كان 
يروي الناس لنا حينها وبعدها قصص اجتماعهم 
عليه  يثنون  وكيف  معه  وحديثهم  به  والتقائهم 
على جارة  َمنَّ  أن  على  الله  ويحمدون  ويشكرون 
لهم، وهي أبوظبي مبثل هذا الشيخ والزعيم احلكيم 
والنبيل وكيف أن خيره لم يقتصر على أبوظبي بل 
املنهمر  كالغيث  كان  فهو  كلها،  املنطقة  عم وشمل 
الذي يروي الفيافي والقفار دون تخصيص مكان 
األمير  هذا  بأن  واحٍد  غير  أفضى  وقد  غيره،  عن 
أميراً  سيصبح  أبوظبي  وحكم  القلوب  ملك  الذي 
وهذا  أبوظبي،  إلى  الفجيرة  من  كلها  املنطقة  على 
ما حصل وصدق حدسهم، إذ أصبح رئيساً للدولة 
والكيانات  اإلمارات  تلك  توحيد  إلى  أن سعى  بعد 
املتفرقة في دولة احتادية قوية ومتماسكة كاجلسد 

الواحد.
وقد منَّ الله تعالى عليَّ كثيراً إذ التقيت بسموه 
»رحمه الله«، وعلمت بأن ما قيل لي عنه على كثرته 
األب  وجدته  حيث  بحر،  في  قطرة  سوى  ليس 
والقائد والناصح واحلكيم، وله قدرة كبيرة وعجيبة 
داخله،  وإعادة تشكيل  اإلنسان  في  ما  تغيير  على 
وهذه نعمة عظيمة من الله، حيث استطاع هذا الرجل 
العظيم صناعة التاريخ احلديث وتغيير مساره منذ 
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أن تولى مقاليد احلكم في إمارة أبوظبي، ورئاسته 
»احتاد اإلمارات« الذي جعل منه أقوى احتاد عرفه 
تاريخنا املعاصر، ولم يكن ذلك ممكناً لوال وجوده 
عليها،  واحملافظة  لها  ورعايته  الدولة  رأس  على 
وعلى منجزاتها ورسم طريقها ومستقبلها ووضعه 
الكفيلة لبقاء كيان االحتاد  لألسس القوية واملتينة 

واستمراره حتى أصبح رمزاً وطنياً خالداً.

زايد واملراأة 

أعطى الشيخ زايد املرأة حقها ويزيد، وذلك من 
خالل متكينها من كافة حقوقها التي كفلها الشرع 
احلنيف، والذي كان املصدر األساسي ملبادئه في 
العاملية  املنظمات  تأتي  أن  وقبل  واحلكم،  احلياة 
زايد  الشيخ  كــان  لقد  املـــرأة.  بحقوق  املختصة 
»رحمه الله« من خالل تربيته العربية واإلسالمية 
يعرف مكانة املرأة كأم وأخت وبنت وخالة وعمة 
ومكانته  حقه  حق  ذي  كل  يعطي  وكان  وزوجة، 
التي يستحقها، وال نبالغ لو قلنا إن الشيخ زايد قد 
اجلليلة  أعماله  وأكثر من خالل  املرأة حقها  أعطى 
التي ال ُتنسى، مثل: حث األهالي على تعليم الفتاة 
من ِصغرها ودفعها لاللتحاق باملدارس التي أنشأها 
منذ بدايات ُحكمه إلمارة أبوظبي عام 1966 بل قبل 
ذلك خالل فترة حكمه ملدينة العني بني عامي 1946 
هذه  في  كرمياته  أحلق  من  أول  وكــان  و1966، 
املدارس، فكان القدوة واألسوة التي اقتدى بها بقية 

املواطنني، فأقبلوا على تسجيل بناتهم في املدارس، 
كما حرص على إكمال الفتاة للتعليم، فحرص على 
اخلاصة  والكليات  واألكادمييات  اجلامعات  بناء 

بالفتيات.

املراأة والعمل 

لم يكتِف الشيخ زايد »رحمه الله« بتعليم الفتاة 
فقط، بل سعى إلى أن تلتحق املرأة بكافة األعمال 
واألنشطة التي تتوافق مع طبيعتها، وخاصة األعمال 
نساء  كطبيبة  املــــرأة  لتخصص  حتــــتاج  التي 
واإلخصائيات،  املعلمات  وكذلك  وأطفال،  ووالدة 
واملُصلحات االجتماعيات وغيرها من وظائٍف تتطلب 
املرأة  ومحيط  مجتمع  بني  املختصة  املرأة  وجود 
اخلاص، كما أسس اجلمعيات النسائية املختلفة التي 
وريادة  قيادة  في  األكبر  الدور  لها  يزال  وال  كان 
البناء  في  ومشـــــاركتها  املجتمع  في  املرأة  دور 
والتعمير والتطوير جنباً إلى جنب مع الرجل، فكانت 
نصف املجتمع قوالً وفعالً، واليد الثانية في عملية 
البناء والتمكني في الدولة، وقد قطعت الدولة شوطاً 
املرأة في شتى مجاالت  في مجال مشاركة  كبيراً 
والســــياسية،  واالقتصادية  االجتماعية  احلياة 
»رحمه  زايد  الشيخ  ثم  الله  بفضل  اليوم  فاملرأة 
الله« تتقلَّد أرفع املناصب من رئيسة ومديرة دائرة 
ولدينا  والوزير،  السفـــير  منصب  إلى  ومؤسسة 
املدرسات والطبيبات واملهندسات  املئات من  اليوم 

وسيدات األعمال البارزات. 

ال�شيخة فاطمة 

الشيخة  بسمو  التقيت  بأن  احلظ  أسعدني  لقد 
الله  »حفظها  اإلمــارات«  »أُم  مبارك  بنت  فاطمة 
املشاريع  من  العديد  في  معها  وعملت  ورعاها«، 
واألنشطة النسائية التي رعتها ودعمتها بكل جهٍد 
ممكن، وقد وجدتها »حفظها الله« أُماً حانية عطوفة 
من  وأمتنى  وأدعــو  عظيمة،  وفيلسوفة  وحكيمة 
جميع أبناء هذا اجليل واألجيال الصاعدة كما كانت 
األجيال السابقة بأن يقتدوا بنهج هذين العظيمني 
ويستفيدوا  بفكرهما  يستنيروا  وأن  الكرميني، 
سياستهما  وفق  وأن ميشوا  الوفير،  عطائهما  من 
التقدم  الطريق نحو  لنا وللدولة في  التي رسماها 
والتمسك  العصرية  احلضارة  بركب  واللحاق 
وتاريخهم  وتراثهم  وبجذورهم  السمح  بدينهم 
وعاداتهم وتقاليدهم العريقة واألخالق التي حرص 
عليها  يحرص  وكذلك  زايد،  الشيخ  املرحوم  عليها 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة »حفظه الله« االمتداد املبارك لوالده، 

ويدعو للتمسك بها واحلفاظ عليها.

م�شرية املراأة 

إنه بنعمة من الله وفضــله، ومن خـــالل األسس 
الله«  »رحمــــه  زايد  الشيخ  أرســاها  التي  القوية 

ومن خالل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ 
»حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن  خليفة 
من  أكثر  ــارات  اإلم دولة  في  املــرأة  ستبقى  الله« 
وممارستها  التمكني  ومن  حلقوقها  نيالً  مثيالتها 
الدولة  في  احلياة  كافة مجاالت  في  كافة حقوقها 
وبشهادة املنظمات احلقوقية واملختصة باملرأة في 
العالم، فهذا كله من غرس األب والوالد الشيخ زايد 
ت رعايته كافة أرض اإلمارات  »رحمه الله« الذي غطَّ
فأثمرت نساًء هنَّ خير النساء، حتى وصلت العديد 
احملافل  كافة  في  العاملية  إلى  وبناتنا  نسائنا  من 
والسياسية  واالقتصادية  والرياضية  العلمية 

واالجتماعية. 

الدرا�شة اجلامعية 

وعن حتصيلها العلمي تقول حصة: بعد أن أنهيت 
دراستي الثانوية في مدرسة الزهراء في الشارقة 
الشقيقة  الكويت  دولــة  إلى  غــادرت   ،1969 عام 
والتحقت بجامعة الكويت في كلية اآلداب قسم اللغة 
العربية والدراسات اإلسالمية، وكانت الكويت بيتي 
وبعد  الغربة،  حياة  اعتدت  وفيها  الثاني  اخلليجي 
سنتني في الكويت أنهيت دراستي اجلامعية، ومنها 
غادرت إلى مصر التي كانت دراستي فيها مبثابة 
حلم راودني كثيراً، والتحقت بكلية بنات عني شمس 
ودرست هناك، وحصلت على دبلوم دراسات عليا 

قسم اللغة العربية وآدابها.

معار�ض وموؤمترات 

العليا  اجلامعية  دراستي  من  األخيرة  السنة  في 
اإلمارات  دولة  نظمت   ،1975 عام  في  أي  مصر  في 
العربية املتحدة أول معرض لها في القاهرة، وقد ُطلب 
اإلمارات  جناح  تنظيم  في  وأساهم  أشارك  أن  مني 
أدرس  كنت  حيث  الدولي«،  القاهرة  »معرض  في 
في مصر بإجازة دراسية من دائرة اإلعالم، وكانت 
دفع  الذي  السبب  املعرض  هذا  تنظيم  في  مشاركتي 
في  املعارض  إدارة  رئيس  داوود  عبدالقادر  األستاذ 
القسم  العمل في هذا  وزارة اإلعالم أن يعرض عليَّ 
بعد إكمالي الدراسة، وكانت تلك البداية التي انتهت في 
العام 2000 حني تقاعدت من العمل احلكومي وتفرغت 
لعملي اخلاص وفي املجال نفسه، وهو تنظيم املعارض 
املعارض  تنظيم  في  مشاركتي  وكانت  واملؤمترات. 
ملقاة  كبيرة  الدولة في اخلارج مسؤولية  التي متثل 
علي عاتقي، وعلى كل منظم ومشارك فيها من أبناء 
الوطن، وأمانة ثقيلة على كل واحٍد حملها بكل صبٍر 

وإخالٍص وتفاٍن، ألنه ينقل صورة وطنه إلى العالم. 

اإذاعة »�شوت ال�شاحل« 

أثناء دراستي في املدرسة بدأت في العام 1965 
أسستها  التي  الساحل«  »صوت  إذاعة  في  العمل 
في  اإلذاعة  مقر  وكان  بدبي،  البريطانية  املعتمدية 
مطار  وهــو  »احملطة«،  مقرها  ــدة  واح بث  غرفة 
احملطة«  »مبتحف  اآلن  واملعروف  القدمي  الشارقة 

الفترة املسائية  القاسمية، وكنت أعمل في  مبنطقة 
من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة ليالً، 
حيث كنت في الفترة الصباحية أدرس في املدرسة، 
وكان يعمل معي في نفس احملطة كل من املرحوم 
دبي،  أهالي  من  املنصوري  وأحمد  املر،  خلفان 
البنوك  أحد  في  حالياً  يعمل  الذي  خوري  ومحمد 
بالدولة، ورياض الشعيبي الذي كان يعمل في دائرة 
إعالم دبي باإلذاعة والتلفزيون، وكنا نقدم نشرات 
األخبار وبرنامج ما يطلبه املستمعون، حيث كنا نبث 
األغاني املتنوعة من خالل شرائط قدمية تأتينا من 

القاهرة والبحرين والعراق والهند.

تلفزيون الكويت 

عندما تأسس تلفزيون الكويت من دبي، والذي 
اإلعالم  وزارة  مبنى  مكان  نفس  في  مقره  كان 
والثقافة مبنطقة القصيص، التحقت بهذا التلفزيون 
إلى  العام 1969  للعمل فيه كمذيعة تلفزيونية من 
آنذاك املرحوم محمد  1971 ميالدية، وكان مديره 
املهنا، وهو من دولة الكويت الشقيقة، وكان يعمل 
معنا من األخوة واألخوات الذين أذكر منهم األستاذ 
الدولة  وزير  الغيث  سعيد  ومعالي  غريب  جاسم 
املطوع،  ومحمد  سابقاً،  الــوزراء  مجلس  لشؤون 
وفاطمة  العصيمي،  وسهام  الشطي،  وسليمان 
وموزة  محمود،  وسلوان  حسن،  ومديحة  حسن، 

خميس، والكثير من األخوة واألخوات.
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vv

د. فالح حنظل

�صلطان بن �صقر القا�صمي الثاين

حاكم في الزمن الصعب
 )حاكم ال�صارقة من 1924 اإىل 1951(

احلكم  تسلَّم   ،1924 عام  من  نوفمبر  في شهر 
في إمارة الشارقة املرحوم الشيخ سلطان بن صقر 
بن خالد القاسمي، وكان احلاكم قبل ذلك املرحوم 
وهو  القاسمي  سلطان  بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ 
قريب للحاكم اجلديد. لم تكن مهمة احلاكم اجلديد 
سهلة، وذلك بسبب تردي األوضاع االقتصادية في 

أثر احلدثان على سوق اللؤلؤ بشكٍل كبير فابتدأت 
جتارته تسير رويداً رويداً نحو االنحدار واألفول.

وبالنسبة إلمارة الشارقة، فقد كان الوضع أخف 
كانت  لها  التابعة  أبوموسى  أن جزيرة  ذلك  قليالً، 
حتتوي على مادة »املغر األحمر«، وهذه مادة تصلح 
للبناء وقد مت عقد اتفاق مع شركة أملانية تستخرج 
إمــارة  حكومة  إلــى  دفعات  لقاء  وتبيعها  ــادة  امل
الشارقة، لكن تلك الدفعات ال تكاد تسد مصاريف 

اإلمارة التي بدأت في التدهور.
وفي تلك الفترة تولى أمر الشارقة الشيخ سلطان 
بن صقر بن خالد القاسمي، ومما ال شك فيه أنه 
معاجلتها  عليه  كثيرة  إدارية  أولويات  لديه  كانت 
أهمها الوضع االقتصادي الذي ال يبشر مستقبله 
باخلير، إذ حتى مع مادة »املغر األحمر« املستخرجة 
من جزيرة أبوموسى، فإن هذه اجلزيرة كانت دائماً 

مهددة باجتياح إيراني لها.
غير أن العناية اإللهية شاءت أن حتصل الشارقة 
أنعشا  ماليني  مصدرين  على  األخرى  واإلمــارات 
وكان  العام،  االنهيار  عنها شبح  ودفعا  اقتصادها 
اجلوي  للخط  االمتيازات  عقود  هو  األول،  املصدر 
االمتيازات  عقود  هو  الثاني  واملصدر  البريطاني، 
للبحث عن النفط واالمتيازات وقعهما الشيخ سلطان 

بن صقر بصفته حاكم الشارقة.
فما هي قصة امتياز اخلط اجلوي البريطاني؟

ذلك  اإلمارات،  في  مهماً  1929 حدثاً  عام  شهد 
للطائرات  واملائية  األرضية  املطارات  قضية  هو 
طائرات  كانت  فقد  واملدنية.  العسكرية  البريطانية 
تلك األعوام في مراحلها األولية من حيث الصناعة، 
ملسافات  ولم تكن خزانات وقودها تتحمل طيراناً 
أو  أربع  كل  بعد  تهبط  أن  عليها  كان  بل  طويلة، 
وعندما  بالوقود،  لتتزود  طيران  ساعات  خمس 
أن تصل  االستراتيجية  بريطانيا  اقتضت مصلحة 
الهند،  إلى  البريطانية  ــي  االراض من  بطائراتها 
صارت الطائرة العسكرية أو املدنية، إذا ما وصلت 

العراق،  في  مطارين  في  لتحط  طارت  مصر،  الى 
لتحط في  تعبر اخلليج  بالبحرين. ولكي  ثم حتط 
الباكستان ثم الهند فإن على الطائرة أن تهبط إما 
على مدرج أرضي، أو مدرج مائي، إذ كانت طائرة 
الطائر«، فاختارت  »القارب  مائية وتسمى يومذاك 
في  مطارات  هناك  تكون  أن  البريطانية  السلطات 
أبوظبي ودبي والشارقة ورأس اخليمة. ولم يكن 
املطار يومذاك سوى مدرج أرضي ممهد أو خور 
ماء وإلى جواره غرفة بها براميل الزيت والبترول 
والوقود لتأخذ الطائرة حاجتها منه ثم تقلع ثانية. 
أما  البحرين،  في  بالنجاح  بريطانيا  فتكللت جهود 
في اإلمارات فقد واجهوا سلسلة مشاكل، وذلك أن 
احلكام وإن كانوا رسمياً حتت احلماية البريطانية، 
البريطانية  للطائرات  السماح  رفضوا  أنهم  غير 

بالنزول في أراضيهم أو مياههم.
اإلمارات  وأن  خاصة  غريباً،  األمر  ذلك  ويبدو 
الدافع  لكن  شديد،  مالي  عجٍز  من  تعاني  كانت 
أجنبي  وجود  يرفضون  جعلهم  والقومي  الديني 
مطالبه  هي  ما  يعرفوا  أن  قبل  بالدهم  تراب  على 
رأس  حاكم  مع  لهم  أول جتربة  وكانت  بالضبط. 
الذي  القاسمي،  سالم  بن  سلطان  الشيخ  اخليمة 
رفض الطلب بشكٍل بات. لذلك اجته القرار باتخاذ 
الشارقة مكاناً للمطار األرضي وبناء محطة توقف 
وهبوط لتلك الطائرات وبناء املدرج املناسب للهبوط 
واإلقالع وكذلك املطار ومكان استراحة املسافرين 
وقضاء الليل هناك. كما أشار القرار إلى ضرورة 
أفراد من  تشكيل قوة حراسة صغيرة مكونة من 
أن  على  للمطار  احلراسة  لتوفير  املنطقة  سكان 
تذهب سفينة حربية بريطانية لترسو قرب الشاطئ 
وبدون  اإلجراءات بسرعة  تلك  كل  تنفيذ  يتم  وأن 

تأخير.
الــدفــاع  جلنة  تــوصــيــات  على  ــاًء  ــن وب لــذلــك 
اإلمبراطورية، فقد أبحر املقيم السياسي البريطاني 
سلطان  الشيخ  بحاكمها  والتقى  الشارقة  ووصل 

اإلمارة، بل في كل اإلمارات وفي كل دول اخلليج 
العربية، وسببه هو أفول وانهيار جتارة اللؤلؤ التي 
إلمارات  االقتصادي  للبناء  األساس  عليها  يقوم 
الغوص  عالم  كان  ومثلما  العربية  اخلليج  ودول 
االقتصادي  للبناء  األساس  وجتارته  اللؤلؤ  على 
واالجتماعي،  السياسي  للبناء  األساس  أيضاً  فهو 

املهني  التوزيع  املجتمع تقوم على  إذ كانت غالبية 
والعملي لذلك العالم، فهناك طبقة )الطواشني( وهم 
الغوص  عمليات  ميولون  الذين  املوسرون  التجار 
على اللؤلؤ، وهم أيضاً أصحاب السفن الكبيرة التي 
وعلى  اللؤلؤ،  مغاصات  أي  )الهيرات(  إلى  تذهب 
خمسة  حوالي  من  املكون  الغوص  طاقم  ظهرها 

أصناف من العاملني واالختصاصيني باملهنة، أهمهم 
)الغيص( أي الغواص و)السيب( أي الشخص الذي 
على  أعلى، عالوة  الى  البحر  من  الغواص  يسحب 
تسميات ووظائف أخرى، وهذه اجلماعة كلها حتت 
الذي  املركب  ربــان  أي  )النوخذة(  وقيادة  إمــرة 
يجمع احلاصل املتأتي من عمليات الغوص اليومية 
ويسجله في دفتر يسمى )الرادي( ويحفظه عنده 
بقطعة  أو  )بشتخته(  يسمى  خاص  صندوق  في 
عادت  الغوص  موسم  انتهى  فإذا  خاصة.  قماش 
)نوخذة(  كل  يقدم  وحينذاك  البالد،  إلى  السفن 
أي ربان، حصيلة املوسم إلى )الطواش( أي تاجر 
حسب  احلاصل  ذلك  بتوزيع  يقوم  الذي  اللؤلؤ، 
نسٍب متفق ومتعارٍف عليها سابقاً، ومن تلك النسبة 
تخرج 5% وهذه تذهب إلى حاكم اإلمارة لكي تدخل 
في اخلزينة، ومتثل الدخل القومي لإلمارة، وتسمى 

)الطراز(. 
اإلداري  بواجبه  احلاكم  يقوم  الدخل  هذا  ومن 
البالد، وحفظ حدود  الدفاع عن  ويقع في مقدمته 
أما  الشريعة،  وتطبيق  العدل  وإقــامــة  اإلمـــارة 
الطواشون وبقية طاقم الغوص، فيبيعون ما لديهم 
من حاصل الى جتار اللؤلؤ الهنود املوجودين في 
قرارات  فيه  تلتقي  سوق  وهو  )البانيان(،  سوق 
السلع  تبادل  يتم  أيضاً  وفيه  واملشترين  البائعني 
الهندية  )الروبيه(  أشهرها  التي  العمالت  وتداول 
و)التومان( اإليراني، وفي فترٍة سابقة كانت العملة 
فكانت  النمساوي.  تريزا(  ماريا  )ريال  املستعملة 
الفعاليات التي جتري في سوق )البانيان( من أهم 

مصادر الدخل القومي لإلمارة.
انتعشت  اللؤلؤ،  جتارة  ازدهــرت  كلما  وكانت 
اإلمارة اقتصادياً. غير أن حدثني اقتصاديني مهمني 
وقعا، وهزا ذلك املجتمع هزاً، كان األول  هو نشوب 
أن  والثاني هو   ،1914 عام  األولى  العاملية  احلرب 
اليابان متكَّنت من زرع اللؤلؤ االصطناعي وروجته 
وقد  رخيص،  بسعٍر  وباعته  العاملية  األسواق  في 
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منحه  على  اإلجنليز  وافق  جانبهم  ومن  الركاب. 
مبلغاً من املال ليقوم ببناء االستراحة، كما وافقوا 
على دفع إيجار له قدره 800 روبية هندية، عالوة 
على خمس روبيات عن كل طائرة تنزل في املطار 
ما عدا طائرات القوة اجلوية، كما وافقوا على منحه 
قدرها  له  شخصي  بشكل  شهرية  مالية  مساعدة 
أجور حراس  بدفع  يقوم هو  أن  500 روبية على 

املطار ودار االستراحة من حسابه اخلاص.
ببناء املطار ودار االستراحة،  التنفيذ فوراً  وبدأ 
ليقوم  اجلوية  القوة  من  إشــارة  ضابط  ووصــل 
وفي  الطائرات.  مع  الالسلكي  جهاز  بتشغيل 
شهر سبتمبر من عام 1932 كان كل شيء جاهزاً 
اخلط  عبر  الهند  إلى  الذاهبة  الطائرات  الستقبال 

اجلوي العربي.
أما القضية الثانية التي عاجلها املرحوم الشيخ 
سلطان بن صقر الثاني، فكانت التوقيع على امتياز 

النفط في الشارقة.
ذلك أنه في عام 1935 مت تأسيس شركة نفطية 
باسم )شركة االمتيازات البترولية احملدودة( وهي 
فرع من شركة نفط العراق. ثم صار اسمها )شركة 
تطوير بترول الساحل املتصالح(، وقامت فيما بني 
امتيازات  على  باحلصول  و1939،   1937 عامي 
نفطية في اإلمارات ملدة )75( عاماً مع كل من إمارة 
دبي والشارقة ورأس اخليمة وكلباء، وآخرها في 
11 /1/ 1939 مع إمارة أبوظبي. وكان املرحوم 
الشيخ سعيد بن مكتوم حاكم إمارة دبي، أول من 
 ،1937  /5/ 22 يوم  في  االمتياز  منح  على  وقع 
اتفاقية نظامية يوقعها أحد حكام  أول  فكانت تلك 
االمارات مع شركة النفط، وبذلك حصل على إيراد 
مالي ثابت في الوقت الذي كانت اإلمارة تعاني من 
عسٍر وضيٍق مالي شديدين. أعقب ذلك قيام الشيخ 
سلطان بن صقر القاسمي، حاكم الشارقة بالتوقيع 
على االمتياز يوم 17 /12/ 1937، وافق فيه على 
منح امتياٍز إلى شركة النفط يشمل جميع أراضي 
اإلمارة واجلزر واملياه االقليمية ما عدا )احملطة( أي 
وملدة  البلدة  كان موقعه في ضواحي  الذي  املطار 
)75( عاماً. كما يحظر على الشركة القيام باحلفر 
في منطقة )جبل فايه( و)وادي احللو( باعتبارهما 
منطقتني غير آمنتني، وإذا ذهبت الشركة إلى هناك 
فيجب احلصول على إذٍن خطي من احلاكم نفسه 
مقدارها  سنوية  دفعة  احلاكم  يقبض  ذلك  ولقاء 
)40,000( روبية إلى حني اكتشاف النفط بكميات 
جتارية، والشركة ملزمة مبوجب االتفاقية باحلفر 

خالل تسع سنوات.
لكن الشركة لم تباشر أعمالها في الشارقة، ذلك 
 ،1940 عام  في  نشبت  الثانية  العاملية  احلرب  أن 
الشارقة  في  ليس  نشاطاتها  كل  الشركة  فأوقفت 
فقط ولكن في كل اإلمارات، وعندما عاودت النشاط 
جل  كان  احلرب،  انتهاء  بعد  أي   1945 عام  في 
بقي  لذلك  أبوظبي،  إمــارة  على  منصباً  اهتمامها 
النفط  الشارقة من عقد  الذي حتصل عليه  اإليراد 
صقر  بن  سلطان  الشيخ  انتقل  أن  إلى  هو  كما 

القاسمي الى رحمة الله تعالى عام 1951. 

بن صقر القاسمي، فوجده على العكس من حاكم 
رأس اخليمة، إذ رحب باملقترحات البريطانية ووافق 
لركاب  ليلية  استراحة  ومكان  مطار  تأسيس  على 
طائرات اخلطوط اجلوية قرب بلدة الشارقة، ومتت 
موافقته املبدئية على ذلك في فبراير 1932، وكان 
دافع الشيخ لذلك هو ما ستدره عليه هذه العملية 

من أمواٍل يحتاج لتوزيعها على أبناء الشعب.
في  جيداً  وقعها  يكن  لم  املعاهدة  تلك  أن  غير 
النفوس هناك، وهو األمر الذي لم يحسب له الشيخ 
حساباً، إذ سرعان ما عارض االتفاق بعض أفراد 
اعتقد  إذ  اإلمارة،  وأعيان  وجهاء  وبعض  أسرته 
اإلمــارة  في  اإلجنليز  وجــود  بــأن  الناس  أولئك 
األيدي  استيراد  جتــارة  ممارسة  من  سيمنعهم 
»جتارة  بريطانيا  تسميها  كانت  والتي  العاملة 
الرقيق«، عالوة على أن وجود االجنليز بالقرب من 
عاصمة اإلمارة واختالطهم باألهالي ُمِضرٌ بالتقاليد 
واألعراف االجتماعية. لذلك قاموا بحملة حتريض 
الناس وحكام اإلمارات  ضد االتفاقية بني أوساط 
املجاورة خاصة حاكم إمارة رأس اخليمة الذي اتهم 

ابن عمه حاكم الشارقة بالتهاون والتقصير.
لذا فعندما عاد امللحق إلى الشارقة مرة ثانية في 
إبريل من العام نفسه ليحصل على املوافقة النهائية 
تغير عما سبق،  الوضع قد  أن  من احلاكم، فوجد 
لذا اضطر إلى مغادرة الشارقة بدون أن يتمكن من 
احلصول على موافقة احلاكم، وأودع مهمة إجراء 
املناقشات بيد الوكيل احمللي عيسى بن عبد اللطيف 
السركال ليقوم باملهمة بدالً عنه، وأعطاه املعلومات 
اخلاصة باملوضوع كله على أمل أن يتمّكن من اقناع 

الشيخ باملوافقة.
الشيخ  التي جابهها  الشديدة  املعارضة  أن  غير 
لعيسى  التصريح  إلى  دفعته  السكان  من  سلطان 
االتفاقية  عقد  على  املوافقة  على  قــادٍر  غير  بأنه 
يريد  أنه ال  إال  بذلك،  اجلوية، ألنه وإن كان راغباً 
مخالفة إخوته وأفراد أسرته املعارضني لعملية عقد 

االتفاقية اجلوية.
وكان عيسى بن عبد اللطيف قد بعث تقريراً إلى 
املسؤولني البريطانيني بنيَّ فيه أن فشلهم في إقناع 
الشيخ سلطان بن صقر يعتبر هزمية كبرى لهم، 

مما حفزهم على معاجلة األمر بقوة.
وعليه فقد صدرت األوامر في شهر مايو من ذلك 
العام لقائد األسطول بالتوجه باملدمرة )ترياد( نحو 
الشارقة والقضاء على أية معارضة تقوم هناك، إال 
القائد وجد حينما وصل هناك أن املوقف  أن ذلك 
شائك فكتب يقول: »إن املعارضة هنا منتظمة وقوية 

يقودها إخوة احلاكم ويساندها أعيان البلدة«.
لكن احلقيقة هي أن تلك املعارضة لم تكن شاملة 
لكل الناس، إذ كانت هناك طبقة من جتار الشارقة 
ودبي ممن اتفقوا بالرأي على أن الوجود األجنبي 
على  بل  والعادات،  بالتقاليد  يضر  لن  البلد  في 
العكس، فإنه يجلب لها منفعة مادية وينشط احلركة 
التجارية. غير أن جهود تلك اجلماعة املعتدلة قوبلت 
كان  التي  املتشّددة  اجلماعات  من  قوية  مبعارضة 

تأثيرها قوياً على احلكام.

املعارضة،  لتلك  يكترثوا  لم  البريطانيني  أن  غير 
بل اندفعوا في طريقهم للتفاوض مع احلاكم. ففي 
الثالث من شهر مايو 1932، اجتمع املقيم السياسي 
بالشيخ وإخوته وأخبرهم بكل صراحة بأنه سيأخذ 
باملوافقة السابقة للشيخ على املشروع ويعمل بها 
ولن يأخذ بتراجعه عن تلك املوافقة، لذلك فإن املطار 
سيُبنى سواء وافق الشيخ على ذلك أم لم يوافق، 
كما أنه سيقطع عنه املساعدات املالية إلى أن ُيعلن 

موافقته الرسمية.
املقيم  إجــراءات  على  الهند  حكومة  وافقت  وقد 
متاماً  متفقون  »إننا  قائلة:  إليه  وكتبت  املتشددة 
ومهما كانت األسباب على أنه حان الوقت للضغط 
والعمل على تأسيس اخلط العربي«. كما اقترحوا 
ال أن ترابط  عليه ولغرض إظهار قوتهم بشكٍل فعَّ
الشيخ  وجد  وهكذا  هناك.  احلربية  السفن  إحدى 
سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة نفسه في 
ورطة حقيقية، إذ يقف حائراً بني الرضوخ ملطالب 
املرة، وبني اإلذعان  التي تبدو جادة هذه  اإلجنليز 
ملطالب املعارضة والتزاماته جتاه شعبه. كما أن هذه 
القضية قسمت التجار إلى قسمني، معارض ومؤيد، 
فصار هناك شرخ بني الطرفني. وإزاء تلك املشكلة، 
استدعى احلاكم والد زوجته الشيخ عبد الرحمن بن 
باألمر،  احليرة، وطلب مشورته  بلدة  سيف حاكم 
إياه  مذكراً  اإلجنليز  معارضة  بعدم  عليه  فأشار 

بقوتهم العسكرية التي ال طاقة له على مقاومتها.
اللطيف  الوكيل عيسى بن عبد  ومن جانبه قام 
الشيخ  إخــوة  اقناع  في  فعال  ــدور  ب السركال 
تغلب  وأخيراً  معارضتهم.  حدة  من  بالتخفيف 
الشيخ سلطان على تردده فوقع في العشرين من 
مايو 1932 على اتفاقية اعتمدت في نصوصها على 
مسودة اتفاقية مت إعدادها في لندن وأعطيت للمقيم 

السياسي لتنفيذها.
وافق  سنًة،  عشرة  إحدى  االتفاقية  مدة  كانت 
احلاكم فيها على إنشاء مطاٍر ودار استراحٍة، كما 
سالمة  وضمان  املنشأتني  هاتني  بحراسة  تعهد 
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نساء في الميدان

ال تخلو احلياة العملية للرقيب أول أسماء جمعة 
فيروز النعيمي من املغامرات إذا ما قورن عملها 
بشرطة  اجلرمية«  »مسرح  إدارة  في  كفاحص 
أبوظبي بأي عمل إداري تتبوأه أي امرأة، فكانت 
الرغبة هي الشرارة التي أشعلت فتيل اإلخالص 
الثالث  محصلة  ــاءت  وج العمل،  في  والتفاني 
خبرة  سنوات  واملعاينة  التدريب  بني  ما  سنوات 

كافية لتتميّز بني قريناتها وأقرانها في العمل.
دبلوم  إلى  التدريس  في  املهنية  دبلوم  فمن 
التدريب اخلاص من »مسرح اجلرمية«، هكذا أتت 
بطموحها إلى ما هو فوق الطموح، لترسم مستقبلها 
بنفسها ضاربة صعوبة العمل في مجالها عرض 
احلائط، لتكتشف الكثير من اجلوانب األخرى في 
شخصيتها، فالعمل في »مسرح اجلرمية« يتطلب 
اجلرأة والشجاعة والرغبة في العمل في هذا املجال 
بالدرجة األولى، لذا وضعت نصب عينيها الطموح 
لترتقي من خالل عملها باجلد واجلهد والدراسة 
اتضحت  التي  يتالءم وشخصيتها  منصباً  لتتبوأ 

من خالل ما هو آٍت في سياق املوضوع.
عربية  لغة  بكالوريوس  على  أسماء  حصلت 
املهنية  دبلوم  جانب  إلى  »اإلمــارات«  جامعة  من 
الشرطي  املجال  في  العمل  وألن  التدريس،  في 
إلى  الصغر،  منذ  راودها  الذي  احللم  كان مبثابة 
جانب عيشها في كنف أسرة عمل بعض أفرادها 
الرغبة  لديها  تولـّدت  فقد  العسكري،  املجال  في 
يكن  ولم  الشرطة،  مجال  في  بالعمل  لاللتحاق 

أسماء النعيمي:
العمل الشرطي ُحلم راودني منذ الصغر 

التي  الصعوبة  بتلك  املدنية  احلياة  من  انتقالها 
السلك  في  انخراطهم  عند  البعض  بها  يشعر 
العسكري، كونها على دراية مسبقة مبا ستواجهه 

من ضبط وربط وأوامر يتوجب تنفيذها. 
حتكم  التي  هي  الفرد  أسماء:»شخصية  تقول 
تناسبها مع العمل، فأنا مثالً شخصيتي في العمل 

وخارجه هي واحدة«. 
األُسرية  مسؤولياتها  محدودية  أن  وتضيف: 
العمل  على  التركيز  في  كبير  وبشكل  ساهمت، 
والدراسة، لذا فقد جنحت في التوفيق بني العمل 
والدراسة واألسرة، موضحة بأن التخطيط اجليد 

وراء جناح الفرد في حياته العملية واألسرية.
وتفخر أسماء بكونها من الدفعات األولى التي 
تنتمي إلى فريق مؤهل للتدريب من املواطنني، مما 
ولـّد لديها اإلحساس باملسؤولية جتاه عملها ليكون 
لطموحها،  املُرضية  وبالصورة  وجه  أكمل  على 
أّهلها  التدريس  في  املهنية  دبلوم  على  فحصولها 
لتكون ضمن الذين ُيشار إليهم بالبنان في التدريب 
كمحاضر وإعطاء الدورات التدريبية أو اإلنعاشية 
في هذا املجال، لتحصل على شهادة دبلوم التدريب 
ملنحها  اجلرمية«  »مسرح  إدارة  به  تعمل  التي 

للمتدربني.

موقف موؤثر

هو  أسماء  تتذكرها  التي  املؤثرة  املواقف  ومن 
»مسرح  عن  تعريفية  دورة  إلعطاء  استدعاؤها 

اجلرمية« لعدد من األفراد، ولكنها فوجئت عندما 
األطفال،  من  هم  احلاضرين  الزائرين  أن  وجدت 
فلم حتّرك ساكناً، ألنه من املستحيل بأن تطلعهم 
على الصور التي تتعامل معها أو طرح احملاضرة 
بشكل من اجلدية، إلى أن توّصلت إلى احلل، وذلك 
بعض  يحمل  جــداً  بسيط  تقدميي  عرض  بعمل 
والتحدث  األطفال  تفيد  التي  البسيطة  املعلومات 
عن اجُلناة بلغة »الشرطي واحلرامي« التي يحبها 
على  احملاضرة  بسرد  فقامت  األطفال،  ويفهمها 

شكل حكاية لألطفال.

ع�شكرية واأدب

وإضافة إلى كونها نشأت في أسرة عسكرية، 
لألدب  محبة  أســرة  في  أيضاّ  نشأت  أنها  إال 
والفنان  األديــب  هو  فوالدها  الشعر،  وباألخص 
الراحل جمعة الفيروز الذي كان له بصمة واضحة 
على خريطة األدب والفن اإلماراتي، فورثت أسماء 
في  القراءة  جانب  إلى  الشعر  فأحبت  احلب  هذا 
شتى املواضيع، وكان والدها ميّدها بجميع أنواع 
بتشجيعها  قامت  التي  والدتها  جانب  إلى  الكتب، 
ملمارسة  املناسبة  البيئة  وتوفير  املطالعة  على 
من  الكثير  استيعاب  على  ساعدها  مما  هوايتها، 
الثقافة التي أدت إلى تفوقها الدراسي والعسكري.

رد اجلميل

حتلم أسماء بأن تعزز ذخيرتها األكادميية لترد 
خطوتها  فخطت  املعطاء،  الوطن  هذا  إلى  اجلميل 
بدراسة  العليا  دراستها  استكمال  نحو  ــى  األول
إلى  تسعى  كما  أبوظبي،  جامعة  في  املاجستير 
احلصول على اعتماد أكادميي ضمن الفريق املؤهل 
للمحاضرين املواطنني الذين يتم اعتمادهم من قبل 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إضافة إلى احلصول 
في  فاحص  ودبلوم  اخلاص  التدريب  دبلوم  على 
»مسرح اجلرمية«، لتتبوأ أعلى املراتب التي تؤهلها 
إلى احلصول على مراكز مهمة تخدم مجال عملها.

اإعداد: نوال �سامل

ح�سويل على دبلوم �ملهنية يف �لتدري�ض جعلني 

متميزة يف جمالت �لتدريب و�ملحا�سر�ت
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المتميزون

الغبطة  على  يبعث  أمــر  التميز  عن  احلديث 
العمل  إلــى  البشرية  النفس  ويدعو  والسرور، 
واملثابرة والعطاء، ذلك ألن املرء متى ما متيز في 
مختلف جوانب حياته، انعكس ذلك بالضرورة على 
تطور مجتمعه وتقدمه. وكما قال الرئيس الفرنسي 
للذين  املجد  »ُيعطى  ديــغــول(:  )شــارل  الراحل 
بالكثير  يحفل  اإلماراتي  ومجتمعنا  به«،  يحلمون 

والكثير من املتميزين واحلاملني الطموحني.
من  ــدران  ب خليل  محمد  مهندس  أول  املــالزم 
شهادة  على  مــؤخــراً  حصل  أبوظبي،  شرطة 
املاجستير من جامعة  »كرانفيلد« باململكة املتحدة 
وكّرمه  اإلبداعية«،  »اإلدارة  مجال  في  البريطانية 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب 

محمد خليل بدران: 
التكريم شرف كبير لي

ومسؤولية في الوقت ذاته 
لقاء: خالد الظنحاين

مبناسبة  الداخلية،  وزير  ــوزراء  ال مجلس  رئيس 
الذي حصل عليه، فهو  املتميِّز   اإلجناز األكادميي 
منوذج أثير للشباب اإلماراتي الطموح الذي يسعى 

دوماً إلى التميز والنجاح.
تخّرج املالزم أول بدران من الثانوية العامة عام 
باجلامعة  ذلك  بعد  والتحق   ،%97.9 بنسبة   2005
الكهرباء،  هندسة  لدراسة  الشارقة  في  األميركية 
وتخرج منها عام 2009 بتقدير امتياز، حيث احتل 
بني  من  الثاني  املركز  اجلامعي  تخرجه  مشروع 
العالم،  مستوى  على  اجلامعيني  الطالب  مشاريع 
واإللكترونيني  الكهربائيني  املهندسني  جمعية  من 

األمريكية.
انتسب  األميركية،  اجلامعة  من  تخرجه  بعد 

العامة  اإلدارة  في  عمل  حيث  أبوظبي،  لشرطة 
للعمليات الشرطية في قسم التخطيط االستراتيجي، 
العليا،  دراسته  يكمل  أن  قرر  األثناء  تلك  وفي 
املاجستير  لدراسة   2010 عام  مارس  في  فالتحق 
من  تعتبر  )والتي  العريقة  »كرانفيلد«  بجامعة  
أفضل خمس جامعات على مستوى اململكة املتحدة 
البريطانية في مجال دراسة اإلدارة اإلبداعية(، وفي 
2011 حصل على شهادة  التاسع من مارس عام 
املاجستير في مجال »اإلدارة اإلبداعية«، حيث كان 
موضوع البحث الذي تقدم به لنيل درجة املاجستير 
هو »تطوير األداء احلكومي في شرطة أبوظبي عن 
طريق منوذج االبتكار املفتوح«، وهو علم جديد نشأ 

عام 2000.

النموذج البتكاري املفتوح

أهمية  ـــى  إل ــــدران  ب أول  ــــالزم  امل ــوصــل  ت
كأحد  املفتوح«   االبتكاري  استخدام »النموذج 
في  الشرطية  اخلدمات  لتطوير  املقترحة  الطرق 
شرطة أبوظبي، ما سيجعلها بذلك أول جهة تطبّق 
وعلى  احلكومي،  القطاع  في  النموذج  هذا  مثل 

مستوى الوطن العربي. 
وخرجت الدراسة بأن منوذج »االبتكار املفتوح« 
يعّد أفضل أداة لتحسني جودة اخلدمات وتطويرها 
أنه يجب على املؤسسات  بصورة مثلى، كما رأت 
التي  واخلارجية  الداخلية  األفكار  من  تستفيد  أن 
أجل  من  عملها  ومنهجية  إستراتيجية  مع  تتوافق 
حتسني جودة اخلدمات التي تقدمها، معتبرًة عالم 
 ، االبتكار  ذلك  لتدعيم  األهمية  في  غاية  املعرفة 
وتدعم تلك الفكرة توصيات خلصت إليها الدراسة 
البحث  مجال  في  الداخلية  وزارة  كوادر  بتطوير 
العلمي والتطوير، ووضع مقاييس مبدئية ألنشطة 
منوذج  وتخصيص  الشرطية،  للخدمات  البحث 
علمي إبداعي خلدمات شرطة أبوظبي، ودعت إلى 
ملواصلة  والتدريب  لإلبداع  التعلُّم  نظرية  تأصيل  
العطاء وحتقيق االستدامة األمنية، وضرورة وضع 

للطلبة  محكمة  علمية  منهجية 
الــدراســات  إلكمال  املبتعثني 
الشرطة  أهــداف  تخدم  العليا 

العامة.
ــداع  اإلب الــدراســة  وربطت 
بضروريات العمل التي تتطلب 
أجل  من  ذلك  في  االستمرار 
تعزيز البحث والتطوير، مشيرة 
قطعت  أبوظبي  شرطة  أن  إلى 
إجراء  مجال  في  كبيراً  شوطاً 
وحتديث  والدراسات،  البحوث 

البحث العلمي. 
وقدَّم البحث منظومة علمية تؤّطر 
مع  والتطويرية  البحثية  العالقات 
احمللية  البحوث  ومراكز  اجلامعات 
شرطة  واقع  مع  تنسجم  والعاملية 
العلمي  التقدم  وتعاصر  أبوظبي، 
وتفوق  احلديث  العاملي  والبحثي 

القيادات الشرطية املتميزة عاملياً.

اإجناز علمي

بدران  يرى  النموذج،   هذا  وعن 
أن  النموذج االبتكاري هو موضوع 
املنهجية  موضحاً  النمو،  سريع 
البحثية التي مت اتباعها في الدراسة  
للنموذج  العلمية  النظرية  بتطوير 
إجراء  خالل  من  املفتوح  االبتكاري 
السابقة؛  للدراسات  عميقة  دراسة 
ممارسات  أفضل  حتليل  ثمَّ  ومن 
وإجراء  وتطبيقاته،  املفتوح  االبتكار 
شرطة  في  أولية  ميدانية  دراســة 
أبوظبي لالستطالع وتقييم اجلانب 

واملالحظات  التحليالت  وضع  ثم  ومن  البحثي، 
لوضع إطار نهائي لنموذج استبيان.

واستقصاء،  استبيان  منوذج  تصميم  مت  كما 
ثم ربط البيانات واإلحصائيات الناجتة عن زيارة 
أقسام عدة في شرطة أبوظبي، وإجراء مقابالت مع 
عدٍد من املوظفني لرصد البيانات وجمع املعلومات، 
املنشورة  باألبحاث  االستبيانات  نتائج  وربــط 
ثم  بحثي  بأسلوب  املطروحة  املمارسات  وأفضل 

تقدمي التوصيات العلمية الرصينة. 
مجموعة  خالل  من  »توصلت  قائالً:  ويضيف 
امليدانية  والدراسات   والنظريات  الفرضيات  من 
إلى وضع أسس لالبتكار، والتي من شأنها تطوير 
أفضل  وحتديد  واخلدمات،  والــكــوادر  التقنيات 
أبوظبي،  شرطة  إدارات  من  عدد  في  املمارسات 
في  مقننة  ميدانية  دراسات  بإجراء  أيضاً   وقمت 
شرطة أبوظبي، وحتليل مجموعات البيانات التي مت 

وضع التوصيات على ضوئها«.
ويتابع قائالً: »عملت في رسالتي على ترجمة 
التطبيق  إلى  والتحول  النظرية،  العلمية  املنظومة 
هي  عاملية  بحوث  مراكز  مع  والتواصل  العملي، 
مركز بحوث إدارة االبتكار في جامعة »برايتون« 

في بريطانيا ومركز بحوث )وتنابي( في جامعة 
الهندسة  ومعهد  اليابان  في  )سيتوكو(  طوكيو 
حفَّز  ما  أمريكا،  في  نيويورك  في  الكهربائية 
التعاون مع شرطة  الرغبة في  هذه اجلهات على 
أبوظبي في مجال البحوث والتطوير، وقد تسنَّى 
لشرطة  مشاركة  في  الدراسة  نتائج  عرض  لي 
للعلوم  األمريكية  اجلمعية  مؤمتر  في  أبوظبي 
في  فيجاس  الس  مدينة  في  والسلوكية  اإلدارية 
والية كاليفورنيا بأمريكا في فبراير 2011،وذلك 
عن  فضالً  األمريكية،  اجلامعات  أعرق  بحضور 
دوائر سياسية وقضائية كبيرة أمريكية وكندية، 
على  الدراسة  نشر  في  أيضاً  ساهم  الذي  األمر 

بعض املواقع العاملية املتخصصة«.

تكرمي وطموح

وعن شعوره ناحية التكرمي يقول بدران: »إن 
الكبير  الفضل  صاحب  سيدي  من  التكرمي  هذا 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ما هو إال 
لقيادتنا  املستنير  والفكر  الثاقبة  للرؤية  انعكاس 
في  ومسؤولية  لي  كبير  شرف  وهو  الرشيدة، 
عند  أكون  بأن  وأمتنى  ذاته،  الوقت 

ُحسن ظن  سموه بي.
كما أن الفضل في جناحي ومتيُّزي 
يعود إلى التشجيع املستمر الذي أتلقاه 
من أفراد أُسرتي ، ومن والدي اللواء 
املالية  عام  مدير  بدران  داوود  خليل 
في  أبوظبي،  شرطة  في  واخلدمات 
هذا  أن  عن  فضالً  األولــى،  الدرجة 
التكرمي يحفزني على مواصلة العطاء 
إن من ضمن  والتميز والنجاح، حيث 
على  احلصول  املستقبلية  طموحاتي 
فكرة  عن  أبحث  لكنني  الدكتوراه،  درجة 
جديدة جديرة بالدراسة وتخدم في الوقت 

ذاته العمل الشرطي«.  
ــا يتوجب  ــك قــائــالً: »م ويــوضــح ذل
نعمل  أن  هو  وباحثني  كدارسني  علينا 
نقوم  بحث  أو  دراســة  كل  ترجمة  على 
به إلى برنامج عمل، ونسعى إلى تطبيق 
يخدم  مبا  بالبحوث  الدراسة  تلك  نتائج 
اخلدمات  أو  الداخلية  الشرطية  العمليات 
التي تقدمها الشرطة إلى اجلمهور، األمر 
الذي ُيسهم في االرتقاء بالعمل وتطوير 
إلى  مستمر  بشكل  الشرطية  اخلدمات 
سمو  الفريق  إليه  دعا  ما  وهذا  األفضل، 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

خالل التكرمي«.
لزمالئه  يوجهها  التي  الرسالة  وحول 
املنتسبني  زمالئي  »أنصح  بدران:  يقول 
وأدعوهم  واملتقن،  اجلاد  بالعمل  للشرطة 
والتعلُّم  الــذات  تطوير  في  املثابرة  إلى 
بأن  ذلك  الفرصة،  لهم  سنحت  ما  متى 
قياداتنا الشرطية ال تدخر جهداً في دعم 

املجتهدين والطموحني«.

ما يتوجب علينا كباحثني هو �أن نعمل على 

ترجمة كل بحٍث نقوم به �إىل برنامج عمل



العدد 491 نوفمبر 742011

خارج المهنة

ال  إنــه شعور  االنــتــصــار..  ــالوة  ح أجمل  »مــا 
خالل  به  مررت  الذي  الشقاء  كل  ينسيك  يوصف، 
بالرضا  املفعمة  الكلمات  بهذه  حياتك«،  مشوار 
والسعادة يصف املساعد أول جمعة محمد الظاهري 
العني شعوره وهو يحدثنا عن  من منتسبي شرطة 
في  احترافاً  وانتهت  كهواية  معه  بدأت  التي  هوايته 

صفوف املنتخب الوطني للهوكي على اجلليد.
منذ  التزلج  هواية  أمــارس  »كنت  جمعة:  يقول 
كنت صغيراً في صالة »مدينة العاب الهيلي« برفقة 
أصدقائي بصورة شبه يومية، وفي عام 1992 شكلت 
مستوى  على  فريق  كــأول  اجلليد«  »هوكي  فريق 
من  شخصية  وبجهود  أصدقائي  مبساعدة  الدولة 

الدكتور احمد املزروعي«. 
وقبل هذا الفريق كان األطباء األجانب الذين كانوا 
الوحيدون  هم  والعني  توام  مستشفيي  في  يعملون 
الذين ميارسون هذه اللعبة في مدينة العني، إلى أن مت 
تشكيل الفريق من أصدقائه وأُطلق عليه اسم فريق 

»صقور العني«.
ملنتخب  الرسمية  االنطالقة   1997 العام  شهد 
جلنة  تشكيل  مت  عندما  اجلليد  لهوكي  اإلمـــارات 
لتيسير أمور املنتخب للمشاركة خارج الدولة حيث 
شارك فريق »صقور العني« بإسم منتخب اإلمارات 
في بطولة كأس آسيا لهوكي اجلليد فحقق أول بطولة 

حاصد األلقاب

اإعداد: املالزم اأول نا�سر عبداهلل ال�ساعدي 

إعالمياً  باملنتخب  االهتمام  وبعدها مت  الدولة  خارج 
ومت حتويل اللجنة عام 1998 إلى »جمعية اإلمارات 
لهوكي اجلليد« واستلم الشيخ فالح بن زايد الرئاسة 
الفخرية للجمعية وبعدها انضم فريق »صقور العني« 
إلى نادي الوحدة لدعم الفريق مادياً ومعنوياً وبعدها 
مت تشكيل دوري على مستوى اإلمارات تشارك فيه 

فرق من جميع أنحاء العالم.
الطموح  أن  عاماً(   36( الظاهري  جمعة  يعتبر 
ووضوح الرؤية يصنعان اإلجناز ويقهران املستحيل، 
املنتخب بطولة كأس آسيا عام  فالظاهري حقق مع 
2001 ونال لقب أفضل العب في آسيا وفاز الفريق 
ببطولة فرق احملترفني على مستوى األندية اآلسيوية 

في العام نفسه.
وتوالت اإلجنازات بعد ذلك، ففي عام 2003 حقق 
الفريق املركز األول في بطولة »بادن بادن بأملانيا«، 
وأيضاً في عام 2005 / 2007 أحرز الفريق بطولة 
البطولة،،  هداف  وكأس  اجلليد  لهوكي  آسيا  كأس 
وفي عام 2009 اعتلى املنتخب عرش آسيا بإحرازه 
البطولة في أبوظبي وفي عام 2010 أحرز املنتخب 
 2011 عام  وفي  الكويت  في  األولى  اخلليج  بطولة 
حصل الظاهري على كأس أفضل مهاجم في بطولة 
آسيا في الكويت وأفضل العب في دوري اإلمارات 

لهوكي اجلليد.

»الكويت«  نادي  في  احترف  الظاهري  أن  يذكر 
 2010 عام  واحــد  ملوسم  اجلليد  لهوكي  الكويتي 
وأحرز بطولة الدوري الكويتي وكأس أفضل مهاجم 

في الدوري.
يقول جمعة: إن هواية هوكي اجلليد حتتل املرتبة 
األولى في حياته بعد بيته وعمله، فهو منظم لوقته 
حيث يعطي لكل شيء في حياته حقه ووقته ومن 
الهوايات التي يحبها الظاهري هواية كرة القدم، فقد 
كان العباً لكرة القدم قبل أن يتحول إلى العب هوكي 

اجلليد.
هوكي  رياضة  وصــول  إلى  الظاهري  ويتطلع 
اجلليد إلى كل بيت وأن متارسها شرائح املجتمع على 
اختالفها ملا تتمتع به اللعبة من متعة ومهارة وسرعة 
البطوالت  في  يشارك  أن  يتمنى  كما  األداء،  في 
األوروبية وإحراز بطوالت باسم املنتخب اإلماراتي. 
وينصح جمعة زمالءه من منتسبي شرطة أبوظبي 
بزيارة »نادي أبوظبي للرياضات اجلليدية« في مدينة 
زايد الرياضية برفقة أطفالهم لوجود مدربني جلميع 
لقيـادة  لتأهيلهم  وذلك  النادي  في  السنية  املراحل 

املنتخب في املستقبـل . 
يذكر أن جمعة من مواليد العني عام 1975 وهو 
متزوج ولديه ثالثة أبناء والتحق بشرطة العني عام 

.1993

جمعة الظاهري وولعه بريا�صة هوكي اجلليد.
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في قلوبنا

لم يكن محمد عوانه املصعبي )37 عاماً( واحداً 
من املصنفني بأصحاب اإلعاقة السمعية، ولم ُترسم 
تعليمات  وفق  عليها  يسير  ومسارات  خطوط  له 
وإرشادات يتم تلقيها أكان مجبراً أم مبلء إرادته، 
هكذا رَوت لنا سنوات صبره على ما ُكتب له ليواجه 
للدخول  األبواب  من   باباً  كانت  بابتسامة  إعاقته 
يود  والتي  واألحالم،  باألمنيات  املليء  عامله  إلى 
الوصول بها وإليها وعائلته التي يفخر بذكرها بني 
حني وآخر، ووصفه بأن من أجمل حلظاته قضاء 
وقته بينهم وتلبية احتياجاتهم، إلى درجة أن تعلّّم 
أبناؤه للغة اإلشارة منه، مما أوجد تلك احلميمية في 

العالقة بينه وأبنائه اخلمسة وزوجته.
فبالرغم من عدم إحساسه مبا يدور حوله بسبب 
انعدام السمع لديه، إال أن للمصعبي حاسة ال تخطئ 
ليتلمس ما حوله من خالل لغة إشارات متواضعة 
تعلـّمها أثناء دراسته في دولة الكويت، إلى جانب 
إجادته قراءة تعابير الوجه لتأتي االستجابة سريعة 
بأن  أدنى شك  يضع  ال  أمامه  احمُلاور  يكاد  حتى 
محمد يعاني من إعاقة سمعية، وهذه ميزة ميّز بها 

الله فئة قليلة ممن يعانون من هذه اإلعاقة.
بالغة  بصعوبة  طفولته  مرحلة  املصعبي  عاش 
لعدم متكنه من التواصل مع أقرانه، مما أدى إلى 
أن  إال  آنذاك،  نفسه  على  وانطوائه  زيادة عصبيته 
معاملة والديه وأخوته أدخلت الكثير من الطمأنينة 
والبهجة في قلبه، إلى أن وصل إلى سنوات دراسته 
األولى، فقد كانت أصعب بكثير من الصعوبة التي 
بلغة  التدريس  بسبب  مرحلة طفولته،  في  واجهها 
جديداً  كان  الذي  الشيء  خاطئة،  بطريقة  اإلشارة 
على مجتمع اإلمارات، إضافة إلى بداية التطّور في 
إلى  السفر  إلى  دعاه  مما  آنذاك،  التعليمي  املجال 
إلى  دراسته،  الستكمال   1996 عام  الكويت  دولة 
أن حصل على شهادة التأهيل بعد الثانوية العامة، 
ولكن حلمه في الدراسة اجلامعية لم ُيكتب له املثول 
أمام الواقع، لعدم توفـّر لغة اإلشارة في اجلامعات 
آنذاك، ليعود إلى وطنه اإلمارات حامالً بني نبضه 
حب العمل وتطوير الذات من خالل التحاقه بالعديد 
وجه  على  اآللي  باحلاسب  املتعلقة  ــدورات  ال من 

اخلصوص، حلبه وإتقانه لألمور الفنية والتقنية.
برمجة  كـفني  عمله  في  عاماً   12 مدى  وعلى 
املعلومات  إدارة تقنية  وصيانة للحاسب اآللي في 
واالتصال باإلدارة العامة ملديرية العمليات بشرطة 
واالحترام  التقدير  إال  املصعبي  يتلق  لم  أبوظبي، 
واإلشادة بإخالصه في العمل، واإلقدام على إجناز 
أكبر عدد من البالغات التي ترد إلى اإلدارة، ليضع 
نفسه في منافسة شريفة مع زمالئه الذين سعدوا 
بوجود شخصية مرحة ومثابرة ومحبة للعمل مثل 

محمد عوانه املصعبي.

�شهادات

لم يكن احلديث مع املصعبي رتيباً بقدر ما كان 
يعتري  بأن  كافية  وجهه  فتعابير  املتعة،  قمة  في 
املزيد والغوص في أعماقه،  الفضول مبعرفة  املرء 
مسامعنا  إلى  تطرقت  التي  اإلشادات  هي  وكثيرة 
اخلاص مبحمد،  املكتب  بجانب  البعض  مرور  عند 
تقنية  إدارة  ملدير  مفاجأة  ــارة  زي هناك  فكانت 
املال،  عبدالله  أنور  العقيد  واالتصاالت،  املعلومات 
وقد  العمل،  في  محمد  وتفاني  بجهود  أشاد  الذي 
أشار العقيد املال إلى العديد من اجلوانب اإليجابية 
في شخصيته، فهو صاحب روح مرحة وال يكف 
عن حياكة املقالب وإطالق الضحكات التي تضفي 
على املكان حياة أكثر بهجة، إضافة إلى سعيه ألداء 
بسيارته  بالعمل  اخلاصة  املهمات  وإجنــاز  عمله 
اخلاصة بغير ترّدد أو تذّمر، بيد أن بعض املوظفني 
-األسوياء- ال ينجزون عمل اإلدارة إال بالسيارات 
اخلاصة بالعمل، وهذا دليل على حبه وإقباله على 
العمل. أما الرائد عبدالله الفزاري، رئيس قسم الدعم 
الفني باإلنابة بإدارة تقنية املعلومات واالتصاالت، 
فيصف عوانه بأنه من املوظفني القالئل الذين تنمو 
في أنفسهم روح املبادرة، حيث يعتبر قدوة جلميع 
املنافسة  بثه لروح  إلى جانب  العمل،  املوظفني في 
تكن  لم  الفئة  أن هذه  إلى  النظر  بينهم، الفتاً  فيما 
يوماً لتكون عبئاً على املجتمع، بل مساِهمة ومعطاءة 

مبا تقدر عليه، مبرهنة بأن املعاق والسوي سواسية 
ويداً بيد في حتقيق اإلجنازات واملهام املوكلة إليهم 
أحد  وهو  نزار سالّم  ويرى  الوطن.  هذا  بناء  في 
على  القدرة  حملمد  بأن  باإلدارة،  املصعبي  زمالء 
االستيعاب بشكل سريع، فبالرغم من عدم إجادته 
باملصطلحات  ملّم  أنه  إال  بطالقة  اإلجنليزية  اللغة 
جانب  إلى  اآللي،  باحلاسب  اخلاصة  والعبارات 
على  واإلصــرار  اإلجنــاز  بسرعة  الفائقة  قدرته 
الطابعات،  أو  اآللي  احلاسب  في  أي عطل  إصالح 
إلى سعيه لتطوير نفسه بنفسه من خالل  إضافة 
اخلاصة  التدريبية  بالدورات  وااللتحاق  التعلـّم 
عالم  في  مستجد  كل  ليواكب  اآللي،  باحلاسب 

احلواسيب اآللية والطابعات.
حب تطوير الذات من السمات التي عرفها املقربون 
االلتحاق  إلى  سعيه  إلى  أدى  مما  املصعبي،  من 
بالعديد من الدورات اخلارجية، وفي اآلونة األخيرة 
أبوظبي  لشرطة  التابعة  التدريب  إدارة  سمحت 
بفتح باب االلتحاق لذوي االحتياجات اخلاصة إلى 
دوراتها، غير أن هذه الدورات عامة وشاملة جلميع 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  فيهم  مبن  الفئات 
في  خاصة  منهم  للبعض  حتديا  ميثل  ما  ــذا  وه
االستيعاب والشرح بالطرق التقليدية، وبالتالي يأمل 
محمد توفير أجواء مالئمة لزمالئه لتشجيعهم على 
االلتحاق بالدورات وذلك بتخصيص قاعات وفصول 
تدريبية مجهزة ألصحاب اإلعاقة، ومدّربني مؤهلني 

باستخدام لغة اإلشارة.

اإعداد: نوال �سامل  

حاسٌة ال تخطئ
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الكلمة و الظل

الدكتور إغناثيو غتييريث دي تيران أستاذ اللغة 
العربية واإلسالم في جامعة »مدريد« املستقلة في 
مملكة أسبانيا، يتحدث لـ»999« عن أسس ومبادئ 

وأولويات حوار احلضارات بني الشرق والغرب.
> »الشرق هو الشرق والغرب هو الغرب ولن 
روديارد  اإلجنليزي  للكاتب  مقولة  أبداً«،  يلتقيا 
فما  الغربيني،  املفكرين  من  غيره  وأكدها  كبلنغ، 

مدى تأثيرها على احلوار بني الشرق والغرب؟
وغرب،  إلى شرق  العالم  تقسيم  اعتمدنا  إذا   -
بالضرورة  فإنه  بينهما،  وأكدنا على وجود حدود 
إذا  أما  لن يكون هناك تالٍق محتمل بني اجلانبني، 
والشرق  الشرق  مع  يتداخل  الغرب  أن  اعتبرنا 
بينهما،  مستمر  تفاعل  وهناك  الغرب،  مع  يتداخل 
فإن هذه املقولة ستزول إلى درجة أننا ال ميكن أن 

نتحدث عن فوارق حاسمة.
اجلديدة  الفكرية  االجتاهات  من  كثير  نظر  في 
أقل  ولــم  وأوروبـــا،  املتحدة  الــواليــات  في  اليوم 
)الغرب(، ألنها في  كلمة  أحبذ  فأنا ال  هنا،  الغرب 
نظري مفهوم ُمسيِّس جاءوا به لكي يبرروا حالة 

 المفكر إغناثيو دي تيران لـ »999«: 
صورة اإلنسان العربي لدى الغرب

نت كثيرًا بعد سلسلة الثورات في المنطقة تحسَّ

حوار: خالد الظنحاين - ت�سوير: عي�سى  اليماحي

سياسية أو منطية معينة. أن العالم منظومة واحدة 
ال شرق وال غرب، فهي بهذا االجتاه تريد أو حتاول 
أن تقرب بني وجهات النظر، وتعمل على إزالة أية 
وجود  ينكر  أحد  وال  اجلانبني.  بني  تفصل  حدود 
بعض الفوارق الدينية والثقافية بني الطرفني، لكن 
تتحكم  التي  هي  الفوارق  هذه  أن  يعني  ال  ذلك 

وحتدد مسار القضية الفكرية برمتها.
> ما اإلشكالية األساسية في حوار احلضارات؟ 
ملاذا لم نشهد توافقاً إيجابياً رغم كل هذه امللتقيات 
اإلسامي  للدين  وهل  احلوارية؟  واملللؤمتللرات 

عاقة في ذلك؟
فإن  لألسف،  الغربيني  من  الكثير  نظر  في   -
أن  ميكن  ال  ديناً  باعتباره  اإلشكالية  هو  اإلسالم 
يتأقلم مع مفاهيم احلداثة، وكلمة احلداثة هنا »بيت 
القصيد« التي تثير حولها التساؤالت والشكوك، فما 
معنى احلداثة هنا؟، هل هي احلداثة األملانية الصنع؟ 
واالنفتاح  والتسامح  االحــتــرام  مبعنى  هي  هل 
هي  هذه  العالم؟  »نغّرب«  أن  هي  هل  الغير؟  على 
كثيراً  أؤمــن  ال  فأنا  لذلك  ذاتها؛  بحد  اإلشكالية 

إذا كان  تفعيل احلوار  مببادرات تصب في مجال 
احلوار يتأسس على مفهوم احلداثة، أي على مفهوم 
ماذا على اإلسالم أن يقدمه حتى نعتبره حديثاً أو 
حداثياً، ألن احلوار هنا سيكون باطالً من األساس. 
في املقابل، إذا كان احلوار ينبني على ما يجب على 
نحن  نسلك  أن  قبل  سلوك  من  يسلكه  أن  الغرب 
يؤدي  أن  أيضا حوار ال ميكن  ذاته، فهو  السلوك 

إلى نتيجة.
هذا االرتباك أدى بالكثير من املفكرين الغربيني، 
هو  اإلسالم  يعتبروا  أن  بذلك،  يصرحوا  لم  وإن 

اإلشكالية التي تقف دون حتقيق نتيجة.
عليها  ُيبنى  أن  ميكن  التي  القاعدة  هي  وما   <

احلوار من وجهة نظرك؟
- القاعدة األساسية لتفعيل احلوار هي اإلميان 
التام بأنه ليس هناك مشكلة، وإذا كنا نعتقد أن هناك 
أبداً،  إلى حل  مشكلة وبسببها نتحاور، فلن نصل 
بل على العكس فالنتائج ستكون جزءاً من املشكلة.

> تكثر املؤمترات وامللتقيات حلوار احلضارات 
هنا وهناك، سمعنا عن ذلك ولم نشهد أي توافق 
ناحية  من  الواقع  أرض  على  احلوار  أطراف  بني 
املختلفة؟ كيف  الشعوب  التقارب والتعايش بني 

ذلك؟
املؤمترات  هذه  حتولت  ورمبا  صحيح،  هذا   -
استراتيجية  إلى  منها  أكثر  شكلية  مسألة  إلى 
هادفة، نتحدث كثيراً في امللتقيات احلوارية ونلقي 
نخرج  وال  البحث،  أوراق  إلى  ونستمع  اخلطابات 
منها بخطة مدروسة نترجم من خاللها األقوال إلى 

أفعال حقيقية.
وما ينقصنا من وجهة نظري هو حتديد قائمة 
باألولويات واألمور التي نتفق عليها، إذ أننا دائما 

ما نتفق على األمور العامة، كضرورة احلوار وأن 
الدين اإلسالمي دين متسامح والدين املسيحي دين 
توحدي متسامح، لكننا ال ننقل املسألة إلى مرحلة 
تالية متقدمة وفعالة. والسبب في ذلك أن القضية 

في األساس دعائية أكثر منها ضرورية.
بني  اللليللوم  القائم  للحوار  تصنيفك  مللا   <
احلضارات هل هو مبني على الدين أم الثقافة أم 

اإلنسان؟
قبل  بداية البد من توضيح نقطة مهمة جداً   -
اإلجابة على سؤالك، وهي أننا إذا أردنا أن نتحاور 
البد من أن نحدد مسار هذا احلوار، فإذا كان هذا 
احلوار بني الديانات يجب أن نحدد ذلك، وإذا كان 
احلوار بني احلضارات يجب أن نحدد ذلك أيضاً. 
أما أن نخلط بني األمور وأن نقول مثالً: إن هناك 
دينية،كقولنا »حوار  دينية وحضارة غير  حضارة 
متكافئ  غير  احلوار  فهذا  والغرب«،  اإلسالم  بني 
وماذا  الغرب؟،  يعني  فماذا  نتيجة،  إلى  يصل  ولن 
إلى  األمر  سينحاز  احلالة  فبهذه  اإلسالم؟،  يعني 
اعتبرناه  إذا  اآلخــر  الطرف  سيرفضها  مسائل 
طرفاً دينياً، والطرف اآلخر ليس دينياً، بالتالي إما 
مقابل  أو حضارة  دين  مع  ديناً  احلوار  يكون  أن 

حضارة، هنا سيكون احلوار ناجحاً.
احلوار  فإن  طرحته،  الذي  السؤال  إلى  وعوداً 
احلالي القائم بني الطرفني )الشرق والغرب( يعتبر 
كبير  خطأ  وهو  حضارة،  وبني  ديانة  بني  حــواراً 

وقعت فيه شرائح فكرية من الطرفني.
الغير  الكراهية نحو  إن  > قلت في مداخلة لك 
فكيف  األوروبية،  الشعوب  معظم  لدى  متجذرة 

إذن سيتحقق احلوار والتعايش املنشود؟
الشعوب  في  لم تكن متجذرة يوماً  الكراهية   -
مجبولة  الشعوب  هذه  أن  أعتقد  وال  األوروبية، 
إلى  لها  صريح  ميل  يوجد  وال  الكراهية،  على 
والتشكيك  الثقة  عدم  إلى  متيل  قد  إمنا  الكراهية، 
كارهة  ليست  أبداً  لكنها  األخرى،  احلضارات  في 

بطبيعتها.
اخلارجية  السياسة  في  تكمن  هنا  املشكلة 
الغربي،  اجليو-استراتيجي  واملفهوم  األوروبية، 
وهذا األمر ليس من اليوم بل من قرون عدة، وهو 
الذي تأسس على نظرة كارهة للغير، فهم من خالل 
الكراهية ومن خالل تقليل دور اآلخرين، من املمكن 
والنزعة  االستعمارية،  النزعة  ألنفسهم  يبرروا  أن 
التوسعية، ال بد أن يقولوا إن اآلخرين يستحقون 
هذه الهيمنة وهذا االستعمار، ألنهم ال يستطيعون 

نحن نعي�ض يف قلق وتوج�ض لأننا ن�سهد يف �لوقت 

�حلايل �ملر�حل �لأخرية للإمرب�طورية �لأمريكية

ل �أوؤمن كثريً� مببادر�ت تفعيل �حلو�ر 

�إذ� كانت تتاأ�س�ض على مفهوم �حلد�ثة



العدد 491 نوفمبر 802011

شخصيات

أن يحكموا أنفسهم بطريقة سليمة، وبالتالي نحن 
من يحكمهم. وهذا ما كنت أعنيه من خالل مداخلتي 

التي ذكرت.
اليوم وألسباب اقتصادية بحتة أو لسبب الدعاية 
املفرطة جتاه املسلمني في الغرب، فإننا نشهد موجًة 
ال  طبعاً  واملسلمني،  اإلسالم  للكراهية ضد  جديدة 
املسلمني  تكره  األوروبية  الشعوب  كل  أن  نعتقد 
تكره  التي  االجتماعية  الشرائح  هناك بعض  وإمنا 
اإلسالم، وبالتالي تكره املسلمني، ألنهم ميثلون في 
يأخذون  وهؤالء  الغربية،  القيم  غير  قيماً  نظرهم 
القيم الغربية على أنها هي األرفع واألعلى واألصح 

وال شيء غيرها، وهذا بالطبع خطأ فادح.
> الدين السياسي في اآلونة األخيرة هو املهيمن 
على احلالة السياسة في بعض دول العالم، األمر 
الذي جعل البعض يصف الصراع بني احلضارات 

»باحلروب الصليبية«، ما تعليقك؟
- الغرب اآلن في حالة من االنطواء على النفس، 
وذلك نتيجة ملا يشعر به من أن الهيمنة االقتصادية 
والسياسية التي دامت بني يديه قروناً كثيرة بدأت 

في االنحالل والتراجع.
منذ  التراجع  مظاهر  نشهد  ــا  أوروب في  بدأنا 
سنوات عدة، واليوم بدأنا نسلم بأن اإلمبراطورية 
األميركية ستنتهي قريباً، بل إننا في الوقت احلالي 
األميركية،  لإلمبراطورية  األخيرة  املراحل  نشهد 
القلق  من  حالة  الغليان..  من  حالة  هناك  وبالتالي 
والتوجس والهستيريا من ما هو قادم، هذا يؤدي 
بكثير من الغربيني إلى التوجس من كل شيء، حتى 
مما يعتبرونه هجوماً أو تربصاً من قبل احلضارات 

األخرى.
> كيف تنظر إلى الثورات العربية في غير بلد 

اإلنسان  صورة  على  انعكاسها  مدى  وما  عربي 
العربي في الغرب؟

- ال شك أن صورة اإلنسان العربي قد حتسنت 
السياسة  كانت  وإن  العربية،  الثورات  بعد  كثيراً 
هذه  أضــرار  من  دائماً  حتذر  الغربية  الرسمية 
ودائماً  الغربية،  الدول  اقتصاديات  على  الثورات 
العربية  الشعوب  أن  بآخر  أو  بشكل  توحي  ما 
مازالت في فترة املراهقة السياسية املتعلقة بالوعي 

الدميقراطي.
أن تناقض  الغربية ال ميكن  السياسة  لكن هذه 
نفسها وتقول نحن ال نؤيد الدميقراطية، ألنها تعتبر 
نفسها مهد الدميقراطية، بالتالي يقولون: نحن نؤيد 
الثورات التي ال تؤثر على االقتصاد الغربي، فدائماً 
كل  فوق  واملادية  االقتصادية  املصالح  أن  نرى 

اعتبار إنساني آخر لديهم.
أما على املستوى الشعبي، فباعتقادي أن معظم 
يريدون  ألنهم  الثورات،  هذه  يؤيدون  األوروبيني 
التعبير  حرية  من  ألنفسهم  يريدونه  ما  للعرب 
اإلنسان  صورة  واحترام  والكرامة  الرأي  وإبداء 

روحياً وجسدياً.

> دولة اإلمارات تشكل منوذجاً فريداً للتعايش 
املختلفة،  والثقافات  اجلنسيات  بني  احلضاري 
200 جنسية، فما رأيك بهذا  كونها تضم أكثر من 

النموذج احلضاري للدولة؟
نعم ال أحد ينكر هذا النموذج الفريد من التعايش 
في  والثقافات  اجلنسيات  مختلف  بني  احلضاري 
بوتقة واحدة تدعو إلى التسامح والتعاون والعطاء، 
بعض  لدي  لكن  اإلمارات،  لدولة  هذا  نقدر  فنحن 
التساؤالت حول الهوية الوطنية ومدى قدرتها على 
الثقافات، حيث  من  الهائل  الكم  هذا  أمام  الصمود 
ــارات،  اإلم في  وجــودي  خالل  من  الحظت  إنني 
أنني  العموم،  وجه  على  اخلليج  ودول  خصوصاً 
البد  معاملة،  أنهي  أو  شيئاً،  أشتري  أن  أردت  إذا 
لي أن أحتدث باللغة اإلجنليزية، وإال لن أصل إلى 
شيء، فهذا أثار استغرابي كوني مستعرباً وأتواجد 
في منطقة عربية إسالمية يفترض فيها تعميم اللغة 
العربية في كل مناحي احلياة. بالتالي تلزم كل من 
اللغة  يتعلم  أن  تلك  أو  الدولة  بهذه  يعمل  أن  أراد 
العربية ويتقنها، األمر الذي يحفظ الهوية الوطنية 

والتراث والتاريخ واملواطنة.

ل �أحد ُينكر هذ� �لنموذج �لفريد من �لتعاي�ض 

�حل�ساري بني خمتلف �جلن�سيات و�لثقافات

يف دولة �لإمار�ت
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إن إبداعات الشعراء بشكل عام، لم تعد تنشر في 
اإلصدارات  تظهر في  إنها  بل  الصحف واملجالت، 
والسبب  عديدة،  ثقافية  جهات  ِقبل  من  املتواصلة، 
الصحافة،  في  النصوص  هذه  مثل  نشر  عدم  في 
هو وجود »فجوة« بني منابر النشر واإلبداع، وقد 
يكتب  ما  املبدع ومكافأته على  يكون عدم مجازاة 
وبعض  املنابر  هذه  بني  املوجود  للخلل  آخر  سبباً 
إلعادة  صيغة  إيجاد  من  بد  ال  بالتالي  املبدعني، 
العالقة بني الصحف واملجالت والنتاجات اإلبداعية، 

وبخاصة الشعر.

عبداهلل ال�شبب

شاعر إماراتي

�شعر/�شعيد بن �شامل اخلاطري�شعر/عمو�ض املن�شوري

�شعر/جيهان بركات - م�شر

ِحنا خليفه

في مرايا الرحيل

حصاد دروبنا
ذن�����وب�����ن�����ا اْغ���������رتت���������ك  م��������ا  ي�����ال�����ل�����ي  اهلل  ي��������ا 

اأن���������������ت ال���������������ذي ي���������ا رِب���������ن���������ا ت���������������دري ب���ن���ا

ون�������������دري دروب  يف  م�����������ص�����ي�����ن�����ا  م����������ا  ي����������ا 

ون�����ع�����ل�����م ي�������ق�������ني  ذا  ول���������ك���������ن  غ��������ف��������ل��������ه.. 

ج������ي������ن������ا وح�����������ّن�����������ا ن���������رجت���������ي غ������ف������ران������ك

وت������ت������ّح������دان������ا ه������ال������دن������ي������ا  يْف  ع�����������ص�����ن�����ا 

وال������ن������ف�������������ش ت�����غ�����ري�����ن�����ا ول������������و م���������ا ي�����غ�����ري

اأ������ص�����م�����ائ�����ك ب���������اأح���������ّب  داع������ي������ن������ك  اهلل  ي����������ْا 

ع����ي����وب����ن����ا احل���������ي���������اة  يْف  وت�������������ص������رت  ت�����غ�����ف�����ر 

غ����ي����وب����ن����ا و����������ص���������ّر  ن�����ظ�����ه�����ر  مب���������ا  واأدرى 

م�������ن ق�����ب�����ل من���������ص����ي و�����������ش  ح�����������ص�����اد دروب������ن������ا

م�������ّن�������ك اإل��������ي��������ك ي�������ك�������ون ق�����������ص�����د ه�����روب�����ن�����ا

م���������ن ف������ع������ل م���������ا مي�����ح�����ي�����ه ��������ص�������ّق ج����ي����وب����ن����ا

دن���������ي���������ا دن����������ّي����������ه دوب����������ه����������ا م����������ن دوب�������ن�������ا

ف�������ع�������ٍل م�������������ص������نٍي ع�������ّر��������ص�������ت ب���������ه �����ص����وب����ن����ا

ث����وب����ن����ا امل������ع������ا�������ص������ي  م  ت������ط������ّه������ر  اإّن������������������ك 

اإذا اأ�صلمتِك ليايل الرحيل

اإىل مبتدا

حتطني كالطري اإن ما تراءت له

واحة بالهجري

ت�صمني طيب الرتاب املعتق بالأمنيات 

وي�صتد وقع اخلطى يف دماِك

وت�صهل فيك خيول امل�صري 

لل�صاعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�صراف: خالد الظنحاين

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

ح�������ّن�������ا خ����ل����ي����ف����ه ك������ل������ّن������ا ف�����������رد وج������م������وع

دروع ل��������ه  وح��������ّن��������ا  ق�������اي�������دن�������ا  ي����ع����ي���������ش 

وع������ل������ى مي����ي����ن����ه ������ص�����ي�����ٍف ل�����ل�����ع�����دل م�������ص���ن���وع

م�����و������ص�����وع ك��������ل  يف  ل��������ل��������دار  ال���������������ولء  ك��������ل 

وال���������ص����ي����ق����ه ال�����ل�����ي ت���ف���ت�������ص���ي ال�����ع�����ني ب����دم����وع

اأع������ي�������������ش ح��������ر ورا����������ص���������ي احل����������ر م�����رف�����وع

م�����ان�����ي�����ب م����ت����ط����ب����ع ل�����ك�����ن ع�������ن�������دي ط����ب����وع

لن�����������ص�����ان ل������و م������ا ْع�����ط�����ى م�����ل�����ذات�����ه ال����ك����وع

ي������اأخ������ذه ح����ل����م ال�����ك�����ذب م�����ن ي�������وم ف���اأ����ص���ب���وع

راح��������������ة ق������ن������اع������ات������ه ي������ف������ّك������ر مب�����������ص�����روع

ب����ع���������ش ال������ع������رب ي����ت����ب����ع ول��������و ق��������ال م���ت���ب���وع

ق�����������ص�����ي�����دت�����ي..اإحت�����دد ال���������ص����ن����ف وال�����ن�����وع

م������������ادام �����ص����وت����ي احل��������ر م�����ق�����وي وم�������ص���م���وع

وال���������ص����ي����ق����ه ال������ل������ي ك����ل����ه����ا ح���������زن ودم���������وع

ق�������اي�������د م�����������ص�����ريت�����ن�����ا ب�������ع�������دل وق�����ن�����اع�����ه

ن�����ف�����دي ال������وط������ن ل������و ب�����اق�����ي ال����ع����م����ر ����ص���اع���ه

�������ي�������ده م�������م�������د وق����������������وة ذراع�������������ه ع���������������صْ

م���������ن ح������ّب������ه������ا ن���������������زرع غ��������اله��������ا زراع������������ه

ال���������ص����ج����اع����ه اأّم  ل������ك������ّن  م������ذل������ه  ه�������ي  م�������ا 

وداع���������ه ال������ع������زي������زة  ال����ن����ف���������ش  ع  وّدّ م�������ا 

ت�����ف�����ر������ش ع������ل������يَّ واأق���������������ول ������ص�����م�����ٍع وط�����اع�����ه

ال����ب���������ص����اع����ه م������ث������ل  ي������ن������ب������اع  دن������ي������ت������ه  يف 

وي��������ق��������ول ب�������ك�������ره ن����غ����ت����ن����ي ي��������ا ج����م����اع����ه

ح���������ص����ي����ل����ت����ه ك��������رث ال�����ت�����ع�����ب وال�����ق�����ط�����اع�����ه

م������ا ������ص�����ّدق�����ه وال�����ب�����ح�����ر م������ا �����ص����ي����ف ق���اع���ه

ال������ل������ي م����������ْا ع������ن������ده ل�����ل�����م�����راج�����ل ط����م����اع����ه

م��������ا ت�����������ص�����ّن�����ع ع������ل������وم امل��������ع��������اين ����ص���ن���اع���ه

اأ�������ص������ب������اب م����ن����ع����ي ع����ن����د ب��������اب ال�������ص���ج���اع���ه

على وردة القلب يهفو احلداء

كنحل يجيد الطنني

ووجلى جتيئك ذكرى �صجوٍن

تداعب ليل الأماين ال�صموت

وياأتي فرا�ش العذابات يهمي

كظل ظليل..
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أعالم عربية

حممد املاغوط

ولد الشاعر محمد املاغوط في مدينة »السلمية« 
يعد  1934، حيث  عام  مبحافظة حماه في سوريا 
العربي.  الوطن  في  النثر  قصيدة  رواد  أهم  أحد 
ولهما  صالح،  سنية  الراحلة  الشاعرة  من  تزوج 
متخرجة  و)سالفة(  طبيبة،  وتعمل  )شام(  بنتان 
من كلية الفنون اجلميلة بدمشق. كما يعتبر األديب 

الكبير املاغوط واحداً من الكبار الذين ساهموا في حتديد 
هوية وطبيعة وتوجه صحيفة »تشرين« السورية في نشأتها وصدورها 
وتطورها، وكذلك احلال عندما كتب زاوية »أليس في بالد العجائب« في 
مجلة »املستقبل« األسبوعية، وكانت بشهادة رئيس حتريرها الراحل نبيل 
القارئ  إلى  الصادقة واألختام  البيانات  بكل  خوري جواز مرور ممهوراً 
العربي، والسيما السوري، ملا كان لها من دور كبير في انتشار »املستقبل« 
املسلسالت  من  العديد  املاغوط  ألف  في سوريا.  وشائع  بارز  نحو  على 
التليفزيونية واألفالم السينمائية فضالً عن كتب الشعر والرواية واملسرح، 
ومن هذه املؤلفات على سبيل املثال ال احلصر: )حزن في ضوء القمر - 
شعر- بيروت 1959(، )غرفة مباليني اجلدران - شعر- بيروت 1960(، 
)العصفور األحدب - مسرحية - 1960(، )املهرج - مسرحية - 1960(، 
دمشق   - مسرحية   - السرب  )خارج   ،)1974  - رواية   - )األرجوحة 
مسلسل   - الغلط  )ويــن  تلفزيوني(،  مسلسل   - الليل  )حكايا   ،)1999
للسينما  العامة  املؤسسة  إنتاج   - فيلم سينمائي   - )احلدود  تلفزيوني(، 
السورية - بطولة الفنان دريد حلام(، )سأخون وطني - مجموعة مقاالت 

1987(، )سياف الزهور - نصوص - دمشق 2001(.

الهودج

سوداء كالليل 
بيضاء كالبرق 

صفراء كالشمع 
خضراء كالربيع 
حمراء كالغروب 
دافئة كالشمس 
باردة كاجلليد 

ألجلك شيّد اللوفر وقصر الشتاء ومتثال احلرية 
ونفي نابليون 
وانتحر هتلر 

وحوصرت عكا وستالينغراد 
وأزهرت حدائق بابل 

ودارت طواحني الهواء 
وصقلت حراب العرض 

وصهلت خيول الترحيب 
ورّش األرز وأطلقت أسراب احلمام 

وغصت القدس واملدينة وساحة القديس بطرس باخلطاة  
والتائبني واملصلني 

وأنت دائمة بعيدة ووحيدة كنجمة الشمال

أدب عالمي

دنيز لفرتوف

في  لفرتوف  دنيز  األميركية  الشاعرة  ولــدت 
من  تزوجت  ويلزية  وأم  روسي  أب  من  إجنلترا، 
الكاتب األميركي متشل جودمان واستقرت معه في 

الواليات املتحدة.
فقد  مبكراً،  الشعرية  لفرتوف  موهبة  ظهرت 
الثانية  أرسلت بعضا من قصائدها وهي في سن 

عشرة إلى ت. س. أليوت فكان رده رسالة بصفحتني 
يشجعها فيها، ويقدم لها النصائح. نشرت أول مجموعة شعرية لها عام 
أميركا،  في  شهرة لفرتوف  انطلقت  املزدوجة(.  )الصورة  بعنوان   1946
وليامز، وكذلك  تأثير شعراء مثل واالس ستيفنز ووليام كارلوس  حتت 
أولسن  ارتباطها مبا يعرف بشعراء »اجلبل األسود«، تشارلز  من خالل 
بالشكل  أسموه  ما  إلى  دعوا  الذين  دنكان،  وروبــرت  كريلي  وروبــرت 

الشعري »املفتوح« أو »العضوي«. 
منحت لفرتوف جوائز عديدة ونشرت ما يزيد على اخلمسني كتاباً بني 
الشعر والنثر. من عناوين كتبها الشعرية: )مجموعة قصائد مبكرة 1940 
- 1960(، )قصائد 1968 - 1972( وصدرت عام 1978، )احلياة حولنا: 
قصــائد مختارة عن الطبيعة - 1997(، )التيار والياقوت األزرق - 1997(، 

و)قصائد أخيرة - 1999(.

خامت العر�ض

خامت عرسي يقبع في سلة
كأنه في قعر بئر.

لن يأتي شيء كي يلتقطه ويرفعه
ليضعه في إصبعي مرة أخرى.

إنه يقبع
بني مفاتيح بيوت مهجورة،

بني مسامير تنتظر من يحتاجها ويدقها
في جدار ما،

أرقام هواتف ال أسماء ملحقة بها،
َمشابك ورق مهملة.
ال ميكن التخلي عنه

خشية أن يجلب احلظ السيئ.
ال ميكن بيعه

ألن الزواج كان جيدا بوقته،
ولو أن ذلك الوقت قد انتهى.

أميكن لصانع ماهر
أن يضع فيه أحجاراً المعة، يحوله

إلى حلية دائرية باهرة ال يستطيع أحد أن يستعملها
في خطوبة وقورة أو إلعطاء وعود

لن تدعه احلياة أن يفي بها؟ أن يغيره
إلى هدية بسيطة ميكنني أن أهديها من أجل الصداقة؟

وتر�صيخ  الوطني،  البناء  مرتكزات  وتفعيل  تدعيم  يف  ُقدمًا  مت�صي  الإمارات  دولة  »اإن 

مبداأ ال�صورى، وتطوير اآلياته من اأجل تلبية تطُلعات الوطن واملواطنني، مع الحتفاظ 

بخ�صو�صيتها الدينية والثقافية والجتماعية«.

�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان

رئي�س الدولة »حفظه اهلل«

اأمثال �شعبية

ما بي بطني بي من قدري 
مثل يضرب بالشخص الذي ال ُيدعى في املناسبات، وال ُيحترم من اآلخرين، 

ويضرب أيضاً مبن يحضر مناسبة للمشاركة وليس ملجرد األكل.

ما من خطبت له من كتبته له 
الله سبحانه وتعالى تكون مكتوبة على اإلنسان في حياته  إرادة  أن  أي 

ومماته، واملكتوب عليه مقدر له وليس هناك مهرب منه.

ما تشوف خيري إلني تعاين غيري 
بعد  إال  وأصحابه  أصدقائه  قيمة  يعرف  ال  الذي  باإلنسان  يضرب  مثل 

فراقهم ومعاشرة اآلخرين.

حرفة قدمية

صناعة احلصير أو السمة
املصنوعة  »السفة«  من  ُتصنع 
تؤخذ  إذ  النخيل،  ــوص  خ مــن 
وتنقع  باعاً  عشرين  بطول  السفة 
خياطتها،  وتسهيل  لتليينها  باملاء 
تبدأ  »الدفرة«  واملسلة  وباخليط 
مشكلة  السفة  بخياطة  ـــرأة  امل
نقطة البداية »القلدة األولى« التي 
لتبدأ  املـــرأة  قدمي  بــني  توضع 
تباعاً  بها  السفة  شريط  تشبيك 
الدفرة  مستخدمة  بعني  وعيناً 
إلى  التشبيك  ويستمر  واخلوص، 

أن تنتهي العشرون باعاً، ثم ُتقطع طولياً بالسكني. وتثنى نهاية السفة »القلدة 
الثانية«، وتخاط حواف احلصير بالدفرة واخليط، ثم تنظف من الشوائب بعد 
أن يكون تصنيعها قد استغرق قرابة األسبوع لتغدو جاهزة لفرشها في أرض 

البيت.

كنايات مالحية

)خرب السفينة(
أورده النوري، قال: يضرب للنمام الذي يكون في البيت، فيشعل الفتنة 

ببني أهله.
أو في السفينة فيشعلها بني البحارة. فيكون هؤالء اآلمنون قد دخل بينهم 
ذلك النمام ففرقهم وأحل اخلراب في مالهم وحاللهم، وأورده اجلهيمان في 

األمثال الشعبية في قلب جزيرة العرب، بنفس الصيغة.
ومن أمثلة اخلراب عند العرب قولهم:

خراب البصرة- من قول اإلمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه )تخرب 
البصرة مرتني( وفي اخلليج العربي )بعد خراب البصرة(.

)خراب سوبا(، وهو من أمثال السودان، وسوبا مدينة سودانية معروفة اليوم.
ونالحظ تقارب األول والثاني.

)خشبهم يرقل(
خشبهم: سفنهم، مراكبهم.

يرقل: يتمايل.
للمتذبذبني غير املستقرين على  أورده العبد احملسن. وقال: يضرب مثالً 

رأي واحد وملن يكون حالهم في ضعف وال قدرة لهم على مجابهة أعدائهم.
هم  ومن  مستقرة،  غير  أمورهم  ملن  يضرب  وقــال:  اجلهيمان،  وأورده 
يعيشون معاً ولكن على غير وفاق فيما بينهم ويجمعهم ظرف من ظروف 

املعيشة أو املجتمع.

عبارات

بروه 
أي املذكرة، وهي ورقة ُتكتب فيها مالحظات. أو هي رسالة صغيرة من 
قدمياً  الطفل  وكان  إليه.  املرسل  إلى  الراسل  من  أي  آخر  لشخص  شخص 
عندما يرسله أهله لشراء شيء من الدكان فيطلب من صاحب الدكان أن يعطيه 
حالوة نظير أتعابه وجهده وبأنه اشترى من عنده، وليس من عند أحد آخر، 
وعليه، فإن صاحب الدكان يعطيه شيئاً من احللوى، أو شيئاً من السكر ليأكله، 

وتسمى هذه الهدية )البروة(.

هب ريح
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يظل 
السؤال عن القواعد األخالقية ومدى تأثيرها على التقييم الفني ليس فقط سؤاالً عربياً أو 
العالم أجمع ال ميكن أن نضع خطاً فاصالً بني اإلنسان وإبداعه  حتى شرقياً، ولكن في 

وبالطبع مع اختالف الدرجة!
قبل نحو شهر، انتهى املأزق الذى عاشه املخرج العاملي »رومان  بوالنسكي« بعد أن قدَّم 
اعتذاره أمام عدسات املصورين مخاطباً كل الفضائيات بأنه أخطأ قبل  نحو 35 عاماً عندما مارس اجلنس مع 

فتاة قاصر وحصل على جائزة تكرميه فى مهرجان زويورخ بسويسرا وسط تصفيق اجلمهور وتسامحه.
كان » بوالنسكي« قد منع من استالم هذه اجلائزة منذ عامني عندما كان قيد التوقيف القانوني في سويسرا 
وظل خاضعاً للتحقيقات على مدى سبعة أشهر ثم ُسمح له بالعودة إلى فرنسا وهو ما دعا السلطة القضائية في 

أمريكا وقتها للتعبير عن غضبها ومالحقته قانونياً!
ظل اسم »رومان بوالنسكي« البولندي األصل الفرنسي اجلنسية يتردد ملتصقاً بفضيحة ارتكبها عام 1977 
في أمريكا عندما اعتدى على فتاة قاصر، وقبل إصدار احلكم بإدانته كان قد سافر إلى خارج أمريكا ولم يعد 
إليها منذ ذلك احلني رغم املطاردة اجلنائية له حتى مت توقيفه في زيورخ عام 2009 بسويسرا استعداداً لترحيله 

إلى الواليات املتحدة األمريكية وذلك تنفيذاً للقانون!
البعض أعلن وقتها غضبه من هذا اإلجراء خاصة وأن اجلرمية مر عليها 33 عاماً، بل إن الفتاة القاصر نفسها 
صارت زوجة وأُماً في اخلامسة واألربعني من عمرها وقد تسامحت معه وال تريد فتح امللف مرة أخرى.. ولكن 

هل حقيقة أُغلق امللف؟!
االتهام من املمكن أن يظل مفتوحاً وال يستطيع أحد في نفس الوقت إغالقه حتى بفعل قانون التقادم - وهو 
وذلك ألننا بصدد جرمية لها جانبها األخالقي.. قد تسقط األحكام  أحد القوانني املعمول بها في العالم كله – 
اجلنائية ولكن احلكم األخالقي دائماً له حضوره، فال تسامح أياً كان نوعه لالعتداء على فتاة قاصر حتى ولو 
كانت هذه العالقة قد متت برضاها.. ألن القانون يعتبر أن هناك طرفاً واحداً أصيالً في ارتكاب اجلرمية وهو 
الطرف البالغ لسن الرشد.. قد يتعاطف البعض مع املخرج باعتباره واحداً من أفضل مخرجي السينما العاملية. 
وعند تقييمه الفني ينبغي أال نضع في امليزان سلوكه الشخصي، إال أنني أرى أيضاً أن القانون ينبغي أن يأخذ 
مجراه حتى ولو انتهت القضية إلى تبرئة »رومان بوالنسكي« فإن من حقه أن ينعم بإحساس البراءة حتى لو 

حدث ذلك بعد أن جتاوز السبعني من عمره، فلقد كان في مطلع األربعينات عندما الحقه هذا االتهام!
لقد اعتبرت فرنسا - حيث يقيم على أرضها »رومان بوالنسكي« ويحمل جنسيتها- أن هذا التوقيف الذي 
حدث في سويسرا قبل عامني ينتقص منها، واعترض وزير الثقافة الفرنسي »فريدريك ميتران« رسمياً لدى 
سويسرا، حيث إن الشرطة السويسرية تعقَّبت »رومان« أثناء توجهه إلى مهرجان »زيورخ«. وبعد إلقاء القبض 
عليه لم يلغ حفل التكرمي قبل عامني ولكن قدم عنه شهادات من املخرجني والنقاد احلاضرين للمهرجان ولكنه 
غاب عن التكرمي.. وقد أقيم له قبل نحو شهر حفل التكرمي بأثر رجعي وقدَّم اعتذاره ألول مرة علناً وعلى 

رؤوس األشهاد. 
الشخصية كإنسان  أخطائه  يتجاوزون عن  أنهم  أي  الشرق؟  الغرب يختلف عنه في  الفنان في  تقييم  هل 

ويعزلونه متاماً وال يتبقَّى سوى اإلبداع؟
احلقيقة هي أن هذا الرأي ليس صائباً على إطالقه، فاجلرائم من هذا النوع ال يتسامح معها املجتمع األوروبي، 
وهم يعتبرون اجلميع ملتزمني وسواسية أمام القانون.. جرت بعض الضغوط على املستوى الرسمي ملنع ترحيل 
»بوالنسكي« إلى أمريكا وجنحت ليس بسبب اخلواطر، ولكن ألن هناك منفذاً قانونياً عثر عليه احملامي الفرنسي 
سمح لبوالنسكي بالعودة إلى باريس بدالً من تقدميه للمحاكمة في نيويورك، إال أن امللف لم يغلق بعد.. ويبقى 
أن اإلدانة األخالقية، حتى لو لم يدعمها حكم قضائي نهائي، تظل إدانة سواء في الشرق أم الغرب، ولكن السماح 

والتسامح أيضاً من سمات املجتمعات.
وال أدري بعد اعتذار »بوالنسكي« هل أغلق امللف نهائياً أم أنه ال يزال مفتوحاً، وهل سيظل بوالنسكي مالحقاً 

قانونياً من قبل الشرطة األمريكية؟ 

هل ُأغلق ملف »رومان بوالنسكي«؟!

شيء
في
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شخصيات

منذ سنوات قليلة كانت فكرة العثور على كواكب 
وكأنها  تبدو  الكون  تجوب  باألرض  شبيهة  نائية 
جزء من إحدى روايات الخيال العلمي، إال أن بعض 
علماء الفلك أكدوا مؤخراً على وجود كوكب صخري 

في الفضاء الخارجي ُيعرف باسم  »كيبلر 10«. 
أحد  العلماء فإن  أوردها  التي  للمعلومات  ووفقاً 
تم تشكيله من مواد صخرية  الكوكب  هذا  جوانب 
الجانب  بينما  مئوية،  درجة   1400 عند  منصهرة 
حيث  مفرغة  ــرودة  ب عن  عبارة  يكون  قد  اآلخــر 
ُيعتبر هذا الكوكب أول كوكب صخري يتم التأكيد 
حول  مدار  في  الكوكب  هذا  وينطلق  وجوده.  على 
نجم يتجاوز عمره ثمانية مليارات سنة ويبعد عن 
على  ُسمي  كما  ضوئية،  سنة    260 نحو  األرض 
اسم تلسكوب كيبلر للفضاء الذي تم رصده للمرة 
وسيلة  باستخدام   2009 عام  الفضاء  في  األولى 

ُعرفت باسم »المضوائية العابرة«.
العاملة  باتاال  ناتالى  األميركية  الفلك  عالمة 
والية  في  الحكومية  هوسيه«  »سان  جامعة  في 
كاليفورنيا األميركية والتي كتبت العديد من التقارير 
العلمية حول نتائج اكتشاف كوكب »كيبلر - 10« 
قالت في اجتماع لجمعية علماء الفلك األميركية في 
واشنطن »إن كوكب كيبلر - 10 يساعد على قياس 
الضوء الصادر من آالف النجوم بدقة عالية وعادة 
ما يبحث عنه التلسكوب هو مجموعة من األشكال 
الحجم والتي تظهر عندما يمر  المظلمة والصغيرة 
وأي  والتلسكوب،  النجم  بين  مسار  في  الكوكب 
كوكب مثل األرض يكون قادراً على تخفيض حجم 

الضوء الصادر عن النجم بنسبة0.01 بالمئة«.
عشرة  لديك  أن  »َتخيّل  الفلك:  عالمة  وتضيف 
أماكنها  عن  بإبعادها  وتقوم  إضاءة  مصباح  آالف 
ستجد أن النتيجة ُتشير عندئذ إلى أن هذا التغيير 

في اإلضاءة هو ما نسعى إليه«.
يثير   »10  - »كيبلر  كوكب  كان  البداية  ومنذ 
نه فقط من إزاحة 1.5  الكثير من الدهشة بسبب تمكُّ
بالمئة فقط من عدد تلك المصابيح الضوئية بسبب 
األرضية،  الكرة  على حجم  الحجم  في  تفوقه  عدم 
إال أن هذا األمر لم يؤثر على كونه كوكباً صخرياً.

وقد سعى العديد من العلماء إلى اكتساب المزيد 
حيث  النجم،  أغوار  لسبر  والتدريب  المعرفة  من 

توأم كوني؟
اكت�صاف كوكب �صخري ُي�صبه الأر�ش للمرة الأوىل يف تاريخ الف�صاء.

اإعداد: ح�سن توفيق

على  مثبتاً  عمالقاً  تلسكوباً  ذلك  في  استخدموا 
التغيرات  متابعة  على  يعمل  والذي  األرض  سطح 
مع  األمــر  مثلما  النجم  ضــوء  لها  يتعرض  التي 
وُيكمل  شمسه  من  قريباً  عادة  يقع  الذي  الكوكب 
دورة مدارية كل عشرين ساعة يقوم خاللها بصنع 

الدوائر الخاصة به.
هذه المتغيرات تحدث ليس بسبب قيام الكواكب 
أيضاً  ألنها  ولكن  فقط،  نجومها  حول  بالدوران 
ترتبط بها من الخلف أو األمام مع كل عملية دوران، 
ويكشف المقدار الهائل لتلك الحركات التي يقوم بها 
النجم عن الكتل النسبية لكل من الشمس والكوكب، 
ذا  سيكون  مع شمس ضخمة  كوكب صغير  فأي 
تأثير قليل، بينما يكون للكوكب الضخم مع شمس 
صغيرة تأثير أضخم، إال أن هذه الحركات ال تكون 

كبيرة بما يكفي.
العلماء  فإن   »10  - »كيبلر  الكوكب  حالة  وفي 
سيكونون قادرين على كشف المتغيرات في السرعة 

في حال عدم تجاوزها ثالثة أمتار في الثانية.
قديمة  الكوكب  بهذا  المرتبطة  الشمس  وتعتبر 
وهامدة مع وجود أضواء قليلة تنبعث منها أو بعض 
البقع الشمسية، حيث تتحرك بشكل عشوائي على 
تأثير صادر من  إلى حجب أي  السطح مما يؤدي 
الكوكب، وإن كانت تساعد في الكشف عن األحجام 

النسبية للنجم والكوكب.
وتتمثل الخطوة التالية في ضرورة قيام العلماء 
دقة،  أكثر  بطريقة  النجم  وضخامة  حجم  بمعرفة 
مدار  على  يتابعون  فإنهم  ذلك،  تحديد  أجل  ومن 
الصادر  الصغيرة لإلشعاع  المتغيرات  تلك  الساعة 
عن النجم عن طريق االهتزازات النجمية التي تجعل 
من أي نجم ُيصدر صوتاً يبدو وكأنه صوت جرس.
وقد قامت عالمة الفلك باتاال بمقارنة هذا النجم 
مستخدمة الموجات فوق الصوتية الخاصة بفحص 

الهزات األرضية وسبر أغوار باطن األرض.
النجمية  الــهــزات  أصـــوات  إن  بــاتــاال  وتــقــول 
الضخمة تختلف كثيراً عن أصوات الهزات األرضية 
كومبيوتر  أجهزة  استخدام  مع  وإنــه  الصغيرة، 
ضخمة، فإنه يمكن معرفة حجم وكتلة النجم والذي 
من حجم شمسنا  بالمئة   90 إلى  يصل حجمه  قد 

و106  بالمئة من قطرها.

من  مؤخراً  باتاال  مع  العامل  الفريق  تمكَّن  وقد 
حساب حجم وكتلة كوكب »كيبلر - 10« ومن ثم 
كثافته، إذ وفقاً للنتائج التي توصلوا إليها فإن حجم 
هذا الكوكب يبلغ 1.4 مرة لحجم األرض، كما تبلغ 
أن  كما  المكعب.  السنتيمتر  في  8.8  جرام  كثافته 
كثافته تزيد قليالً عن كثافة األرض إال أنها ال تزال 
ُتشير إلى أنه كوكب صخري يحتوي على كمية من 

الحديد أكبر من تلك التي يحتويها باطن األرض.
جيوفرى  كاليفورنيا  جامعة  في  الفلك  عالم  أما 
الكواكب  عــن  البحث  فــي  المتخصص  مــارســي 
فيقول:  باتاال  فريق  مع  يتعاون  والذي  ومتابعتها 
عمالقة  غازية  كواكب  اكتشاف  استطعنا  »لقد 
الهدف  أن  إال  الماضية،  سنة  عشرة  الخمس  عبر 
حياة  تضم  عوالم  اكتشاف  في  يتمثل  األساسي 

عليها تشبه الحياة على كوكب األرض.
كثيراً  يشبه  ال  الكوكب  هذا  أن  الواضح  ومن 
كوكب األرض فهو ال يزال كبيراً جداً، إضافة إلى 
أنه ال يتمتع بوجود غالف  سخونته الشديدة، كما 

جوي«.
أيضاً  ُيشبه  ال  الكوكب  »هــذا  قائالً:  ويضيف 
كوكب المشتري الضخم المملوء بالغاز، كما أنه غير 
كوكباً  ُيعتبر  إذ  سطحه،  على  حياة  لوجود  صالح 
انتقالياً بين الكوكب الغازي الضخم والكوكب الذي 

نأمل في اكتشافه«.
جامعة  في  فلكي  عالم  وهــو  جونيان  ادوارد 
فيالنوفا بوالية بنسلفانيا األميركية يرى أن هناك 
احتماالً بأن آثار وبقايا كوكب بحجم المشتري قد 

تكون ضلَّت طريقها واقتربت كثيراً من شمسها.
الموضوع  كثيراً  »يشغلني  جونيان:  ويضيف 
زمن  منذ  األرض  يشبه  كوكب  بوجود  المتعلق 
يظهر  أن  يمكنه  المشتري  بحجم  فكوكب  طويل، 

ويتحرك في الفضاء بصفته كوكباً صخرياً«.
من  العديد  ــاره  أث ــذي  ال الجدل  من  وبالرغم 
دها في الشكل  الفالسفة والعلماء حول األرض وتفرُّ
تلك  أنه وبعد مرور  قرون على  إال  والمواصفات، 
التساؤالت، يظهر هذا الكوكب »كيبلر10-« ليتحول 
لدراسة  الخاضعة  المهمة  المواد  من  واحــدة  إلى 
واهتمام علماء الفلك بصفته أول كوكب صخري يتم 

العثور عليه.

علوم و تكنولوجيا

> ُسمي على اسم تلسكوب كيبلر للفضاء
> ينطلق في مدار حول نجم عمره ثمانية مليارات سنة

> يبعد عن األرض نحو 260  سنة ضوئية
> حجمه يبلغ 1.4 مرة لحجم األرض

كيبلر 10
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كلمة العدد
»قمة الريا�س« لدول جمل�س التعاون اخلليجي تعك�س 

مدى التقدم الذي مت�ضي فيه دول املنطقة على طريق 

الوحدة. فاأقام ملوك وروؤ�ضاء الدول اخلليجية م�رشوع 

املوافقة  �ضتكون  التي  املوحدة  االقت�ضادية  االتفاقية 

اأول اإجناز عملي مهم يرتتب على قيام جمل�س  عليها 

الطبيعية  العالقات  لتوثيق  مهمة  وخطوة  التعاون، 

االأ�ضقاء برباط امل�ضلحة امل�ضرتكة، وهي  القائمة بني 

اخلطوة التي و�ضفها اأمني جمل�س التعاون باأنها تاأتي 

من  ولتجعل  اخلليجي،  املواطن  طموحات  عن  تعبرياً 

البيت اخلليجي �ضاحًة واحدًة.

الدعامة  هي  االقت�ضاد  وحدة  اأن  اأكدت  قد  والتجربة 

القوية التي يقوم فوقها �رشح الوحدة ال�ضاملة، ومما 

يثري االأمل يف امل�ضتقبل اأن بحث قمة الريا�س اخلليجية 

نف�ضه  الوقت  يف  ياأتي  االقت�ضادية  الوحدة  مل�رشوع 

موحد  �ضيا�ضي خليجي  توجه  و�ضع  فيه  يجري  الذي 

للمرحلة القادمة على امل�ضتويني العربي والدويل.

احتوى غالف العدد الرابع 
والعشرون من شهر نوفمبر 

لعام 1972 على تغطية 
الحتفاالت دولة اإلمارات بعيد 

الفطر السعيد، وتوجهت 
أسرة حترير مجلة )الشرطة 

واألمن العام( بأجمل التهاني 
وأحلى األماني إلى صاحب 

السمو الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، وأصحاب 

السمو حكام اإلمارات.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

»التأثير السلبي لبرامج 
التلفزيون« هو مصدر من 

مصادر التلوث البيئي املعنوي، 
نبت في عاملنا املعاصر في 

صورة اختراع اإلذاعات املرئية 
»التلفزيون«، والذي سجل في 

أعوام قليلة انتشاراً ساحقاً 
فرض وجوده في مختلف 
اجملتمعات املتقدمة منها 

واملتخلفة على حٍد سواء، 
وقّدم برامجه التي جتمع 

بني الصوت والصورة بصورة 
عشوائية ال تفرِّق بني اجلمهور 

املتباين في عاداته وتقاليده 
وسلوكياته وفئات عمره، وهو 
األمر الذي يؤدي بالضرورة إلى 

إحداث آثاره السيئة في نفوس 
وسلوكيات قطاعات واسعة 

من اجلماهير التي تتناسب 
معها البرامج املقدمة.

مدير العالقات العامة يشن حملة ضد »الخنافس«
اخلنف�ضة ظاهرة انت�رشت هذه االأيام!!

ترددت اأكرث من مرة يف كتابة هذا التحقيق وزاد ترددي 

عندما عاد حمررو املجلة يحملون اآراء النا�س حول هذا 

املو�ضوع.. ومل يكن م�ضدر هذا الرتدد عدم اإمياين به.. اأو 

الأن هذا املو�ضوع من التفاهة مبكان اأن نتحدث عنه.. 

اأعرفهم  اأ�ضخا�ضًا  اأن هناك  ولكن الرتدد كان يكمن يف 

جيداً مظهرهم ي�ضري اإىل اأنهم )خناف�س(.. ويف احلقيقة 

جباههم  تعلو  اأُنا�س  وهناك  واإنتاج..  عمل  رجال  هم 

تقا�ضيم الرجولة.. وعالمات اجلد وبداخلهم طفل �ضغري 

م�ضتهرت ال ي�ضتطيع اأخذ قرار.. ولكنني قررت اأن اأن�رش ما 

حمله يل مندوبو املجلة اإجابة على �ضوؤال واحد الأكرث 

من �ضخ�ضية لها مكانتها يف جمتمعنا.

فريق  تكوين  على  اأبوظبي  يف  الوزراء  جمل�س  وافق 

للفر�ضان يكون تابعًا لوزارة الداخلية. وعلى الفور اأمر 

باإيفاد  الداخلية  وزير  حممد  بن  مبارك  ال�ضيخ  �ضمو 

دورة  يف  للوزارة  التابعني  الفر�ضان  رجال  من  �ضتة 

تدريبية اإىل اجلمهورية العربية ال�ضورية.

ا�ضتقباله  اإىل دم�ضق حيث كان يف  الوفد  ولقد و�ضل 

باملطار الرائد ب�ضيم الطائف، قائد فريق الفرو�ضية يف 

ال�ضورية،  العربية  الداخلي يف اجلمهورية  االأمن  قوى 

والعقيد متقاعد جميل ملحم اخلبري ب�ضوؤون الفرو�ضية 

وعدد من اأفراد فر�ضان االأمن العام ال�ضوري.

تخت�س ال�رشطة باملحافظة على النظام واالأمن العام، 

فاعليها،  على  والقب�س  اجلرائم  منع  االأخ�س  وعلى 

وحماية اأرواح النا�س واأمالكهم، وتنفيذ ما تفر�ضه عليها 

القوانني واالأنظمة.

وال�رشطة عند ممار�ضتها لهذه االخت�ضا�ضات تقوم باأعمال 

عدة، فمنها االأعمال التي ت�ضتهدف منع ارتكاب اجلرمية 

ت�ضتهدف  التي  االأعمال  الالزمة، ومنها  التدابري  باتخاذ 

ردع مرتكبي اجلرائم عن طريق مالحقتهم وجمع االأدلة، 

ويق�ضد  االجتماعي  الطابع  عليها  يغلب  اأعمال  ومنها 

بها حماية اجلانحني وتقومي �ضلوكهم.

مت ت�ضكيل فريق للتمثيل تابع لنادي ال�رشطة ي�ضم 

مبدئيًا خالد عبد اللطيف، جمعة املحالوي و�ضامل 

متنوعة،  متثيليات  الفريق  هذا  ويقدم  عبداهلل، 

مت�ضلة ببع�س امل�ضاكل االجتماعية التي يحياها 

)فكاهية(،  �ضورة  يف  و�ضعت  وقد  املجتمع،  هذا 

اأن�ضئ  الذي  ال�رشطة  نادي  م�رشح  على  ويقدمها 

اأنحاء  كل  من  ال�ضباب  يوميًا  وي�ضتقبل  حديثًا، 

ال�رشطة  فريق  اأن  بالذكر،  جدير  هو  ومما  الوطن. 

اجلدد  املمثلني  وي�ضتقبل  بعد  يكتمل  للتمثيل مل 

الذين لديهم ا�ضتعداد فني.
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األرشيف
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اجتماع مديري شرطة اإلمارات 
برئاسة العقيد خلفان خميس

 شرطة أبوظبي تحتفل بتخريج
»دورة الالسلكي الفنية العاشرة«

نواة فريق الفروسية
صور خاصة من دمشق لمجلة الشرطة
لفريق الفروسية الموجود حاليًا هناك

الوظيفة اإلدارية للشرطة

تمثيليات سهرة بنادي الشرطة

ملديري  اجتماع  عقد 

برئا�ضة  االإمارات  �رشطة 

خمي�س  خلفان  العقيد 

وكيل وزارة الداخلية مت 

خالله مناق�ضة عدد من 

اخلا�ضة  املو�ضوعات 

على  واالأمن  بال�رشطة 

م�ضتوى الدولة.

االإدارة العامة لل�رشطة باأبوظبي  احتفلت 

الفنية  الال�ضلكي  »دورة  بتخريج 

اأ�ضهر  �ضبعة  ا�ضتغرقت  التي  العا�رشة« 

خاللها  تلقوا  دار�ضًا   61 فيها  و�ضارك 

درا�ضات عملية ونظرية يف اأ�ضول املخابرة 

والكهرباء  الال�ضلكية  والنظريات  وال�ضفرة 

واالأمواج  والهوائيات  واملغناطي�س 

ومعلومات  االإجنليزية  واللغة  الال�ضلكية 

عن اأجهزة االإنذار املبكر والكومبيوتر.

دورة  تخريج  نف�ضه  اليوم  يف  مت  كما 

التي  الال�ضلكية  االأجهزة  ميكانيك 

ا�ضتغرقت 13 �ضهراً.

اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  ال�ضمو  تلقى �ضاحب 

معايل  من  تهنئة  برقية  الدولة  رئي�س  نهيان 

الداخلية  لل�ضوؤون  الدولة  وزير  علي  بن  حمودة 

مبنا�ضبة عيد االأ�ضحى املبارك.

منا�ضبة  اأغتنم  برقيته:  يف  الوزير  معايل  وقال 

�ضموكم  مقام  اإىل  الأرفع  املبارك  االأ�ضحى  عيد 

با�ضمي وبالنيابة عن �ضباط واأفراد قوى ال�رشطة 

واالأمن اأحرَّ التهاين واأخل�س التربيكات، داعني اهلل 

حكام  ال�ضمو  واأ�ضحاب  �ضموكم  على  يعيده  اأن 

دولة  �ضعب  وعلى  والعافية،  بال�ضحة  االإمارات 

االإمارات بالرفعة واملجد حتت قيادتكم الر�ضيدة 

وكل عام واأنتم بخري.

تهنئة لسمو رئيس الدولة بعيد األضحى المبارك

اأ�ضدر معايل حمودة بن علي وزير الدولة 

يق�ضي  تنظيميًا  قراراً  الداخلية  لل�ضوؤون 

ملقت�ضيات  وفقًا  للوزير  يجوز  باأنه 

امل�ضلحة العامة تعديل عقود اال�ضتخدام 

املحلية لل�ضباط غري املواطنني اإىل عقود 

ا�ضتخدام خارجية.

جواز تعديل العقود 
المحلية إلى خارجية
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نوفمبر

مع التصدي احلازم جلرائم 
اخملدرات، فإن هناك نظرة 
إنسانية إلى هؤالء الذين 

سقطوا في براثن هذه 
السموم، واحلرص على 
عالجهم من هذا الداء 

الذي يفتك بأجسادهم 
ونفوسهم، والعودة بهم 

عناصر صاحلة في اجملتمع، 
وكانت إقامة مراكز عالج 

اإلدمان تعبيراً عن هذا 
احلرص، وفي هذا العدد 
عرض جلانب من اجلهود 

املثمرة في هذا اجملال.

ا�ضتقبل معايل الفريق الركن الدكتور حممد بن 

�ضعادة  مبكتبه  الداخلية  وزير  البادي  �ضعيد 

اال�ضت�ضاري  املجل�س  رئي�س  امل�ضعود  عبداهلل 

الوطني.

امل�ضعود  رحمة  �ضعادة  معاليه  ا�ضتقبل  كما 

و�ضناعة  جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

اأبوظبي.

ومت خالل اللقائني بحث عدد من املو�ضوعات 

ر�ضالة  معاليه  وتلقى  امل�ضرتك،  االهتمام  ذات 

وزير  حارب  بن  �ضعود  بن  بدر  معايل  من 

تلقى  كما  ال�ضقيقة.  عمان  ب�ضلطنة  الداخلية 

معايل وزير الداخلية ر�ضالة من معايل ال�ضيخ 

عبداهلل بن خليفة اآل ثاين نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر ال�ضقيقة.

1
9
9
6

الفريق البادي ناقش مع كبار الضباط
خطوات تطبيق قانون اإلقامة اجلديد

تلقى رسالتني من نظيريه الُعماني والقطري
معايل وزير الداخلية يستقبل رئيس املجلس االستشاري الوطني ورئيس غرفة أبوظبي

حممد  الدكتور  الركن  الفريق  معايل  عقد 

اجتماعًا  الداخلية  وزير  البادي  �ضعيد  بن 

�ضعادة  بح�ضور  الوزارة  مقر  يف  مو�ضعًا 

و�ضعادة  الوزارة،  اللواء �ضقر غبا�س وكيل 

اللواء اأحمد �ضام�س الوكيل امل�ضاعد ل�ضوؤون 

حميد  اللواء  و�ضعادة  والتخطيط،  االإدارة 

علي �ضيف املفت�س العام بالوزارة، و�ضعادة 

اللواء �ضاحي خلفان قائد عام �رشطة دبي، 

وعدد من امل�ضوؤولني وكبار ال�ضباط بوزارة 

الداخلية. وناق�س االجتماع خطوات تطبيق 

�ضاأن  يف   1996 ل�ضنة   13 رقم  القانون 

تنظيم دخول واإقامة االأجانب.
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الركن  العميد  رعاية  حتت 

مدير  الكعبي  عبيد  حممد 

والتطوير  التخطيط  عام 

اختتمت  الداخلية  بوزارة 

ال�رشطة  بطولة  فعاليات 

لكرة   12 رقم  ال�ضنوية 

على  اأقيمت  والتي  الطاولة، 

ال�رشطة  مدر�ضة  �ضالة 

فرق   10 مب�ضاركة  بال�ضارقة 

تاأهل  اإىل جمموعتني  مت  ُق�ضِّ

اأبوظبي  النهائي  قبل  للدور 

ودبي وكلية ال�رشطة وحر�س 

احلدود.

اأبوظبي  من  كل  هزمية  بدون  النهائية  للمباراة  �ضعد 

الرائد  اللقاء  و�ضهد  وممتعًا،  مثرياً  لقاًء  وكان  ودبي 

خلف عبداهلل مدير مدر�ضة ال�رشطة، والرائد عبد امللك 

جاين مدير االحتاد، والرائد ح�ضني حممد ح�ضني اأمني 

�رش اللجنة الريا�ضية ل�رشطة اأبوظبي وجمهور ا�ضتمتع 

باللمحات الفنية التي قدمها الالعبون �ضواء من خالل 

مباراة نهائي الفرق اأو الفردي.

�آليات مدرعة كانت ت�ستخدم يف �سلك �ل�سرطة و�لد�خلية.

منت�سبان من »مرور �أبوظبي« خالل حترير خمالفة مرورية ل�سائق متهور.

َحَملة �لر�ية يف مدر�سة »�ل�سرطة« خالل �أحد �لحتفالت. 

بدايات
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ختام مثير لبطولة الشرطة لكرة الطاولة بالتخصص

أبوظبي تفوز عىل ديب 1/3 يف هنائي بطولة الفرق
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أكرمنا  و  رسله  إلينا  أرســل  أنه  سبحانه  الله  كرم  من 
بخيرهم صلي الله عليه وسلم وجعلنا من فضله سبحانه خير 
الشكر  منا  كبيرة تستوجب  نعمة  للناس وهذه  أخرجت  أمة 

الدائم.
وكان حبيبنا }]{ وما زال بشيراً و نذيراً، فقال فيما 
َمثَلِي  رواه البخاري ومسلم عن أبي موسي األشعري: »إِنَّ 
َوَمثََل َما َبَعثَنَِي الله ِبِه َكَمثَِل َرُجٍل أََتى َقْوَمُه َفَقاَل َيا َقْوِم إِنِّي 
يَْش ِبَعيْنَيَّ َوإِنِّي أََنا النَِّذيُر الُْعْرَياُن َفالنََّجاَء، َفأََطاَعُه  َرأَْيُت اجْلَ
وا َفاْنَطلَُقوا َعلَى ُمْهلَتِِهْم، َوَكذََّبْت َطاِئَفةٌ  َطاِئَفةٌ ِمْن قْوِمِه َفأَْدجَلُ
يُْش َفأَْهلََكُهْم َواْجتَاَحُهْم،  ِمنُْهْم َفأَْصبَُحوا َمَكاَنُهْم َفَصبََّحُهْم اجْلَ
َمْن َعَصاِني  َوَمثَُل  ِبِه  َما ِجئُْت  َواتَّبََع  أََطاَعنِي  َمْن  َمثَُل  َفَذلَِك 

.» قِّ َوَكذََّب َما ِجئُْت ِبِه ِمْن احْلَ
وروى أبو هريرة عن النبي }]{ أنه ما من أحد ميوت 
إال ندم قالوا: فما ندمه يا رسول الله؟ قال: إن كان محسناً 

ندم أن ال يكون ازداد وإن كان مسيئاً ندم أن ال يكون نزع.
يا من ال يسمع قول ناصح.. أما هذا الشيب دليل واضح!

مِلَن ُنحدِّث؟.. مِلَن ُنحدِّث والقلب غائب؟!
ليتنا نعلم مستقره فنُكاتب.. ليتنا نعرف أين قلبك فنرسل 

إليه رسالة. 
قلنا له: بياض الشيب َفَضَحك.. َفَضِحك، يجمع التقصير 

إلى التفريق ويُضم، وينوي فعل الذنوب فيعزم وَيُهم.
ويحك.. ويحك.. تأمل.. تأمل هالل الهدى، فما خفي وال 
غم، واسمع وعظ العبر فقد زعزع اجلبال السم، وأيقظ قلبك 
بحر  في  وعم  الصم،  أسِمع  ال  فإني  بربك  واستعن  الغافل، 
حزنك على ذنوب تعم، فلقد بالغنا في زجرك يا من بالزجر 

. قد أّمّ
اآلية  في  »كنتم«  كلمة  تفسير  في  العلماء  اختلف  ولقد 
الكرمية )كنتم خير أمة أخرجت للناس(، فمنهم من قال: إن 
معنى )كنتم( أنتم مثل قوله تعالى )وكان الله غفوراً رحيماً( 
الفعل على بنية املاضي  الزجاج وابن قتيبة. وقد يأتي  قاله 
وهو ذاهب أو مستقبل كقوله )كنتم( ومعناه أنتم ومثله ) إذ 
قال الله( أي وإذ يقول ومثله )أتى أمر الله (، ومثله )من كان 

في املهد( ومثله )فسقناه إلى بلد ميت( أي )فنسوقه(. 
قال أبو هريرة في قوله )كنتم خير أمة أخرجت للناس( 
يجيئون بهم واألغالل في أعناقهم فيدخلون في اإلسالم قال 
عطية يشهدون لألنبياء بالتبليغ اعلم أن اخليرية تشمل أمتنا 
أولها وآخرها وإن كان لألول فضل السبق، عن أنس عن النبي 
خير  أوله  يدري  ال  املطر  مثل  أمتي  )مثل  قال  أنه   }[{
الصحابة  تفضيل  في  تردداً  يوجب  هذا  قيل  فإن  آخره(  أم 
فاجلواب أنه أراد تقريب آخر األمة إلى أولها في الفضل كما 
تقول ال أدري أوجه هذا الثواب خير أم مؤخره, وقد علم أن 
وجهه أفضل لكنك تريد تقريب مؤخره من وجهه في اجلود 

ذكره ابن قتيبة. 
فأما فضل الصحابة فال يشك فيه إذ لهم صبر على احلق ال 
يشاركهم فيه أحد. كان بالل يعذب في الرمضاء ويقولون له 
قل الالت والعزى وهو يقول أحد أحد، وكان عم الزبير يعلق 
الزبير ويدخن عليه بالنار ويقول ارجع إلى الكفر فيقول ال 

أرجع. أخبرنا عبد الوهاب بن املبارك أخبرنا أبو احلسن علي 
بن محمد بن اخلطيب أنبأنا أحمد بن يوسف أنبأنا احلسني بن 
صفوان أخبرنا أبو بكر القرشي أخبرنا علي ابن اجلعد أخبرنا 
عمرو بن الشمر حدثني إسماعيل السدي قال سمعت أبا أراكة 
قال صليت مع علي رضي الله عنه صالة الفجر فلما سلم 
انفتل عن ميينه ثم مكث كأن عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس 
رأيت  لقد  والله  فقال  يده  قلب  قيد رمح  املسجد  على حائط 
أصحاب رسول الله }]{ فما أرى اليوم أحداً يشبههم، لقد 
كانوا يصبحون ُشعثاً غبراً بني أعينهم أمثال ركب املعزى قد 
باتوا لله سجداً وقياماً يتلون كتاب الله يراوحون بني جباههم 
وأقدامهم فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما مييد الشجر في 
يوم الريح وهملت أعينهم حتى ُتبل ثيابهم، والله لكأن القوم 
باتوا غافلني ثم نهض فما رئي بعد ذلك مفتراً يضحك حتى 

ضربه ابن ملجم.
ولقد جاء من بعد الصحابة سادات برزوا في العلم والعمل؛ 
كان أبو مسلم اخلوالني قد علَّق في مسجده سوطاً يعذب به 
نفسه كلما فترت ويقول أتظن الصحابة أن يستأثروا مبحمد 
دوننا والله ألزاحمنهم عليه زحاماً حتى يعلموا أنهم قد خلفوا 
رجاالً. وكان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم ألف ركعة، 
وكان كهمس يختم في الشهر تسعني ختمة، وصلى سليمان 
سفيان  وكان  سنة،  أربعني  العشاء  بوضوء  الفجر  التيمي 
الثوري غاية في العلم والعمل فغلبه اخلوف فصار يبول الدم 
فحمل ماؤه إلى الطبيب فقال هذا ال يشبه ماء املسلمني هذا ماء 

الرهبان هذا رجل فتت احلزن كبده. 
يراني  من  إلى  واشوقاه  يقول  اخلواص  عبيدة  أبو  كان 
وال أراه، وكان ولهان املجنون يقول: عدمت قلباً يحب غيرك 
املجانني لم  أّنت بسواك. وقيل لبعض عقالء  وثكلت خواطر 
الدنيا سميت  ملا طال حبسي عنه في  فقال:  سميت مجنوناً 

مجنوناً خلوف فراقه.
ـــــــا يـــفـــيـــق ــــك م ــــب ــــح ــــي ي ــــب ــــل ق

ـــــــا يــــنــــام ــــي م ــــن ــــي ــــــن ع وجــــــف
ــى ــت ـــــد طـــــــال فــــيــــك الــــلــــيــــل ح ق

ــــــرام ــــــص ــــــال لـــــــه ان ــــــق مـــــــا ي
ـــــــــد ــــــه راك ــــــي ـــــــم ف ـــــــج ـــــــن وال

ــــه الـــــظـــــالم ــــع والـــــفـــــجـــــر ميــــن
ـــــة ـــــهـــــاي ــــــر ن ــــــي ــــــغ ـــــــل ب ـــــــي ل

ــــــاح خـــــتـــــام ــــــت ــــــف ولـــــــكـــــــل م
ـــــي وصــــلــــك الــــعــــيــــش الـــهـــنـــي ف

ـــــــــــزؤام ـــــــــــوت ال وهـــــــجـــــــرك امل
 قال بعض الصاحلني، لقيت غالماً في طريق مكة ميشي 
وحده فقلت له ما معك مؤنس؟ قال بلى قلت أين هو؟ قال 
أمامي وخلفي وعن مييني وعن شمالي ومن فوقي. قلت أما 
والتوحيد  اإلخالص  قال  هو؟  أين  قلت  بلى  قال  زاد؟  معك 
الرفيق  فقال  مرافقتي؟  في  لك  هل  قلت  والتوكل.  واإلميان 
يشغل عن الله عز وجل وال أحب أن أرافق من يشغلني عنه 
طرفة عني قلت أما تستوحش في هذه البرية؟ قال إن األنس 
خفتها  ما  السباع  بني  كنت  فلو  كل وحشة  عني  قطع  بالله 

خير أمة

 ي�صرنا ا�صتقبال ا�صتف�صاراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�صرعية، و�صيتوىل الإجابة عنها الدكتور عمر عبد الكايف.

فتاوى الناس
fatawyalnas@gmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02
ص.ب: 38999 

�س- اأري �سورًا متعددة للم�سلني يف م�ساألة تكبريات االنتقاالت يف 

ال�سالة فاأي منها ال�سحيح؟ وما اأحكام التكبري يف ال�سالة؟ 

نقول والله أعلم:

اأحكام الّتكبري:

التّكبير في الّصالة
تكبيرة اإلحرام:

تكبيرة اإلحرام فرض من فروض الّصالة. وهي قول املصلّي الفتتاح الّصالة 
)اللّه أكبر( أو كّل ذكر يصير به شارعاً في الّصالة.

وتنظر أحكامها في مصطلح )تكبيرة اإلحرام(.
تكبيرات االنتقاالت:

يرى جمهور الفقهاء أّن تكبيرات االنتقاالت سنّة.
قال ابن املنذر : بهذا قال أبو بكر الّصّديق وعمر وجابر وقيس بن عبادة 
والّشعبّي واألوزاعّي وسعيد بن عبد العزيز وأبوحنيفة ومالك والّشافعّي، ونقله 
ابن بّطال أيضا عن عثمان وعلّي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن 
الّزبير ومكحول والنّخعّي وأبي ثور. ودليل اجلمهور حديث املسيء صالته، 
منها  فذكر  واجباتها،  فعلّمه  علّمه صالته،  وسلم  عليه  الله  النّبّي صلى  فإّن 
تكبيرة اإلحرام، ولم يذكر تكبيرات االنتقاالت وهذا موضع البيان ووقته وال 

يجوز التّأخير عنه .
على  فمحمولة  ورفــع  خفض  كّل  في  التّكبير  تثبت  الّتي  األحاديث  أّمــا 
االستحباب، منها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: 
»كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الّصالة يكبّر حني يقوم، ثّم 
يكبّر حني يركع، ثّم يقول سمع اللّه ملن حمده حني يرفع صلبه من الّركوع، ثّم 

يقول وهو قائم رّبنا لك احلمد، ثّم يكبّر حني يهوي ساجداً، ثّم يكبّر حني يرفع 
رأسه، ثّم يكبّر حني يسجد، ثّم يكبّر حني يرفع رأسه، ثّم يفعل ذلك في الّصالة 
كلّها حتّى يقضيها، ويكبّر حني يقوم من املثنى بعد اجللوس«. واحلديث فيه 
إثبات التّكبير في كّل خفض ورفع إال في رفعه من الّركوع، فإّنه يقول: سمع 
اللّه ملن حمده . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: »كان رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم يكبّر في كّل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر رضي 

الله عنهما«.
ويرى أحمد بن حنبل في املشهور عنه أّن تكبير اخلفض والّرفع واجب، وهو 
قول إسحاق بن راهويه وداود، ألّن النّبّي صلى الله عليه وسلم أمر به وأمره 

للوجوب، وفعله. وقال: »صلّوا كما رأيتموني أصلّي«.
وقد روى أبو داود عن علّي بن يحيى بن خاّلد عن عّمه عن النّبّي صلى 
الله عليه وسلم أّنه قال: »ال تتّم صالة ألحد من النّاس حتّى يتوّضأ - إلى 
قوله - ثّم يكبّر، ثّم يركع حتّى تطمئّن مفاصله، ثّم يقول سمع اللّه ملن حمده 
حتّى يستوي قائماً، ثّم يقول اللّه أكبر، ثّم يسجد حتّى يطمئّن ساجداً، ثّم يقول: 
اللّه أكبر ويرفع رأسه حتّى يستوي قاعدا، ثّم يقول اللّه أكبر ثّم يسجد حتّى 
تطمئّن مفاصله، ثّم يرفع رأسه فيكبّر، فإذا فعل ذلك فقد مّتت صالته«. وهذا 

نّص في وجوب التّكبير.
وألّن مواضع هذه األذكار أركان الّصالة فكان فيها ذكر واجب كالقيام.

إّن التّكبير إمّنا هو إيذان بحركات اإلمام وشعار الّصالة وليس بسنّة إال في 
اجلماعة . فأّما من صلّى وحده فال بأس أن يكبّر.

أّول  بالنّيّة  أُِمَر  املكلّف  أّن  فهي  االنتقاالت:  تكبيرات  مشروعية  حكمة  أما 
الّصالة مقرونة بالتّكبير، وكان من حّقه أن يستصحب النّيّة إلى آخر الّصالة، 

فأمر أن يجّدد العهد في أثنائها بالتّكبير الّذي هو شعار النّيّة.

95العدد 491 نوفمبر 942011 العدد 491 نوفمبر 2011

إشراقات إيمانية

كان اأبو م�شلم اخلولين 

قد علَّق يف م�شجده 

�شوطًا يعذب به نف�شه 

كلما فرتت ويقول اأتظن 

ال�شحابة اأن ي�شتاأثروا 

مبحمد دوننا واهلل 

لأزاحمنهم عليه زحامًا

تكلمني!  فال  رأيتني  إذا  نعم  قال  ألك حاجة؟  قلت 
فقلت ادع لي قال حجب الله طرفك عن كل معصية 
أين  حبيبي  قلت  يرضيه.  فيما  الفكر  قلبك  وألهم 
ألقاك؟ قال أما في الدنيا فال حتدث نفسك بلقائي 
وأما اآلخرة فإنها جتمع املتقني فإن طلبتني هناك 
فاطلبني في زمرة الناظرين إلى الله عز وجل. قلت 
وكيف علمت؟ قال بغض طرفي له عن كل محرم 
واجتنابي فيه كل منكر ومأثم وقد سألته أن يجعل 
جنتي النظر إليه ثم صاح وأقبل يسعى حتى غاب 

عن بصري.
وكما قال ابن اجلوزي: سبحان من قدمنا على 
جميع الناس وسقانا من معرفته أروى كأس وجعل 
له على األمة  نبينا أفضل نبي رعى وساس فلما فضَّ
أمة  خير  )كنتم  لنا  قال  الهمة  بعلو  علينا  وأنعم 
أخرجت للناس(، أفي األمم مثل أبي بكر الصديق 
أو عمر الذي أغص كسرى بالريق أو عثمان الصابر 
العميق  الغمر  العلم  بحر  علي  أو  املذيق  مر  على 
والزبير  مثل طلحة  أفيهم  والعباس  مثل حمزة  أو 
القرينني أو سعد وسعيد، هيهات من أين لهم صبر 
خباب وخبيب ومن مثل االثنني إن شبهناهم بهم 

أبعدنا القياس، هل شجرة الرضوان في أشجارهم 
هل وقعة بدر من أسمارهم؟ إمنا عرضت لهم غزاة 
)كنتم  األنفاس  مع  وجهادنا  أعمارهم،  جميع  في 
خير أمة أخرجت للناس(، أين أصحاب األنبياء من 
أصحابنا، هيهات ما القوم من أضرابنا، وال ثوابهم 

في األخرى مثل ثوابنا، نتق اجلبل فقالوا:

 أقلنا ونحن قلنا في كتابنا على العينني والرأس 
)كنتم خير أمة أخرجت للناس(، ردوا كتابهم وقد 
ُفْك  قد  الهجر  وقيد  صنماً  وطلبوا  وُصْك،  ُسطر 
وَشّكوا عند اجلبل وما فينا من يشك، اعتقدوا للخالق 
في  وما  إلهاً(  لنا  )اجعل  اليم  يوم  فقالوا  أشباهاً، 
عقائدنا نحن التباس، آثر الصحابة الفقر واملجاعة 
النصارى  وسألت  بالطاعة،  الدنيا  عن  واشتغلوا 
أعند  األضراس،  قوت  طلبوا  إمنا  للمجاعة،  مائدة 
بن  كعامر  متعبديهم  أفي  أويس،  كزهد  رهبانهم 
ضوء  ليس  هيهات  كالفضيل،  خايفهم  أفي  قيس، 
الشمس كاملقباس، أفيهم مثل بشر ومعروف، أفي 
زهادهم مذكور معروف، أفي طوائفهم طائفة صلت 
وقد صلصلت السيوف ورنت األقواس، أفيهم، مثل 
أبي حنيفة ومالك أو كالشافعي الهادي إلى املسالك، 
كيف ال متدحه وهو أجل من ذلك ما أحسن بنيانه 
ابن  أو  وأنبل،  احلسن  من  أعلى  أفيهم  واألساس، 
بذل  الذي  كأحمد  أو  تقبل،  بالورع  الذي  سيرين 
نفسه، تالله ما فيهم مثل ابن حنبل، ارفع صوتك 

بهذا وال بأس )كنتم خير أمة أخرجت للناس(.
فهالَّ سرنا خلف القوم عسى أن نلحق ركبهم.
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األمــراض  أكثر  من  السكري  مــرض  يعتبر 
به  اإلصابة  نسبة  وتبلغ  الناس،  بني  انتشاراً 
العالم، وقد عرف  أنحاء  كافة  في   %  10 حوالي 
اإلنسان هذا املرض منذ زمن طويل وفشل في 
)لنغر  الهولندي  الطبيب  اكتشف  حتى  عالجه، 
هانس( دور بعض أجزاء البنكرياس في تخفيض 
أبحاث وجتارب  الدم، وبعد  السكر في  مستوى 
طويلة قام بها األطباء، اكتشف طبيبان كنديان في 
عام 1921 األنسولني الذي يضبط نسبة السكر 
التغلب على  اإلنسان من  الدم، وبذلك متكَّن  في 

هذا املرض اخلطير في حينه.
اختصاصي  معروف،  أحمد  الدكتور  وأشار 

أمراض باطنية في إدارة اخلدمات الطبية في شرطة 
أبوظبي، إلى أن نسبة اإلصابة مبرض السكري في الدولة تعد مرتفعة جداً فقد 
تراوحت ما بني 25 - 40 %، مقارنة مبختلف دول العالم، مما يستدعي اتخاذ 

إجراءات حاسمة للحد من معدالت تزايده.
وعرَّف معروف مرض السكري بأنه ارتفاع في نسبة السكر بالدم، وهي 
حالة مزمنة تنتج عن نقص جزئي أو كلي في هرمون األنسولني والذي هو 
الدم  في  السكر  مبساعدة  ليقوم  البنكرياس  غدة  تفرزه  هرمون  عن  عبارة 
للدخول إلى خاليا اجلسم حيث يتحول إلى طاقة تساعد اجلسم على احلركة، 

يستطيع  وال  الدم،  في  يزيد  السكر  فإن  اجلسم  في  األنسولني  يقل  وعندما 
اجلسم االستفادة منه، ولذلك نراه يظهر في البول.

سكري  هما:  رئيسيني  نوعني  السكري  ملرض  أن  إلى  معروف  وأشــار 
سن  في  وحتدث  تقريباً(   %  10( قليلة  به  اإلصابة  نسبة  وتكون  الصغار، 
إفراز  عن  متاماً  عاجزاً  البنكرياس  ويكون   25 والشباب حتت سن  الطفولة 
مع  األربعني  فوق سن  البالغني  عادة  ويصيب  الكبار،   األنسولني، وسكري 
معظم  ويعاني   ،٪  90 النوع  بهذا  اإلصابة  وتبلغ  االستثناءات،  بعض  وجود 
املصابني من زيادة الوزن، وينتج هذا النوع عن خلل في مفعول األنسولني 
أو في إنتاج اجلسم له. وأيا كان نوع السكري، فإن األعراض املرضية لهما 
تتشابه، حيث يالحظ عند املصابني، شعور باالنحطاط العام والتعب والوهن 
اجلسدي مع كثرة التبول والعطش وعدم قدرة األطفال واملسنني على التحكم 
وتذبذب  الرؤية  عدم وضوح  احلاالت  بعض  في  ذلك  ويصاحب  البول،  في 
مستوى اإلبصار، كما يحدث خدران وتنميل في األطراف وإصابة بعض أجزاء 
واخلدوش،  اجلروح  اندمال  بطء  مع  الفطرية  وااللتهابات  بالدمامل  اجلسم 

وأحياناً حتدث حاالت إغماء وحتدث عادة في نوع سكري الصغار.
املرض  هذا  ظهور  على  املساعدة  العوامل  تتعدد  معروف،  للدكتور  ووفقاً 

ومنها:
1 - العوامل الوراثية والعائلية: فإذا كان أحد الوالدين مصاباً بالسكري، فإن 
احتمال إصابة االبن في منتصف عمره تقارب 10 % ، بينما إذا كان كال الوالدين 
مصابني، فان احتمال إصابة االبن ترتفع إلى 20 % وقد تصل إلى30 % عندما 

يتقدم به العمر.
2 - البدانة وقلة النشاط اجلسماني: فاإلفراط في تناول الطعام وباألخص 
السكريات وقلة النشاط البدني يؤديان إلى زيادة الوزن وبالتالي تزداد احتمالية 

اإلصابة بالسكري.
3 - إصابة اجلسم ببعض أمراض الغدد الصماء كاالنسمام الدرقي وزيادة 

هرمون الكورتيزون، وكذلك اعتالل الكبد والبنكرياس املزمنني.
4 -  تناول بعض األدوية مثل مركبات الكورتيزون )حبوب، دهون، بخاخ.. 

الخ(، واحلامض النيكوتايني وبعض مدرات البول وحبوب منع احلمل.
5 - تعاطي الكحول واخلمور والتي تؤدي إلى تلف البنكرياس وعجزه عن 

القيام بوظائفه احليوية املهمة.
6 - عوامل نفسية كالتعرض للمصائب واحملن الشديدة، أو إصابة اجلسم 

بالتهابات حادة أثر حوادث خطيرة أو عمليات جراحية.
7 - احلمل، ويعرف بسكري احلمل، ويكون مؤقتاً ويجب مراقبة احلامل 

ما القولون؟

قناة عضلية حتمل  في شكل  الغليظة  األمعاء  من  هو جزء  القولون 
فضالت الطعام إلى املستقيم. وينقسم القولون إلى أربعة أقسام، هي: 
والقولون  النازل  والقولون  املستعرض  والقولون  الصاعد  القولون 

املستقيم.

ما اأ�سباب مر�س القولون الع�سبي؟

> التوتر العصبي.
احلريقة،  األطعمة  مثل  القولون  علي  تؤثر  التي  األطعمة  >  تناول 

التوابل، الشطة، املخلل أو الدهون.

ما اأعرا�س مر�س القولون الع�سبي؟

انتفاخ   إلى  ويؤدي  واالمتصاص  الهضم  عمليات  في  >  اضطراب 
وتقلصات وحساسية من بعض األطعمة.

أخرى في صورة  وأحيانا  إمساك شديد  >  آالم شديدة في صورة 
إسهال.

> ارتفاع شديد في احلموضة.
> الشعور باالختناق الشديد وضيق في التنفس.

> العصبية.
> سوء في الهضم.

> ألم في أسفل البطن.
> بلغم أبيض في الصباح يسبب التقيؤ.
> حساسية واختناق من بعض الروائح.

> صعوبة في إخراج الفضالت.
> سماع صوت عند التنفس.
> الشعور بنبض أعلى املعدة

وكيف تتم عملية العالج؟

> ابتعد عن التوتر فهو السبب الرئيسي لرجوع احلالة.
> جتنب تناول األطعمة احلريقة، التوابل، الشطة، املخلل أو الدهون.

الشعور  وقت  الهاضمة  األنزميات  أو  التقلص  مضادات  >  تناول 
باآلالم.

> تناول أدوية تساعد على تنظيم حركة القولون.
> جتنب اإلمساك.
> جتنب الليمون.

> جتنب الشاي الثقيل.

القولون العصبي

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com
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اإعداد :اأمرية الري�سي

ت�سوير: حممد علي

صحة

باهتمام إذ أن هبوط مستوى السكر في الدم عند احلامل يعرض اجلنني للوفاة 
أو إلى إصابة دماغه، أما ارتفاع مستوى السكر في الدم فيعرض اجلنني إلى 

اإلصابة بتشوهات مختلفة وقد يؤدي إلى اإلجهاض.
وأكد معروف على أن مرض السكري  داء مزمن وال يوجد عالج مثالي له 
حتى اآلن، لكن هناك وسائل كثيرة ناجحة وفعالة للسيطرة عليه واحلد من 
مضاعفاته ومن أهمها أن يتفهم املصاب طبيعة مرضه، وأن يتقبل تطبيق كافة 
اإلرشادات املعطاة له من قبل الطبيب بدقة واهتمام، كذلك على مريض السكري 
إتقان استخدام أجهزة فحص السكري، واحلمية الغذائية بحيث يتم االعتدال 
والبطاطا واخلبز، واالعتدال  كالسكر واألرز  الكربوهيدراتية  املواد  تناول  في 
في تناول الدهون واإلكثار من تناول األطعمة الغنية باأللياف كاخلضراوات 
والفواكه مع االنتباه لكمية السكر املوجودة فيها، كذلك ينبغي استخدام احملليات 

الصناعية عند الرغبة في حتلية الشاي والقهوة والعصير.
ومن األمور املهمة التي يجب االهتمام بها، االلتزام بكمية السعرات احلرارية 
نفس  في  الغذاء  يكون  إن  مراعاة  مع  املعالج،  الطبيب  قبل  من  بها  املوصى 
الوقت متوازناً ومتنوعاً بحيث يحتوي على النشويات والبروتينات والدهون 

والفيتامينات واملعادن وبنسب دقيقة ومحسوبة. 
كما يوصي الدكتور معروف مريض السكري مبمارسة الرياضة يومياً، إذ 
الدم وتخفيض  كبير من سكر  استهالك جزء  على  الرياضية  التمارين  تعمل 
حيث  للسكر  اخلافضة  احلبوب  استخدام  وكذلك  اجلسم،  في  الدهون  نسبة 
ُتعطى هذه احلبوب للمصابني مبرض السكري من النوع الثاني )سكري الكبار( 
ومينع أخذها من قبل املصابني بالنوع األول )سكري الصغار(، وقد وجد أن 
هذه احلبوب تفقد فعاليتها مبرور الوقت، وعندئذ فإنه يجب التحول لألنسولني.

وهناك نوعان من العالج باألدوية: األول يؤخذ عن طريق الفم ويعمل على 
حتفيز البنكرياس إلفراز األنسولني، أما النوع الثاني فهي حقن األنسولني التي 

تصب مباشرة في مجرى الدم وتقوم بخفض نسبة السكر فوراً. 
البنكرياس أو حقن اخلاليا اجلذعية فما زالت نتائجها غير  أما عن زراعة 

مرضية ومازالت في أطوارها التمهيدية.
وأشار معروف إلى عالج جديد للسكري يتمثل في تناول 37 حبة فراولة 
مختبر  من  أمريكيون  باحثون  أشار  حيث  الطبيب،  زيارة  عن  يبعدك  يومياً 
الـ«فيسيتني«،  مادة  أن  إلى  سالك«،  »معهد  في  اخللوية  العصبية  البيولوجيا 
املوجودة في الفراولة أكثر من أي فاكهة أخرى، مفيدة لصحة اإلنسان بسبب 
مرض  تعقيدات  من  التخفيف  في  ومساهمتها  للتأكسد،  املضادة  خصائصها 
السكري، وأكد الباحثون أن تأثير هذه املادة التي يعرف أنها مضادة للتأكسد 
حتمي األعصاب، وميكن أن حتمي من يتبعون نظاماً غذائياً من البحر األبيض 
املتوسط، ومن خالل الدراسة التي أعطيت لفئران مصابة بالسكري تعتبر غذاًء 
بالـ»فيسيتني«، كما اتضح أن املرض سجل تراجعاً ملحوظاً في تضخم  غنياً 
على  تعد مؤشراً  التي  البول،  في  العالية  البروتني  معدالت  وانخفضت  الكلى 
وان«  »بالس  مجلة  في  الدراسة  نتائج  نشرت  وقد  الكلى،  مبرض  اإلصابة 
األمريكية، وسجل أيضاً تراجع في معدالت السكر التي ترتبط بالبروتينات في 
الدم والدماغ، مع العلم أن االرتباط هذا يولد نشاطاً التهابياً يعتقد أنه يؤدي إلى 

اإلصابة ببعض أمراض السرطان.

السكري .. 
والوقاية بقنطار من الفراولة

الدكتور أحمد معروف

برنامج غذائي ليوم يحتوي على 1900 سعر حراري تقريبًا:

> الفطور:
بيضة واحدة أو ملعقتا لبنة، نصف رغيف قمح، طماطم حبة صغيرة، 

كوب حليب بدون سكر أو كوب لنب، برتقال حبة وسط.
> الغداء:

8 مالعق طعام فريكة، حلمة حمراء مشوية ) كمية معتدلة (، ربع رغيف 
قمح، سلطة خضار بدون زيت، تفاحة صغيرة.

> العشاء:
حبات  خمس  قمح،  رغيف  ربع  مالعق حمص،  خمس  جبنة،  قرص 

زيتون، كوب شاي محلى بسويتام.
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باعتماد تشكيل ما يقارب من 40٪ من املواطنني من مجموع املشاركني 
االلتزام  مع  املستهدفني  املتدربني  ضمن  من  ليكونوا  البرنامج،  هذا  في 

باعتماد أفضل املمارسات املتبعة في هذا اجملال. 

ة أن يتضمن املشروع فرص نقل املعرفة لكافة  وقد حرصت شركة صحّ
املشروع  من  يتجزأ  ال  باعتباره جزء  أبوظبي  إمارة  في  املعنيني  الشركاء 
دة في هذا االطار  مبا يؤسس لشراكة مستدامة  ومنهجية عمل موحّ

احليوي وبشكل قابل للقياس. 

برنامج  وتنفيذ  بتطوير  الكوارث  إلدارة  األوروبية  األكادميية  تقوم  بدورها 
واملعارف  املهارات  كافة  للمشاركني  يوفر  أن  شأنه  من  شامل  تدريبي 
األساسية والضرورية لتقدميها جلميع املرضى الذين يحتاجون إلى رعاية 
من  القصوى  االستفادة  على  البرنامج  يساعد  كما  طارئة.  أو  عاجلة 
ن  املوارد في حوادث اإلصابات اجلماعية وحاالت الكوارث من جهة، ويحسّ
التي  والرعاية  واإلنعاش  واالستجابة  التأهب  وفعالية  وكفاءة  جودة 
واملساندة  العالجية  املرافق  وكافة  املستشفيات  العاملون في  يقدمها 
نائب  الكتبي،  قال خليفة  البرنامج  هذا  على  أخرى.  وتعليقاً  جهة  من 
الطبية  الكوارث  إدارة  «تعتبر  (صحة):  شركة  في  العمليات  رئيس 
والتي  الطبي  الكادر  ينفذها  التي   ً تعقيدا األكثر  املهام  من  واحدة 
ً وتنسيقاً منهجي ومهني واحترافي. كما أن احلاجة إلى  تتطلب تضافرا
املعرفة والقدرة على تخطيط وتنظيم النظام الصحي واملهارة املهنية 
أعلى  توفير  في  كبير  بشكل  ستساهم  الكوارث،  وضع  مع  والتكيف 
مستوى من اجلودة في الرعاية الطبية ألكبر عدد من املصابني في خالل 

األوضاع احلرجة». 

لعمالئها،  الصحية  اخلدمات  مستويات  أعلى  تقدمي  على  منها  حرصاً 
أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عن إطالق برنامجها 
والكوارث  األزمات  إلدارة  نوعه  من  األول  األكادميي  والتدريبي  التعليمي 

وذلك في مقرها الرئيسي وكافة املرافق التابعة لها. 

الوظيفة  املستويات  كافة  من  موظف   1000 البرنامج  في  شارك 
والتخصصية، مؤكدةً  رامثتسالا ةردابمل ةيقيقحلا ةقالطنالا ىلع كلذب 

في الطاقات البشرية. ويرمي البرنامج الذي يقام بالتعاون مع األكادميية 
شركة  في  العاملني  وقدرات  طاقات  لتعزيز  الكوارث،  إلدارة  األوروبية 

(صحة)، إلى جانب إتباع نهج موحد ومتكامل في هذا اجملال.

خدمات  تعزيز  في  كامل  عام  مدار  على  ميتد  الذي  البرنامج  يساهم 
ويضمن  املستشفيات،  في  اجملتمع  شرائح  خملتلف  املقدمة  الطوارئ 

التأهب واالستعداد املستقر واملستدام للعاملني هناك والتي جتلّت 

العمل  فرص  وخلق  الوطنية  الكوادر  لدعم  استراتيجيتها  إطار  ضمن 
املناسبة لألفراد الذين يتطلعون إلطالق مسيرتهم املهنيّة في القطاع 
ي، أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عن توظيف  الصحّ
الصحية،  منشآتها  ضمن  األقسام  مختلف  في  إماراتي  مواطن   627
مجلس  مع  بالتعاون   ً مؤخرا وظيفية  مقابالت  معهم  أجرت  أن  بعد 
أول  الفريق  توجيهات  مع  جتاوباً  اخلطوة  هذه  وتأتي  للتوطني  أبوظبي 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  آل نهيان ولي  زايد  بن  محمد  الشيخ 
للقوات املسلحة، والتي وجهت بتوفير 6,000 وظيفة حكومية ملواطني 

دولة اإلمارات.

في  املساندة  للخدمات  التنفيذي  املدير  الهاملي،  حمد  محمد  وقال 
ً من هذه املبادرة ملواطني  شركة (صحة): «نحن سعداء بأن نكون جزءا

الدولة، حيث تأتي هذه املبادرة ضمن اطار استراتيجية «صحة» لتوفير 
ومساعدتهم  الصحية  الرعاية  مجال  في  للدخول  للمواطنني  فرص 

على تطوير مهاراتهم وتعزيز معرفتهم. 

وتأتي هذه املبادرة ترجمة جلهود احلكومة ورؤية القيادة الرشيدة الرامية 
ً لتوصيات ورشة عمل  إلى تنمية رأس املال البشري في اإلمارة، وتنفيذا
التوطني التي أقيمت في اذار املاضي برعاية كرمية من الشيخ هزاع بن 
التنفيذي  اجمللس  رئيس  نائب  الوطني،  األمن  مستشار  نهيان،  آل  زايد 

إلمارة أبوظبي.»

وانطالقاً من حرص صحة وامتثاالً إلحدى أولوياتها في تطوير الكفاءات 
م  صمّ والذي  «إنطالقه»  برنامج  تدشني  مت  التوطني  ودعم  الوطنية 
َ إلدراجهم في الوظائف  خصيصاً لتدريب وتأهيل كافة املرشحني متهيدا

التي مت ترشيحهم لها. 

وسيتم تطبيق البرنامج على مرحلتني، األولى متتد ملدة شهرين وسيتم 
إلى  باإلضافة  الشخصية  مهاراته  لتطوير  املوظف  تدريب  خاللها  من 
تدريبه تدريباً مكثفاً على اكتساب املهارات التقنية املتعلقة  بالوظيفة 
كاستخدام برنامج سيرنير اإللكتروني املطبق في مستشفيات (صحة). 

أما املرحلة الثانية والتي متتد ملدة 10 أشهر والتي سيتم فيها تدريب املوظف 
بدايتا تدريباً مكثفاً ملدة شهرين على املهام الوظيفية، ومن بعدها سيقوم 
تقييمه.  سيتم  أساسها  على  والتي  الوظيفية  مهامه  بأداء  املوظف 

مادة �إعلنية
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وأضاف: »الصعوبات التي يعاني منها الكثير من تكرار بطء االستجابة 
والتدريب  التعليم  محدودية  عن  ناجتة  الكوارث  حالة  في  الطبية 
الطبية  الكوارث  خطط  من  األدنى  احلد  ويوفر  اجملال،  بهذا  الكافيني 
الشمولية واإلجراءات والبروتوكوالت ذات الصلة، إلى جانب ندرة املهارة 

واخلبرة بني املوظفني املسؤولني على املستويني التشغيلي واالداري. 

ضروري  أمر  الكوارث  طب  جوانب  جميع  في  والتدريب  التعليم  ويعتبر 
للكوارث  االستجابة  في  العاملني  وجميع  املوظفني  وكبار  للمخططني 
الرعاية  خدمات  مستويات  أعلى  تقدمي  أجل  من  والطبية  الصحية 

الصحية.«

مبادرة »مسؤول« 
أبوظبي  شركة  أعلنت  اجملتمع،  أفراد  كافة  مع  تواصلها  تعزيز  بهدف 
من  يتم  »مسؤول«   مبادرة  إطالقها  عن  )صحة(  الصحية  للخدمات 
والعمالء  املرضى  آراء    للتعرف على  خاللها تنظيم اجتماعات فصلية 

على حد سواء.  

ستتاح  حيث  رسمي،  غير  جو  في  االجتماعات  هذه  وستعقد 
القرار  صناع  مع  مباشرة  التفاعل  فرصة  وعائالتهم  للمرضى 
والتعرف  من جهة،  أدائهم  لتقييم  صحة  مستشفيات  في  واملسؤولني 
أخرى.  جهة  من  يتلقونها  التي  الصحية  الرعاية  حول  آرائهم  على 

رسمية  غير  مفتوحة  قنوات  لتوفير  محاولة  اجلديدة  املبادرة  هذه  تعد 
للتواصل مع العمالء الذين يتأثروا مباشرة مبعايير الرعاية الصحية

املقدمة لهم. وتأمل شركة )صحة( ومنشآتها من خالل هذه املبادرة في 
تأسيس قنوات واضحة تساهم في التعرف على آراء الناس مبوضوعية، 

وذلك لضمان إيالء أراء اجلمهور واملرضى اهتماماً كبيراً.

وقال محمد الظاهري، نائب املدير التنفيذي ملستشفى الرحبة: »تهدف 
وجميع  الرحبة  مستشفى  بني  التواصل  تعزيز  إلى  »مسؤول«  مبادرة 
وسّكان  املرضى  وبني  جهة  من  )صحة(  لشركة  التابعة  املستشفيات 

إمارة أبوظبي من جهة أخرى.  

ويتمحور دور هذه الفعالّية حول فهم احتياجات املرضى وسماع آرائهم 
وأفكارهم والتي بدورها تساعدنا على بناء منوذج خدمات صحّية عالي 

املستوى يلّبي احتياجات املرضى ويرتقي إلى مستوى تطلعاتهم«. 

بأن  الغربية  مستشفيات  مدير  املزروعي  عيسى  سالم  أكد  جهته  من 
هذه اخلطوة تأتي في سياق تعزيز التواصل مع املرضى وعائالتهم بعيداً 
اللقاءات  من  النوع  هذا  أن  حيث  واملقترحات،  الشكاوى  صناديق  عن 
يتيح الوصول للشخص املسؤول بصورة فورية وفعالة، االمر الذي يتيح 
لصاحب الفكرة أو املقترح أيضاً إيصال فكرته بالشكل الصحيح وبكل 
صراحة وشفافية. ونرجو أن يستمر هذا النوع من اللقاءات حتى نصل 
في نهاية املطاف ملا نتطلع إليه من مستوى خدمات يرقى لذوق مرضانا 

وذويهم.  

باإلنابة:  اخلارجية  العالجية  اخلدمات  مدير  القبيسي،  راشد  وأضاف 
»نطمح من خالل مبادرة مسؤول إلى التواصل مع مراجعينا وذويهم

وأدائنا  خدماتنا  عن  وطموحاتهم  واهتماماتهم  احتياجاتهم  لفهم 
عبر اللقاء املباشر. فوجودنا هو ألجلهم، وهم على رأس أولوياتنا، وهم 
للوصول  خدماتنا  مستوى  وحتسني  أدائنا  لتقييم  مصادرنا  أهم  إحدى 

إلى التمييز ولنيل رضاهم.«

التابعة لشركة  الرعاية الصحية  املبادرة جميع موفري  شارك في هذه 
اجملالس  هذه  اجتماعات  عقد  مت  حيث  )صحة( 

الفصلية في مباني مختلفة تابعة ملستشفيات 
شركة »صحة«، مبا في ذلك مدينة الشيخ خليفة 
مستشفى  الكورنيش،  مستشفى  الطبية، 
توام،  مستشفى  املفرق،  مستشفى  الرحبة، 
ومراكز  الغربية  مستشفيات  العني،  مستشفى 

اخلدمات العالجية اخلارجية. 

455  مريضًا يف أوىل جلسات مبادرة 
»مسؤول«

»مسؤول«،  مبادرة  ضمن  اجللسات  اولى  وفي 
والتي  الفصلية  جلساتها  أولى  »صحة«  عقدت 
للتعرف  فصلية  اجتماعات  تنظيم  خاللها  من  مت 
حيث  سواء،   حد  على  والعمالء  املرضى  آراء  على 
في  رسمي  غير  جو  في  االجتماعات  هذه  عقدت 
إتاحة  مت  حيث  »صحة«  مستشفيات  مختلف 
مع  مباشرة  التفاعل  وعائالتهم  للمرضى  فرصة 
صناع القرار واملسؤولني في مستشفيات »صحة« 
لتقييم أدائهم من جهة، والتعرف على آرائهم حول 

الرعاية الصحية التي يتلقونها من جهة أخرى.

إدارة  مجلس  رئيس  القبيسي  بدر  سيف  وقال 
)صحة(  الصحية  للخدمات  أبوظبي  شركة 
إال انعكاس ملدى  اطالقنا ملبادرة »مسؤول« ما هو 
تطوير  في  ورغبتها  بعملها  مؤسساتنا  ثقة 
من  اجلمهور  دفع  على  والعمل  املقدمة،  اخلدمات 
املقترحات  تقدمي  في  للتفاعل  وعمالء  مرضى 
فكلنا  مؤسستنا،  من  جزءاً  كونهم  واملالحظات، 

مسؤول .

التعامل  روح  توثيق  إلى  الرائعة  املبادرة  هذه  خالل  من  نأمل  وأضاف، 
وتبادل اآلراء بني مسؤولي ومديري املستشفيات واملرضى وعائالتهم .

العني:  ملستشفى  التنفيذي  الرئيس  جيبسون  جورج  السيد  وقال 
مجال  وفي  صحة  شركة  مستشفيات  احدى  هي  العني  »مستشفى 
سعينا من اجل توفير رعاية صحية افضل تأتي مبادرة »مسؤول« التي 
العني ومجتمع  مرضانا  من  واملالحظات  املقترحات  الى  االستماع  تتيح 
ككل. وهذه املقترحات واملالحظات سوف تساعدنا على حتسني مستوى 
العني. مجتمع  احتياجات  مع  لتتماشى  وتطويرها  املقدمة  اخلدمة 

من جانبه أثنى السيد هال شيلتون املدير التنفيذي بالوكالة مبستشفى 
املفرق والتي تديرها شركة مبرنغراد العاملية  على مبارده شركة )صحة( 
بعقد مبادرة »مسؤول« التي لها اثر كبير  في حتسني وتطوير اخلدمات 
املقدمة للمرضى واملراجعني مبا يتناسب مع احتياجاتهم ألنها من خالل 
كمستخدمني  الحتياجاتهم  أفكار  وطرح  مناقشات  من  يطرحونها  ما 
مبادة  خالل  من  باملستشفيات  املقدمة  اخلدمات  من  ومستفيدين 
على  اكبر  بشكل  بالفائدة  ستعود  والتي  مسؤول 
بتوفير أفضل اخلدمات الصحية لهم وفق  املرضى 

أعلى املستويات.

وأضاف شيلتون ان هذه املبادرة تأتي في إطار اجلهود 
الصحية  للخدمات  أبوظبي  شركة  بني  املبذولة 
زيادة  بهدف  لها  التابعة  واملستشفيات  »صحة« 
الفعالة  املشاركة  على  وحثهم  اجلمهور  توعية 
وطرح ما يرونه مناسباً، ما يؤدي إلى حتسني جودة 
بالفائدة  ما يتم تقدميه من خدمات صحية ويعود 
على حياة وصحة األفراد في مجتمع دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وعلى هذه األرض الطيبة. 

وقال شيلتون اننا اليوم وبفضل الدعم الالمحدود 
اخلدمات  مبستوى  نرتقي   املسؤولني  قبل  من 
واملقيمني  املواطنني  للمرضى  املقدمة  الصحية 
اخلدمات  مستوى  في  نوعية  نقلة  لدينا   وأصبح 
يضعنا  مبا  ابوظبي.  إمارة  في  املتوفرة  الصحية 
اخلدمات  تقدمي  في  العاملية  املعايير  أعلى  يواكب  متطور  مبستوى 

الصحية بنظام صحي متميز واهتمام ورعاية عاملية. 

خليفة  الشيخ  ملدينة  التنفيذي  املدير  ستابلز،  جيف  السيد  وصرح 
بدوري  والتي  )صحة(  شركة  طرف  من  رائعة  ملبادرة  »إنها  الطبية: 
أشجعها، بل هي شهادة على التزامنا املتواصل لتحسني رعاية املرضى، 
جتربة املرضى، وخدمة العمالء.  أنا فخور بأن أكون جزءاً من مبادرة كهذه، 
ألساعد على ضمان التفاعل بني قيادة املستشفى ومرضانا وعائالتهم 
وجس نبض اجملتمع الذي نقوم بخدمته. نريد أن نسمع  آلراء مرضانا مع 
مستوى  على  العمالء  وخدمة  املرضى  رعاية  في  بالتميز  التام  اإللتزام 

مدينة الشيخ خليفة الطبية.«

 “يتمحور دور مبادرة 
“مسؤول” حول فهم احتياجات 

املرضى ومساع آرائهم 
وأفكارهم واليت من شأنها 
ان تساعد على بناء منوذج 

خدمات صحّية عالي املستوى”

مادة �إعلنية
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نحو طبٍق غذائي صحي ألبنائنا
اإعداد: با�سل ثريا

تغذية

أنصح اليافعين بتناول 
»الطبق الغذائي 

الصحي« المكون 
من الخضراوات 

والنشويات 
والبروتينات والفواكه

في  الصحة  وزارة  عنها  كشفت  التي  األرقــام 
اإلمارات مبناسبة »اليوم اخلليجي لصحة الشباب 
واليافعني 2011« تبعث على القلق، فهي تشير الى 
)من  اليــافعني  املدارس  طـــالب  من   %  39٫2 أن 
عمر 10 إلى 19 عاماً( مصابون بزيـادة الوزن، وأن 
بصورة  بدنياً  نشاطاً  ال ميارسون  منهم   %  82.8

للمدارس،  املجاورة  واملطاعم  والبقاالت  املدرسية 
والصلصات  والدهون  الزيوت  أنواع  ملعرفة  وذلك 
واملواد الكيميائية احلافظة واحمللية واملنكهة وامللونة 
التي استخدمت فيها، وكمية امللح والسكر والتوابل، 
وعدد السعرات احلرارية، وتاريخ الصالحية، وغير 

ذلك من أمور الصحة والسالمة العامة.

طبق �شحي 

وينصح الريسي أولياء األمور بتشجيع أبنائهم 
تناول ما يسمى  املدارس على  اليافعني من طالب 
بـ »الطبق الغذائي الصحي«، وهو عبارة عن طبق 
الربع األول للخضراوات  أرباع:  أربعة  إلى  مقسم 
املجففة،  أو  املعلبة  أو  املطبوخة  أو  الطازجة  النيئة 
والشوفان  واألرز  القمح  مثل  للنشويات  والثاني 
والبرغل  اإلفطار  وحبوب  واملعكرونة  والـــذرة 
والدجاج  كاللحوم  للبروتينات  والثالث  والفريكة، 
مثل  والبقوليات  البحرية  واملــأكــوالت  والسمك 
والصويا  والبيض  والبازالء  واحلمص(  )الفول 
ويشمل  للفاكهة  والرابع  والبذور،  واملكسرات 
أو العصائر  أو املجففة  املعلبة  أو  الطازجة  الفواكه 
كاحلليب  األلبان  منتجات  إلى  باإلضافة  الطبيعية، 
واللنب الرائب )الزبادي( واجلبنة واللبنة بشرط أن 

تكون قليلة أو خالية من الدسم.
كما ينصح بتناول وجبات صغيرة من الطعام، 
املليئة  واجلاهزة  السريعة  الطعام  وجبات  وجتنُّب 
قليلة  أو  اململحة  غير  األغذية  وبتناول  بالدسم، 
املأكوالت  على  وبالتركيز  والصوديوم،  امللح 
والبروتني  بالطاقة  الغنية  واملــشــروبــات 
و»د«،  »أ«  وفيتاميني  واحلديد  والكالسيوم 
والتي تساعد الطالب اليافع على النمو بصحة 
جيدة ، وكذلك بشرب املاء عوضاً عن املشروبات 
املنكهة  واملــيــاه  الطاقة  ومشروبات  الغازية 
والشاي البارد والعصائر غير الطبيعية احملتوية 

على نسٍب عالية من السكر.

منهاج درا�شي

املناسب  الصحي  بالغذاء  التوعية  أهمية  وعن 
املؤسسات  الريسي  يدعو  اليافعني،  للطالب 
الدولة  في  اإلعالم  ووسائل  واخلاصة  احلكومية 
إلى تنظيم حمالت توعية توجه إلى أولياء األمور 
املدرسية  واملقاصف  واملدارس  اليافعني  والطالب 
والبقاالت واملطاعم، وحتثهم على اعتماد ممارسات 
أن تكون  وعادات صحية وغذائية سليمة، مقترحاً 
املنهاج  في  كاملة  مــادة  حتى  أو  دروس  هناك 
الدراسي من مرحلة احلضانة وحتى الثانوية العامة 
الثقافة الصحية بأسلوب متدرِّج  ُتعنى بنشر هذه 

وحديث يتناسب مع كل مرحلة عمرية ودراسية.

لضغط  يخضعون  قد  منهم   %  7٫6 وأن  يومية، 
اخلطرة  للسلوكيات  عرضة  يجعلهم  مما  األقــران 

التي تضر بالصحة. 
الغذاء  أهمية  إلى  تشير  الرسمية  األرقــام  هذه 
املدارس  طالب  خصوصاً  اليافعني  لدى  الصحي 
والبقاالت  املدرسية  املقاصف  في  يجدون  الذين 

من  متعددة  أنواعاً  للمدارس  املجاورة  واملطاعم 
األطعمة واملشروبات التي تؤثر سلباً على صحتهم.

فما هي النصائح الطبية والغذائية ليتمتع أبناؤنا 
الطالب اليافعون بجسم وعقل سليمني؟

طبيب   - الريسي  محمد  عادل  الدكتور  النقيب 
العامة  القيادة  في  الطبية«  »اخلدمات  بإدارة  عام 

واملشروبات  األطعمة  من  يحذر  أبوظبي  لشرطة 
الكثير  تناولها  على  يقبل  والتي  بالصحة،  املضرة 
محيطها،  وفي  مدارسهم  في  اليافعني  الطالب  من 
أولياء األمور والهيئات اإلدارية والتعليمية  ويدعو 
تشجيع  إلى  واخلاصة  العامة  الدولة  مدارس  في 
األطعمة  تناول  اليافعني على عدم  الطالب  أبنائنا 
املكسرات،  مثل  بالصحة  املضرة  واملشروبات 
املصنَّعة  واللحوم  )الشيبس(،  املقلية  والبطاطا 
والشاورما،  واملرتديال  والسجق  كالنقانق 
واملثلجات )اآليس كرمي(، والشوكوالته السادة 
أو املضاف إليها مكسرات، واجليلي، والسكاكر 
الغازية  واملشروبات  األصباغ،  من  املصنوعة 
والشاي  املنكهة  واملياه  الطاقة  ومشروبات 
وغيرها  املصنعة،  الفواكه  وعصائر  البارد 
في  تتوفر  التي  واملشروبات  األطعمة  من 

املدرسية  املقاصف 
واملطاعم  والبقاليات 
للمدارس،  املجاورة 
ــا  ــاءن ــن ــب أب وتــصــي
اليافعني  الــطــالب 
وما  ــوزن،  ال بزيادة 
أمراض  من  يرافقها 
ـــات  ـــاالضـــطـــراب ك
املـــــــعـــــــويـــــــة 
ــرول  ــســت ــي ــول ــك وال
الثالثية  ــون  ــده وال

الدم  ضغط  وارتــفــاع 
وآالم الظهر وغيرها من األمراض التي تؤثر على 

صحة ومنو جيل املستقبل.

البط�قة الغذائية 

وعن أهمية قراءة البطاقة الغذائية املرفقة بأنواع 
الطالب  الريسي  يحث  واملشروبات،  األطعمة 
األمور  أولياء  من  برفقتهم  يكون  من  أو  اليافعني 
على  يحرصوا  أن  على  املدرسني  أو  اإلداريــني  أو 
أنواع  من  بالكثير  املرفقة  الغذائية  البطاقة  قراءة 
األطعمة واملشروبات التي يشترونها من املقاصف 

النقيب الدكتور عادل الريسي
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تعرف اإىل الأماكن ال�صحيحة للكلمات واكت�صف 

مع احلل ال�صحيح الكلمة املفقودة.

متاهة الكلمات

طابع - ناقة - فل - ذكرى - بارون - الشعلة - سارية - 
أفنان - اشتعال - مالذ - أقران - رهف - لقى - قرط.

> منصب دبلوماسي

حتتوي هذه ال�صبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�صم

اإىل 9 خانات �صغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزم��ة من 

1 اإىل9، �صرط عدم تكرار الرق��م اأك��ث���ر من مرة واحدة يف كل مرب���ع كبري 
ويف كل خط اأفقي وعمودي.

سودكو

تراثيات..
> يقول املنفلوطي: رمبا كان لك من أبويك أو من ذوي رحمك ممن تولوا شأنك في مفتتح عمرك 
من لم تساعده شؤون دهره أو عصور نشأته على أن ينال حظاً من العلم واملعرفة مثل ما نلت. 
فإياك أن يدعوك ذلك إلى تسفيهه أو السخرية به أو اإلذالل بنفسك عليه. فإنك إن فعلت خسرت 

من األدب أضعاف ما كسبت من العلم.

ابتسم.. 
> مذيعة سألت األول: كلمنا عن بلدك؟ فقال: بلدي هي أمي.

وقالت للثاني: كلمنا عن بلدك أيضاً؟ فقال: أم صديقي وال يجوز أن أتكلم عنها!!

> جاء رجل مهروالً وقال لصديقه: أسرع واذهب إلى بيتك!
فرد عليه: ماذا حدث؟

فقال: ثعبان دخل غرفة حماتك.
أجابه: أسألك بالله ال تخبر أحداً أنك شاهدتني!!

> صحفي يسأل عجوزاً ثرياً داخل بيته ووجده جالساً على ضوء الشمعة فسأله: 
كيف متكنت من جمع هذه الثروة الكبيرة؟

قال العجوز: إنها قصة طويلة يا بني.. سأطفىء ضوء الشمعة ألحكيها لك!!

   أقوال وِحكم..
> خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنّوا إليكم.

> القلوب متل كما متل األبدان. فابتغوا لها ظرائف احِلكم.
> ضعف البصر ال يضر مع استنارة البصيرة.

كوبون ال�شوؤال الأول العدد )491(

كوبون ال�شوؤال الثاين العدد )491(

عمودي

1 - شاعر عربي قدمي.
2 - دولة عربية - أداة نفي.

3 - مدينة فلسطينية - وجه للقمر.
جيش  قيادة  ترأس  جليل  4 -  صحابي 

املسلمني.
5 -  أصلح الثوب »م« - من املخلوقات- 

نتحدى.
6 - من إفرازات اجلسم - رقم فردي.

7 -  التهب »م« - دفن حياً - مرض »م«.

8  -  سئم - قرع اجلرس - ضيق العني.
9 - دولة آسيوية .

10 - جرس اخلطر - إجابات.
11 - يلسع - هواء شديد.

12 -  إمارة خليجية - مدينة اسكوتلندية.

الكلمات المتقاطعة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل

2 1 9 7

4 2 9 5

6 5 1

4 7 1

9 1 2

3 4 7

9 1 6 7

3 8 9

2 4 8
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نزهة

مسابقة

اأفقي

1 - من قارات العالم - إمارة خليجية.
2 - من دول العالم.

3 - غاب وهاجر - رتبة عسكرية.
4 - مذهب ديني إسالمي - نهر لبناني.

5 - سارق - رحل - نغلق.
6 - فضح - من احلبوب - حقد.
7 - وحدة أوزان - دولة عربية.
8 - والد - مدينة ليبية - حشر.

9 - دسمة )م( - شاعر عربي قدمي.
10 - خاصما - تعّود بانتظام.

11 -  كلمة ترحيب - من أسماء البحر 
- رسول السماء.
12 - التهيؤ واجلاهزية.

حل مسابقة العدد »490«
حل السؤال األول:  ديسمبر 1975.

حل السؤال الثاني: »كيرخانة« وتعني ماكينة اخلياطة.  

عزيزي القارئ.. نضع بني يديك سؤالني أجب عنهما بالشكل 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

ال�شوؤال الأول وجائزته : قلم فاخر

٭ متى اأعلن عن اإن�صاء ق�صم الإ�صعاف 

والإنقاذ يف �صرطة اأبوظبي؟

- نوفمبر 1999   - نوفمبر 2000   - نوفمبر 2001

ال�شوؤال الثاين وجائزته : قلم فاخر

٭ ما معنى »الربنو�ش« يف الرتاث الإماراتي؟

الفائز بالسؤال األول العدد »490«
كارمني ع�صكر

الفائز بالسؤال الثاني العدد »490«
وليد يو�صف العمادي

اأ�صماء الفائزين يف امل�صابقة الرم�صانية

1 - حليمة عبد الله زايد
2 - يحيى زكي فوجو

3 - مايد عادل حمد
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من هنا وهناك

املمثلة بريتا الزينا خالل مشاركتها في حفل خاص ملناهضة تشويه السمعة في قطاع 
الترفيه أقيم في »بيفرلي هيلز« بوالية كاليفورنيا األمريكية. 

رجال الشرطة يغلقون شارعاً في العاصمة اإليطالية روما، بعد انطالق احتجاجات 
مناهضة لألوضاع االقتصادية، شارك فيها عشرات اآلالف وشهدت أحداث عنف.

حيث حتاول احلكومة مكافحة الفقر مبساعدات نقدية مباشرة.عائلة فقيرة على منت دراجة نارية في قرية »بكيت« شمال الفلبني، 

مزارعون في قرية »جمجي« في كوريا اجلنوبية يحصدون
محصول األُرز، الذي تراجع هذا العام في البالد بنحو 2 باملئة.

إحدى 
الفنانات 

تتسلم جائزة 
»مهرجان 

أبوظبي 
السينمائي 

الرابع«، الذي 
اختتم أعماله 
في عاصمة 

اإلمارات الشهر 
املاضي. 

متظاهر يضع دوالراً على فمه خالل مسيرة »احتلوا ميامي«، احتجاجاً على جشع املؤسسات 
املالية، وهي جزء من مظاهرات عاملية جتتاح املدن بعد حركة »احتلوا وول ستريت«. 

امرأة 
تتأمل في 

لوحة للفنان 
األمريكي 

جورج 
كوندو 
بعنوان 
»أحالم 

وكوابيس 
امللكة« في 

معرض 
»حاالت 

ذهنية« في 
لندن.

معبد 
محاط باملياه 
في العاصمة 
التايالندية 
»بانكوك« 
التي اجتاحتها 
الفيضانات 
محدثة دماراً 
هائالً. 

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

ي«»
جيت

«
ي«

جيت
«
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الله وما شاء فعل، بهذا أبدأ مقالي في هذا العدد..
فالشارع الرياضي في اإلمارات ال يزال يتجرع احلزن، ويغالب اآلالم واحلسرة 
اإلماراتي ونادي  املنتخب  الله( العب  الفقيد ذياب عوانه )رحمه  أربعينية  في 
بني ياس الذي القى وجه ربه إثر حادث أليم في األسبوع األخير من شهر 
نادي  النوبي العب  السيارات سعيد  األولى حلوادث  الضحية  بأيام كان  املاضي، وقبله  سبتمبر 

الظفرة )رحمه الله(.
لقد كان عوانه العباً موهوباً بدأت موهبته تظهر في قطاع الناشئني بنادي بني ياس هناك في 
معقله قبل أن تتفجر طاقاته وإمكاناته مع منتخب شباب اإلمارات في كأس آسيا للشباب، ويكون 
العربية  اململكة  في  هناك  البطولة  تلك  على  الشاب  اإلماراتي  املنتخب  ذلك  أسباب حصول  أبرز 

السعودية.
ثم أكمل مسيرة التألق مع منتخب اإلمارات للشباب في كأس العالم مبصر، على أثر ذلك دخل 
إلى قائمة منتخب اإلمارات األول من أوسع األبواب، ولكن لألسف خرج من الدنيا في مشهد مهيب 
بعد توديع اآلالف املؤلفة له، والتي صلَّت عليه وحملته على األعناق، يتقدمهم األب الروحي لنادي 
بني ياس  الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير الداخلية، 
في مشهد اختلطت فيه الدموع  مع دعوات املشيعني للراحل باملغفرة . نعم هي الرحلة األخيرة لذلك 

الفتى الذي عصر بوداعه قلوب كل اإلماراتيني واملقيمني في هذا البلد األمني.
 وهنا ال بد أن أتوقف عند األسباب، وإن كانت املقولة التي تتردد دائماً )تعددت األسباب واملوت 
واحد(، فنحن في اإلمارات، هذا املجتمع الصغير نحتاج لكل طاقات وقدرات وإمكانات شباب هذا 
الوطن الغالي ليسهم كل منا في اختصاصه لدفع عجلة التقدم والرقي في كل نواحي احلياة، وملا 
كانت حوادث السيارات هي السبب في إيقاع أكبر اخلسائر والضحايا من أبناء هذا البلد الغالي، 
كان ال بد للجميع أن يعي حقيقة هذه املشكلة، وُيسهم في التقليل منها ملا لهذه احلوادث من آالم 

وضحايا ومصائب مفجعة.
لذا، على اجلميع التقيد بتعليمات املرور واستخدامات الطرق، والبعد عن طيش الشباب خاصة 
وأن وزارة الداخلية متمثلة في مديريات الشرطة في الدولة تؤكد دائماً من خالل حمالت التوعية 
على اليقظة ومراعاة كل قواعد السير من عدم السرعة واستخدام حزام األمان، واضعني في اعتبارنا 

أن القيادة ذوق وفن وأخالق، وليست وسيلة لقتل األرواح واإلصابة بالعجز والتشويه.
فأعلم عزيزي مستخدم الطريق أن الطريق ليس ملكاً لك،ولن تكون أنت مرتاده الوحيد، فهناك 

املاليني من البشر  كل منهم يستخدمه بوسيلته.
لذا، علينا مراعاة كل االعتبارات، فإذا استوعبنا وطبقنا قواعد املرور وشروط السالمة سنكون 

إن شاء الله في مأمن من كل هذه احلوادث أو التقليل منها.
وأعلم كذلك أن لك أباً ينتظر وأماً تترقب عودتك وزوجًة وأبناًء في انتظار فرحة وصولك ساملاً 

غامناً.
ففي التأني السالمة وفي العجلة الندامة.

في أربعينية عــوانه

عل�ي ح��مي�د

Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معل��ق ريا�ص���ي
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»تعددت األسباب واملوت واحد«.. مقولة جتمع 
في طياتها العديد من املعاني التي تصب في النهاية 
انتهى عمره، وحانت  من  كل  منه  نهر يشرب  في 
ساعته في الوسط الرياضي سواء كان العباً لكرة 
مات  من  فهناك  أخرى..  رياضة  أي  في  أو  القدم 
سقط  من  وأيضاً  الدماغية،  أو  القلبية  بالسكتة 
لبطء  ُيسعفه  من  يجد  ولم  امللعب  داخل  مغشياً 
سقوط  توالي  ومع  أخرى.  ألسباب  أو  املُسعفني 
الالعبني في املالعب العاملية والعربية بصورة تثير 
القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  طالب  فقد  التساؤالت، 
دقيقة  فحوصات  بإجراء  األعضاء  الدول  »فيفا« 
التأكد من سالمتهم  أجل  الالعبني من  قلوب  على 
طبيعي.  بشكل  الرياضة  ممارسة  على  وقدرتهم 
وإلى جانب ذلك هناك احلوادث التي حتصد أرواح 
الالعبني، ومنها احلوادث املرورية املرّوعة التي تقع 

ألسباب كثيرة كالسرعة الزائدة وعدم االنتباه. 
هذا  مناقشة  على   »999« حرص  منطلق  ومن 
من  بد  ال  كان  فقد  اجلوانب،  كافة  من  املوضوع 
استعراض حاالت الرحيل املفاجئة ألكثر من العب 

في السنوات األخيرة.
العدد من »999« ذكرى  ويصادف صدور هذا 
»بني  نادي  العب  رحيل  على  يوماً  أربعني  مرور 
بعد  املفاجئ  رحيله  جاء  الذي  عوانة،  ذياب  ياس« 
تعرضه حلادث سير خالل عودته من مدينة العني 

صدمة عنيفة للوسط الرياضي اإلماراتي.
وتعّرض عوانة حلادث سير مروع عند »جسر 
الشيخ زايد« في أبوظبي أثناء عودته من العني بعد 
انتهاء مشاركته في أول مترين للمنتخب استعداداً 
 »2014 العالم  »كأس  تصفيات  من  الثالثة  للجولة 

املقررة في البرازيل.
وقال احتاد كرة القدم على موقعه الرسمي: »إن 
سيارة عوانة اصطدمت بشاحنة نقل وما لبث أن 

الموت المفاجئ لالعبين.. 
دت األسباب والنهاية واحدة  تعدَّ

اإعداد: اأحمد حافظ 

فارق احلياة قبل نقله إلى املستشفى«.
الوطني  املنتخب  تشكيلة  إلى  عوانة  وانضم 
األخيرة التي سماها املدرب عبدالله املسفر بعد أن 
غاب الالعب عن أول مباراتني للمنتخب في تصفيات 
»كأس العالم« أمام الكويت ولبنان بسبب استبعاده 

من قبل املدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش.
قدمه  بكعب  بهدف سجله  األنظار  عوانة  ولفت 
من ركلة جزاء في مرمى منتخب لبنان أثناء مباراة 
ودية، فازت بها اإلمارات على لبنان 6-2 قبل بدء 

تصفيات »كأس العالم«.
سعد  سالم  الدولي  النصر  العــب  توفى  كما 
التدريبية  احلصة  خالل  عليه  مغشياً  سقط  الذي 
التي أجراها الفريق، وتبني بعدها أنه أصيب بأزمة 
في  راشد  مستشفى  إلى  نقله  ومت  مفاجئة  قلبية 
دبي، وحاول اجلهاز الطبي إنقاذ حياته إال أنه كان 
إلى  انتقل  قد  سعد  سالم  وكان  احلياة.  فارق  قد 

صفوف فريق النصر قادماً من نادي الشباب.
كما توفى سعيد النوبي العب وسط الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الظفرة إثر حادث مروري أليم، 
الفريق،  تدريب  إلى  طريقه  في  الالعب  كان  حيث 
وعقب احلادث مت نقله إلى »مستشفى خليفة« في 

أبوظبي إال أنه فارق احلياة.
وفى أوساط الدوري املصري توفى محمد عبد 
الوهاب مدافع املنتخب األول، والنادي األهلي لكرة 
قلبية  بأزمة  إثر إصابته  اإلماراتي  القدم، والظفرة 
مواجهة  قبل  الفريق  تدريب  في  مشاركته  أثناء 
أفريقيا«  »أبطال  دوري  في  التونسي  الصفاقسي 

لكرة القدم. 
أرض  في  عليه  مغشياً  قد سقط  الالعب  وكان 
امللعب أثناء مترينه الصباحي دون احتكاك مع أحد 
مستشفى  إلى  الفور  على  نقله  ومت  زمالئه،  من 
مصر الدولي، حيث تأكدت وفاة الالعب بعد دقائق 

من وصولة للمستشفى بسبب تعرضه ألزمة قلبية. 
الــدوري األردنـــي، توفى حــارس فريق  وفــى 
املاضي  يوليو   25 في  اخلوالدة  زين  »الفيصلي« 
مستشفى  إلى  نقله  مت  أن  بعد  بجراحه  متأثراً 
»حمزة« إثر دهسه من قبل مركبة على طريق »عني 

غزال« في عّمان.
برفقة  اخلوالدة  يستقلها  التي  املركبة  وكانت 
زميله عبد اإلله احلنانحة تعرضت للمطاردة من قبل 
مجهولني، حيث رموهما باحلجارة وحاولوا الهجوم 
عليهما، حتى اضطرا للتوقف، ليخرج اخلوالدة من 
املركبة هارباً إلى الطرف اآلخر من الطريق فصدمته 

مركبة كانت تسير على الطريق املقابل.
الدولي  الالعب  تعّرض  الياباني  الدوري  وفى 
إلى موت  ماتسودا  ناوكي  اليابان  ملنتخب  السابق 
ألزمة  تعرضه  بعد  احلالي  العام  خالل  سريري 
قلبية حادة خالل التدريبات مع فريقه ماتسوموتو 
ياماجا، حيث نقل على إثرها إلى املستشفى في حالة 

غيبوبة.
ماتسودا لعب ملدة ست عشرة سنة في صفوف 
»يوكوهاما مارينوس«، الذي توج معه بلقب البطولة 
نادي  إلى  العام  هذا  لينضم  مرات  ثالث  اليابانية 

»ياماجا«.
في   1990 عام  في  الرياضي  املوسم  وشهد 
إجنلترا وفاة الالعب اإلجنليزي )داف لوجنهارست( 
خالل إحدى مباريات فريقه في دوري »احملترفني«، 
وتكرر املشهد في القارة األفريقية بعد وفاة الالعب 
أثناء  مفاجئ  بشكل  نسوفوا(  )تشاسوي  الزامبي 
)مارك  الكاميروني  الالعب  وفاة  وكذلك  التدريب، 
فيفان فويه( 28 عاماً، والذي توفى بسبب تعرضه 
منتخب  مباراة  خالل  حدثت  مفاجئة  قلبية  ألزمة 
العالم  بطولة  في  الكولومبي  املنتخب  أمام  بالده 

للقارات التي أقيمت في فرنسا عام 2002.

حادث مروري

حادث مروري

أزمة قلبية

أزمة قلبية

ذياب عوانة

محمد عبد الوهابسالم سعدسعيد النوبي
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بن  الهادي  التونسي  الترجي  مدافع  توفى  كما 
رخيصة عام 1995 خالل مباراة فريقه أمام ليون 
الفرنسي عندما قام مدافع ليون بدفع الالعب في 
األرض  على  بعدها  سقط  مشتركة  هوائية  كرة 
مغشياً عليه، ولكن احلكم أمر مبتابعة اللعب إلى أن 
فات أوان إنقاذ بن رخيصة من قبل اجلهاز الطبي.

أثناء  قصباج  الكرمي  عبد  اجلزائري  توفى  كما 
مباراة في الدوري احمللي لفريقه ترجي مستغامن 

بسكتة قلبية ناجمة عن جهد زائد.
وأيضاً توفى البرتغالي هوغو كونا خالل مباراة 
ولم  أرضاً  ليريا، حيث سقط  يونياو  لفريقه  ودية 

يستطع األطباء إنقاذه.
وأنهار ساميول اكوارجي العب نيجيريا الدولي 
لقارة  العالم«  »كأس  تصفيات  في  مباراة  خالل 
أفريقيا بني نيجيريا وأجنوال في الجوس، وتوفى 
إثر مشاكل في قلبه وبعد تشريح اجلثة مت اكتشاف 

وجود تضخم في القلب وارتفاع في ضغط الدم.
دوس  مارسيو  البرازيلي  الالعب  توفى  كما 
العمر بسبب  والعشرين من  الثامنة  في  سانتوس 
نوبة قلبية بعد ساعات فقط من إحرازه هدفاً ساعد 
في وضع فريق ديبور تيفووانكا في املركز الرابع 
بالدوري احمللي، حيث لم يتمكن األطباء من تفسير 

النوبة القلبية التي أودت بحياة الالعب. 
االحتاد  فريق  العب  معادية  حميد  موت  وجاء 

مفاجئة  قلبية  نوبة  بسبب  املغربي  البيضاوي 
إلحدى  الثاني  الشوط  من  ساعة  ربع  مرور  بعد 
التي  األولية  اإلسعافات  ولم جتد  فريقه،  مباريات 
فتم  نفعاً،  البرنوصي  الرشاد  فريق  طبيب  قدمها 
نقل الالعب إلى مستشفى محمد اخلامس حيث لفظ 

أنفاسه األخيرة.
وبدأ حميد معادية مسيرته الكروية سنة 1998 
في فريق شباب الوداد البيضاوي لكرة القدم حتت 
قيادة املدرب حسن بنعبيشة قبل التحاقه باالحتاد 

البيضاوي سنة 2000 حيث لعب موسمني.
شهدت  املغربية  الكروية  املالعب  أن  ويذكر 
حالتي وفاة مماثلتني من قبل، األولى لالعب الوداد 
خالل  عامني  قبل  بلخوجة  يوسف  البيضاوي 
لقاء فريقه بغرميه الرجاء البيضاوي في قمة من 
مباريات الدوري املغربي، والثانية، ليونس املكودي 

العب جمعية تازة )الدرجة الثانية(.

»الفيفا« ي�شت�شعر اخلطر 

الدولي  لالحتاد  التابعة  الطبية  اللجنة  وبحسب 
لكرة القدم »الفيفا« فإن 20 ألف شخص ميوتون 
كل عام وهم ميارسون الرياضة، معظمهم يسقطون 

ضحايا لألزمات القلبية.
»الفيفا«  فرض  إلى  أدت  املرتفعة  األعــداد  هذه 
بطوالت  في  شاركت  التي  املنتخبات  جميع  على 

»كأس العالم« تقدمي شهادات طبية جلميع الالعبني 
تستبعد خطر تعرضهم ألزمات قلبية، وهو أمر لم 
يكن متبعاً في البطوالت السابقة لكأس العالم، ما 
يعني أن »الفيفا« بدأ يستشعر اخلطر الذي ُيحدق 
بالرياضيني ومنهم العبو كرة القدم احملترفون على 
يقع  العالم  في  محترف  كرة  العب  أي  أن  اعتبار 

حتت مسؤوليته.
وذكر »الفيفا« أن العمر املفيد لالعبي كرة القدم 
احملترفني تراجع للنصف خالل العقدين املنصرمني، 
وذلك بسبب اجلهد الكبير الذي يبذلونه في املالعب 
لالعبي  املفيد  العمر  »بأن  وأكد  مستمر،  وبشكل 
إلى  وأشار  سنوات«   6 إلى   12 من  تراجع  الكرة 
عمرهم  لكن  إنتاجية،  أكثر  القدم  كرة  »العبي  أن 

يتناقص«! 
تشيلسي  نــادي  أن  »الفيفا«  تقرير  وذكــر 
التي بدأت  العالم  األندية في  أوائل  االجنليزي من 
الفحوصات  بخصوص  صارمة  إجـــراءات  تتبع 
الطبية لالعبي الفريق، وال سيما فحوصات القلب، 
فقد استدعى النادي أحد أشهر أخصائيي القلب في 
بريطانيا الدكتور دنكان دميوند إلجراء فحوصات 
للقلب جلميع العبي الفريق للتأكد من سالمتهم قبل 
بدء املوسم اجلديد الذي يبذل فيه الالعبون جهداً 

خرافياً.
يبذله  الذي  الكبير  بأن اجلهد  مما سبق يتضح 
الالعبون من دون احلصول على احلد األدنى من 
فترات الراحة واالستجمام، يعتبر أحد أهم مسببات 

تعرضهم ألزمات تؤدي إلى وفاتهم. 
وإذا كان اإلرهاق والتعب أحد أهم مسببات املوت 
املفاجئ لالعبني، فإن ثمة سبباً آخر راح العديد من 
منه،  بأعجوبة  بعضهم  وجنا  له،  ضحية  الالعبني 
وهو بلع اللسان بشكل مفاجئ من قبل الالعب أثناء 
ليؤدي في  التنفس  توقف  املباراة، وما يسببه من 
حال تأخر إنقاذه إلى الوفاة، في الوقت الذي كان 
القدر لطيفاً بالعبني آخرين ومت إنقاذهم بعد حدوث 
املوقف نفسه معهم، وقد تكرر هذا األمر أكثر من 
العبني  مع  واملصرية،  السعودية  املالعب  في  مرة 
الشكور، وراشد  الله، وعدنان عبد  مثل ماجد عبد 

املقرن، وبشير التابعي.

موت مفاجئ

وتوجهت »999« إلى الدكتور حامت جمعة طبيب 
وأحد  »الوحدة«،  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق 

أكبر خبراء الطب الرياضي، للتعرف عن كثب على 
كل ما يدور في هذا الشأن ومعرفة أسبابه وكيفية 
الوصول إلى احللول التي تنقذ ليس العبينا فقط بل 

كل من ميارس الرياضة. 
في البداية أكد حامت جمعة أن املسمى احلقيقي 
املالعب  على  املفاجئ«  »املوت  هي  الظاهرة  لهذه 
الرياضية، مشيراً إلى أن 90٪ من أسباب الوفاة في 
هذه احلالة تعود إلى وجود مرض كامن في القلب 
أو حدوث نوبة قلبية مفاجئة وحادة، بينما 10٪ من 
أسباب الوفاة تعود إلى أسباب كثيرة أخرى مثل: 
إلى  باإلضافة  الدماغ،  على  حادة  كدمات  حدوث 
االضطرابات »امليتابولية« واخلاصة بنقص حاد في 
السكري أو األمالح، وأيضاً تعرض الالعب حلالة 

إغماء لسبب عصبي.
وأوضح جمعة أن من األشياء اخلطيرة السائدة 
في األوساط الرياضية هي عدم قدرة الالعب على 
من  فالبد  قلبه،  في  داء  وجود  واكتشاف  معرفة 
تأكد اجلهاز الطبي من خلو الالعب من أي مرض 
وعدم وجود مانع ملمارسة الرياضة قبل الشروع 

في ممارستها.
وقال: إن هناك خطوات يجب على طبيب الفريق 
أن يتبعها إلنقاذ العبيه وإيجاد احللول لهذه الظاهرة 
فحص  عمل  طريق  عن  وذلك  لها،  التعرض  قبل 
الالعب،  أجهزة  جميع  على  منتظم  وبشكل  دوري 
باإلضافة إلى املتابعة املستمرة للحالة واملراقبة لكل 

تصرفات الالعب داخل وخارج امللعب.
وأضاف جمعة: أن على الطبيب منع الالعب بتاتاً 
تتم  حتى  مرضه  حالة  في  الرياضة  من ممارسة 

معاجلته بشكل صحيح.
وذكر أن اخلطوة الرابعة لضمان سالمة الالعب 
الالعب  من  املطلوب  البدني  اجلهد  بتقييم  تتعلق 

وطاقته لتحّمل هذا املجهود.
وشدَّد طبيب نادي الوحدة على أنه يتوجب على 
اجلهاز الطبي للفريق مالحظة تغير سلوك الالعب، 
النوم  على  قدرته  عدم  أو  مستواه  بتذبذب  سواء 
فكل  سلفاً،  املعروفة  عادته  عن  ابتعاده  أو  املنتظم 
التدريب  بني  التكافؤ  عدم  إلى  تشير  األشياء  هذه 

والقدرات البدنية اخلاصة بالالعب.
الفريق  طبيب  تواجد  إن  جمعة:  حــامت  وقــال 
واملباريات  الفريق  تدريبات  كافة  في  ثابت  بشكل 
شيء إيجابي وضروري جداً، باإلضافة إلى تدخله 
السريع والصحيح في الوقت املناسب إلنقاذ الالعب 
من  كبير  بشكل  يحد  مكروه  ألي  يتعرض  الذي 

حاالت الوفاة.
السلبية  الالعبني  سلوكيات  على  تعليقه  وفى 
مثل  للموت  تعرضهم  قد  والتي  امللعب،  خــارج 
قال  السيارة،  قيادة  أثناء  أخرى  بأمور  االنشغال 
جمعة: إن الالعب واحد من البشر وسلوكياته هي 
انعكاسات على قدراته الرياضية والذهنية وثقافته 

وانضباطه في التعليم.
وأوضح أن طبيب الفريق واملدرب واإلداري هم 
منضبط،  غير  سلوك  أي  من  الالعب  وقاية  مثلث 
ويجب على كل عنصر أن يحترم رأي اآلخر حلماية 
الالعب من تلك السلوكيات املنحرفة والوقاية منها.
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خليجنـا واحـد!

)خليجنا 
الله  فليعش،  خليج...  خليج...  واحــد...  وشعبنا  واحد 
بهذه  نفديه(...  وبأرواحنا  بعزنا  خليجنا...  يا  أكبر 
وعلى  األغر  خليجنا  أمــواج  مع  سوياً  نسبح  الكلمات 
نغمات »اليامال« وإيقاع »النهام« ... اخلليج الذي عاشت 

وترعرعت على سواحله أجيال وأجيال.
اخلليج الذي يحتضن شعباً ال يعرف امللل وال الكلل... رغم الظروف القاسية التي 
جمعته حول شواطئ اخلليج من أجل البحث عن لقمة العيش رغم قسوتها، وإذا 
خت ووّطدت عروبتهم وانتماءهم لهذه األرض  كانت اللغة والديانة والعادات قد رسَّ
الطيبة من الوطن العربي الكبير، فإن الرياضة كانت وأصبحت كالعصا السحرية 
تعمل وبكل قوة واقتدار على ترسيخ املبادئ وتقوية األواصر وُسبل التواصل، 
وصنعت دروباً وطرقاً ووسائل عديدة من وسائل التالحم والتالقي، فبالرياضة 
السياسية،  الشفرات  من  الكثير  وفكت  فتحت  وبالرياضة  وتوحدوا،  اجتمعوا 
وبالرياضة أُزيح العديد من الغيوم السوداء التي كانت حتوم في سماء اخلليج، 
وفرشت الرياضة بساط احملبة والسالم والود واإلخاء لكافة شعوب اخلليج لكي 
يجلسوا فوقه، ليتحاوروا ويتناقشوا ويتفقوا على رأي واحد ومبدأ واحد، عنوانه: 
أن اخلليج للخليجيني، وأن اخلليج يجب أن يبقى دوماً وأبداً خليجاً واحداً وشعباً 
واحداً. وما نشاهده اليوم على أرض مملكة البحرين من فعاليات الدورة الرياضية 
األولى لأللعاب الرياضية لهو دليل على أنه ميكننا تنظيم أكبر الفعاليات، ناهيك 
وكذلك  عاماً   40 من  أكثر  قبل  بدأت  والتي  القدم  لكرة  اخلليج  كأس  بطولة  عن 
والتي ستستضيفها دولة  اخلليج  الشرطة في دول  الرماية بني احتادات  بطولة 
الكويت الشقيقة وغيرها من البطوالت والفعاليات واملنافسات املختلفة التي تقام 

تباعاً وحسب املواعيد والبرامج احملددة بني أبناء دول اخلليج بصورة مستمرة.
إن هذه الفعاليات تعمل على إزاحة السواتر النفسية واملطبات العصبية وتزيل 
التشنجات التي تواكب األحداث الرياضية عالوة على أنها توفر الكثير من فرص 
االحتكاك التي تعمل على رفع املستويني الفني والبدني للرياضيني، وتبرز املزيد 
من الكوادر الشابة، إضافة إلى أن هذه األحداث تفّرخ الكثير من اخلبرات التنظيمية. 
وفوق هذا وذاك، فإن اللقاءات اخلليجية تعمل على توحيد الصف واالتفاق على 
الكلمة الواحدة في احملافل اخلارجية وخاصة في العمليات االنتخابية من خالل 
التأييد واملساندة للمرشحني، ألن ذلك يدعم فوز وجناح ابن اخلليج عند الترشيح 
للمناصب. وللتذكير فإن انتخابات رئاسة االحتاد اآلسيوي لكرة القدم قريبة... 

قريبة... قريبة... وخلونا نحتفل سوياً بابن اخلليج في رئاسة االحتاد اآلسيوي.
الفني  مستوانا  هل  عابر:   رابعة... سؤال  كالكيت سنة  احملترفني  دوري   <
ارتفع سريعاً؟ أم إن اإلعالم يحاول تضخيم دوري اإلمارات  للمحترفني؟ مجرد 
سؤال.. ألن نفخ األبواق أحياناً يضر بصاحبه وباحمليطني حوله... اللهم أكفنا شر 

البوق ونفخه.



ريدغ دسشار ءاسسيم

أكتب هذه الزاوية في الوقت الذي أُحّضر فيه للمشاركة في ملتقى »اإلعالم والهوية الوطنية« الذي ينظمه »املجلس 
الوطني لإلعالم« في األسبوع األخير من شهر أكتوبر لعام 2011. 

يناقش هذا امللتقى الهوية احمللية في إعالم دولة اإلمارات العربية املتحدة. فاملوضوع ليس عادياً، وطرحه في هذا 
التوقيت له أهمية كبيرة السيما وأن إعالمنا الوطني في اإلمارات قد أصبح محلياً حتكمه توجهات وسياسات متعددة، 
غير متحدة وال يوجد بينها جامع إال فيما ندر وفي نطاق قد يكون ناجتاً عن الصدف وليس كما يتصور البعض أنه 
نتاج تنسيق يستوعب تكامل األدوار بني هذه املؤسسات الوطنية التي تؤدي رسالة إعالمية يفترض أنها تنبع من 
سياسة محددة وتوجهات، وبالتالي فقد نتج عن غياب التنسيق فوضى أدت إلى غياب الهوية الوطنية في إعالمنا 
الوطني. فالهوية الوطنية املطلوبة السيما في القنوات الفضائية ال تتحقق في وجود مذيعني ومذيعات يرتدون زياً 
إماراتياً، ويتحدثون اللهجة اإلماراتية فحسب، وال يعني وجود موظفني ميتهنون الصحافة ويعملون في مؤسسات 
صحافية أو إذاعية فحسب بل تتعدى ذلك إلى مسائل أكثر أهمية، وهي الوعاء الفكري الذي يستطيع أولئك األفراد من 
خالله التعبير عن هويتنا الوطنية خير تعبير، من خالل القضايا التي يطرحها اإلعالم، ودورات البرامج التي ينظمها، 
ومن خالل موضوعاته التي ينتقيها والتي تنبع من روح املجتمع، وهو األمر الذي نفتقد إليه كثيراً في إعالمنا احمللي. 
إن ما نالحظه في إعالمنا الوطني السيما املرئي منه هو غياب الهوية الوطنية، وقد يقول قائل: إن ما نذهب اليه 
ليس صحيحاً بدليل الوجوه اإلماراتية التي تظهر فيه، لكننا نقول: إن الهوية الوطنية ال ميكن إبرازها في اإلعالم من 
خالل الوجوه التي تظهر فيه والتي باتت قاصرة على الظهور في برامج متصلة بنشرات أخبار محلية أو تغطيات 
تناقش  برامج حوارية ووثائقية وغيرها  أن يكون ظهورها من خالل  بل البد  لفعاليات ومناسبات وطنية فحسب، 
وتقدم قضايا وطنية في مختلف املجاالت، سياسية، اقتصادية، تاريخية واجتماعية وفي مجاالت أخرى ال يتسع املجال 
لذكرها هنا، وهذا النوع من البرامج بحاجة إلى كوادر بشرية قادرة على حتّمل مسؤولياتها وقادرة على إقناع كفاءات 
أخرى مختصة للمشاركة فيها، وليس كما نرى اآلن من زج سريع بهذه الكوادر الغضة في الوسط اإلعالمي من 
دون تدريبها بشكل كاٍف، ودون إشباعها ومتكينها معرفياً لتصبح قادرة ومستعدة بشكل كامل إلدارة هذه البرامج 
وإبراز هويتنا الوطنية من خاللها. إن إبراز الهوية يأتي من خالل قضايا سياسية واقتصادية وهموم يومية وآمال 
وطموحات وإجنازات يفترض اطالع الغير عليها من خالل كفاءات قادرة على التعبير عنها بنفسها دون االعتماد على 

قوالب جاهزة تعد لها. 
إعالمنا الوطني في اإلمارات يعاني من تذبذب، فقد مّرت عليه سنوات ملعت فيه عناصر وطنية أثرته وتركت بصمتها 
فيه في كل مجاالته الصحافية واإلذاعية واملرئية ثم اختفت إما بسبب اجتاهها للعمل اإلداري أو لتخصصها وتفرغها 
للعمل في مجاالت أخرى غير اإلعالم. ثم جاءته سنوات افتقد فيها إلى وجود العناصر الوطنية لتحل عناصر وافدة 
فشلت رغم كفاءة بعضها املهنية في التعبير عن قضايا املجتمع احمللية وهو أمر طبيعي، ونراه اليوم يعيد إلى ساحته 
عناصر وطنية من دون أن يكلّف نفسه إعدادها بالشكل الالزم ولو على أيدي العناصر الوطنية التي متلك رصيداً 

ضخماً من اخلبرات في هذا املجال. 
ومن نافلة القول، إن إثارة هذه املوضوعات من خالل هذا امللتقى وغيره من الندوات واملؤمترات البد وأن يذّكر بأن 
إعالم اإلمارات بحاجة لوقفة من املسؤولني عنه ليحددوا مبتغاهم منه ورسالته، ومتى ما استطاعوا ذلك متكنوا من 
الوصول إلى األدوات املعينة على إبراز الهوية الوطنية من خالل اإلعالم الذي له دور في توجيه الرأي العام بالسلب أو 
اإليجاب، وهو األمر الذي البد من االلتفات إليه في الوقت الذي أصبحت فيه مؤسساتنا الوطنية ُتعّرب البرامج األجنبية 
إن كانت تتناسب مع ثقافة مجتمعاتنا ومرتكزاتها أم لم تتناسب، وتعتمد على القوالب الغربية اجلاهزة التي تهّمش 

ثقافتنا احمللية وتزيد اخلرق على الراقع. 
اإلعالم سالح خطير وإن لم نحسن استخدامه كان أول الفاتكني مبجتمعنا، وهو األمر الذي ال نأمله أو نتمناه، السيما 

وأننا قادرون على جتاوز الهنَّات املوجودة في وسطنا اإلعالمي متى وجدت الرغبة أوالً واإلرادة ثانياً. 
الرغبة واإلرادة اللتان أوجدتا برامج ال ترقى إلى طموحاتنا وال تتناسب مع هويتنا هما قادرتان على إيجاد األفضل، 
وهو ما نتطلع اليه من خالل ُصنّاع القرار في املؤسسات اإلعالمية الذين يتحّملون هذا العبء واملسؤولية األكبر في 

هذا املجال.

إعالمنا الوطني وهويتنا الوطنية

ع�صو �صابق يف املجل�ش الوطني الحتادي
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