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ت على انطالق احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة، حافظت خاللها الدولة الفتية على  عقود اأربعة َمرَّ

قوتها وتالحمها وتعا�ضدها و�ضهدت قفزات تنموية وح�ضارية فاقت التوقعات واأذهلت املراقبني. 

يف العقود الأربعة املا�ضية ظلت البالد يف ظل علم واحد وقائد واحد وهدف واحد، واأجنزت ككيان متحد 

واحد ما عجزت عنه كثري من البلدان العريقة حتى �ضار ُي�ضار لالإمارات بالبنان وت�ضرب بها الأمثال يف بناء 

الن�ضان واملعمار واحل�ضارة واأ�ضبحت ِقبلًة للنا�س من كل اأنحاء العامل ياأتونها للعمل وال�ضتقرار وال�ضياحة 

واملوؤمترات واملعار�س والتجارة والثقافة والفنون والعلوم.

لقد اأثمرت جهود املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان »رحمه اهلل« يف مْل �ضمل �ضبع 

اأبناوؤه جميعهم  اإمارات مرتامية الأطراف تف�ضلها حدود وقيود ومنازعات يف ظل كيان واحد متني جتمع 

روؤية م�ضرتكة يف الن�ضواء حتت راية الِعز والفخار والتقدم واللحاق بركب المم املتقدمة يف جميع جمالت 

جمتمع  وتاأ�ضي�س  قبلي  اأو  مناطقي  متييز  دون  الدولة  اأبناء  جلميع  الكرمية  احلياة  اأ�ضباب  وتوفري  احلياة 

ن اآمن م�ضامل ُي�ضهم اإ�ضهامًا اإيجابيًا يف م�ضرية احل�ضارة العاملية ويلتزم يف الوقت نف�ضه مببادىء الدين  متمدِّ

الإ�ضالمي احلنيف والِقيم املحلية العريقة املُ�ضتلهمة من تاريخنا وتراثنا.

لقد كانت روؤية ال�ضيخ زايد يف بناء دولة الحتاد روؤية ا�ضرتاتيجية بعيدة املدى ثبتت �ضحتها باتفاق 

والأزم��ات  واحل��روب  ال�ضطرابات  اأن��واء  و�ضط  وقوتها  متانتها  على  وبرهنت  الواحد  الوطن  اأبناء  جميع 

الإقليمية، اإذ ظلَّت دولة الحتاد يف مناأى عن املخاطر التي تع�ضف من حولها لتكون كال�ضور املنيع يف وجه اأي 

طوفان مدمر اأو عا�ضفة هوجاء، ودلَّت على حكمة الأب والقائد املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد بن �ضلطان - طيَّب اهلل 

اد الحتاد - رحمهم اهلل - يف ال�ضعي احلثيث والداأب الكثري وبذل اجلهد العظيم لبناء  ثراه - واإخوانه روَّ

ود العظيم. �ضور الحتاد لبنة لبنة حتى �ضار كالطَّ

لقد احتد اأبناء الإمارات منذ اأربعني �ضنة حتت راية زايد وقيادته الذي غر�س فيهم روح الحتاد واملحبة 

والأخوة، فاأ�ضبحت الإمارات دولًة واحدًة متحدة تتحلَّى بروح الحتاد.

مل تكن ولدة الحتاد من رحم الأحداث ال�ضخمة التي مرت بها املنطقة �ضهلًة اأو ي�ضريًة ولكن ِهّمة الآباء 

املوؤ�ض�ضني كانت اأقوى واأ�ضلب من كافة املعوقات، لأنهم كانوا يحِلمون ملواطني الإمارات جميعًا بالأمن والأمان 

م الذي حتقق بف�ضل اهلل يف قادم الأيام على اأيديهم  والرفاهية ولدولتهم الفتية بالرخاء والنه�ضة والتقدَّ

وباأيدي قيادتنا الر�ضيدة التي اأكملت امل�ضرية بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة »حفظه اهلل« واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«.

اإن هذه الأيام العظيمة كيوم الحتاد تذكرنا بالإجنازات الكبرية والت�ضحيات اجل�ضيمة التي كانت لقائد 

الوحدة و�ضانعها وتدفعنا اإىل موا�ضلة كل ُجهٍد ممكٍن للحفاظ على هذه الوحدة املباركة وحتقيق املزيد من 

الإجنازات وعلى خمتلف ال�ضعد وامليادين با�ضم دولتنا الغالية يف ظل القيادة احلكيمة ل�ضاحب ال�ضمو رئي�س 

الدولة واإخوانه اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، الذي اآمن بالوطن واملواطن واأيقن اأن 

بناء الإن�ضان الإماراتي هو اأعظم بناء واأن الرثوة احلقيقية واملك�ضب الفعلي للوطن يكمن يف ال�ضباب الذي 

يت�ضلَّح بالعلم واملعرفة باعتبارهما و�ضيلًة ومنهجًا ي�ضعى من خاللهما لبناء الوطن وزيادة قوته وتعزيز َمْنَعتِه 

يف كل موقع من مواقع العطاء والبناء. 

وعندما نحتفل بذكرى اليوم الوطني الأربعني، فاإننا نعّتز يف هذه املنا�ضبة الوطنية الغالية باأن دولة 

الإمارات �ضتظل واحة اأمن وا�ضتقرار جلميع املواطنني واملقيمني على اأر�ضها الطيبة بف�ضٍل من اهلل �ضبحانه 

وتعاىل، ثم الرعاية الكرمية التي توليها قيادتنا العليا لكافة الأجهزة ال�ضرطية والأمنية يف الدولة بقيادة 

الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، مدركني حجم الأمانة 

لَّ اأوقاتهم للنهو�س  �ضوا جهودهم لها، ويبذلون ُجُ التي حتملها قيادتنا العليا، وِعظم املهمة النبيلة التي كرَّ

بها واحلفاظ عليها. 

وحياكم اهلل  

هي روح االتحاد 
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية



بريشة : حامد عطا
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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.: ..................
هاتف: .................................. فاكس: .........

عنوان املنزل »للتسليم املباشر«:
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طريقة دفع االشتراك
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2- نقداً لقسم احملاسبة والتوزيع
املبلغ: ........................................................

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

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

التوقيع: .................................
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 تكافح ال�ضغب
رت التاريخ............. من املالعب..............ال�ضرطة العاملية...............معارك �ضطَّ 6052110

 

ت�ضدر �ضهريًا عن وزارة الداخلية
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الهيئة االستشارية
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الإمارات العربيةاملتحدة - اأبو ظبي

+971  2 هاتف: 4194488 

فاك�س: 4194499 2 971+

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

ال�ضرتاكات:

الأفراد: 50 درهمًا

ال�ضركات والدوائر الر�ضمية والهيئات 

واملوؤ�ض�ضات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:
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الوطني  باليوم  اإلم��ارات  دولة  حتتفل 
األربعني لالحتاد املجيد الذي أصبح أكثر 
بتكاتف  واستقراراً  وتقدماً  ورخاء  قوة 
أب��ن��اء ال��وط��ن صفاً واح���داً حت��ت راي��ة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وإخوانه 
ويظهر  اإلم��ارات.  حكام  السمو  أصحاب 
على الغالف صاحب السمو رئيس الدولة 
االحتفال  خالل  للعهد  ولياً  كان  حينما 
اخلامس  العدد  يتصفح  الوطني  بالعيد 
مجلة  من   »1973 »ديسمبر  والعشرين 
»الشرطة واألمن العام« كما كانت تسمى. 

هاتف: 02/6411440

فاك�س: 02/6424842
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د. اأنور قرقا�س:
 وزارة الداخلية قامت باتخاذ

عدة تدابري  ملكافحة الجتار بالب�ضر
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أخبار الوطن

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« مع بان كي مون األمني العام 
لألمم املتحدة القضايا اإلقليمية والدولية وآخر تطورات املنطقة العربية، وذلك 
بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، 

وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.
كما تطّرق البحث بني سموه واألمني العام إلى عدٍد من القضايا اإلنسانية، 
ودورها  العالم  حول  اإلنسانية  اإلمارات  بجهود  مون  كي  بان  أشاد  حيث 

األساسي في املساعدات التي تقدمها للشعوب الفقيرة واملنكوبة.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وسمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب حاكم دبي احتفال توقيع »طيران اإلمارات« صفقة جديدة من 
ستة  نحو  قيمتها  تبلغ  والتي  األميركية،  الشركة  مع   »777 بوينج   « طائرات 
وستني مليار درهم خلمسني طائرة من جيل »777 / 300 / ئي آر«، مع حقوق 
خيار لشراء عشرين طائرة من الطراز نفسه مستقبالً بقيمة حوالي ثالثني مليار 

درهم.
وّقع اتفاقية الصفقة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة »دبي 

للطيران« الرئيس األعلى ملجموعة »طيران اإلمارات« وجيم ألبو »رئيس بوينج 
للطائرات التجارية« عضو مجلس إدارتها املنتدب.

حضر اإلعالن عن الصفقة واحتفال التوقيع كل من سمو الشيخ ماجد بن 
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة »دبي للثقافة والفنون«، وسمو الشيخ 
منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير 
ومعالي  دولة،  وزيرة  الهاشمي  إبراهيم  رمي  ومعالي  الوزراء،  مجلس  شؤون 
الفريق مصبح  العام لشرطة دبي،وسعادة  القائد  الفريق ضاحي خلفان متيم 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  السمو  صاحب  مكتب  مدير  الفتان  راشد 
الوزراء حاكم دبي،وعدد من املسؤولني ب� »طيران اإلمارات« وشركة »بوينج«.

عقد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 
في »قصر الضيافة« باملشرف جلسة مباحثات مع فخامة جاكوب زوما رئيس 
جمهورية جنوب إفريقيا،بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.
وتناولت املباحثات استعراض الُسبل الكفيلة بتطوير عالقات التعاون املشترك 
بني البلدين الصديقني مبا ُيسهم عن نتائج مثمرة باالستفادة من املقومات املتوفرة 
واملشجعة لالرتقاء مبستوى التعاون احلالي إلى ما يخدم املصالح املشتركة لكال 
البلدين الصديقني، باإلضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات واملستجدات 

الراهنة على املستويني اإلقليمي والدولي والقضايا ذات االهتمام املشترك.
ومتنَّى صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« أن تسهم هذه الزيارة في 
تعزيز عالقات الصداقة والتعاون املشترك بني البلدين، وأن تفتح آفاقاً أوسع من 
التعاون املشترك في املجاالت االقتصادية واالستثمارية ملا يعود باخلير واملنفعة 

لشعبي البلدين الصديقني.
اإلمارات على  الله« حرص دولة  الدولة »حفظه  السمو رئيس  وأكد صاحب 
جتاربها  من  باالستفادة  إفريقيا  جنوب  جمهورية  مع  عالقاتها  أواصر  تعزيز 
التنموية الناجحة ونقل املعرفة االقتصادية التي حققتها خصوصا في مجاالت 
بني  مشتركة  استثمارية  مشاريع  من خالل  الدولة  إلى  والصناعة  التكنولوجيا 

اجلانبني.
دولة  بزيارة  سعادته  عن  إفريقيا  جنوب  جمهورية  رئيس  فخامة  وأعرب 
الله«،  »حفظه  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  ولقاء صاحب  اإلمارات 
امليادين  في مختلف  تقدم  من  اإلمارات  دولة  ما حققته  أن  الى  فخامته  مشيراً 
وخصوصاً ما تشهده من نهضٍة اقتصاديٍة وحضاريٍة، جعلها تتبوأ مركزاً مرموقاً 
على املستويني اإلقليمي والدولي بفضل القيادة احلكيمة لصاحب السمو رئيس 

الدولة »حفظه الله«.

.. ويشهد توقيع »طيران اإلمارات« على صفقة شراء 50 طائرة 

.. ويبحث العالقات الثنائية مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا

محمد بن راشد  يبحث التطورات مع الأمني العام لالأمم املتحدة خليفة بن زايد يفتتح اأعمال الدورة اجلديدة للمجل�س الوطني الحتادي

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« أن افتتاح دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي اخلامس 
عشر للمجلس الوطني االحتادي يعتبر تتويجاً موفقاً للمرحلة الثانية في 
مسارنا املتدرِّج نحو تعميق خيار ثقافة املشاركة وتطوير ممارساتها الذي 
اتخذناه بكامل اإلرادة الوطنية، وسنمضي به إلى منتهاه بكل العزم، تلبية 
لطموحات أبناء شعبنا وبناته في وطن يتشاركون في بنائه ويصونون 
مكتسباته ويفتخرون بالعيش فيه واالنتماء له، ألن التمكني روح االحتاد 

ورهانه الكبير.
جاء ذلك خالل افتتاح سموه أعمال دور االنعقاد العادي األول من الفصل 
التشريعي اخلامس عشر للمجلس الوطني االحتادي، بحضور صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
األعلى  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانهما  الله«  »رعاه  دبي  حاكم 

لالحتاد حكام اإلمارات.
بأن  مذكراً  القيادة  وتأييد  الشعب  ثقة  املجلس على  أعضاء  سموه  وهنأ 
عضوية املجلس الوطني ليست امتيازاً أو وجاهًة اجتماعية بل إنها مسؤولية 

وأمانة عظيمة وعبء ثقيل وتكليف وطني.
الناس،  يستشعره  فعالية  أكثر  بوجوٍد  املجلس  أعضاء  سموه  وطالب 
جاً لنظام متثيلي وطني أصيل يستمد  ومشاركة أعظم تأثيراً في التأسيس تدرُّ
عناصره من قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ومكونات نسيجنا االجتماعي والثقافي، 

ويرّسخ نهج الشورى وقيم املشاركة ويعزز خصوصية جتربتنا.
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أخبار الوطن

محمد بن زايد  يلتقي �ضيوف البالد حل�ضور �ضباق »الفورمول 1«
التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة بفندق »ياس« في أبوظبي عدداً من امللوك 
زاروا  الذين  الشخصيات  وكبار  ال��دول  ورؤس��اء 
»االحتاد  جائزة  سباق  منافسات  حلضور  البالد 
استضافتها  والتي   ،»1 للفورموال  الكبرى  للطيران 

حلبة »مرسى ياس« في نسختها الثالثة.
خوان  امللك  جاللة  من  كالً  سموه  التقى  فقد 
وفخامة  إسبانيا،  مملكة  عاهل  األول  كارلوس 
الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، وفخامة 
رواندا،  جمهورية  رئيس  كاغامي  بول  الرئيس 
وفيكتور لوكاشينكو مستشار األمن القومي لرئيس 

جمهورية بيالروسيا.
سموه  متمنياً  البالد،  بضيوف  سموه  ��ب  ورحَّ
لهم طيب اإلقامة في دولة اإلمارات وقضاء أوقات 
ممتعة ومشوقة في مشاهدة منافسات سباق جائزة 

»االحتاد للطيران الكبرى للفورموال 1«.
وجرى خالل اللقاءات استعراض مجمل عالقات 
اإلم��ارات  دول��ة  تربط  التي  والصداقة  التعاون 
ما  بفضل  وتقدماً  تطوراً  تشهد  والتي  وبلدانهم، 
حتظى به من دعٍم واهتماٍم على أعلى املستويات في 
اجلانبني،وأهمية مثل هذه األحداث الرياضية الكبرى 

جسور  مختلف  ومد  الصداقة  عالقات  متتني  في 
املشترك بني مختلف  والتقارب والتعاون  التعارف 

شعوب وثقافات العالم.
املبارك  خليفة  خلدون  معالي  اللقاءات  حضر 
رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي ناصر بن 

أحمد السويدي رئيس دائرة »التنمية االقتصادية«، 
الرئيس  اجلابر  أحمد  سلطان  الدكتور  وسعادة 
التنفيذي لشركة أبوظبي للطاقة املتجددة »مصدر«، 
وسعادة محمد مبارك املزروعي وكيل ديوان ولي 

العهد.

.. ويزيح الستار عن طائرة تابعة لـ »مبادلة لصناعة الطيران«

قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
 ،»2011 للطيران  »دبي  معرض  فعاليات  وضمن  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
م طائرة »كاتشياتوريه دي ستيليه« أو »صياد النجوم«،  بإزاحة الستار عن مجسَّ
وهي طائرة من طراز »بي 180 افانتي 2«، واملصنعة من قبل »بياجيو آيرو« التابعة 

لوحدة »مبادلة لصناعة الطيران«.
ام واملزخِرف اإليطالي الشهير ميمو باالدينو بتزيني الطائرة  ات والرسَّ وقام النحَّ

برموز ورسوم ألبراج النجوم وتصاميم هندسية قدمية ُتخلِّد ذكرى البالد التي 
حتلّق هذه الطائرة في أجوائها. وتأتي مشاركة وحدة »مبادلة لصناعة الطيران« 
في املعرض بصفتها أكبر اجلهات العارضة في النسخة ال�22 ملعرض دبي للطيران 
عاملية  تنافسية  ميزة  على  واحملافظة  تطوير  إلى  الرامية  طموحاتها  مع  ُمتّسقة 
خاصة بها، وذلك عبر إنشاء شراكات استراتيجية ذات قيمة ُمضافة مع األطراف 

العاملية الرئيسية والفاعلة في قطاع صناعة الطيران. 

أبعاد  ذي  اتفاق  إلى  الداخلية  وزارة  توصلت 
إنسانية واجتماعية مع احلكومة الهندية بشأن نقل 
الصديقني،  البلدين  بني  عليهم  احملكوم  األشخاص 
الهندية  العاصمة  في  وقعها  التفاقية  وفقاً  وذلك 
»نيودلهي« الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
الداخلية،  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  نهيان 
امابرام  تشيد  باالنيابان  معالي  الهندي  ونظيره 
وزير الداخلية الهندي، إلى جانب توقيعهما اتفاقية 

أخرى ُتعنى بشأن التعاون األمني املشترك.
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  واعتبر 
لتوجيهات  استجابة  تأتي  االتفاقية  هذه  أن  نهيان 
قيادة الوطن العليا بتوفير الُسبل الكفيلة باستقرار 
املجتمع وحلمة أعضائه، إلى جانب سعيها الدؤوب 
إلى التخفيف من معاناة مختلف الشرائح املجتمعية 
والعقابية  اإلصالحية  املؤسسات  نزالء  سيما  ال 
وفق نهج إنساني رحيم وحضاري قومي من جهة، 
ال من اجلهة  الفعَّ ملبدأ اإلصالح والتأهيل  وضماناً 

املقابلة.
بالشأن  ُتعنى  أخرى  اتفاقية  سموه  وقَّع  كما 
األمني، وتعزيز العمل الشرطي في مجاالت مكافحة 
اجلرمية املنظمة والعابرة للحدود كتهريب املخدرات 
وذلك  وغيرها،  األم��وال  وغسل  بالبشر  واالجت��ار 

لكال  الداخلي  والتشريعي  القانوني  اإلطار  ضمن 
تتعلق بزيادة  البلدين، كما تضمنت االتفاقية بنوداً 
مستوى تبادل املعلومات واخلبرات وفرص التدريب، 

مبا يخدم صالح البلدين والشعبني الصديقني. 

اجلهود  امابرام  تشيد  باالنيابان  معالي  وثمَّن 
التي تبذلها حكومتا البلدين الصديقني؛ وإسهامهما 
ومكافحة  الدولية  اجلنائية  العدالة  حتقيق  في 

اجلرمية بأشكالها كافة.

تسلَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شهادة »النظام اإلداري 
األيزو  العاملية«  اجلودة  شهادة  تشمل  والتي  املتكامل«،  
وشهادة   ،»2004:14001 »البيئة  وشهادة   ،»2008:9001
عليها  حصلت  والتي   ،»2007:18001 والسالمة  »الصحة 
واخلدمات  للمالية  العامة  اإلدارة  في  املالية  الشؤون  إدارة 

في شرطة أبوظبي.
داوود  خليل  اللواء  سعادة  سموه  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
أبوظبي،  شرطة  في  واخلدمات  املالية  عام  مدير  ب��دران 
حيث أكد سموه أهمية مواصلة اجلهود لالرتقاء باخلدمات 
الشرطية مبا ُيسهم في حتقيق تطلُعات قيادتنا العليا، ويحافظ 
على املكانة املرموقة التي وصلت إليها شرطة أبوظبي على 

الصعيدين احمللي والدولي على حٍد سواء.
احلصول  أن  بدران  داوود  خليل  اللواء  سعادة  واعتبر 
كبيراً  إجنازاً  يعد  املتكامل«  اإلداري  »النظام  شهادة  على 
الشرطية،  قيادتنا  توفرهما  اللتني  والرعاية  الدعم  بفضل 
وترجمة لرؤيتها الثاقبة في مواكبة التميز على نحو يتماشى 

واإلجنازات املتواصلة التي حتققها شرطة أبوظبي.
إخالص  ثمرة  يعدُّ  اإلجن��از  هذا  أن  سعادته  وأض��اف 
إلى  باإلضافة  أبوظبي،  لشرطة  املنتس���بني  جلميع  وتفاٍن 
العمل الدؤوب الذي تشهده اإلدارات كاف���ة التابع���ة لإلدارة 
الت�طور  على  ينعكس  مبا  واخلدم����ات  للمالية  العام���ة 

املستمر في اخلدمات التي تقدَّم للجمهور.

.. ويتسلَّم شهادة »النظام اإلداري المتكامل« 

سيف بن زايد  ونظريه الهندي ُيوّقعان اتفاقية »اإن�ضانية« لنقل »املحكومني«
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موضوع هذا املقال له عالقة بالقدرات الشخصية 
العلمي،  املنهج  وفق  والتفكير  املكتسبة  واخلبرات 
وهو اتخاذ القرار وارتباطه بالقيادة اإلدارية، وكما 
يقال »القيادة هي صنع القرار واتخاذه وتنفيذه«، 
ولنجاح عملية التغيير والتطوير في أي مؤسسة 
حكومية أو خاصة، البد من تواجد القيادة احلكيمة 
إلجناز  الرشيدة،  القرارات  اتخاذ  على  القادرة 
احللول  وإيجاد  العمل  مشاكل  حلل  أو  األه��داف 

املناسبة لها.
أو  جماعة  أو  كان  فرداً  اإلنسان  وجد  وطاملا 
أي  يقدم  أن  عليه  يفرض  أي موقف  أمام  ُمنظمة 
إجابة أو أي ردة فعل عليه، فإنه في واقع األمر 
بأنه  القرار  أمام عملية قرار، وُيعّرف  يجد نفسه 
»مسار فعل يختاره املقرر باعتباره أنسب وسيلة 
ُمتاحة أمامه إلجناز الهدف أو األهداف التي يسعى 

إليها، أو ليحل مشكلة تشغله«.
على  أطرح  املقال  مناقشة موضوع  في سياق 
القدم  ميدانية في مجال كرة  القراء حالة  األخوة 
وخاصة  الرشيد  القرار  اتخاذ  بأهمية  عالقة  لها 
فريق  إذ يسعى  القرار،  اتخاذ  الهدف من  حتقيق 
مع  مباراة  أية  في  الفوز  حتقيق  إلى  القدم  كرة 
األهداف  تسجيل  هو  الفوز  ومؤشر  آخر،  فريٍق 
أعّد  الفريق  ُم��ّدرب  اخلصم،  الفريق  ِشباك  في 
من  فرد  وكل  األه��داف،  لتسجيل  ُمحكمة  خطة 
أعضاء الفريق يلعب الدور احملدد له بروح العمل 
الوسط  وخط  والدفاع،  املرمى،  حارس  اجلماعي، 
والهجوم، املشكلة هي عدم حتقيق األهداف والفوز 
أن  يتضح  املشكلة  أسباب  وبتحليل  املباراة  في 
إليه  املسندة  الواجبات  بتنفيذ  يقوم  الفريق  كامل 
رأس  باستثناء  وكفاءة  ج��دارة  بكل  امللعب  في 
الرمي  إلى خط  يصل  الذي  الهجوم  احلربة خط 
وال يستطيع هز شباك الفريق اخلصم وال يحقق 
الفريق،  على  سلبية  النتيجة  فتكون  هدف،  أي 
وينتاب اجلميع الشعور باإلحباط وامللل مما يؤدي 
الظروف  أو في أسوأ  املباراة  الفوز في  إلى عدم 
هو  والسبب  اآلخر  الفريق  وفوز  املباراة  خسارة 
عدم حتقيق أهداف في ِشباك مرمى الفريق اآلخر.

مهمة اتخاذ القرار هي عملية وأسلوب االختيار 
الرشيد بني البدائل املتاحة لتحقيق هدف معني، أي 
أن اتخاذ القرار يتم من خالل اتباع عدة خطوات 
إلى  للوصول  متتابعة تشكل خطة عمل وأسلوباً 
املنظمة.  تواجه  مشكلة  أو  موقف  ألي  أمثل  حٍل 
اإلداري��ني  املسؤولني  تضع  املشكالت  بعض  إن 
ضمن  ق���رارات،  اتخاذ  وتتطلب  حتديات  أم��ام 
معها  للتعامل  منهجية محددة  لها  عملية  خطوات 
تبدأ بتشكيل فريق عمل للتعرف على املشكلة ثم 
دراسة املوقف بدقة للكشف عن أسباب املشكلة، 
بعد حتديد األهداف التي يسعى فريق العمل إلى 
ثم  املطلوب،  هو  ما  بوضوح  يرى  لكي  حتقيقها 

افيــن نريـد َهدَّ
ينتقل الفريق إلى مرحلة جمع املعلومات املناسبة 
حتديد  يتم  وهنا  البدائل،  وحتديد  املشكلة،  حول 
عدد من البدائل في سبيل حل املشكلة. وال يهتم 
فريق العمل بالبدائل البديهية واالعتيادية، بل يهتم 
والتحدث  القراءة  جانب  إلى  اإلبداعي  بالتفكير 
من  املزيد  الكتشاف  واملختصني  اخلبراء  إل��ى 
ويتم  البدائل  تقييم  مرحلة  تأتي  ثم  االحتماالت، 
للسلبيات  املوضوعية  الدراسة  طريق  عن  ذلك 
في  التفكير  ثم  بديل،  بكل  اخلاصة  واإليجابيات 
العواقب املترتبة ومبا ميكن أن يحدث مستقبالً من 
يصل  ثم  البدائل،  تلك  من  واحد  كل  تنفيذ  جراء 
يتمثَّل في  والذي  املناسب  البديل  الفريق الختيار 
اختيار أحد تلك البدائل املطروحة، ثم تأتي مرحلة 
واجتاهاته  ملوّجهاته  طبقاً  النهائي  للقرار  التنفيذ 
واإلمكانيات  واألدوات  لألساليب  وباالستناد 

املتاحة.
وال تنتهي عملية اتخاذ القرار بالتنفيذ بل ال بد 
من متابعة القرار أثناء التنفيذ وبعد االنتهاء منه، 
والتأكد من أنه مت طبقاً ملا هو مخطط ومأمول منه، 

وأخيراً تقييم النتائج لتحديد فعاليتها وجناحها. 
زمنية  مدة  إلى  جملة هذه اخلطوات ال حتتاج 
في  إجنازها  بل ميكن  البعض  يعتقد  كما  طويلة، 
التشغيلية  القرارات  في  خاصة  ساعات  خالل 

إلجناز العمل.
املناسب  الوقت  وفي  املناسب  القرار  اتخاذ 
يكسب املسؤول اإلداري جرأة ويتيح له الفرصة 
القرار  واتخاذ  األخطاء،  من  واالستفادة  للتقومي 
أفضل من عدم اتخاذه وإن كان في القرار أخطاء 
خاصة في األمور التي ال بد من اتخاذ قرار فيها، 
املسؤول  يصيب  املناسب  القرار  اتخاذ  عدم  ألن 
مواجهة  في  واإلح��ب��اط  بالعجز  العمل  وفريق 

املواقف ومشاكل العمل.
إدارية  منظمة  أي  في  القرارات  اتخاذ  عملية 
والتغيير،  والتطوير  اإلداري��ة  العملية  جوهر  هي 
اإلداري  السلوك  تفترض  اإلداري��ة  وال��ق��رارات 
العاقل والواعي واملنظم، وال بد أن تكون القرارات 

اإلدارية واعية.
القيادة  ضباط  وزمالئي  إخواني  إلى  أتوجه 
أحدكم  يكون  ال  بأن  اإلدارات  ومديري  الوسطى 
وتوّكل  وأعقلها  )أعزم  القرار  اتخاذ  في  متردداً 
فيها  جديدة  جتربة  فهذه  أخطأت  فإن  وأمِض(، 
أن  املهم  األيام،  يفيدانك في مستقبل  علم وخبرة 
واملنهجية  العلمية  األصول  وهي  باألسباب  تأخذ 
فإن  اخلطأ  تخشى  وال  الرشيد،  القرار  التخاذ 
اخلطأ مع النية الصاحلة السليمة ومع العمل الذي 
ُيبنى على االجتهاد الصحيح ميكن أن نتداركه وال 
يسبب أضراراً جسيمة، وميكن اكتساب الكثير من 
التعلُّم والتدريب  القرار عن طريق  اتخاذ  مهارات 

واخلبرة املتراكمة.
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ح�سا�سية!

مدير  الغيالني  صالح  ماجد  أول  املساعد 
املشتريات  ب��إدارة  االستراتيجي  التخطيط  فرع 
اإلدارة  بأن  يرى  أبوظبي  بشرطة  واملستودعات 
على  وجب  وعليه  كبيرة،  مسؤولية  عام  بشكل 
املدير- رجالً كان أم امرأة- حمل تلك املسؤولية 
كانت،  مؤسسة  وألي  له  الالئق  باملظهر  للظهور 
تكون  املدير  منصب  املرأة  تتبوأ  ويقول:»عندما 
منظمة أكثر، ويكون عملها بشكل تنظيمي وإداري، 
إلى  شخصية  من  فيتفاوت  القيادي  دوره��ا  أما 
أخرى، وهناك قياديات مشهود لهن بحسن اإلدارة 

والتصرف في أصعب املواقف«.
ويذكر الغيالني يوم تعيينه باإلدارة عند علمه 
كان  إدارة  من  انتقاله  بعد  )امرأة(،  مديره  بأن 
مديرها )رجل( قائالً: »لم يسبق وأن تعاملت مع 
الوقت سوى  ذلك  في  بالي  في  يكن  ولم  مديرة، 
هناك  كانت  فقد  معها،  التعامل  بكيفية  التفكير 
حساسية بأن تكون مديرتي امرأة، كوننا مجتمعاً 
حتكمه عادات كّونت لدينا فكرة صعوبة أن تتبوأ 
املرأة مناصب قيادية، غير أنها جنحت ومن خالل 
تعاملها الراقي مع كافة املوظفني في تغيير الفكرة 
وأعترف  اإلدارة،  على  املرأة  قدرة  بعدم  السائدة 
تبقى  إدارية ناجحة بشهادة اجلميع، ولكن  بأنها 
هناك مسألة حساسية بعض املواضيع التي تتطلب 
تدخل طرف آخر للوصول إلى احلل املطلوب، مثل: 
تقدمي اإلجازات وغيرها من األمور اخلاصة، مما 
يصعب مناقشتها بني الرجل واملرأة، ولكن التفاهم 
موجود هنا ومديرتي متفهمة لطبيعة عمل كل منا 

وظروفه«.

�سر ال بد منه!

املشتريات  بفرع  محاسب  يوحنان  شانو 
اخلارجية التابع لشرطة أبوظبي- عمل حتت إدارة 
مديرة  مع  لتعامله  بالسعادة  ويشعر  )مديرتني( 
إذا  النظر عما  اإلدارة احلقيقية بغض  تعي معنى 
حتت  عملت  »لقد  ويقول:  رجالً،  أم  امرأة  كانت 
إدارة امرأتني، وال أذكر بأنني واجهت أية مشكلة 
مع أي منهما. وكوني موظفاً في شرطة أبوظبي 
بأن  بالعمل  البدء  قبل  مخيلتي  في  رسمت  فقد 
التعامل بني  في طبيعة  املكان( تلعب دوراً  )هيبة 
املوظفني ومديريهم غير أن العمل حتت إدارة امرأة 
سهالً  وجدته  ولكنني  )يضحك(،  منه  بد  ال  شر 
وسلساً إذا ما قورن العمل مع مدير )رجل(، مع 
األداء  كيفية  على  تعتمد  اإلدارة  بأن  أرى  أنني 

وليس هوية من يدير املكان«.

من �سابع امل�ستحيالت!

لكن هناك من يرفض متاما العمل حتت سلطة 
حالياً  يعمل  الذي  عيسى  ح.  هؤالء:  ومن  امرأة، 
في دائرة رسمية يندر وجود النساء فيها. ويقول 
عيسى محتداً: »ال ميكن أن أقبل العمل في مكان 

»ُحرمة«!  
مديري..

اأي دور قيادي للمراأة يف جمتمعات ذكورية؟

حتقيق: نوال �سامل

في  كبيرة  أشواطاً  الشرقية  مجتمعاتنا  قطعت 
ملمارسة  أمامها  املجال  وفسح  امل��رأة  متكني  برامج 
مسؤولياتها عل كافة املستويات حتى حتقق لها في 
عقود قليلة ما لم تكن حتلم به منذ قرون. ولئن كان 
من  فئات  هناك  أن  إال  الكون،  سنن  من  ُسنًة  التطور 
خروجاً  وتعتبره  التطور  بهذا  تؤمن  ال  التي  الناس 
عن املألوف، ومن ذلك مثالً: أن تتولى املرأة املناصب 

والقيادة. 
فاملألوف لهؤالء في مجتمعاتنا أن يكون الرجل هو 
حامل املسؤوليات القيادية، إذ أنه من املعيب- بحسب 
عقلية هؤالء- أن يكون مديره في العمل )حرمة( أي: 
الناهي  اآلمر  هو  البيت  في  وهناك  هذا  كيف  امرأة، 

و)طلباته أوامر(؟
وال تنحصر هذه األفكار العتيقة ببعض الرجال، بل 
تراها تنسحب على كثير من النساء اللواتي ارتضني 
البقاء في أسفل السلم قانعات ب�)القسمة والنصيب(.

جهة  من  فهناك-  قليلة،  فئة  هذه  قلنا  كما  ولكن 
أخرى- جتارب وقصص مضيئة، ولكن ما يهمنا في 
هذا التحقيق جماعة الفئة الرافضة للتغيير من رجال 

ونساء على حٍد سواء.
هناك جتارب نسائية مشرفة جنحت في اإلمساك 
وثانياً:  طموحها  أوالً  لُترضي  منتصفها  من  بالعصا 
لتحد من غرور الرجل عندما يجد نفسه – رغماً عنه- 

تابعاً ملدير من اجلنس اللطيف!

تديره »حرمة«.. هذا من سابع املستحيالت! املرأة 
مكانها البيت خلدمة الزوج ورعاية األوالد وهي ال 
تصلح لإلدارة بتاتاً.. هل نسيت أنها ناقصة عقل 

ودين؟!«.
دوالً  يحكمن  نساًء  هناك  أن  له  قلت  وعندما 
ملكات  ُكنَّ  نساء  لنا  ذكر  التاريخ  وأن  بأكملها 
استنكر  وغيرهن  ومجاهدات  وعاملات  شهيرات 
وحتريف  تزوير  فيه  التاريخ  إن  وق��ال  األم��ر 

ومبالغات كثيرة!  
أن  بني  لالختيار  يوماً  اضطر  إذا  ما  وسألته 
وظيفته  يفقد  أن  أو  امرأة  تديره  مكان  في  يعمل 
أجاب بسرعة دومنا انتظار: »والله لو اضطررت 

ألن أتسول لن تكون مديرتي امرأة!«.
بصاحبات  فكيف  الرجال،  من  ك��ان  ما  ه��ذا 

العالقة؟
التقينا ببعض السيدات ممن كانت وال زالت أمور 
)احلل والربط( في أيديهن، فكانت قصصاً ناجحة 
بشهادة أدائهن وشهادة ممن عملوا حتت إدارتهن 
من الرجال، فهناك من حملت لقب مديرة أو رئيسة 
قسم، وفي كلتا احلالتني لها السلطة في اإلدارة أو 
أكانت  القرارات  في  الفصل  كلمة  ولها  املؤسسة، 
الرجل، فماذا يدور خلف  أم تعسفية بحق  عادلة 
إدارتها  ُوصفت  وكيف  املؤسسات؟  تلك  كواليس 
خاصة إذا ما سعت إلى حتقيق موازنة عادلة بني 

حياتها اخلاصة وحياتها العملية؟!

حاجز اخلوف

عزة اجلنيبي )45 عاماً، مديرة إحدى الشركات 
اخلاصة(، تتحدث عن جتربتها في إدارة ما يزيد 
عن 30 موظفاً أغلبهم من الرجال، تقول: »ُمنحت 
الله«،  »رحمه  والدي  وفاة  بعد  الشركة  إدارة  لي 
وكنت ال أفقه شيئاً في األمور اإلدارية، ومبا أنني 
االبنة الكبرى وبيدي الكثير من األمور املصيرية 
في عائلتي، فقد ُمنحت لي اإلدارة باإلجماع ولم 
السؤال  املوافقة، وكان  يكن لدي أي خيار سوى 
األول الذي طرحته على نفسي هو: كيف سأدير 
شركة كل موظفيها- آنذاك- من الرجال؟! فكانت 
جتربة صعبة خالل األربع سنوات األولى، حتى 
نفسي موظفة  وباعتبار  هذا  أُزيح حاجز اخلوف 
الذي  األمر  اإلداري��ة،  صفتي  عن  متخلية  عادية 

سّهل علي التعامل مع املوظفني واعتبارهم أسرتي 
الشيء  املوظفات  بعض  توظيف  مت  حتى  الثانية، 

الذي أدخل الراحة إلى نفسي«.

مواجهات حامية!

أول شيرين  املساعد  على  لم يكن سهالً  األمر 
»بإدارة  الطبي  الفحص  فرع  مسؤولة  احلارثي، 
التي  أبوظبي  لشرطة  التابعة  الطبية«  اخلدمات 
عملها.  في  عديدة  ساخنة  ملواجهات  تعرضت 
وتقول: »يجب أن تتحلى املرأة عندما تتبوأ منصباً 
إدارياً بالصبر والتحمل، وعليها أن تتعل�ّم أسلوب 

حصة  الدكتورة 
لوت���اه )أكادميي���ة 
الت���ي  إماراتي���ة( 
كرئي���س  عمل���ت 
االتص���ال  لقس���م 
ف���ي  اجلماهي���ري 
كليات  م���ن  ع���دد 
الدولة،  وجامع���ات 
وف���ي ع���دد م���ن 
اإلع���الم  وس���ائل 

املرئي���ة واملق���روءة، 
تؤكد بأن اإلدارة ال تعتمد على الش���خصية بل 
النوعية، وأن هناك العديد من النس���اء الالتي 
ش���هد لهن التاري���خ بُحس���ن اإلدارة واحلكم 
لدول وممالك استطعن الوصول بها إلى مكانة 
عالية، تقول: »هناك خلفية مسبقة حول سلبية 
إدارة املرأة، وعبر التاريخ هناك نساء قياديات 
لفترات كانت متألقة، فقوة الشخصية هي التي 
حتكم صالحية إدارة امل���رأة أو عدمها، فاتباع 
أسس اإلدارة الصحيحة تتطلب املرونة وسعة 
الص���در. وأعود ألكرر، بأنه ال فرق بني الرجل 
وامل���رأة ف���ي اإلدارة إذا ما توفرت الش���روط 
األساسية إلجناحها ومسك زمام األمور، وقد 
مررت بعدة جهات حت���ت إدارة رجال ولكنها 
فاش���لة، فالعملية هنا كيفية اإلدارة وليس من 

في اإلدارة رجالً كان أم امرأة«.
االتصال  قسم  رئاسة  في  جتربتها  وعن 
»أعتقد  تقول:  اإلمارات،  بجامعة  اجلماهيري 
بأن فترة رئاستي من أجنح الفترات التي مر 
بالطبع حسب شهادات عدد  القسم، وهذا  بها 
من زمالئي في القسم، وليس مدحاً في نفسي 
القسم  أساتذة  فكان  للقسم،  إدارتي  وطريقة 
مبثابة األخوة الذين لم يبخلوا في إسداء الرأي 
إضافة  واخلبرات  اآلراء  فتبادل  املشورة،  أو 

أخرى لتقوية عمل املؤسسة وجناحها«.

قوة �ل�صخ�صية �أواًل

شيرين احلارثيماجد الغيالني
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 ٍ مرض  حل  إلى  للوصول  التعامل  في  السياسة 
جلميع األطراف«.

وتروي شيرين كيف أن أحد املراجعني حاول 
االعتداء عليها بالضرب ألنها زجرته على تصرفه 
بالتزام  وأمرته  دوره  في جتاوز  احلضاري  غير 
الهدوء بسبب البلبلة التي سبّبها بصراخه العالي 
وتهديداته. وتضيف قائلة: »كان ينظر لي بدونية 
أو  أم��راً  له  أوج��ه  أن  لي  يحق  ال  ام��رأة  ألنني 
مناقشته، فما كان مني إال استدعاء األمن ألخذه 
خارج الفرع أو االلتزام بالقانون الذي يسري على 
اجلميع، وفي كل األحوال يتحتم علي اتخاذ موقفاً 

صارماً ألداء عملي على أكمل وجه«.
عندما  اإلداري  العمل  ب��أن  شيرين  وتعرف 
يوكل إلى امرأة ليس باألمر الهنّي وتقول: »اجلدية 
واحلزم مطلوبان إلى جانب املرونة للوصول إلى 
نتائج ُمرضية جلميع األطراف، إلى جانب التفّهم 
بشكل  األوام��ر  توجيه  وع��دم  البعض  لظروف 
إلى  به  والوصول  بالبعض  يضيق  مما  مباشر 
فلله  العمل،  أما فيما يخص زمالئي في  الغضب، 
بل  منهم،  مسيء  موقف  ألي  أتعرض  لم  احلمد 
املساعدة  يد  مبد  متعاونني  أجدهم  متاماً  العكس 
النظرة  تبقى  ولكن  علي،  يصعب  أم��ر  أي  في 

املجتمعية لبعض العقليات التي ترفض مكانة املرأة 
كمديرة أو رئيسة قسم أو أي موقع قيادي، ألننا 
في النهاية مجتمع شرقي والرجل هنا هو )سي 

السيد( في أغلب األدوار«.

حتذير!

من جهته، يرى الدكتور حسني العثمان رئيس 
أن  »الشارقة«  جامعة  في  االجتماع«  »علم  قسم 
املجتمعات العربية أصبحت أكثر وعياً بأهمية دور 
املرأة، وهذا واضح من خالل التعليم حيث يرغب 
األهل في استكمال دراسة بناتهم والوصول إلى 
ليست  مناصب تستحقها، واإلدارة بشكل خاص 
ولكن  املهام،  ببقية  قورنت  ما  إذا  السهلة  باملهمة 

كثيرة، وكثير  تفاصيل  دقيقة في  بطبيعتها  املرأة 
من الرجال يفضلون العمل حتت إدارة امرأة، لرمبا 

لطبيعتها وتركيبتها وسهولة التعامل معها. 
ومع ذلك يحذر العثمان املرأة من الوقوع في فخ 
االستبداد وإدارة احلياة بأكملها ولعب دور املديرة 
املرأة  بأن  »باعتقادي  ويقول:  والبيت،  العمل  في 
دورها  بني  املوازنة  في  تنجح  التي  هي  الناجحة 
في العمل كمديرة ودورها في املنزل كزوجة وربة 

أُسرة وصانعة أجيال«.
فال  حلها  يجب  معادلة  هناك  أن  إلى  ويشير 
مقابل  العمل  في  ناجحة  تكون  بأن  للمرأة  يكفي 
األسرة  تفكك  في  يسهم  فهذا  البيت،  في  فشلها 

وتدميرها في النهاية.

�ملر�أة �لناجحة هي �لتي تنجح يف �ملو�زنة بني   

دورها يف العمل كمديرة ودورها يف املنزل كزوجة 

�صرة و�صانعة اأجيال
ُ
وربة اأ
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هناك  كانت  أطفالهن  عن قصص  حكني  عندما 
تتدحرج  عبرة خفيفة في أصواتهن وهناك دمعة 
السقوط،  ترفض  بشموخ...  لكنها  و  العني  في 
وكنت أقاوم أن تسقط دمعتي وأخجل منها أمام 
رفعة تلك الدموع، كلما كتبنا عن قصص إنسانية 
من  االقتراب  عن  ومحايدون  مهنيون  أننا  تخيلنا 
اإلنساني  الوجع  ولكن  نكتبها،  شخصيات  عوالم 
يصاحبه أنني قوي يصم اآلذان. كنا مع موعد مع 
وكي  طالسمه  فتح  نحاول  »التوحد«،  اضطراب 
املجتمع،  من  الشريحة  هذه  أوجاع  أيضاً  نالمس 
خاصة وأن اإلحصائيات العاملية تشير إلى أن هناك 
إلى  يأتي  مائة  كل  من  واحداً  طفالً  املتوسط  في 
هذا العالم وهو مصاب باضطراب »التوحد«، فما 
هو »التوحد«؟ وهل له عالج؟ وهل معدالته فعالً 
في ارتفاع؟ وكيف نتعامل مع أطفال التوحد؟ وهل 

»التوحد« مرادف للعبقرية والنبوغ؟ 
أسئلة كثيرة حملناها وطرحناها على أصحاب 

احلاالت واخلبراء. 

احلالة 1 - مرمي 

في البداية التقينا مع حليمة حامد وهي أم تبلغ 
من العمر 55 عاماً ولها ستة أبناء أصغرهم بنت 
اسمها مرمي عمرها اآلن 18 عاماً وهي تعاني من 

مرض »التوحد«. 
املرض  اكتشاف  قبل  معاناتها  حليمة  وتصف 
وتقول: »لم اسمع من قبل باضطرابات »التوحد«، 
وجدت  ولكني  أص��الً،  هو  ما  أع��رف  أك��ن  ول��م 
تتكلم،  وال  املشي  في  تأخرت  م��رمي  صغيرتي 
طبيعي،  بشكل  احلياة  مؤثرات  مع  تتعامل  وال 
فأحسست أن هناك مشكلة وعندما عرضتها في 
التي  التشنجات،  األطباء بسبب  األمر على  بادىء 
كانت تأتيها، لم يعطوني غير بعض األدوية لعالج 

تتحسن،  لم  مرمي  حالة  ولكن  التشنجات 
مرمي  أن  واكتشفت  بالسؤال  فبدأت 

فأحلقتها  »التوحد«،  مبرض  مصابة 
املبكر في »مركز  التدخل  بوحدة 
تتعلم  حتى  للتوحد«  أبوظبي 

أطفال الـ »1« بالمئة
هناك طفل من كل مائة بيننا م�ضاب با�ضطراب يوؤثر على منوه ا�ضمه »التوحد«.

حتقيق: الرا الظرا�سي - ت�سوير: حممد علي 

حليمة:  تقول  بها  متر  التي  األلم  وعن حلظات 
دموع  أرى  عندما  هو  بالعجز  يشعرني  ما  »أكثر 
ما  أعرف  ال  ولكن  تتألم  وأشاهدها  تنساب  مرمي 
دموع  أمام  عاجزة  فأقف  يحزنها  أو  يؤملها  الذي 
طفلتي التي ال أستطيع أن أساعدها.. وكل ما أمتناه 
أن  أريد  نفسها..  على  االعتماد  من  تتمكن  أن  هو 

أراها تبتسم وتضحك دائماً«.

احلالة -2 عبد اهلل

كذلك احلال لدى أم عبد الله محمد النهدي التي 
الحظت أن ابنها البكر عبد الله الذي أجنبته وهي 
طبيعياً  يكن  لم  العمر  من  والعشرين  الرابعة  في 
عندما وصل إلى سن املشي والكالم وتقول: »على 
الرغم من أن عبد الله هو أول أبنائي، إال أني كنت 
أمتلك خبرة في تربية األطفال، فأنا أحب األطفال 
وقد ربيت كل أطفال إخوتي، وأعرف متى ميشون 
ومتى يتكلمون ومتى يبكون وما هي ردود أفعالهم 

جتاه أي تصرف«.
تأخر  عندما  بالقلق  شعرت  إنها  قائلة:  وتتابع 
ابنها في املشي والكالم، ولكنها لم تعرف ماذا تفعل 
سوى االنتظار حتى بلغ سنة وثمانية أشهر فكان 
ميشي وال يتكلم بل يصدر بعض األصوات املكررة 

التي ليس لها أي معنى.
استشارة  الله  عبد  أم  ق��ررت  امل��رة  ه��ذه  في 
إلى  وذه��ب��ت  طفلي  »أخ���ذت  وت��ق��ول:  األط��ب��اء 
مدرسة  أراجع  أن  فنصحوني  »املفرق«  مستشفى 
جلسات  عدة  وبعد  املستشفى،  في  موجودة  نطق 
أخبرتني املدرسة أن هناك احتماالً بأن يكون أبني 
مصاباً بنوع من أنواع »التوحد«، وكانت هذه املرة 

األولى التي أسمع بها عن هذا املرض«.
»التدخل  وحدة  إلى  الطفل  إدخال  مت  وبالفعل، 
التي  العالجية  البرامج  من  يستفيد  حتى  املبكر« 
العمر  من  الرابعة  في  اآلن  وهو  املركز  في  تطبق 

وسيكون ضمن أطفال الدمج في املدارس احلكومية 
السنة القادمة ألن حالته أصبحت جيدة.

وتنصح أم عبد الله األمهات الالتي لديهن أطفال 
يعانون من »التوحد« أال يخفن من املجتمع ونظرة 
أطفالهن ألن احلاالت  اآلخرين ويهتممن مبصلحة 
»أعرف  وتقول:  تتدهور  للعالج  تخضع  ال  التي 
لديهن  أن  فكرة  يرفضن  الالتي  اجل��ارات  بعض 
اخلامسة  إلى  الطفل وصل  أن  مع  »توحد«  أطفال 
العمر وال يتكلم وال ميشي ولديه اضطرابات  من 
واضحة ولكن بعض األسر تصر على أن أطفالها 

أسوياء«. 
وتختم قائلة: » العدو احلقيقي ألطفال »التوحد« 
أعناقنا يجب  في  فاألطفال مسؤولية  إهمالهم،  هو 
رعايتهم سواء كانوا أسوياء أم محتاجني للرعاية«. 

اأخطاء �سائعة 

ومع تزايد احلديث في وسائل اإلعالم واملجتمع 
للبعض أن »التوحد«  عن مرضى »التوحد«، يتهيأ 
مرض مت اكتشافه من جديد، وأن حاالت املصابني 
به في ازدياد مما قد يخلق نوعاً من الهلع والقلق، إال 
اح  أن احلقيقة هي خالف ذلك حسبما يوضح وضَّ

تحقيق
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في  وخبراء  مختصني  بإشراف  احلياتية  املهارات 
التعامل مع هذه االضطرابات«. 

وتؤكد حليمة أن ابنتها أصبحت اجتماعية أكثر 
مع العالج فهي تصغي للناس وتقول »رغم أنها ال 
تستطيع الكالم إال أنها ذكية وتستطيع أن تفهم كل 

ما يقال لها«.

وضاح عرابي عائشة املنصوري
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عرابي املدرس املتخصص في وحدة تعديل السلوك،  
في »مركز أبوظبي للتوحد« الذي يؤكد أن »التوحد« 
موجود منذ الِقدم ولكن اآلن زادت طرق تشخيص 
اكتشاف هذا االضطراب، فاألرقام لم ترتفع لزيادة 
طرق  الكتشاف  ولكن  املجتمع  في  احل��االت  هذه 
السابق  ففي  االضطراب،  هذا  لتشخيصهم  جديدة 
كان أطفال التوحد يتم تشخصيهم بطريقة خاطئة 
أطفال  بعض  تصنيف  يتم  فكان  اخلبرة،  لنقص 

»التوحد« حتت بنود أمراض واضطرابات أخرى.
ويشير عرابي إلى أن البعض يعتقد أن »التوحد« 
اضطراب  هو  »فالتوحد«  آخر،  خطأ  وهذا  مرض، 
سنوات  الثالث  في  األطفال  يصيب  شامل  منائي 
األولى من العمر مؤدياً لصعوبات واضحة في ثالثة 
مجاالت أساسية هي قصور في التفاعل االجتماعي 
والعالقة مع اآلخرين وقصور في التواصل اللفظي 
وغير اللفظي، باإلضافة إلى أن املصابني »بالتوحد« 
تكون لديهم اهتمامات محددة وسلوكيات تكرارية . 
إن  عرابي:  يقول  »التوحد«  أطفال  طبيعة  وعن 
من خالل  معه  التعامل  ذاته ميكن  بحد  »التوحد« 
التعليمية والتدريبية، فاملصاب به  بعض اجللسات 
هو شخص طبيعي يعاني بنسبة 25% من مشاكل 
اجتماعية ولكنه سليم من الناحية العقلية، وفي هذه 
احلالة نراهم يدخلون املدارس واجلامعات وينجحون 

في حياتهم مع بعض الصعوبات االجتماعية.

عباقرة اأم ال؟

وراء  اجل��ري  من  اآلب��اء  بعض  عرابي  ويحذر 
مشاريع  هم  بالتوحد  املصابني  أبناءهم  أن  سراب 
التوحد  من  تام  يوجد شفاء  ال  إنه  قائالً:  عباقرة، 
وإن اآلباء يصدمون مع الوقت بأن أطفالهم ليسوا 
إذا كانت نسبة  »إينشتاين« وال »بتهوفن« خاصة 
التخلف مرتفعة، مشيراً إلى أن نسبة وجود عباقرة 
الرضا  أوالً  يجب  »لذلك  للغاية،  ضئيلة  تعتبر 
الواقع وليس الهرولة وراء األحالم  والتعايش مع 

حتى يكون جناح العالج ملموساً ومنتظراً«.
عليه  تعزف  هذا  العبقرية  »وتر  أن  إلى  ويشير 
األماني  بهذه  تتاجر  التي  اخلاصة  املراكز  بعض 
وتعطي األُسر أمالً في إمكانية أن يكون طفلها هذا 

»سوبر ستار« في مجال علمي«.

عالج وتاأهيل 

املراكز  على  ميدانية  بجولة   »999« قامت  وقد 
املتخصصة في عالج »التوحد« في أبوظبي، والتقت 
مع عائشة سيف املنصوري مديرة مركز »أبوظبي 
للتوحد« في املفرق التي قالت إن املركز يقدم خدمات 
ذوي  من  وطالبة  طالباً   47 حلوالي  متخصصة 
اضطراب »التوحد«، موضحة أن املركز يهدف إلى 
توفير أحدث البرامج العالجية واخلدمات التربوية 
من  أُسرهم  ودعم  التوحد  أطفال  لدعم  والنفسية 
خالل فريق متكامل متخصص، باإلضافة إلى دعم 
أُسر أطفال التوحد من خالل تدريب األسرة على 
القيام  بجانب  االضطراب،  هذا  مع  التعامل  كيفية 
بني  املستمر  والتواصل  دوري��ة  منزلية  بزيارات 

املركز واملنزل. 

مجتمع  بخلق  نهتم  »أننا  املنصوري:  وأضافت 
»التوحد«  اض��ط��راب  مجال  ف��ي  ومثقف  واٍع 
وبحاجات أطفال »التوحد«، كما نحاول دمج أطفال 

»التوحد« في املجتمع بالصورة املناسبة«.
مديرة  صبري  جالل  أمل  ذك��رت  جانبها،  من 
»مركز اإلمارات للتوحد« أن هناك مركزين خاصني 
لعالج »التوحد« في أبوظبي، مشيرة إلى أنها هي 
نفسها أم لطفل مصاب »بالتوحد« وهو أول طفل 

يتم دمجه في مدارس أبوظبي.
يواجه  الذي  التحدي  أن  صبري  وأضافت: 
آباء هؤالء األطفال يتمثل في تكلفة العالج التي 
حيث  للطفل،  سنوياً  درهم  ألف   80 إلى  تصل 
إن أغلب أولياء األمور ال يستطيعون حتّمل هذه 
التكاليف فيلجأ البعض منهم للجمعيات اخليرية 
تغطية جزء من  الداعمة حملاولة  املؤسسات  أو 

التكلفة.

هو إحدى حاالت اإلعاقة التي تعوق استيعاب املخ للمعلومات وكيفية معاجلتها وتؤدي إلى حدوث 
مشاكل لدى الطفل في كيفية االتصال مبن حوله واضطرابات في اكتساب مهارات التعليم السلوكى 

واالجتماعى، ويعتبر من أكثر األمراض شيوًعا التي تصيب اجلهاز التطوري للطفل. 
يظهر مرض »التوحد« خالل الثالث سنوات األولى من عمر الطفل ويستمر مدى احلياة.وتقدر نسبة 
اإلصابة به بنحو 1 بني كل 500 طفل وبالغ في الواليات املتحدة األمريكية. ال تتوفر إحصائيات دقيقة 
عن عدد املصابني في كل دولة. وما يعرف أن إعاقة »التوحد« تصيب الذكور أكثر من اإلناث أي مبعدل 

4 إلى 1، وهي إعاقة تصيب األُسر من جميع الطبقات االجتماعية ومن جميع األجناس واألعراق.
ويؤثر »التوحد« على النمو الطبيعي للمخ في مجال احلياة االجتماعية ومهارات التواصل حيث عادة 
ما يواجه األطفال واألشخاص املصابون »بالتوحد« صعوبات في مجال التواصل غير اللفظي، والتفاعل 

االجتماعي وكذلك صعوبات في األنشطة الترفيهية.  
وميكن أن ُيْظِهر املصابون بهذا االضطراب سلوكاً متكرراً بصورة غير طبيعية، كأن يرفرفوا بأيديهم 
بشكل متكرر، أو أن يهزوا جسمهم بشكل ٍمتكرر، كما ميكن أن يظهروا ردوداً غير معتادة عند تعاملهم 
مع الناس، أو أن يرتبطوا ببعض األشياء بصورة غير طبيعية، كأن يلعب الطفل بسيارة معينة بشكل 
متكرر وبصورة غير طبيعية، دون محاولة التغيير إلى سيارة أو لعبة أخرى مثالً، مع وجود مقاومة 

حملاولة التغيير. وفي بعض احلاالت، قد يظهر الطفل سلوكاً عدوانياً جتاه الغير، أو جتاه الذات.

ما هو »التوّحد«؟

أمل مع ابنها أول طالب مدمج في مدارس أبوظبي.
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ثالثة تريليونات دوالر.. يوميًا!

مالي(:  )محلل  غاوي  ميشيل  يقول  البداية  في 
واألكثر  األكبر حجماً  تعد  )الفوركس(  »إن سوق 
حجم  ويتخّطى  العالم،  في  منواً  واألسرع  سيولة 
تداوالتها اليومية ثالثة تريليونات دوالر، وهو ما 

يزيد على تداوالت جميع أسواق األسهم العاملية«.
في  مرتفع  املخاطرة  مستوى  »أن  ويضيف: 
إلى  يلجأون  املتعاملني  ألن  )الفوركس(،  جتارة 
في  السوق  أن  موضحاً  الهامش«،  على  التداول 
الشرق األوسط متنامية، إال أنها ليست مستخدمة 

بالشكل الكافي في الواقع، وتبقى غير مستغلة على 
النحو الذي يجب أن تكون عليه.

هو  »اإلنترنت«  عبر  التداول  أن  غاوي  ويذكر 
»الفوركس«،  لتعامالت  واألسهل  األسرع  الطريقة 
إذ إن أسعار العمالت في تغير مستمر، وقد ترتفع 
األرباح أو تنخفض بشكل حاد من ساعة إلى أخرى 

أو حتى أقل.
وينّوه إلى أنه س���اد اعتقاد ب���ني املتعاملني بأن 
أس���واق »الفوركس« تنطوي على احتيال، من دون 
أن يكون ذلك صحيحاً مبعنى الكلمة، إذ إن املتعاملني 
غالباً ما يجهلون كيفية التعامل في هذه األس���واق، 
وحج���م املخاطر التي تنط���وي عليها، ما يؤدي في 
األغلبية الس���احقة من األوقات إلى فقدان املتعامل 

النقود كافة وشعوره باالحتيال.
)الفوركس(  بعض شركات  أن  »كما  ويضيف: 
أفلست مما أدى إلى فقدان بعض حسابات العمالء، 
تّدعي  كما  استثنائية،  تبقى  احل��االت  ه��ذه  لكن 
سلطات املراقبة أن عمليات االحتيال باتت مستحيلة 
عن حساب  العميل  فرضت فصل حساب  أن  بعد 
الشركة، ما يعني أن حساب العميل ال يتأثر بأداء 

الشركة املالي«. 
يجب  الربح،  لتحقيق  أنه  املالي  احمللل  ويذكر 
على املتعامل أن يتبع األخبار املالية باستمرار، وأن 
يكون له إملام بالتحليل الفني، مع العلم أن الربح أو 
من  ضرباً  األحيان  من  كثير  في  يعدان  اخلسارة 
البيانية تعد  ضروب احلظ، كما أن قراءة الرسوم 
واستقراء  األسعار،  حتركات  ملتابعة  حيوياً  أمراً 
االجتاه املستقبلي، مع العلم أن من أبرز ما يتميز 
به »الفوركس« هو البيع على املكشوف، أو املراهنة 

على االجتاه النزولي لعملة مقابل أخرى.
ويشير غاوي إلى أن العميل الذي يحتاج لتداول 

ظهور  مع  املالية  املعامالت  إجراء  في  سهولة  من  يرافقه  وما  التكنولوجي  التقدم  يتوازى 
هم الربح السريع، وافتقروا إلى اخلبرة والتدريب  عمليات نصب واحتيال يروح ضحيتها من غرَّ
أهم  إحدى  هي  )الفوركس(  »اإلنترنت«  عبر  األجنبية  بالعمالت  املتاجرة  ولعل  الالزمني، 
الوسائل التي ينفذ منها صيادون مفترسون يبحثون عن فرائسهم من احلاملني بتحقيق األرباح 
السريعة، مستغلني ضعف الرقابة أحياناً وانعدامها أحياناً أخرى، خصوصاً مع تباُعد املسافات 

وعقبة القوانني والتشريعات احملدودة مبكان ونطاق جغرافي معني.
وما  »اإلنترنت«،  عبر  العمالت  تداول  على  الضوء  تسليط   »999« حتاول  التحقيق  هذا  في 
الشرع  ُحكم  على  معّرجني  مميزات،  من  املتعامل  به  يتمتع  أن  يجب  وما  مخاطر،  من  يحمله 

اإلسالمي في مثل هذه املعامالت.
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»الفوركس« بشكل جيد وحتقيق األرباح، عليه أن 
يتمتع مبعنويات عالية، وعزم وذكاء لتركيز قدراته 
على هدفه الوحيد، وهو حتقيق األرباح، موضحاً 
اخلسارة  أو  األرب���اح  حجم  يخص  ما  في  أن��ه 
املخصص  املبلغ  وفق  يتغيران  فهما  املتوقعة، 
زوج  اختيار  وحتديد  املجازفة،  وحجم  والهامش 
تنطوي  عمالت  هناك  إن  إذ  املستهدفة،  العمالت 
على مخاطر أكبر من غيرها، وقد ازداد التداول في 
األسواق صعوبة مع مرور الوقت في ظل الزيادة 

املستمرة في أعداد املتعاملني عبر »اإلنترنت«.
أردت  »إن  ويقول:  املتعاملني  غاوي  وينصح 
تستهدف  أن  فعليك  القصير،  املدى  على  التداول 
ال�»10  مكاسب  تتعدى  ال  للغاية  صغيرة  أرباحاً 
بيب« في أسواق العمالت، ما يعادل 0.1 باملئة من 
الكمية املتداولة، وذلك لتقليص املخاطرة، كما ينبغي 
للمتعامل أن يكون سريعاً، ويتقيد بقواعد صارمة«، 
منوهاً إلى أن زوج اليورو/ دوالر والدوالر/ ين 
ال ينطوي على مخاطرة كبيرة باملقارنة مع أزواج 
الذي  املثال  سبيل  على  كالروبل  أخرى  عمالت 

يشهد تذبذبات حادة وغير منتظمة.
من  )فوركس(  افتتاح حساب  »عند  ويضيف: 
األفضل التأكد من أن الشركة التي يعتزم التعامل 
مثل  الرقابية  اجلهات  قبل  من  مرخصة  معها 
»مركز دبي للسلع املتعددة« و»بورصة دبي للسلع 
كما  املالية«،  للخدمات  دبي  و»سلطة  والذهب« 

ينبغي أن يطلع املتعامل على تاريخ الوسيط، وفي 
أغلب األحيان، ال يتوافر لدى العميل الوقت الالزم 
مرخصة  ما  شركة  كانت  إن  لتحديد  واألدوات 
إلى  يلجأ  أن  األفضل  من  ولذلك  أو ال،  ومناسبة 
تقييم هيئات الرقابة، التي تبحث بطبيعة عملها عن 

الشركات اخلارجة عن التشريعات املتبعة.

االإبالغ عن االحتيال

رئيس  فيروز  بالل  جمعة  الدكتور  ويطالب 
مجلس إدارة »جمعية اإلمارات حلماية املستهلك« 
يتم  احتيال  عمليات  أي  عن  اإلب��الغ  بضرورة 
التعرض لها في مجال التجارة اإللكترونية بشكل 
األجنبية  العمالت  بتجارة  يسمى  ما  وفي  عام 

)الفوركس( بشكل خاص.
موقع  أي  بإغالق  تطالب  اجلمعية  أن  ويؤكد 
على  احتيال  بعمليات  تقوم  أجنبية  لشركات 
املستهلكني حتت ستار التجارة اإللكترونية، مشدداً 
الشركات  مواقع  مسؤولي  تأكد  ض��رورة  على 
أي  بيانات  ودقة  صحة  من  الدولة  في  الوطنية 
منتجاتها  عن  لإلعالن  تتجه  أجنبية  شركات 
تلك  إجراء  لتفادي  املواقع،  تلك  عبر  وتعامالتها 
املواقع أي عمليات احتيالية على املستهلكني عبرها.

بحمالت  تقوم  اجلمعية  »إن  فيروز:  ويقول 
لتوعية  اح��ت��رازي��ة  إرش��ادي��ة  وس��ائ��ل  تشمل 
النصب  أساليب  كل  من  وحتذيرهم  املستهلكني، 
خالل  من  اإللكترونية  التجارة  في  واالحتيال 
أو  نصية  رسائل  تشمل  التي  التوعوية  وسائلها 
عبر موقعها على »اإلنترنت« أو باستخدام النشر 
في وسائل اإلعالم، أو من خالل نشرة املستهلك 
مئات  على  وتوزع  بإصدارها شهرياً،  تقوم  التي 
اآلالف من املستهلكني من خالل الوسائل التقليدية 
احلديثة  الوسائل  خ��الل  من  أو  التوزيع،  في 
ملستهلكني  إلكتروني  بريد  مائتي  إلى  بإرسالها 
واتباع  اإلنترنت  شبكة  مستخدمي  من  شهرياً 
من  االحتيالية  العمليات  وتفادي  األمان،  وسائل 
اإللكترونية،  التجارة  وسائل  مع  التعامل  خالل 
التعامل مع  الالزمة عند  وكيفية أخذ االحتياطات 
مواقع التجارة اإللكترونية«، مشيراً إلى أن تداول 

ال  قد  مخاطرة  على  ينطوي  األجنبية،  العمالت 
تناسب جميع املستثمرين.

الراغب  املستهلك  ينخرط  أن  »يجب  ويضيف: 
تدريبية،  برامج  في  النشاط  هذا  ممارسة  في 
استثمارية  قرارات  اتخاذ  على  قادراً  لكي يصبح 
سليمة«، ويلفت إلى أن من األخطاء التي أدت إلى 
تكبُّد كثير من املستثمرين خسائر من التعامل في 
أسواق العمالت، كان وضع كل املبلغ املستثمر في 
الشركات  على  يجب  أنه  إلى  واحد، مشيراً  منتج 
العاملة في مجال ال� »فوركس«، أال تقدم نصائح 
عن  نيابة  استثمارية  ق��رارات  تتخذ  أو  مباشرة، 
واألبحاث  ال��دراس��ات  له  توفر  وإمن��ا  املتعامل، 
من  األرب��اح  لتحقيق  تؤهله  التي  واالستشارات 

تعامالته.

درا�سة وتدريب

إدارة  مجلس  رئيس  نائب  احلوسني  خالد  أما 
السر  أمني  املستهلك«  حلماية  اإلم��ارات  »جمعية 
العام، فيؤكد أن العمل بال� »فوركس« يحتاج إلى 
دراسة وتدريب كبيرين قبل دخول السوق، وأن 
يتداول الشخص بنفسه وليس عن طريق اآلخرين، 
إضافة إلى التأكد من أن الشركة التي يقوم بفتح 
حساب فيها مسجلة ومعترف بها، وهناك جهات 
وأهمها  دورياً،  الشركات  هذه  عمل  تراقب  عاملية 
عليها  شركات  وهناك  العاملية،  البورصات  هيئة 
حتصيل  على  تركز  حيث  التحفظات،  من  الكثير 
أوامر  تنفيذ  ويؤخر  يتمادى،  وبعضها  العمولة، 
ليحصلوا  مقابلة  أوامر  وجود  وينتظر  العمالء، 
على عمولتي البيع والشراء ما يتسبب في خسارة 

كبيرة للعميل.
ويلفت احلوسني إلى أن واقع هذه التجارة هو 
هذه  في  املتعاملني  من  كبيرة  نسبة  وأن  الوهم، 
التجارة خسروا معظم رأسمالهم في أيام معدودة، 
من  ومنهم  أسابيع،  ثالثة  نحو  استمر  وأقصاهم 
جداً  قليالً  عدداً  لكن  قضائية،  دعاوى  برفع  قام 
منهم ربح دعواه، ألن العقد يحمي الشركات بنسبة 
100 في املئة، وينص على أن العميل يتحمل كامل 

اخلسارة.
تفتح  الشركات  »بعض  احلوسني:  ويقول 
وتعتمد على جتميع  فقط،  ب�50 دوالراً  حساباً 
تستولي  ببساطة  ألنها  العمالء،  من  عدد  أكبر 
على هذا املبلغ البسيط من اجلميع ليكون ربحها 
في نهاية العام«، مشيراً إلى أن »هيئة األوراق 
املالية والسلع« هي التي تشرف على هذا النشاط 
حالياً، بعد أن كان يشرف عليه »البنك املركزي« 
وأن عدد الشركات العاملة في هذا املجال يصل 
إلى نحو 30 شركة من دون وجود أي بيانات 
أخرى عنها، وذلك حسب موقع الهيئة، فيما تقول 
وسطاء   107 قرابة  إن  رسمية  غير  إحصاءات 
في  موجودة  »الفوركس«  لشركات  وف��روع 
الدولة، وأن أهم املخاطر في هذا املجال تغييرات 
االحتياطي،  جت��اوز  أو  األسعار، وانخفاض 

والتداول عن طريق االقتراض، والتداول بعمالت 
بلدان ذات اقتصادات غير مستقرة.

خماطر كبرية

خميس  راي���ة  حت��ذر  نفسه،  ال��س��ي��اق  وف��ي 
اإلمارات  »جمعية  إدارة  مجلس  عضو  احملرزي 
دخول  من  املتخصصني  غير  املستهلك«  حلماية 
احتمال  أن  ذلك  »اإلنترنت«،  على  العمالت  سوق 
تعرضهم للخطر في عمليات التداول كبير، فتداول 
)الفوركس( له تأثير بالغ في من ال يعرف قواعده، 
حيث إن أي حركة صغيرة لألسعار قد تكون في 
العائد  ارتفاع  إلى  تؤدي  إذ  املستثمرين،  مصلحة 
في  أيضاً  صغيرة  حركة  وأي  االستثمار،  على 

االجتاه املعاكس قد تتسبب في خسائر كبيرة.
جتارة  في  تعمل  التي  الشركات  »إن  وقالت: 
العمالت على »اإلنترنت« يجب أن تدرَّب الراغبني 
في التداول من خاللها، وأن تلتزم تلك الشركات 
مبيثاق شرف أو قواعد للتداول مبا يحقق حماية 
أموال املستثمرين«، ولفتت إلى أن تداول العمالت 

مناسب  غير  وهو  كبيرة،  مخاطر  على  ينطوي 
مستوى  إل��ى  يحتاج  ألن��ه  املستثمرين،  جلميع 
الدخول  يتمكن من  للمستثمر حتى  تأهيلي معني 

إلى تلك األسواق.
في  »الفوركس«  س��وق  أن  احمل��رزي  وتؤكد 
معامالت  تشكل  إذ  للمضاربني،  هي  معظمها 
من  املئة  في   90 نحو  إل��ى  يصل  ما  املضاربة 
املتبقية  النسبة  تشكل  فيما  اليومية،  تعامالتها 
من التداول معامالت خاصة بالتحوط من تراجع 
من  واملستثمرين  املستهلكني  محذرة  العمالت، 
خطورة االندفاع الى االنخراط في هذا املجال من 
دون تدريب ودراية، واللجوء إلى اجلهات املختصة 
أو تدليس،  التعرض ألي عمليات نصب  في حال 
املستهلك  حماية  مجال  في  عاملة  جهة  أي  وأن 
هذه  تلقي  في  تتوانى  أو  تتردد  لن  الدولة  داخل 
الشكاوى والتعامل معها بجدية، ولكن املسؤولية 
أوالً،  عاتقه  على  تقع  املستهلك  حلماية  األول��ى 
فاملستهلك اإليجابي هو حجر الزاوية ألي جهد في 

هذا املجال.

وصلت األموال املتداولة في جتارة العمالت عاملياً في العام 2010 إلى أكثر من 1.6 تريليون دوالر 
)5.87 تريليون درهم(، فيما بلغت قيمة أصول املستثمرين في العام نفسه نحو 257 مليار دوالر، فيما 
يبلغ حجم تداوالت »فوركس« يومياً نحو 3 تريليونات دوالر )11 تريليون درهم( على مستوى العالم، 
كما أن 99 باملئة من املضاربات على العمالت تركز على العمالت العشر األكبر في العالم، فيما حتظى 

عمالت الدول األخرى بنحو 1 باملئة من قيمة املضاربات.
كما تعتبر مساهمة دول املنطقة في جتارة العمالت محدودة إلى حٍد كبير وال تعكس حجم السيولة 
املتوافرة في األسواق، وهناك ما بني 2000 إلى 3000 حساب جتارة في العمالت تابعة ملستثمرين من 
دول املنطقة متثل في مجملها نحو 5 باملئة من إجمالي احلسابات النشطة عاملياً، والتي يبلغ عددها أكثر 

من 64 ألف حساب. 

11 تريليون درهم التداوالت اليومية عامليًا

ميشيل غاويخالد احلوسني



حول رأي الشرع احلنيف في جتارة العمالت، 
يقول الدكتور أحمد بن عبد العزيز احلداد، كبير 
الشؤون  دائ��رة  في  اإلفتاء  إدارة  مدير  املفتني 
اإلسالمية والعمل اخليري في دبي إنه من املهم 
في إجراء العقود في أسواق العمالت والبورصات 
بأن  وذلك  املقامرة،  عنصر  من  العقد  يخلو  أن 
الوسيط  طريق  عن  أو  بنفسه،  اإلنسان  يشتري 
أسهماً معلومة لشركة مباحة، مبا ميلك من مال، 
التي  املالية  الوساطة  شركات  فخ  في  يقع  فال 
تبيع  ثم  يدفعه،  بهامش  للعميل  تعطي تسهيالت 
بعشرين ضعفاً أو أكثر؛ ليدخل في حسابه ربح ما 
يبيع، ويخصم من هامشه الذي دفعه ما يخسره، 
عاقبتها  تكون  كبيرة  مخاطرة  ذلك  على  ويترتب 
خسارة في الغالب، واملستفيد غالباً هو الوسيط، 
الذي يستفيد في البيع والشراء بأخذ الرسم املقرر 
عن كل عملية بيع أو شراء، وقد يأخذ رسماً على 
كل ليلة يبقى فيها املال دون تصرف، فإن صح 
كان  يصح  لم  وإن  بفائدة،  مقرضاً  كان  قرضه 

معيناً للمتعامل على املراباة.
ويؤكد الدكتور احلداد أنه يشترط في العمالت 
فيها  جتوز  فال  احلكمي،  أو  احلقيقي  التقابض 
املداينة، سواء كانت عمالت رائجة أم معدن الذهب 
والفضة، أما السلع األخرى فال يشترط فيها إال أن 
يكون التعامل حقيقياً ال صورياً، وأال تباع حتى 
ال  اإلنسان  التعامل مبا ميلك  يكون  وأن  ُتقبض، 
أو املؤشر أو اخليارات، فإن كل  الهامش  بطريق 
ذلك يفضي إلى الغرر واجلهالة ناهيك عما يجري 

فيها من الربا.
ويقول كبير املفتني مدير إدارة اإلفتاء في دبي 

»إنه ال حرج من إجراء العقود بوسائل االتصال 
احلديثة من شبكات معلوماتية وهاتفية والسلكية 
وغيرها، إذا مت ذلك بني البائع واملشتري، وحصل 
بينهما التقابض احلكمي بدخول العملة أو السلعة 
املشتراة في ملك املشتري ودخول الثمن في ملك 
البائع فوراً في العمالت خاصة وبشرط أن يكون 
وليس  واملثمن  للثمن  مالك  من  والبيع  الشراء 
بطريق البيع على الهامش أو املكشوف، وأال يكون 
ذلك من عقود املشتقات كاملستقبليات واالختيارات 
ذلك  ومخاطرة،  غرر  على  تنطوي  التي  ونحوها 
ألن هذه الوسائل أصبح لها من الوثاقة ما يكون 
الشبكي  العقد، ويعتبر احلديث  مثلها في مجلس 
الفورية  املراسالت  وتعتبر  حكماً،  عقد  مجلس 
الفقه  مجمع  من  قرار  وقد صدر  وقبوالً،  إيجاباً 
املعامالت  عقود  إجراء  بجواز  الدولي  اإلسالمي 
النكاح لكونه  بوسائل االتصال احلديثة عدا عقد 
يشترط فيه حضور الشاهدين مجلس العقد، ومثل 

ذلك ال يشترط في عقود املعامالت«.
ويضيف الدكتور احلداد: »جاء في قرار مجمع 

الفقه اإلسالمي الدولي رقم 52 ما يلي: 
أوالً: إذا مت التعاقد بني غائبني ال يجمعهما مكان 
واحد، وال يرى أحدهما اآلخر معاينة، وال يسمع 
الكتابة أو  كالمه، وكانت وسيلة االتصال بينهما 
الرسالة أو السفارة )الرسول(، وينطبق ذلك على 
البرق والتلكس والفاكس وشاشات احلاسب اآللي 
عند  العقد  ينعقد  احلالة  هذه  ففي  )احلاسوب(، 

ه إليه وقبوله. وصول اإليجاب إلى املوجَّ
ثانياً: إذا مت التعاقد بني طرفني في وقت واحد 
وهما في مكان���ني متباعدين، وينطب���ق هذا على 

والالس���لكي،  الهاتف 
بينهما  التعاق���د  فإن 
بني  تعاق���داً  يعتب���ر 
حاضري���ن، وتطب���ق 
عل���ى ه���ذه احلال���ة 
األصلي���ة  األح���كام 
الفقهاء  ل���دى  املقررة 
في  إليه���ا  واملش���ار 

الديباجة.
ث��ال��ث��اً: إذا أص��در 

العارض، بهذه الوسائل، إيجاباً محّدد املدة يكون 
بالبقاء على إيجابه خالل تلك املدة، وليس  ملزماً 

له الرجوع عنه.
النكاح  ال تشمل  السابقة  القواعد  رابعاً: إن 
الشتراط  الصرف  وال  فيه،  اإلشهاد  الشتراط 

التقابض، وال السلم الشتراط تعجيل رأس املال.
في  اإلفتاء  إدارة  ومدير  املفتني  كبير  وينصح 
دبي املتعاملني بأن يتقوا الله تعالى في معامالتهم، 
الربا  فيها  التي يجري  األسواق  يدخلوا هذه  فال 
كثيراً إال بفقه وورع، فإن من دخل السوق العادية 
بغير فقه ارتطم في الربا، ثم ارتطم كما ورد عن 
علي رضي الله تعالى عنه، فكيف بسوق أنشئت 
الفاسدة،  والعقود  الربوية،  للمعامالت  أساساً 
واملسلم مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما 
أنفقه. فعليهم أن يتحّروا احلالل ويقنعوا به وال 
الله  قال  فقد  احل��رام  في  الهالكني  كثرة  يغرهم 
يُِّب َولَْو أَْعَجبََك  بِيُث َوالطَّ تعالى: )ُقل الَّ َيْستَِوي اخْلَ
لََعلَُّكْم  األَلْبَاِب  أُولِي  َيا  اللََّه  َفاتَُّقواْ  بِيِث  اخْلَ َكثَْرُة 

ُتْفلُِحوَن (. )املائدة: 100(.

غرر وجهالة وربا

ي�صرتط يف العمالت التقاب�ض احلقيقي اأو احلكمي وال جتوز املداينة

تحقيق

العدد 492 ديسمبر 282011



31 العدد 492 ديسمبر 2011

انطلقت من  التي  حركة »احتلوا وول ستريت« 
نيويورك في الواليات املتحدة إلى بقاع مختلفة من 
العالم احتجاجاً على جشع املؤسسات والشركات 
احملتجون  رأى  والتي  الغربي،  العالم  في  املالية 
خطأً أو صواباً أنها وراء الكوارث االقتصادية التي 
الواسع  الدور  على  تدل  العاملية  األسواق  أصابت 
الناس  ماليني  حياة  في  والشركات  للمؤسسات 
على  للشركات  البعض  ينظر  وفيما  ومعيشتهم. 
أن همها األكبر هو جني األرباح فقط مهما كانت 
تيارات  أخرى  من جهة  فهناك  والنتائج،  الوسائل 
مؤسساتية تظهر وجهاً إنسانياً لنشاطاتها ولسان 
تذهب  ال  جتنيها  التي  األرب��اح  إن  يقول:  حالها 
كلها جليوب املساهمني، بل إن نسبة متنامية منها 
تصرف على أنشطة مفيدة للمجتمع الذي تتواجد 

فيه. 
هذا التوجه الذي يعرف باملسؤولية االجتماعية 
أنه ال  إال  الغرب منذ عقود،  للمؤسسات ظهر في 
تتسابق  »موضة« جديدة  العربي  العالم  في  يزال 
أن  دون  من  به  التباهي  على  الكبيرة  املؤسسات 
تفرق في كثيٍر من األحيان بني هذا املفهوم الواسع 

والعميق وبني العمل اخليري!
للتنمية  العاملي  األعمال  »مجلس  ع��رَّف  وقد 
املستدامة« املسؤولية االجتماعية على أنها »االلتزام 
املستمر من ِقبل شركات األعمال بالتصرف أخالقياً، 
واملساهمة في حتقيق التنمية االقتصادية، والعمل 
على حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة 

وعائالتهم، واملجتمع احمللي واملجتمع ككل«.
حتديد  في  اختلفوا  واخلبراء  الباحثني  أن  إال 
االجتماعية،  للمسؤولية  وشامل  موحد  تعريف 
سياسية  وتقاطعات  تفرعات  من  املفهوم  لهذا  ملا 
الرغم من  واقتصادية وثقافية واجتماعية.. وعلى 
اختالف هذه التعريفات وتباينها إال أنها في النهاية 
ولكن،  املجتمع.  واحٍد وهو خدمة  أمٍر  في  جتتمع 
أين نحن كمؤسسات جتارية في اإلمارات من هذا 

املفهوم مبعناه الواسع؟ 

اأ�سالع ثالثة

مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  الكعبي  خلفان 
»أسكورب القابضة« والنائب األول لرئيس مجلس 
أن  يرى  أبوظبي«  وصناعة  جتارة  »غرفة  إدارة 
فقط  تقتصر  ال  للشركات  االجتماعية  املسؤولية 
على اإلسهام في التبرع املالي، بل تتعدى إلى أكثر 
وإحداث  واجلاد،  الهادف  العمل  لتشمل  ذلك،  من 
تأثيرات إيجابية في حياة املجتمع من خالل نشر 
األفكار النافعة، واألخذ باملمارسات املفيدة واملنتجة، 
وهي ترجمة حقيقية ملبدأ احلقوق والواجبات بني 

الشركات واملجتمع.
في  الناجحة  الشركة  أن  على  الكعبي  ويؤكد 
هذا العصر هي تلك التي تتفهم ظروف مجتمعها، 
رفعته  سبيل  في  مسؤولياتها  جدية  بكل  وتأخذ 
مببادئ  وتأخذ  البيئة،  على  فتحافظ  وتنميته.. 
التنمية املستدامة، وتراعي مصالح الوطن، وتشارك 
في  وفعالياته،  مؤسساته  كافة  مع  بإيجابية، 
وفي  تواجهه،  التي  والتحديات  املشكالت  مواجهة 

خارج الميزانية  
امل�ضوؤولية الجتماعية لل�ضركات يف جمتمع 

الإمارات.. اإىل اأين؟

حتقيق: خالد الظنحاين

دعم أوجه اخلير والتقدم فيه.
ويتابع قائالً: إن تقييم شركات القطاع اخلاص 
لم يعد يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك 
مراكزها  على  سمعتها  بناء  في  تعتمد  الشركات 
املالية فقط، حيث أدركت مؤسسات القطاع اخلاص 
أنها غير معزولة عن املجتمع، وتنبَّهت إلى ضرورة 
توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات 
اإلنتاجية، مثل هموم املجتمع والبيئة، وإلى ضرورة 
عّرفها  التي  الثالثة  األضالع  االعتبار  بعني  األخذ 
مجلس األعمال العاملي للتنمية املستدامة وهي النمو 

االقتصادي والتقدم االجتماعي وحماية البيئة.

ثقافة دينية

رئيس  العتيبة  سعيد  عتيبة  ي��رى  جهته،  من 
أن  العتيبة«  مشاريع  »مجموعة  إدارة  مجلس 
رجال  مجتمع  في  االجتماعية  املسؤولية  مفهوم 
واملتمثل  آخر،  معنى  أو  اجتاه  له  احملليني  األعمال 
في تقدمي التبرعات اخليرية واإلنسانية للجمعيات 
على  أو  اخلاصة  لشركاتهم  اخليرية،  واملؤسسات 

املستوى الشخصي.
مبكان  السهولة  »من  الصدد:  هذا  في  ويقول 
ترسيخ مفهوم املسؤولية االجتماعية في بيئة عمل 
الشركات، وذلك ألن ثقافتنا الدينية حتث على تقدمي 
العمل اخليري من دون النظر للمسميات وأيضاً من 

دون اإلعالن عنها«.
التي  املؤسسات  إلى  »بالنسبة  قائالً:  ويتابع 
املسؤولية  مسألة  نولي  فإننا  إدارتنا،  حتت  تقع 
داخل  في  خاصة  كبيراً،  اهتماماً  االجتماعية 
للموظفني  املساعدات  ونقدم  نرعى  أي  املؤسسة، 
وللعاملني لدينا حسب احتياجاتهم، أما فيما يخص 
املجتمع فكما ذكرت لكم آنفاً، فإننا نقدمها على هيئة 
تبرعات خيرية، وهذا بطبيعة احلال يعود إلى طبيعة 
أننا ال منانع في  إذ  لدينا،  والدينية  الثقافية  البيئة 
واجبنا  صميم  من  املجتمع،فهو  إلى  الدعم  تقدمي 

اجتاه الوطن أوالً ثم املجتمع مبختلف شرائحه«.
أو مؤسسة  تتولى جهة  أن  إلى  العتيبة  ويدعو 
على  االجتماعية  املسؤولية  مفهوم  تعميم  رسمية 
واألجنبية  احمللية  والشركات  األعمال  رجال  كافة 
العاملة في الدولة، وتنظم من أجل ترسيخه البرامج 
التثقيفية واملسابقات، كما تكفل للشركات املتفانية 
في خدمة املجتمع امليزات والتسهيالت الالزمة لكل 
املشاريع التي تعمل عليها، وبذلك تتحفز الشركات 
خدمة  سبيل  في  بينها  فيما  وتتنافس  األخ��رى 

املجتمع. 

ميزانية خا�سة

إدارة  مجلس  رئيس  املنصوري  عامر  ويعتبر 
االهتمام  أن  ب��ي«  ث��ري  املنصوري  »مجموعة 
واجب  الشركات  ِقبل  من  االجتماعية  باملسؤولية 
يجب عليها املساهمة به، بل وأن تتنافس شركات 
الوطن  جت��اه  ب��دوره��ا  لتقوم  اخل��اص  القطاع 
االجتماعية  القيم  إث��راء  على  والعمل  واملواطن، 

السامية للمجتمع«.
وحول الدور الذي تقوم به مجموعته التجارية 

تحقيق

الكعبي: امل�صوؤولية االجتماعية هي 

الرتجمة احلقيقية ملبداأ احلقوق 

والواجبات بني ال�صركات واملجتمع 

م املبادرات املجتمعية  العتيبة: نقدِّ

على هيئة تربعات خريية، وهذا 

يعود اإىل ثقافتنا الدينية 

املن�صوري: امل�صوؤولية االجتماعية 

واجب وطني يجب علينا امل�صاهمة 

فيه 
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تحقيق

في موضوع املسؤولية االجتماعية للشركات يقول 
املنصوري: »تدرك املجموعة الدور املتزايد ألهمية 
والشركات  للمؤسسات  االجتماعية  املسؤولية 
كقيمة مجتمعية تستمد قوتها من طبيعتها الطوعية 
خالل  كبيراً  اهتماماً  أولينا  ولقد  واالختيارية، 
االجتماعية،  مبسؤوليتنا  للقيام  املاضية  السنوات 
التي  العديد من األنشطة والفعاليات  وذلك برعاية 
اخليري  العمل  ترعى  التي  املؤسسات  تنظمها 

والتطوعي«.
تضع  أن  الضروري  من  أنه  املنصوري  ويرى 
يتعلق  بنداً  ميزانيتها  ضمن  اخلاصة  الشركات 
إسهامها  مدى  يظهر  لكي  االجتماعية،  باملسؤولية 
وحتقيق  احتياجاته  وتلبية  مجتمعها  خدمة  في 
رغباته، حيث إن جناح الشركات من جناح املجتمع 

وتطوره وتفوقه.

مبادرات فردية

أما حمد العوضي مدير عام »مجموعة العوضي 
املسؤولية  مفهوم  أن  فيؤكد  واملجوهرات«،  للذهب 
االجتماعية في املجتمع اإلماراتي عموماً وفي قطاع 
املفاهيم  من  يعد  اخلصوص،  وجه  على  األعمال 
مبادرات  هناك  أن  قائالً: »صحيح  نسبياً  اجلديدة 
املفهوم  تعزيز هذا  إلى  تدعو  الرشيدة  قيادتنا  من 
اجلمعيات  بعض  عبر  واملجتمع  التجارة  قطاع  في 
االجتماعي«  للنفع  اإلمارات  »كمؤسسة  املختصة، 

وغيرها، لكن هذا األمر لم يتعمَّق بعد«.
ويشير العوضي إلى أن هناك مبادرات فردية من 
بعض رجال األعمال من خالل تبرعات وصدقات 
للمؤسسات اخليرية واالجتماعية، لكنها في الوقت 
ذاته لم تتغلغل في فكر الشركة نفسها، ويعود ذلك 
إلى الثقافة املجتمعية لدينا، إذ أننا لم نعتد على هذا 
الكبرى  العاملية  الشركات  بينما  لألسف،  املفهوم 
في الدول املتقدمة لها برنامج دائم في املسؤولية 
املجتمعية، بل هناك ضمن بنود ميزانيتها العامة بند 

خاص للمسؤولية االجتماعية.
الثقافة  إل��ى  يعود  األم��ر  أن  العوضي  وي��رى 
املجتمعية، فمتى ما كان املجتمع واعياً بهذا املفهوم 
اجتاه  الشركات  مسؤولية  احل��ال  بطبيعة  زادت 
ذلك  على  مدلالً  شرائحه،  مبختلف  املجتمع  أفراد 
الشركات  كبريات  لدى  االجتماعية  باملسؤولية 
في  والطاقة  النفط  مجال  في  تعمل  التي  العاملية 
الدولة فهي ال ترقى ملستوى الطموح، ومبادراتها 
بلدانها  في  أنها  مع  جدا،  خجولة  الشأن  هذا  في 

تخصص لها ميزانيات!

قيمة اإن�سانية

من جانبه، يؤكد محمد هالل املهيري مدير عام 
على  يجب  أنه  أبوظبي«،  وصناعة  جتارة  »غرفة 
سياق  في  مهماً  وطنياً  دوراً  تلعب  أن  الشركات 
القيم  تعزيز  أج��ل  من  االجتماعية  مسؤوليتها 
القدرة  يعزز  الذي  األمر  واإلنسانية،  االجتماعية 
التنافسية للمجتمع والدولة بأكملها. وأن الشركات 
والبيئية  االجتماعية  االحتياجات  تراعي  عندما 

تراعي  بذلك  فإنها  فيها،  تعمل  التي  للمجتمعات 
العوامل التي ميكن أن تؤثر على قدرتها التنافسية، 
اإلنسانية  القيمة  إث���راء  ف��ي  ُيسهم  دور  وه��و 
واالجتماعية في املجتمع، مشيراً إلى أنه »من املهم 
إدراك أن العالقة بني قطاع األعمال واملجتمع تؤثر 
في  التنافسية  مستوى  رفع  في  مباشر  بشكل 

الدولة«.
ويتابع املهيري: أنه لم يعد تقييم شركات القطاع 
اخلاص يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك 
مراكزها  على  سمعتها  بناء  في  تعتمد  الشركات 
املالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على 
التطورات  مع  التعامل  على  قادرة  عمل  بيئة  خلق 
والتكنولوجية  االقتصادية  اجلوانب  في  املتسارعة 
املفاهيم  أبرز هذه  العالم، وكان من  واإلدارية عبر 
وقد  للشركات«،  االجتماعية  »املسؤولية  مفهوم 
أصبح دور مؤسسات القطاع اخلاص محورياً في 
عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي حتققها 

االقتصاديات املتقدمة في هذا املجال.

للشركات  االجتماعية  املسؤولية  أن  ويوضح 
يراها البعض مبثابة تذكير للشركات مبسؤولياتها 
بينما  إليه،  تنتسب  الذي  مجتمعها  إزاء  وواجباتها 
املسؤولية  هذه  مقتضى  أن  اآلخ��ر  البعض  يرى 
بها  تقوم  اختيارية  مبادرات  مجرد  يتجاوز  ال 
جتاه  املنفردة  بإرادتها  الشأن  صاحبة  الشركات 
صور  من  ص��ورة  أنها  آخ��رون  وي��رى  املجتمع، 
املالءمة االجتماعية الواجبة على الشركات، معتبراً 
هذا  مضمون  حيث  من  تتفق  اآلراء  هذه  كل  أن 

املفهوم.
أن  عليه  املتفق  من  أن��ه  إل��ى  املهيري  ويشير 
الشركات التجارية واالستثمارية بشكل عام ليست 
مبؤسسات خيرية وأن هدفها األول هو حتقيق أكبر 
تذكير  الربح على أصحابها، ولكن يجب  عائد من 

الشركات مبسؤولياتها االجتماعية واألخالقية.
عالوة على ذلك، فإن الدور الرئيس الذي تلعبه 
الشركات، كونها املصدر الرئيس للثروة والتحديث 
وتوليد فرص العمل، يحتّم عليها القيام بواجباتها 
االجتماعية وفقاً للمفاهيم احلديثة، كما أن التطورات 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية في عصر يتسم 
ويقول  أيضاً.  ذلك  عليها  حتتّم  السريع  بالتغير 
املهيري: »إن قيام الشركات بدورها جتاه املسؤولية 
أفراد  جميع  دعم  ما  حٍد  إلى  يضمن  االجتماعية 
واالعتراف  التنموية  ورسالتها  ألهدافها  املجتمع 
ما  وفق  أهدافها  إجناح  في  واملساهمة  بوجودها، 
سّد  في  املساهمة  على  ع��الوة  مسبقاً،  له  ُخطط 
واملعيشية  احلياتية  ومتطلباته  املجتمع  احتياجات 
الضرورية، إضافًة إلى خلق فرص عمل جديدة من 
خالل إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع 

تنموي«. 

محمد هالل املهيريمحمد العوضي
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حوار

املتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة  أن  أكدمت   <
االجتار  مكافحة  مجال  في  ممتاز  بسجل  تزخر 
بالبشر، ولكنه ليس )مثالياً( هل لك أن تشرح لنا 

ذلك بشيء من التفصيل؟
في  حافل  سجل  لديها  اإلم���ارات  دول��ة  إن   -
عامها  تدخل  فهي  بالبشر،  االجتار  مكافحة  مجال 
الرابع في تدشني حملتها الرسمية ملكافحة االجتار 
بالبشر، وتشير النتائج خالل الفترة املاضية إلى أن 
احلكومة قد قطعت شوطاً متقدماً في زمن قياسي 
قصير، إال أنها تدرك بأن التحديات أكبر، نظراً ألن 
جرمية االجتار بالبشر جرمية مستمرة مع وجود 
البشرية، وال ميكن القول بأن الدولة قد خلت من 
أن  فإن سجلها ميكن  وبالتالي  اجلرائم،  هذه  مثل 
سد  على  عازمة  احلكومة  أن  إال  »مثالياً«،  يكون 
واملالحقة  الكشف  أدوات  وحتسني  املنافذ  جميع 

القضائية جلرائم االجتار بالبشر يوماً بعد يوم .
في  الداخلية  وزارة  جهود  مون  تقيِّ كيف   <
إجناح خطط مكافحة االجتار بالبشر، وهل أنتم 

راضون عن التنسيق فيما بينكم؟
عضواً  باعتبارها  الداخلية  وزارة  أن  حقيقًة   -
بالبشر،  ملكافحة االجتار  الوطنية  اللجنة  في  فعاالً 
من  ملموساً  قدراً  وتولي  أكبر،  بدوٍر  تقوم  فهي 
عدة  باتخاذ  قامت  فقد  ذلك،  االهتمام، وفي سبيل 
تدابير، منها، إنشاء الوحدات التنظيمية املتخصصة 
بحماية حقوق اإلنسان ومكافحة االجتار بالبشر. 
فهناك إدارة حلقوق اإلنسان تختص مبتابعة شؤون 
اإلنسان وحماية أفراد املجتمع وحرياتهم. وأيضاً 
»إدارة حقوق  فرعاً ضمن  الداخلية  وزارة  أنشأت 
اإلنسان« ملتابعة حقوق النساء واألطفال وحمايتهم 
التجاوزات  ورص��د  االستغالل  ص��ور  كافة  من 
الواقعة عليهم. وفي مجال التدريب والتأهيل، فقد 
سعت وزارة الداخلية إلى إكساب العاملني في مجال 
لكشف  الالزمة  املهارات  بالبشر  االجتار  مكافحة 
جرائم االجتار بالبشر. وفي مجال التعاون الدولي 
واالتفاقيات الثنائية، فقد وقعت وزارة الداخلية مع 
بعض الدول األخرى العديد من االتفاقيات الثنائية 
في مجال التعاون األمني والقضائي، وذلك من أجل 
تنسيق اجلهود في مكافحة جرائم االجتار بالبشر. 
وكل ما ميكن قوله في هذا اخلصوص، إننا نثمِّن 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  الداخلية  وزارة  جهود 

ومكافحة االجتار بالبشر.
في  احمللية  اإلعالم  وسائل  لدور  تقييُمك  ما   <
واالجتار  اإلنسان  حقوق  بقضايا  الوعي  نشر 

بالبشر وما مدى رضاكم عن ذلك؟
احمللية  اإلع��الم  وسائل  جهود  نثمِّن  نحن   -
وحقوق  بالبشر  االجتار  بقضايا  الوعي  نشر  في 
»اللجنة  به  تقوم  ما  تتابع  دوم��اً  فهي  اإلنسان، 
الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر« من جهوٍد وخطط 
بالدولة،  املختصة  اجلهات  مع  بالتنسيق  وبرامج 
سواء كان ذلك على املستويني االحتادي أو احمللي، 
إال أننا نطالب وسائل اإلعالم ببذل املزيد من اجلهد 
أفراد  بني  بالبشر  االجت��ار  بجرائم  الوعي  لنشر 

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة 
رئيس  االحت���ادي  الوطني  املجلس  ل��ش��ؤون 
أن  بالبشر«  االجتار  ملكافحة  الوطنية  »اللجنة 
قدٍم  على  تعمل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
وساق لسد جميع الثغرات التي تقف حائالً أمام 
االجتار  ملكافحة  الوطنية  »اللجنة  عمل  جناح 
بالدولة  املختصة  األجهزة  كل  ومعها  بالبشر« 
تتعارض  التي  اآلف��ة  تلك  استئصال  بهدف 
الدولية.  واألع��راف  واملواثيق  األدي��ان  كل  مع 
وطالب معاليه في حوار مع »999« بزيادة زخم 
جرائم  من  للحد  العربية  ال��دول  بني  التعاون 

االجتار بالبشر، وفيما يلي نص احلوار:

املجتمع حتى نتمكِّن من السيطرة على هذه اجلرمية 
اخلطرة.

مون التعاون بني دولة اإلمارات من  > كيف تقيِّ
مواطنيها  بعض  يقع  التي  األخرى  والدول  جهة 
عن  رضاكم  مدى  وما  بالبشر،  االجت��ار  ضحايا 

ذلك؟
من  الثنائية  واالتفاقيات  الدولي  التعاون   -
اإلستراتيجية  اخلطة  في  املهمة  األرب��ع  الركائز 
فقد  بالبشر«،  االجت��ار  ملكافحة  الوطنية  »للجنة 
أدركت احلكومة أن كل قضايا االجتار بالبشر التي 
تؤثر على الدولة تنطلق من دول املصدر، لذا فإن 
احلكومة كثَّفت عمليات التنسيق والتعاون مع دول 
الدولة  وقَّعت  فقد  اخلصوص،  هذا  وفي  املصدر، 
بالعمالة  اخلاصة  الثنائية  االتفاقيات  من  العديد 
واتفاقيات أخرى خاصة بالتعاون األمني والقضائي 
في مجال مكافحة االجتار بالبشر وتأمني احلماية 
للضحايا وإعادة تأهيلهم بهدف إعادتهم إلى بلدانهم 
إلى  األصلية. وفي هذا اخلصوص جتدر اإلشارة 
اجلهود الكبيرة التي تقدمها مراكز اإليواء بالدولة 
واألطفال  النساء  لرعاية  دبي  مؤسسة  في  ممثلة 
االجتار  وضحايا  واألطفال  النساء  إيواء  ومراكز 
 ، املراكز  هذه  تقوم  حيث  أبوظبي،  في  بالبشر 
واملراكز األخرى في كل من الشارقة ورأس اخليمة 
بتقدمي املساعدة واحلماية للضحايا وإعادة تأهيلهم 
وتأمني عودتهم إلى أوطانهم بالتنسيق مع اجلهات 
احلكومية األخرى في إطار برنامج مساعدة ضحايا 

االجتار بالبشر.
األمنية  األجهزة  جهود  جنحت  حد  أي  إلى   <
واالجتار  التهريب  عصابات  تفكيك  في  بالدولة 

بالبشر إلى الدولة؟
بالدولة  األمنية  األجهزة  جهود  ننكر  ال  إننا   -
في تفكيك عصابات التهريب واالجتار بالبشر، فقد 
اتخذت وزارة الداخلية اإلجراءات والتدابير الالزمة، 
ألحكام  األمنية  اجلهود  تكثيف  على  تعمل  فهي 
الضوابط  ووض��ع  الدولة  منافذ  على  السيطرة 
على  تعمل  كما  للدولة،  الدخول  بأذونات  اخلاصة 
دراسة أوضاع الضحايا كل على حدة للوقوف على 
عمليات استغاللهم وملنع تكرار ذلك مستقبالً. هذا 
عالوة على أنها تقوم مبراقبة الشركات السياحية 
القيود  وفرض  الدولة  إلى  النساء  تستقدم  التي 
اجلرمية  بإدراج صورة  تقوم  كما  عليها.  الالزمة 
املنظمة ومنها جرائم االجتار بالبشر ضمن برامج 
الدورات التدريبية التي تنظمها للعاملني في مجال 
مكافحة االجتار بالبشر، فهي دوماً تسعى إلى بذل 
املزيد من اجلهد من خالل إصدار االنظمة واللوائح 
التي تساعد في الكشف عن جرائم االجتار بالبشر.
> ما اخلطوات العملية املشتركة التي ميكن أن 

تقوم بها الدول العربية للحد من هذه احلاالت؟
التعاون األمني  - نعتقد أن ذلك يتم من خالل 
على  وتأسيساً  العربية،  ال��دول  بني  والقضائي 
ذلك، ميكن أن تقوم الدول العربية بعقد املزيد من 
االتفاقيات الثنائية التي تعمل على احلد من جرائم 
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االجتار بالبشر، هذا باإلضافة إلى تبادل املعلومات 
وإنشاء  االجت��ار  بجرائم  اخلاصة  واإلحصائيات 
ما  والى  التي مت ضبطها،  اجلرائم  بعدد  سجالت 
موحدة  تشريعات  إص��دار  على  عالوة  هذا  ذلك، 

واسترشادية.
الوعي  زي��ادة  نحو  العملية  خطواتكم  ما   <

بجرائم االجتار بالبشر؟
- إن التصدي جلرائم االجتار بالبشر ليس عمالً 
بجهة واحدة فقط وإمنا هو عمل مؤسسي  مناطاً 
الدولة  مؤسسات  عملت  وقد  مشترك،  ومجتمعي 
املختلفة على تبادل املعلومات بني املسؤولني وأفراد 
اللجنة  وتتوقع  املطلوبة،  النتائج  إلحداث  املجتمع 
مزيداً من هذا التقدم بعد احلملة اإلعالمية ملكافحة 
العام  نهاية  في  بها  بادرت  التي  بالبشر  االجتار 
2010 وبداية العام 2011 في كل من مطار أبوظبي 
الدوليني، حيث مت توزيع منشورات  العني  ومطار 
املطارين  محطات  كافة  في  متفاوتة  بأحجام 
مبراكز  اخلاص  الساخن  اخلط  رقم  على  احتوت 
مختلفة  لغات  بست  بالبشر  االجتار  إيواء ضحايا 
الفلبينية،  الهندية،  األوردية،  االجنليزية،  )العربية، 
اإلعالمية  احلملة  إطالق  فكرة  وأتت  والروسية(، 
اللجنة  مالحظة  خالل  من  املطارات  مستوى  على 
الوطنية خالل السنوات السابقة بأن جرائم االجتار 
بالبشر وخاصة االستغالل اجلنسي تكمن جذورها 

خارج الدولة.
اخلاص  الرسمي  املوقع  فإن  لذلك،  باإلضافة 
www.( بالبشر  االجتار  ملكافحة  الوطنية  باللجنة 
مبثابة  ليكون  تطويره  مت  قد   )nccht.gove.ae
املصدر الرسمي للمعلومات، ومن املتوقع أن يلعب 
الوعي  مستوى  رفع  في  فعاالً  دوراً  املوقع  هذا 
وكأداة لتسهيل التواصل بني اللجنة وأفراد املجتمع.

إحصائية  على  ُتطلعونا  أن  ملعاليكم  هل   <
مت  التي  بالبشر  االجت��ار  قضايا  حول  تقريبية 

تسجيلها؟
الوعي  زي��ادة  على  الدولة  مؤسسات  ترّكز   -
بالبشر،  االجتار  مكافحة  قوانني  بتطبيق  اخلاص 
وحسب التقارير الرسمية التي صدرت لعام 2010 
باالجتار  متعلقة  قضية،   58 تسجيل  مت  أنه  تبني 
 )51( رق��م  االحت��ادي  القانون  مبوجب  بالبشر 
 ،2007 العام  في  سجلت  قضايا   10 مع  باملقارنة 
و20 قضية في العام 2008، و43 قضية في 2009. 
االجتار  قضايا  نسبة  ارتفاع  أن  بالذكر  واجلدير 
املنصرم يشير بشكٍل واضح  العام  بالبشر خالل 
إلى أن عملية الكشف عن عصابات جرائم االجتار 

بالبشر في تزايد مع مرور كل عام.
باجلرمية  الوعي  مستوى  أن  فيه  الشك  ومما 
أو  القانون  إنفاذ  أجهزة  ل��دى  س��واًء  املتزايدة 
اجلمهور بشكل عام أدت إلى ارتفاع عدد القضايا 
التي مت اكتشافها خالل العام، ومن جانب آخر، متت 
حيث  اجلرائم  وطبيعة  حاالت  في  تغيير  مالحظة 
اشتملت على أنشطة خارجة عن نطاق االستغالل 
اجلنسي، ففي العام املاضي شهدت الدولة حاالت 
العمل والسخرة وحاالت  قليلة من االستغالل في 
تشهدها  لم  والتي  األطفال  بيع  من  أخرى  قليلة 
الدولة في املاضي كجزء من جرائم االجتار بالبشر، 
مكافحة  قانون  مجهر  حتت  تظهر  ب��دأت  والتي 

االجتار.
االقتصادية  األزمة  هل  نظركم،  وجهة  من   <
العاملية تعد أحد الدوافع املؤدية إلى االجتار في 

البشر؟
بوجود  ت��زداد  بالبشر  االجت��ار  جرائم  إن   -
عدم  حالة  في  أنه  نعتقد  فإننا  لذلك  مسبباتها، 

فإن  أي دولة،  األمني واالقتصادي في  االستقرار 
واالجتار  التهريب  مجال  في  تعمل  التي  اجلهات 
الظروف وتنشط وتكثِّف من  بالبشر تستغل هذه 
عملياتها، وبالتالي ميكن أن تكون هنالك زيادة في 

حاالت جرائم االجتار بالبشر. 
الدوافع  معاجلة  أهمية  ت��درك  احلكومة  إن 
االقتصادية املؤدية إلى االجتار بالبشر في صياغة 
ظاهرة  كون  االحتادية،  وتشريعاتها  سياساتها 
تدر  ومربحة  الة  فعَّ عاملية  جتارة  بالبشر  االجتار 
ويسقط من جرائها  الدوالرات سنوياً  املاليني من 
حوالي مليون ضحية عبر احلدود الوطنية كل عام، 
واالجتار بالبشر مرتبط كذلك باجلماعات اإلجرامية 
تهريب  مجال  في  تعمل  التي  األخ��رى  املنظمة 
بغالبية  األمر  وينتهي  األموال،  وغسل  املخدرات 
الضحايا املُتاجر بهم إلى االستغالل اجلنسي بينما 

ُيستغل البعض اآلخر في أعمال الُسخرة.
اإلماراتي  > هل من كلمة توجهونها للمجتمع 
القضاء على هذه  بهدف دعم جهود احلكومة في 

احلاالت؟
اجلهود  أُثمِّن  أن  أود  اخلصوص،  هذا  في   -
ملكافحة  الوطنية  »اللجنة  بها  تقوم  التي  الكبيرة 
االجتار بالبشر« ممثلة في أعضائها، وأيضاً اجلهات 
غير احلكومية ذات الصلة ومنظمات املجتمع املدني 
بالدولة  اإليواء  ومراكز  اإلنسان  وجمعيات حقوق 
بالبشر وتقدمي  االجتار  في مجال مكافحة جرائم 
املجتمع  ندعو  إننا  إال  للضحايا.  واحلماية  الدعم 
في  اجلهد  املزيد من  لبذل  أطيافه  بكافة  اإلماراتي 
التعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية بالدولة، وذلك 
التصدي  من  مُيّكننا  الذي  األداء  أجل حتسني  من 
لهذه اجلرمية على نسق أفضل املمارسات العاملية 

على أرضية راسخة من قيمنا ومعتقداتنا.

حوار
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قضايا

العاشرة  الذكرى  العام  هذا  األميركيون  أحيا 
لهجمات احلادي عشر من سبتمبر على بالدهم، إال 
أهم بكثير من تلك  العقد املنصرم شهد أحداثاً  أن 

الهجمات كان لها تأثير بالغ على العالم برمته.
ال��واض��ح أن أح��داث احل��ادي عشر من  وم��ن 
سبتمبر بكل املآسي التي أحاطت بها مت إخضاعها 
حلظة  منذ  وذل��ك  التقييم  في  املبالغة  من  لكثيٍر 

وقوعها.
وفي الواقع، فإن النجاح الذي حققه أسامة بن 

اخلطورة  قليل  حلدث  استغالله  في  متثَّل  الدن 
نسبياً أدى إلى ردود أفعال لم تشهد مثيالً لها في 
التاريخ العسكري وذلك وفقاً لتقرير نشرته دورية 

»فورن باالسي« األمريكية مؤخراً.
وقد مت إنفاق مئات املليارات من الدوالرات وقتل 
العاطفي  الفعل  رد  نتيجة  البشر  اآلالف من  مئات 
الذي صدر عن أميركا املضطربة، فقد كان بن الدن 
يضع ُنصب عينيه »وول ستريت وواشنطن« في 
محاولة لتوجيه ضربة لرموز القوة األميركية، إال 

أنه بدالً من ذلك، وّجه ضربة مؤملة ومباشرة إلى 
القدرة األميركية على فهم األشياء.

أن  التاريخ،  إلى  املنطق  تعيد  التي  الُسبل  ومن 
السنوات  في  األخرى  األحداث  عن  أنفسنا  نسأل 
العشر املاضية التي جتاوزت في تأثيرها وأهميتها 
فيما  املؤرخون  9/11 والتي سيكتب عنها  أحداث 
بعد. واإلجابة عن ذلك أن هناك أحداثاً كثيرة، وها 
هي عشرة من أبرزها وفقاً للكاتب ديفيد روتكوف 

مسلسلة تسلسالً تنازلياً.

اأبرز ع�ضرة اأحداث يف العقد الأول الصورة الكاملة

من هذا القرن ُتعيد ت�ضكيل عاملنا 

اأكرث مما فعلته اأحداث

احلادي ع�ضر من �ضبتمرب.

ترجمة: د.ح�سن الغول

في الوقت الذي يرى فيه الكثيرون أن الواليات املتحدة ارتكبت خطأً مبالغاً فيه في ردها على أحداث سبتمبر وهو رد يؤكد 
أهميتها رغم أن هذا الرد لم يكن عقالنياً، وكان موجهاً إلى قضايا جانبية مثل غزو العراق. ففي الواقع كان األميركيون قد تورطوا 

بالفعل في السنوات التي سبقت ذلك في حروب مباشرة وغير مباشرة في العراق واملنطقة احمليطة به.
إضافة إلى ذلك، فإن تلك احلرب كانت عبارة عن »حرب اختيار«،  كما أن انتهاك املبادئ األميركية من خالل ما حدث في سجن 

»أبوغريب« أو ُمعتقل »جوانتانامو« والذي كان مُيثل تدميراً للذات وتشجيعاً لإلرهاب.
وميكن القول، إن الشعب األميركي أساء إلى نفسه أكثر من أولئك املجرمني أنفسهم، ففي كل حادث يقع كان الرد األميركي 

في مواجهة اإلرهاب ُمبالغاً فيه وأضخم كثيراً من الردود املتوقعة املتعلقة بهذا احلدث أو ذاك.

الرد الأمريكي على اأحداث احلادي ع�ضر من �ضبتمرب  10

ميكن القول إن الكثيرين منا ليست لديهم فكرة حول الكيفية التي ستنتهي إليها سلسلة الثورات 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إال أننا ندرك أن تلك الثورات هي مؤشر لتغيير عميق أدى إلى 
اإلطاحة بالعديد من احلكومات في املنطقة أكثر مما تستطيع القاعدة أو الواليات املتحدة القيام به. 
ومن املالحظ أن تلك الثورات أصبحت تتمتع بتأثير اجتماعي كبير يفوق تأثير املتطرفني، كما أنها 

مرتبطة بشكل ُمباشر مبصالح اجلماهير في املنطقة.

هذا التوجه يتعلق باحلدث رقم »1« في العقد )تابع القراءة!(، إال أنه يالمس حياة أناس أكثر 
وسيكون له تأثير أعظم بكثير على السياسة اخلارجية العاملية من أي شيء يحدث في أفغانستان أو 

باكستان أو في أي مكان في الشرق األوسط.
وفي الواقع فإن اجلهود األميركية املكثفة الرامية إلى إيجاد ُحلفاء ُجدد وفتح جسور لصداقات 
بني جميع الالعبني واملصالح في آسيا ستؤدي إلى القيام بلعب دور حاسم في أفغانستان وباكستان 
والعالقات مع الهند، وسيكون لهذه الشراكة املتصاعدة بني أضخم دميوقراطيتني في العالم نتائج 
إقليمية مهمة من بينها، املعركة ضد اإلرهاب واحتواء التهديدات من داخل باكستان، وفي الوقت ذاته 

ستلعب دوراً متوازناً ملا تقوم به الصني.
كما أن التغييرات االستراتيجية عبر آسيا ساهمت في خلق حتالفات جديدة وعالقات أكثر ُعمقاً، 
وفي الوقت نفسه تساعد على بروز الصني كقوة كبيرة وغيرها من القوى الصاعدة كالهند ورمبا 

يوماً ما أيضاً كوريا موحدة.

الربيع العربي 

اإعادة التوازن يف اآ�ضيا 

9
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قضايا

وقوع  قبل  تظهر  اقتصادي  ركود  حدوث  مؤشرات  بدأت 
االنهيار  مع  سنوات  بعدة  سبتمبر  من  عشر  احلادي  أحداث 
في مطلع  ازداد زخماً  الركود  أن هذا  إال  الياباني،  االقتصادي 
القرن احلالي حينما عانت الواليات املتحدة ألول مرة من عقد ال 
يتم فيه خلق وظائف، وكذلك تراجع الدخول املتوسطة. أوروبا 
أيضاً عانت من التدهور االقتصادي خاصة في اجلنوب، وهذا 
الضعف الذي أصاب األعمدة االقتصادية لعالم ما بعد احلرب 

العاملية الثانية أدى إلى حدوث فوضى جيوبوليتيكية.
إن دخول عصر القدرات احملدودة يجبر القوى العظمى على 
التي  املُضللة  األُحادية  السياسة  مختلفة، وجلم  بصورة  العمل 

اتصفت بها حقبة جورج بوش في الواليات املتحدة.

 الركود القت�ضادي يف الوليات املتحدة ودول اأخرى

اخرتاع مواقع التوا�ضل الجتماعي

انت�ضار الهواتف والكمبيوترات املحمولة 

انهيار 2008

الأزمة الأوروبية 

2012-2011

ف�ضل الت�ضدي 

لالحتبا�س احلراري

�ضعود ال�ضني ودول 

»الربيك« الأخرى
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2
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الهجوم على »مركز  ما هو األمر األكثر أهمية، 
التجارة العاملي«  وقتل عدة آالف من األبرياء، أم 
يحدث  لم  بشكل  معاً  شخص  مليار  نصف  ربط 
رسائل  مترير  الفيسبوك(؟  فعل  )مثلما  قبل  من 
ثورة  إيقاد  أم  وزيرستان  في  آخر  إلى  كهف  من 
عبر »التويتر« في ساحة التحرير بالقاهرة؟ األمر 

ال يقارن البتة!

التواصل االجتماعي، كذلك  بقدر ما كان هائال تقدم مواقع 
كان مثيراً وهائالً مدى انتشار الهواتف احملمولة في العالم في 
العام 1991 - أي قبل عشر سنوات من  العقد املنصرم. ففي 
أحداث احلادي عشر من سبتمبر- كان عدد مستخدمي الهاتف 
احملمول في جميع مناطق العالم ال يتجاوز 16 مليون مشترك، 
بينما اليوم نقترب من الوصول إلى 6 مليارات مشترك. وخالل 
العام احلالي سيتم إرسال 8 تريليونات رسالة نصية، وخالل 
ثالث أو أربع سنوات سيعتمد الكثير من الناس على الهواتف 
الكومبيوتر.  على  اعتمادهم  من  أكثر  »اإلنترنت«  إلى  للدخول 
والنمو األسرع يحدث في الدول النامية. وهناك كاميرات هاتف 
متحرك في العالم أكثر عدداً من أي نوع من الكاميرات األخرى 

مجتمعة. 

هوى مؤشر »داو جونز« الصناعي من ذروته والتي وصلت إلى 14,164 نقطة في 9 أكتوبر 2007  
إلى 6469 نقطة في شهر مارس التالي أي بتراجع 54%. واحتاج املؤشر ل�17 شهراً حتى »يتعافى«. أما 
سوق اإلسكان األمريكية التي وصلت إلى ذروتها في 2006، فقد هوت إلى القاع وال يبدو أنها ستنهض 
من جديد. جنم عن هذه األحداث خسائر بعشرات تريليونات الدوالرات وقادت مئات ماليني الناس إلى 
هاوية الفقر وحطمت صناديق التقاعد وأثَّرت على رفاهية مليارات الناس، مما طرح تساؤالت عن مدى 

جدوى الدول والشركات الكبرى. 
وكان لهذا االنهيار تأثيرات سياسية، ابتداًء من إعادة النظر في األولويات الوطنية وحتى تغيُّر وجهات 
النظر العاملية املتعلقة بالرأسمالية األميركية ستؤدي إلى حتجيم كل من له صلة بأحداث احلادي عشر 

من سبتمبر.

املتقدمة  االقتصادات  أصاب  الذي  الضعف   
وسياسات   2008 عام  االقتصادي  واالنهيار 
واإلدارة  األوروبية  للحكومات  املتهورة  االقتراض 
املشكالت  عن  )فضالً  املصرفي  للقطاع  املتراخية 
الوطنية احمللية مثل فشل أسبانيا في تعلُّم الدروس 
من أزمة اإلسكان األميركية( هي عوامل أدت إلى 
أزمة قد حتل االحتاد األوروبي وتنسف اليورو - 
وحتى لو لم يحدث أي من األمرين—وتقود العالم 
العام  أزمة  تأثيراته  في  يفوق  آخر  سقوط  إلى 
2008. وإذا حدث ذلك سيكون لها تأثير تدميري 
أكثر على االقتصادات املنهكة أصالً في كل العالم، 
التي  األوروبية  التجربة  إنهاء  من  متكَّنت  وإذا 
قارة  في  السالم  من  عقود  ضمان  على  ساعدت 
األزمة  هذه  فإن  السابق،  في  الصراعات  أنهكتها 
ستتغلب بتأثيراتها بسهولة على أحداث 9/11 من 

أُسس مختلفة متاماً. 

تسارع  إلى  البيانات  فيه  تشير  الذي  الوقت  في   
النشاطات  عن  الناجم  احلراري  االحتباس  وتيرة 
البشرية بصورة فاقت كافة النماذج وغير مسبوقة 
التاريخ اإلنساني، وفي الوقت الذي يتفق فيه  في 
الكثير  وجود  ستهدد  األزمة  هذه  أن  على  العلماء 
من أشكال احلياة واملجتمعات الساحلية حيث يعيش 
مليارات الناس، وفي الوقت الذي كان يتعرض فيه 
كان  مثيل،  لها  يسبق  لم  للتهديد بصورة  الكوكب 
قادة العالم منشغلون بقضايا أخرى. فإذا ارتفعت 
ثالث  أو  واحدة  درجة  العاملية  احلرارة  درجات 
درجات خالل هذا القرن، فإن أحداث احلادي عشر 
من سبتمبر، ستبدو مثل هامش أسفل صفحة حدث 

قد يغير طبيعة كوكب األرض ذاته.

عدم وضع عملية االحتباس احلراري في املرتبة 
على  تنتشر  لم  السلبية  تأثيراتها  أن  هو  األول��ى 
 - خطوطها  أن  إال  بعد.  النطاق  واس��ع  مستوى 
وخطوط النمو االقتصادي والقوى السياسية على 
الكوكب - ستتشكل بصورة متزايدة بنفوذ وتأثير 
القوى »اجلديدة« للقرن 21 تقودها دول »البريك« 
والهند  الصني  لدول  األول��ى  الالتينية  )األح��رف 

وروسيا والبرازيل( وغيرها من دول »البريك«.
والهند  الصني  مثل  الدول  هذه  بعض  وبالطبع، 
بأضخم  تتمتع  كانت  فهي  جديدة،  دوالً  تعتبر  ال 
االقتصاديات على املستوى العاملي منذ فجر التاريخ 

وحتى منتصف القرن التاسع عشر.

اخلبرة اليوم  وامتزاج  واالكتمال،  النضج،  سن  هي  واألربعون  األربعني،  دولتنا  أكملت 
باملعرفة.

أربعون عاماً حافلة باحللم والطموح والعمل والبناء، عاشها جيل من أبناء اإلمارات 
كاملة، شاهد إرهاصاتها، نام على أحالمها وصحا على إجنازاتها، وشارك في صياغة 

كل حرف من ملحمتها وُصنِْع مجدها.
أربعون عاماً، ولد خاللها جيل لم يعرف سوى االحتاد وطناً، ولم يعش سوى االحتاد واقعاً، ولن يرضى بغير 

االحتاد بديالً. أربعون عاماً كل يوم منها بعام، وكل عام منها بأربعني عام.
أربعون عاماً كانت األنظار خاللها تتجه نحو األمام، غير عابئة مبا ورائها، فاملاضي صفحة مطوية محفوظة 

في سجل األيام، واملستقبل صفحة مفتوحة على كل الطموحات واألحالم.
أربعون عاماً، كان املتقاعسون خاللها يزحفون، وكنا نحن نهرول في سباق مع الزمن، نحاول أن ُنعوض ما 

فاتنا. 
أربعون عاماً كان املتكاسلون خاللها ينظرون حتت أقدامهم، وكنا نحن ننظر إلى األفق البعيد لنعرف أي مدى 

ميكن أن نصل. 
أربعون عاماً كان اآلخرون خاللها ينامون ليحلموا، وكنا نحن نسهر كي نحول األحالم إلى حقائق يتحدث 

عنها اجلميع بإعجاب ويحاولون اللحاق بها.
أربعون عاماً لم نشعر خاللها مبرور الزمن، ألننا كنا نضع األيام خلفنا، وننثر الورود حولنا، ونزرع اخلير 
في كل طريق. كان الفجر ينسج لنا خيوط األمل، وكان اآلباء املؤسسون ينسجون لهذه األرض ُحلًة ليست 
كغيرها من احللل. كانت الكيانات الوحدوية في وطننا العربي تتفتت، وكان كياننا الوحدوي يتحدى الواقع، 

ويعلن نفسه نسيجاً فريداً بني الدول، وخطوة وحدوية غير قابلة للفشل.
كانت أوائل السبعينيات من القرن العشرين، وكنا أطفاالً صغاراً، نراقب ما يحدث ببراءة األطفال، ونعيش 
احلدث بطموح الكبار، نتمنّى ألنفسنا وطناً نباهي به األوطان، ونفخر به على مر الزمان. كبر األطفال وكبر معهم 
الوطن. لم يعد أولئك األطفال صغاراً، ولم يعد الوطن مجرد حلم يداعب اخليال. أصبحت اإلمارات املتناثرة على 
اخلليج العربي وبحر ُعمان دولة يشار إليها بالبنان، وأصبح األطفال رجاالً يصنعون مجد الوطن، ويصونون 

ترابه.
ماذا قّدم لنا الوطن، وماذا قدمنا نحن للوطن؟

قّدم لنا الوطن الكثير؛ علمنا أن التفرق ضعف وأن التجمع قوة، فمضينا نوّحد صفوفنا وجنمع شتات أنفسنا. 
علمنا أن املواطنة ليست أوراقاً ووثائق ننجز بها معامالتنا، وأنها ليست جوازات سفر نقدمها ملوظفي اجلوازات 

في مطارات العالم لنسهل بها انتقالنا. علَّمنا أن املواطنة انتماء نحمله في نفوسنا ونغذي به أرواحنا.
كانت روح االحتاد هي سر والدة هذا الكيان الوحدوي قبل أربعة عقود، وكانت هي سر بقائه طوال هذه 
العقود األربعة، وكانت هي سر صعوده من جناح إلى جناح. آمن اآلباء املؤسسون بأن روح االحتاد هي األساس 
القوي الذي يجب أن يقوم عليه بنيان دولتنا، فمضوا يرسخون هذه الروح في نفوسنا قبل أن يرسخوا دولة 
االحتاد ويضعوا أولى لبناتها. آمنوا بأن روح االحتاد هي اجلوهر، وأنها سر بهاء املظهر. آمنوا بأنها هي األقوى، 

وأنها األبقى.
لذلك سرت هذه الروح في نفوس أبناء اإلمارات، منذ عهد التأسيس وحتى عهد االحتفاء مبرور أربعني عاماً 
على إجناز احللم. ظلت هذه الروح تغذي النفوس ومتدها بالعزم لتمضي في طريقها، دون أن تلتفت للحاسدين 

واملثبطني والذين في قلوبهم وأرواحهم مرض.
واليوم، عندما تختار دولتنا »روح االحتاد« شعاراً لالحتفال مبرور أربعني عاماً على قيامها، فهي تعود إلى 
اجلذور التي ضربتها في األرض، وإلى األسس الراسخة التي قامت عليها، فلوال روح االحتاد هذه ما كان للقلوب 
أن تتصافى، ولوال روح االحتاد هذه ما كان لأليدي أن تتالقى، ولوال روح االحتاد هذه ما كان لهذا الكيان أن 
يظهر للوجود، ولوال روح االحتاد هذه ما كان له أن يواجه كل املصاعب والتحديات، ولوال روح االحتاد ما كان 

لنا أن نحتفي اليوم بإجناز عقود أربعة من عمر دولتنا.
حفظ الله لنا روح االحتاد وأدامها علينا، وكل عام ودولتنا ملء األسماع واألبصار، ومهوى األفئدة واألرواح.

روح االتحاد

عل�ي ع�بي�د
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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دروس
خصوصية جدًا!

اإعداد: وجيه ح�سن 

لبيع  شركة  في  يعمل  موظف  شاب  .م(  )ر 
وللوهلة  ولوازمها،  »الكمبيوترات«  احلواسيب  
و»جنتلمان«،  محترم  شخص  كأّنه  يبدو  األولى 
فهو يخرج إلى عمله كل صباح بثياب فاخرة أنيقة، 
ويعامل أهل احلي بلباقة فائقة واحترام جّم، ولعّل 
االنطباع األول لكل َمْن صادفه: أنه إنسان مهذب 

ومحترم، وال يشك أحد في ذلك ولو لسانحة.
ذات يوم عرض هذا املهذب على عدد من جيرانه 
بيته،  في  مجاناً  الدراسة  في  أوالده��م  مساعدة 
فهو- كما يعرفون جميعاً- ضليع بتدريس عدد من 
اللغات كاإلجنليزية وسواها...وبالفعل وافق بعض 
اإلنساني منه، وهو  العرض  من جيرانه على هذا 
اجلار الطيّب بنظرهم، وذلك نظراً لضعف أبنائهم 
كانوا  التي  السيئة  املادية  وللحالة  املواد،  بهذه 
فتجّمع  العاتية،  وأمواجها  غمارها  في  يسبحون 

لدى األستاذ احملترم اربعة أطفال.
وثق  الذين  االطفال  مع  الدنيء  .م(  )ر  سلوك 
اللغات  ليدرسهم  بهم  إليه  وعهدوا  به،  أهلهم 
أهل  من  ع��دداًً  دعا  ال��ذي  هو  وسواها،  األجنبية 
احلي إلبالغ اجلهات األمنية عنه، إذ بعد أسبوعني 
معلمهم  إلى  الذهاب  عن  األطفال  من  ثالثة  امتنع 
جانب  من  للتوبيخ  تعّرضوا  وقد  »اإلنساني«، 
أهاليهم، العتقاد هؤالء أّن الكسل هو الذي منعهم 
من متابعة هذه الدروس املجانية، واكتفى االطفال 
الثالثة بالبكاء من دون أن يتحدثوا إلى أهلهم حياًء 
وخوفاً عما جرى بينهم وبني )ر .م( من تصرفات 
ك(  )م.  هو  واحداً  طفالً  لكّن  أخالقية،  وال  دنيئة 
»احملترم«.  املعلم  عند  الدروس  تلقي  في  استمّر 
وحني سأل عددٌ من أولياء األمور املعلَم )ر .م( عن 
الدروس  تلقي  مواصلة  عن  أبنائهم  امتناع  سبب 
معه  يتجاوبون  ال  أطفالهم  أّن  تبريره  كان  لديه، 
بالشكل األمثل، وال ينتبهون إلى دروسه كما يجب، 
بسبب كسلهم وتقاعسهم، وهو حيال كل ذلك كان 
مضطراً الستعمال التوبيخ والقسوة معهم، ورمبا 
وامتناعهم  الدروس،  من  لهربهم  مدعاة  هذا  كان 
الذي جعلهم  عن احلضور بشكل متواصل، األمر 

ينفرون من متابعة احلصص الدراسية في بيته.
األهالي من جانبهم استغربوا نفور أبنائهم من 

)ر.م(  معلمه  إلى  اليوم  يذهب  أن  الطفل)م.ك( 
املقّرر، وإذا طلب  الدرس  كاملعتاد، وأال يتأخر عن 
معلمه  م��داورة  عليه  ثيابه،  يخلع  أن  معلمه  منه 
وتأجيل ذاك الفعل السيئ إلى حني وصول دورية 
الشرطة إلى بيت »املعلم املبّجل«، وضبطه متلبّساً 

بجرميته الساقطة.
في اليوم نفسه، نفذ )م.ك(  ما ُطلب منه بشكل 
إال دقائق معدودات حتى  متثيلي ممتاز، وما هي 
»األستاذ  منزل  الشرطة  رج��ال  من  ع��دد  ده��م 
كّل  وضعت  التي  القاتلة  املباغتة  فكانت  املبّجل«، 
النقاط على كّل احلروف، إذ مّت ضبط )ر.م( متلبساً 

بالواقعة متاماً.

اليمني  ذات  املسألة  وقلَّبوا  معلمهم،  إلى  الذهاب 
هذا  مثل  إلى  دفعهم  الذي  إن  بل  الشمال،  وذات 
ألسنة  على  تتدحرج  كانت  كلمات  جملة  التفكير، 
أطفالهم بعد فترة من الزمن من نحو: »يا ماما املعلم 
قليل  بابا،  يا  سيىء، هذا األستاذ ما عندو أخالق 
األدب، ما في تربية...« من دون ذكر أي تفاصيل 
إضافية إلى آخر ما هنالك من كلمات ونعوت كانوا 
ولكّن  وأمهاتهم.  آبائهم  مسامع  على  يطلقونها 
الذي زاد جرعة استغراب األهالي، واتساع دائرة 
أخذ  في  مستمراً  )م.ك(  الطفل  بقاء  تساؤالتهم، 
الدروس مع معلمه )ر .م(، فهو الطفل الوحيد الذي 
لم ينقطع عن الدرس أبداً في منزل )ر.م(. بل كان 
) م.ك( كما روى عدد من زمالئه ألهاليهم منجذباً 
أمّيا إجنذاب، وكان يصّرح لعدد منهم  إلى معلمه 
و»هذا  العظيم«،  »األستاذ  بهذا  الشديد  تعلقه  عن 
املرّبي الفاضل«، األمر الذي دفع عدداً من األهالي 
لزيارة أهل الطفل) م.ك(، ووضعهم في حقيقة ما 
يجري، إذ اعترف األوالد املتسّربون من حصص 
يكن  لم  األستاذ)ر.م(  بأن  أخيراً  »املبّجل«  املعلم 
يطلب  كان  بل  يظنون،  األهل  كان  كما  يدرسهم 
منهم خلع مالبسهم مقابل إعطائهم بعض املال أو 
بعض األكالت الطيبة الشهية، وأن من سيفعل ذلك 
كان يؤّمله بتقدمي دراجة هوائية نهاية العام وهدايا 
أخرى قيّمة، لكنهم كانوا يرفضون جميعاً، وامتنعوا 
عن الذهاب إلى بيت )ر.م( مجدداً، وكذلك عن أي 

تعامل معه في احلي باستثناء الطفل)م.ك(. 
إلى  ُجّن جنون أهل الطفل)م.ك(، وحني وصل 
واالستفسارات،  باالسئلة  أبوه  عليه  انهال  البيت 
حتى صرخ)م.ك( بصوت عاٍل مؤكداً كالم زمالئه 
ذهب  كلما  بأنه  والده  وأخبر  بل  أهاليهم،  وكالم 
كان يطلب منه األستاذ )ر.م(  الدرس وحيداً  إلى 
خلع مالبسه، ليمارس معه أفعاالً منافية للحشمة، 
ويعطيه ماالً بقدر ما يأخذه من والده في شهر أو 
شهرين، بل وكان يشتري له كل ما يرغب فيه من 
مأكوالت وقطع شوكوالتة وشيبس وحلويات وما 

شابه...
»املبّجل«  للمعلم  القاضية  الضربة  كانت  وهنا 
باليد  ويسرقه  بيد  العلم  يقدم  كان  الذي  )ر.م( 

التهمة  انكار  ح��اول)ر.م(  الشرطة  مركز  وفي 
املوجهة إليه، ولكن مبواجهته بباقي األطفال الذين 
كانوا من الدارسني عنده ورفضوا طلباته الدنيئة، 
الشرطة،  مركز  في  كاملة  بإفاداتهم  أدلوا  والذين 
ثابتة، وأقّر  ُتهم  إليه من  اعترف )ر.م( مبا أسند 
الفعل  لهذا  تعّرض  وبأنه  املُدانة،  الشنيعة  بأفعاله 
السيئ في طفولته، ما أّثر في سلوكه طوال حياته، 
وإن خوفه من عرض األمر على طبيب نفساني، أو 
البوح بالسّر ألهله، جعاله ينعزل عن أهله، ليستأجر 
كل فترة بيتاً في أحد األحياء، بهدف إرواء شذوذه 
بأشياء  األطفال  إغراء  عبر  وذلك  انتقاماً،  الطاغي 

محبّبة إليهم، ويتشوقون احلصول عليها.

العادل  جزاءه  لينال  القضاء  إلى  )ر.م(  ُحّول 
والّرذيلة  بالسوء  األّم��ارة  نفسه  اقترفته  ما  على 
والسقوط، وهناك اعترف بارتكابه عدداً من األفعال 
أحياء  في  )م.ك(  غير  آخرين  أطفال  مع  املماثلة 
أخرى من املدينة. ولم يكن أحد من هؤالء األطفال 
أو أهاليهم يجرؤ على تقدمي شكوى ضده خوفاً من 
افتضاح أمور أطفالهم.. إلى أن جاءت قصة )م. ك(  
وزمالئه لتفضح كّل مستور من أفعال هذا األستاذ 
»الشاّذ« الذي لم يكن في يوم من األيام مبّجالً ولن 
يكونه، ولينتهي به املطاف خلف أسوار وقضبان 
ما  جزاء  سنوات  لعدة  بالسجن  محكوماً  العدالة 

اقترفه من جرمية بحق الطفولة البريئة. 

األخرى، وذلك حني ذهب األهالي مجتمعني لتقدمي 
بحق  احلّي  في  الشرطة  مركز  إلى  مشترك  بالغ 
في  السوّي«  و»غير  املبّجل«  »غير  املعلم  )ه��ذا 
أخالقه وسلوكه(، وقّص اآلباء أمام رئيس املركز 
لتقدمي  جاءوا  وأنهم  أبنائهم،  مع  ما جرى  حقيقة 
شكوى بحّق هذا املعلم »السيّىء« الذي كان يحاول 
إفساد أوالدهم وحرفهم عن جادة اخللق، بل وجنح 
ولألسف في االيقاع بأحدهم بأساليبه امللتوية في 
غفلة من أهله، وأن هذا ليس هو الدور املنوط باملعلم 

املرّبي أبداً.
بدوره  هاله ما سمع، طلب  الذي  املركز  رئيس 
من  طلب  كما  الشكوى  على  التكتم  األهالي  من 
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الجريمة و العقاب

الكسندر  السابق  الروسي  العميل  اغتيال  كان 
أشهر  من   2006 العام  في  لندن  في  ليفيتنينكو 
االتهام  أصابع  فيها  ُوّجهت  التي  االغتيال  عمليات 
ألجهزة االستخبارات الروسية، والتي وفقاً للعديد 
من التقارير لم تتسامح حلظة واحدة في انشقاق 
اللجوء  ونيله   2000 العام  في  عنها  العميل  هذا 
على  بعد  فيما  وحصوله  بريطانيا  في  السياسي 

جنسيتها.
ليفيتنينكو  أن  عن  أيضاً  حتدثت  التقارير  هذه 
الذي عمل في مجال مكافحة اجلرائم املنظمة لدى 
جهاز االستخبارات الروسية وبعد توقفه عن العمل 
أصبح مناهضاً لها، وقام بفضح أمور غير قانونية 
تتعلق باالستخبارات وامللياردير الروسي بوريس 
بيريزوفيسكي، حيث مت اعتقاله عام 1999 ثم أطلق 
سراحه الحقاً بعد أن وّقع وثيقة متنعه من مغادرة 
بريطانيا،  إلى  بعدها  هرب  ثم  الروسية  األراضي 
وفيها أطلق اثنني من أشهر كتبه، وفي أحدهما وهو 
كتاب »تفجير روسيا« كشف أن املخابرات الروسية 

عندما يغضب »الدبُّ األحمر«
ترجمة: د. ح�سن الغول 

مة. باجلرمية املُنظَّ
املتعلقة  التحقيقات  في  شارك   1994 العام  في 
بوريس  ال��روس��ي  امللياردير  اغتيال  مبحاولة 
األمن  توفير  مهام  تولى  ثم  بيريجوفيسكي، 
واحلماية له، ورغم أن ذلك مت بطريقة غير قانونية 
تتخذ ضده  ولم  ذلك  إزاء  تسامحت  الدولة  أن  إال 

أي إجراء.
ونقله  ليفيتنينكو  ترقية  متت   1997 العام  في 
اجلرمية  عصابات  ومحاربة  التحليل  إدارة  إلى 
حيث أصبح رئيساً للقسم السابع في تلك اإلدارة، 
إال أنه ووفقاً ملا صرَّحت به زوجته اكتشف خالل 
عمله وجود عالقات مشبوهة بني مسؤولني كبار 
املافيا  جماعات  وبعض  القانون  تنفيذ  أجهزة  في 
أرسل  التي  سولنتسيفو  عصابة  ومنها  الروسية 
الوقت  الروسي في ذلك  الرئيس  إلى  عنها  تقريراً 
بوريس يلتسني. ورغم مناقشته لهذا األمر مع عدد 
من كبار املسؤولني في جهاز االستخبارات، إال أن 
بأن  ليفيتنينكو  أقنعت  جادة  ق��رارات  اتخاذ  عدم 

الفساد يشمل النظام السياسي بأكمله.
في ديسمبر من العام 1997 اّدعى ليفيتنينكو أنه 
امللياردير بيريجوفيسكي، ووفقاً  أوامر بقتل  تلقى 
ألرملته فإنه وبعد ذلك التاريخ بثالثة شهور أصبح 
فالدميير بوتني مديراً جلهاز األمن الفيدرالي حيث 
لليفيتنينكو مبقابلته وأخباره مبا  الفرصة  سنحت 
املؤسسة  داخ��ل  الفساد  عن  معلومات  من  لديه 

األمنية، إالّ أن بوتني لم ُيبد اهتماماً كبيراً باألمر.
امللياردير  أرسل   1998 العام  من  نوفمبر  وفي 
في  قيادات  فيها  اتهم  بوتني  إلى  رسالة  الروسي 
أجهزة األمن مبحاولة اغتياله وبعد أربعة أيام ظهر 
صحفي  مؤمتر  في  رفاقه  من  وثالثة  ليفيتنينكو 
وأكدوا تأييدهم للملياردير الروسي، وإن لم يقدموا 
للمسؤولني  وجهها  التي  االتهامات  تدعم  أدلة  أية 
باغتياله،  أوامر  تلقوا  بأنهم  األمنيني، كما صرحوا 
وخطف سياسيني روس بارزين إضافة إلى رجال 
أعمال، وقد شككت بعض الصحف في أقوال هؤالء 
الضباط واتهمتهم بأنهم يعملون حلساب امللياردير 

الروسي بيريجوفيسكي.
إصدار  مت  الصحفي،  املؤمتر  من  االنتهاء  إثر 
قرار بطرد ليفيتنينكو من عمله بأمر شخصي من 
فالدميير بوتني الذي لم يكتِف بذلك بل قام بحل 
متذرعاً  ليفيتنينكو  فيها  يعمل  كان  التي  الوحدة 
أالّ  يجب  واالستخبارات  األمن  أجهزة  بأن ضباط 
يظهروا في مؤمترات صحفية. وبعد فترة قصيرة 
فترة  وأمضى  مرتني  لالعتقال  ليفيتنينكو  تعرَّض 
اعتقاله في سجون موسكو بتهمة استغالل وظيفته، 
وقد مت إطالق سراحه بعد أن كتب تعهداً على نفسه 

بعدم مغادرة بالده.
إال أنه وفي انتهاك واضح لذلك التعهد غادر مع 
أسرته في أكتوبر 2000 إلى تركيا، وهناك تقدم إلى 
سفارة الواليات املتحدة بطلب للحصول على حق 
اللجوء، إالّ أن طلبه ُقوبل بالرفض، إثر ذلك سافر إلى 
لندن وطلب اللجوء إليها، وفي مايو من العام 2001 
إنسانية حيث  إليها ألسباب  اللجوء  منحه حق  مت 
كما  الشيشانية،  الصحف  بعض  في  عمل صحفياً 

انضم إلى احلملة التي كان امللياردير بيرجوفيسكي 
يشنها ضد بوتني. وفي أكتوبر 2006 حصل على 
اجلنسية البريطانية وبعد ذلك بعام نقلت صحيفة 
»ديلي ميل« عن مصادر استخباراتية ودبلوماسية 
استرليني  ألفي جنيه  يتقاضى  كان  ليفيتنينكو  أن 
شهرياً من جهاز االستخبارات البريطانية ) إم آي 
6 ( نظير تعاونه معه، وقد اعترفت أرملته مارينا 
في الشهر ذاته بأن زوجها عمل حلساب جهازي 
االستخبارات البريطانيني ) إم آي 5 ( و )إم آي 6(. 
ُيدعى  سابق  روس��ي  أمن  ضابط  ص��رَّح  وقد 
العام  في  حتذيراً  تلقى  بأنه  تريباشكني  ميخائيل 
2002 من أن أجهزة األمن الروسية قررت اغتيال 
ليفيتنينكو الذي مت إخباره بذلك، إالّ أنه لم يتخذ أية 
احتياطات أمنية وواصل اختالطه باجلالية الروسية 

في بريطانيا واستقبال صحافيني في منزله.
محاضرة  وهي  سفيلتليتشنايا  جلوليا  ووفقاً 
جلامعة  التابع  الدميوقراطية«  دراسة  »مركز  في 
سيقوم  أنه  أخبرها  ليفيتنينكو  فإن  وستمنستر 
عدم  مقابل  روس  أمنيني  مسؤولني  ابتزاز  بعملية 
نشر األسرار املتعلقة بهم والتي في حوزته مشيرة 
الوسيلة  هذه  وأن  مالي  من ضيٍق  يعاني  أنه  إلى 
شعوره  بعد  خاصة  كبيرة  مببالغ  عليه  ستعود 
محاكم  أحد  من  غيابي  حكم  صدور  إثر  باملرارة 
موسكو بسجنه لثالث سنوات ، وأضافت: يبدو أن 
األمنية  األجهزة  إلى  وصل  قد  له  يخطط  كان  ما 
عليه  غضبهم  أثار  مما  الكرملني  في  والسياسية 

واعتبروه عدواً ال ُيستهان به.
معظم  أن  إلى  أشاروا  ليفيتنينكو  من  ُمقربون 
الروس  للمسؤولني  يوجهها  كان  التي  االتهامات 
كانت بدون دليل قوي، وإن كانت تلقى استحساناً 

من قبل وسائل اإلعالم البريطانية.
ليفيتنينكو  شعر   2006 نوفمبر  من  األول  في 
مت  وهناك  املستشفى،  إل��ى  نقله  ومت  باإلعياء، 
مبادة  للتسمم  تعرض  أنه  على  حالته  تشخيص 
املشعة، وقال وهو على فراش   »210 »البولونيوم 
بى«  جي  »كي  عمالء  من  اثنني  قابل  إنه  املرض: 
وادعى  مريضاً  سقوطه  من  يومني  قبل  السابق 
وفي  منزله  في  البولونيوم  بعض  نثر  أحدهما  أن 

السيارة التي كان يستخدمها.
توفي  ذاته  الشهر  من  والعشرين  الثالث  وفي 

ليفيتنينكو وُدفن بعد أيام في مقبرة قرب لندن.
البريطانية  الشرطة  أعلنت   2007 يناير  في 
تعرفها على الرجل الذي تعتقد أنه قام بدس الُسم 
لليفيتنينكو، وبعد أيام قليلة أشارت نتائج التحقيق 
البولونيوم  مبادة  مملوءة  صغيرة  ملعقة  أن  إلى 
القتل، وأن ما حدث  210 استخدمت في عملية   -
أجهزة  برعاية وتوجيه  اغتيال  للضحية هو عملية 
األمن الروسية، إالّ أن السلطات البريطانية بعد ذلك 

خففت من لهجة اتهامها للروس.
الصحف البريطانية التي تناولت عملية االغتيال 
أشارت إلى أن ليفيتنينكو دفع حياته ثمناً ملساندته 
للملياردير الروسي بيريجوفيسكي وحتديه للعديد 
بالده  في  واالستخباراتية  األمنية  األجهزة  من 
ومحاولته املتواصلة تصعيد اخلالف معها وكشف 
سلبياتها، متجاهالً أنه وإن كان يعتقد أنه على حق 
األحمر خاصة  الدب  أثار بشكل متعمد غضب  قد 
عندما قرر التعاون مع األجهزة األمنية البريطانية 
وفقاً العتراف زوجته، األمر الذي َحّوله إلى واحٍد 
من أشهر ضحايا اجلرائم السياسية التي شهدها 

مطلع القرن احلالي.

قامت بعمليات تفجير في روسيا لتحريض الشعب 
إلصاق  عبر  املعارضة  األقليات  على  احلرب  على 

التهم باملعارضة الشيشانية.
ُولد الكسندر ليفيتنينكو في الثالثني من أغسطس 
للعام 1962 في مدينة »فورونيز« الروسية، وبعد 
بالعمل  التحق   1980 عام  الثانوية  لدراسته  إنهائه 
في وزارة الداخلية، وبعد مرور عام التحق بإحدى 
الكليات العسكرية حيث تزوج من الفتاة ناتاليا التي 
الكسندر  اسمه  تعمل محاسبة وأجنبا طفالً  كانت 
وطفلة ُتدعى سونيا، واستمر هذا الزواج حتى العام 
ذاته  العام  وفي  بينهما.  الطالق  وقع  حيث   1994

تزوج الكسندر من راقصة باليه ُتدعى مارينا.
بعد تخرجه عام 1985 ُرقِّي الكسندر إلى رتبة 
كوماندر في أحد أقسام وزارة الداخلية، حيث كان 

مسؤوالً عن حماية عمليات نقل الشحنات الثمينة.
قسم  في  كمخبر  1986 مت جتنيده  العام  وفي 
االستخبارات  جلهاز  التابع  املضادة  االستخبارات 
ُرقي  بعامني  ذلك  وبعد  بي«  جيه  »كيه  الروسية 

جلهاز  العسكري  القسم  في  عمليات  ضابط  إلى 
االستخبارات.

في  مسؤول  إلى  ترقيته  1991 متت  العام  في 
حيث  االحت��ادي��ة  امل��ض��ادة  االستخبارات  جهاز 
تخصص في مكافحة األنشطة اإلرهابية واجلرمية 
العمليات  من  العديد  قيادة  في  تألق  حيث  املنظمة 
في  إليه  أوكلت  التي  واالستخباراتية  العسكرية 
من  عديدة  مناطق  في  الساخنة  املناطق  بعض 

االحتاد السوفييتي السابق.
وخالل حرب الشيشان األولى متكَّن ليفيتنينكو 
من زرع العديد من العمالء في مناطق مختلفة من 
 1996 العام  في  شارك  كما  املتمرد،  اإلقليم  ذلك 
في  الروسية  العسكرية  العمليات  خالل  كجندي 
قرية بيرفومايسكوي في داغستان. ورغم تصنيفه 
من قبل وسائل اإلعالم الغربية على أنه جاسوس، 
إال أنه في الواقع لم يتعامل مع املعلومات السرية 
تصل  التي  املعلومات  واقتصرت  واحلساسة 
املتورطني  مكافحة  بعمليات  املتعلقة  تلك  على  إليه 
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ال  ملن  حق  وإعطاء  الظالم،  لصالح  املظلوم  حقوق 
حق له، مما يخلق العداوة والبغضاء بني الناس، لذا 
جند أن الشريعة اإلسالمية حرَّمت الرشوة بنص 
البقرة  في سورة  تعالى  قوله  في  وقاطع  صريح 
اآلية 188 )َوالَ َتأُْكلُواْ أَْمَوالَُكم َبيْنَُكم ِبالْبَاِطِل َوُتْدلُواْ 
النَّاِس  اِل  أَْم��وَ ْن  مِّ َفِريًقا  لِتَأُْكلُواْ  اِم  كَّ احْلُ إِلَى  ِبَها 
الُسنة  التحرمي  َتْعلَُموَن( وأكدت ذلك  َوأَنتُْم  ِباإلِْثِم 
الشريفة، وتأكيد على مدى خطورتها في قوله )عن 
عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله 
حديث صحيح   – واملرتشي(  الراشي  وسلم  عليه 
املشرِّع  اجته  وك��ذا  داوود  أبو  وسنن  ماجه  ابن 
خطير  اعتداء  من  اجلرمية  هذه  في  ملا  اإلماراتي 
اعتداًء  ناحية متثّل  العامة، فهي من  املصلحة  على 
الواجب لها،  العامة واالحترام  الوظيفة  على نزاهة 
ويجعلها  بقيمها  يهبط  العامة  بالوظيفة  فاالجتار 

على  عرض  بأنه  العامة شخصاً  النيابة  اتهمت 
سبيل  على  درهم  آالف  عشرة  مبلغ  عام  موظف 
الرشوة، ومتكنت إدارة املباحث من إلقاء القبض على 
املتهم الذي اعترف بالتهمة، وذلك إخالالً بواجبات 
باملادتني:  جنحة  الواقعة  وقيدت  العامة  الوظيفة 
العقوبات االحتادي رقم  قانون  238 من   ،1/237

3 لسنة 1987.
املتهم  بإعفاء  درج��ة  أول  محكمة  قضت   -
اتصال  قبل  بها  العترافه  إليه  املُسندة  التهمة  من 
احملكمة بالدعوى وأمرت مبصادرة املبلغ املضبوط 

واملعروض للخزانة العامة.
استأنفت النيابة العامة حكم محكمة أول درجة، 
وقضت محكمة االستئناف بإلغاء احلكم املستأنف 
واحلكم بحبس املتهم شهراً واحداً وتغرميه عشرة 
آالف درهم عن التهمة املسندة إليه ومصادرة املبلغ 

املقدم كرشوة.
 استأنفت النيابة العامة على هذا احلكم وطلبت 
بالغرامة،  احلكم  يخص  فيما  جزئياً  احلكم  إلغاء 
عاقب  إذ  القانون  تطبيق  في  خطأ  لوجود  وذلك 
الراشي بغرامة قدرها عشرة آالف درهم استنادا 
النص مبا  قد فسر  بذلك  فيكون   238 املادة  لنص 
عليها،  بعقوبة ال تنص  الراشي  ال يحتمله وعاقب 
املوظف  هو  الذكر  سالفة  املادة  بنص  املقصود  إذ 
احلكم  أخطأ  الذي  األمر  الراشي،  وليس  املرتشي 
املستأنف ضده عند تطبيق القانون مما يتعني نقضه 
جزئياً وذلك بإلغاء احلكم فيما قضى به من تغرمي 

املستأنف ضده.
وفي  االستئناف شكالً  بقبول  وحكمت احملكمة 
ما  بإلغاء  والقضاء  بنقض احلكم جزئياً  املوضوع 

قضى به من تغرمي املطعون ضده.
الواحد  عبد  األستاذ  يقول  احلكم  على  وتعليقاً 
إمام خبير »العلوم الشرطية« في كلية الشرطة: تعد 
أِنَفتها  التي  التقليدية  اجلرائم  من  الرشوة  جرمية 
السماوية  والشرائع  البشرية  الفطرة  واستهجنتها 
الشرائع  والتجرمي  بالتأثيم  تتناولها  أن  قبل  حتى 
على  وإفساد واجلور  فيها من فساد  ملا  الوضعية 

في مرتبة السلع املادية التي ُتباع وُتشترى، ويقود 
هذا بالطبع إلى فقدان احترامك ذوي الصفة العامة، 
مما يؤدي في نهاية املطاف إلى ضياع هيبة الدولة، 
ومن ناحية ثانية، فإن جرمية الرشوة تشكل اعتداًء 
صارخاً على مبدأ »املساواة« أمام الوظيفة العامة. 
واألمنية  واالقتصادية  االجتماعية  آثارها  بجانب 

التي ال حصر لها. 
من هنا جعلها املشرع استهالالً للجرائم املتعلقة 
الثاني  الكتاب  من  الثاني  بالباب  العامة  بالوظيفة 
)اجلرائم وعقوباتها( من قانون العقوبات االحتادي 
لسنة   )3( رقم:  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  لدولة 
حتى   )234( املادة  من  ابتداًء  وتعديالته،  1987م 

املادة )239(. 
 

 عقوبة جرمية الر�سوة

أصلية،  عقوبة  الرشوة  جلرمية  املُشرع  قرر 
التبعية  العقوبات  جانب  إلى  تكميليتني  وعقوبتني 
غير  العمل  كان  فإذا  القانون،  هذا  بحكم  املقررة 
مشروع أي كان إخالالً بواجبات الوظيفة كما في 
هذه  وتطبق  السجن،  العقوبة  تكون  القضية  هذه 
والراشي  العام  املوظف  أي  املرتشي  على  العقوبة 
والوسيط باعتبارهما شريكني في اجلرمية.... وإذا 
كان العمل واجباً يتفق مع واجبات الوظيفة تكون 
مدة السجن الذي ال يتجاوز مدته عشر سنوات، أما 
إذا كان العمل ال يدخل في اختصاص املوظف العام 
مدته  يتجاوز  ال  الذي  السجن  تكون  العقوبة  فإن 

خمس سنوات.
هذه  بجانب  والتبعية  التكميلية  العقوبة  أم��ا 
التي  أي  النسبية  الغرامة  في  فتتمثل  العقوبات 
درهم،  أل��ف  عن  تقل  وال  املقابل  قيمة  تساوي 
ومصادرة املقابل، وذلك إذا كان املقابل مادياً يصلح 
للمصادرة. وتطبق العقوبات التبعية التي نص عليها 
املشرع والتي تطبق دائماً على احملكوم عليه بعقوبة 
املادة )75(  املؤقت والواردة في  أو  املؤبد  السجن 
واملزايا  احلقوق  كل  من  حرمانه  على  نصت  التي 

اآلتية : أن يكون ناخباً أو عضواً في 
االستشارية،  أو  التشريعية  املجالس 
البلدية  املجالس  في  يكون عضواً  أو 
أو  الهيئات  أو  إدارة  مجالس  في  أو 
اجلمعيات  أو  العامة  امل��ؤس��س��ات 
أو  العام  النفع  ذات  املؤسسات  أو 

وصياً  يكون  أو  لها،  مديراً  أو  املساهمة  شركات 
أو  وطنية  أوسمة  يحمل  وأن  وكيالً،  أو  قيماً  أو 
أجنبية، وأن يحمل السالح.. وال يجوز أن تزيد مدة 
احلرمان على ثالث سنوات من تاريخ االنتهاء من 
ت على أنه  تنفيذ العقوبة، وفي املادة )76( التي نصَّ
ال يجوز للمحكوم عليه بالسجن املؤبد أو املؤقت أن 
يتصرف في أمواله خالل مدة سجنه إال بأذن من 
احملكمة املدنية أو الشرعية املختصة التابع لها محل 
إقامته ويقع باطالً كل تصرف يبرمه احملكوم عليه 

باملخالفة حلكم الفقرة السابقة.

 االإعفاء من العقاب 

أو  الراشي  ُيعفى  »أن  املادة )239( على  نصت 

جريمة الرشوة

أو  القضائية  السلطات  بإبالغ  بادر  إذا  الوسيط 
اتصال  قبل  بها  اعترف  أو  اجلرمية  عن  اإلداري��ة 
بعد  االع��ت��راف  حصل  ف��إذا  بالدعوى..  احملكمة 

اتصال احملكمة بالدعوى عد ذلك عذراً مخففاً«. 
من  الرشوة  جرمية  أن  في  اإلعفاء  ِعلة  وتبدو 
عليها،  الدليل  وإقامة  التي يصعب كشفها  اجلرائم 
فهي عادة تتم في اخلفاء ويندر أن تترك آثاراً تدل 
عليها، كما أن من تقدم باإلخبار عنها يقدم خدمة 
املوظفني  من  املفسدين  بيان  في  للمجتمع  جليلة 
العموميني، فضالً عن أن في ذلك تشجيعاً للمواطنني 
في املبادرة باإلبالغ عن الفاسدين واملفسدين، لذا 
فقد أحسن املشرع عندما نص على هذا املانع من 

العقاب، لكن االستفادة من هذا املانع تقتضي توافر 
الشروط التالية مجتمعة معاً وفقاً لنص املادة 239 

عقوبات املشار إليها سلفاً وهي: 
االعتراف هو  أو  باإلبالغ  قام  يكون من  أن   أ- 

الراشي أو الوسيط. 
بإبالغ  الوسيط  أو  ال��راش��ي  يبادر  أن   ب- 
أمامها  يعترف  أو  اإلدارية  أو  القضائية  السلطات 

باجلرمية. 
صادقاً  االع��ت��راف  أو  اإلب��الغ  يكون  أن   ج- 
مخلصاً، أي ال يكون القصد منه تضليل السلطات 
بقصد  يكون  كأن  للحقيقة  مطابق  غير  أو  العامة 

تشويه السمعة أو االنتقام من املوظف العام. 
 د- أن يكون االعتراف أو اإلبالغ قبل أن تصل 
الدعوى إلى احملكمة أي قبل أن حترك النيابة العامة 
في  االعتراف  يكون  أن  آخر  مبعنى  أو  الدعوى، 
مرحلة جمع االستدالل أو التحقيق االبتدائي الذي 
جتريه النيابة.، على أنه إذا مت أمام احملكمة ُعدَّ عذراً 

مخففاً. 
بإعفاء  أول درجة  أن محكمة  مما سبق يتضح 
العترافه  إليه  املسندة  التهمة  من  ضده  املستأنف 
مخالفاً  كان  بالدعوى  احملكمة  اتصال  قبل  بها 
مت  السلطات  إبالغ  إن  حيث   )239( امل��ادة  لنص 
مبعرفة املوظف العام، وليس الراشي لذا كان حكم 
االستئناف بإلغاء هذا احلكم صحيحاً وصريح نص 

املادة املشار إليها.
حكم  على  العامة  النيابة  استئناف  صحة  كذلك 
لوجود  وذلك  بالغرامة،  احلكم  يخص  فيما  محكمة 
ضده  املطعون  عاقب  إذ  القانون  تطبيق  في  خطأ 
)الراشي( بغرامة قدرها عشرة آالف درهم استناداً 
مبا  النص  فسر  قد  بذلك  فيكون   238 املادة  لنص 
عليها  تنص  ال  بعقوبة  الراشي  وعاقب  يحتمله  ال 
املوظف  هو  الذكر  سالفة  املادة  بنص  املقصود  إذ 
احلكم  أخطأ  الذي  األمر  الراشي  وليس  املرتشي 
يتعني  مما  القانون  تطبيق  عند  ض��ده  املستأنف 
نقضه جزئياً، وذلك بإلغاء احلكم فيما قضى به من 
تغرمي املستأنف ضده، وهو ما أيدته احملكمة بقبول 
االستئناف شكالً وفي املوضوع بنقض احلكم جزئياً 
املستأنف  تغرمي  من  به  قضى  ما  بإلغاء  والقضاء 
ضده وذلك يتبنّي من نص املادة )238( من قانون 
العقوبات االحتادي إنه بدأ بعبارة وجوب احلكم على 
اجلاني في جميع األحوال املبينة في املواد السابقة 
كل  األحوال هي  تلك  وفي  بغرامة،  املادة  هذه  على 
موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه 
بواجبات  إخ��الالً  عمل  عن  االمتناع  أو  عمل  ألداء 
أن  يتصور  وال  املرتشي  بذلك  وظيفته،املقصود 
يكون الطلب أو القبول من قبل الراشي. وهذا يعني 
عارض  إخراج  إلى  إرادته  انصرفت  قد  املشرع  أن 
بعقوبة  التأثيم  مجال  من  بها  الواعد  أو  الرشوة 
الغرامة، وملا كان ذلك وكانت الواقعة تتعلق باملتهم 
يقبل  لم  الذي  الرشوة(،  )عارض  ضده  املستأنف 
عرضه وكان احلكم املستأنف قد قضى بالغرامة إلى 
جانب احلبس، فإنه يكون قد خالف القانون فيتعني 
بالقضاء  وذلك  وتصحيحه،  جزئياً  نقضه  بالتالي 

بإلغاء ما قضى به من تغرمي املستأنف ضده.

اإعداد: حامد حمجوب 

عبد الواحد إمام

الر�شوة متّثل اعتداًء 

على نزاهة الوظيفة 

العامة واالحرتام 

الواجب لها
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كرة القدم هي اللعبة الشعبية األولى في العالم. ويرجع الفضل في وضع 
قواعد اللعبة إلى االجنليز. وال تقف أهمية الساحرة املستديرة - كما يسمونها 
- على مجرد كونها اللعبة الشعبية األولى في العالم، ولكنها أصبحت إحدى 
األعمال.  ورجال  واملؤسسات  الدول  فيها  تشارك  التي  املعاصرة  الصناعات 
وحتقق هذه الصناعة أرباحاً طائلة، تأتي بصفة أساسية من بيع حقوق البث 
التليفزيوني للشركات العاملية التي تعتبر متابعة املباريات أفضل الُسبل حلصول 
احملطات التليفزيونية على أكبر كٍم من اإلعالنات. كما حتصل االحتادات الرياضية 
الوطنية والعاملية على عائدات ضخمة من هذه األرباح. فعلى سبيل املثال، بلغت 
أرباح االحتاد الدولي لكرة القدم »الفيفا«، من الدعاية واإلعالن وحقوق البث في 

»مونديال« جنوب أفريقيا مبلغاً وقدره ثالثة مليارات وثالثمائة مليون دوالر، 
أنفق منها ملياران على برامج التطوير والدعم املالي لالحتادات الوطنية، ومبلغ 
سبعمائة مليون دوالر إلدارة املونديال في جنوب أفريقيا، بينما دخل باقي املبلغ 
في خزينة االحتاد الدولي لكرة القدم. ويؤكد اخلبراء االقتصاديون أن املبالغ 
تها الدورة السابقة لالقتصاد اجلنوب أفريقي وصلت إلى  التقديرية التي ضخَّ
ملياري دوالر. وتؤكد التقارير أن املكاسب التي حققتها بطولة كأس العالم في 
كوريا واليابان سنة 2002 ناهزت األربعة مليارات دوالر، مقابل ميزانية أنفقتها 
اليابان في حدود ستمائة مليون دوالر. وتؤكد التقارير كذلك أن حجم املكاسب 

غير املباشرة لالقتصاد األملاني في مونديال 2006 بلغ خمسة مليارات دوالر.

إمياناً من قيادتنا الرشيدة، ومن منطلق احلفاظ على الوثائق التي 
تتعلق باالحتاد، فقد أصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« في الرابع عشر من ديسمبر 
لعام 2008م القانون االحتادي رقم )7( بإنشاء مركز يسمى )املركز 
الوطني للوثائق والبحوث( يختص بجمع الوثائق املوجودة داخل أو 
خارج الدولة أو صور منها، والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول 
شأنه  من  ما  كل  واتخاذ  العربية،  اجلزيرة  وشبه  التعاون  مجلس 
احملافظة عليها وأرشفتها وفقاً لألصول العلمية في األرشفة بقصد 
االستفادة منها مبا يحقق املصلحة العامة، ويساهم في نشر الوعي 
للباحثني  البحث  مجاالت  إتاحة  إلى  باإلضافة  والتاريخي  الثقافي 

الراغبني في االستفادة من املادة املعلوماتية التي يقتنيها املركز.
واستناداً إلى القانون السالف الذكر يختص املركز الوطني للوثائق 
عوامل  من  الوثيقة  الالزمة حلماية  التعليمات  في: وضع  والبحوث 
إلى  وثائقها  بإرسال  احلكومية  اجلهات  جميع  تلتزم  حيث  التلف، 
املركز بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إغالق أي ملف، ويجوز 
لهذه اجلهات أن تستبقي بعض وثائقها ملدد إضافية إذا كانت هذه 
املدة اإلضافية على  أال تزيد  أعمالها، بشرط  لتسيير  الوثائق الزمة 

خمس سنوات أخرى.
وميكن تعريف الوثيقة على أنها كل تسجيل بالكتابة أو الطباعة أو 
الصورة أو الرسم أو التخطيط أو الصوت أو غيره، سواء على الورق 
أواألشرطة املمغنطة أو الوسائط اإللكترونية، أو غير ذلك من الوسائل 

وتشمل الوثائق العامة والتاريخية والوطنية واخلاصة.
الداخلية ومن منطلق احلرص على توثيق  وعلى مستوى وزارة 
القوانني واللوائح والتعليمات والبيانات واملعلومات والوثائق التاريخية 
 )37( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  الداخلية مبوجب  بوزارة  اخلاصة 
استحداث  الداخلية مت  لوزارة  التنظيمي  الهيكل  بشأن   2008 لسنة 
قسم يتبع ديوان وكيل الوزارة مبسمى قسم التوثيق العام، وقد أنيط 
به القيام بإعداد اخلطط والسياسات اخلاصة بالوثائق املتعلقة بوزارة 
الداخلية وتطوير أساليب عمل التوثيق، بالتنسيق مع املركز الوطني 
للوثائق والبحوث، وذلك بشكل يتفق مع طبيعة املهام واألعمال التي 
تضطلع بها وزارة الداخلية واملسؤوليات التي تتحملها، ويتناسب مع 
خصوصية وسرية املعلومات املوجودة باملستندات والوثائق وحفظها 
إرباك  إلى  يؤديان  إليها جتنباً ألي خلل وقصور  الرجوع  وسهولة 

العمل وتدني مستواه من حيث التطبيق واإلجناز.

كرة القدم
في ساحات المحاكم

الدكتور اأحمد عبد الظاهر

أستاذ القانون اجلنائي املساعد بجامعة القاهرة املستشار القانوني بدائرة القضاء- أبوظبي

ما المقصود بالوثيقة وأنواعها؟

يجيب عن هذا السؤال:
النقيب/ حممد اأحمد الزيودي

رئيس قسم تدقيق العقود بإدارة الشؤون القانونية- ديوان وكيل الوزارة
 zeyoudi.ne@hotmail.com
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وقد بدأت ممارسة لعبة كرة القدم على سبيل الهواية. وفي مرحلة متأخرة 
إلى  الهواية  من  االنتقال  ومع  االحتراف.  إلى  الرياضة  هذه  حتولت  نسبياً، 
وحرفًة،  مهنًة  القدم  كرة  من  تتخذ  الالعبني  من  فئة  تظهر  بدأت  االحتراف، 
وصارم.  قاس  تدريب  لنظام  ويخضعون  وقتهم،  ُجلَّ  لها  يكرِّسون  بحيث 
وبدأت العالقة بني الالعب وناديه تتخذ شكل العالقة التعاقدية، ويصل سعر 
ومع ظهور  ال��دوالرات.  من  املاليني  إلى عشرات  األحيان  بعض  في  الالعب 
نظام االحتراف، بدأ يظهر بعض اإلشكاليات واملنازعات القانونية بشأن عقود 
احتراف الالعبني أو انتقالهم من ناد إلى آخر. كما بدأت تظهر بعض املنازعات 
واخلالفات بشأن اجلهة املالكة حلقوق البث التليفزيوني للمسابقات الرياضية. 
كما بدأت تظهر بعض اخلالفات بني االحتادات الوطنية لكرة القدم وبني رابطة 
الالعبني احملترفني. ونرى من املالئم في هذا الصدد أن نلفت النظر إلى النقاط 

التالية:
أوالً: ثمة اعتقاد شائع في العالم العربي بعدم جواز اللجوء إلى القضاء في 
أمور كرة القدم، بحجة أن االحتاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« يحظر ذلك. خالفاً 
لذلك، يؤكد البعض أن هذا احلظر قاصر على األمور الفنية فقط. أما التعاقدات 
بني األندية أو بني األندية والالعبني وغيرها من األمور التي تشتمل على نواٍح 
مالية، فإن من اجلائز اللجوء إلى القضاء العادي بشأنها، ألنها ترتبط بقانون 
العمل والقانون التجاري. وللتدليل على ذلك، يضرب أصحاب هذا الرأي مثاالً 
ببعض األحكام الصادرة من القضاء العادي في بعض الدول األوروبية، والتي 
كان من بينها احلكم الصادر من احملكمة الفيدرالية السويسرية بشأن العقوبة 
مصر  منتخب  مرمى  حارس  بإيقاف  الرياضي  التحكيم  محكمة  من  املوقعة 
عصام احلضري، على خلفية القضية املرفوعة من النادي األهلي ضده وضد 

نادي »سيون« السويسري.
باملس�ابقات  الصلة  ذات  القانونية  التخصص�ات  بعض  ظهرت  ثانياً: 
واألنشطة الرياضية. وهكذا، بدأنا نسمع عن فرٍع جديد من فروع قانون العمل، 
أذهان  على  جديد  مصطلح  كذلك  يتداول  وبدأ  الرياضي،  العمل  قانون  وهو 
القانون اجلنائي لأللع�اب  الرياضي أو  القانون اجلنائي  القانون، وهو  رجال 

الرياض�ية.
تناقش  التي  العلمية  واملؤمترات  الندوات  بتنظيم  االهتمام  ضرورة  ثالثاً: 

موضوعات التنظيم القانوني للمسابقات الرياضية.
الرياضي.  القانون  في  عليا  دراس��ات  دبلوم  تخصيص  ضرورة  رابعاً: 
التأكيد على أن كلية احلقوق بجامعة »أسيوط« كانت  وفي هذا الصدد، نود 
سباقة في هذا الشأن، بحيث قامت باستحداث هذا التخصص ضمن دبلومات 

الدراسات العليا في القانون.
قانونية  واستشارات  محاماة  مكاتب  بإنشاء  االهتمام  ضرورة  خامساً: 
متخصصة في موضوع التنظيم القانوني للمسابقات واأللعاب الرياضية. فال 
يعقل وال يستساغ أن يتم إسناد كل القضايا اخلاصة باألندية والالعبني العرب 
إلى مكاتب محاماة أجنبية. وال يعقل أن نظل نسمع عن بعض األسماء األجنبية 
الكروية  احملافل  في  اسمه  سطع  الذي  »مازيللي«،  اإليطالي  احملامي  مثل 
املصرية، بينما تبقى مكاتب احملاماة العربية بعيدة كل البعد عن هذا التخصص 

احليوي، الذي ميكن أن يوفر مئات اآلالف من فرص العمل للشباب العربي. 
باملوضوعات  ُتعنى  متخصصة  دوري��ة  مجلة  إص��دار  ض��رورة  سادساً: 
القانونية الرياضية، وتقوم بإلقاء الضوء على القضايا واملنازعات الرياضية، 
وتتناول بالدراسة والتحليل أحكام احملاكم الرياضية الدولية واألحكام الصادرة 

عن القضاء الوطني في شأن املنازعات الرياضية.
القانون  وبني  الرياضية  التشريعات  بني  العالقة  دراسة  ضرورة  سابعاً: 
العام. فقد يحدث نوع من التعارض بني احلكم الوارد في التشريع الرياضي 
وبني التشريع العام. ومن ثم، يثور التساؤل عن احلكم القانوني واجب التطبيق 
في هذه احلالة، وما إذا كان هو احلكم الوارد في التشريع الرياضي أم احلكم 
الوارد في القانون العام. فعلي سبيل املثال، ينص قانون العمل االحتادي لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة على أن احلد األدنى لتشغيل األحداث هو خمس عشرة 
سنة، ويكون احلد األدنى للتشغيل في األعمال اخلطرة هو ثماني عشرة سنة. 
على خالف ذلك، تنص الئحة احتراف كرة القدم بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

على أن احلد األدنى لسن االحتراف هو ست عشرة سنة.

أوراق قانونية
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بلدان املجلس تنفيذ العديد من خطط التنمية املتتالية 
التي تركت آثاراً إيجابية فى مختلف جوانب احلياة، 
وحققت مستوى متقدماً فى أبعاد التنمية البشرية 
لتلك الدول، وانعكس ذلك على زيادة مستوى الدخل 

لألفراد، وحتقيق النهضة الشاملة.

ثالثًا: االهتمام االإماراتي

بالهوية الوطنية 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  أعلن صاحب 
فى  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان، 
االحتفال بالعيد الوطني ال� 36 لدولة اإلمارات، بأن 
وحددت  الوطنية،  للهوية  عاماً   »2008« عام  يكون 
الهوية  عناصر  تعزيز  بضرورة  سموه  توجيهات 
أساس احلاضر وضمانة  اإلماراتية، ألنها  الوطنية 
للمستقبل. ثم أكد سموه فى االحتفال بالعيد الوطني 
ال� 37 لدولة اإلمارات بأن االهتمام بالهوية الوطنية 
غير محدد بفترة زمنية، داعياً لضرورة استمرارية 
الهوية  مكونات  تعزز  التى  والفعاليات  البرامج 

الوطنية اإلماراتية.
كذلك أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكم دبي، فى استراتيجية حكومة اإلمارات بقوله: 
»إننا منتلك تراثاً غنياً نعتز به وموروثاً ثقافياً يكّون 
هويتنا الوطنية التى نعتز ونفاخر بها، ولسنا طارئني 
على التاريخ وال غرباء عن احلضارة اإلنسانية، وإننا 
السنني،  آالف  منذ  العالم  من  اجلزء  هذا  أصحاب 
النور والهداية للبشرية جمعاء. وال بد من  وَحَملِة 
أن نغرس هذه الروح فى أبنائنا ليستطيعوا التعامل 
مع العصر بثقة وتفاؤل واعتزاز بالذات والهوية، وال 
بد أن يكون تراثناً حاضراً ومتألقاً ومتطوراً، ونعمل 
وأنوه  امل��دارس«.  فى  ألبنائنا  وتلقينه  تنميته  على 
برنامج »وطني«.  يرعاها  التى  املبادرات  مبجموعة 
فى  واألف��راد  واجلمعيات  واللجان  املراكز  وجهود 
جمع التراث وتدوينه، واهتمام بعض وسائل اإلعالم 

بالبرامج الثقافية والتراثية.
 

رابعًا: مكونات م�سرتكة للهوية الوطنية 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي العربية

يوجد بعض العناصر التى تعد من مكونات الهوية 
الوطنية لدول مجلس التعاون اخلليجي العربية وتعبر 
عن حالة متيز أفراد املجتمع مبجموعة من السمات 
اإلسالمي  الدين  هي،  والعناصر  املكونات  وهذه 
وينتمي إليه املجتمع اخلليجي تاريخياً كدين ألبناء 
هذا املجتمع. واللغة العربية كوعاء رمزي ومحتوى 
حضاري. والثقافة )مادية أو غير مادية(، مشتملة 
فى  احلياة  وأساليب  والفنية  الفكرية  السمات  على 
أو شكلياً  رمزياً  تعبيراً  باعتباره  والتراث  املجتمع. 
باعتبارها  والقيم  املجتمع.  تاريخ  من  الكثير  يظهر 
موجهة لألفراد لفعل السلوك اإليجابي املرغوب فيه. 
بالقضايا  الشخص  تربط  شعورية  كحالة  والوالء 
انتماء  ويعني  واالنتماء  مبجتمعه.  حتيط  التي 

الشخص لدولة وحمله لوثيقة سفرها.

اللغة العربية 
اللغة هى وعاء الفكر واحلضارة، فبدونها ال ميكن 
التعبير عن املعاني، وتعتبر إحدى املقومات الرئيسية 
مالمحها  وتعطيها  األم��ة،  شخصية  تكون  التى 
وهويتها، وترسي دعائم التفاهم بني أبنائها وحتقق 
واتسعت  ومنت  األمة  لغة  ارتقت  وكلما  وحدتها، 
دلت  كلما  فيها  والتوليد  االشتقاق  وَكثُر  مفرداتها 

على حيوية األمة وحتضرها.
 الدين اإلسالمي 

يعد الدين اإلسالمي مكوناً أساسياً من مكونات 
اخلليجي  التعاون  مجلس  ل��دول  الوطنية  الهوية 
القيم  وإث��راء  دعم  فى  دور  من  له  وما  العربية، 

والتراث الثقافي فى املجتمع اخلليجي العربي.
حيث أدى اإلسالم دوراً كبيراً فى توحيد العرب، 
العربية  اإلسالمية  احلضارة  نشأت  ظله  وف��ى 
التى  العربية  غير  األمم  من  الكثير  احتوت  التى 
اعتنقت اإلسالم وتكلَّمت اللغة العربية )لغة القرآن 
الثقافي لألمة.واتسمت  املكون  الكرمي(، وذلك عزز 
والعادات  القيم  بالتنوع حتت مظلة  هذه احلضارة 
انتشرت  التى  اإلسالمية  والسلوكيات  واألخ��الق 
الهوية  فتكونت  اإلسالم،  حكمها  التى  البلدان  فى 
الدين  ومظاهرها  إطارها  يحدد  التى  اإلسالمية 

اإلسالمي.
التراث 

امليراث، ويطلق  العرب معناه  التراث في لغة  إن 
على وراثة املال واحلسب والعقيدة والدين. فالتراث 
اإلسالمي هو ما ورثناه عن آبائنا من عقيدة وثقافة 
وقيم وآداب وفنون وصناعات »املنجزات األخرى« 
املعنوية واملادية، ومن ثم، فلن يقتصر التراث على 
لن  وكذلك  وامل��ادي��ة.  املعنوية  األخ��رى  املنجزات 
الثقافية واحلضارية  املنجزات  على  التراث  يقتصر 
واملادية، بل إنه يشتم��ل على الوحي اإللهي )القرآن 

والسنة( الذي ورثناه عن أسالفنا. 
الهوية الثقافية  

املجتمعات  لقوة  مصدراً  الثقافية  الهوية  تعتبر 
شموليتها  خالل  من  حافظت  التى  فهى  واألمم، 
على كثير من الكيانات الثقافية العربية، واليونانية، 
الهوية  أن  والهندية، واليابانية، وغيرها. واملعروف 
االتصال  ترفض  أال  يجب  مجتمع  ألي  الثقافية 
األخرى،  الثقافات  مع  البنَّاء  والتفاعل  واالكتساب 
الثقافية من  الهوية  ومع تسليمنا بتكوين وتشكيل 
خالل واقع مجتمعي معني، إال أنها تكون قادرة - 
األخرى  الثقافية  العناصر  استيعاب  على   - أيضاً 

وهضمها مبا ال ُيضعف األصالة أو ينفيها.
القيم  

ُيرشد  الذى  االجتاه  أو  املسلك  إلى  القيم  تشير 
السلوك  نحو  األف��راد  وأفعال  تصرفات  وُيوجه 
اإليجابي املرغوب فيه فى جوانب احلياة. واملجتمع 
اخلليجي العربي يتسم مبجموعة من القيم البدوية 
...إلخ«،  النفس،  على  االعتماد  الشجاعة،  »الكرم، 
وتستقي مكوناتها من التراث اإلسالمي، وقد استمر 

اإلنسان اخلليجي محافظاً على هذه القيم.   

االنتماء والوالء 
االنتماء  عن  ُيعبر  والوالء،  باالنتماء  يتعلق  فيما 
سبيل  وعلى  الدولة،  فى  بجذوره  الشخص  بوجود 
املثال، فقد حدد الدستور اإلماراتي من ينتمي للوطن 
بحمله جنسية احتاد دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
تربطه  للشخص  وحالة شعورية  الوالء سمة  ويعد 
بقضايا مجتمعه السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
..إلخ، فهى عالقة توأمة بني الفرد والوطن، تؤدي به 
للعمل واملشاركة اإليجابية فى كافة جوانب مجتمعه.
خالصة القول، إن دول مجلس التعاون اخلليجي 
العربية لها خصوصيتها الثقافية واالجتماعية داخل 
الدول  هذه  من  دولة  كل  مع متيز  العربي،  الوطن 
ما،  إلى حٍد  خاصاً  تراثاً  لها  التي جعلت  بظروفها 
معينة  ثقافية  من��اذج  اخلصوصية  هذه  وأنتجت 
وأشكاالً مختلفة من التراث ألقى بظالله على عناصر 
الوطنية  الهوية  في  أنها تصب  إال  الوطنية،  الهوية 

العربية اإلسالمية.

خام�سًا: �سرورة دعم مكونات الهوية 

الوطنية لدول اخلليج العربية  

الرسمية  املؤسسات  تعاون  على  العمل  يجب 
الوطنية  الهوية  عناصر  دعم  فى  الرسمية  وغير 
لدول اخلليج العربية، ألن ذلك ميثل ضرورة ال غنى 
عنها، لكي تبقى تلك الهوية قوية ولها فعاليتها فى 

املجتمع اخلليجي.
لذلك تأتي ضرورة دعم عناصر الهوية الثقافية 

ملجتمعات اخلليج العربية كمكون للهوية الوطنية:
فى  املتمثلة  األساسية  الركيزة  إلى  االستناد   .1
الطاقة والقيم الروحية والدينية اإلسالمية اخلالّقة، 

فهى عربية إسالمية متفتحة، متجددة.
2. الهوية الثقافية تعني االهتمام والعناية باللغة 
ومقومات  عناصر  أهم  وهي  قومية  كلغة  العربية 

الثقافة العربية.
التراث  إلى  العودة  معناها  الثقافية  الهوية   .3
القطيعة  جذور  على  للقضاء  منه  واألخذ  األصيل 
الفكر  وتاريخ  الواقع  بني  األبستمولوجية  املعرفية 

االجتماعي العربيني.
4. العودة إلى االهتمام بالتراث الثقافي وتسجيله.

العام  الوعي  تنمية  وتعني  الثقافية  الهوية   .5
وزيادة فعالية املمارسة والتخلص عملياً من »عقدة 

اخلواجة« التي تسيطر على البعض.
اإلعالم  لقيام وسائل  الثقافية حتتاج  الهوية   .6
بتبني وتشييد »أمنوذج« معاصر، عملي فعال، متتد 

جذوره فى أعماق الهوية الثقافية العربية
إلى  تشير  الوطنية  الهوية  إن  القول،  خالصة 
متيز  التى  الصفات  ذات  العناصر  من  مجموعة 
أفراد املجتمع عن غيرهم، وينتمون ملكان ما »دولة« 
ويحملون جنسية هذه الدولة، ويعبرون عن ثقافتها. 
لذلك يجب دعم هذه العناصر في الدول اخلليجية 
املؤسسات  كافة  بني  والتعاون  بالتنسيق  العربية، 
لتؤدي كل مؤسسة دورها فى دعم عناصر الهوية 

الوطنية.

د. عادل عبد اجلواد الكردو�سي

خبير بوزارة الشؤون االجتماعية - اإلمارات

شهد 25 مايو 1981 ميالد مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، الذي يضم دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، واململكة العربية السعودية، وسلطنة ُعمان، 
وقد  البحرين،  ومملكة  الكويت،  ودول��ة  وقطر، 
التعاون  ودعم  إقامة  نحو  املجلس  دول  اجتهت 
فى مختلف اجلوانب االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية واألمنية، وقد ساعد على ذلك 
واللغة  الدين  ووح��دة  اجلغرافي،  املوقع 
والعادات والتقاليد املشتركة والتاريخ واملصير 

الواحد.
ضوء  فى  الوطنية  بالهوية  االهتمام  ويأتي 
التغيرات املتعددة اجلوانب التى يشهدها العالم فى 
مختلف قضاياه وما يترتب على تلك التغيرات من 
ظواهر وإشكاليات يكون لها تأثيرها على مختلف 
»العوملة«  ظهور  إل��ى  باإلضافة  املجتمع،  أبعاد 
والثقافية،  والسياسية،  »االقتصادية،  بأبعادها 
والعسكرية،..إلخ«، وتأثيراتها ُقطرياً، وإقليمياً، 
القرن  فى  العالم  بلدان  جميع  على  ودولياً، 

احلادي والعشرين.

اأواًل: اأهم التعريفات امل�ستخدمة 

متيز  حالة  بأنها  الوطنية،  الهوية  تعرف 
املجتمع مبجموعة  فى  يعيشون  الذين  األشخاص 
من اخلصائص أو السمات  التى يتسم بها هؤالء، 
وحتتوى على مجموعة مكونات وعناصر أساسية 
مثل »الدين واللغة والتراث والهوية الثقافية 
هذه  وتبرز  واالنتماء«،  وال��والء  والقيم 
ومختلف  السلوكيات،  ف��ى  امل��ك��ون��ات 
التفاعالت االجتماعية، وتتجلَّى كذلك فى 

اجلوانب الثقافية للمجتمع.

ثانيًا: دول جمل�س التعاون

 اخلليجي العربية 

مجلس  ل��دول  اجلغرافي  املوقع  على  نتعرف 
التعاون اخلليجي العربية، حتى تتضح لنا األهمية 
واإلقليمي  الوطني،  املستوى  على  االستراتيجية 
لتلك  التعاون  مجلس  لنشأة  واإلش��ارة  والعاملي، 
الدول، لنُبرز وحدة اجلوار، واملوقع اجلغرافي 

لدول اخلليج العربية كما يلي:
1. دولة اإلمارات العربية 
موقعاً  متتلك  املتحدة: 
متميزاً  اس��ت��رات��ي��ج��ي��اً 
ي��ش��رف ع��ل��ى ك���ٍل من 
وخليج  العربي  اخلليج 

تعزيز مكونات الهوية 
الوطنية لدول الخليج العربية

اخلليج  مخرج  فى  ويتحكم  العرب  وبحر  ُعمان 
حدود  على  وتستند  ُعمان.  خليج  ومدخل  العربي 
خطية، ولكنها مؤمنة بالعالقات الطيبة التي تربطها 

بدول اجلوار.
2. اململكة العربية السعودية: تقع فى قلب شبه 
ن  اجلزيرة العربية، وميثل موقعها صمام أمان يؤمِّ
لها االستقرار واألمن. وتطل السعودية على مساحة 
اخلليج  على  ومتوسطة  األحمر  البحر  من  كبيرة 
وترتبط  كليهما.  فى  التحكم  فى  وتشترك  العربي 
بعد  خاصة  اجلوار  بدول  تربطها  طيبة  بعالقات 
إمتام ترسيم احلدود مع اليمن. وتعتبر السعودية 
من أكبر دول املنطقة من حيث املساحة مما يوفر 

لها العمق االستراتيجي املناسب.
3. سلطنة ُعمان: تتمتع مبوقع جيواستراتيجي 
متميز بالنظر إلى امتداد سواحلها على بحر العرب 

وجزء من خليج عمان.
4. دولة الكويت: تطل الكويت على مساحة ضيقة 
أقصي شمال اخلليج والذي تشترك فى السيطرة 

عليه من خالل جزيرتي وربة وبوبيان.
5. قطر: تطل على اخلليج العربي.     
6. البحرين: تطل على اخلليج العربي 

يتضح أن املوقع اجلغرافي لدول مجلس التعاون 
اخلليجي العربية، ميثل ميزة نسبية على املستويني 
اإلقليمي والعاملي. لذلك بدأ مبكراً منذ عقد الثمانينات 

من القرن العشرين تدشني هذا املجلس.
دول  فى  البترول  وجود  على  األمر  يتوقف  لم 
مجلس التعاون اخلليجي العربية، بل شهدت جميع 
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الشرطة العالمية

في  تقل  ال  بشعة  جرمية  األطفال  على  االع��ت��داء   
القتل، ولهذا يجب التصدي بقوة  خطورتها عن جرمية 
املالئكة  ه��ؤالء  من  أي  حياة  تشويه  يحاول  من  لكل 

الصغار.
التي تسعى  الرئيسية  القول مُيثل أحد األهداف  هذا 
أجهزة تطبيق القانون في الواليات املتحدة إلى تنفيذها 
خاصة شرطة الدوريات التي وفقاً لطبيعة عملها امليداني 
تواجه العديد من حاالت االعتداء اجلسدي على األطفال.

الدرع  بصفتهم  األمريكية،  الشرطة  أفراد  ويخضع 
واملنقذ للضحايا، لتدريبات خاصة بهدف التعامل اجليد 
والفعال مع حاالت االعتداء على األطفال سواء قبل أو 
بعد تعرضهم ألية اعتداءات جسدية قد تدمر حياتهم في 

هذه السن املبكرة.
رجال  بها  مير  التي  التجارب  تعدد  من  وبالرغم 
الشرطة خالل حياتهم العملية، إال أن مواجهتهم جلرائم 
االعتداء على األطفال مُتثل لهم بعض الصعوبة إذ أنها 
تترك في نفوسهم الكثير من اجلروح والتأثيرات السلبية 

التي ال تختفي بسهولة.
على  اجلسدي  االعتداء  حاالت  ُمعظم  على  وُيطلق 
األطفال اسم »اجلرائم الباردة« إذ يشعر الضحية عادة 
وال  جيداً  يعرفه  أنه  كما  به،  املشتبه  ِقبل  من  بالتهديد 
يرغب في إحلاق األذى به، إضافة إلى أن الضحية ُيدرك 
املتاعب،  في  الوقوع  يريد  وال  اللوم  بعض  يتحّمل  أنه 
خاصة أن بعضهم قد سبق أن تعّرض لهذا االنتهاك من 

قبل.
وعندما يتلقى ضباط الدورية مكاملة هاتفية تخبرهم 
بوقوع جرمية ضد أحد األطفال في أحد األماكن فإنهم 
يصابون بالكثير من القلق واإلزعاج بسبب طبيعة هذا 

النوع من اجلرائم اخلطيرة.
التي  للجهة  أسئلة  بتوجيه  الدورية  ضباط  ويقوم 
أبلغت عن اجلرمية ملعرفة معلومات أولية عن الضحية 
وهل  الضحية  سالمة  من  والتأكد  اجلرمية،  ومرتكب 
سيحتاج إلى فحص طبي عاجل أم ال، وفي النهاية يقوم 
ذلك الضابط بإبالغ مؤسسات رعاية األطفال مبا حدث.

التعاُمل مع »الجرائم الباردة«
اأفراد ال�ضرطة الأمريكية يخ�ضعون

لتدريبات خا�ضة بهدف التعامل اجليد 

والفعال  مع حالت العتداء على الأطفال. 

ترجمة: د. ح�سن توفيق

فقد  الطفل،  يستجوب  أال  الدورية  ضابط  وعلى 
أظهرت الدراسات والتجارب وعبر عقود من الزمن 
أن قيام ضباط غير متدربني جيداً باستجواب األطفال 

الضحايا يؤدي إلى نتائج سلبية وسيئة.
وهنالك الكثير من العلوم التي على ضابط الدورية 
لكي يتعامل مع جرائم االعتداء على  دراستها جيداً 
األطفال بالشكل املناسب، كما أن استجواب أشخاص 
بالغني قاموا باإلبالغ عن احلادث سيحدد ما إذا كانت 
املعلومات التي تلقاها ذلك الضابط كافية لفتح بالغ 
الطفل  أقوال  يتضمن  بيان  وإع��داد  حدث،  ما  حول 

الضحية.
ضابط  على  يجب  مهمة  نقاط  ث��الث  وهنالك 
الشرطة التركيز عليها عند استقباله للمكاملة الهاتفية، 
وهي: معرفة من هو املشتبه به، ثم هل اليزال ُيهدد 
سالمة  وألن  اجلرمية؟  هذه  حدثت  ومتى  الطفل، 
أولويات  بني  األول  املقام  في  تأتي  الطفل  وحماية 
من  كل جهوده  يبذل  أن  عليه  فإن  الدورية،  ضابط 
األطفال  لها  يتعرض  التي  االنتهاكات  وقف  أجل 

وبشكل سريع.
أو  للرعاية  مركز  إلى  الطفل  نقل  يعني  قد  وهذا 

إيجاد عائلة ترعاه، وإذا أشار الطفل الضحية إلى أنه 
التي  ساعة  ال�72  خالل  اجلسدي  لالعتداء  تعرض 
الطبي  الفحص  إلى  إحالته  يجب  فإنه  ذلك،  سبقت 
على الفور، فقد يتم احلصول على دليل بوقوع اعتداء 
عليه، أما إذا كان زمن االعتداء قد جتاوز تلك املدة، 

فإنه مُيكن عندئذ تأجيل القيام بالفحص الطبي.
شهود  لوجود  القضايا  هذه  معظم  تفتقر  وعادة 
أو أدلة مادية، ولهذا فإن هنالك حاجة لوجود وقت 
الذي  الدورية  فضابط  متكاملة.  قضية  إلعداد  كاف 
املشتبه  على  يعرض  أن  في  يرغب  ال  األمر  يتولى 
به أن هنالك قضية يتم جتهيزها وفي الوقت نفسه 
يجب عدم التأكيد على هذه اخلطوة ألسرة الضحية 
التي تكون لديها الرغبة في عدم التأخير في مواجهة 
املشتبه به، كلما كان ذلك أفضل للقضية، كما يجب 
تشجيع األسرة على عدم سؤال طفلها عما حدث معه.

اإجراء املقابلة مع ال�سحية

بعد تقدمي التقرير املبدئي عن اجلرمية، فإن هنالك 
حاجة إلجراء مقابلة مع الطفل من قبل أخصائي في 
الطب الشرعي، والذي يتعامل عادة مع قضايا االعتداء 
األطفال، ويجب مالحظة  له  يتعرض  الذي  اجلسدي 
أية أسئلة أو  إزاء  ِقبل األطفال  أن الشكوك تثار من 
إلى  أنهم يلجأون أحياناً  إليهم، كما  اقتراحات توّجه 
إعطاء ردود مختلفة في حال تكررت األسئلة. ويجب 
أن يتمتع األخصائي بالقدرة على اجللوس مع الطفل 
الضحية لساعات واحلصول على أقصى ما يستطيع 
له،  استجوابه  خالل  معلومات  من 
أيضاً  يتصف  أن  يجب  كما 
تلك  جمع  خ��الل  باحليادية 
مدافعاً  يكون  وأن  املعلومات 

قوياً عن احلقيقة.
املتعلق  البرنامج  ويتطلب 
املقابالت  من  النوع  هذا  بإجراء 
املقابلة  وتسجيل  مريحاً  مكاناً 
فتسجيل  باألدلة،  تتعلق  ألغ��راض 
املقابلة يعطيها غطاًء دفاعياً في احملكمة، 
كما يجب على جميع احملققني أن يتعاملوا 
املقابلة  بدء  وقبل  أُجريت.  مثلما  املقابلة  مع 
ستتم  التي  للحجرة  الطفل  إحضار  يجب 
الطمأنينة  من  الكثير  ملنحه  فيها  املقابلة 
نفسه  الوقت  وفي  عنه،  التوتر  وإلزالة 
يتم منع دخول الوالدين إلى احلجرة.

نهج ُموّحد

ي��ض��م م��رك��ز ال��دف��اع 
األم���ري���ك���ي ع���ن ال��ط��ف��ل 
التي  البرامج  من  مجموعة 
سقوط  جتنب  إل��ى  تسعى 
األطفال ضحايا اجلرائم، والتي 
انضباط  فريق  تنفيذها  يتولى 
من  العديد  مع  بالتعاون  تعددي 

األجهزة األمنية والقضائية.

كاليفورنيا  بوالية  دييجو«  »سان  مدينة  وفي   
األمريكية هنالك أيضاً مؤسسة »بالومار بوميرادو« 
حلماية  املخصص  ببرنامجها  تشتهر  التي  الصحية 
األطفال من االعتداءات اجلسدية ومساعدة الضحايا 
اخلاص  االستجواب  برنامج  يحظى  حيث  منهم، 
الواليات  في  كبيرة  بشهرة  تقدمه  الذي  بالضحايا 

املتحدة.
كاثرين  البرنامج  هذا  على  باإلشراف  ويقوم 
منذ خمسة  املؤسسة  هذه  في  تعمل  التي  ماكليالن 
مع  املجال  هذا  في  تتعاون  حيث  عاماً،  وعشرين 
الوقت  بني  أبحاثاً  ُتعّد  أنها  كما  الشرطة،  أجهزة 
التي  اجلسدية  واالع��ت��داءات  اجلرائم  عن  واآلخ��ر 

يتعرَّض لها األطفال.
الشرطة  رجل  على  الصعب  من  كان  حال  وفي 
اجلنائي  واالستجواب  املقابلة  برنامج  استخدام 
للضحايا من األطفال، فإن عليه أن يعتمد على نفسه 
املعني، واحلصول على  الطفل  إجراء مقابلة مع  في 

املعلومات املطلوبة بطريقة جيدة ومناسبة.
تدريب  استمرار  بضرورة  ماكلينان  وُتوصي 
مع  الفّعال  التعامل  وسائل  على  الشرطة  ضباط 
قضايا األطفال الذين يتعرضون لالعتداءات اجلسدية 
صوتاً  املقابالت  تلك  بتسجيل  قيامهم  وضمان 
وصورة. وعلى ضابط الشرطة في بداية املقابلة أن 
ُيقدم نفسه للطفل مستخدماً اسمه األول كنوع من 
التواضع، وأن يخبره بأنه يهدف إلى مساعدته، كما 
أن على الضابط أن يدرك أن معظم األطفال يشعرون 
يتطلب  موقف  في  أنفسهم  يجدون  عندما  بالقلق 
يطمئن  أن  عليه  أن  كما  فيه،  الشرطة  رجال  وجود 
الطفل إلى أن عدم قدرته على اإلجابة على أي سؤال 

ليس باألمر اخلطير.

اأ�سئلة كثرية

للعديد  املاضي  في  يخضع  الضحية  الطفل  كان 
من املقابالت مع مسؤولني مختلفني، حيث يتعرَّض 
باإلرهاق  ُتصيبه  التي  األسئلة  من  الكثير  لتوجيه 
إجراء  إلى  اللجوء  مت  ولهذا  والتشتت،  واالضطراب 
مقابلة واحدة معه، والتي تكون عادة شاملة وتغطي 
معظم جوانب القضية املرتبطة به، إضافة إلى السماح 

للجهات املعنية مبتابعة املقابلة ومعرفة ما دار بها.
احلواجز  بعض  ورمب��ا  تناقضات  تظهر  وع��ادة 
األطفال،  رعاية   ومؤسسات  الشرطة،  أجهزة  بني 
إال أن جهود الطرفني كانت تتالقى في نهاية األمر 
من أجل ُمساعدة األطفال وتوفير احلماية لهم. وال 
يتمثل الهدف األساسي لألجهزة الشرطية والقضائية 
ومؤسسات رعاية األطفال في توفير حماية قصيرة 
املدى لألطفال، بل العمل على إيجاد الُسبل التي ُتبعد 
اجلسدي  االعتداء  جلرائم  التعّرض  أخطار  عنهم 

بشكٍل مستمر.
مرتكبي  ب  تعقُّ على  األج��ه��زة  ه��ذه  تعمل  كما 
املناسب  العقاب  نيلهم  من  والتأكد  األطفال،  جرائم 
وفقاً للقانون وردع من يحاول التّورط في مثل هذه 

اجلرائم.
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من ال يعود تاريخه إلى سلطنة ُعمان قد يصعب 
الطويلة،  حياته  من  مترابطة  حلقات  على  حصوله 
أحد  لي  يقول  هكذا  اخلليج..  بلدان  في  خصوصاً 
تنتهي  ال  من  كالقول  متاماً  التاريخيني،  الباحثني 
جذوره إلى اليمن ال يكون عربياً مبعنى من املعاني. 
هو كالم تاريخي قد يقف عنده البعض لكن البعض 
اآلخر ال يكترث به كثيراً. واحلقيقة أن اجلغرافيات 
في اجلزيرة العربية مترابطة ببعضها بعضاً متاماً 
بعض،  إلى  بعضها  يفضي  املستطرقة  كاآلواني 
من  أكثر  وفي  مستوى  من  أكثر  على  فيه  ليؤثر 

شكل.
»السلطنة«  إلى  برحلة  القيام  املرء  ينوي  عندما 
باألعاصير،  األخيرة  اآلونة  وفي  باألمطار،  يفكر 
تتشكَّل بعض قوى  العرب  بحر  هنالك فوق  دائماً 
الضغط كما يقول مختصو الطقس واملناخ فتفاجئك 
بالرياح القوية التي قد تعّكر صفو رحلتك، ورمبا 
إذا متادت قد تهدد حياتك، رياح قوية تأتي باألمطار 
في  وجت��رف  ال��ودي��ان  في  الفيضانات  فتتشكل 

طريقها الكثير من املاديات مما قد يؤسف عليه..
لكن ببساطة متناهية، إذا كنت تخاف مثل هذه 
فاجته  يعشقها«  الذي  البعض  »بخالف  األج��واء 
هي  تلك  آمناً،  لتكون  عمان  من  أخرى  جهة  إلى 
»امسندم« التي تأتي »خصب« أكبر املناطق املأهولة 
إلى  تصل  التي  اجلزر  من  العديد  جانب  إلى  فيها 
إلى  دخوالً  البيعة«  »دبا  إلى  بك  ولتعود  »هرمز« 

»قانه«.. بين جبل وماء
حممد ح�سن احلربي

اإلمارات من دبا احلصن.. تلك املنطقة الهادئة مليئة 
بجماليات سميتها »اخلرافة األرضية«، وهي عندما 
تريد األرض أن تظهر لك غموضها الفاتن وأشكالها 

العصية على الفنان..
في ُعمان اليوم أكثر من مكان يستحق الزيارة، 
ال  ومريح  طويل  بحري  ساحل  على  تتوافر  فهي 
يخلو من جمالية خاصة، وبر هو عبارة عن جبال 
ووديان. في ُعمان تقل السهول كما في بعض بلدان 

اخلليج. لكن تبقى ُعمان بلداً ضخماً بكل املعاني.
ُعمان،  بزيارة هذا اجلانب من سلطنة  قمنا  لقد 
فيه  الكالم  يستحق  مما  الكثير  على  وحتصلنا 
الصغيرة  القرى  الكثير بعض  وعليه، من بني ذلك 
تلك  ومن  بساطتها،  في  تكمن  بجمالية  والغامضة 
القرى الصغيرة.. قرية »قانه« التي سأحدثكم عنها.

..ولكن حب من �سكن القرى

ليس بعد حب البر في الربيع، ونسمات الفضاءات 
البعيدة عن حضارة املدن، يستحق احلديث والتغني 
به سوى حب القرى، تلك التي ما زالت لم تتلوث 
األخالقية،  وبقيمها  بسليقتها  محتفظة  بعد، وظلت 
وطبيعة إنسانها الفطرية اخليّرة... فهل أحببت يوماً 

القرى..؟! 
الندية،  وصباحاتها  القرى  أحببت  شخصياً، 
واحلنان،  باحلب  الفائضة  النضرة،  أهلها  ووجوه 
واالبتسامة  والعافية،  الصحة  بحمرة  املتشحة 

الودودة الصادقة الدائمة، تنشر الوداعة والطمأنينة 
والترحاب أنَّى التفتت..

»قانه« الُعمانية واحدة من تلك القرى..ترى هل 
حملتها يوماً أسفل اجلبل تغسل أقدامها في البحر؟

القرى وكرمها، زادها الطيب  رون  كثيرون يتذكَّ
التي رتبت  الساخنة  أرغفة خبزها  الطازج واملفيد، 
استدارتها أيٍد حنونة معطاءة، وقلوب أدمنت دعاء 
ضيف  ولكل  به،  تقوم  عمل  لكل  والكمال  العافية 

استضافهم، بعيد اخلطوة كان أم قريبا..
عاداتها  املدن،  كما  للقرى  أن  االنتباه  املرء  على 
احُلمر  وخطوطها  ونداءاتها  أحاديثها  وتقاليدها، 
كيال  زيارتها،  انتويت  حال  معرفتها  عليك  التي 
تقع فيما يتسبب لهم بالكدر..كثيراً ما يحزن املرء 
أو  القروي  في وجع  دومنا قصد،  يتسبب،  حينما 
إيذائه. السر وراء ذلك مجهول، لكن بنظرة سريعة 
كانوا  واألنبياء  الرسل  أغلب  أن  ستعلم  وبسيطة، 
يجعل  ما  رمبا  وهذا  القرى،  سكان  من  قرويني، 
أحدنا يتصور ذلك ليتلمس احلكمة ويقبض عليها..

فألني  الطويلة..؟.  املقدمة  ه��ذه  مل��اذا  لكن 
سأحدثكم، كموعدنا في رأس كل شهر، عن األمكنة 
والشرفات، ليس املدن الكبيرة فقط بل البلدان أيضاً، 
وليس الشرفات العالية التي تقرأ من عليها مرئيات 
القرى أيضا، تلك  العني على اتساع تفاصيلها، بل 
مجرة  من  جزءاً  كانت  لو  كما  ليالً،  التي حتسبها 
سماوية، هبطت على هضبة، أو طوَّحت بها الريح 
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»قانه«  قرية  عن  سأحدثكم  جبل..  بأقدام  فعلقت 
الُعمانية الوادعة التي رمبا لم يسمع بها أحدكم إن 

تعرف عليها يوماً..

ب« الهدوء والب�ساطة »خ�سَ

الوصول إلى هذه القرية الصغيرة ليس بسيطاً. 
عندما  لكن  وهلة،  ألول  العملية  لك  تبدو  هكذا 
وحتديد  النقل،  كوسيلة  األم��ور،  بعض  تنجلي 
املمرات اجلبلية واملائية، تهدأ قائال لنفسك، »هانت 
املسألة..«.. وما هي إال فترة زمنية قصيرة وإذا بك 
ترى  ِحماها،  في  تكون  تكاد  أو  القرية،  أمام  تقف 

بوضوح كل حركة فيها..
انطلقنا من إمارة رأس اخليمة، فسرنا في طريق 
من  جبلية  سلسلة  بني  بك  يتعرج  وواسع،  معبَّد 
جهة الشرق مييناً، وبحر أزرق هادئ وال أجمل من 
الغرب يساراً، إنك في الطريق إلى منطقة »خصب« 
تلمح بني  العني  لكن  الطريق  الُعمانية. الشيء في 
احلني واآلخر منزالً على سفح جبل، أو آخر في بطن 
واٍد، أو مركزاً للشرطة، أو مدرسة تطرح سؤاالً: من 
أين في هذه املنطقة يأتي التالميذ.. وكيف..؟. لكن 
اجلهة الغربية اليسرى، هي التي تسحرك في هذه 
الفيروزي  بني  يتراوح  بحر  الطريق,  من  املسافة 
الفيروزي  يتحول  الشمس  ومع  الداكن،  والكحلي 
ليقترب إلى »التركواز«.. اللون الذي يسحبك بعيداً 

داخله وال تشبع.
كلما وجدنا رغبة في التأمل، توقفنا ألخذ الصور 
توثيقاً للمكان والقبض على اللحظة الزمنية تسهيالً 

الستدعاء الذكرى مستقبالً..
»خصب« بلدة هادئة بسيطة لها نكهتها اخلاصة 

فندقاً  حملنا  نكهاتها«،  تتماثل  ما  نادراً  »واألمكنة 
فشعرنا بالراحة، »ملجأ مهم عند الضرورة«، وعدة 
محال مختلفة »بقاالت« تتوافر فيها حاجيات تهم 
ولكن  بها،  البأس  مطاعم  وجدنا  ال،  والرحَّ الزائر 
ومكاتب  الضحى،  فترة  الطعام  في  لنا  رغبة  ال 

الستئجار مراكب بحرية للتنزه.. وهنا توقفنا.

قانه.. من بني جبل وماء

أخذنا مركباً بحرياً جيداً، شعرنا أنه آمن، وطلبنا 
من »بحارنا« الشاب أن يتتبع الدالفني التي كانت 
تظهر على سطح املاء وتختفي في خليج يتعرَّج بني 

سلسلتني جبليتني أقرب ما يكون إلى »اخلور«..
بعد أن قطعنا مسافة 30 دقيقة أو أكثر، تفاجأنا 
بقعة  على  البيوت  بعض  مبشاهدة  مبعدة  على 
أقدام اجلبل عن حدود  اليابسة تفصل  ضيقة من 
املاء.. بيوت طينية وبعضها من األسمنت. اقتربنا 
منها، وبدأنا نعد البيوت، واحد اثنان ثالثة أربعة...

عشرة إلى اثنتي عشر بيتاً، لكن كلما اقتربنا كان 
عددها يزداد فها هي تصل إلى 16 بيتاً ويزيد قليالً 

يسكنها 50 مواطناً ُعمانياً.
قانه«،  أو  »قانا  إنها  لنا  فقيل  اسمها  سألنا عن 
دافعًة إلى الذاكرة اسم »قانا« اللبنانية، وباملناسبة 
»فإن أسماء بلدات عدة موجودة في سلطنة ُعمان، 
يقال  كما  والسبب  لبنان.  لبلدات في  أسماء  تشبه 
التاريخ  في  الفينيقيني،  »إن  الراوي:  على  والعهدة 
إلى  منها  ونزحوا  ُعمان  في  كانوا  الذين  القدمي، 
لبنان، ثبتوا تلك األسماء، كما أنهم عبروا البحر إلى 
تونس ليبنوا مدينة قرطاج، وهكذا..«.. إنها رواية 

حتتاج إلى توثيق صحتها..

الكهرباء متوفرة.. لكن املاء

رأينا في هذه القرية أعمدة للكهرباء، مما يعني 
أنها متوفرة لكن ليس في كل البيوت، بعض البيوت 
في قرى أخرى في ُعمان وغيرها من البلدان، لديهم 
وصول  يريد  ال  بعضهم  ومحيرة،  عجيبة  رغبة 
غريباً  يبدو  كهذا  وأم��ر  مسكنه!!،  إلى  الكهرباء 
جدا في هذا العصر، لكن من يقول: إن الرافضني 
وال  »متخلفون«  أنهم  أو  ليسو عصريني  للكهرباء 
يريدون عالقة مع احلضارة..؟. من يتأمل رغبتهم 
سيجد أن فيها نسبة كبيرة من احلكمة. إن وصول 
الكهرباء يأذن بوصول أمور أخرى كثيرة مرهقة 

لها تبعاتها.. وتلك قصة أخرى..
بدفء وصالبة،  القرويني  بيوت  يحضن  اجلبل 
يصل  وسيلة  بأي  ترى  لكن  متوفرة،  والكهرباء 
هؤالء الطيبون إلى بيوتهم..؟. طبعاً ال وسيلة سوى 
املراكب البحرية. وال تستطيع دخول القرية من أي 
جهة من اجلهات الثالث وال بأي وسيلة سوى من 
جهة واحدة هي البحر وبوساطة املراكب.. لكن ماذا 

عن املاء؟. 
يعيش سكان قرية »قانه« النائية »املندّسة« في 
تشارك  فهي  األسماك،  على  بحري   – مكان جبلي 
مقربة  على  »الدالفني«  ووجود  الغذاء،  »الدالفني« 
من  ومتنوعة  كبيرة  كميات  وج��ود  على  يؤشر 
األسماك.. من املؤكد أن أهل هذه القرية ال يعانون 
القلب.  وأمراض  والضغط  والكولسترول  السمنة 
هكذا تقول دراسة يابانية..»اليابانيون األطول عمراً 
واحلركة  البحرية  األطعمة  بسبب  بدناً  واألسلم 

والهواء النقي«..
قال لي شخص يعمل في إمارة عجمان، ودائماً ما 
أسمعهم وهم يشيرون إليه »إنه من أهل اجلبال«.. 
الناس ممن  هؤالء  على  إال  ُتطلق  ال  اجلملة  وهذه 
متوفر  غير  املاء  إن  لي:  قال  املرتفعات..  يسكنون 
في تلك القرى إمنا يأتيها عن طريق املراكب وفي 
في  رسمية  مؤسسة  بذلك  تقوم  منتظمة،  أوقات 
هم،  حيث  باملاء  يزودوا  أن  مفرح  أمر  »خصب«.. 
للمعاناة وعدم اضطرارهم إلى تغيير موقع  جتنباً 

مساكنهم والرحيل إلى جديد غيرها.
في  يعمل  القرية  هذه  شباب  بعض  أن  الغريب 
املدن، في ُعمان واإلمارات، ويزور أهله بني احلني 
األمهات  بعض  أن  وعلمت  القرية.  في  واآلخ��ر 
والنساء الكبيرات بالسن لديهن إصرار غريب على 
املدينة  عن  النائية  اجلبلية  البيوت  تلك  في  البقاء 
أن  الشخص:  ذلك  ويضيف  احلضارة،  ومالمح 
سعادتهن كبيرة ال توصف، وحال ذكرت لهن زيارة 
املدينة، قريبة كانت أم بعيدة، ألمر ضروري كزيارة 
وتكدَّرت  صدورهن  وضاقت  إال  مثالً،  الطبيب 
نفوسهن »وَبَدْوَن كما لو ُكنَّ في حالة عزاء«.. يبدو 
أنهن على نسبة كبيرة من الرشاد في هذه املسألة..

لقد كان من املفترض زيارة بيٍت من بيوت »قانه« 
فتلك  احلرج،  من  بنوٍع  لشعورنا  نحاول  لم  لكننا 
ومفادها  رسالتها  نفهم  االختيارية  اجلبلية  العزلة 
»رجاء عدم اإلزعاج«.. فقفلنا عائدين نتأمل الطيور 

املبللة على الصخور في غمرة من الهدوء املطبق..
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اإعداد: د. ح�سن الغول 

يستعد  اجلديد  روسيا  قيصر  بوتني  فالدميير 
للعودة إلى الكرملني ليصبح سيداً له الثنتي عشرة 
له  املسموح  احلكم  واليتي  فترة  وهي  قادمة،  سنة 
داً تقاليد روسية قدمية ترى أن القياصرة  بهما مجسِّ
فيها  يبقون  بل  اإلطالق،  على  السلطة  يغادرون  ال 

حتى املوت.
لالحتاد  رئيساً  أصبح  ال��ذي  السياسي  فهذا 
الروسي خالل الفترة من العام2000 وحتى 2008 ثم 
رئيساً للحكومة بعد ذلك، قرر ترشيح نفسه للرئاسة 

في مارس املقبل.
على  يوماً  احلكم  واق��ع  يغادر  لم  ال��ذي  بوتني 
اإلطالق ُيدرك أن اتخاذه القرار للعودة إلى الكرملني 
حققها  التي  الشعبية  إلى  يعود  أبوابه  أوس��ع  من 
خالل سنوات حكمه، والتي جعلته في نظر الكثيرين 

مؤسس الدولة الروسية احلديثة.
)بطرسبورغ  لينينغراد  مدينة  في  بوتني  ُول��د 
حالياً( في السابع من أكتوبر للعام 1952، وشارك 
والده في احلرب العاملية الثانية دفاعاً عن املدينة، كما 
توفى شقيقاه اللذان يكبرانه وهما في ريعان الشباب.

حلكومتها استطاع حتقيق العديد من اإلجنازات التي 
اإلجنازات  هذه  لدى شعبه، ومن  مكانته  من  رفعت 
قوياً  الدولية  الساحة  إلى  الروسي  االحت��اد  إع��ادة 
وفاعالً، وإنهاء حرب الشيشان واحملافظة على وحدة 
االحتاد الروسي والعودة إلى مؤسسات الدولة في 

حل املشكالت وحتديداً إلى مجلس الوزراء.
كذلك أعاد بناء األجهزة األمنية واملؤسسات التي 
سبع  إلى  روسيا  بتقسيم  قام  كما  الفساد،  نخرها 
مناطق وتعيني مندوب خاص ميثل الرئيس ويتولى 

شؤون املنطقة.
كما أعاد بوتني احلياة احلزبية إلى روسيا وسمح 
الروسي،  للدستور  وفقاً  بالعمل  كثيرة  ألح��زاب 
وسعى إلى تعيني أشخاص في قيادة البالد يتصفون 
حرب  بشن  قيامه  إلى  إضافة  واملصداقية،  بالكفاءة 
ضد كبار أصحاب الثراء الفاحش في روسيا وخلّص 
البالد من سيطرتهم، وفي الوقت نفسه سمح لرجال 
جّدية  وبطريقة  روسيا  في  بحرية  بالعمل  األعمال 
حتسني  في  وجن��ح  والسرقة،  النهب  عن  وبعيداً 

الوضع املعيشي للشعب الروسي.
إعادة  بوتني  استطاع  اخلارجي،  الصعيد  وعلى 
هيبة روسيا على الساحة الدولية، كما أعاد االهتمام 
السابق، كذلك  السوفييتي  الصديقة لالحتاد  بالدول 
قام بإعادة التصنيع العسكري الروسي والدخول إلى 

درس بوتني في كلية احلقوق بجامعة »لينينغراد«، 
وحصل على الدكتوراه في االقتصاد ومتيّز بتحدثه 
دراس��ة  على  حالياً  يعكف  كما  بطالقة،  األملانية 

اإلجنليزية.
 1975 عام  »لينينغراد«  جامعة  من  تخرجه  عقب 
جي  )كيه  الدولة  أمن  جلنة  في  بالعمل  تكليفه  مت 
بي( باالحتاد السوفييتي سابقاً. وفي عام 1984 مت 
إرساله للدراسة في أكادميية الراية احلمراء التابعة 
»للكيه جي بي« ومدرسة املخابرات األجنبية، وبعد 
للعمل في  تعيينه  1985 مت  عام  انتهاء دراسته في 

أملانيا الشرقية واستمر هناك حتى العام 1990.
واعتباراً من ذلك العام، عمل بوتني مساعداً لرئيس 
القضايا  عن  مسؤوالً  كان  حيث  لينينغراد،  جامعة 
وفي  املدينة  لعمدة  مستشاراً  أصبح  ثم  الدولية، 
لذلك  انتخابات  حملة  بوتني  أدار   1995 العام  ربيع 
العمدة، إال أن خسارته جعلت بوتني يتخلّى عن جميع 

مناصبه.
في مارس 1997 مت تعيني بوتني نائباً في إدارة 
وهي  بالكرملني،  الرقابة  إلدارة  رئيساً  ثم  الرئاسة 

اإلدارة التي تشرف على تنفيذ القرارات الرئاسية.
وفي مايو من عام 1998 أصبح بوتني أول نائب 
اإلقليمية  السياسات  عن  واملسؤول  اإلدارة  لرئيس 
وبعد شهرين أصدر الرئيس الروسي في ذلك الوقت 
جلهاز  مديراً  بوتني  بتعيني  ق��راراً  يلتسني  بوريس 

األمن الفيدرالي الذي خلف جهاز »الكي جي بي«. 
أمن  ملجلس  سكرتيراً  ُعني   1999 م��ارس  وفي 
يلتسني  أقال  نفسه  العام  من  أغسطس  في  الدولة 
رئيس وزرائه الذي كان الرابع خالل 16 شهراً وعنيَّ 
بوتني محله، حيث أعلن أن بوتني هو خليفته املختار 
باعتباره )أفضل شخص سينقل الدولة العظمى إلى 

القرن الواحد والعشرين(.
عند استقالة يلتسني في نهاية عام 1999 أصبح 
االنتخابات  وفي  باإلنابة،  لروسيا  رئيساً  بوتني 
انتخابه  مت   2000 مارس  في  جرت  التي  الرئاسية 
رئيساً وبعدها بشهرين مت تنصيبه رئيساً لالحتاد 

الروسي.
بوتني العائد بثقة إلى الكرملني يحق له أن يفخر 
رئيس  أو  لروسيا  كرئيس  حكمه  فترة  خالل  أنه 

أسواق العالم.
روسيا  قيادة  على  جناحه  ساعده  الذي  بوتني 
إنشاء  في  طموحه  عن  عبّر  املاضي  العقد  خالل 
احتاد جديد يسمى )االحتاد األوراسي( على أساس 
االحتاد اجلمركي االقتصادي القائم حالياً الذي يضم 
ثالث دول وهي: روسيا وبيالروسيا وكازاخستان، 
والذي وفقاً لرؤية بوتني سيكون جزءاً ال يتجزأ من 

أوروبا الكبرى وأحد أقطاب العالم املعاصر.
»االحت��اد  ب��أن  الشكوك  يبدَّد  أن  ح��اول  بوتني 
االحتاد  عودة  سيمثل  قيامه  حال  في  األوراس��ي« 
هذه  حظيت  وقد  بأخرى،  أو  بطريقة  السوفييتي 
اعتبروا  الذين  احملللني  من  الكثير  باهتمام  اإلشارة 
إذا ما مت إنشاؤه فسيكون  أن »االحتاد األوراسي« 
استنساخاً لالحتاد السوفييتي بخالف ما قاله بوتني.

ُعرف بوتني ليس فقط كشخصية سياسية تقود 
شغف  فقد  رياضي،  كبطل  أيضاً  ولكن  روسيا 
برياضات الدفاع عن النفس، والتي شغلت حيزاً كبيراً 
من اهتمامه أثناء فترة شبابه ففي عام 1973 أصبح 
أستاذاً في »لعبة السامبو«، وهي واحدة من الفنون 
الروسية للدفاع عن النفس، ثم حتول منها إلى لعبة 
»اجلودو« التي تألق بها حاصالً على احلزام األسود، 

كما فاز بعدٍد من بطوالت السامبو.
للمغامرة، حيث يشارك  وُعرف عنه أيضاً عشقه 
بني الوقت واآلخر في سباقات السيارات والسباحة 
والغوص والتزلج على اجلليد، كذلك قيادة الطائرات 
وممارسة الصيد في الغابات والبراري، إضافة إلى 

حبه للموسيقى.
للحيوانات  الشديد  بحبه  أيضاً  بوتني  ويشتهر 
على  يواظب  كما  واخليول،  األليفة  الكالب  خاصة 

زيارة حدائق احليوان.
مع  خاصة  السباحة  السياسي  هذا  يعشق  كما 
وهو  في صورة،  يظهر  أن  في  يتردد  وال  الدالفني 

يربت بيده على ظهر أحد النمور.
ويرى بعض املنتقدين أن اهتمام بوتني مبمارسة 
أنواع مختلفة من الرياضة يهدف إلى كسب التأييد 

مبظهر  والظهور  الشعب  أفراد  قبل  من  واإلعجاب 
البطل واألمنوذج الذي ُيحتذى به من قبل الشباب.

ومن الواضح أن اإلعجاب بسيد الكرملني وصل 
سيرجي  ُيدعى  روسي  شاب  أصدر  إذ  كبيراً  حداً 
القصص  من  مجموعة  »اإلنترنت«  على  كالينيك 
بوتني(  )سوبر  عنوان  حتمل  واملرسومة  املصورة 
الرياضية  بذلته  مرتدياً  بوتني  فيها  يظهر  حيث 
من  البشرية  إلنقاذ  اجلبهات  جميع  على  ويتحرك 
وطرزان  »سوبرمان  يشبه  بشكل  الشريرة  القوى 
هذه  تابع  وقد  الوطواط«.  والرجل  اخلوامت  وسيد 
السلسلة من القصص املصورة نحو خمسة ماليني 

شخص معظمهم داخل روسيا.
ومع تصاعد شعبيته التي جتاوزت السبعني باملائة 
حسب آخر استطالعات الرأي، فإن بوتني يبدي الكثير 
من الثقة في العودة إلى الكرملني معتمداً في ذلك على 
النجاح الذي حققه على املستوى االقتصادي، إذ بلغ 
الناجت احمللي اإلجمالي في روسيا  النمو في  معدل 
حوالي  7٪ سنوياً، باإلضافة إلى االنخفاض امللحوظ 
لكل من التضخم والبطالة، كما ارتفع الدخل احلقيقي 
للسكان بنسبة 50٪، وعملت احلكومة الروسية على 
خمسني  نحو  قيمتها  بلغت  خارجية  ديون  تسديد 
للبنك  األجنبي  االحتياطي  ووص��ل  دوالر،  مليار 
املركزي إلى رقم قياسي وهو 84 مليار دوالر، وأعاد 
السيطرة على عدد من القطاعات املهمة في الدولة مثل 
قطاعي النفط والغاز. ويبدو أن عودة بوتني املرتقبة 
للكرملني لن حتظى بارتياح بعض الدول الغربية إذ ال 
يخفي محللون غربيون خشيتهم من أن بوتني سيعيد 
إلى السياسة اخلارجية الروسية الكثير من مالمحها 
القومية، كما يذكر هؤالء لبوتني إصراره على اتهام 
فرصة  انتهزوا  بأنهم  عموماً  والغربيني  األمريكيني 
الفوضى التي عاشتها روسيا في ظل حكم الرئيس 
بوريس يلتسني ليفرضوا على موسكو قيوداً عديدة 
على حركتها الدولية، ويقلصوا نفوذها إلى حد أنهم 
دفعوا حلف األطلسي للتمدد إلى الشرق حتى وصل 

إلى حدود روسيا القومية.

قيصر
 الكرملين

شخصيات

هنالك  أن  ي��ب��دو 
الغربي  اجلانب  في 
يجد  من  العالم  من 
الكثير  ب��وت��ني  ف��ي 
ففي  التميز،  م��ن 
وقع   2007 ال��ع��ام 
)تامي  مجلة  اختيار 
عليه  األم��ري��ك��ي��ة( 
شخصية  ل��ي��ك��ون 
لتحقيقه  نظراً  العام 
االستقرار لروسيا، وتأثيره الشديد على كل من 

الساحتني الروسية والدولية.
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منخفض  علو  من  باملراقبة  واستبدلها  كذلك، 
الليلي واستخدام وسائل معينة لقصف  والقصف 

املناطق اليابانية.
الصعوبات  من  العديد  حل  إلى  ذلك  أدَّى  وقد 
محركات  على  الضغوط  من  خفف  كما  التكتيكية، 
قاذفة القنابل بي29- وفي الوقت نفسه استهداف 
األمر  اليومي،  بالقصف  اليابانية  اجلوية  الدفاعات 
كانت  التي  اليابانية  للمقاومة  ح��داً  وضع  ال��ذي 
عمليات  بزيادة حجم  األصل وسمح  في  محدودة 

القصف.
كانت النتائج األولية لتلك العمليات فعالة خاصة 

استخدام القنابل احلارقة ضد املدن اليابانية.
وخالل الغارة اجلوية التي ُشنت على طوكيو في 
مارس 1945 أمر القائد ليماي قواته باتباع تكتيكات 
جديدة من بينها نشر احلرائق والنيران بشكل أدَّى 
إلى حدوث عواصف ُمحملة بالنيران وارتفاع درجة 
احلرارة بشكل غير عادي، كما أدى هذا الهجوم إلى 
مقتل نحو مائة ألف شخص وتشريد نحو مليون 

شخص آخرين.
هذا الدمار الشديد الذي أحدثته الغارات اجلوية 
العنيفة أدى إلى إصابة الطيارين األمريكيني أنفسهم 

بالصدمة والذهول.
إذ  بذلك  يكتف  لم  ليماي  اجلنرال  أن  ويبدو 
بشن  وأم��ر  كبير  نفوذ  من  به  يتمتع  ما  استغل 
العديد  على  املشابهة  الغارات  من  أخرى  سلسلة 
اليابانية ومنها: ناغويا وكوبي وأوساكا  من املدن 
ويوكوهاما وكاواساكي، والتي أصيبت بدمار كبير. 
وبالرغم من حتفظ عدد من كبار القادة العسكريني 
أياً  أن  إال  القتالي،  األسلوب  هذا  على  األمريكيني 
منهم لم يكن قادراً على التأثير أو التحكم ببرنامج 
ليماي، مما زاد من حجم اليأس لديهم حتى نهاية 

احلرب.

الق�سف اجلوي

الغارات  في  جدالً  األكثر  األمر  فإن  ذلك  ومع 
اجلوية األمريكية متثّل في إلقاء قنابل نووية على 

مدينتي هيروشيما وناغازاكي.

الهجوم الجوي
األمريكي على اليابان

اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

ن�ضر ع�ضكري.. وانتكا�ضة اأخالقية

زت  تركَّ الثانية  العاملية  احل��رب  نهاية  ف��ي 
استراتيجية القوات اجلوية األمريكية على مواصلة 
شن حمالت قصف جوي ضد املدن اليابانية، والتي 
اتصفت بقوة تدميرية هائلة لم يسبق لها مثيل في 
قنبلتني  بإلقاء  ذروتها  وبلغت  سابقة،  حروب  أية 

نوويتني على مدينتي هيروشيما وناغازاكي.
الواقعة  الفترة  في  قليلة خاصة  وخالل شهور 
متكَّنت   1945 أغسطس  وحتى  مارس  شهر  من 
ُمنظم  وبشكل  العشرون  األمريكية  اجلوية  القوة 
من تدمير العشرات من املدن اليابانية وقتل مئات 
اآلالف من املدنيني في سلسلة من الغارات اجلوية 

التي تخللها قصف وحشي ال مثيل له.
التي  اجلبارة  اجلهود  من  وبالرغم  ذلك  ومع 
هذه  أن  إال  األمريكية،  اجلوية  ال��ق��وات  بذلتها 
اليابانيني  إجبار  تستطع  لم  العسكرية  احلملة 
إلى  األمريكيني  دفع  الذي  األمر  االستسالم  على 
أخرى  وإج���راءات  النووية  بالقنابل  االستعانة 

متنوعة.

التخطيط والغارات االأوىل

القوات  أعدتها  التي  املدى  طويلة  اخلطط  تعود 
اليابان  ضد  جوية  غارات  لشن  األمريكية  اجلوية 
متكَّنت  عندما  العشرين  القرن  من  الثالثينات  إلى 
قاذفات قنابل طويلة املدى من شن عمليات عسكرية 

عبر املناطق األطلسية.
هذه الغارات في ذلك الوقت ساعدت األمريكيني 
على إدراك هشاشة دفاعات املناطق املدنية اليابانية 

أمام القصف اجلوي.
احلرب  من  األول��ى  املراحل  وخ��الل  ذلك  ومع 
بغارات  القيام  كان   )1945-1941( الباسفيكية 
جوية ضد اليابان يبدو أمراً بعيد االحتمال باستثناء 
على  دولتيل  الكولونيل  شنّها  التي  اجلوية  الغارة 
طوكيو في العام 1942 والتي واكبتها دعاية كبيرة.
فلم  والهند  الصني  من  ُشنَّت  التي  الغارات  أما 
على  االستيالء  باستثناء  النتائج  من  الكثير  حترز 
والتي   ،1944 العام  من  يونيو  في  ماريانا  جزر 
أصبحت قاعدة انطالق للعمليات التي جتري ضد 

كان احلصار الذي 
ُفرض على اليابان في 

السنوات 1945-1944 
شديد الدمار. وقد أدَّى 

االنهيار شبه الكامل 
للقوات اجلوية البحرية 

اليابانية في أواخر 
ن  العام 1944 إلى متكُّ
القوات األمريكية من 
التحرك ُبحرية قرب 

اجلزر اليابانية.

قاذفة القنابل األمريكية بي-29 تلقي بحمولتها من القنابل فوق اليابان في يونيو 1945.

ليماي لقيادة القوات اجلوية األمريكية، وقد ساهمت 
جهوده املتواصلة في رفع الروح املعنوية جلنوده، 
إال أنها لم حترز أية نتائج كبيرة على أرض الواقع.

ا�ستهداف اليابان

اجلوية  العمليات  خضعت  م��ارس  مطلع  مع 
ليماي قرر  التغيير فاجلنرال  للكثير من  األمريكية 
من جهته تغيير التكتيكات السابقة والسماح لقواته 
أنه  الواضح  ومن  قدراتها،  كل  باستغالل  اجلوية 
تخلَّى ضمن هذه التغييرات عن عمليات االستطالع 
النهاري  والقصف  شاهقة  ارتفاعات  من  واملراقبة 

املدن الرئيسية اليابانية.
ومن املالحظ أن قاذفة القنابل األمريكية بي-29 
لم  أنها  إال  العالية،  احلربية  مزاياها  رغم  التي 
الفنية  املشاكل  الكثير من  عانت من  إذ  فعالة  تكن 
تدريب  توفر  وعدم  مبحركاتها  يتعلق  ما  خاصة 
جيد لطياريها، إضافة إلى قسوة الظروف اجلوية 
والرياح الشديدة التي واجهتها، مما أدى إلى عدم 
إحراز نتائج ميدانية ملموسة. وبحلول نهاية العام 
1944 كانت الضغوط قد ازدادت على سالح اجلو 

األمريكي إلحراز نتائج واضحة في احلرب.
كورتيس  اجلنرال  تعيني  مت   1945 يناير  وفي 

وكانت أول أسلحة نووية قد جرى تطويرها في 
»مانهاتن«، حيث  املتحدة ضمن مشروع  الواليات 
قامت قاذفة القنابل )إينوالجاي( من طراز بي 29- 
بإلقاء أول قنبلة نووية في السادس من أغسطس، 
ألف  مائة  نحو  بحياة  أودت  للتقارير  وفقاً  والتي 

شخص على الفور.
القنابل  ق��اذف��ات  م��ن  ع��ش��رات  احتاجت  لقد 
لتدمير طوكيو  الساعات  من  كبير  لعدد  األمريكية 
سوى  األمر  يستغرق  لم  بينما  مارس،  شهر  في 

ثوان قليلة لقتل عشرات اآلالف نتيجة إلقاء قنبلة 
نووية واحدة على »هيروشيما«.

أما القنبلة النووية الثانية فقد أُلقيت بعد مرور 
في  وتسببت  »ناغازاكي«  مدينة  على  أيام  ثالثة 

مقتل خمسة وثالثني ألف شخص.
آالف  املزيد من  هنالك  كان  املدينتني،  كلتا  وفي 
تعرضهم  نتيجة  ب��امل��وت  املهددين  األش��خ��اص 
من  كثيرين  آالف  إلى  إضافة  الذرية،  لإلشعاعات 
السلبية  التأثيرات  من  املعاناة  عليهم  كان  الذين 

طوكيو

كوريا

االحتاد السوفييتي

اليابان

احمليط الهادي

سابورو

هوكوديت

ياماغاتا

ناغويا
اوساكا

كوبي

كوتشي

كاغوشيماميازاكي

ناغازاكي

هيروشيما

فالديفوستك

 قنبلة نووية
 قصف عنيف.

قوة املهام األمريكية
)يوليو 1945(
غواصات أمريكية
طائرة أمريكية
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للقصف النووي طيلة حياتهم.
إعالن  في  متثَّلت  أُخ��رى  تأثيرات  ظهرت  كما 
االحتاد السوفييتي احلرب على اليابان في الثامن 
للقيادة  الواقعي  اإلدراك  وزي��ادة  أغسطس  من 
االستسالم  إعالن  بضرورة  اليابانية  العسكرية 

الذي جرى في اخلامس عشر من أغسطس.

النتائج

أّدى القصف النووي إلى حدوث بعض التجاهل 
واإلهمال للعمليات اجلوية التقليدية ضد اليابان، إال 
أنه يجب القول إن قتلى الغارات اجلوية األمريكية 
كثيراً  يفوق  كان   1945 مارس  في  طوكيو  على 
القصف  نتيجة  سقطوا  الذين  اليابانيني  الضحايا 

النووي لهيروشيما وناغازاكي.
لألسلحة  األول  االستخدام  هذا  فإن  ذلك،  ومع 
الكثيرين  فهم  في  تغيير  حدوث  إلى  أّدى  النووية 
ورؤيتهم للحرب. فبعض املؤرخني يرون أن القنابل 
ولكن  عسكرية،  ألسباب  إسقاطها  يتم  لم  النووية 
السوفييتي  االحتاد  من  التنازالت  بعض  النتزاع 
أسلوب  ضد  ُمتزايد  مت��رٍد  حالة  في  ك��ان  ال��ذي 

الواليات املتحدة وحلفائها في إدارة احلرب، إضافة 
فيه  رأى  ما  وه��و  بينهم  املصالح  تضارب  إل��ى 
املراقبون بداية اندالع احلرب الباردة بني اجلانبني.

وفي الوقت نفسه كان ذلك آخر عمل عسكري 
كبير تشهده احلرب العاملية الثانية.

وفقاً  لالستسالم  جاهزة  اليابان  كانت  وسواء 
لشروط احللفاء قبل تعّرضها للقصف النووي أم 
ال، فإنه من الواضح أن هناك العديد من العناصر 

التي أجبرتها على االستسالم.
القنابل  الستخدام  اللجوء  فإن  الواقع،  وفي 
لدى  باإلحباط  املتزايد  الشعور  عكس  النووية 

الواليات املتحدة في أواخر احلرب.
وبالرغم من أن الفعالية السياسية واإلستراتيجية 
من  نوعاً  ُتشكل  بقيت  األمريكية  اجلوية  للغارات 
اجلوية  الغارات  بأن  قناعة  هنالك  أن  إال  األزمة، 
األمريكية بشقيها التقليدي والنووي أظهرت الكثير 
بسبب  والسياسي  واملعنوي  األخالقي  القلق  من 
هذه  نتيجة  سقطوا  الذين  للقتلى  الضخم  احلجم 
في  احلروب  في  يظهر  اليزال  قلق  وهو  الغارات 

عصرنا احلالي.

معارك سطرت التاريخ

الغــــارات اجلــــوية

نوفمرب 1944 اأغ�سط�س 1945

نوفمبر 1944
ديسمبر 1944

يناير 1945
فبراير 1945
مارس 1945
أبريل 1945
مايو 1945

يونيو 1945
يوليو 1945

أغسطس 1945

غارة

175
492
454
732

2.520
3.246
4.226
5.243
6.168
3.145

حمولة القنابل بالطن

459
1.759
1.180
1.854

13.681
16.383
24.812
32.524
42.733
20.936

صورة للدمار الشديد الذي حلق مبدينة ناغازاكي إثر إلقاء القنبلة النووية عليها في التاسع من أغسطس 1945.
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �ضبق اأن اتفق النا�س  

على حب اإن�ضان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �ضبق لقائد اأن كانت 

�ضمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�ضهادات بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين

الشيخ زايد
ر الثروة لخدمة شعبه وقضايا ُأمته سخَّ

ضيف هذه احللقة شاعر وأديب وإعالمي بارز 
زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  املغفور  َجالَس 
وآرائه  أفكاره  إلى  واستمع  نهيان،  آل  بن سلطان 
ورؤاه واستفاد من مدرسته الفكرية واحلياتية، إنه 
الذي أعطى للفكر  الشاعر واألديب خليل عيلبوني 
والكثير،  الكثير  للشعر  وقدَّم  اهتمام  كثير  واألدب 
كبير  والشعر  واألدب  الفكر  من  املقابل  في  ونال 
احترام وإجالل، وفيما يلي نص شهادته وانطباعاته 

وذكرياته مع الشيخ زايد »طيّب الله ثراه«. 
القاهرة، قسم  - جامعة  اآلداب  كلية  أنا خريج 
اجلامعية  دراستي  أثناء  عملت  واملكتبات،  الوثائق 
العرب«  »صوت  إذاعة  في   1961 عام  بدأت  التي 
ومعد  كمؤلف  لها،  التابعة  فلسطني«  »إذاعة  وفي 
مسلسالً  ق��دَّم  من  أول  وكنت  برامج،  ومقدم 
الفلسطينية  ولهجته  وأغانيه  قصته  في  فلسطينياً 
أقدم في  أن  املعتاد  1961، وأصبح من  وذلك عام 
كل شهر رمضان مسلسالً فلسطينياً طويالً من 30 
الطويل(  و)الطريق  وورود(  )مسعود  مثل  حلقة 
مبهمة  ُكلفت   1967 عام  في  وغيرها..  و)جهاد( 
في  -اإلسرائيلية  العربية  احلرب  أح��داث  تغطية 
قطاع غزة، وحدث االحتالل للقطاع خالل تواجدي 
لذكرها،  مجال  ال  رهيبة  أحداث  بي  ومّرت  هناك، 
ولكن متكنت بأعجوبة من العودة إلى القاهرة في 
أغسطس من عام 1967 وبقيت هناك حتى أغسطس 
عام 1970. وفي األول من يناير 1971، وصلت إلى 
أبوظبي ألبدأ مسيرتي اإلعالمية مع بدايات اإلعالم 
في إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

والتي كان لي شرف اإلعالن عن قيامها في الثاني 
من ديسمبر 1971.

جمل�س زايد

اللقاء األول في فبراير 1971، وفي مدينة  كان 
القائد  اهتمامات  تغطية  مبهمة  ُكلفت  حيث  العني، 
مجلس  إلى  أدخل  مرة  وألول  بالزراعة.  الراحل 
العني  مدينة  ف��ي  ال��ق��دمي  قصره  ف��ي  امل��رح��وم 
وأصافحه وأحتدث معه، كنت أشعر برهبة املوقف، 
فالرجل كان ذا هيبة مميزة، ولكن منذ اللقاء األول 
أدركت أنني أمام شخصية ال تنتمي إلى زماننا هذا، 
مشددة  بحراسات  أنفسهم  الرؤساء  يحيط  حيث 
مستحيالً  إليهم  الوصول  جتعل  منيعة  وأس��وار 

وخاصة ألبناء الشعب البسطاء.

خليل عيلبوني
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يلتحم  كيف  مرة  ألول  رأيت  زايد  مجلس  في 
واحلواجز،  األس��وار  تزول  وكيف  بشعبه  القائد 
وكيف يشعر املواطن بالندية وأن صوته مسموع 

ورأيه مهم.
)هلله باخلير يا زايد..(، كان هذا أول ما سمعته 
من مواطن جاء من ليوا للسالم على سموه.. )هلله 
باخلير.. اقرب يا سيفان(، ذلك جواب الشيخ زايد 
ال  بأسمائهم،  اجلميع  يعرف  أنه  فوجئت  ال��ذي 
أستطيع إنكار الدهشة التي شعرت بها وأنا أُصغي 
وال  باسمه،  زايد  الشيخ  ينادي  عادي  مواطن  إلى 
االنبهار الذي أصابني وأنا أسمع رد املرحوم عليه. 
تكرر املشهد مع مواطنني آخرين لتحفر صورة لم 

تتغير حتى اليوم.
ورغم أنني في ذلك العام وفي ذلك اللقاء األول 
لم أجتاوز الثالثني بعد، إال أن الفرصة التي أتيحت 
لي بالتحدث إلى القائد »رحمه الله« كانت تاريخية، 
ويومها سألني عن اسمي، وبلدي، وحياتي العائلية، 
وأجبت عن أسئلته وأنا غير مصّدق أنني أكلم القائد 

بهذه البساطة وبهذا احلب.
القائد  شخصية  بدأت  األول  اللقاء  ذلك  ومنذ 
على  حصوله  ع��دم  رغ��م  فهو  أمامي،  تتوضح 
والتي  ثقافته  أن  إال  العالية،  العلمية  الشهادات 
بدت واضحة من خالل حديثه مع املواطنني الذين 
حضروا إلى مجلسه، جعلتني أقتنع أنني أمام زعيم 
املجاالت  في  وخاصة  باملعلومات،  مليء  حقيقي 

السياسية والفكرية واألدبية.
اتخذ سموه في تلك اجللسة عدة قرارات خاصة 
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في  للمواطنني  والعمراني  امل��ادي  الدعم  بتقدمي 
املنطقة الغربية )ليوا( ولم تدخل تلك القرارات إلى 
الفور  على  بعضها  تنفيذ  بل مت  اإلدارية،  املتاهات 
زلت  واحد.ما  يوم  من  ألكثر  يحتج  لم  والباقي 
أذكر بعض ما ركز عليه في حديثه للمواطنني مثل: 
االهتمام بتعليم اجليل اجلديد، مستشهداً على ذلك 

ببيت الشعر الذي يقول:
العل�م يبني بي�وت�اً ال عماد له�ا

واجلهل يه�دم بيت الع��ز والكرم
كذلك الزراعة، حيث أكد أن اجلميع يجب أن يعمل 

لكي يغطي اللون األخضر كل رمال أبوظبي.
ألبوظبي  املالية  القدرة  كانت  الزمن،  ذلك  في 
 600 عن  يزيد  يكن  لم  النفطي  فاإلنتاج  محدودة، 
اليوم، وال تتعدى عائدات أبوظبي  ألف برميل في 
من هذا اإلنتاج النصف مليون دوالر يومياً، فسعر 
البرميل كان أقل من دوالرين وعائدات الدولة كانت 
أقل من دوالر عن كل برميل ينتج.ولكن منذ البداية، 
أعلن املرحوم أن جميع عائدات البترول ستستخدم 
التاريخية : »إذا  ملصلحة الشعب، حيث قال قولته 
كان الله سبحانه وتعالى قد َمنَّ علينا بالثروة فإن 
أول ما فعلناه لكسب رضا الله وتوفيقه هو تسخير 

هذه الثروة خلدمة الشعب«.
  

فكر واأدب

وإن  مبدعاً،  وشاعراً  شاعراً،  الله«  »رحمه  كان 
كان لم يقرأ دواوين الشعراء القدامى، إال أنه كان 
الذين  ألولئك  اإلصغاء  على  مجلسه  في  يحرص 
قرأوا وحفظوا شعر الفطاحل السابقني واملعاصرين 
الله«  »رحمه  العتيبة  الله  عبد  احلفاظ  هؤالء  من 
لشعر  حافظاً  ذاته،  حد  في  موسوعة  كان  والذي 
املتنبي وعنترة وغيرهما.. وكان »رحمه الله« يحب 

زايد  الشيخ  واهتم  الفطرة،  على  وينظمه  الشعر، 
بنظم الشعر النبطي، حيث شاكى كثيراً من الشعراء 
وشاكوه كذلك، وفي مقدمتهم كان معالي الدكتور 
يكن  لم  الذي  مسيرته،  رفيق  العتيبة  سعيد  مانع 
ينقطع عن مجلسه إال في مهماته الرسمية، كوزير 
للبترول أو كمبعوث خاص للعديد من رؤساء الدول 

العربية واألجنبية.
كتاب  طباعة  على  اإلش��راف  شرف  لي  وك��ان 
»الشعر والقائد« للدكتور مانع العتيبة، وهو أول ما 
نشر رسمياً من شعر املرحوم الشيخ زايد غفر الله 

له وأسكنه فسيح جناته.
ولقد اهتم »رحمه الله« بشعراء اإلمارات وأصغى 
إلى شعرهم وكان كرمياً في مكافأتهم على إبداعهم، 
مما أدى إلى نهضة غير مسبوقة للشعر والشعراء 

في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ه سموه »رحمه الله« بفتح األبواب على  لقد وجَّ
واملجالت  الصحف  في  األدب��اء  أم��ام  مصاريعها 
بالعديد  يزخر  مجلسه  وكان  والتلفزيون  واإلذاعة 
جعل  ما  وهذا  العربية  والدول  اإلم��ارات  أدباء  من 
وكنت  عامة.  وثقافة  وأدب  شعر  مجلس  مجلسه 
محظوظاً بحضوري للعديد من لقاءات القائد باألدباء 
وهو  إليه  وأصغيت  عموماً،  واملثقفني  والشعراء 
يناقشهم ويفتح أمامهم أبواب املوضوعات التي تهم 
اإلنسان العربي وخاصة املواطن في دولة اإلمارات.

خ�سرة ال�سحراء

بالصحراء،  الله«  »رحمه  زايد  الشيخ  اهتم  كما 
أنسى  وال  حقيقي،  حب  عالقة  بها  عالقته  فكانت 
كم كان يعشقها، ويفترش رمالها، ولكنه كان وفياً 
رت ثروة النفط وهو الذي ردَّ لها  لها، فهي التي فجَّ
اجلميل باجلميل فسهر بنفسه على أن ينتشر اللون 

األخضر فيها. وهذا ما جعله يحوِّل مساحة كبيرة 
من الصحراء إلى مزارع وزعها على املواطنني وقدَّم 
املسؤولني  والفنية وطلب من  املادية  املساعدة  لهم 
هذه  محاصيل  بشراء  القيام  البلديات  جميع  في 
وتشجعه  الربح  للمواطن  حتقق  وبأثمان  املزارع 
الله«  »رحمه  اهتم  بالزراعة.وقد  االهتمام  على 
كانت  والتي  املباركة  الشجرة  تلك  النخيل،  بشجر 
خير صديق في وقت الضيق، حتى بلغ عدد أشجار 
مليون  ثالثني  على  يزيد  ما  اإلم��ارات  في  النخيل 
نخلة.واهتم الشيخ زايد »رحمه الله« أيضاً بتنمية 
ثروة اجلمال في الدولة، وكان يشجع املواطنني على 
االهتمام بهذه الثروة من خالل تقدمي الدعم املالي 
للمواطن على كل جمل ميتلكه ويعود هذا االهتمام 
إلى وفاء سموه للجمل كصديق كان له دور فاعل 

في أيام الشدة قبل ظهور النفط في البالد.

زعيم متفّرد

الذين  القالئل  احملظوظني  من  نفسي  أعتبر 
جمعتهم باملرحوم عالقة مميزة، كان »رحمه الله« 
ما  إذا  حتى  باالهتمام،  ويخصني  بعطفه  يغمرني 
التقيته بعد غيبة طويلة يقابلني بترحاب، ويناديني 
باسمي األول »خليل« ضاحكاً باسماً، مما يشعرني 
رئيس  أمام  لست  أنني  أشعر  ويجعلني  باالعتزاز 
دولة عظيم فحسب، بل أمام صديق حميم، يشعر 
بوجودي ويسأل عن عائلتي، ويتابع أحوالي العملية 
والصحية.ولقد أتاح لي »رحمه الله« أن أحضر معه 
فكره  على  وأتعرف  األمور  من  كثير  في  لنتحدث 
وتوجهاته، ولعلني أستطيع ذات يوم أن أجمع هذه 
احلوارات التي دارت بيننا في كتاب يحفظ لألجيال 
ندر  بعض جوانب شخصية زعيم متفرد وفارس 

وجود مثيله.
لقد جمع »رحمه الله« بني صفات الزعيم القائد، 
القرار  واتخاذ  وحسم  حزم  من  ذلك  يتطلبه  وما 
الوالد  صفات  وبني  املناسب،  الوقت  في  املناسب 

الرؤوف والصديق املقرب من اجلميع.
أن  دون  من  وهيبته  بعظمته  نشعر  أمامه  كنا 
نشعر  طبيعتنا.كنا  عن  نتخلَّى  أو  اخلوف  يصيبنا 
حقيقة  كنا  واحداً،  واح��داً  يعرفنا  منا،  قريب  أنه 
نحبه ونستمتع بوجوده معنا، ولم نكن نفكر حلظة 
رغم  خاص،  شيء  لطلب  القرب  هذا  باستغالل 
إدراكنا أن كل ما نطلبه منه يستجاب.كان »رحمه 
زائدة  بن  معن  وحلم  الطائي  حامت  بجود  الله« 

وحكمة لقمان، وشجاعة خالد بن الوليد.
الله«  »رحمه  زايد  بالشيخ  احمليطون  لقد شعر 
باليتم بعد موته، ألنهم فقدوا برحيله األب احلاني 
امللبي. واملنجد  املوّجه  واملرشد  الوفي  والصديق 

فإذا تأخر أحدهم عن مجلسه أو عمله، سأل عنه، 
فإن كان مريضاً عاده واهتم بعالجه وإن كان في 

مشكلة قام مبساعدته على حلها واخلروج منها.
كان »رحمه الله« يهتم حتى باملقهوي الذي يصب 
وباملسؤول  يحرسه  الذي  وباحلارس  القهوة  له 

عن مطبخه واحلديث عن هذا اجلانب ال نهاية له، 
ولكنني شاهدت بنفسي كيف كان يتعامل »رحمه 
إليهم  يصغي  كان  وكيف  لديه،  العاملني  مع  الله« 
حافل  سجل  إنه  وأتراحهم.  أفراحهم  ويشاركهم 
دولة  في  املواطن  جعلت  التي  باإلجنازات  وزاخر 
بحقوق وامتيازات ال ميكن ألحد  اإلمارات متمتعاً 

إنكارها أو جتاهلها.
  

ن�سرة االإن�سان العربي

اهتم املغفور له بإذن الله تعالى باإلنسان العربي، 
وكان له مواقف كبيرة في نصرة العرب،ومن أمثلة 
العراق  عن  االقتصادي  احلصار  فك  قضية  ذلك، 
ذلك احلصار تسبب  أن  الله«  علم »رحمه  أن  بعد 
في موت كثيٍر من األطفال، وبادر بإعطاء تعليماته 
إلى  وغيرها  والطبية  الغذائية  املواد  كل  بإرسال 
العراقية  القيادة  مع  خالفه  رغم  العراقي،  الشعب 
به  أضرت  حرب  في  العراق  أدخلت  التي  ذاك  آن 
وأنا  محظوظاً  وكنت  املجاورة،  ال��دول  وبجميع 
بعد  يقول  وهو  الله«،  »رحمه  القائد  إلى  أصغي 
استماعه إلى قصيدة الدكتور مانع العتيبة: »نحن 
العرب نصالح عدونا، ولكننا مع األسف ال نسامح 
بداية كسر  التصريح  هذا  أخطأ«.وكان  إذا  أخ�ان�ا 
تدفق  وبداية  العراق  على  االقتصادي  احلصار 

املساعدات اإلنسانية إلى الشعب العراقي.
الله«  »رحمه  أنه  ننسى  أن  ميكن  ال  أننا  كما 
أول من استخدم سالح البترول،وبحكم عملي مع 
للبترول  وزيراً  كان  والذي  العتيبة  مانع  الدكتور 
أعيش  أن  لي  أتيح  فقد   ،1973 أكتوبر  أثناء حرب 
قرار وزراء  الله«  يتحمَّل »رحمه  القضية.فلم  هذه 
البترول العرب أثناء اجتماعهم في الكويت والذي لم 
يزد عن تخفيض اإلنتاج بنسبة 5 % شهرياً إلى أن 
يتم وقف الدعم للعدو اإلسرائيلي، وأعطى تعليماته 
احلاسمة إلى معاليه لعقد مؤمتر صحفي واإلعالن 
قطع  قررت  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة  بأن 
البترول عن الواليات املتحدة األمريكية والدول التي 
تؤيد العدو اإلسرائيلي.كان القرار شجاعاً وحكيماً 
في الوقت نفسه، حيث قامت الدول العربية املنتجة 
للبترول فيما بعد بتبني هذا القرار وقطع النفط عن 
دوره  القرار  لهذا  إسرائيل.وكان  وداعمي  مؤيدي 
عام  املجيد  أكتوبر  انتصار  حتقيق  في  املشهود 

.1973
  

حكاية ق�سيدة

من  يوم  ذات  الله«  »رحمه  زايد  الشيخ  حدثني 
أن  وبعد  »اجلرف«،  قصر  في  وكنا   ،1975 عام 
ألقيت أمامه قصيدة طويلة كنت قد قدمتها لإلذاعة 
أبياتها  أحد  في  أتيت  حيث  الرجال«  »أم  بعنوان 
كنت  الله«  »رحمه  فقال  القرش،  سمك  ذكر  على 
القرش(، وكان  البحر لصيد اجلراجير )سمك  في 
مركبنا صغيراً يتسع بالكاد ألربعة أشخاص ومعنا 
أداة لصيد اجلرجور، وهي عبارة عن رمح ينتهي 

اجلرجور  أصاب  إذا  بحيث  معقوف،  مدبب  برأس 
فإنه يعلق به كما تعلق السمكة بالسنارة، وال يتمكن 
بالرمح  املربوط  احلبل  ألن  اإلفالت  من  اجلرجور 
أمامي  ظهر  وفجأة  ال���زورق.  مقدمة  في  مثبت 
وأصبته  الرمح  إليه  وجهت  جداً،  ضخم  جرجور 
إصابة موفقة جعلت رأس الرمح يدخل داخل جسم 
اجلرجور الذي أصابته املفاجأة باجلنون، وبسرعته 

الفائقة جّر الزورق الذي كنا فيه، وكنا حوالي أربعة 
على  وأوشكنا  باملاء  ميتلئ  ال��زورق  وبدأ  رجال، 
الغرق، فلم أتردد في إشهار خنجري وقطع احلبل 
إلى  أستمع  وأنا  عليه.أدركت  ومن  املركب  وإنقاذ 
احلكاية أن الشجاعة ضد التهور، فشجاعة الشيخ 
زايد »رحمه الله« هي التي جعلته يقرر في اللحظة 

احلاسمة أن يقطع احلبل وينقذ املركب ومن عليه.
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vv

د. فالح حنظل

صاحب الكاف
 الإم��ام �ض���لط�ان بن �ض�����يف اليعربي

إلى عمود من حديد، لكن ضربة من يد اإلمام بترت 
ما  احلديد، وسرعان  عمود  وكذلك  البرتغالي  فخذ 
وصل العرب إلى جدران قلعتي مسقط الشهيرتني 
مشرعة  وسيوفهم  جدرانهما  يتسلقون  وراح��وا 
بأيديهم وسرعان ما أعملوها في رقاب البرتغاليني 
الوحدة  املقاومة  والهنود، وكان من أصعب جيوب 
البرتغالية التي كانت متحصنة في القلعة الشرقية 
لكنه  )كبرتيه(،  املسمى  البرتغالي  الضابط  بقيادة 
أسواق  داخ��ل  إلى  االنسحاب  إلى  أخيراً  اضطر 
مدينة مسقط حيث أطبق عليه هناك املقاتلون العرب 

أن  النتيجة  فكانت  معه،  كانوا  من  وجميع  وقتلوه، 
القوات الُعمانية، أبادت املعسكر البرتغالي في مسقط 
عن بكرة أبيه، إذ لم يتمكَّن من اإلفالت إال نفر قليل 
جلأوا إلى مركبني حربيني وفروا من ميناء مسقط 
فاحتاً  املدينة  اإلم��ام  فدخل  مطرح،  نحو  متجهني 
وطهر القلعتني الشهيرتني وهما: )أدميرال( و)سان 
جوا( وأسماهما )امليراني( و)اجلاللي( وعني والياً 
اليعربي، ثم أسرع  بلعرب  املدينة وهو سيف  على 
هناك،  البرتغاليني  ملنازلة  مطرح  بلدة  نحو  بقواته 
ويبدو أن القائد البرتغالي هناك وصلته أنباء ما حل 

هو ثاني إمام من أئمة الدولة اليعربية في ُعمان، 
تولى األمر في عام 1649 ميالدية إثر وفاة اإلمام 
ناصر بن مرشد اليعربي، مؤسس الدولة اليعربية 
البرتغالي  االستعمار  الذي صارع  ُعمان، وهو  في 
عندما  العرب  عند  واخلوف  الرهبة  حاجز  وكسر 
انتزع عدة مدن ُعمانية من أيدي البرتغاليني، إال أن 
عينيه لم تسعدا برؤية آخر جندي يرحل عن بالده، 
إذ بقيت مدينتا مسقط ومطرح بأيدي البرتغاليني، 
ُعمان  في  واحل��ل  العقد  أهل  اجتمع  وفاته  وبعد 
وأعلنوا البيعة البن عمه وقائد جيوشه سلطان بن 

سيف بن مالك اليعربي.
وملا آل األمر إلى هذا اإلمام واستلم مقاليد احلكم، 
باشر بوضع اخلطط الالزمة ملهاجمة مسقط وطرد 
البرتغاليني بصورة نهائية منها ومن كل ُعمان.        

املوجودة  البرتغالية  العسكرية  احلاميات  كانت 
برتغالية  عسكرية  وحدات  من  مكونة  املدينة  في 
من  إنها  الُعمانيون:  املؤرخون  عنها  قال  وهندية، 

التجمع والوثوب في  إلى منطقة  بوحداته احملاربة 
منطقة »سيح احلرمل«، ومن هناك صدرت أوامره 
بالهجوم فتقدم رجاله واحتلوا أول هدف فكان )بير 
شديدة  بنيران  جوبهوا  فترة  بعد  لكنهم  الراوية(، 
من بنادق البرتغاليني اضطرتهم إلى ترك مواقعهم 
الشيء  حدث  وقد  أخرى،  مواضع  في  واالنتشار 
اضطرت  حيث  الهجوم،  من  الثانية  للموجة  نفسه 
بنادق  نيران  لكثافة  نظراً  واالنسحاب  للتوقف 
أوامره  إصدار  إلى  اإلمام  اضطر  مما  البرتغاليني، 
واالكتفاء بحصار  الهجوم  عن  بالكف  إلى وحداته 
املواقع البرتغالية، أما البرتغاليون فقد انسحبوا إلى 
مدافعهم  نيران  بإطالق  وباشروا  داخل حصونهم 
على كل من يقترب منهم، إال أن ذلك لم مينع فرسان 
العرب من االقتراب من األسوار وحتدي املوجودين 
لكن  للمبارزة،  إلى خارج احلصن  خلفها باخلروج 
وانتهى  ذلك.  على  يجرؤون  يكونوا  لم  البرتغاليني 
احلصار بنصر حاسم لإلمام عندما اتفق مع رجل 

ضابط  منصب  يشغل  كان  )نارتيم(  اسمه  هندي 
مستودعات القلعة، وكان القائد البرتغالي قد طلب 
فاتصل  بذلك،  يقبل  لم  الهندي  أن  إال  ابنته،  يد 
إنه مستعد ألن يساعده في  له  باإلمام وقال  سراً 
اإلمام  له  فأوعز  البرتغالية،  احلامية  على  القضاء 
العتاد  في مستودعات  البارود  يفسد مخزون  بأن 
في القلعة، على أن يكون ذلك مساء يوم السبت أي 
ليلة األحد والتي تصادف عيداً من أعياد النصارى، 
فاحتسى اجلنود البرتغاليون اخلمر ورقصوا طوال 
املبكرة من صباح يوم األحد  الساعات  الليل، وفي 
ه�   1059 العاشر من شهر رجب  لليوم  املصادف 
قام اإلمام بتأدية صالة الفجر مع رجاله، فلما أمتها 
املقاتلني  حشود  فاندفعت  بالهجوم.  أوامره  أصدر 
الُعمانيني تكتسح كاملوج الهادر احلصون واألبراج 
واجلدران التي تساقطت حتت ضرباتهم الساحقة، 
ويقول الرواة الُعمانيون: إن اإلمام اشتبك في قتال 
مع أحد البرتغاليني وكان البرتغالي قد أسند ظهره 

العاصمة  )ج��وا(  مدينة  من  أي  )هندجوه(  بالد 
البرتغالية في الهند، وكانت القوات كلها بيد القائد 
البرتغالي )روي فيريرا(، أما القائد العام في الهند 
الوحدات  وكانت  نورونها(  جوليا  )دون  كان  فقد 
البرتغالية قد اتخذت مواضع دفاعية خارج املدينة، 
أي في التالل واجلبال احمليطة بها،أما قلعتا مسقط 
الشهيرتان فقد كانتا مقرات للقيادة العامة وللتموين 
في  العسكريتني  الثكنتني  فغدتا  الساحل،  ومدفعية 
املنطقة، وقد أمت البرتغاليون حتصينهما بشكل دقيق 
وتام وتوزع اجلنود على جبال السعالي واملكأل، كما 
كان من أمنع حصونهم برج يسمى برج )املربع( 
إلى  الرئيسي  الوصول  طريق  على  يسيطر  حيث 

املدينة وقد سده البرتغاليون بسلسلة حديدية.
في  ال��ع��ش��ائ��ري  جيشه  يحشد  اإلم���ام  راح 
بلدة  من  متتد  وهي  الرولة(  )طوي  اسمها  منطقة 
حتّشده  أمت  فلما  روي(،  )سد  منطقة  إلى  مطرح 
وتقدم  له  قاعدة   ) الرولة  )طوي  من  اتخذ  هناك، 
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من دون أن تكتشفهم ولبثوا في أماكنهم طيلة الليل، 
إذ كانت اخلطة تقتضي عدم الهجوم ليال ًبل االنتظار 
حتى الصباح إلى أن تفتح أبواب أسوار املدينة، ومت 
ذلك في الصباح الباكر، فدخلت املجموعة األولى من 
العرب وهم يخفون أسلحتهم حتت ثيابهم، لكن ما أن 
دخلت املجموعة الثانية حتى انكشف أمرهم فأطلق 
هاجموا  الُعمانيني  لكن  اإلنذار،  صيحات  احلراس 
رقاب  في  وأعملوها  بأيديهم  مشرعة  وسيوفهم 
جنود القلعة، أما من متكن من اإلفالت من اجلنود 
أصدر  التي  القلعة  داخل  إلى  هربوا  فقد  واألهالي 
قائدها أوامره بفتح نيران املدافع على أسواق املدينة 
العرب  وأحيائها، وكان القصف شديداً مما اضطر 
إلى التراجع إلى سفنهم بعد أن فقدوا أعداداً كبيرة 
من مقاتليهم، ثم عادوا إلى مسقط، ويقال إن الغنائم 
التي حصلوا عليها من )ديو( مكَّنت اإلمام سلطان بن 
سيف من بناء قلعة )نزوى( التي أسماها )الشهباء(. 
وعموماً فإن تلك االنتصارات جعلت السفن الُعمانية 
بحرية  قواعد  عدة  إلى  وتصل  آمنة  البحار  جتوب 

برتغالية وتشتبك معها في معارك متعددة.
انتقل هذا اإلمام البطل إلى رحمة الله تعالى في 
 1019 القعدة  ذي  من  عشر  السادس  اجلمعة  يوم 
ومات   1680 ديسمبر   19 ليوم  املوافق  هجرية، 
وطنه  أج��زاء  كل  بتحرير  عيناه  اكتحلت  أن  بعد 
منهم  جندي  آخر  خروج  وشاهد  البرتغاليني،  من 
مقهوراً مدحوراً ودفن في مسجد )العباد( مبدينة 
ناصر  اإلمام  عمه  وابن  لقبر سلفه  نزوى مجاوراً 
بن مرشد، وقد عقدت البيعة بعده لولده يعرب بن 

سلطان بن سيف اليعربي.

معاونيه  مع  فخرج  في مسقط،  كانت  التي  بالقوة 
وقادته رافعاً راية االستسالم.                                            

التاريخية  امل��ص��ادر  أن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
كما  مسقط  في  حدث  ما  لنا  وصفت  البرتغالية، 
امللك  نائب  استلم   1650/1/18 يوم  )في  يلي: 
في الهند رسالة من مدينة )ديو( الهندية تفيد بأن 
مركباً قد وصل إلى هناك من مدينة مسقط وعلى 
الهروب  من  متكنوا  برتغالي  جندي   )700( ظهره 
اقتحامها بعد أن  العرب من  التي متكَّن  املدينة  من 
حاصروها مدة من الزمن، وأن القوات العربية قد 
أبادت بشكل تام تقريباً احلامية املوجودة في القالع 
هناك، وأن حاكم مسقط كان قد نظم دفاعاته عن 
االنسحاب  إلى  اضطر  أنه  إال  اخلارج،  في  املدينة 
الُعمانية  القوات  هاجمته  أن  بعد  املدينة  داخل  إلى 
وهو في مراكزه اجلبلية خارج املدينة، وأجبرته على 
االنسحاب إلى داخل القالع ولكنه فؤجئ وهو في 
داخل القالع بأن الُعمانيني الذين كانوا يعملون معه 
قد شهروا السالح بوجهه في داخل القلعة، كما علم 
لكي  مسقط  في  املوجود  البرتغالي  األسطول  بأن 
يدافع عنها قد هرب إلى الهند وأن قائد األسطول 
مدينة  في  موجود  ماتيوس(  دي  كالديرا  )براس 
)كوشن( الهندية، وقد حاول قائد حامية مسقط أن 
يطلب العون من حاكم جزيرة »هرمز الفارسي«، إال 
أن احلاكم لم يستطع أن يسعفه، لذلك فإنه اضطر 

إلى االستسالم(.
استعمار  من  الُعماني  التراب  حترير  مت  وهكذا 
وبقوا   1507 عام  البالد  دخلوا  الذين  البرتغاليني 
حتى عام 1650، ويعترف البرتغاليون بأن سقوط 

في  البرتغالي  للوجود  تام  انهيار  إلى  أدى  مسقط 
صغيرة  قاعدة  إال  لهم  يبق  لم  إذ  العربي،  اخلليج 
في  الوعرة،  اجلبلية  الساحلية  املناطق  في  مختفية 
منطقتي )خصب( و)كمزار( في ساحل »مسندم«.

الذي  النصر  بعد  اإلمام  هذا  على  الناس  أطلق 
)صاحب  لقب  مسقط  من  البرتغاليني  بطرد  حققه 
الكاف( وقيل في تفسير هذا اللقب إن معناه صاحب 
الركائب أي الهجن واخليل. ولم يكتف اإلمام بذلك 
اململكة،  أمور  تنظيم  إلى  بعده  انصرف  إذ  النصر، 
فعمل على أن يجعل منها ذات سيادة بحرية قوية 
في بحر ُعمان واحمليط الهندي، كما لم ينس مافعله 
البرتغاليون في بالده، ومما زاد من غضبه عليهم 
مدينة  من  أفريقيا  مسلمي  من  جماعات  وص��ول 
)ممباسة( وغيرها من مدن الساحل الشرقي تشكو 
واإلنقاذ،  النجدة  منه  وتطلب  البرتغاليني  جور  له 
لذلك أرسل بعض سفنه احلربية إلى مدينة )باتا( 
)باتا(  ومدينة  للبر.  املجاورة  الصغيرة  وجزيرتها 
تقع إلى الشمال من )ممباسة( وشاهد العرب أبراج 
مستعمرة  بأنها  فأدركوا  املدينة  من  تطل  كنيسة 
برتغالية، ففتحوا عليها نيران مدافعهم ثم نزلوا إلى 
عنها  الُعمانيون  قال  التي  املدينة  واحتلوا  الساحل 
الُعمانية  للقوة  استسلمت  امرأة  كانت  حاكمها  إن 
ووافقت على دفع اجلزية. وفي عام 1656، ظهرت 
الساحلية  الهندية  بلدة )ديو(  أمام  الُعمانية  السفن 
الليل  أرخى  وملا  الهند،  في  )بومباي(  مدينة  قرب 
سدوله اقتربت السفن من الشاطئ بعيداً عن مرمى 
بحيث  تامة  بسرية  اإلن��زال  ومت  القلعة،  مدفعية 
البرتغالية  البحرية  القاعدة  االقتراب من  استطاعوا 
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نساء في الميدان

إال  ومحيرة،  كثيرة  أمامها  اخل��ي��ارات  كانت 
في  العمل  فض�لت  العفيفي  عبير  أول  املالزم  أن 
من  أكثر  إلى  تقدمها  من  بالرغم  الشرطي،  السلك 
حاصلة  فهي  تخصصها،  من  قريبة  وظيفية  جهة 
التسويق،  أعمال في قسم  إدارة  بكالوريوس  على 
من  وواحدة  األهم  محطتها  الشرطي  العمل  وكان 
احملطات التي مّرت بها بعد تخّرجها، لتجد نفسها 
فرداً فعاالً في املنظومة الشرطية في القيادة العامة 

لشرطة أبوظبي.
وتقول عبير: إنها لم جتد صعوبة عند التحاقها 
أسرة  كنف  في  نشأت  فهي  العسكري،  بالسلك 
عسكرية بحتة، فوالدها ضابط متقاعد في القوات 
إلى  الشرطي،  املجال  في  تعمل  ووالدتها  املسلحة، 
إلى  إضافة  ذاته،  املجال  في  زوجها  عمل  جانب 
هذه  املسلحة،  القوات  في  يعمالن  اللذين  أخويها 
قيادية  شخصية  منها  جعلت  العسكرية  األج��واء 
حتمل مسؤولية إدارية فاعلة ضمن إدارات شرطة 

أبوظبي.

م�سوؤولية 

اجتهدت العفيفي لتكون عند ُحسن ظن مسؤوليها 
في اإلدارة، وذلك بتقدمي كل اجلهد للحصول على 
أفضل النتائج إلحساسها باملسؤولية املجتمعية من 
خالل عملها، الفتة النظر إلى التشجيع الذي تتلقاه 
من  ثقتهم  كسب  على  حترص  التي  أسرتها  من 

خالل اطالعهم على كل ما يتعلق بعملها وحياتها.

»عملي ممتع ألنه يجمع بين المكتبي والميداني«
املالزم اأول عبري اأحمد العفيفي مديرة مكتب مدير »اإدارة امل�ضرتيات وامل�ضتودعات« 

ب�ضرطة اأبوظبي تتحدث عن عملها وطموحاتها. 

اعتادت  فقد  فراغ،  من  تأِت  لم  املسؤولية  هذه 
منذ  شؤونها  وتدّبر  نفسها  على  االعتماد  عبير 
الدورات  اجتياز  عليها  سّهل  الذي  األمر  الصغر، 
ما  إلى  تطمح  ألنها  بسهولة،  العسكرية  التدريبية 
هو أفضل على املستوى املهني والشخصي أيضاً، 
وكانت هذه الدورات مبثابة املدرسة التي تعلمت من 
األمور  إلى  والنظر  واللوائح  بالنظم  التقيّد  خاللها 

من منظور أعمق وأدق، وقراءة ما بني السطور.

متعة يف بيئة العمل

تصف عبير عملها باملمتع، ألنه يجمع بني العمل 
تشغل  وكونها  امليداني،  والعمل  املكتبي  اإلداري 
منصب مديرة مكتب مدير إدارة فهذا يضعها في 
تكون  ألن  نفسها  جتاهد  كبيرة  مسؤولية  موقع 
املرحلة  في  خاصة  املسؤولني،  ظن  ُحسن  عند 
االنتقالية إلدارات شرطة أبوظبي بشكل عام وإدارة 
واملستودعات بشكل خاص، كونها من  املشتريات 
التي  املبادرات  من  العديد  ولديها  الرائدة  اإلدارات 

حتسب لها.

بني االأ�سرة والعمل

العمل  ب��ني  التوفيق  يصعب  أن��ه  عبير  ت��رى 
واألسرة بنسبة 100٪، ولكنها حتاول جاهدة بأن ال 
يوّجه إليها التقصير لكال اجلانبني، فعملها وأسرتها 
بينهما  التوفيق  حياتها حتاول  في  مهمان  جانبان 
الواجب ومنح  أداء  ناحية  الكفتان من  تتعادل  كي 

موظفة  كونها  يلغي  ال  كزوجة  فدورها  احلقوق، 
باملطالعة  اهتمامها  إلى  منّوهة  صحيح،  والعكس 
يتصل  وم��ا  ال��ذات  بتطوير  يتعلق  فيما  خاصة 
باملوارد البشرية، متأملة حتقيق الكثير من األمنيات 
ومحاولة  الصغر،  منذ  مخيلتها  في  رسمتها  التي 
التميّز لتطوير اجلانب  إلى أعلى درجات  الوصول 

اإلبداعي.
   

موقف طريف

احلني  بني  تقصه  طريفاً  موقفاً  عبير  وتذكر 
واآلخر على َمْن حولها، حيث كانت ملتحقة بإحدى 
تسليم  عند  الدورة  ختام  وفي  التدريبية،  الدورات 
الشهادات نادى احملاضر على )عبيد أحمد( وكّرر 
االسم ألكثر من مرة، إال أن أحداً لم يتقدم، ففطنت 
عبير إلى أنها قد تكون الشخص املقصود، فطلبت 
مطبعي،  خطأ  بأنه  فاتضح  بالكامل  االسم  مناداة 
والغريب  واملضحك  أحمد(،  )عبير  املقصود  وكان 
لثالث  نفسه  اخلطأ  تكرار  هو  نفسه  الوقت  في 
سؤال  وعند  احلضور،  كشف  في  متفرقة  مرات 
عبير أحد املوظفني عن السبب رد قائالً: »لو غلطنا 
باسم )عبير( تعتبر غلطة مطبعية، ولكن لو غلطنا 
فنحن  تغتفر،  ال  غلطة  ذلك  فيعتبر  )عبيد(  باسم 

شرقيون!«.
   

اأحالم واآمال

تسعى عبير كقريناتها من بنات الوطن وخاصة 
ممن التحقن بالعمل الشرطي، إلى تطوير ذاتها من 
خالل االلتحاق بدورات تدريبية تصقل من خاللها 
خبرتها في مجال عملها، إضافة إلى سعيها للبحث 
عن كل جديد فيما يخدم نفسها وعملها لتصل إلى ما 
تصبو إليه من مراتب، كما تسعى عبير في املستقبل 
القريب إلى استكمال دراستها اجلامعية واحلصول 
على درجة املاجستير في املجال التخصصي الذي 

يتناسب وعملها.

اإعداد: نوال �سامل

االأجواء الع�صكرية التي ن�صاأت فيها

جعلتني �صخ�صية قيادية تتحمل امل�صوؤوليات
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المتميزون

يحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد  آل 
الداخلية   وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
من  أبوظبي  منتسبي  شرطة  ودعم  على تشجيع 
أفضل  في  العلمي  حتصيلهم  ملتابعة  املواطنني  
املعاهد واجلامعات داخل الدولة وخارجها، ومنهم 
املالزم مرزوق سعيد الزعابي   الذي يعتبر منوذجاً 
لشباب الوطن املتميز في التعلم والعمل، واستخدام 

ما تعلمه في سبيل خدمة الوطن واملجتمع .
وقد أعد املالزم الزعابي أطروحة بعنوان »تبني 
نظام االبتكار املفتوح ملؤسسات املواصالت التابعة 
إلمارة أبوظبي«، ونال عليها شهادة املاجستير من 
إلى  وقدمها  املتحدة،  باململكة  »كرانفيلد«  جامعة 
لتسهم في حتقيق  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 

أولويتها في »جعل الطرق أكثر أمناً«.
وحول هذه األطروحة يقول مرزوق: إنها كانت 
ملؤسسات  املفتوح  االبتكار  نظام  »تبني  بعنوان 
جاءت  وإنها  أبوظبي«  إلمارة  التابعة  املواصالت 
انسجاماً مع  رؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد  آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية لدعم األفكار اإلبداعية  للعاملني في مختلف 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  للقيادة  التابعة   اإلدارات 
حيث إن تطبيق ما جاء في األطروحة يجسد أهداف 
سموه،  يرعاها  التي  الشرطي«   »اإلب��داع  جائزة 
وستساعد  األطروحة في دعم أولوية »جعل الطرق 
لشرطة  العامة  القيادة  تتبناها  والتي  أمناً«  أكثر 
أبوظبي في خطتها االستراتيجية عموماً وستساعد 
أبوظبي   شرطة  في  وال��دوري��ات  امل��رور  مديرية 

اإعداد: با�سل ثريا

امل��الزم   : >  االس���م 
سعيد   م�����رزوق 

الزعابي .
> العمر: 23 عاماً.

>  احلالة االجتماعية: 
أعزب.

العلوم  ف��ي  املاجستير  ش��ه��ادة  على  >  حائز 
التطبيقية من  جامعة »كرانفيلد« باململكة املتحدة  
وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية  

من اجلامعة األمريكية  في الشارقة.  
 ،2010 ع��ام  أبوظبي   شرطة  إل��ى  >   انتسب 

ويعمل حالياً في مديرية املرور والدوريات.
القدم  وك��رة  املائية  الرياضات  >  الهوايات: 

والدراجات واألعمال التطوعية.

بروفايل

الزعابي: أحرص على انتفاع الوطن والشرطة بما تعلمته

خصوصاً،  حيث ستدعم املشاريع التي تخدم هذه 
األولوية.

املجال  في  العمل  اختار  أنه  م��رزوق:  ويتابع 
الشرطي وحتديداً في القيادة العامة لشرطة أبوظبي  
ملنتسبيها ضباطاً وصف  دعم  توفره من  ملا  نظراً 
ضباط وأفراداً ومدنيني في مجاالت حتصيل العلم 
وبناء الذات وتطوير املهارات،  وملا توفره من فرص 
في مجالي التطوير واإلبداع مما يحفز  منتسبيها 
بينهم.  ما  في  الشريف  والتنافس  االبتكار   على 
ويضيف قائالً: »كانت املوازنة بني العمل الشرطي 
العامة  القيادة  لتوفير  أمراً سهالً  نظراً  والدراسة 
لشرطة أبوظبي الدعمني املادي واملعنوي لي، حيث 

مت تفريغي للدراسة«.
وعن مبادرة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في  
الشهادات  الشرطة من حملة  دعم وتكرمي منتسبي 
العليا يقول مرزوق: إن هذه املبادرة تترجم اهتمام 
على  وتساعد   واملتعلمني  والعلماء  بالعلم   سموه 
حتفيز منتسبي الشرطة على حتصيل العلم، وتعكس 
اهتمام القيادات العليا بأبناء الوطن  وبتطوير الشباب 
لشرطة  العامة  القيادة  ومنتسبي  عموماً  اإلماراتي  
العمل  تطوير  إلى  ي��ؤدي  مما  خصوصاً،  أبوظبي 

األمني والشرطي في نهاية األمر.
طموحاتي  أب��رز  »م��ن  يقول:  طموحاته  وع��ن 
احلالية  احلرص على تطبيق الدراسات التي قمت 
بها لرد اجلميل إلى دولة اإلمارات عموماً والقيادة 
أبوظبي خصوصاً، ولكي يكون ما  العامة لشرطة 

وشرطة  واملجتمع  الوطن  به  ينتفع  علماً  تعلمته 
أبوظبي« .

 ويحث مرزوق زمالءه على بذل اجلهد والعطاء 
والعمل،  الدراسة  في  واالرتقاء   للتميز  والسعي 
واستغالل أي فرصة حلصد العلم، والتركيز في ما 
يتعلمونه على العلوم التي ستسهم في تطوير العمل 
الشرطي وأولويات القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

@pbÿÌ5n€aÎ@Ô„bËn€a@pbÌe@Û8c@…œã„
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خارج المهنة

نسلط  ما  دائماً  املهنة  خ��ارج  حلقات  في 
الضوء على موهبة أو مهنة يتميز بهما شخص 
خارج دائرة مهنته األساسية، ولكن حينما بدأت 
الكتابة عن املساعد جاسم عبد الله راكان الذي 
يعمل في »جناح اجلو« بالشارقة، لم أعرف ما 
فحياته  عنها،  الذي سأكتب  األخرى  املهنة  هي 
حافلة باملواهب واملهن اإلبداعية، فهل أكتب عن 
متيزه في املجال اإلعالمي كمذيع أو أكتب عن 
إبداعه التمثيلي املسرحي والتلفزيوني أم اكتب 
عن إبداعه وتدريبه لرياضة السباحة للمصابني 
مبرض »متالزمة داون« الذين قادهم إلى بطولة 

العالم في البرتغال. 
وأحب  السباحة  عشق  إن��ه  جاسم:  يقول 
مدرب  يكون  أن  قرر  لذلك  البحر  أسرار  سبر 
وهكذا  السباحة،  متعة  اآلخرين  ليعلم  سباحة 
انتهج التدريب في عام 1975، وإلى اآلن وهو 
مفتون بهذه الهواية التي يعشقها ويحب تعليمها 
لآلخرين. ويتابع قائالً: »اشعر بالسعادة كلما 
هذه  من  االستفادة  على  اآلخ��ري��ن  ساعدت 
وتريح  العضالت  تقوي  التي  املهمة  الرياضة 
الذهن وجتعل اإلنسان في قمة نشاطه وقوته، 
وأشعر بالسعادة كلما شعرت بتميز من أدربهم 
وهم  عيونهم  في  االنتصار  سعادة  وأالح��ظ 

يقهرون األمواج .. وأشعر بالرضا كلما حققت 
رغبة شخص في اقتحام املاء«.

َدّرب  التدريب،  في  الطويلة  مسيرته  وخالل 
محمد  بن  حمدان  الشيخ  معسكر  في  جاسم 
واحلرس األميري في القوات املسلحة، كما درب 

في معسكر راشد الصيفي. 
وترتسم ابتسامة عريضة على وجهه فيعلو 
بإجنازه  مفتخراً  يحدثني  وهو  مزهواً  صوته 
»ملتالزمة  اإلم��ارات  فريق  تدريب  وهو  األبرز 
10و15سنة  العمرية  للفئة  للسباحة  داون« 
والذي شارك في عام 2008 في تصفيات بطولة 
امليدالية  الفريق على  البرتغال وحاز  العالم في 
البرونزية وكانت اإلمارات البلد العربي الوحيد 

الذي شارك في هذه البطولة مع 32 دولة. 
ويضيف قائالً: »مازلت إلى اآلن أدرب هؤالء 
في  ومتيزهم  جناحهم  على  وأحرص  األبطال 

هذه الرياضة«.
بالطبع لم تكن املهمة سهلة على جاسم، فقبل 
أن يبدأ بتدريب الفريق َتعلّم من خبير استرالي 
»مبتالزمة  املصابني  مع  املثالية  التعامل  طرق 
داون«. ويقول:»كان هذا األمر ضرورياً من أجل 
ف على الكيفية التي أترجم بها مشاعري  التَعرُّ
في  وأساعدهم  تصرفاتهم  خاللها  من  وأفهم 

االرتقاء إلى ُسلَّم النجاح النفسي والبدني، وهكذا 
دّربت الفريق وأوصلتهم للميدالية البرونزية في 

أهم محطة عاملية لرياضة السباحة«.
فقد  التمثيل،  فهي  األخ��رى  مهنته  عن  أما 
التمثيل  عالم  في  األول��ى  خطواته  جاسم  بدأ 
التلفزيوني و املسرحي منذ 1979حيث اشترك 
العديد من األعمال املسرحية والتلفزيونية،  في 
محمد  املخرج  مع  محلية  مسلسالت  وَق��دَّم 

السعدي مثل »أيام صبري »وعنتر وعبلة«. 
ويشير جاسم إلى أنه اآلن ينشط في احلقل 
ال��ذي  الشامسي  منذر  مبساعدة  اإلع��الم��ي 
برنامج  وهو  »سمسار«  برنامج  ليقدم  اختاره 
رياضي ترفيهي له طابع الكاميرا اخلفية ولكن 
بطريقة عصرية ومبتكرة وهو برنامج يعرض 
في رمضان ويحاور الرياضيني ويناقش عالم 

الرياضة اإلماراتي. 

اإعداد: الرا الظرا�سي 

جاسم راكان.. »سمسار« وأشياء أخرى

مع منذر املزكي في 
فعالية لوزارة الداخلية
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في قلوبنا

عبدالرحيم  أحمد  شغف  على  اثنان  يختلف  ال 
وعمله  العمل،  على  وإقباله  عاماً(   33( احلوسني 
بشرطة  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  إدارة  في 
أبوظبي ُكْمدِخل بيانات، أّهله إلى الغوص في أعماق 
احلاسب اآللي ومعرفة أسراره، الشيء الذي أوجد 
لديه حب االستطالع والفضول ملعرفة كل ما هو 

جديد حوله.
يعاني احلوسني من إعاقة الصم منذ بلوغه العام 
الثاني، كانت نتيجة مرض ألّم به لم ُيعرف سببه، 
ليعّوضاه  الله  كتبه  مبا  راضيني  كانا  والديه  لكن 
أسوة  واالهتمام،  والرعاية  احل��ب  من  بالكثير 
إلعاقته  حداً  ليضع  الثمانية  وشقيقاته  بأشقائه 
باإلصرار على جتاوزها، مضيفاً إلى كونه لم يحّدد 
هدفه بعد إال أنه رسم أولى اخلطوات نحو تطوير 

نفسه بنفسه.
   

حتٍد ومتّيز

الواليات  في  الثانوية  دراسته  احلوسني  نال 
لم  ولكنه   ،2000 عام  وتخّرج  األمريكية  املتحدة 
اإلشارة  لغة  توفر  عدم  بسبب  باجلامعة  يلتحق 
أدى  الذي  الشيء  العالي،  التعليم  مناهج  ضمن 
إلى سعيه في البحث عما يساعده في تطوير ذاته، 
فالتحق بالعديد من الدورات املتعلقة باحلاسب اآللي 
والتي برع من خاللها في استخدام احلاسب اآللي 
بشكل متقن، مما ساعده ذلك في مجاله الوظيفي 

ليكون أداؤه بدرجة امتياز بشهادة كل من حوله.

أحمد الحوسني:
 باإلرادة حصدت بطوالت عدة في المالكمة

يعترف أحمد احلوسني بأن بيئة العمل أضافت 
على  اعتماده  جانب  إلى  املهارات،  من  الكثير  إليه 
روحه  إلى  إضافة  شخصيته،  في  وتغييراً  نفسه 
انعكست على مكان عمله من خالل  والتي  املرحة 
على  دليل  وهذا  أحد،  منها  يسلم  لم  التي  مقالبه 
احلب  من  الكثير  تقدمي  على  حوله  من  ح��رص 
والرعاية واالهتمام وإحساسه بأنه جزء ال يتجزأ 

من املجتمع، غير آبهني إلعاقته التي ال يد له بها.
وللحوسني هوايات ميارسها بني احلني واآلخر، 
فهو محب للسفر واكتشاف املعالم اجلميلة للدول 
التي يقوم بزيارتها، إضافة إلى التصوير ومتابعته 
الرياضة  جانب  إلى  السينما،  دور  في  يستجد  ما 

التي يحرص على ممارستها.
برع  التي  املالكمة  برياضة  أحمد  تعلق  وقد 
ومتيّز بها إلرادته القوية في ممارستها واملشاركة 
في العديد من البطوالت، وقد مارس هذه الرياضة 
اإلنسانية  للرعاية  العليا  زايد  »مؤسسة  من  بدعم 
وذوي االحتياجات اخلاصة«، وبإشراف من املدرب 
جمعة بن جامع الذي أشاد بإصرار احلوسني على 
الفاعلة فيها وحصده  البطوالت واملشاركة  خوض 
إعجاب  أثار  مما  وامليداليات  اجلوائز  من  للعديد 
فرصة  أمامه  أتاح  الذي  الشيء  األسوياء،  زمالئه 

التعلّ�م باإلصرار والعزمية وقهر اإلعاقة. 
نال  فقد  اإلجن��ازات سهالً  يكن حتقيق هذه  لم 
واهتمامه  مبداومته  مدربه  يقول  كما  ذلك  أحمد 
البطولة،  قبل  التدريبية  احلصص  حضور  على 

هذا باإلضافة إلى ارتفاع حالته النفسية بعدما مت 
الداخلية،  إعداده ملواجهة اجلمهور وإخراج طاقاته 
وقد تلّقى تدريباً مكثفاً إلنقاص وزنه للوصول إلى 
الوزن املثالي ملمارسة املالكمة، إلى جانب حرصه 

على احلصول على مراكز متقدمة.
»بطولة  بها،  شارك  التي  البطوالت  أبرز  ومن 
دبي العاملية للمالكمة العربية املفتوحة للمحترفني« 
في أبريل 2011، وهي أول بطولة شارك بها والتي 
األول  املركز  أحرز  كما  الئقاً،  مركزاً  فيها  حقق 
وامليدالية الذهبية في وزن فوق اخلفيف في بطولة 
اإلمارات املفتوحة للمالكمة العربية في عجمان في 
يونيو 2011، بعد تلقيه لتدريبات مكثفة في تايالند 
حتضيراً للبطولة، وأيضاً حصوله على كأس »الروح 
الرياضية« في بطولة املالكمة اخلامسة عشرة في 
دورة »نادي ضباط القوات املسلحة الرياضية« في 

أغسطس 2011.
   

اأمنيات

يأمل  التي  أمنياته  من  بعضاً  أحمد  يخفي  وال 
أحالمه  كبرى  ومن  الواقع،  أرض  على  حتقيقها 
الرياضات  كافة  يجمع  للصم،  رياضي  ناٍد  إنشاء 
احمللية  البطوالت  في  املشاركة  فرص  لهم  ويتيح 
إكمال  في  حلمه  إلى  إضافة  والعاملية،  والعربية 
هذه  على  فرد  لكل  بأنها حق  يؤمن  التي  دراسته 
األرض املباركة، منّوهاً إلى أن اإلعاقة لم تقف يوماً 

حائالًَ بينه وبني أحالمه وطموحاته.

اإعداد: نوال �سامل  

P.O.Box 7539
Abu Dhabi, U.A.E
Tel.: +971 2 639 3848
Fax: +971 2 631 2716
www.gogas-me.com
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الرفاعي  جنيبة  اإلماراتية  األديبة  تعيش 
فهي  مميزاً،  أدبياً  نشاطاً  الراهن  الوقت  في 
األدبية  املؤلفات  من  مجموعة  إلصدار  تستعد 
من  تهدف  متعددة،  مجاالت  في  والتخصصية 
خاللها إلى هندسة مفهوم احلب احلقيقي عند 
الرجل واملرأة، وإلى تفعيل التواصل اخلالق مع 
الرفيع. في حوارها مع »999«  جمهور األدب 
تتحدث الرفاعي عن نشاطاتها األدبية، وتطرقت 
األدب  وعن  األدب  وأزم��ة  الكتابة  مفهوم  إلى 
على  ُتعرج  كما  باجلنس،  وعالقته  النسوي 
مصير الفن القصصي في احلياة األدبية، وفيما 

يلي نص احلوار.
تستعدين  ال��ذي  ح��ب«  »أجمل  كتاب   <
هذا  قصة  فما  جّذاباً،  عنواناً  يحمل  إلصداره، 

الكتاب؟
للفتيات،  خاص  بشكل  موّجه  كتاب  هو   -
ويتحدث عن عاطفة احلب اجلميلة التي تتفّجر 
في قلب الفتاة، وكيف ميكن أن نوّجهها الوجهة 
احلفاظ  إلى  النهاية  في  تؤدي  بحيث  السليمة 
على قيمة الفتاة وصورتها ومكانتها، بعيداً عن 
اإلسفاف واالبتذال، وطبعا سيتم بشكل خاص 

التركيز على عاطفة احلب بني اجلنسني.
املضمار  قد يفتح عليك اخلوض في هذا   <
البعض  يؤولها  وقد  كثيرة،  أبواباً  احلساس 
تهدفني  ال��ذي  املعنى  عن  بعيدة  معاني  إلى 

إليه.. أال تخشني من ذلك؟
في  العفيفة  الكلمة  تنتهج  الكتاب  لغة   -
اجلانب  عليه  ويغلب  التربوية،  القيم  من  إطار 
القصصي، بحيث نوضح املعنى احلقيقي للحب، 
والصورة الوهمية والسيئة التي رسمها اإلعالم 
للعالقة بني اجلنسني، والتي حصرها فقط في 
األساسي،  هدفها  عن  بعيداً  الغريزي  اجلانب 
وهو الوصول بالعالقة ضمن إطارها الشرعي 
ولذلك  واملتماسكة،  احملبة  األسرة  تكوين  إلى 
أعتقد بأن االنطباع عن الكتاب سيكون إيجابياً.

بعنوان  صغير  كتاب  أخيراً،  لك  صدر   <
»أحب ذاتي«، حدثينا عنه، وهل كتاب »أجمل 

حب« امتداد له؟
- كتيب »أحب ذاتي«، جاء بناء على طلب من 
»حملة  ضمن  األسرة  لشؤون  األعلى  املجلس 
االستثمار األغلى« التي نّظمها ملدارس الشارقة، 
العبارات  من  مجموعة  عن  عبارة  والكتيب 
عن  تتحدث  للفتيات،  أيضاً  واملوجهة  املرّكزة 
من  بالشخصية  نرتقي  وكيف  ال��ذات  تقدير 
بالنفس وحب اآلخرين، واحملافظة  الثقة  خالل 
على األخالق، وكيفية اختيار الصديق واكتساب 
املعرفة... إلخ. ولذلك أعتقد بأنه مختلف متاماً 

عن الكتاب اآلخر.
> ما عالقة األدب القصصي مع ما تطرحينه 

في الكتابني اآلنفي الذكر؟

- في كتابي املستقبلي )أجمل حب( سيكون 
كبير، جلذب  حد  إلى  قصصياً  أسلوباً  أسلوبه 

الكلمة و الظل

نرفض 
األدب
 الذي يروي
 ما يحدث 
في غرف 
النوم

نجيبة الرفاعي 
لـ 999: 

حوار: خالد الظنحاين

الشريحة املستهدفة.
جنيبة  القاصة  إن  القول  نستطيع  هل   <
الرفاعي ستهجر الكتابة القصصية إلى الذاتية 
االجتماعية، أم أن األمر تعدد هوايات ال أكثر؟

- بالتأكيد لن أهجر الكتابة القصصية، ولكن 
بعض املواضيع حتتاج إلى الطرح التربوي أكثر 
ما  مثل  فهي  ولذلك  القصصي،  األسلوب  من 
تفضلت قد تكون تعّدد هوايات أو مبعنى آخر 
إلى  الفكرة  توصيل  سبيل  في  أساليب  تعدد 

اجلمهور. 
> ماذا تعني لك الكتابة؟

من  أتواصل  التي  البوابة  هي  الكتابة   -
أتنفس  التي  الرئة  وهي  اآلخرين،  مع  خاللها 
أن  البد  أمانة  وهي  الضغوط،  خنقتني  إن  بها 
أحافظ عليها وأوصلها برقي إلى مجتمعي، هي 
صديق  وهي  نفسه،  الوقت  في  ومعاناة  لذة 

دكتاتوري أحياناً ومطيع أحياناً أخرى.

كّتاب  م��ن  كثير  وق��وع  تفسرين  مب��ا   <
القصة في الغرائبية، أي عندما تقرئني املنتج 
ما  مضمون  في  خاصة  بالغربة،  تشعرين 

تطرحه من أفكار وصياغات؟
ملعنى  الكاتب  فهم  على  برأيي  يعتمد  هذا   -
الكتابة، البعض يجد أن الكتابة مجرد فضفضة 
الستعراض  وسيلة  يراها  والبعض  نفسية، 
إال  يفهمها  ال  التي  والطالسم  اللغوية  املهارات 
الغربية  بالكتابات  يتأثر  قد  البعض  نفسه،  هو 
والفلسفية فيتجه إلى تقليدها ظناً منه أنه يركب 
لترويج  األنسب  الوسيلة  وأنها  احلالية،  املوجة 
كتابه، من دون أن ينتبه إلى أن هذا قد يؤدي 
تقرأ  أن  تريد  فالناس  مجتمعه،  عن  عزلته  إلى 
ما تفهمه وما يعبر بصدق عما بداخلها، ال أن 
تقرأ ما يشتت فكرها ويجعلها في حيرة ومعاناة 

وبحث عن تفسير للعبارات واملصطلحات. 
خاصة  ثقة  أزم��ة  يعيش  اليوم  األدب   <
ذلك  عن  املسؤول  فمن  الشباب،  جمهور  مع 
أم  املتلقي  أم  الكاتب،  هل  نظرك؟  وجهة  من 

املؤسسات الثقافية ؟
سبق،  عما  تختلف  اليوم  شباب  تطلعات   -
من  يحدث  مبا  سريعاً  يتأثر  اليوم  الشباب 
يبحث  وعاملية،  إقليمية  ومتغيرات  أوض��اع 
هو  ولذلك  الذات،  وإثبات  واإلبداع  احلرية  عن 
تطلعاته  وعن  عنه  يتحدث  أن  األدب  من  يريد 
السرب،  خارج  األدب  يغرد  وحني  ومشاكله، 
فمن الطبيعي أن حتدث فجوة بل وعدم ثقة بني 
يبذل  ال  الذي  الكاتب  هو  هنا  السبب  الطرفني، 
نفسه  ويعزل  الشريحة  بهذه  لالحتكاك  جهداً 
الثقافية  املؤسسات  وأيضا  اخلاص،  برجه  في 
التي ال زالت تراوح مكانها في نوعية األمسيات 
الثقافية واألنشطة التي ال جتذب إليها سوى فئة 

محدودة وثابتة.
> ما رأيك باألدب النسوي الراهن مع أنني 
ال أتفق مع هذه التصنيفات، هل هو باملستوى 

الذي تطمحن إليه كأديبات؟
مجال  في  ظهرت  كثيرة  نسائية  أصوات   -
أم  احمللي  املستوى  على  سواء  األدبية،  الكتابة 
البعض  أطروحات  طيب،  أمر  وهذا  اخلليجي، 
حتمل قضايا تعاني منها املرأة أو األسرة بشكل 
على  مترداً  كتاباته  في  نالحظ  والبعض  عام، 
الوضع احلالي وعلى بعض األعراف املجتمعية، 
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       مازلنا بحاجة اإىل اأدب ن�صائي اأقوى مما هو 

موجود.. والكتابة يف »اجلن�ض« عند بع�ض الكاتبات 

انحراف فكري
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الكلمة و الظل

وإن كنت أجد أن البعض يبالغ في هذا الطرح 
بالقيم  يتصل  ما  كل  نبذ  إل��ى  يدعو  وكأنه 
بالتأكيد ما ال أحبذه، والبعض  واألخالق وهذا 
املوحية باجلنس  الكتابات  لألسف ركب موجة 

تأسياً ببعض الكاتبات العربيات.
مما  أقوى  نسائي  أدب  إلى  بحاجة  مازلنا 
بوجود  إال  يكون  لن  وهذا  حالياً،  موجود  هو 
النسائي،  بالصوت  حقيقة  تعنى  مؤسسات 
ثقافية  حركة  إيجاد  األساسي  هدفها  ويكون 

أدبية قوية ومتجددة.
يتخذن  الالتي  للكاتبات  تنظرين  وكيف   <
القيود  لكسر  م��ع��والً  وغ��ي��ره  اجلنس  م��ن 
ووقوداً  أحياناً،  املرأة  عن  السائدة  املجتمعية 

لإلثارة اإلعالمية والشهرة،أحايني كثيرة؟
من  النوعية  هذه  أحترم  ال  أنا  بصراحة   -
مستواهن  ك��ان  مهما  الكاتبات  أو  الكتابات 
من  بحيائها حتى  عندنا  معروفة  املرأة  األدبي، 
أن  كاتبة  تكتبها، ميكن ألي  التي  الكلمة  خالل 
كان  إن  اجلنس  أو  احلب  موضوع  عن  تعبّر 
ضرورياً وفي سياق األحداث، من خالل اختيار 
التفاصيل  في  الغوص  دون  من  املهذبة  الكلمة 
والوصف الدقيق ملا يحدث في غرف النوم أو 
الكرمي  القرآن  في  ولنا  والعشاق،  األزواج  بني 
خير منوذج لطرح مثل هذه املواضيع باإليحاء 
الراقي البعيد عن االبتذال. وأذكر أنني حضرت 
إحدى األمسيات القصصية لكاتبة خليجية، مت 
استضافتها في إحدى امللتقيات الثقافية، وكان 
والنسائي،  الرجالي  العنصر  يجمع  احلضور 
لقاًء  تصف  قرأتها  التي  القصة  بأن  وتفاجأت 

حميمياً بني رجل وامرأة، وأسهبت القاصة في 
ذكر العبارات واأللفاظ التي تصف جسد املرأة 
وبعض احلركات واإلمياءات، حتى رأيت البعض 
يخفض رأسه خجالً مما يسمع، وأبدى الغالبية 
من  املقبولة  غير  اجل��رأة  هذه  من  استغرابهم 
كاتبة خليجية، وبرأيي أن هذا ليس له أي عالقة 
انحراف  إنه  ما  بقدر  اإلبداع،  أو  الكلمة  بحرية 

فكري، أو رمبا رغبة في الشهرة ال غير.
عديدة،  أدبية  وملتقيات  مهرجانات  في   <
إنه  وق��ال  القصصي،  اجلنس  أّب��ن  من  هناك 
تردين  فبماذا  الرواية،  لصالح  كاد  أو  تالشى 

على هذا الطرح؟
ويحيي  أدبياً  جنساً  أن مييت  ميلك  أحد  ال   -
آخر، كل األجناس باقية، وإن كان البعض  جنساً 

مرحلة  في  ويخفت  مرحلة  في  يتفوق  قد  منها 
أخرى، هذا يعتمد على املبدعني في كل مجال، هم 
الذين بإمكانهم تقوية مجالهم األدبي الذي ينتمون 
إليه، ويضيفون إليه اجلديد،واملتلقي حينها يختار 

ما يناسبه وما يقنعه.
مسابقة  في  األول  املركز  على  حصلت   <
والتي  والفنون،  اآلداب  في  اإلماراتية  املرأة 
خالل  من  اإلمارات«،  أديبات  »رابطة  تنظمها 
مجموعتك القصصية »أول خطوة في احللم«، 
مدى  وم��ا  اجل��وائ��ز  ه��ذه  إل��ى  تنظرين  كيف 

تفاعلها مع املبدع اإلماراتي؟
- اجلوائز مهمة، ولها دور في تشجيع الكاتب، 
من  نوعاً  كتاباته  وإعطاء  به،  املجتمع  وتعريف 
تتوقف  أال  يجب  املسألة  ولكن  املنطقي،  التقييم 

أن  البد  بل  اجلائزة،  واستالم  النتائج  إعالن  عند 
تكون هناك استمرارية في متابعة املبدع اإلماراتي، 
واألخذ بيده، ونقد كتاباته النقد السليم، واخلالي 
اجلوائز  من  وكثير  اإلحباط،  أو  التجريح  من 
أظهرت لنا أصواتاً أدبية مبدعة، لو وجدت لها اليد 

احلاضنة لكانت إضافة لألدب اإلماراتي.

> من مواليد عجمان 1967. 
»علم  في  بكالوريوس  على  حاصلة   <

األحياء«.
واإلرش��اد  التعليم  مجال  في  تعمل   <

التربوي والتنمية البشرية.
> عضو رابطة أديبات اإلمارات.

> لها مجموعات قصصية هي »قصاصة 
و»أنفاس  حياتي«  في  و»نبض  ورق«  من 

الورد« و»لن ننسى«.
القصة  في  عدة  جوائز  على  حصلت   <

القصيرة. 

بروفايل

ال اأحد ميلك اأن مييت جن�صًا اأدبيًا

ويحيي جن�صًا اآخر...كل االأجنا�ض باقية

@pbÿÌ5n€aÎ@Ô„bËn€a@pbÌe@Û8c@…œã„
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أجل  م��ن  ج��اء  إذا  النقد  أن  أعتقد 
من  التقليل  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  اإلض���اءة، 
إن  ولكن  كان،  أي  سيقبله  الشخص، 
كان لإلساءة والتجريح، فلن يتقبله أحد. 
يكون  أن  بالنقد  يعمل  من  على  ويجب 
رأيه،  تقبُّل  علينا  وهنا  ومتجرداً،  نزيهاً 
كتاباته عبارة عن خواطر  كانت  إن  لكن 
وإبداء آراء بطريقة مسيئة لآلخرين، فال 

يفترض بنا تقبُّل رأيه.

اإبراهيم مبارك

أديب إماراتي

�سعر/ جمد جباري�سعر/ اأحمد حممد عبيد

�سعر/ ليلى �سغايل - موريتانيا

ال ترحلي

عودة الذات

من غيره لها خيال!!؟
ي���ق�������ول���ون ال�����ض�����ع��ر م�������وروث ت��ت��غ��ن��ى ب����ه الأج����ي����ال

امل�����وال ل�������ذة  اأح�������ا����ض���ي�������ض���ه وي�������ط���ع���م  ي�������ف���اخ���ر يف 

اإم�����������ارات ال��ف��خ��ر وال�������ع���ز ���ض��رت��ي م�����ض��رب الم���ث���ال

ت��ف��ت��ح ث�����غ��ره��ا ال��ب��ا���ض��م وم�������ا ب���ني ال�����ض��ح��ب ت��خ��ت��ال

اأت�������اه���ا ال��ع��ا���ض��ق امل���غ���رم ف�����ض��ف��ن��اه�����ا ب��اأح�����ض��ن ح��ال

خ��ي��ال ل�����ه��ا  غ�������ريه  م�������ن  خ���ي���ل  ���ض�����اك��ل��ت��ه��ا  ه����ي  اذا 

ن��ظ�����ي��ف وراي����ت����ه ب�����ي�����ض��اء وق�����ل��ب��ه ل��ل��ع��رب م��ده��ال

ب�����ف��ك��ره ات�����ع��ب ال�������ع���امل ول����و م����ال ال���ده���ر م���ا م��ال

خ�����ل��ي��ف��ه ب�������اين ال��ن��ه��������ض��ه خ�����ل��ي��ف��ه ق���اي���د الب���ط���ال

امل��ح��ت��ال ب�������ان اخل����اي����ن  ال�������غ���در  ري���������اح  ه���ب���ت  ول 

لزال ال��ع��ه��د  )ع(  ���ض�����ع��ب��َا  وال���ع���ز  ال��ف��خ��ر  اإم�����������ارات 

م�������دام ال�����ض��ع��ب حت���ت ام�����ره ف���اأم���ره م���ا ع��ل��ي��ه ج���دال

ف�������ر����س ح���ب���ه ع���ل���ى ���ض��ع��ب��ه وه�����و م����ن ي������زرع الأم������ال

م��ن��ه��ا مت��ث��ال واأ����ض���ن���ع  ال���ع���وج  ال�����ض��ل��وع  اأب��ن��ح��ت )ف( 

ب�����ي��وت ال�����ض��ع��ر ل�����وت��ب��ن��ى ب��ن��ي��ن��اه��ا ب�������رو����س رج���ال

ب��ق��ي��ف��ان��ه وت���غ���ن���ى  ال��������دار  ذا  م�����دح  ال�������ي  ف�����ك�����ي��ف 

ل���ي���ا م�������ن ق�������ال اإم������ارات������ي حت�������س ال���ف���خ���ر ع��ن��وان��ه

���ض��ب��ح��ان��ه ب��ف�����ض��ل اهلل  الو�����ض����ط  ���ض��رق��ن��ا  ع���رو����ض���ة 

ف��ت��ان��ه ح�������ض���ن  ف�������ري���دة  الأول  ال�������م���رك���ز  ت�������ح���ب 

ر����ض�������م ل�������وح���ة ب���ك���ل اإب�����������داع واأب����ه����رن����ا ب���األ���وان���ه

اأب���و����ض���ل���ط���ان ي���������ازاي����د ح�����ك��ي��م وم�����ث��ل��ه اأخ�������وان���ه

ع���ل���ى م�����ن��ه��ج��ك ي���������ازاي����د اأب���������د م�������ا����ض���ك ب��ي��ب��ان��ه

خ�����ل��ي��ف��ه ري�����������س ال�����دول�����ة مي�����وت ل���رف���ع���ة اوط���ان���ه

ف���ر����ض���ان���ه دم  ث������ور  احل�������رب  ط�������ب���ول  دق���������ت  ل�������ي���ا 

وم�����ن ي��ط��م��ع ب���ه���ذا ال�������دار م����ا ي��ج��ن��ي ����ض���وا اك��ف��ان��ه

م��ن�����ض��ان��ه دوم  وداره  ع���������زه  م�����ن  ال�����������دار  ي�������ع���ز 

واأح�������ض���ان���ه مب���ع���روف���ه  م��ث��ل��ه  ال����ع����رب  اأن  ي�������اري���ت 

اب���و����ض���ل���ط���ان لح����ل����ق ت�����������ض���وف ال�������ض���ع���ب ج��ن��ح��ان��ه

���ض�����ل��ط��ان��ه اهلل  دام  اأب�������و����ض�������ل���ط���ان  ه���ي���ئ���ه  ع���ل���ى 

ول�������ك���ن ال��������ض��ع��ر اإح�����������ض���ا����س ي�����ت��ب��اه��ا ب��ف��ر���ض��ان��ه

اأن�������������ض������اه ق��������ل��������ُت.. وت��������زده��������ي اأي������ام������ي

وي��������زي��������ح ف������ج������ري ظ����ل����م����ت����ي وق����ت����ام����ي

ن�������ض���ارت���ي اإيّل  ع���������ادت  ل�����و  اخل�����ط�����ُب  م�����ا 

م������ا ال���������ض����ري ل������و رمّم���������ت ب���ع�������س ح���ط���ام���ي

ط���غ���ى  ق��������د  ح�����ب�����ي  اأن  لأع��������ل��������م  اإين 

ط�������اِم امل�����������ض�����اع�����ر  يف  ي�����������ض�����رب  ك�������امل�������وج 

ق������د رم��������ت و������ض�����ل ال����ع����ا�����ض����ق����ني ب��ق�����ض��ت��ي 

ف�����ال�����ع�����ا������ض�����ق�����ون ج����م����ي����ع����ه����م اأرح�������ام�������ي

لل�ضاعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�ضراف: خالد الظنحاين

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

ب��ي مِل��������ا  رق������ق������ِت  ت�����رح�����ل�����ي،ه�����اّل  ل 

وب���������دت ت�������غ�������ادرين اخل������الي������ا ك���لُّ���ه���ا

ن�����ض��ب��ت ع���روق���ي م���ن رخ���ي���ِم ح��دائ��ق��ي

��ل��ع��ًا اأع��ُظ��م��ي ��ل��ًع��ا ف�����ضِ وت�����ض��اق��ط��ْت ���ضِ

اأذْق ف����ل����ْم  ال����رح����ي����ُل  ح�����ان  ه�����ذه  ي����ا 

ث�����م ان���������ض����ه����رُت ك����ج����م����رٍة حم���م���وم���ٍة

ل���غ���ة ال���رح���ي���ل ه���ن���ا جت����و�����سُ مب��رَب��ع��ي

م����ن رح����ل����وا ه��ن��ا اأّن�����������اِت  وت���ع���ي���د يل 

وت�����ض��وغ��ن��ي ك����ي ت���ق���رئ���ي ب����ي اأح����رف����ًا

ي����ا ه�����ذه ه�����اّل رق�����ق�����ِت.. واأن���������ِت ِم����ْن

��ي��غ��ْت م���ن ال��ه��م�����ض��اِت اأح���رف���ن���ا لكي ���ضِ

ب��ن��ا مت�������ض���ي  اإذ  ال������������ذّراِت  ن�����ض��ت��ل��ه��ُم 

ملّ��������ا ت������ك������ّوّن������ا ف������اأ�������ض������رَق م������ا ب��ن��ا

وت���������ض����اب����ك����ْت ب����ع����روق����ن����ا اأغ�����������رودٌة

ف�����ت�����وّه�����ج�����ْت ملّ��������ا ع���ل���ت���ن���ا م�������ض���ح���ٌة

ي�����ا ه�������ذِه واأن���������ا ال�������ذي اأح�����ِن�����ي ه��ن��ا

اأرى ل���ك���ي  امل�������ف�������رداِت  ك�����ل  وا������ض�����وغ 

اأغ����ل����ق����ُت ب����ع����دِك ك�����ّل ن�����اف�����ذٍة اأت�����ْت

اأُع�����د مل  ب����اع����ت����ذاري  اأين  وع���ل���م���ُت 

ب���ن���وار����ض���ي ي����ُع����د  مل  اأ�����ض����ع����ت����ِك  ملّ������ا 

���ْر ملّ���ا اأ���ض��ع��ُت��ِك ..واح���رتق���ُت..ف���ل���م اأ����ضِ

اأع�������ض���اب���ي يف  ي���ع���ي���ث  ال����ف����ن����اُء  ب�������داأ 

الأ��������ض�������راِب ك�����اآخ�����ر  ت���خ���ت���ف���ني  اإْذ 

ف����دف����ن����ُت اإ��������ض�������راَق امل����ن����ى ب����رتاب����ي

وت�������ن�������اث�������رْت جم�����ه�����ول�����ًة ب�����ُع�����ب�����اِب

ع���ذاب���ي ج����رع����ُت  اإل  ال����ّن����وى  ع�������ض���َف 

م����ن����ِك ا�����ض����ت����وْت مم�����زوج�����ًة ب���ُل���ه���اب���ي

وت������ن������وُح ك����ال����ب����وم����اِت ب�������نَي خ�������راِب

ق��ب��ل��ي وم������ْن زرع�������وا الأ�����ض����ى ب�����ض��ب��اب��ي

ج�����واِب دون  م�����ات  ������ض�����وؤاًل  ����ض���اع���ْت 

روح������ي ُخ���ل���ْق���ِت وم�����ن رح����ي����ِق ���ض��راب��ي

ت���ن�������ض���اُب ب�����وح�����ًا ذائ������ب������ًا ب���ر����ض���اِب

���ُدم���ًا ت�������ض���يُء ع��ل��ى امل�������ض���اِء ِب���غ���اِب ����ضُ

ال��������روِح يف الأ�����ض����الِب ان���ت���ف���ا����س  م���ث���ل 

اأح����ي����ْت ب�����ض��ي�����س ال����ن����ور ب����ني اإه���اب���ي

ع�����ل�����وّي�����ٌة������ض�����ّي�����ع�����ُت�����ه�����ا ب���������ض����راب����ي

ل���ِك ج��اث��ي��ًا - روح����ي ع��ل��ى الأع���ت���اِب  -

ن���ب�������ض���ًا ب���ق���ل���ب���ِك ي�������ض���ت���ث���ري خ��ط��اب��ي

م���ن���ه���ا ال���ن�������ض���ائ���ُم ل���ل���ح���ي���اِة وب���اب���ي

امل���ت�������ض���اب���ي  ب����ال����ه����وى  امل������وّل������ع  ذاك 

الأح�������ب�������اِب مل������رف������اأ  احل�����ن�����ني  ذاك 

..ب�����ي�����ب�����اِب ت�����ائ�����ه�����ا  رم���������������ادًا  اإل 
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أعالم عربية

مظفر النواب

شاعر عراقي ينتمي بأصوله القدمية إلى عائلة النواب التي 
ينتهي نسبها إلى اإلمام موسى الكاظم. ولد النواب في بغداد-

جانب الكرخ في عام 1934 من أسرة ثرية أرستقراطية تتذوق 
في  دراسته  أثناء  وفي  باألدب.  وحتتفي  واملوسيقى  الفنون 
الفطرية في  الثالث االبتدائي اكتشف أستاذه موهبته  الصف 
نظم الشعر وسالمته العروضية، وفي املرحلة اإلعدادية أصبح 

ينشر ما جتود به قريحته في املجالت احلائطية التي حترر في 
املدرسة واملنزل كنشاط ثقافي من قبل طالب املدرسة. 

تابع دراسته في كلية اآلداب ببغداد في ظروف اقتصادية صعبة، حيث تعرض والده 
الثري إلى هزة مالية عنيفة أفقدته ثروته، وسلبت منه قصره األنيق الذي كان يحفل 
بندوات ثقافية، وتقام في ردهاته االحتفاالت باملناسبات الدينية واحلفالت الفنية على 

مدار العام. 
فنياً  مفتشاً  تعيينه  مت  العراق،  في  امللكي  النظام  انهيار  بعد  أي   ،1958 عام  بعد 
بوزارة التربية في بغداد، فأتاحت له هذه الوظيفة اجلديدة تشجيع ودعم املوهوبني من 
موسيقيني وفنانني تشكيليني، لئال متوت موهبتهم في دهاليز األروقة الرسمية والدوام 

الشكلي املقيت. 
في عام 1963 اضطر ملغادرة العراق إلى بيروت في البداية، ومن ثمَّ إلى دمشق، وراح 
ينتقل بني العواصم العربية واألوروبية، واستقر به املقام بعد ذلك في دمشق. وقد عاد 

إلى العراق عام 2011. 
كرَّس النواب حياته لتجربته الشعرية وتعميقها، والتصدي لألحداث السياسية التي 

تالمس وجدانه الذاتي وضميره الوطني.

ية( من ق�سيدة )الرحالت الق�سّ

لكل ندمي يؤرق 
والقلب مل ندميه 

كأني عشق تذوق طعم الهزمية 
دخلت وراء السياج 

فآه من الذل في نفحة الياسمني 
زكي ويعرف كل الدرب القدمية 

وآه من العمر بني الفنادق ال يستريح

أرحني قليال فإني بدهري جريح 
لكم نضج العنب املتأخر 
وان طرقت بعض حباته  

كن يدا أيها احلزن وأقطف  وال تك ريح
 

رمتني الرياح بعيدا عن النهر 
فاكتشفت بذرتي نهره غطت الدرب

والفتية املنتمني إلى اللعب 
واخلطر البرتقالي في حدقتا الزقاق 

وتدخل غرفة نومي 
وهذي رسومي. وهذا صباي احلزين 

وتلك مراهقتي في شبابيكهاولهاث السفرجل 
والشوق قد كبر عشرين عاما 

وصار اشتياق  وما من دموع أداوي بها 
حاضرات الهموم 

أدب عالمي

جون ترانرت

من  أسترالي  ومحرر  وناشر  شاعر 
مواليد عام 1943. عمل في النشر والتدريس 
اإلذاعي. أصدر  الدرامي  اجلامعي واإلنتاج 
شعرية  مجموعة  العشرين  على  يزيد  ما 
وأخرج  أنتج  كما  واحدة  جتريبية  ورواية 
عن  إذاعية، فضالً  أربعني متثيلية  أكثر من 

الشعرية  أعماله  فازت  متنوعة.  أدبية  برامج 
بجوائز مهمة عديدة كما حاز على زماالت ومناصب فخرية كثيرة. 
قام بجوالت عديدة إلى الواليات املتحدة واجنلترا وأوروبا إللقاء 
احملاضرات وقراءة شعره. قد يكون جون ترانتر، كما عبرت إحدى 

الصحف األميركية، أهم شعراء استراليا حالياً.

من جهة اأخرى

من حيث تعيد الكاميرا التحديق بنا من الزجاج..

ثمة أسالك كهربائية مشربكة..

أحشاء راديو ميت.. يدها اليسرى مخبأة في جيبها - أثمة خامت؟ 
يدها اليمنى مخبأة خلف ظهرها..

إنها حتمل شيئاً - سكني؟

من جهة ثوبها، ديكورها: ال ياقة، ال حاشية، ال ثنية، ال أحمر 
شفاه، ال عقد، ال أقراط، ال ساعة يد، ال كشكش..

من جهة أخرى، لوح الزجاج املنبسط احملشو باملخرمات..

انعكاسات ترفض أن تكون مرآة – إنها اآلن خزانة..

مختنقة ببدالت زفاف قدمية وفكرة ضبابية عن حديقة..

الباب املزدوج بال قبضة..

تتخيل أن ال أحد يدخله قط..

ثقب مفتاح بال مفتاح، ولم يقفل قط..

أو أحكم قفله حتى انه ال يفتح أبداً..

أغلق في يوم كارثة، مخبأ أبداً، مبعداً، مثل يدي املرأة الشابة..

تنتظر الطقطقة اخلافتة.. 

ثم سوف تتطلع إلى خط األفق خلف املصور الفوتوغرافي..

واألفق تتكدس فيه سحب زعفرانية شاحبة. 

اإننا يف دولة الإمارات بقيادة اأخي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة »حفظه اهلل«، نوا�ضل ما بداأه املغفور لهما باإذن اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

نا  ووالدنا ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد، منذ بداية ال�ضبعينيات من القرن املا�ضي، عندما د�ضَّ

مرحلة و�ضع اللبنات الأوىل لالحتاد، فكانت النطالقة املباركة.

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

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«

اأمثال �سعبية

لي ما يدانيك يخرُّب معانيك..
يضرب املثل باإلنسان الذي ال يحبك فيسعى إلى تخريب سمعتك.

لي يبغي يطعمك، يدل ثمك..
يبغي: يريد.
ثمك: فمك.

يضرب املثل باإلنسان الذي يريد لك اخلير أو يريد منفعتك فهذا سهل جداً 
عليه، وميكنه احلصول على الطريقة السهلة لذلك.

لي يتدخل فيما ال يعنيه يجد ما ال يرضيه..
معنى املثل إذا تدخل شخص في شيء ليست له به صلة أو عالقة فيعتبر 

متطفالً، ويجد ما ال يرضيه.
� من كتاب »األمثال واأللغاز« لعبيد بن صندل

كلمة ومعنى

)يلعى( 
قال الشاعر سالم اجلمري:

النوح أِجر  قمت  سلمى  حساب  على 
والعي كما الورق لي يلعي براس الدوح
عنها س��ال  م��ا  قلبي  وال��ل��ه  وال��ل��ه 
مجروح والقلب  هواها  في  متولع 
سلمى رمت سالم اجلمري برمش العني
سنني ثالث  من  تراها  بقلبه  وشطت 
املسكني بحالة  تروف  سلمى  ليت  يا 
أنا ال روح قبل  يا مال من  وتزورني 

وقوله في البيت األول )يلعي( يعني يبكي وينوح، وهي نبطية ذات أصل 
فصيح جاءت من اللوعة لشدة احلزن، ولقد جاء في لسان العرب البن منظور:
اللوعة: وجع القلب من املرض واحلب واحلزن، وقيل: هي حرقة احلزن 
والهوى والوجد. العه احلب يلوعه لوعاً يالع والتاع فؤاده أي احترق من 
العة  وامرأة  والعة  العون  وقوم  الع  ورجل  حرقته،  احلب:  الشوق.ولوعة 
كذلك. يقال: أتان العة الفؤاد إلى جحشها، قال األصمعي: أي الئعة الفواد، 

وهي التي كأنها ولهى من الفزع: وأنشد األعشى:
إل���ى جْحش ال���ف���ؤاد  ُم��ل��م��ع الع���ة 

ال��ف��ال��ي! فبئس  عنها،  ف���اله  ٍش   

وفي حديث ابن مسعود: إني ألجد له من الالعة ما أجد لولدي، الالعة 
واللوعة: ما يجده اإلنسان لولده وحميمه من احلرقة وشدة احلب.

� من كتاب »النبطي والفصيح« لسالم الزمر

كنايات مالحية

)قرقفان الظاهرة(
قرقفان: مفردها قرقفانة، وهي من األسماك الفضية الصغيرة، لونها 
على  يقبلون  واخلليجيون  لذيذ،  وزعانفها شفافة وحلمها  فاحت  أصفر 

أكلها كثيراً.
الظاهرة: منطقة بحرية بني القطيف والبحرين مما يلي خليج باروت.

وقد كان البحارة قدمياً خاصة في منطقة القطيف يفاخرون بسمكة 
بنعوت  ويصفونها  الظاهرة  منطقة  من  يصطادونها  التي  »القرقفان« 

طيبة.
وتضرب هذه الكنية للترغيب.

)قطرة فبحر(
الكلمتان  الدارجة وتدمج  اللهجة  الياء في  فبحر: )في بحر( حتذف 

فتلفظ بهذه الطريقة )إفبحر( أو )فبحر(.
لو وضعنا قطرة من العسل أو من املاء )العذب( في البحر فإن هذا 
لن يغير من ملوحته ألنها شيء ال يذكر، وقد أورد الصباغ، مثالً مقارباً 
وهو قولهم: )قطرة ماي حلو في بحر ما تبني(، وقال معلقاً: يستعمل 
هذا املثل للداللة على أن املجهود الذي ُبذل ملواجهة موقف معني يعتبر 

قليالً ملواجهة املوقف اخلطير.
وأردف قائالً: إن نصح إنسان معني فيه من العيوب الكثيرة يجعل هذا 

النصح مبثابة قطرة في بحر كبير.
� من كتاب»الكنايات الشعبية املالحية« حملمد الدرورة

عبارات

نامونه..
فيقال:  واملنظر.  الشكل  ..جميل  واحللو  الزين  األمنوذج  الشيء  هو 
»أنت نامونه«، أي شكلك ومنظرك يختلف عن اآلخرين، وتصلح أن تكون 

أمنوذجاً.

هب ريح
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طارق ال�ضناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

قال 
الشاعر اللبنانى الكبير بشارة اخلوري: »الصبا واجلمال ملك يديك.. أي تاج أعز من تاجيك« 
وهكذا صار الصبا مرادفاً للجمال واجلمال وجه آخر للصبا، ولكن أن جتمع النساء بينهما 

حتى نهاية العمر تلك هي املشكلة وهذا هو املأزق!! 
لقد وجدت جنمات السينما أن احلل السحري يكمن في ال�»بوتوكس« وإليكم بعض تعليقات 

النجمات العامليات على هذا احلل السحري الذي يحمل الدواء ولكن به أيضاً الداء.
»لقد خضعت لل�»بوتوكس« ثم توقفت ألنني لم أرغب أن أبدو كسمكة، فكل األشخاص متشابهون كل املمثالت 
يشبهن بعضهن بعضاً ال يبدو أحد مختلفاً أريد أن أبدو كامرأة عاشت احلياة أما مع »البوتوكس« فال أعتقد أن 

النساء يدركن أنهن يبدون كالتماثيل التي ال يجب ملسها«!!
يوماً  استعانت  أنها  أب��داً  تنكر  لم  التي  عاماً   51 ستون«  »ش��ارون  العاملية  اإلغ��راء  جنمة  آراء  هي  هذه 
بال�»بوتوكس«ولكنها امتلكت اجلرأة لكي تعلن أيضاً أن هذا هو أخطر شيء على مالمح املمثالت.. هذا الرأي 
نفسه كررته النجمة العاملية »مادونا« 52 عاماً التي قالت في املؤمتر الصحفي الذي عقد لها في إطار مهرجان 

»فينسيا« السينمائي األخير: »أنها تصالح مالمحها وال تشعر بأي خصومة مع الزمن«.
هل رأيتم كيف تبدو وجوه أغلب جنماتنا فى العالم العربى بفعل ال�»بوتوكس«.. تشابهن بدرجة ملحوظة حتى 
أنني كثيراً ما أصبحت أُمعن النظر في الوجوه التي أراها على أغلفة العديد من املجالت الفنية وأسأل نفسي ملن 
تلك الصورة.. أرى وجهاً جميالً ومشدوداً وعلى »سنجة عشرة«، ولكني ال أعرف على وجه الدقة من هي تلك 
الفنانة.. كما أن الوجه في العادة أجده فاقداً للتعبير وعندما أقرأ االسم أعود لذاكرتي البصرية وأكتشف عشرات 

من االختالفات عن الصورة الذهنية التي كنت أحتفظ بها في ذاكرتي لتلك النجمة.
بعضهن صرن - أقصد بالطبع النجمات - بفعل هذه العمليات غير قادرات على التعبير، فكل منهن حتاول أن 
تختصر السنني وكأن الوجه فقط هو الذي يعلن عن عمر اإلنسان.. احلقيقة أننا نحمل أعمارنا أيضاً في أعماقنا 
نحن نكبر من الداخل بنفس مؤشر اخلارج، بصمات السنني ال تعلنها فقط بصمات الوجوه ولكن مشاعرنا 

الداخلية تشير إلى أعمارنا!!
اإلنسان دائماً في صراع مع الزمن، فقد خلقنا وبداخلنا عوامل الفناء تواجه عوامل البقاء إال أن أغلب جنماتنا 
اعتقدن أن رأسمالهن هو في وجه مشدود سواء ضحكن أم بكني التعبير واحد في احلالتني.. ما الذي يبقى 
للفنان إذا فقد سالحه املتمثل وهو في قدرته على التلوين بني مختلف املشاعر حب، فرح، كراهية؟ رأسمال الفنانة 
يتمثل في قدرتها على االنتقال باملشاعر في كل املواقف املتباينة ورغم ذلك، فإن أغلب جهود النجمات صارت 
بعد التمثيل وليس أثناءه.. الكثير منهن يوجهن طاقتهن في البحث عن جائزة أو تكرمي أو مقال أو َحَدث تعلن 
من خالله أنها ال تزال في القمة وأنها في ِعز تألقها وأن قلًة منحرفة من النقاد والصحفيني لغرض في »نفس 
يعقوب« يهاجمونها.. إدمان ال�»بوتوكس« أصبح ظاهرة عاملية وليست فقط مصرية أو عربية، وهي أيضاً ليست 
قاصرة فقط على النجمات ولكنها انتشرت بني عدٍد من النساء خاصة أن العمليات تختلف في أثمانها، فكل على 
حسب طاقته املادية.. بعض من أُجريت لهن هذه العملية افتقدن ليس فقط القدرة على التعبير ولكن أحدثت تلك 

العمليات تشوهاً، فصرن حبيسات املنزل إلى حني إزالة آثار العدوان!
متاثيل الشمع هن جنمات هذا اجليل، مع األسف صار هذا ال�»بوتوكس« هو القانون.. مع اعتقادهن أنهن 
قاهرات الزمن، رغم أن بصمات السنني هي نفسها التي منحت فنانة قديرة مثل: »أمينة رزق« العمر الفني وظلت 
حتى رحيلها وهي في التسعني متلك إشعاعاً خاصاً على املسرح وأمام كاميرا السينما والتليفزيون وكانت في 
احلقيقة شابة، بينما هؤالء بفعل ال�»بوتوكس« صرن أسماكاً مصنوعة من الشمع.. »شارون ستون« و»مادونا« 

هما جنمتا إغراء جتاوزتا اخلمسني وال يزال لهما البريق واجلاذبية بعيداً عن ال�»بوتوكس«!!
الصبا واجلمال تاجان كما قال »بشارة اخلوري« إال أن لهما عمراً قصيراً ولكن الصلح مع الزمن تاج ليس 

له عمر افتراضي ومن املمكن أن يصاحبنا حتى آخر الزمن!!

نجمات أصبحن تماثيل من شموع!

شيء
في
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كروية  متطورة،  كاميرا  دبي  شرطة  ابتكرت 
للعميد  ووفقاً  الشغب،  ملكافحة  مخصصة  الشكل 
الطوارئ«  »إدارة  مدير  املنصوري  خلفان  أحمد 
الهيئات واملنشآت والطوارئ  العامة ألمن  باإلدارة 
الكاميرا  مبقدور  فإنه  ارة،  ال��دوَّ الكاميرا  ومبتكر 
اجلديدة، نقل الصوت والصورة من مسرح احلدث 
مرتبط  »منيتور«  عبر  دقيق  بشكل  املستهدف 
املكافحة  رجال  يساعد  مما  الكاميرا،  مع  السلكياً 
األفراد  وعدد  املكان  عن  حية  صورة  معرفة  على 
واألسلحة املستخدمة معهم إن وجدت، وتساعدهم 
على اتخاذ قراراتهم الصائبة، في الوقت املناسب، 
في  حاسمة  نتائج  حققت  الكاميرا  أن  إلى  الفتًا 
دبي خالل  فيها شرطة  استخدمتها  التي  احلاالت 
مواجهتها إلضرابات عمالية، وفي مراكز التوقيف 
مبراكز الشرطة، خاصة تلك التي حدثت فيها بعض 

أعمال الشغب. 

نقل حي 

تستطيع  الكاميرا  أن  إلى  خلفان  العميد  وأشار 
تقريباً  100 متر  إلى   80 بعد  تنقل احلدث من  أن 
تشبه  الكاميرا  أن  إلى  الفتا  درجة،   360 وبدائرة 
نقل  مبقدورها  بعدسة  وم��زودة  »البولينغ«  كرة 
وميكن  املستهدف،  احل��دث  مسرح  زواي��ا  كافة 
لنقل  املغلقة  األماكن  داخل  دحرجتها  األمن  لقوى 
بث حي ومباشر بالصوت والصورة ملا يحدث في 
الداخل، خصوصاً في حال احتجاز رهائن من قبل 
مختطفني على سبيل املثال. ولفت إلى أن دحرجة 
في  يدب  الرعب  جتعل  املشاغبني  باجتاه  الكاميرا 
قلوبهم العتقادهم أنها قنبلة، ما يوفر لقوى األمن 

عنصر املفاجأة واملباغتة عند االقتحام. 
الشغب،  ح��وادث  ملكافحة  الكاميرا  وتستخدم 

املداهمة  وعمليات  العنيفة،  العمالية  واإلضرابات 
رجال  صفوف  في  س��واء  إصابات،  إيقاع  دون 
الشرطة أم في صفوف اخلارجني على القانون، كما 

تستخدم في تفتيشات السجون. 
الكاميرا  استخدمت  قد  دب��ي  شرطة  وكانت 
مداهمة  بني  تنوعت  عمليات  أرب��ع  في  اجلديدة 
وتفتيشات السجون وأعمال شغب، وأثبتت جناحاً 

الفتاً.
 

حتديات 

وأضاف املنصوري: أن إدارته عكفت على ابتكار 
وتصنيع الكاميرا منذ سنتني، حيث كان هناك أكثر 
اآلن،  املستخدمة  الكاميرا  لهذه  للوصول  حتٍد  من 
وأولها كيف جنعل الكرة تقف على مركز؟ والتحدي 
الثاني: كيف جنعلها تدور 360 درجة في االجتاهني؟ 
وقد مت جلب الكرة ووضع كاميرا وعملنا ثقوباً في 
وعبر  االجتاهات،  كافة  من  الصورة  لنقل  الكرة 
لوحة مفاتيح أو عتلة مثل عتلة »البالي استيشن« 
يتم حتريك الكاميرا داخل املكان بعد دحرجة الكرة، 
الذي  املكان  األمن من معرفة  يتمكن رجال  وهكذا 
يتم فيه احتجاز الرهائن مثالً بصورة دقيقة وعدد 
أن  إلى  إضافة  املستخدمة،  واألسلحة  األشخاص 

لونها األسود يرهب املختطفني ومثيري الشغب. 
وأشار إلى أن تكلفة الكاميرا لم تزد عن 1200 
مشيراً  احمللي،  السوق  من  محتوياتها  وكل  درهم 
الكاميرا  تطوير  على  حالياً  تعكف  اإلدارة  أن  إلى 
وتزويدها بعدستني بدالً عن واحدة وتقليل وزنها 
بهدف  معينة  لصورة  التقريب  تقنية  واستخدام 

تكبير األشياء.
»إدارة  في  االخ��ت��راع  أم  احلاجة  إن  وق��ال: 
الطوارئ«، حيث سبق وابتكرت الترس الكهربائي 

اإعداد: ر�سا فكري - دبي

األداء  برنامج  من  اإلب���داع  بجائزة  فيه  وف��زت 
حمالت  »ب��اص«  صممنا  كما  املتميز،  احلكومي 
بينما  درهم،  ألف   60 عن  تزيد  ال  بتكلفة  التوعية 
تكلفته إذا مت شراؤه مجهزاً بنفس التجهيزات التي 

قمنا بها قد تصل إلى 500 ألف درهم. 

ارة الكاميرا الدوَّ
تكافح الشغب 

ا�صتخدمنا الكامريا 

يف اأربع حاالت �صغب 

داخل مراكز التوقيف 

وتغطي نطاق 100 

مرت مربع داخل املكان 

»العميد أحمد خلفان املنصوري«

علوم و تكنولوجيا
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لقاءات مع قادة الشرطة
جملة  من  ع�رشة  احلادية  لل�سنة   132 العدد  تناول 

وزارة  �سباط  كبار  من  عدد  مع  لقاءات  )ال�رشطة( 

العا�رش،  الوطني  العيد  مبنا�سبة  الدولة  يف  الداخلية 

الداخلية،  وزارة  وكيل  خمي�س  خلفان  العقيد  اأمثال 

بوزارة  الأمن  �سوؤون  الناخي مدير عام  واملقدم �سيف 

عام  مدير  �سيف  علي  حميد  واملقدم  الداخلية، 

التخطيط والتدريب، والعقيد حمد �سعيد املدير العام 

لل�رشطة باأبوظبي، والعقيد �ساحي خلفان متيم مدير 

عام  مدير  ال�رشي  اهلل  عبد  والعقيد  دبي،  �رشطة  عام 

�رشطة ال�سارقة، والرائد اأحمد نا�رش م�ساعد مدير عام 

�رشطة عجمان، واملقدم عبيد يو�سف حممد نائب مدير 

مدير  �سم�سوم  �سعيد  واملقدم  القيوين،  اأم  عام �رشطة 

عام �رشطة الفجرية، واملقدم طبيب اأمني ال�سعيد مدير 

اإدارة اخلدمات الطبية بوزارة الداخلية بدولة الإمارات.

قام سمو الشيخ مبارك 
بن محمد وزير الداخلية، 

بجولة تفقدية في اإلمارات 
الشرقية زار خاللها الشارقة 

والفجيرة وعجمان. ورافقه 
في هذه الرحلة الرائد 

خلفان خميس مدير شؤون 
العمليات في الوزارة االحتادية، 
والرائد سعيد عبد اهلل مدير 

الشرطة بخورفكان، والنقيب 
حمد عبيد أبو قطعة 

مدير مكتب سمو الوزير، 
والنقيب خليفة مبارك 

املرافق العسكري لسمو 
الوزير، واملالزم فيصل جاسم، 

مدير العالقات العامة. وقد 
دامت الرحلة أسبوعاً كامالً، 
ومما هو جدير بالذكر أن هذه 
اجلولة التفقدية هي الثانية 

لسمو الوزير.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

في مثل هذا اليوم من عشر 
سنوات، أعلنت لنا النبأ 

العظيم الذي طاملا هفت 
إليه النفوس، وتعلَّقت به 

األفئدة، قيام دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، سقطت 

احلواجز الوهمية، والتأم 
شمل األسرة الواحدة، 

واستمد كل مواطن من 
قيام دولته اجلديدة عزة 

وفخراً، واطمئناناً إلى احلاضر، 
واستبشاراً باملستقبل.

االفتتاحيـــة
امل�سرية  الطويلة،  امل�سرية  يف  واحد  عام  مي�سي  اليوم 

يف  البالد  حكم  اعتلى  منذ  اأ�سا�سها  زايد  و�سع  التي 

الثاين  يف  وحققها   ،1966 عام  اأغ�سط�س  من  ال�ساد�س 

واأقيمت على �سفاف خليجنا   ،1971 دي�سمرب عام  من 

العامل  اأمم  و�سط  راأ�سها  ترفع  اأن  لها  دولة حقَّ  العربي 

ذات التاريخ الطويل.

اليوم مي�سي عام واحد فاإذا بالدولة الوليدة متلك القوة 

دول  بني  املت�ساوية  العالقات  وتقيم  الحرتام  وتفر�س 

العامل، ويرفرف علمها على املنظمات العربية والدولية 

وت�سقط يف خالل عام واحد ع�رشات الأ�سوار التي اأقيمت 

عرب القرون بني اأجزاء هذ الوطن، وتدخل معارك احل�سارة 

وتنت�رش عليها.

عام  خالل  حدثت  التي  النت�سارات  هذه  غرابة يف  ول 

هناك  لأن  الأمم،  تاريخ  يف  �سيئًا  يعترب  ل  فهذا  واحد، 

النت�سار،  هذا  وراء  تقف  ثابتة  ومبادئ  قوية،  عزمية 

نطلق  اأن  نتعود  مل   1966 عام  اأغ�سط�س  منذ  ولأننا 

دنا اأن نرى هذه  ال�سعارات ملجرد ال�سعارات، بل لأننا تعوَّ

ال�سعارات وقد حتولت اإىل حقائق ملمو�سة وعمالقة.

ع�سواً  املتحدة  العربية  الإمــــارات  دولة  دخلت 

التي  »الإنرتبول«  الدويل  البولـــي�س  منظمة  يف 

لهذه  رئيـــ�سي  مكتب  و�سي�ســـتحدث  باري�س  مقرها 

املنظمة يف وزارة الداخلية الحتادية وي�سمى )املركز 

القومي ملنظمة البولي�س الدويل(، و�سيتوىل م�سوؤولية 

تعميم كافة ما يرد من املنظمة اإىل قيـــادات الأمن 

ن�ساطات  على  للوقوف  الحتاد  اأع�ساء  الإمارات  يف 

املنظمة.

عاد اإىل البالد معايل املقدم حمودة بن علي الظاهري وزير الدولة لل�سوؤون 

الداخلية بعد ق�ساء اإجازة خا�سة ملدة �سهر زار خاللها بع�س البالد العربية 

والأوروبية.

باأن  اإليه  اإحلاح املقربني  الزيارة بعد عمل متوا�سل وبعد  وقد جاءت هذه 

ياأخذ اإجازة يجدد خاللها ن�ساطه املعروف. وجملة )ال�رشطة( واأ�رشة العالقات 

العامة تتمنى ملعايل الوزير دوام ال�سحة والتوفيق واإىل الأمام.
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عروض ناجحة في اإلمارات
للرياضات التقليدية اليابانية

وزارة الداخلية عضوًا في »اإلنتربول«

عودة معالي المقدم حمودة بن علي
وزير الدولة للشؤون الداخلية 

حتت اإ�رشاف الحتاد الريا�سي لل�رشطة قدَّمت بعثة 

مثرية يف  عرو�سًا  التقليدية  اليابانية  الريا�سات 

اجلودو الكاراتيه والتايكندو والكيدو خالل الفرتة 

اأقيم  املا�سي،  نوفمرب   3 وحتى  اأكتوبر   27 من 

العر�س الأول باإ�ستاد النادي الأهلي بدبي والثاين 

بال�سالة املغلقة لنادي الإمارات باأبوظبي، و�سهد 

باملهارات  ا�ستمتع  غفري  جمهور  العرو�س  هذه 

لهذه  العامل  اأبطال  من  خا�سة  الرفيعة  الفنية 

الريا�سات.

اليابانية يف  البعثة  التي قدمتها  العرو�س  كانت 

اإطار تبادل الزيارات بني الإمارات واليابان فر�سة 

للتعريف بهذه الريا�سات التي تعترب حديثة.

يكون  الوطني،  العيد  ومبنا�سبة  عام،  كل  يف 

وزارة  وكيل  العقيد خلفان خمي�س  مع  لقاء  لنا 

امل�سرية  يف  الأمن  موقع  لنا  يحدد  الداخلية، 

املظفرة لدولة الإمارات.

الأمن  ليكون  تقدم،  من  حتقق  ما  معه  ونتابع 

ومت�سي  لإجنازاته..  وحماية  للتقدم  ركيزة 

الوطني  العيد  ويف  ع�رشاً..  لت�سبح  ال�سنوات 

الدول  تاريخ  يف  الفرتة  لقاوؤنا..  يتجدد  العا�رش 

لي�ست بالطويلة.. ورغم اأن الطريق مل يكن ممهداً 

الفخر  يثري  ما حققته  فاإن  امل�سرية،  اأمام  متامًا 

من  كل  �سدر  على  �رشف  و�سام  وهو  والعتزاز، 

ارتفع  الذي  البناء  هذا  اإقامة  يف  بجهده  اأ�سهم 

�رشحه، �سامداً ومتحديًا كل العوا�سف والأنواء.

يكون  املنا�سبة  هذه  مثل  يف  احلديث  اأن  ورغم 

عادة عن )الإجنازات( فاإن العقيد خلفان خمي�س 

يوجه احلديث يف اأغلب الوقت اإىل الرتكيز على ما 

هو مطلوب ل�ستكمال الهدف وبلوغ الغاية.. فما 

م�سوؤوليتنا..  بحكم  به  نه�سنا  واجب  هو  حتقق 

اإىل حتقيق ما هو  وهو خطوة ن�سل من خاللها 

اأف�سل.

لقاء مع العقيد خلفان خميس وكيل وزارة الداخلية
حول موقع األمن في مسيرة التقدم

ارتفعت اأقوا�س 

الن�رش حتيي زايد 

يف العيد الوطني 

لدولتنا الفتية. 

)ت�سوير وليد نبهان(
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في هذا العام يتالقى 
احتفال شعب اإلمارات 
باليوبيل الفضي لدولة 

االحتاد بعيد اجللوس 
الثالثني للقائد الذي أطلق 

الدعوة إلى االحتاد بني 
اإلمارات، وظل يعمل بكل 
اإلميان والعزم حتى حتولت 
الفكرة إلى دولة، كان هو 
الذي أعلن قيامها، ورفع 

علمها في الثاني من 
ديسمبر لعام 1971.

1
9
9
6

اإلمارات تشارك يف االجتامع اخلامس عرش لوزراء الداخلية بدول التعاون يف مسقط

مناقشـــــة آليـــة تنفيـــــذ قانــــون اإلقامـــــة

�سارك معايل الفريق الركن الدكتور حممد بن �سعيد 

اخلام�س ع�رش  الجتماع  الداخلية يف  وزير  البادي 

باأقطار  الداخلية  وزراء  واملعايل  ال�سمو  لأ�سحاب 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد يف 

م�سقط وا�ستمر ملدة يومني.

�سحفي  ت�رشيح  يف  الداخلية  وزير  معايل  واأكد 

م�سرية  اإطار  ياأتي يف  الجتماع  اأن  مغادرته  قبيل 

�ساحب  يرعاها  التي  املباركة  والتكامل  التعاون 

رئي�س  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  ال�سمو 

الدولة واإخوانه اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول 

املجل�س.

مـــن  العديـــد  اجتماعهـــم  الـــوزراء يف  وناق�ـــس 

املو�سوعات الأمنية املتعلقة بتعزيز الأمن امل�سرتك 

لدول املجل�س وخا�سة �ُسبل التن�سيق والتكامل بني 

الأجهزة الأمنية يف الدول الأع�ساء.

اللواء  �سعادة  برئا�سة  اجتماع  الداخلية  وزراء  مبقر  عقد 

حميد علي �سيف املفت�س العام بالوزارة وامل�رشف واملن�سق 

التي  اخلا�سة  اللجنة  ورئي�س  التفتي�سية  للحمالت  العام 

اأمر بت�سكيلها معايل الفريق الركن الدكتور حممد بن �سعيد 

البادي وزير الداخلية.

�سباط  كبار  من  عدد  ح�رشه  الذي  الجتماع  خالل  ومت 

اأحكام  تنفيذ  اآلية  مناق�سة  والإقامة  واجلن�سية  ال�رشطة 

واإقامة  دخول  ب�ساأن  1996م  ل�سنة   13 رقم  القانون 

الأجانب الذي بداأ تنفيذه اعتباراً من اأول نوفمرب املا�سي 

ملغادرة  الداخلية  وزارة  حددتها  التي  املهلة  بانتهاء 

املخالفني لأنظمة الإقامة والعمل.
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اأقام الحتاد الدويل لل�رشطة البطولة الرابعة للماراثون 

الألعاب  على  عام  مائة  مبرور  الحتفالت  اإطار  يف 

الأوملبية احلديثة.

الإماراتية  الوملبية  الريا�سة  انطالق  منذ  مرة  ولأول 

و�سط  الوملبي  ال�ستاد  على  خفاقًا  الدولة  علم  يرتفع 

اأعالم 45 دولة وم�ساركة 161 ريا�سيًا.

اأ�سا�سيني  لعبني   4 الحتفال  هذا  يف  الدولة  ل  ومثَّ

حامد  اأحمد  م�سطفى  عامر،  حممد  ح�سني،  هم:اأيوب 

رحمة، وجا�سم علي، وو�سل ابن الإمارات اأيوب ح�سني اإىل 

خط النهاية بزمن قدره 2.34.02 �ساعة، يليه الالعب 

م�سطفى احمد بزمن قدره 2.35.29 �ساعة، ثم الالعب 

الالعب  ثم  �ساعة،   2.42.42 قدره  بزمن  عامر  حممد 

حامد رحمة بزمن قدره 2.55.01 �ساعة.

وقد تراأ�س وفد �رشطة الإمارات املقدم حممد حميد �سيف 

واملقدم حميد املطرو�سي.

حملة لل�ضبط املروري على اأحد طرقات اأبوظبي اخلارجية. 

لة.   خالل اإ�ضالح اإحدى مركبات ال�ضرطة املعطَّ

 تدريب منت�ضبات ل�ضرطة اأبوظبي باإ�ضراف اأحد املدربني.

بدايات
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إجناز رياضي جديد لشرطة اإلمارات ببطولة العالم

حتطيم رقم اإلمارات يف »املاراثون« والتفوق خليجيًا وعربيًا باليونان
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القارئ  وإن  باأللباب،  تأخذ  الله  كتاب  في  األلفاظ  دقة 
والتالي لكالم الله عندما يتوقف ُمتدبراً أللفاظ القرآن، فيجد 
نفسه في حالة من اإلنبهار مبا في كتاب الله الكرمي من إعجاز 

لغوي وانتقاء لفظي لكل كلمة بل لكل حرف في كتاب الله.
سوف يقف القارئ عند الفروق اللغوية لأللفاظ في القرآن 

الكرمي وال ميلك إال أن يقول سبحان الله ال يأتون مبثله.
سبحانه  قوله  إلى  أنظر  أقول  وضوحاً  األمر  أزيد  وكي 
)لقد جئت  للسفينة  الكهف حكاية خرق اخلضر  في سورة 
شيئاً إمراً( )الكهف 71(، ثم غاير اللفظ عند قتل الغالم فقال 
سبحانه )لقد جئت شيئاً نكراً( )الكهف 74(، فهل لنا أن نسأل 
عن اإلمر والنكر وهل يصح أحدهما مكان اآلخر؟ نقول: اإلمر 
هو الداهية أو العجب، والنكر ما تنكر العقول وال تعرفه وال 
عن  يخرج  الذي  املذموم  في  إال  يستعمل  ال  والنكر  جتوزه 
املعروف في العقل أو الدين، فاختص األول باإلمر ألن خرق 
السفينة التي لم يغرق فيها أحد أهون من قتل الغالم الذي 

قد هلك.
وإذا نظرت إلى صورة عجيبة يقصها أبناء يعقوب ألبيهم 
عن يوسف )وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب( )يوسف 
17(، واملعروف عن الذئب هو االفتراس فلم يذكر القرآن لفظ 
افترسه الذئب وإمنا استعمل كلمة أكله ومعلوم أصل الفرس 
بذلك  ألنهم  أكله  لفظ  ذك��روا  يوسف  إخوة  لكن  العنق  دق 
يقنعون أباهم أن الذئب أتى على جميع أجزاء جسد يوسف 
فلم يترك مفصالً أو عظماً ألنهم خافوا أن يطالبهم أبوهم بأثٍر 

باٍق من يوسف.
)فاحلامالت  الَوقر  مع  احِلمل  بني  قرن  القرآن  أن  وجند 
الِوقر في حقيقته ِحمل احلمار أو  وقراً( )الذاريات 2(، ألن 
البغل في حني اقترن الَوقر )بالفتح( باآلذان ألن الصمم أو 
ترى  وهكذا   ،)25 )األنعام  َوقراً(  آذانهم  ))وفي  اآلذان  ِثَقل 

دقة اللفظ القرآني.
فإذا نظرت إلى أوصى ووصى جتد قمة البالغة القرآنية.

فيرد اإليصاء في اإلرث وهو ِحسي، أما التوصية فعامة 
في املعاني كتوصية الله الرسل في أداء شرعه )شرع لكم من 

الدين ما وّصى به نوحاً( )الشورى 13(.
أما التوصية بالوالدين من حيث اإلحسان إليهم )ووصينا 
اإلنسان بوالديه حسنا( )العنكبوت 8(، أما اإليصاء باإلرث 
)يوصيكم الله في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني( )النساء 

.)11
فقط  ذكر  حني  في  الثبوت  على  املقعد  لفظ  يرد  كذلك 
املجلس ليدل على التغير، )وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
127(، وقال سبحانه )في مقعد صدٍق  )البقرة  وإسماعيل( 

عند مليٍك مقتدر( )القمر 55(.
حوا  أما كلمة املجلس )يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسَّ
11(، ألنه  )املجادلة  لكم(  الله  يفسح  فافسحوا  املجالس  في 

يجلس فيه زمناً يسيراً وليس هو مبقعد.

وجند أن القرآن الكرمي فّرق بني النصيب واحلظ والِكفل 
واخَلالق:

نصيباً  عبادك  من  )ألتخذن  املعني  احلظ  هو  فالنصيب 
اخلير  في  النصيب  لفظ  ويأتي   ،)118 )النساء  مفروضا( 
والشر وفي احملبوب واملكروه )فهل أنتم مغنون عنا نصيباً 

من النار( )غافر 47(.
لكن احلظ يختلف عن النصيب من حيث كونه مخصصاً 
بقدٍر معلوم وباخلير دون الشر، قال تعالى: )يوصيكم الله 

في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني( )النساء 11(.
يشفع  )من  ال��ِوزر  أو  اإلثم  من  النصيب  فهو  الِكفل  أما 
شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة 

يكن له ِكفل منها( )النساء 85(.
والِكفل أساساً هو الِكساء الذي يجعله الراكب على سنام 

البعير.
العمل  من  أو  اخلير  من  الوافر  النصيب  فهو  اخَلالق  أما 
الصالح )ولقد علموا ملن اشتراه ما له في اآلخرة من خالق( 

)البقرة 102(.
ح القرآن الفرق بني العمى والعمه والكمه:  كما وضَّ

فالعمى ضد البصر )ليس على األعمى حرج( )النور 61(، 
وجاء أيضا لفظ العمى ليعبر عن ظالم الكفر )قل هل يستوي 
األعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور( )الرعد 16( 
الهدى(  على  العمى  فاستحبوا  فهديناهم  ثمود  )وأم��ا 

)فصلت 17(.
أما العمه فحقيقته أن يحار بصر الرجل فال يرى، وفي تلك 
بهم وميدهم في طغيانهم  )الله يستهزئ  تعالى  قال  احلالة 
يعمهون( )البقرة 15(، فالعمى يقال في عمى العني والقلب أما 

العمه فهو يخص عمى البصيرة.
وتقول  البصر  على  تطمس  الظلمة  أصله  »الكمه«  ولكن 
هو  واألكمه  ُغبره  الشمس  اعترضت  إذا  النهار  كمه  العرب: 
عليه  عيسى  معجزة  كانت  فلقد  العني،  مطموس  يولد  الذي 
يقدر  ال  وإبراؤهما  واألبرص  األكمه  يبرئ  كان  إذ  السالم، 
عليه ذو طب بعالج )وتبرئ األكمه واألبرص بإذني( )املائدة 

.)110
أيضاً فّرق القرآن بني العاقر والعقيم:

فالعقر هو اجلرح أو ما يشبه اجلرح من التشقق في الشيء 
والعقر صفة عارضة على املرأة فكأن بها ِكبَر سن مينعها من 
الولد )قال رب أنَّى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر وامرأتي 

عاقر( )آل عمران 40(.
أما العقم فهو اليبس، والعقيم من النساء هي التي لم تلد قط 
)أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً( )الشورى 
50(، )فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز 

عقيم( )الذاريات 29(.
إن القرآن الكرمي يبقى معجزاً في لفظه وفي كل حرف فيه 

حتى يرث الله األرض ومن عليها. 

 ي�ضرنا ا�ضتقبال ا�ضتف�ضاراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�ضرعية، و�ضيتوىل الإجابة عنها الدكتور عمر عبد الكايف.ال يأتون بمثله

فتاوى الناس
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> ن�سمع من يقول هذا نوم ُم�ستحب وهذا نوم مكروه فهل هناك 
اأحكام فقهية تخ�ص النوم؟

الضرورية لألحياء كاألكل والشرب وقضاء  الفطرية  األمور  النوم من   -
احلاجة، فهو أمر فطري ُمباح وال طلب في املباح وال كلفة لكونه مخيراً بني 

الفعل والترك.
وقد تعتري النوم األحكام التكليفية ألسباب خارجية تتصل به فيكون واجباً 

أو مستحباً أو حراماً أو مكروهاً.
النوم الواجب: هو ما يستطيع املرء به أداء واجب ديني أو دنيوي فما ال يتم 

الواجب إال به فهو واجب.
النوم املستحب: هو نوم من نعس في صالته أو قراءته للقرآن ونحوهما 
فيستحب أن ينام حتى يدري ما يقول أو يفعل ومن النوم املستحب القيلولة 

في وسط النهار.
النوم احلرام: هو النوم بعد دخول وقت الصالة وهو يعلم أنه يستغرق في 

النوم الوقت كله أو ينام مع ضيق الوقت.
والصف  املصلني  أمام  النوم  منها:  مواطن  النوم في  يكره  املكروه:  النوم 
لنهيه  السقوط  له جدار مينعه من  ليس  والنوم على سطح  األول واحملراب 

)صلى الله عليه وسلم( عن ذلك وخلشية أن يتدحرج فيسقط منه.
تعالى،  الله  يبغضها  فإنها ضجعة  البطن  على  النوم  املكروه:  النوم  ومن 
والنوم وفي يده ريح حلم ونحوه والنوم بعرفات وقت الوقوف، ألنه وقت 
تضرع والنوم بعد صالة الفجر، ألنه وقت قسمة األرزاق ونومه حتت السماء 
متجرداً من ثيابه مع ستر العورة ونومه بني مستيقظني ألنه خالف املروءة. 
ومنه النوم قبل صالة العشاء بعد دخول وقتها إن ظن تيقظه في الوقت ونص 
العشاء بعد دخول وقتها ألنه  النوم قبل صالة  عليه الشافعية فقالوا: يكره 
النوم حتى خروج  الله عليه وسلم( كان يكره ذلك خلوف استمرار  )صلى 
الوقت ومحل ذلك إذا ظن تيقظه في الوقت وإال ُحرِّم النوم أما النوم قبل دخول 
الوقت فالظاهر عدم الكراهة، ألنه لم يخاطب بها. ويرى املالكية أنه يجوز له 

النوم وال إثم عليه.

> ما اأحكام احلج عن الغري؟

- ذهب الفقهاء إلى أن احلج يقع عن احملجوج عنه حلديث اخلثعمية، حيث 
النبي  أمرها  فقد  أبيك(  عليه وسلم(: )حجي عن  الله  النبي )صلى  لها  قال 
)صلى الله عليه وسلم( باحلج عن أبيها ولوال أن حجها يقع عن أبيها ما أمرها 

باحلج عنه.
وحلديث ابن عباس، رضي الله عنهما، أن امرأة من ُجهينة جاءت إلى النبي 
»صلى الله عليه وسلم«، فقالت: إن أمي نذرت أن حتج ولم حتج حتى ماتت، 
أفأحج عنها؟ قال: )نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 

اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء(. )أخرجه البخاري(.
شرائط جواز النيابة في احلج عن احلي

الشرط األول:
 أن يكون احملجوج عنه عاجزاً عن أداء احلج بنفسه، وله مال. فإن كان قادراً 
على األداء بنفسه بأن كان صحيح البدن مستطيعاً للحج فال جتوز عنه النيابة 

وال يجزئ احلج عنه، بل يجب عليه أن يحج بنفسه.
وكذا لو كان فقيراً صحيح البدن فال يجوز حج غيره عنه، ألن املال من 

شرائط الوجوب، فإذا لم يكن له مال فال يجب عليه أصالً.
الشرط الثاني:

 العجز املستدام من وقت اإلحجاج إلى وقت املوت بأن ميوت على مرضه، 
فإن عوفي املريض بعد أن حج عنه فإما أن يكون عوفي بعد حج النائب، وإما 
أن يكون عوفي قبل فراغ النائب من احلج، وإما أن يكون عوفي قبل إحرام 

النائب.
احلالة األولى: إذا عوفي املريض بعدما حج عنه، فقد ذهب احلنابلة وهو 
قول عند الشافعية إلى أنه يجزئ حج الغير، ويسقط عنه الفرض، ألنه أتى مبا 

أمر به فخرج من العهدة، كما لو لم يبرأ.
وذهب احلنفية والشافعية في األصح وابن املنذر إلى أنه يلزمه حج ثان 
ولم يجز حج غيره عنه، ألن هذا بدل إياس فإذا برأ تبينا أنه لم يكن ميئوساً 

منه فلزمه األصل.
النائب من احلج، املذهب عند احلنابلة  الثانية: إذا عوفي قبل فراغ  احلالة 

أنه يجزئه.
احلالة الثالثة: إذا عوفي قبل إحرام النائب،لم يجزئه بحال لقدرته على احلج 

بنفسه.

> هل يجوز للمري�ص الذي يرجى بروؤه اأن ي�ستنيب من يحج عنه؟ 

- اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الشافعية واحلنابلة إلى أن من ُيرجى زوال 
مرضه واحملبوس ونحوه ليس له أن يستنيب.

- وذهب احلنفية إلى أن اجلواز موقوف إن مات وهو مريض أو محبوس 
جاز وإن زال املرض أو احلبس قبل املوت لم ُيجز.

الشرط الثالث:
 يجب أن يكون احلج عن الغير بأمره، ألنه ينيبه عنه والنيابة ال تثبت إال 

باألمر.
الشرط الرابع:

 أن يكون حج املأمور مبال احملجوج عنه.
الشرط اخلامس:

 أن يكون النائب قد حج عن نفسه أوالً، وهذا الشرط فيه خالف بني العلماء، 
حيث ذهب الشافعية واحلنابلة إلى أنه يجب أن يكون قد حج عن نفسه، أما 
احلنفية فقالوا: إن النيابة تصح، سواء كان النائب حج عن نفسه أم ال، إال أن 

األفضل أن يكون قد حج عن نفسه أوالً.
نيابة املرأة في احلج

جتوز النيابة في احلج بالشروط السابقة، سواء كان النائب رجالً أم امرأة.
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العضلة يحدث عندما تتعرَّض  ألياف  أو قطع في  العضلي هو شد  التمزق 
العضلة لضغط أو لقوة أكبر من قدرة األلياف على حتملها.

»إدارة  في  الرياضي«  »الطب  أخصائية  احلوسني  رمية  للدكتورة  ووفقاً 
للتمزق هي  العضالت ُعرضة  أكثر  أبوظبي فإن  الطبية« في شرطة  اخلدمات 
كالً  ألن  وذلك  الساق،  وعضلة  الفخذ  في  اخللفية  والعضلة  الرباعية  العضلة 
في  واخللفية  الرباعية  العضلة  فمثالً:  مفصلني  تتجاوز  العضالت  هذه  من 
الفخذ تتجاوز مفصلي الركبة والِورك أما عضلة الساق فتعبر مفصلي الركبة 
والكاحل، وتتعرض العضلة للتمزق غالبا عند حدوث التوقف املفاجئ أو عند 

الزيادة املفاجئة في السرعة. 
وأشارت الدكتورة احلوسني إلى أن التمزق العضلي ميكن تقسيمه إلى ثالث 

درجات:
قليالً من األلياف وتسبب  أملاً موضعياً  1- الدرجة األولى: وتصيب عدداً 

بسيطاً بدون فقد قوة العضلة.
2- الدرجة الثانية: هي عبارة عن متزق في عدد أكبر من ألياف العضلة وتسبب 
أملاً متوسطاً يزداد عند تقلص العضلة، كما تسبب هذه الدرجة توّرماً في العضو 

املصاب واحمراراً مع محدودية في احلركة نتيجة األلم ونقص في قوة العضلة.
3- الدرجة الثالثة: وهي عبارة عن متزق كامل في العضلة مما يسبب آالماً 
شديدًة وتورماً كبيراً ومحدوداً في احلركة وفقداً لقوة العضلة، وغالباً ما يحدث 

التمزق في هذا النوع عند التقاء العضلة بالوتر. 
وهناك العديد من العوامل املؤدية إلى اإلصابة بالتمزق العضلي، وأهم هذه 

العوامل، هي:
اإلحماء غير الكاي قبل التمارين الرياضية، واحلركة غير الكافية للمفاصل، 

اكتمال  قبل  للرياضة  والعودة  العضلي،  العضلة، واإلجهاد  املتكرر في  والشد 
السابقة  واإلصابة  العضالت،  ميكانيكية  في  واخللل  املطلوبة،  التأهيل  فترة 

بالعضلة، وممارسة الرياضة بطريقة خاطئة.
وقالت احلوسني: إن هناك أسباباً عديدة أخرى للتمزق العضلي، حيث أشارت 
دراسة حديثة إلى أن ممارسة الرياضة العنيفة خالل اإلصابة »باألنفلونزا« قد 
تؤدي لإلصابة بالتمزق العضلي، ورغم أنه إلثبات ذلك البد من إجراء العديد 
اإلجهاد  قد تسبب  »األنفلونزا«  إن  القول:  أنه ميكننا  إال  العلمية،  البحوث  من 
من  البد  لذا  بالتمزق،  اإلصابة  يعززان  قد  بدورهما  وهما  واجلفاف  العضلي 
تناول السوائل عند ممارسة الرياضة.  مؤكدة أن معظم التمزقات العضلية ميكن 
التمرين،  الكافي قبل  تتمثل في اإلحماء  الوقاية  أهم ُسبل  الوقاية منها، ولعل 
عند  والواقية  الداعمة  واألجهزة  األربطة  وارت��داء  اإلطالة،  متارين  وممارسة 

ممارسة الرياضة، وإرساء برامج التمرين بطريقة علمية مدروسة. 

طرق العالج

وبالنسبة لطرق العالج، يتم تقدمي اإلسعافات األولية مباشرة بعد اإلصابة 
للجلد،  املباشرة  املالمسة  املصابة مع جتنب  العضلة  على  الثلج  بوضع  وذلك 
تخفيف  وبالتالي  للعضلة،  املتدفق  الدم  كمية  تقليص  على  الثلج  يعمل  حيث 
األلم والتّورم، كما ينصح برفع الساق املصابة واحملافظة على وضعية العضلة 
بدون  بلفه  ُينصح  ولكن  الضاغط،  الرباط  البعض  يستخدم  وقد  اإلطالة،  في 
ضغط شديد، وقد يصف الطبيب للمريض بعض األدوية املُسكنة لأللم، وبعد 
مثل: متارين  املتاحة  الوسائل  الطبيعية مبختلف  واملعاجلة  األولية  اإلسعافات 

اإلطالة واستخدام املوجات التذبذبية ومتارين القوة.

اإعداد :اأمرية الري�سي

صحة

ق العضلي؟ كيف َنتجنَّب اإلصابة بالتمزُّ



الغربية  املنطقة  اأحد م�شت�شفيات   �شجل م�شت�شفى مدينة زايد، 

الذي متلكه وت�شغله �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية )�شحة(، 

اإجنازًا جديدًا ي�شاف اإىل ر�شيده من الإجنازات املميزة يف قطاع 

امل�شت�شفى  اأ�شبح  حيث  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  ال�شحية  الرعاية 

اللجنة  اعتماد  على  حت�شل  التي  ال�شابعة  ال�شحية  املن�شاأة 

مدينة  م�ش�شتفى  ح�شول  وياأتي   .)JCIA( امل�شرتكة  الدولية 

زايد على هذا الإعتماد املرموق كجزء من الهدف الإ�شرتاتيجي 

الرعاية  خدمات  مقدمي  كافة  ح�شول  اإىل  والرامي  )�شحة(  ل� 

ال�شحية التابعة لها على هذا العتماد.

وتوفر هذه العملية الطوعية اإلتزام م�شتمر من جانب امل�شت�شفى 

ل�شمان بيئة اآمنة للمر�شى واملوظفني. وبف�شل تطوعه للم�شاركة 

الدولية  »اللجنة  برنامج  مثل  العاملية  الربامج  من  العديد  يف 

رعاية  حت�شني  زايد«،  مدينة  »م�شت�شفى  ا�شتطاع  امل�شرتكة«، 

املر�شى و�شالمتهم داخل امل�شت�شفى.

الرعاية  ويعد هذا االعتماد عبارة عن عملية تقييم تقوم بها منظمات 

املتطلبات  من  جمموعة  االعتماد  يطابق  كان  اإذا  ما  لتحديد  ال�صحية 

باأعلى معايري  الرعاية وااللتزام  اإىل حت�صني نوعية  الرامية  القيا�صية 

�صالمة املر�صى. وتنطوي على ا�صتعرا�ض دقيق و�صامل للمن�صاأة من 

وهدفهم  عاليًا  تدريبًا  املدربني  االأطباء  من  وفريق  م�صت�صارين  قبل 

مستشفى مدينة زايد يحصل على إعتماد اللجنة الدولية المشتركة 

المرافق الصحية التابعة لشركة )صحة( 
تؤكد التزامها بالتميز نحو المرضى

الرعاية  من�صاأة  كانت  اإذا  ما  يف  امل�صتقلة  اأرائهم  وحت��دد  املر�صى.  �صالمة 

الرعاية  نوعية  لتح�صني  الرامية  ال�صارمة  الدولية  املعايري  تلبي  ال�صحية 

جانب  م��ن  م�صتمر  اإل��ت��زام  العملية  ه��ذه  وت��وف��ر  حيث  املقدمة،  ال�صحية 

امل�صت�صفى ل�صمان بيئة اآمنة للمر�صى واملوظفني على حد �صواء.

)�صحة(:  ل�رشكة  التنفيذي  املدير  �صتانيفر،  ك��ارل  قال  املنا�صبة،  وبهذه 

يف  التفوق  �صمان  يف  مهمًا  عن�رشًا  امل�صرتكة  الدولية  اللجنة  اعتماد  »يعد 

جمال الرعاية ال�صحية التي تلبي اأو تتجاوز املعايري املقبولة عامليًا. ونحن 

نعمل على تطوير نظام الرعاية ال�صحية مبا يوازي اأف�صل مقدمي الرعاية 

زايد  مدينة  م�صت�صفى  اعتماد  ياأتي  وعليه،  العامل.  م�صتوى  على  ال�صحية 

ليوؤكد على التزامنا بتحقيق هذا الهدف. كما نعمل حاليًا من اأجل �صمان اأن 

تكون جميع مرافق الرعاية ال�صحية التابعة ل�رشكة )�صحة( معتمدة من 

اأعلى معايري الرعاية  قبل اللجنة الدولية امل�صرتكة من جهة، وت�صغل وفق 

ال�صحية من جهة اأخرى.«

من  اعتمادها  مت  والتي  )�صحة(  ل�رشكة  التابعة  ال�صحية  املرافق  وت�صم 

الكورني�ض،  م�صت�صفى  الرحبة،  م�صت�صفى  امل�صرتكة،  الدولية  اللجنة  قبل 

م�صت�صفى توام، م�صت�صفى العني، مركز �صحة اخلارجي للرعاية ال�صحية 

العالجية يف مدينة خليفة اأ، م�صت�صفى مدينة ال�صيخ خليفة الطبية، العيادات 

اأبوظبي وعيادة توام لطب  اخلارجية ملدينة ال�صيخ خليفة الطبية، بنك دم 

االأ�صنان.

فخورون  »نحن  الغربية:  املنطقة  م�صتفيات  مدير  املزروعي،  �صامل  وق��ال 

اعتماد  على  الغربية  املنطقة  من�صاأة يف جمموعة م�صت�صفيات  اأول  حل�صول 

اللجنة الدولية امل�صرتكة، والذي يوؤكد على اأف�صل املمار�صات التي نتبعها 

يف م�صت�صفى مدينة زايد يف جمال رعاية املر�صى وتقدمي الرعاية ال�صحية. 

على  واملوظفني  لدينا  العمل  فريق  اأع�صاء  واأهنئ  اأ�صكر  اأن  اأي�صًا  واأود 

تفانيهم املتوا�صل نحو التميز الذي كان عاماًل حا�صمًا يف �صمان اإكمال كافة 

للتميز  الذهبي  املعيار  اعتماد  للح�صول على  املطلوبة  املعايري واملمار�صات 

واللجنة الدولية امل�صرتكة.«

وحتتل اللجنة الدولية امل�صرتكة مكانة عاملية رائدة يف اإر�صاء معايري االعتماد 

مع الرتكيز ب�صكل رئي�صي على حت�صني م�صتويات اجلودة و�صالمة املر�صى. 

العامل؛  بلدًا حول   80 اأكرث من  اللجنة مع موؤ�ص�صات �صحية يف  وتتعاون 

اللجنة  تتمتع  كما  اأبوظبي.  اإم��ارة  يف  �صحية  من�صاأة   13 باعتماد  وقامت 

و�صالمة  العدوى،  احتواء  فيها  املجاالت مبا  من  العديد  يف  وا�صعة  بخربة 

االأداء الطبي واملن�صاآت ال�صحية. 

شركة أبو ظبي للخدمات 
الصحية )صحة( في سطور:

)�شحة(  ال�شحية  للخدمات  ظبي  اأبو  �شركة  تعد 

بهدف  تاأ�ش�شت  م�شتقلة  عامة  م�شاهمة  �شركة 

العالجية يف امل�شت�شفيات  الأن�شطة  اإدارة وتطوير 

والعيادات العامة يف اإمارة اأبو ظبي. وتلتزم �شركة 

بثبات من  الريادي  باحلفاظ على دورها  )�شحة( 

اأجل توفري خدمات رعاية �شحية عالية اجلودة، 

بالن�شبة  ويف متناول اجلميع، وذات كلفة معقولة 

ي�شمن  باأ�شلوب  والإقليمي وذلك  املحلي  للمجتمع 

ويوؤمن  املجتمع  بامل�شوؤولية جتاه  ال�شعور  تعزيز 

اخلدمات  هذه  تكاليف  حتمل  على  الأفراد  قدرة 

ال�شحية التي تتما�شى مع اأرقى املعايري الدولية.

نحو  ت�شم  م�شت�شفى   12 وتدير  ومتتلك )�شحة( 

مركزًا   62 من  واأكرث  مرخ�شاً،  �شريرًا   2،644
للخدمات العالجية اخلارجية والأولية، والرعاية 

�شركة  وتعد  دم.  بنكي  اإىل  اإ�شافة  امل�شتعجلة، 

)�شحة( واحدة من اأكرب مزودي خدمات الرعاية 

ال�شحية املتكاملة يف منطقة ال�شرق الأو�شط بف�شل 

 16،000 من  اأكرث  ت�شم  التي  موظفيها  �شبكة 

كما  واإداري.  طبي  وم�شاعد  وممر�شة،  طبيب، 

من  عدد  مع  عديدة  ب�شراكات  )�شحة(  دخلت 

كربى موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية املعروفة عاملياً 

اأنظمة  من  خمتلفة  خيارات  توفري  على  والقادرة 

العناية ال�شحية الراقية بالن�شبة للمقيمني يف اإمارة 

اأبو ظبي. وت�شم هذه املوؤ�ش�شات ال�شحية العاملية 

جونز هوبكينز ميد�شني تدير كل من م�شت�شفى توام 

تدير  كلينك  وكليفالند  والكورني�ش،   - –الرحبة 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية، وامل�شت�شفى الأمريكي 

باإدارة  يف تايالند )مبرنغراد انرتنا�شيونال( تقوم 

الطبية  فيينا  وجامعة  وفاميد،  املفرق،  م�شت�شفى 

تديران م�شت�شفى العني.

موقعنا  زيارة  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد 

www.seha.aeاللكرتوين :

مادة اإعالنية
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تغذية

هذا الطعام يحمي العظام
اإعداد: با�سل ثريا

وسمك  والدجاج  واملعكرونة  واألرز  ولبنة  وجبنة 
التونا والبقوليات واالفوكادو واملوز.

العظام  مرضى  فهيم  الدكتور  ينصح  كما 
باملشي  لها  التعرض  يخشون  الذين  أو  واملفاصل 
والقيام  دقيقة،  و30   20 بني  تتراوح  ملدة  اليومي 
بحصة من الرياضة اليومية البسيطة والتي تشمل: 
والتعرض  واألطراف،  للجسم  اإلستطالة  حركات 
و8   6 بني  تتراوح  لفترة  الشمس  ألشعة  املباشر 
دقائق يومياً حتى يحصل اجلسم على احتياجاته 

اليومية من فيتامني »د«.

عالج وتوعية 

العالج  مع  يتكامل  ال��ذي  الطبي  العالج  وعن 
الغذائي، يوضح الدكتور فهيم أنه يتضمن العالج 
نحتاج  وقد  املصاب  اجلزء  راحة  ونقصد  بالراحة 
لعمل ضمادة، والعالج التحفظي ويشمل: استخدام 
والتأهيل  الطبيعية  واملعاجلة  املناسبة  األدوي��ة 
واحلقن املوضعي، وأخيراً العالج اجلراحي، مذكراً 
بأهمية حمالت التوعية والتثقيف الصحي والغذائي 
التي تقوم بها الهيئات الصحية والتعليمية احلكومية 
واخلاصة ووسائل اإلعالم، والتي توجه إلى جميع 
أفراد املجتمع، وُتسهم إلى حٍد كبير في الوقاية من 

أمراض العظام واملفاصل.

ي��ح��ت��اج ال��ن��اس 
خ����ص����وص����اً م��ن 
العاملني في مجاالت 
على  ضغطاً  تسبب 
واملفاصل  ال��ع��ظ��ام 
ورجال  كالرياضيني 
ال��ش��رط��ة وال��ق��وات 
وال��ع��م��ال  املسلحة 
وغيرهم إلى احلرص 
أنفسهم  وقاية  على 
أو  ح���وادث  أي  م��ن 
أو  غذائية  سلوكيات 

أضراراً  تسبب  حياتية 
يقال:  وكما  ومفاصلهم،  عظامهم  في  أمراضاً  أو 

»درهم وقاية خير من قنطار عالج«.
فما هي النصائح الطبية والغذائية ملرضى العظام 

واملفاصل أو للمعرضني لإلصابة بها؟
العظام  طبيب  فهي�م  محمد  أمي��ن  الدك��تور 
الع��امة  القيادة  في  الطبية«  اخل�دمات  ب���»إدارة 
لش�رطة أبوظبي، واحلاصل على درجتي املاجس�تير 
العظام  وجراحة  »أم��راض  مجال  في  و»البورد« 
أمراض  أنواع  أن  يوضح  واإلصابات«  واملفاصل 
واإلصابات  املفاصل،  أم��راض  تتضمن  العظام 
الكدمات والكسور واإللتواءات وتوابعها،  وتشمل: 
وإصابات  أمراض  وهي  بها،  املتعلقة  واجلراحات 
يعملون  الذين  األشخاص  لها  يتعرض  ما  كثيراً 
واملفاصل  العظام  على  ضغطاً  تسبب  مهن  في 
املسلحة  والقوات  الشرطة  ورج��ال  كالرياضيني 

والعمال وغيرهم.

اأ�سباب متعددة 

أم��راض  إل��ى  اإلن��س��ان  تعّرض  أسباب  وع��ن 
األسباب  أن  إل��ى  فهيم  الدكتور  يشير  العظام، 

أو  اإلنسان،  بها  يولد  أي  خلقية  وهي:  متعددة، 
تطورية نتيجة مشكالت النمو مثل: لني العظام، أو 
تفاعلية نتيجة التغيرات البيئية احمليطة، أو إصابية 
نتيجة اإلصابات واحلوادث التي تؤدي إلى الكدمات 
وغير  منها  احلميدة  األورام  بسبب  أو  والكسور، 
ذلك، أو بسبب مرض هشاشة العظام وترققها مع 

نقص فيتامني »د«.
يقول  واملفاصل،  العظام  أمراض  عوارض  وعن 
الدكتور فهيم: إن أبرز هذه العوارض هي التورم، 
املدى  وتأثر  االلتهابات(،  حال  )في  واإلحمرار 
األعصاب،  للمفصل، ومظاهر ضغط على  احلركي 

ومظاهر ضغط على األوعية.
ويضيف أن آالم الظهر تعد من األسباب الشائعة 
على  الثاني  السبب  تعتبر  حيث  الطبيب،  لزيارة 
املستوى العاملي لطلب املعاجلة الطبي، بينما تنتشر 
في  خاص  بشكل  الركبة  مفصل  والتهابات  آالم 
منطقتنا العربية وبخاصة في منطقة اخلليج، ويدعو 
كل من يشعر بهذه العوارض إلى سرعة مراجعة 
الطبيب املختص إليجاد عالج طبي وغذائي له قبل 

أن يستفحل املرض، ويصل إلى ما ال حتمد عقباه.

ن�سائح غذائية

وعن أنواع األطعمة واملشروبات التي تزيد من 
منها،  تخفف  أو  واملفاصل  العظام  أم��راض  حدة 
العظام  أم��راض  بعض  إن  فهيم:  الدكتور  يجيب 
اللحوم  بتناول  تتأثر  النقرس  مثل:  واملفاصل 
احلمراء، لذا ينصح بتجنبها أو التقليل من تناولها 
كالدجاج  البيضاء  باللحوم  عنها  واالستعاضة 

والدواجن واملأكوالت البحرية كاألسماك.
أما أنواع األطعمة واملشروبات التي تخفف من 
فيتامني  على  احملتوية  فهي  األم��راض  هذه  حدة 
الكدمات واإلصابات،  املهم جداً في حاالت  »سي« 
الطبيعية  األنسجة حلالتها  عودة  على  يعمل  حيث 
واليوسفي  والكيوي  والبرتقال  الليمون  مثل: 
وتلك  األخضر،  والفلفل  )الطماطم(  والبندورة 
واللنب  والبيض  كاحلليب  بالكالسيوم  الغنية 
أنواعها،  على  واألجبان  واللبنة  )الزبادي(  الرائب 
مهم  عنصر  وهو  املغنيسيوم  على  احملتوية  وتلك 
للعضالت مثل: البندق واللوز والكاجو والسبانخ 
والتني  السردين  وسمك  بقشرتها  والبطاطا 
املجفف واملياه الطبيعية، وتلك الغنية بفيتامني »ب 
األعصاب  لنهايات  مغذيا  يعتبر  الذي  املركب«، 
األوراق  ذات  واخل��ض��راوات  البيض  مثل: 
اخلضراء والداكنة واملكسرات والقمح واحلبوب 
)زبادي(  رائب  لنب  من  ومشتقاته  واحلليب 

 األغذية الغنية 
بالكالسيوم 

والمغنيسيوم 
وفيتاميني »سي« 

و»ب المركب« تفيد
 مرضى العظام 

الدكتور أمين فهيم
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اأكتب مرادفات الكلمات اأدناه 

يف العمود الو�ضط حت�ضل على الكلمة املطلوبة.

عمود الكلمات

1- رجل دين مسيحي.   2- عملة آسيوية.   3- مادة حارقة.
4- حذرت.   5- املفيد.   6- القاتل احملترف.   7- صارم.

8- مصنع.   9- جواهر.   10- هدم.
> صحابي جليل

حتتوي هذه ال�ضبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�ضم

اإىل 9 خانات �ضغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزم��ة من 

1 اإىل9، �ضرط عدم تكرار الرق��م اأك��ث���ر من مرة واحدة يف كل مرب���ع كبري 
ويف كل خط اأفقي وعمودي.

سودكو

تراثيات..
> كان امللك الناصر صاحب مصر يرفع من مقام ابن تيمية كثيراً وأراد أن يقتل من افتوا بخلعه 
من العلماء وحثه أن يفتيه في قتل بعضهم. فأنكر ابن تيمية أن ينال أحداً منهم بسوء وقال له: إذا 
قتلت هؤالء ال جتد بعدهم مثلهم. فقال له الناصر: إنهم آذوك وأرادوا قتلك مراراً. فرد ابن تيمية: 
من آذاني فهو في حّل ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منهم. أنا ال أنتصر لنفسي. ومازال به 
حتى حلم عنهم السلطان وصفح. وكان قاضي املالكية ابن مخلوف يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية، 

حرَّضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا.

ابتسم.. 
> الزوج:)على فراش املوت( سامحيني يا زوجتي اعتذر عن خيانتي لك.

الزوجة: أعرف.. ولهذا وضعت لك السم في الطعام!!

> شخص كرمي جداً جداً نشب في بيته حريق
وعندما وصل رجال اإلطفاء أقسم عليهم أن ال يقوموا بعمل شيء قبل تناول الطعام!! 

> أحدهم خرج في جنازة زوجته واجلميع يبكون وهو يضحك
فسألوه: ملاذا تضحك؟

فقال: هذه املرة األولى التي أعرف فيها أين تذهب زوجتي!!

   أقوال وِحكم..
> احلب سيناريو تقوم املرأة بتمثيله ويقوم الرجل بتمويله.

> الكسل أن تعتاد الراحة قبل أن يحل بك التعب.
> الصبر فن إخفاء نفاد الصبر.

عزيزي القارئ.. نضع بني يديك سؤالني أجب عنهما بالشكل 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

ال�سوؤال االأول وجائزته : قلم فاخر

٭ تاأ�ض�ضت اخلدمات الطبية يف �ضرطة اأبوظبي يف الثالث من 

�ضهر دي�ضمرب باأمر من معايل وزير الداخلية، وذلك يف العام؟ 

-في ديسمبر عام 1966   -في ديسمبر عام 1968   -في ديسمبر عام 1970

ال�سوؤال الثاين وجائزته : قلم فاخر

٭ ما املق�ضود ب� »الدوباية« يف الرتاث الإماراتي؟

الفائز بالسؤال األول العدد »491«
حممد �ضعيد ال�ضام�ضي

الفائز بالسؤال الثاني العدد »491«
را�ضد املعمري

حل مسابقة العدد »491«
حل السؤال األول:  نوفمبر عام 2000

أو  الصوف  من  مصنوع  غطاء  وهو  البطانية  الثاني:  السؤال  حل 
القطن  

كوبون ال�سوؤال االأول العدد )492(

كوبون ال�سوؤال الثاين العدد )492(

عمودي

1- طبيب وعالم عربي.
2- مصيدة- حرف موسيقي.

ملكة  والتصرف-  العقل  في  راشد   -3
عربية قدمية.

4- أحد فروع سالح اجليش.
5- للتأفف- جنيع- حفل زفاف.

6- غنج - سير على الركبة.
7- أداة نداء- دفن حياً- يابسة.

8- شّرع »م«- قرع اجلرس- طريق.
9- أجبرت- للندبة.

10- من أسماء احلصان- يتزوج.
11- مدينة سورية أثرية- ارتدى الثوب.
برأس  لُقِّب  الطعام- جاهلي  إعداد   -12

الكفر.

الكلمات المتقاطعة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل

2 3 1 6

7 3 2

6 5 7

7 2 6

3 2 5 8

9 6 5

4 8 2 6

2 4 3

1 6 8 2
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نزهة

مسابقة

اأفقي

1- الشعور- عملة خليجية.
2- مجلة إماراتية.

3- ناضج.
4- من أجزاء البيضة- نقيض معنوي.

5- راحة اليد- قطع- تنتج عن.
6- ط��ائ��ر خ��راف��ي- ج��م��ع- وح��دة 

مساحة »م«.
7- حزن وهم- سهل سوري خصيب.

حرف   - هجري  شهر  س��ارق-   -8
عطف.

9- حشو الطلقة- صاحب قدر ومكانة.
10- أكل الطعام- حذر.

11- وثب »م«- عاصمة أوروبية.
12- صحابي جليل.
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من هنا وهناك

 املمثلة شيناي غرميز خالل مشاركتها في حفل »ونتر وندرالند« باستديوهات سايرن 
في كاليفورنيا بالواليات املتحدة.

ُمحتج مشارك في حركة »احتلوا وول ستريت« بعد ساعات 
من إخالء الشرطة للمعتصمني في »حديقة زوكوتي« في منهاتن نيويورك.

التي ُتعتبر أضخم منتج لقصب السكر في البالد.ُمزارع يحصد محصول قصب السكر في »اتار براديش« الهندية 

فريق الفرسان اإلماراتي للعروض اجلوية يرسم علم اإلمارات
 في سماء دبي خالل معرض دبي للطيران.

متعامل 
في بورصة 

نيويورك 
عقب اإلعالن 

عن تشكيل 
حكومة مونتي 

في إيطاليا. 
وقد شهدت 

األسواق 
العاملية الشهر 

املاضي 
اضطرابات 

متكررة نتيجة 
أزمة اليورو 

والديون 
األميركية.

 ُمحاربون ُقدامى يشاركون في يوم الهدنة بني أملانيا وقوات احللفاء في 
إحدى مناطق اسكتلندا بالوقوف دقيقتي صمت على أرواح الذين ُقتلوا في 

احلرب العاملية األولى.

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«
ي«

جيت
«

سائق 
»الفورموال 
1« األسباني 
فرناندو 
الونصو 
يقود 
سيارته 
في »ميدان 
ياس« 
بأبوظبي 
خالل 
َفعاليّات 
سباق 
اجلائزة 
الكبرى.

سيارات 
ملصنع هوندا 

في منطقة 
راجونا 

الصناعية 
بتايالند 

وقد غرقت 
في مياه 

الفيضانات 
التي اجتاحت 
البالد ُمخلِّفًة 

أضراراً 
اقتصادية 

جسيمة.
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والشباب تحت  الثقافة  وزير  العويس  عبدالرحمن  معالي  وحضور  رعاية 
نظمت  والرياضة«،  للشباب  العامة  »الهيئة  رئيس  املجتمع  وتنمية 
»الهيئة« مؤمتراً حضره »220« قيادياً رياضياً من أصل »350« وجهت 
لهم الدعوة حلضور هذا التجمع الرياضي اإلماراتي الكبير، والذي كان 
حتت عنوان: »رياضة اإلمارات واقع وطموح«، وحتدثت فيه نخبة من اإلماراتيني واألخوة العرب 

أصحاب التجارب امليدانية واإلدارية.
وعلى مدار يوم كامل، وفي أربع جلسات على التوالي، مت عرض كافة العوائق واملشكالت 
التي تعترض مسيرة األندية واالحتادات الرياضية على حٍد سواء نحو حتقيق طموحاتها التي 

تنعكس على مستوى فرقنا الرياضية أندية أو منتخبات، والتي هي الواجهة احلقيقية للدولة.
وما أعجبني شخصياً طرح »الهيئة العامة للشباب والرياضة« وعلى لسان أمينها العام الذي 
شدَّد على أن تكون االحتادات واألندية الرياضية شريكة في حل املشكالت واملعوقات وتذليل 
الِصعاب، وأال تقوم بعرض املشكالت على »الهيئة« فقط من دون طرح احللول بشفافية، إذ أن 
من شأنها أن تكون جهة مساعدة »للهيئة« وشريكة في صنع القرار الرياضي على اعتبار أن 
املصلحة والهدف هما واحد بني »الهيئة« من جهة، واالحتادات واألندية الرياضية من جهة ثانية.
املعنية  املؤمتر وهي  الرياضية واألندية عن  ولكن لألسف شكل غياب عدد من االحتادات 
باحلدث عالمة استفهام كبيرة لدى املسؤولني في »الهيئة« من قبل وسائل اإلعالم خصوصاً 
إذا ما عرفنا أن االحتادات الغائبة بلغ عددها 12 احتاداً من أصل 31 احتاداً، وهذا مؤشر خطير 
يدل على عدم اكتراث الغائبني بقيمة هذا احلدث، وما يترتب عليه من نتائج تسهم في وضع 
املؤمتر  فهذا  واالحتادات،  األندية  ُتصادف  التي  واملعوقات  املشكالت  ألغلب  املناسبة  احللول 
كشف للمسؤولني في »الهيئة« ما حتدثنا عنه كإعالميني رياضيني وطالبنا مبحاسبة املقصرين 
إدارياً، نظراً ألن هذا التقصير ينعكس بالسلب على الرياضيني امليدانيني من الالعبني واملدربني 

واملشرفني وخالف���ه.
معينة  معايير  تضع  بأن  والرياضة«  للشباب  العامة  »الهيئة  في  املسؤولني  نطالب  وعليه 
للمرشحني لعضوية االحتادات الرياضية على اعتبار أن املرحلة املقبلة حتتاج إلى إداريني مثابرين 
لديهم االبتكار والوقت الكافي للعطاء، فرياضة اإلمارات حتتاج لقفزات، وسقف اإلجنازات ال بد 

أن يكبُر نظراً ملا يصرف على الرياضة من موارد مالية محلياً واحتادياً.

غياب غير مبرر

عل�ي ح��مي�د

Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معل��ق ريا�ض���ي
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اإلمارات،  في  الوطنية«  األوملبية  »اللجنة  أكدت 
»األلعاب  دورة  استضافة  بطلب  تتقدم  لن  أنها 
األوملبية للعام 2020«، حيث أفادت دراسة اجلدوى 
»األلعاب  دورة  استضافة  على  دبي  قدرة  حول 
مت  قد  التحتية  البنية  من   ٪70 ب��أن  األوملبية« 
األفضل  التوقيت  أن  إال  وإجنازها،  لها  التخطيط 
االستضافة  بطلب  التقدم  هو  لإلمارات  واملناسب 

»لأللعاب األوملبية في عام 2024«. 
وعقب هذا القرار الذي أحدث ردة فعل مغايرة 
في الوسط الرياضي اخلليجي أدى إلى إعالن قطر 
الستضافة  الدوحة  طلب  مللف  الرسمي  االنطالق 
»دورة األلعاب األوملبية وألعاب ذوي االحتياجات 

لماذا تراجعت اإلمارات
عن طلب استضافة 

»األلعاب األولمبية 2020«؟ 
املرافق واملن�ضاآت الريا�ضية واخلربات املا�ضية وراء قوة »ملف 2024« 

حتقيق – اأحمد حافظ

برئاسة  آل مكتوم مجموعة عمل  محمد بن راشد 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
احلكومي  القطاعني  ممثلي  تضم  دبي  عهد  ولي 
املرافق  لتقييم  الرياضة  وخبراء صناعة  واخلاص 
»برايس«  شركتي  وأج��رت  دبي،  في  الرياضية 
جدوى  دراسة  وبابيوالس«  كوبرز  و»وترهاوس 
في هذا الشأن لتحديد ما إذا كانت دبي قادرة على 
التقدم بطلب استضافة دورة األلعاب االوملبية في 

العام 2020 أو التي تليها. 
لم  ملاذا  هو:  حالياً  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
األلعاب  »دورة  استضافة  بطلب  اإلمارات  تتمسك 
كافة  متلك  وأنها  خاصة   ،»2020 في  األوملبية 
وإرجاء  االستضافة  لهذه  تؤهلها  التي  املعطيات 
الطلب إلى 2024، وما سر هذا القرار رغم أن كل 
اخلبراء الرياضيني األوملبيني أعلنوا قدرة اإلمارات 
اللجنة  أك��دت  أن  بعد  خاصة  االستضافة  على 
أنها لن تتقدم بطلب استضافة  األوملبية اإلماراتية 

»دورة األلعاب األوملبية 2020«؟ 
وحول هذا املوقف، أكدت املغربية نوال املتوكل 
أن   :»999« ملجلة  الدولية  األوملبية  اللجنة  عضو 
اإلمارات قادرة على استضافة األوملبياد من خالل 
املنشآت الرياضية الضخمة والكبيرة التي مُتثل بنية 

حتتية رياضية تفخر بها أي دولة.
استضافت  اإلم��ارات  أن  إلى  املتوكل  وأش��ارت 
املختلفة،  األلعاب  في  العاملية  البطوالت  من  العديد 
في  خاصة  رياضية  عاملية  سمعة  لها  وباتت 

العاصمة أبوظبي.
»أوملبياد  الستضافة  قطر  تقدمت  وأضافت: 
2020«، حيث زادت ثقتها بنفسها بعد فوز ملفها 
أن  بعد   ،2022 القدم  كرة  مونديال  باستضافة 
جنحت في استضافة بطولة العالم للصاالت املغلقة.
إن اإلمارات تقدمت الستضافة  املتوكل:  وقالت 
ضرورة  على  يحملها  ما  وهو   »2024 »أوملبياد 
خاصة  املنافسات،  على  قادرين  رياضيني  وجود 
تؤهلها  التي  املنشآت  العديد من  الدولة متلك  وأن 

الستضافة احلدث في أي وقت.
احلدث  لهذا  اإلم��ارات  استضافة  إمكانية  وعن 
الفعاليات  املناخية لهذه  األوملبي ومالئمة الظروف 
الكبرى، قال ستيف ريدجريف عضو »اللجنة املنظمة 
لدورة األلعاب األوملبية«: »لندن 2012« ل� »999«: 

»بالطبع الظروف املناخية سيكون لها تأثيرها، حيث 
إن هناك 26 لعبة أوملبية بعضها يحتاج إلى طقس 
مختلف ولكن هذا أمر ميكن تداركه والدخول في 
نقاش بشأنه مع اللجنة األوملبية الدولية، إضافة إلى 

توفير املالعب والصاالت اخلاصة بالبطولة«.
وقال: »أعتقد أن اإلمارات متتلك من اإلمكانات 
األلعاب  بقية  إقامة  لها  يضمن  ما  الشأن  هذا  في 

األخرى«. 
»املجلس  رئيس  الفهد  أحمد  الشيخ  وأوض��ح 
أن مدينة دبي  له  األوملبي اآلسيوي« في تصريح 
متلك فرصة كبيرة للحصول على شرف استضافة 
»دورة األلعاب االوملبية عام 2024« في حال تقدمت 

بطلب ترشيحها.
وأضاف: أنه لدى دبي املقومات املطلوبة للتصدي 
ألكبر حدث رياضي في العالم من منشآت رياضية 
وبنية حتتية وشبكة مواصالت حديثة، وعدد كبير 

من الفنادق مبختلف الفئات.
دبي  تستضيف  أن  يفضل  أنه  إلى  أشار  لكنه 
دورات مجمعة لرياضات متنوعة في توقيت واحد 
»دورة  مثل  احتضان حدث  قبل  اخلبرة  الكتساب 
األلعاب األوملبية«، ألن ذلك سيشكل إضافة مهمة 

في ملفها.

املاضية  األع��وام  في  استضافت  دبي  أن  يذكر 
»الغولف«  في  منها  العاملية  ال��دورات  من  العديد 
العالم  )ك��أس  القدم«  و»ك��رة  املضرب«  و»ك��رة 
للشباب دون 20 عاما سنة 2003( وغيرها، ونظمت 

أخيراً بطولة العالم للسباحة داخل حوض صغير.
هناك  أن  اإلماراتية«  األوملبية  »اللجنة  وتعتبر 
70٪ من البنية التحتية قد مت التخطيط لها وإجنازها 
في دبي، وأن التوقيت األفضل واملناسب لإلمارات 
 ،2024 عام  أللعاب  االستضافة  بطلب  التقدم  هو 
االوملبية  األلعاب  دورة  استضافة  وأن  خاصة 
بالنسبة  حلم  مبثابة  ستكون  األوسط  الشرق  في 
للمنطقة بأكملها، ما يسهم في أن يضيف قيمة إلى 
احلركة األوملبية ذاتها، وللشباب في العالم العربي 

على حٍد سواء.

امل�ساركات املقبلة 

األوملبية  »للجنة  التنفيذي  املكتب  وش���دَّد 
اإلماراتية« برئاسة يوسف السركال النائب األول 
لرئيس اللجنة األوملبية على ضرورة متابعة الالعبني 
املرشحني للتأهل إلى دورة األلعاب األوملبية بلندن 
والبطوالت  األوملبية  التصفيات  ومتابعة   ،2012
املؤهلة التي يخوضونها خالل الفترة املقبلة.وتقرر 
الطلب من »اللجنة الفنية األوملبية« اختيار العب أو 
العبة للترشيح النتخابات جلنة الالعبني األوملبيني 
الدولية واملزمع إجراؤها على هامش »دورة األلعاب 

األوملبية« في لندن 2012.
عام  مدير  املسلَّم  حسني  قال  املجال،  هذا  وفي 
»ناقشنا  ل����»999«:  اآلسيوي  األوملبي  املجلس 
املقبلة  األوملبية  األلعاب  في  اآلسيوية  املشاركة 
األوملبية  اللجان  واحتياجات   2012 عام  لندن  في 
اآلسيوية والرياضيني اآلسيويني في هذه األلعاب«.
وأشار املسلَّم، إلى أن املجلس األوملبي اآلسيوي 
هو اجلهة الوحيدة في جميع القارات التي استحدثت 
الدولية  األوملبية  اللجنة  في  القارة  ألعضاء  جلنة 
باللجنة  سميت  عضواً  عشرين  قرابة  وعددهم 

االستشارية ألعضاء اللجنة األوملبية الدولية.

»اللجنة  رئيس  نائب  أكد  حيث   ،»2020 اخلاصة 
األوملبية القطرية« الشيخ سعود بن علي آل ثاني أن 
طلب االستضافة ميثل امتداداً للدورات والبطوالت 
كأس  من»  ب��دًءا  قطر  استضافتها  التي  الناجحة 
اآلسيوية  األلعاب  ودورة   ،»1995 للشباب  العالم 
النظير،  منقطع  التي القت جناحاً  الدوحة«  »آسياد 
وهو  قطر  به  فازت  الذي  املهم  امللف  إلى  إضافة 
تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي ميثل 

نقلة كبيرة في عالم البطوالت.
وقد رسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله« استراتيجية دبي الرياضية 

اإلستراتيجية  هذه  وركزت  التسعينيات،  بداية  في 
املنطقة  إلى  العاملية  الرياضية  األحداث  جذب  على 
وإتاحة  إليجاد  محاولة  في  دب��ي  إل��ى  وحت��دي��داً 
مختلف أنواع األحداث الرياضية املتميزة والراقية 
الذي  العاملي«  دبي  »كأس  فيها  مبا  املنطقة،  في 
تتفرد دبي باستضافته، و»دبي ديزرت كالسيك«، 
وبطولة ليدز ماسترز »لغولف السيدات«، وبطوالت 
الرجبي،  سباعيات  وكذلك  للتنس،  دبي  »باركليز« 
وبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة وبطولة 
األولى،  الفئة   – السريعة  الزوارق  لسباقات  العالم 

فضالً عن »ماراثون دبي«.
الشيخ  السمو  صاحب  كلَّف   ،2009 عام  وفي 

من المالعب

الشيخ أحمد الفهدنوال املتوكليوسف السركال
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رئيس  الكمالي  أحمد  املستشار  يستطع  لم 
قلقه  يخفي  أن  القوى  أللعاب  اإلماراتي  االحت��اد 
من املسؤولية الكبيرة املُلقاة على عاتقه بعد فوزه 
مبقعد في مجلس إدارة االحتاد الدولي للعبة، والتي 
الكورية اجلنوبية وسط  أجريت في مدينة دييجو 
منافسة 23 مرشحاً، األمر الذي جعله أول إماراتي 
يتربع على هذا املقعد الدولي وسابع عربي منذ 99 

عاماً.
على  مجلة»999«  الكمالي،حرصت  فوز  وبعد 
االحتاد  عضو  عقل  في  يدور  مما  أكثر  االقتراب 
التي  واخلطط  األوراق  وما  األلعاب«،  الدولي»ألُم 
ينوي طرحها بشكل عام أو من أجل إنعاش اللعبة 
وذلك  اخلليج،  ومنطقة  اإلم��ارات  في  وبطوالتها 

خالل فترة واليته التي تنتهي في أواخر 2015.
> إلى أي مدى تشير النتائج التي حققتها في 

االنتخابات؟
الذي  الكاسح  الفوز  ينكر  أن  أحد  - اليستطيع 
حتقق في االنتخابات، بعد أن لعبت بلغة االنتخابات 
بأصوات القارة العربية، وهو املصطلح الذي أطلقته 
الدول  أص��وات  بكل  فزت  حيث  االنتخابات،  بعد 
العربية املوجودة في القارتني اإلفريقية واآلسيوية 

أحمد الكمالي لـ»999«:

ورقة» القارة العربية« وراء فوزي
في االتحاد الدولي أللعاب القوى

حوار: اأحمد حافظ

> ماذا حققت مع احتادك خالل الدورة احلالية؟
- في عام 2009 حصل االحتاد على جائزة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
الدولة،  في  احت��اد  ألفضل  الله«  دب��ي»رع��اه 
نادياً، وعدد   23 إلى   19 األندية من  وزاد عدد 
املشاركني في برامج االحتاد من 600 إلى 2400 

مشارك.
> كيف يتم إعداد البطل األوملبي وجتهيزه؟

- إعداد البطل يختلف من لعبة إلى أخرى، فمثالً 
البطل األوملبي في ألعاب القوى يحتاج إلى مليون 
درهم في العام الواحد، باإلضافة إلى اجلهاز الفني 

املختار بدقة والبرنامج املعد بشكل علمي.

مالعب جديدة

> ميزانية احتاد ألعاب القوى هل تكفي؟
- بصراحة امليزانية غير كافية وال تساعد على 
وباألخص سمو  دعم شيوخنا  ولوال  إعداد العب، 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي 
الشيخ  وسمو  الرياضي«،  دبي  »مجلس  رئيس 
هزاع بن زايد رئيس »مجلس أبوظبي الرياضي«، 
ومسؤولينا الرياضيني، ما استطعنا أن نستمر في 
الشارقة،  ملعب  قريباً  نتسلَّم  برنامجنا.وسوف 
واستضاف   دبي،  في  آخر  ملعب  إلى  باإلضافة 
ملعب العني البطولة العربية، وفي حالة إنشاء صالة 
استضافة  نضمن  فسوف  القوى،  أللعاب  مغطاة 

بطولة العالم للصاالت في اإلمارات.
لرئاسة  االنتخابي  برنامجك  حوى  م��اذا   <

االحتاد اإلماراتي؟ 
- حاولت أن أضع لنفسي حلماً أسترشد به في 
الوصول  يتضمن  كان  حيث  االنتخابي،  برنامجي 
إلى عضوية االحتاد الدولي، وأحلم اآلن في تنظيم 
العالم  بطولة  ألن  الكبرى،  اجلائزة  جوالت  إحدى 
أللعاب القوى أهم لعبة رياضية في العالم لكونها 
األلعاب  دورات  ميداليات  من   ٪33 ب�  تختص 

األوملبية الصيفية.
> هل حققت كل أحالمك؟

التي أسعى  الكثير من األحالم  أمامي  - مازال 
بعدما  كبيراً،  إجنازاً  صنعت  أنني  رغم  لتحقيقها 
حصدنا في دورة واحدة ما حصدته ألعاب القوى 

طوال 40 عاماً من تاريخها.
بطولة  في  األخيرة  للمشاركة  تقييمك  ما   <

العالم أللعاب القوى؟ 
كنت  وبالطبع  لآلمال،  مخيبة  نتائجنا  جاءت   -
أمتنى أن تكون نتائجنا أفضل من ذلك، نظراً ألسماء 
العربية  نتائجنا  السابقة، وكانت  العبينا وأرقامهم 

في البطولة أقل من املتواضعة.
> ماذا تعني لك »قاعدة الناشئني«؟

 50 قرابة  تضم  ناشئني  قاعدة  حالياً  منلك   -
أوملبية  مدرسية  دورة  ننظم  أن  وأملنا  ناشئاً، 
الختيار املواهب استعداداً ملشاركتهم مستقبالً في 

البطوالت الدولية باسم املنتخب اإلماراتي. 

بسبب  ممثلها  غاب  حيث  ُعمان،  سلطنة  عدا  ما 
تأخره عن احلضور، وهذا األمر يدل على أننا منلك 

قوة ال ُيستهان بها في أي معركة انتخابية.
> هل هناك فوارق كبيرة بني األرقام؟

- حصلت على أعلى األصوات أي 137 صوتاً، 
وبرغم  مرة،  ألول  االنتخابات  أخوض  أنني  رغم 
اخلطط واالتفاقات التي كانت جميعها تشير إلى أن 

موقفي في غاية الصعوبة.
االحتاد  مقاعد  على  املرشحني  عدد  كان  كم   <

الدولي؟
منهم  مقاعد  تسعة  لنيل  23 مرشحاً  تنافس   -
ثالثة أعضاء من آسيا، وكانت بالفعل قصة صراع 

كبرى.
> ما جتهيزاتك واستعداداتك لهذه املوقعة؟

وقمت  اليوم،  هذا  أجل  من  للحظة  أتوان  لم   -
االنتخابية،  التربيطات  أجل  من  دولة   48 بزيارة 
وعرض برنامجي االنتخابي الذي قوبل بالترحاب 
بعد مناقشته مع أعضاء ورؤساء االحتادات القارية 
لالنتخابات  إع��دادي  برنامج  وتضمن  واألهلية، 
48 دولة  تنقلت خاللها بني  العمل،  من  يوماً   547
جميع  في  باملشاركة  وقمت  االنتخابي،  للترويج 
بطوالت أوروبا واجلائزة الكبرى تقريباً، وأجريت 
رؤساء  معظم  مع  مستوى  أعلى  على  اتصاالت 
العالم، وفي  القوى في  الوطنية أللعاب  االحتادات 
مقدمتها الدول العربية، وعاونتني جلنة مكونة من 

12 عضواً.
داخل  وج��ودك  من  اإلم��ارات  تستفيد  كيف   <

االحتاد الدولي؟
- االستفادة كبيرة، ألنني سأكون سفيراً للدول 
العربية بشكل عام واخلليج على وجه اخلصوص، 
البطوالت  تفاصيل  كافة  شرح  على  لقدرتي  نظراً 
االحتاد،  ننوي استضافتها مستقبالً ألعضاء  التي 
باإلضافة إلى أنني أكثر من يقدر على الدفاع عن 
تنظيم  إلى  باإلضافة  العربية،  احتاداتنا  مصالح 
بطولة  ستعتبر  والتي  بالعني،  العربية  البطولة 
ثماني  فيها  وتشارك  الدولي،  لالحتاد  رسمية 
العباً،   20 إلى  باإلضافة  للزيادة  قابلة  العبات 
الفني  اجلهازين  في  اإلماراتي  الفريق  وسيشمل 

واإلداري 40 شخصاً.

العقيد: عبد امللك جاين

abdjani@hotmail.com

أين القصور؟
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يوم مولدي وقف اجلميع حولي يضحكون وُيهللون بقدومي،  بينما أنا أبكي في 
وفترة  فترة  وبني  البكاء  عنوانه:  دوماً  فاملولود  عيني  من  تنهمر  والدموع 
يتوالى الدمع منهمراً من العني كسيل النهر سواء رغبة في ِفطام من الصدر 
أو شيىء يروي الظمأ، وما هي إال سنوات َمرت وكانت هي فترة من الالعنوان 
وال نعرف للمستقبل ِقبلة وال للهدف وجهة، وما هي إال حلظة وتقلد زايد اخلير والعطاء 
والية إمارة أبوظبي ففكر وقرر وعمل ولم يتوقف، فقام بتطوير اإلمارة، في حني أن نظرته 
كانت أكبر وأشمل، فكان إلهامه وإصراره على ترسيخ روح الوحدة والتحدي مع النفس 
والذات وذلك من أجل البناء األكبر، فجاءت الفرحة الكبيرة وبزغت جنمة االحتاد في األفق 
وأطلت بنورها لتنير أرجاء املعمورة، واخلبر اليقني لكل املقيمني على أرض الكون مبيالد 
دولة االحتاد، وها هي حلظات حتى اعترفت األمم باالحتاد وعم الفرح والسرور في كل 

القلوب وامتألت األعني دموعاً من الفرح بالبشرى واخلبر السعيد. 
لقد بدأت عجلة التقدم والنماء في الدوران وكانت فلسفة القائد تتجلَّى في بناء البشر قبل 
احلجر، وأطلق مقولته بأن »الشباب هم الثروة احلقيقية للوطن«، فلم يتردد أحد من بني 
أمتي في تنفيذ وحتويل األقوال إلى أفعال، فعقدوا العزم وعملوا بكل تفاٍن وإخالص حتى 
حتوَّلت اإلمارات إلى َخلّية نحل تفرز عسالً وتطوراً وعمراناً ... ومع جهود الشباب جاءت 
اإلجنازات وحتققت النتائج، فتأهلنا للنهائيات وأحرزنا البطوالت وبني محطة وأخرى تدمع 
أعيننا فرحاً وابتهاجاً ولعل أبرزها الوصول لنهائيات كأس العالم 1990 وامليدالية الذهبية 

للرماية في أوملبياد اليونان 2004 وخليجي 18.
إننا نؤمن بأن قضاء الله وقدره فوق كل اعتبار. وإمياناً بأن اجلميع راحلون والبقاء 
لوجهه الكرمي... متر علينا حلظات من عمر الوطن وكأنها دهور وأحقاب، وما هو إال خبر 
يزلزل األبدان ويهز األرواح وبه يرتدي الوطن سواداً ويبكي العالم كله على فراقك يا 
والدي زايد وبكى أبناء الوطن على ِفراقه حتى أبيضت أعينهم من شدة البكاء. ويقيني 
لو جمعت في ذلك اليوم دموع كل من بكى على فراق زايد لتشّكل نهر وسال السيل في 
وطني... كيف ال وهو حكيمنا ووالدنا... فالبكاء لم يقتصر على البشر بل حتى الشجر... 
لوجوه  والفرحة  البسمة  وتعود  املنهمر...  والدمع  املستمر  البكاء  في  اجلميع  واستمر 
اجلميع بتولي خليفة قيادة دفة االحتاد فهو خير خلف خلير سلف... مؤكدين للعالم بأن 
بناء االحتاد والذي أسسه زايد سيبقى شامخاً وبأيٍد أمينة ويسير نحو األمام بكل هّمة 
واقتدار... مقتبسني من األمل نوراً نهتدي به في طريق التّطور والعمران. واليوم تدمع 
عيوننا فرحاً وابتهاجاً وسروراً ونحن نحتفل بالعيد ال� 40 مليالد االحتاد... وبه نبتهل إلى 
العلي القدير َجلَّت قدرته بأن يحفظ هذا االحتاد من شرور الطامعني وميتّع قائدنا مبوفور 

الصحة والعافية وللوطن كل تقّدم وازدهار وللرياضة كل فوز وإجناز وانتصار.
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يداحت’ا ينطولا سسلجملا وضضع
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإ’ا ةلود

»احلمد لله« هي أفضل ما ميكن أن يقوله أي فرد إماراتي أو حتى مقيم في دولة اإلمارات على نعمة األمن 
واالستقرار التي ننعم بها هنا وسط كل األحداث التي تعصف بالعالم العربي والتي جعلته يفور من االضطرابات 
للتغييرات اإليجابية التي  السياسية، فأصبح محالً لالضطرابات ومحالً للفوضى التي يعتبرها بعضهم أساساً 
نتمنَّى أال يطول الوقت حتى تأتي وتظهر رأفة بالشعوب التي ال ذنب لها سوى رغبتها في العيش بكرامة وفي 

أوضاع تستحقها وفق املتاح لها في دولها من إمكانات مادية وبشرية.
اإلمارات العربية املتحدة حتتفل في ديسمبر 2011 بيومها الوطني األربعني، بعد جتربة وحدوية نادرة لم جند 
لها مثيالً على مستوى العالم، حتى على مستوى الدول األوروبية التي احتدت فيما بعد في تنظيمات وتكتالت 
اقتصادية ال ميكن اجلزم بنجاحها، كون ذلك حدث حديثاً ولم متر عليه محن أو خطوب لنرى مدى قدرته على 
مواجهتها أو حتى الصمود في وجهها، بينما دولة اإلمارات عندما احتدت إماراتها السبع احتدت في الوقت العسير، 
واستطاعت مواجهة الكثير من التحّديات التي كان من أهمها ِقلة املوارد املادية، وتخطت ذلك باالعتماد على اإلنسان 
الذي أدار عجلة التنمية فيها حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من تطور وجناح تغبطها عليه كثير من الدول، ذلك 
أن اإلجنازات ممكنة، والتطور ممكن، لكن األمن واالستقرار غير متاحني وممكنني للجميع إال عندما يكون الرضا 
عن القيادة واحلكومة نابعاً من أعماق الشعب وهو ما يشعر به أبناء اإلمارات جتاه احلكومة التي جعلتهم أولوية 
فمنحتهم حقوقهم، وأّدت ما عليها من واجبات من أجل كرامتهم ورفعتهم، فبذلوا كإماراتيني كل ما بوسعهم من 
أجل تنمية الدولة وتطويرها، في عالقة رائعة تقوم على الود واالحترام والتقدير املتبادل الذي جعل األربعني عاماً 
املاضية  منوذجاً يستشهد به دولياً على دولة حققت الكثير في زمن قياسي مقارنة بغيرها من الدول التي فاقتها 

في إمكاناتها املادية والبشرية، وفاقتها تاريخاً وفي مسائل أخرى ال حصر لها.
اليوم ونحن نقف محتفلني باليوم الوطني األربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وسط ِخضم األحداث الكبرى 
التي تكابد الدول العربية من أجل مواجهتها، وإزاء مشاعر القلق التي تنتاب اجلميع من رياح التغييرات التي هبت 
على بعض دول املنطقة، نتساءل عن املرحلة املقبلة، بتحدياتها وموجباتها علينا كإماراتيني بل يفترض بنا احلفاظ 
على ما حتقق واملضي به نحو حتقيق األفضل، السيما ونحن ندرك أننا لم نصل إلى مرحلة الكمال، وندرك أن 

الكمال لله وحده.
إذا كان اجليل احلاضر اليوم قد استطاع خلق ثورات أتت بتغييرات في بعض دول املنطقة ال ميكن احلكم على 
مدى جناحها من عدمه في املناطق التي ولدت فيها، فلنا أن نتخيَّل أي نوع من الثورات سيأتي به اجليل القادم 
وفق ما ُيتاح له من أدوات وإمكانيات السيما وقد أصبحت التيارات التي ُتوّجه فكره، والوسائل التي تنوع أدواته 
متعددة وال ميكن حصرها أو حتى اكتشاف بعضها، ما يعني احلاجة إلى احتاد أكبر بيننا وبني بعضنا كأفراد 

ينطلق من مرتكزاتنا وثوابت مجتمعنا.
االعتداد بالتاريخ وحده ليس كافياً، والتعلق باألحالم وحدها ليس أمراً كافياً، وعندما تكون اآلمال كبيرة أو 
صغيرة يبقى حتقيقها مرهوناً بنفوس أصحابها الذين البد وأن يؤدوا ما عليهم من واجبات املواطنة احلقيقية 
إذا ما أرادوا املزيد واألروع لهذا الوطن. فإذا كانت لنا كإماراتيني حقوق، فإن علينا في املقابل واجبات ال ميكن 
التملص منها أو التقاعس في تأديتها، وهذه الواجبات ال تنحصر في مسألة وظائف نؤديها ومهام أعمال ُتطلب 
منا كموظفني بل تتجاوز ذلك إلى مهام أكبر على مستوى أنفسنا التي البد أن متثل الدولة خير متثيل، والبد 
أن ُتربى الذوات خير تربية تنعكس على جيل بأكمله نتحمَّل مسؤولية إعداده للمستقبل الذي سيواجه املزيد من 
التحّديات التي البد من إعداده لها ليكون قادراً على احلفاظ على احتاد اإلمارات بقوته التي بدأ بها، فهذه املسألة 
األهم، فمتى كان هذا اجليل موجوداً أصبحت اإلجنازات ممكنة، وأصبح األمن مستمراً وحظينا باستقرار أكبر ال 
ميكن ألي دولة أن تنعم به إال من خالل أفراد مستقرين نفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وعلى قدٍر كبير من النضج 
والوعي الذي يجعل احلوار باملوعظة واحلكمة أسلوباً لهم للحفاظ على كل ما حتقق وإلكمال املسيرة باألساليب 

نفسها إن لم تكن أفضل.
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