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كما اأن الطبقة الو�صطى هي العماد القت�صادي للمجتمعات احلديثة، فاإن قطاع ال�صناعات 

اأن  النمو، فال ميكن  اآخذ يف  اأو  العمود الفقري لأي اقت�صاد متطور  ال�صغرية واملتو�صطة هو 

تقوم قائمة لقت�صاد ما يف القرن احلادي والع�صرين بالعتماد فقط على ال�صناعات الثقيلة 

لوحدها اأو التكال على مورد اأحادي، فهذا ل ي�صتقيم اأبدًا لأن ذلك يعني الهالك املحتوم 

اأمام اأي عا�صفة اقت�صادية.

اهتمامًا  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صناعات  قطاع  الر�صيدة  القيادة  ُت��ويل  الإم���ارات  ويف 

كبريًا، لإميانها باأن م�صتقبل البالد يعتمد على هوؤلء ال�صباب الذين يديرون هذه ال�صركات 

تنويع  �صيا�صة  واأن  خا�صة  ازدهارها،  واأ�صا�ش  الفقري  عمودها  فهم  املختلفة،  وال�صناعات 

م�صادر الدخل بعيدًا عن قطاع النفط والغاز اأثبتت فعاليتها وتاأثريها مع اإ�صهام عدة قطاعات 

ا�صرتاتيجية كال�صياحة مثاًل يف تعزيز الأداء القت�صادي للدولة يف ال�صنوات املا�صية. 

اجلهود  على  تدل  التي  امل�صروعات  لهذه  الأ�صا�صي  احلا�صن  خليفة«  »�صندوق  ويعترب 

احلكومية يف جمال ال�صتثمار وتطوير وتنمية راأ�ش املال الب�صري للدولة. 

رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  عنه  اأعلن  الذي  الدعم  وياأتي 

جمل�ش الوزراء وزير الداخلية لقطاع ال�صناعات ال�صغرية واملتو�صطة املن�صوي حتت م�صاريع 

»�صندوق خليفة« من�صجمًا مع التوجه الإ�صرتاتيجي للحكومة الر�صيدة يف توفري اأ�صباب منو 

وازدهار وتقوية هذا القطاع احليوي، وتعميم مكا�صب التنمية واإ�صراك املواطن فيما ت�صهده 

الدولة من تطور ومناء، وتهيئة املناخ املنا�صب لهذه امل�صاريع، ومتكينها من حتقيق ال�صتقرار 

والنجاح وتنمية اأعمالها، و�صوًل اإىل القيام بدورها احليوي واملهم يف تعزيز م�صرية التنمية 

املن�صودة مبا يخدم القت�صاد الوطني.

ه �صموه مبنح الأولوية لل�صركات املدعومة من »�صندوق خليفة« يف تنفيذ الأعمال  وقد وجَّ

يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي، واإعفائها من ر�صوم الت�صجيل، ور�صوم تقدمي املناق�صات، 

اإىل  املواطنني  ال�صباب  الإداري��ة الأخرى من منطلق حتفيز فئة  الر�صوم  والإعفاء من دفع 

مع  ال�صراكات  دور  وتعزيز  بهم،  اخلا�صة  امل�صاريع  ومزاولة  ال�صندوق،  مل�صاريع  الن�صمام 

موؤ�ص�صات املجتمع املدين.

هذه  اإىل  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  اأعمال  بع�ش  اإ�صناد  الدعم  ذلك  يعني  كما 

ال�صركات لتنفيذها، كما تت�صمن امل�صاهمة يف ت�صجيع ون�صر ثقافة زيادة الأعمال يف اأو�صاط 

املواطنني من خالل التعاقد لت�صريف املنتجات، وت�صهيل مترير املطالبات املالية امل�صتحقة 

لهذه ال�صركات بعد اإجناز العمل املطلوب منهم ح�صب املتبع.  

وحياكم اهلل  

اد األعمال دعم روَّ
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة
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الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

الرقم املجاني: 8009009
هاتف: 4194488 2 971+ فاكس: 4194499 2 971+
ص.ب.: 38999 اإلمارات العربية املتحدة - أبوظبي
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هاتف: 02/6411440

فاك�ش: 02/6424842

88

94

العقيد �صعيد ال�صويدي:
 لن ن�صمح باأن تكون الإمارات

 دولة »عبوٍر اآمٍن« للمخدرات.

شفي  الضحايا  من  كثيرين  أن  في  شك  ال 
غليلهم بعد أن عاقبت »هيئة الصحة« في دبي 
العام املاضي 65 طبيباً وممرضاً لثبوت ارتكابهم 
أخطاًء طبية، وإهماالً في تطبيق الواجبات املهنية، 
من بينهم 11 طبيباً ارتكبوا أخطاء طبية جسيمة 
أدت إلى حاالت وفاة أو مضاعفات شديدة، ما 
تطلَّب وضعهم على القائمة السوداء، ومنعهم من 

العمل في الدولة ودول مجلس التعاون.
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أخبار الوطن

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
مبادرة وطنية  إطالق  عن  الله«  »رعاه  دبي  الوزراء حاكم  رئيس مجلس 
طويلة املدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة اإلمارات حتت شعار: »اقتصاد 
أخضر لتنمية مستدامة«، تهدف من خاللها دولة اإلمارات لتكون أحد الرواد 
العامليني في هذا املجال، ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير املنتجات والتقنيات 
اخلضراء، باإلضافة إلى احلفاظ على بيئة مستدامة تدعم منواً اقتصادياً 
في  والسياسات  البرامج  من  املبادرة مجموعة  تشمل  املدى، حيث  طويل 
بيئية  وسياسات  املستدام،  والنقل  واالستثمار  والزراعة  الطاقة  مجاالت 

وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة احلياة في الدولة.
وأكد سموه على أن دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« تسعى ألن تكون 
لالقتصاد األخضر اجلديد، مبا يعزز  ناجحاً  عاملياً ومنوذجاً  مركزاً 
بيئتها  على  ويحافظ  تعيشها  التي  التنمية  واستدامة  تنافسيتها  من 

لألجيال القادمة.
بناء  وهو  الوطنية،  املبادرة  هذه  من  واض��ح  »هدفنا  سموه:  وق��ال 
االقتصاد، حيث نسعى في  تدعم منو  وبيئة  البيئة،  على  يحافظ  اقتصاد 
دولة اإلمارات، وضمن رؤية 2021 لبناء اقتصاد متنوع وقائم على املعرفة 
واالبتكار، نستطيع من خالله توفير فرص العمل املميزة ألبنائنا، ونحافظ من 
خالله على مواردنا الطبيعية والبيئية، ونعزز موقعنا التنافسي في األسواق 
العاملية، خصوصاً في مجاالت الطاقة املتجددة واملنتجات والتقنيات املعنية 

باالقتصاد األخضر«،
وأضاف سموه: »نحن جادون في تطوير مسيرتنا التنموية للوصول 
 2021 للعام  املقبلة وصوالً  التسع سنوات  عاملياً، وخالل  األولى  للمراكز 
سنطلق مجموعة من املبادرات واملشاريع الوطنية في كافة املجاالت لتحقيق 
هدفنا، وأطلب من اجلميع أن يستعدوا ملرحلة جديدة في مسيرة النمو بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة«.

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أطلق 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« مشروع »مجمع محمد بن راشد 
اثني عشر مليار درهم، وذلك  آل مكتوم للطاقة الشمسية«، بتكلفة تزيد على 

بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس املجلس األعلى للطاقة بدبي 
نائب  الطاير  املهندس سعيد محمد  بالنيابة عنه سعادة  ألقاها  التي  كلمته  في 
اإلعداد  في  الواعد سيبدأ  املشروع  أن  دبي  في  للطاقة  األعلى  املجلس  رئيس 

العام اجلاري، ويغطي مساحة من أرض »سيح  الثاني من  الربع  لتنفيذه في 
الدحل« على طريق دبي -العني تصل إلى ثمانية وأربعني كيلومتراً مربعاً.

وأشار سموه إلى أن املشروع يعد ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله« لتحقيق التنمية املستدامة في الدولة، وإلى أن دولة اإلمارات تولي موضوع 
تنويع مصادر الطاقة أهمية قصوى من منطلق توجيهات صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.

.. وُيطلق مشروع »مجّمع محمد بن راشد آل مكتوم
 للطاقة الشمسية« 

محمد بن راشد يعلن عن اإطالق »اإ�صرتاتيجية الإمارات للتنمية اخل�صراء« 

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 
اعتزاز دولة اإلمارات بتطور ومنو العالقات مع جمهورية الصني، مشيراً سموه 
إلى أن العالقات بني البلدين مرشحة ملزيد من التعاون والتطوير خالل املرحلة 
املقبلة في ضوء اإلمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على صعيد االقتصاد 

العاملي.
جاء ذلك خالل لقاء سموه دولة ون جياباو رئيس مجلس الدولة الصيني، 
التطورات  وآخر  البلدين  بني  املتميزة  الصداقة  عالقات  اجلانبان  بحث  حيث 
دا حرص البلدين على حل املشكالت اإلقليمية والدولية،  اإلقليمية والدولية، وأكَّ
وإرساء أسس التعاون الدولي الذي يقوم على احترام القوانني الدولية ويأخذ 

في االعتبار مصالح جميع الدول.
الصيني  الدولة  وقال سموه: »نتطلع ألن تشكل زيارة رئيس مجلس 
التعاون وترسيخ الشراكة  لدولة اإلمارات خطوة متقدمة نحو مزيد من 

الدولة  مجلس  رئيس  مشاركة  وأن  الصديقني،  البلدين  بني  االقتصادية 
الصيني في القمة العاملية لطاقة املستقبل تشكل عنواناً ملرحلة جديدة من 

التعاون بني البلدين«.
الصني، مما جعلها  الذي حققته  والعاملي  االقتصادي  بالتطور  ونّوه سموه 
العباً دولياً مهماً على الساحة االقتصادية العاملية، مشيراً سموه إلى أن دولة 
والتعاون مبا  الصني  الصادقة في توطيد عالقاتها مع  الرغبة  لديها  اإلمارات 

يحقق مزيداً من النمو والتطور في كال البلدين واستقرار االقتصاد العاملي.
وأشاد دولة رئيس مجلس الدولة الصيني بالنهضة الشاملة التي تشهدها 
نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  بقيادة صاحب  اإلمارات  دولة 
يشكل  والصني  اإلم��ارات  بني  التعاون  أن  دولته  مؤكداً  الله«،  »حفظه  الدولة 
منوذجاً للتعاون الدولي في إطار من الشراكة االقتصادية والتجارية، ومبا يحقق 

مصالح البلدين الصديقني.

خليفة بن زايد يعقد جل�صة مباحثات مع ملكة هولندا 
عقد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
وتناولت  هولندا،  ملكة  بياتريكس  امللكة  جاللة  مع  مباحثات  جلسة  الله« 
بني  املشترك  التعاون  عالقات  بتطوير  الكفيلة  الُسبل  استعراض  املباحثات 
لالرتقاء  واملشجعة  املتوفرة  املقومات  من  واالستفادة  الصديقني،  البلدين 
مبستوى التعاون احلالي إلى ما يخدم املصالح املشتركة لكال البلدين، باإلضافة 
إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات واملستجدات الراهنة على املستويني 

اإلقليمي والدولي والقضايا ذات االهتمام املشترك.
ورّحب سموه بجاللة ملكة هولندا، متمنياً سموه أن ُتسهم هذه الزيارة في 
تعزيز عالقات الصداقة والتعاون املشترك بني البلدين، وأن تفتح آفاقاً أوسع 
من التعاون املشترك في املجاالت االقتصادية واالستثمارية مبا يعود باخلير 

واملنفعة لشعبي البلدين الصديقني.
وأعرب سموه عن أمله في أن حتقق الزيارة نقلة نوعية جديدة على صعيد 
العالقات املتميزة بني البلدين، وتفعيل الشراكة االقتصادية واالستثمارية في 
قطاعات جديدة، متمنياً سموه جلاللتها موفور الصحة والعافية ولبالدها املزيد 

من التقدم واالزدهار.
وأكد سموه حرص دولة اإلمارات على تعزيز أواصر عالقاتها مع اململكة 
الهولندية باالستفادة من جتاربها التنموية الناجحة، ونقل املعرفة خصوصاً 
في مجاالت التكنولوجيا والصناعة إلى الدولة من خالل مشاريع استثمارية 

مشتركة بني اجلانبني.
ولقاء  اإلم��ارات  دولة  بزيارة  سعادتها  عن  هولندا  ملكة  جاللة  وأعربت 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »حفظه الله«، منوهة جاللتها 
مبا حققته دولة اإلمارات من تقدم في مختلف امليادين خصوصاً ما تشهده 
املستويني  على  مرموقاً  تتبوأ مركزاً  اقتصادية وحضارية جعلها  من نهضة 

اإلقليمي والدولي بفضل القيادة احلكيمة لسموه.
وذكرت جاللتها أن زيارتها لدولة اإلمارات ستدفع بالدها إلى إيجاد فرص 
أكثر للتعاون والشراكة مع اإلمارات من خالل ما نلمسه من إمكانات وإجنازات 
لتنمية  متسارعة وهائلة حققتها على مختلف األصعدة، وأن زيارتها تهدف 

وتعزيز هذه العالقات في مختلف املجاالت.

... ويبحث العالقات الثنائية مع رئيس مجلس الدولة الصيني 
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أخبار الوطن

محمد بن زايد يفتتح »قمة طاقة امل�صتقبل العاملية« يف اأبوظبي
افتتح الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة أعمال »الدورة اخلامسة للقمة العاملية لطاقة 
املستقبل« في مركز أبوظبي الدولي للمعارض »أدنيك«، بحضور ومشاركة 
عدد من أصحاب الفخامة قادة الدول، ورؤساء احلكومات، ومعالي أمني عام 
املعالي  وأصحاب  الشيوخ،  السمو  أصحاب  من  وعدد  املتحدة،  األمم  منظمة 
الوزراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين لدى الدولة، ورؤساء الوفود 
والعاملية  احمللية  الشركات  ومسؤولي  ومديري  القمة،  في  املشاركة  الدولية 
العاملة في قطاع الطاقة املتجددة املشاركة في املعرض املصاحب للقمة الذي 
التي  والتقنيات  واملشاريع  االبتكارات  أحدث  تعرض  دولية  أكبر منصة  يعد 

توفر حلوالً الستخدامات الطاقة املتجددة.
وشهد احلفل االفتتاحي للقمة التي نظمتها شركة أبوظبي لطاقة املستقبل 
»مصدر« كل من: فخامة الرئيس أوالفور راجنار جرميسون رئيس جمهورية 

أيسلندا، وفخامة الرئيسة أتيفيتا ياهياغا رئيسة جمهورية كوسوفو، ودولة 
رئيس  هوانغ سيك  كيم  ودولة  الصيني،  الدولة  رئيس مجلس  باو  ون جيا 
منظمة  عام  أمني  مون  كي  بان  ومعالي  اجلنوبية،  كوريا  جمهورية  وزراء 
األمم املتحدة، وولد مر باولك نائب رئيس الوزراء البولندي، ومعالي ناصر 

عبدالعزيز الناصر رئيس الدورة ال�»66« للجمعية العامة لألمم املتحدة.
كما شهد االفتتاح كل من: سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 
احلاكم في املنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية، ومعالي الشيخ نهيان 
بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الشيخ حمدان 
بن مبارك آل نهيان وزير األشغال العامة، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون 

آل نهيان رئيس »هيئة أبوظبي للسياحة«.

م الفائزين »بجائزة زايد لطاقة المستقبل« ... ويكرِّ

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة أن »جائزة زايد لطاقة املستقبل« أصبحت منارًة 
مشعًة حتفُز املفكرين واملبدعني، وتشجُع التوجه العاملي لالهتمام بتسريع عجلة 
املستدامة، مشيراً  التنمية  املتجددة وحتقيق  الطاقة  تقنيات وتشريعات  تطوير 
سموه إلى أن رسالة اجلائزة جتسد نهج القائد املؤسس املغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )طيَّب الله ثراه( الذي كان ُيعطي أولوية 
قصوى لالستثمار في القدرات البشرية واحملافظة على املوارد الطبيعية وعدم 

استنزافها، لتستفيد منها أجيال املستقبل.

في  املستقبل«  لطاقة  زايد  »بجائزة  الفائزين  تكرمي سموه  ذلك خالل  جاء 
دولة  أن  على  أبوظبي، حيث شّدد سموه  في  اإلمارات«  »بقصر  أقيم  احتفال 
اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله« هي على عهدها ملتزمةٌ ببذل املساعي اخليّرة واجلهود 

احلثيثة وتشجيع املبادرات الطموحة والهادفة إلى االرتقاء بجودة احلياة.
التقييم  جلان  أعضاء  وكافة  اجلائزة  على  للقائمني  الشكر  سموه  وق��دَّم 
ملموسة،  نتائج  حتقيق  في  أسهمت  التي  بجهودهم  سموه  ُمنّوهاً  والتحكيم، 
وجعل اجلائزة منبراً يجمع املبدعني واملفكرين والعلماء من مختلف أنحاء العالم.

 

اعتمد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
املشاريع  لدعم  دعم مشاريع »صندوق خليفة  آلية  الداخلية  وزير  الوزراء 
الصغيرة واملتوسطة«، ومنحها األولوية في تنفيذ األعمال في القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي، وإعفائها من رسوم التسجيل، ورسوم تقدمي املناقصات، 

واإلعفاء من دفع الرسوم اإلدارية األخرى.
وأوضح سعادة اللواء خليل داوود بدران مدير عام املالية واخلدمات في 
شرطة أبوظبي أن مبادرة الفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، تتضّمن دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة في »صندوق خليفة«، 
الصندوق،  ملشاريع  االنضمام  إلى  املواطنني  الشباب  فئة  لتحفيز  وجاءت 
مؤسسات  مع  الشراكات  دور  وتعزيز  بهم،  اخلاصة  املشاريع  ومزاولة 

املجتمع املدني.
وأضاف سعادته: هذه املبادرة تتضمن تشجيع املشاريع الوطنية 

املدعومة من ِقبل »صندوق خليفة«، واملساهمة في تطويرها، وإسناد 
الشركات  هذه  إلى  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أعمال  بعض 
في  األعمال  زيادة  ثقافة  ونشر  تشجيع  في  واملساهمة  لتنفيذها، 
وتسهيل  املنتجات،  لتصريف  التعاقد  خالل  من  املواطنني  أوساط 
العمل  إجناز  بعد  الشركات  لهذه  املستحقة  املالية  املطالبات  مترير 

املطلوب منهم حسب املتبع.
وأشار سعادته إلى أن هدف املبادرة زيادة التعاقد والتعامل مع الشركات 
التابعة ملشاريع »صندوق خليفة« حسب الطلبات املقدمة في القيادة العامة 
على  العمل  سيتم  أنه  وإلى  العامة،  املصلحة  يحقق  مبا  أبوظبي  لشرطة 
والشركاء  املوردين  ولقاءات  اجتماعات  حضور  إلى  الشركات  هذه  دعوة 
االستراتيجيني لشرطة أبوظبي بهدف حتفيزهم إلى تطوير أعمالهم وااللتقاء 

بكبار املوردين.

نائب رئيس مجلس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  ترأس 
الوزراء وزير الداخلية االجتماع األول »ملجلس السياسات واالستراتيجيات« 

في وزارة الداخلية لعام 2012، والذي عقد في قاعة »االحتاد« مبقر الوزارة.
حضر االجتماع سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، 
ومعالي الفريق ضاحي خلفان متيم قائد عام شرطة دبي، والوكالء املساعدون، 

والقادة العامون للشرطة في الدولة.
واّطلع املجلس على نتائج التقييم الذاتي ملراكز خدمة املتعاملني على مستوى 

التحسني  وفرص  لتطويرها  الالزمة  التوصيات  وضع  ومت  الداخلية،  وزارة 
الناجتة عن املشاركة في »جائزة وزير الداخلية للتميز« على مستوى القيادات 

العامة واإلدارات في وزارة الداخلية.
الوزارة،  في  ُتعقد  التي  العليا«  القيادات  »دورة  تقييم  املجلس  وناقش 
ومشاريع وبحوث التخّرج ومؤشرات ونتائج تقييم هذه الدورة، فضالً عن 
بعض الظواهر األمنية واإلحصائيات املتعلقة بها ووضع احللول املناسبة 

لها.

... ويترأس اجتماع »مجلس السياسات واالستراتيجيات« 

سيف بن زايد  يعتمد اآلية دعم م�صاريع »�صندوق خليفة«
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آل  زاي��د  بن  ه��زاع  الشيخ  سمو  رعاية  حتت 
رئيس  نائب  الوطني  األم��ن  مستشار  نهيان 
مجلس  رئيس  أبوظبي  إلم��ارة  التنفيذي  املجلس 
واألزمات  الطوارئ  إلدارة  الوطنية  الهيئة  »إدارة 
الطوارئ  إدارة  الهيئة »مؤمتر  والكوارث«، نظ�ّمت 
واألزمات« في دورته الثالثة حتت عنوان »اإلعداد 
ملواجهة حتديات املستقبل ..حلول مبتكرة في إدارة 
األزمات والكوارث«، بالتنسيق مع مؤسسة الشرق 
األدنى واخلليج للتحليل العسكري )إينجما( يومي

البحر«،  باب  »فيرمونت  فندق  في  يناير   17-16
حضره معالي الدكتور عبداللطيف راشد الزياني- 

مواجهة تحّديات المستقبل
املوؤمتر الثالث »لإدارة الطوارئ والأزمات«

ا�صت�صافته اأبوظبي ملناق�صة احللول املبتكرة يف اإدارة الأزمات والكوارث

متابعة: نوال �شامل- ت�شوير: عي�شى را�شد

األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
العام  األم��ني  العرياني-  سلطان  سيف  ومعالي 
كبار  من  وعدد  الوطني،  لألمن  األعلى  للمجلس 

الشخصيات من مدنيني وعسكريني.

مواجهة املخاطر

سعادة  ألقى  االفتتاحية  اجللسة  ب��دء  وف��ي 
محمد خلفان الرميثي- مدير عام »الهيئة الوطنية 
إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث«، كلمة رّحب 
حتيات  ناقالً  واملشاركني  بالضيوف  خاللها  من 
أعمال  في  بالتوفيق  الرشيدة  قيادتنا  ومتنيات 

زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وأصحاب 
السمو حكام اإلمارات، لتأتي الهيئة الوطنية إلدارة 
هذا  ثمار  ثمرة من  والكوارث،  واألزمات  الطوارئ 
الوطن املعطاء وباباً من أبواب األمن والسالمة في 
دولة اإلمارات، مثّمناً جهود سمو الشيخ هزاع بن 
زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني نائب رئيس 
مجلس  رئيس  أبوظبي  إلم��ارة  التنفيذي  املجلس 
واألزمات  الطوارئ  إلدارة  الوطنية  الهيئة  »إدارة 
مفاهيم  ترسيخ  على  عمل  وال��ذي  والكوارث«، 
االستجابة املجتمعية وثقافتها وتعميم وسائلها، في 
مواجهة املخاطر التي قد حتدث، إلى جانب تطوير 
مهارات »إدارة الطوارئ واألزمات«، عبر االستفادة 
وتسخيرها  املتوفرة،  الوطنية  اإلمكانيات  كافة  من 

من أجل احلفاظ على الوطن ومكتسباته.

خم�سة اأهداف اإ�سرتاتيجية 

ومن جانبه أوضح معالي الدكتور عبد اللطيف 
بن راشد الزياني األمني العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية في كلمته، بأن مثل هذه املؤمترات 
تعمل على توطيد العالقات اإلستراتيجية بني الدول 
أن  إلى  االقتصادي، مشيراً  اجلانب  في  وال سيما 
الرؤية الشاملة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
تتمثل في حتقيق االزدهار مبعناه الشامل والواسع 

وهو النمو االقتصادي لكل دولة ولكل مواطن.
وأضاف الزياني في كلمته االفتتاحية: أن هناك 
إستراتيجية  أه��داف  خمسة  في  تتمثل  أولويات 
وحماية  حتصني  وهي:  املجلس،  دول  بها  تعمل 
دول املجلس ضد كل التهديدات واملخاطر الداخلية 
املستدام،  االقتصادي  النمو  حتقيق  واخلارجية، 
تطوير املوارد البشرية وتنميتها واالرتقاء بقدرات 
واحتياجاته،  طموحاته  اخلليجي وحتقيق  اإلنسان 
والكوارث،  واألزم���ات  املخاطر  ب��إدارة  التوعية 

وتعزيز املكانة الدولية ملجلس التعاون.

مما  املؤمتر  بإجناح  اهتمامها  إلى  مشيراً  املؤمتر، 
إقليمياً  املتحدة  العربية  يعّزز مكانة دولة اإلمارات 
وامللتقيات  املؤمترات  لكبرى  الحتضانها  ودولياً 
املستقبلية  اإلمارات  رؤية  إلى  النظر  الفتاً  العاملية، 
في تعزيز العالقات مع الدول الشقيقة والصديقة، 
الله  بإذن  له  املغفور  الذي رسمه  املبدأ  على  سيراً 
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيّب الله 
اإلنسانية  باملساعدات  يتعل�ّق  فيما  خاصة  ثراه- 
نتيجة  املؤمتر  هذا  يعتبر  حيث  امللهوف،  وإغاثة 
الله-  رحمه  األولى-  لبنته  وضع  الذي  لألساس 
ليكمل هذا الصرح صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

   
نقل خربات 

وكان ملجلة »999« حضور إلى جانب الوسائل 
راشد  علي  والتقت  املؤمتر،  في  األخرى  اإلعالمية 
النيادي- مدير إدارة العمليات في »الهيئة الوطنية 
بدولة  وال��ك��وارث«  واألزم���ات  ال��ط��وارئ  إلدارة 
الهيئة  ملسيرة  شامل  بعرض  قام  الذي  اإلم��ارات 
التي  واإلجن��ازات  عملها  وخطوات  تأسيسها،  منذ 
»هذه  قال:  املؤمتر  في  مشاركته  وحول  حققتها. 
الذي عمل على كسب  للمؤمتر  الثالثة  الدورة  هي 
دولة  في  التجربة  بتكرار  الدوليني  املختصني  ثقة 
العديد من  الهيئة على استقطاب  اإلمارات، وتعمل 
االختصاصات  مختلف  في  البارزة  الشخصيات 
جتربة  نقل  جانب  إلى  والسالمة،  باألمن  املتعلقة 
واألزمات«،  الطوارئ  »إدارة  مجال  في  اإلم��ارات 

واالستفادة من جتارب الدول التي سبقت اإلمارات 
في هذا املجال«.

كما التقت »999« بالسيد محمد ناصر الغامن- 
قّدم  ال��ذي  االت��ص��االت-  تنظيم  هيئة  عام  مدير 
لقطاع  الوطنية  الطوارئ  »خطة  حول  عمل  ورقة 
توفير  في  الهيئة  دور  موّضحاً  االتصاالت«، 
بتسهيل  وذلك  الطوارئ  أثناء  الالزمة  االتصاالت 
ال��ط��وارئ  أث��ن��اء  املعنية  إل��ى اجل��ه��ات  ال��وص��ول 
تبذله  الذي  الكبير  ال��دور  على  مؤكداً  واألزمات، 
اجلهات األمنية في الدولة في توفير ما يوف�ّر األمن 
واالستقرار ملواطني ومقيمي الدولة، موضحاً دور 
الهيئات احمللية الكبير في التعاون املثمر مع الهيئة، 
وذلك بتخصيص أرقام ورموز خاصة تساهم في 
وصول اجلهات املعنية باألمن واإلنقاذ واإلغاثة في 

محاولة للتقليل من اخلسائر املتوقعة.

متابعات

عبد اللطيف الزيانيمحمد ناصر الغامن



تحقيق

القنوات  من  بالكثير  العربي  الفضاء  يكتظ 
الهدام  ومنها  اجلاد  منها  الفضائية،  التلفزيونية 
األعم، وقد كشف  األغلب  والبذيء، وهي  والهابط 
عمرو  السابق  العربية  ال��دول  جامعة  عام  أمني 
موسى في كلمة له »مبنتدى دبي لإلعالم العربي- 
2010« عن وجود 520 قناة فضائية عربية خاصة 
يقابلها 24 فضائية فقط متلكها القطاعات احلكومية 
في  والتساؤل  احليرة  يثير  الذي  األمر  العربية. 
الوقت ذاته، حول حجم السموم الفكرية والثقافية 
اخلبيثة التي تبثها هذه القنوات في نسيج املجتمعات 
العربية، وعن اآلثار التي حتدثها هذه السموم في 

كيان املجتمعات وأفرادها. 
لقد دأبت معظم القنوات اخلاصة على اختالف 
أشكالها ومضامينها، على إفساد الذائقة املجتمعية 
والشعوب  للمجتمعات  اإلنسانية  القيم  وتخريب 
املادي  الربح  حتقيق  سبيل  في  وذل��ك  العربية، 
الفضائيات  هذه  مجاالت  تنوعت  وقد  السريع.. 
وذلك حسب ثقافة القيمني عليها، فمنها ما خصص 
للغناء والرقص واألفالم ومنها ما خصص للدين 
عن  فضالً  املضللة،  لألخبار  ومنها  وزوراً  بهتاناً 

قنوات الشعوذة والسحر وغير ذلك. 
املهتمني  آراء  باستطالع  قمنا  املنطلق  هذا  من 
على  للوقوف  اإلعالمي  الشأن  في  واملتخصصني 
أسباب ومظاهر انتشار هذه الفضائيات الهدامة في 

فضاء اإلعالم العربي.
 

متابع �سلبي

قسم  في  مساعد  أستاذ  لوتاه  الدكتورة حصة 
ترى  اإلمارات«  »جامعة  في  اجلماهيري  االتصال 

القنوات التلفزيونية العربية »الهّدامة«.. اإىل اأين؟

حتقيق: خالد الظنحاين

أن اإلعالم بوجه عام يلعب دوراً كبيراً في تشكيل 
الفضائية في  للقنوات  اليوم  واملتتبع  الناس،  وعي 
الوطن العربي يجدها تصب في منط ُمعني وواحد، 
كان عمره،  أياً  املشاهد  على  النمط مفروض  وهذا 
وهذا  السلبي،  باملتابع  يسمى  ما  يتشكل  وبالتالي 
من  يتلقاها  التي  املعلومات  بنشر  يقوم  السلبي 
اإلعالم إلى الناس من حوله حتى وإن كان هؤالء 

الناس غير متابعني.
وتضيف لوتاه: أن أغلب ما تبثه هذه القنوات على 
اختالف أشكالها ومضامينها، عبارة عن قيم مادية 
استهالكية، مستوردة من املجتمعات احلديثة، وذلك 
لهدف الترويج للبضائع االستهالكية التي تنتجها 
لم  االستهالك  ثقافة  نشر  فبدون  املجتمعات،  تلك 
يتمكنوا من الترويج ملنتجاتهم وصناعاتهم املتعددة 

والوفيرة.
قيم  من  يرافقه  وما  االستهالكي  النهج  وبهذا 
واملرّوج،  الناقل  بدور  اإلعالم  يقوم  والذي  فاسدة 
إلى  فشيئاً  شيئاً  القناعات  وتتبدل  القيم  تتفسخ 
أن تصل إلى فساد املجتمع الذي هو حاضن أمني 
لألسرة، وهي النواة التي يعتمد عليها املجتمع في 

متاسكه وتالحمه وتطوره.
ونحن من خالل ما نقوم به من جهود في توعية 
الناس من خطر اإلعالم الهدام واملوجه بشكل سلبي، 
مير علينا أناس يقولون إنهم على درجة كبيرة من 
الوعي وال تستطيع مثل هذه القنوات التأثير عليهم، 
وهذا كالم خاطئ، ألن القيّمني على الفكر اإلعالمي 
السلبي يستخدمون طرقاً كفيلة بدخولها إلى العقل 
الباطن لإلنسان وبالتالي حتدث تأثيراً على النفس 
البشرية دون استئذان، وهذه ظاهرة خطيرة يجب 
على اجلميع التنبه لها، سواء كانوا من عامة الناس 

أو من املتعلمني.
الطفل  إن  تقول:  دراس��ة  مؤخراً  صدرت  وقد 
املتابع للقنوات الفضائية يتأثر مبا يتلقاه من أفكار 
التأثير  نتائج  كبيراً، حيث تظهر  ومعلومات تأثيراً 
عندما يكبر في السن، ذلك ألن تأثيرها وصل إلى 
إلى  إلى أن وصل  الباطن وبقي في ذاكرته  العقل 

سن الشباب.
وعن األسباب التي أدت إلى انتشار هذه القنوات، 
جتيب الدكتورة لوتاه: إن مجمل األسباب التي أدت 
إلى ذلك هي أسباب مادية بالدرجة األولى، والهدف 
منها الربح السريع، فأنت عندما تريد أن تروج ملنتج 
استهالكي سلبي ال بد في البداية أن تفسد املجتمع، 
حتى تكون ردة فعل الناس في هذا املجتمع أو ذاك 
إيجابية لناحية ذاك املنتج، وبالتالي تتقبله مبا يحمله 
من أفكار وبدون مراجعة أو تردد، لذلك جتد اليوم 
رواجاً كبيراً للفن والغناء والشعوذة والفكر الهدام 

في املجتمعات العربية بشكل ملفت لالنتباه.
البدائل  غياب  مهم، وهو  آخر جد  وهناك سبب 
من  لدينا  يوجد  ما  فكل  العربي،  إعالمنا  ل��دى 
غير  فهي  الطموح،  مستوى  إلى  ترقى  ال  برامج 
جاذبة للمشاهد، حيث إن أغلبها مستنسخ ومنتهية 
صالحيته، فغياب البديل هذا أدى إلى اجتاه املشاهد 
إلى قنوات هابطة ليس لديها إال ما يخاطب الغرائز.
وتختم لوتاه حديثها قائلة: ما أمتناه من الدول 

تطوير  إلى  تسعى  التي  تلك  خصوصاً  العربية 
مجتمعاتها وتقدمها هو أن تبحث عن أفكار إيجابية 
اإلنسان  عقل  بناء  في  تسهم  مفيدة،  وب��رام��ج 
التعليمية  البرامج  عبر  وذلك  شخصيته.  وتشكيل 
العربي  بالطفل  خصوصاً  تهتم  والتي  والثقافية، 
إعالمنا  إعالمي كبير، فكل  إهمال  يعاني من  الذي 
يفتقر  احلكومي  وغير  احلكومي  واخلاص..  العام 

إلى برامج جيدة مفيدة للطفل.

اإعالم م�ساد

األولى«  أبوظبي  »قناة  مدير  األحمد  إبراهيم 
دوماً  تسعى  التي  »بالفتاكة«  القنوات  هذه  يصف 
إلى بث السموم واألفكار السلبية في عقول الشباب، 
ويقول: إن اإلعالم قد أصبح اليوم مشاركاً أساسياً 
في تنشئة النشء، فإن كان هذا اإلعالم سيئاً، فإن 
النشء سينشأ بصورة سلبية األمر الذي سيؤدي 
الصورة  أن  معتبراً  سلوكياته،  انحراف  إلى  حتماً 
أن  إذ  جداً،  حساسة  اإلع��الم  وسائل  تبثها  التي 
الصورة الواحدة تعبر عن عشرات املقاالت املكتوبة 

على حد تعبيره.
ويضيف األحمد: أن ما تلعبه الفضائيات اليوم 
من  املجتمع  أف��راد  سلوك  توجيه  في  دور  من 
خالل ما تبثه من أفكار مشوشة وقناعات هدامة، 
ظهرت نتائجه من خالل سلوكيات بعض الشباب 
هؤالء  بعض  جتد  القانون،حيث  عن  اخلارجني 
الشباب يتسكعون في الشوارع واملراكز التجارية 
وغيرها من أماكن ترفيهية مبالبس غريبة وقصات 
في  يستعملونها  بذيئة  وألفاظ  مستوردة  شعر 
أحاديثهم املباشرة أو من خالل الهواتف الذكية أو 
التزامهم بحقوق  عن عدم  عبر »اإلنترنت«. فضالً 
الطريق وباحترام الناس من حولهم، وكل ذلك جاء 
انعكاساً على ما يتلقاه املشاهد العربي من سموم 
أنواعها  اختالف  على  الفضائيات  تبثها  فكرية 

وأشكالها.
وبخصوص العوامل التي أدت إلى انتشار هذه 
القنوات يقول األحمد: إن أبرز العوامل التي أدت إلى 

انتشار هذه القنوات يكمن في الربح 
املادي، فمعظم هذه الفضائيات تسعى 
املادي  الربح  إلى  األول��ى  بالدرجة 
بوعي أو من دون وعي، وذلك على 
حساب أمن املجتمع وثوابته. وهناك 
وهي  احل��ال  بطبيعة  أخ��رى  عوامل 
ما يسمى  التوجهات اخلارجية وهو 

بالغزو الفكري والذي يسعى من خالله إلى زعزعة 
قيم املجتمع وخلق جيل فاسد يسهل اختراقه في 
على  الكبيرة  وآثارها  العوملة  عن  فضالً  وقت،  أي 

ثوابت الشعوب واملجتمعات حول العالم.
لهذه  اإليجابي  البديل  إيجاد  في  دورهم  وعن 
إعالمية  سياسة  لدينا  األحمد:  يقول  القنوات 
التي ترمي  القيادة الرشيدة  تتماشى مع توجهات 
إلى تنمية املجتمع وبث األفكار اإليجابية واحملفزة 
إلى  يساهم  فاإلعالم  ومثقفة،  واعية  أجيال  خللق 
جانب األسرة واملدرسة في تنشئة األجيال، فنحن 
لدينا برامج توعوية هادفة وممتعة في الوقت ذاته، 
فئات  مختلف  وتراعي  والنفوس  العقول  تخاطب 
املجتمع وأعمارهم وأجناسهم. فدورنا هو توصيل 
قيم  وتنشر  والوعي  الفكر  تنمي  إيجابية  رسالة 

احلب واخلير والعطاء بني أفراد املجتمع.
احلد  في  تساعد  أن  ميكن  التي  األم��ور  وعن 
األحمد:  يقول  الهدامة  القنوات  انتشار  ظاهرة  من 
الوسائل  بكل  القنوات  هذه  نحارب  أن  يجب  أوالً 
املمكنة، ومن هذه الوسائل مثالً: اإلعالم املضاد، أي 
املشاهد،  تستقطب  بناءة  وبرامج  قنوات  نوجد  أن 
وتكشف ما تقدمه تلك القنوات من سموم برامجية 
هدامة أمام املشاهد، فضالً عن فرض القوانني من 
قبل اجلهات العليا والتي حتدد الضوابط واملعايير 
الرقابة  تفرض  وبالتالي  العملية،  هذه  تنظم  التي 

الصارمة على أشباه هذه القنوات.

معايري حمددة

من جهته قال سعيد عبدالله بن بدوه الدرمكي 
املدير التنفيذي لألنشطة اإلعالمية باملجلس الوطني 
االنتشار  إلى  أدت  التي  األسباب  أهم  إن  لإلعالم: 
تنقل  التي  الفضائية  للقنوات  والسريع  الواسع 
محتويات سلبية هو التطور الهائل في تكنولوجيا 
االتصال واملعلومات، والذي مكَّن من مضاعفة عدد 
الرقمي  بالنظام  تعمل  التي  التلفزيونية  القنوات 
األقمار  من  معقدة  أنظمة  عبر  برامجها  نقل  ويتم 

فضاء ُمشّوش
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كان  عندما  املاضي،  وفي  العالم.  حول  الصناعية 
البث التلفزيوني أرضياً، كان من غير املمكن توفير 
التوجهات  أن  كما  القنوات.  من  الهائل  الكم  هذا 
الربحية والتجارية للمحطات التلفزيونية قد أسهم 
في زيادة عددها بحيث باتت تسعى للوصول إلى 
رخيصة  برسائل  اجلماهير  من  ممكن  عدد  أكبر 

وغير مسؤولة.
وعن الضوابط التي يعملون من خاللها للموافقة 
على إنشاء قنوات فضائية في اإلمارات أو افتتاح 
مكاتب لها أجاب الدرمكي: يتولى املجلس الوطني 
واحملطات  التلفزيونية  القنوات  ترخيص  لإلعالم 
اإلذاعية الوطنية في دولة اإلمارات استناداً للقواعد 
محددة  معايير  وفق  النافذة  واألنظمة  القانونية 
نص عليها قانون املطبوعات والنشر وقرار مجلس 
تراخيص  بشأن   2011 لسنة   13 رقم  ال��وزراء 
وال��ق��رارات  والتلفزيوني  اإلذاع��ي  البث  أنشطة 
بن  حمدان  الشيخ  معالي  عن  الصادرة  التنفيذية 
لإلعالم  الوطني  املجلس  رئيس  نهيان  آل  مبارك 
الدولة واملناطق احلرة، وقد  التراخيص في  بشأن 
تضمَّنت هذه القرارات التأكيد على معايير احملتوى 
اإلعالمي وعلى االلتزام باملعايير الثقافية والدينية 
والوطنية واالجتماعية املناسبة. ويعمل املجلس على 
في  احلرة  اإلعالمية  املناطق  إدارات  مع  التنسيق 
التي تبث  الفضائية  القنوات  التزام  لتحقيق  الدولة 
بشكل  آنفاً  إليها  املشار  باملعايير  املناطق  تلك  من 
اإلمارات.  في  واملجتمع  الدولة  مبصالح  يضر  ال 
إعالن  عليه  كذلك مبا نص  اإلمارات  دولة  وتلتزم 
للقنوات  السلبية  التأثيرات  مواجهة  حول  الدوحة 
اخلليج  دول  في  والشباب  األطفال  على  الفضائية 
العربية والذي أقره قادة دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية في 2010.
في  لإلعالم  الوطني  املجلس  دور  وبخصوص 
التي  الفضائية  القنوات  تبثها  التي  البرامج  مراقبة 
تتخذ من اإلمارات مقراً لها أو لديها مكتب متثيلي 

املطبوعات  لقانون  استناداً  الدرمكي:  أجاب  فيها، 
والنشر وقرار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل 
 )20( رقم  لإلعالم  الوطني  املجلس  رئيس  نهيان 
لسنة 2010 بشأن معايير احملتوى اإلعالمي، يقوم 
متابعة  إدارة  خالل  من  لإلعالم  الوطني  املجلس 
وامل��وارد  اإلمكانيات  ووف��ق  اإلعالمي،  احملتوى 
املتاحة، مبتابعة احملتوى اإلعالمي وتلقي املالحظات 
حوله من أفراد اجلمهور، وفي حال وجود مالحظات 
جدية حول محتوى تلك البرامج، كما يقوم املجلس 
بالتنسيق مع إدارات املناطق احلرة لضمان االلتزام 
مبعايير احملتوى اإلعالمي، ويتم التواصل مع إدارة 
املنطقة اإلعالمية املعنية وإحاطتها باملوضوع التخاذ 

ما تراه مناسباً.
وأضاف: هناك حاالت قليلة مت رصدها ومتثلت 
تعمل في  التي  الفضائية  قيام بعض احملطات  في 
االلتزام  بعدم  الدولة  في  احلرة  اإلعالمية  املناطق 
اإلجراءات  اتخاذ  ومت  اإلعالمي  احملتوى  مبعايير 
الالزمة بحقها، حيث إن ما قامت به يتعارض مع 
نصوص نظام البث اإلذاعي والتلفزيوني املعمول به 
في الدولة. وجتدر اإلشارة هنا إلى أن هناك تفاهماً 
املناطق  وإدارات  املجلس  بني  كامالً  وتنسيقاً  تاماً 

احلرة في هذا املجال.

بقدرة  نثق  نحن  قائالً:  حديثه  الدرمكي  وختم 
أرض  على  واملقيمني  املواطنني  من  املجتمع  أفراد 
تتناغم  التي  الفضائية  القنوات  اختيار  الدولة على 
مع قيم املجتمع وتقاليده، وذلك حفاظاً على متاسك 
أسرهم وعلى مستقبل األطفال والنشء. وفي ضوء 
كل  من  تبث  التي  الفضائية  القنوات  مئات  وجود 
أنحاء الدنيا، فإنه ليس من املمكن التحكم بوصولها 
للمشاهدين داخل الدولة، وبالتالي فإن خط الدفاع 
األول واألخير أمام املجتمع هو حتصني أبنائه ضد 
تعزيز  خالل  من  القنوات  لتلك  السلبية  التأثيرات 
البدائل  وتوفير  النبيلة  واالجتماعية  الدينية  القيم 
اإلنتاج  وتعزيز  للشباب  واالجتماعية  الثقافية 

التلفزيوني البناء في احملطات الوطنية.

مزايا واأ�سرار

اجلابري  راشد  الدكتور سيف  اعتبر  من جهته 
اإلسالمية  الشؤون  بدائرة  البحوث  إدارة  مدير 
هو  العربي  الوطن  أن  بدبي،  اخليري  والعمل 
املستهدف األول في البث املباشر للقنوات الفضائية، 
وان املنطقة العربية اآلن هي من أكثر مناطق العالم 
من  املوجهة  والفضائيات  اإلذاع��ات  لها  تبث  التي 
مستخدمة  متعددة  مستويات  وعلى  اجتاه،  كل 
أشكاالً وأساليب مختلفة لتصدير السموم الفكرية 
عقول  يلوث  مما  وهي  استقبالها،  أو  والثقافية 

ومشاعر وحاضر ومستقبل أبناء هذه املنطقة.
مع  وقفة  من  بد  ال  ك��ان  كله  لهذا  وأض���اف: 
اإلعالم السيئ الهابط من أجل وضع رؤية علمية 
لدى أصحاب  أن تكون حاضرة  وموضوعية البد 
القرار، لنصل معاً إلى األسلوب األمثل الذي ينبغي 
اتخاذه في املواجهة، والتعامل معها لتالفي الشرور، 
ألن  خير،  من  اإلعالم-  –أي  فيه  مما  واالستفادة 
كلها  احلديثة  والتقنيات  االتصال  وثورة  اإلعالم 
النشء  لها  يتعرض  التي  الداهمة  اخلطورة  تؤكد 

اجلديد يوماً بعد يوم.

تحقيق

 إبراهيم األحمد د. سيف اجلابري
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تحقيق

أمامــك ضبــاب

تعتبر القيادة في فصل الشتاء من األمور التي 
في  خاصة  كبيرة،  ومهارة  واسعة  دراية  تتطلب 
عادة من صعوبة  الضبابي، وما يصاحبه  الطقس 
التي  املركبة  وموقع  املركبات  مواقع  حتديد  في 
تسير أمام السائق، مشكلة بذلك عبئاً ثقيالً على كل 

من السائق واملركبة.
وفي فصل الشتاء يغطي الضباب بعض املناطق 
في الدولة نتيجة ازدياد كميات السحب   وانخفاض 
للسائقني من  التحذيرات  درجات احلرارة فتصدر 
قيادة املركبات بسرعات كبيرة خالل تلك األوقات 
مع التوجيه بأخذ احليطة واحلذر، وضرورة ترك 
حوادث  ألية  جتنبا  املركبات  بني  كافية  مسافات 

اصطدام في األجواء الضبابية. 
هذا  مثل  في  تطلق  ما  غالباً  التحذيرات  وهذه 
الوقت واألوقات الالحقة من كل عام، وذلك مبجرد 
دخول فصل اخلريف حيث تتعرض الدولة لضباب 
وال  للصباح،  األولى  الساعات  مع  خاصة  كثيف 
تزال حادثة اصطدام ما يقرب من 300 سيارة على 
طريق أبوظبي دبي منذ عدة سنوات بسبب الضباب 
عالقة في األذهان، حيث احترقت فيها أكثر من 40 
سيارة، وأصيب فيها أعداد كبيرة من السائقني، بل 

قدرت يومها اخلسائر املادية مباليني الدراهم. 
ولم تكن هذه احلادثة هي الوحيدة بل كان هناك 
أماكن  في  وقعت  املشابهة  احل��وادث  من  العديد 
متفرقة بالدولة وآخرها التصادم املتتابع بني نحو 
أيضاً  وكان  العابر«  »دبي  طريق  على  سيارة   36
 17 وأصيب  فيها شخص  وتوفى  الضباب  سببها 

آخرين. 
وأسهمت اإلجراءات الوقائية واخلطط املرورية، 
التي اتخذتها مديريات وإدارات املرور على مستوى 
واإلصابات  الوفيات  نسبة  انخفاض  في  الدولة 

ال�صرطة تبذل جهودًا كبرية لتحذير ال�صائقني من خماطر القيادة و�صط ال�صباب

حتقيق: ر�شا فكري وموفق حممد 

البخار  تكون الشوارع شبه منزلقة بسبب كميات 
املتساقط من الضباب، والذي يؤدي إلى عدم التحكم 

في املركبة بدرجة كبيرة. 

�سخ�ص �سرير

أشبه  الضباب  في  القيادة  إن  الزفني  وق��ال 
يتضاعف  وخطرها  مركبة،  يقود  ضرير  بشخٍص 
تخفيف  أن  منّوهاً  الظالم،  في  مركبته  يقود  عمن 
الضباب  أوق��ات  في  القيادة  أثناء  السائق  سرعة 
األمامية،  الرؤية  مدى  على  الوقوف  السائق  مينح 
كما أن استعمال اإلضاءة يعطيه مجاالً أكبر للرؤية، 
كما طالب بعدم اللجوء إلى التجاوز، ألن محدودية 
الرؤية ال تسمح برصد املركبات القادمة من اخللف، 
إضافة إلى استخدام مساحات الزجاج أثناء السير 
يتراكم  الذي  البخار  من  والتخلص  الطرقات،  على 

على زجاج النوافذ داخل املركبة. 
وأشار إلى أنه على قائد املركبة في تلك األجواء 
عليه أن يتوقع اخلطر في أي حلظة كوقوف مركبة 
فجأة، أو عدم التزام مركبة بخط السير الصحيح، 
أن  البد  لذلك  دوران،  فتحة  من  مركبة  دخول  أو 
يكون ُمستعداً لتفادي اخلطر، وأن يعطي مجاالً أكبر 

إلمتام خط سيره بسالم 
وأضاف مدير اإلدارة العامة ملرور دبي، أن آخر 
حوادث الضباب كان على طريق »دبي العابر« حيث 
اصطدمت 36 سيارة اصطداماً متتابعاً نتيجة انعدام 
الرؤية، واسفر احلادث عن وفاة شخص، وإصابة 
16 آخرين، كما أدى إلى احتراق عدد من املركبات، 
وتزامن معه حادث آخر بنفس الطريقة في منطقة 
»جبل علي«، وأدى إلى وفاة شخصني، وتضرر عدد 
والسبب  مركبة،   40 نحو  إلى  املركبات وصل  من 
وعدم  الزائدة،  السرعة  هو  احلوادث  لتلك  املباشر 

ترك مسافة كافية في مثل هذه األجواء.

تقلبات جوية 

عام  مدير  الزعابي،  حسن  غيث  العميد  وأك��د 
اإلدارة العامة للتنسيق املروري في وزارة الداخلية 
أن معظم حوادث املركبات التي تقع أثناء التقلبات 
اجلوية، وخاصة في فترات انتشار الضباب خالل 
فيها  املتسبب  يكون  الصباح،  األولى من  الساعات 
يقع  احلوادث  هذه  من  فالكثير  السائق،  خطأ  هو 
السيطرة  السائق  وفقدان  الزائدة  السرعة  بسبب 
على املركبة، أو بسبب عدم ترك مسافة كافية بني 

املركبات.
تقع  احلوادث  األخرى من  النسبة  أن  وأضاف: 
بسبب محاولة بعض السائقني جتاوز املركبات التي 
املسار  وعدم وضوح  الضباب  كثافة  رغم  أمامهم 
أمام سائق املركبة، مما يجعله يتعرض لالصطدام، 
نتيجة أخطاء كان ميكن جتنّبها بقليل من االنتباه 
بني  تلقائياً  سلوكاً  يكون  أن  ينبغي  الذي  واحلذر 

السائقني في مثل هذه األحوال.
ودعا العميد الزعابي السائقني وأفراد اجلمهور 
إلى االلتزام بقواعد املرور والتركيز واالنتباه أثناء 
القيادة، خصوصاً في مثل هذه األجواء، كما أهاب 
واحلذر  احليطة  اتخاذ  الطريق  مستخدمي  بجميع 
وتخفيف السرعة وااللتزام بتعليمات املرور، نظراً 
الضباب،  بسبب  األفقية  الرؤية  مستوى  النعدام 
والتحويالت،  املنعطفات  عند  السرعة  وتخفيف 
واالنتباه لضمان عدم الوقوع في مخاطر احلوادث 
مستخدمي  كافة  سالمة  على  حرصاً  املرورية، 

الطريق. 
قائدي  على  يتوجب  التي  اإلرش���ادات  وح��ول 
الكثيف،  الضباب  تكّون  حالة  في  اتباعها  املركبات 

املرورية املسجلة نتيجة تشكل الضباب في جميع 
يناير  من  األول  من  الفترة  خالل  الدولة  إم��ارات 
وحتى نهاية شهر نوفمبر من 2011 بنسبة 42% 
املاضي،  العام  من  نفسها  بالفترة  باملقارنة  وذلك 
العامة  اإلدارة  عن  ال��ص��ادرة  لإلحصائية  وفقا 

للتنسيق املروري في وزارة الداخلية.
عدد  إجمالي  انخفاض  اإلحصائية  وكشفت 
اإلصابات املسجلة بنحو 21 حالة، حيث بلغت نحو 
إصابات   3 منها  اجلاري،  العام  خالل  إصابة   38
فيما  بسيطة،  إصابات  و9  متوسطة،  و26  بليغة، 
بلغت نحو 59 إصابة خالل العام 2010، منها 15 
إصابة  و17  متوسطة،  إصابة  و27  بليغة،  إصابة 

بسيطة.
اللواء مهندس محمد سيف الزفني مدير اإلدارة 
الضباب حتدث  إن ظاهرة  قال:  العامة ملرور دبي 
حتى  وتستمر  اخلريف  ب��دء  مع  اإلم���ارات  في 
نهاية فبراير تقريباً أو أبعد من ذلك، وهي ظاهرة 
حيث  املركبات  قائدي  ولكل  اجلميع  لدى  معروفة 
خاصة  كثيرا  الرؤية  تنخفض  وجودها  مع  إنه 
وتستمر  اليوم،  من  األول��ى  الصباح  أوق��ات  في 
االلتزام  السائقني  من  تتطلب  وهي  ساعات،  لعدة 
في  تتمثل  املرورية،والتي  والتعليمات  باإلرشادات 
بني  كافية  مسافة  وترك  محددة،  بسرعات  السير 
حتى  املركبة  إضاءة  تشغيل  جانب  إلى  املركبات، 
أنه  الزفني  وأكد  الشيء،  بعض  القادم  نظر  تلفت 
مع بداية موسم اخلريف تهتم كافة إدارات املرور 
من  املجتمع  ألفراد  توعية  بتنظيم حمالت  بالدولة 
مخاطر الضباب، ونشر كافة اإلرشادات والتعليمات 
واالصطدام  االصطدام،  حوادث  لتجنب  املطلوبة 
املتتابع في مثل هذه األجواء، ومنها على األخص 
الرؤية  انعدام  عدم السير بسرعات عالية ألنه مع 
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قيادة ال�سيارات 

اأثناء ال�سباب 

ك�ضريٍر يقود مركبة 

بع�ض احلوادث يقع ب�ضبب

 حماولة  بع�ض ال�ضائقني

 جتاوز املركبات

 اإجراءات مرور اأبوظبي

 تهدف اإىل ال�ضالمة املرورية

 اأثناء ال�سباب

- العميد احلارثي- العميد الزعابي- اللواء الزفني
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قال العميد غيث: يتوجب على قائد املركبة، استخدام 
املصابيح اخلاصة بالضباب وتخفيف السرعة وعدم 
املركبات  وبني  بينه  كافية  مسافة  وترك  التجاوز، 
التي أمامه، وإيقاف املركبة نهائياً خارج الطريق في 

حال استدعت احلاجة ذلك بسبب كثافة الضباب.
وناشد قائدي املركبات االنتباه وتخفيض السرعة 
والتي  الدولة،  في  املختلفة  املناخية  األحوال  خالل 
مستوى  انخفاض  إلى  األح��وال  بعض  في  تؤدي 
تقع  التي  احلوادث  أن  إلى  مشيراً  األفقية،  الرؤية 
أثناء التغيرات املناخية ميكن تفاديها في حالة التزام 

قائدي املركبات بإجراءات السالمة. 

االلتزام بال�سرعات املحددة

شرطة  في  والدوريات  املرور  مديرية  وحذرت 
أبوظبي  ملدينة  املغادرين  املركبات  قائدي  أبوظبي 
أوالقادمني إليها من قيادة مركباتهم بسرعة ودعتهم 
إلى خفض السرعات واالنتباه حال تشكل الضباب 
نظرا للتغيرات اجلوية التي يتوقع أن تشهدها الدولة 
واخلارجية  الداخلية  املناطق  على  الضباب  وتكون 
خالل األيام املقبلة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى 

الرؤية األفقية.
احلارثي  أحمد  حسني  مهندس  العميد  وأك��د 
أبوظبي  بشرطة  والدوريات  املرور  مديرية  مدير 
الداخلية  الطرق  الرقابة على  تكثيف  على ضرورة 
الطرق  على  الشاحنات  سير  ومنع  واخلارجية 
مع  بالتزامن  الضباب  انقشاع  حتى  اخلارجية 
تكثيف برامج التوعية املرورية عبر جميع وسائل 
اإلعالم ومن خالل برامج البث املباشر لتوجيه سير 
املرورية  احلوادث  وقوع  لتفادي  املرورية  احلركة 

أثناء الضباب.
ض��رورة  املركبات  ق��ائ��دي  احل��ارث��ي  ون��اش��د 
من  واحلذر  واالنتباه  السرعات  بخفض  االلتزام 
ظروف  في  الطريق  مفاجآت  مع  التعامل  أج��ل 
الطقس املتغيرة وااللتزام بترك مسافة أمان كافية 
أضواء  واستخدام  األخرى  املركبات  وعدم جتاوز 

أثناء الضباب وعدم استخدام  املصابيح املنخفضة 
األضواء العالية ألنها تعكس وتعوق الرؤية، وعدم 
أثناء السير  استخدام إشارات االنتظار »الرباعية« 

في الضباب.
وأكد على ضرورة التركيز في القيادة ومراقبة 
األماكن  من  بالقرب  امل��رور  عند  خاصة  الطرق 
والتقاطعات  املنعطفات  وعند  بالسكان  املأهولة 
واتخاذ القرار املناسب في حال عدم وضوح الرؤية 
وَتعّذر القيادة بإيقاف املركبة خارج الطريق وإطفاء 

إشارات الضوء الرباعي.
وحذر احلارثي من مخاطر إيقاف املركبات على 
الصدم  حوادث  إلى  ُيعّرضها  الذي  األمر  الطريق 
انخفاض  بسبب  اخللف  من  القادمة  املركبات  من 

مستوى الرؤية األفقية.
ودعا قائدي حافالت نقل الطالب وشركات نقل 
وعدم  الضباب  أثناء  السرعات  خفض  إلى  العمال 
التجاوز في األحوال كافة وترك مسافة كافية بينهم 
وبني املركبات التي تسير أمامهم وإيقاف مركباتهم 

إلى حني انقشاع الضباب في حالة تعّذر الرؤية.
ون��اش��د احل��ارث��ي ق��ائ��دي امل��رك��ب��ات خاصة 
املسافرين على الطرق اخلارجية خالل الليل وأثناء 
للنشرة  االستماع  إل��ى  الباكر  الصباح  ساعات 
اجلوية وحالة الطقس وظروف احلركة على الطريق 
قبل السير على الطريق، الفتاً إلى أن مديرية املرور 

اإلخبارية  النشرة  خالل  ومن  تقوم  والدوريات 
احلذر  لتوخي  للسائقني  نصائح  بتوجيه  املرورية 
وإرشادهم أثناء الضباب وتوجيههم في حالة وقوع 

أية حوادث على الطريق إلى الطرق السالكة.
وقال: إن مرور أبوظبي اتخذت اإلجراءات التي 
الضباب  أثناء  املرورية  السالمة  توفير  إلى  تهدف 
خالل  من  اجلسيمة  املرورية  للحوادث  وتفادياً 
الثقيلة  املركبات  سير  مبنع  السابقة  مبادرتها 
حتريكها  وعدم  واخلارجية  الداخلية  الطرق  على 
انقشاع  حتى  االنطالق  نقطة  من  أو  مواقعها  من 

الضباب ووضوح الرؤية.
ونّوه إلى تطبيق عقوبات مشددة بحق املخالفني 
تصل إلى حجز املركبة ملدة شهر وغرامة مالية 200 

درهم وتسجيل 12 نقطة مرورية.

تركيب لوحات ذكية

املديرية قدمت مشروعاً  أن  وأكد احلارثي على 
الداخلية  الطرق  جميع  على  ذكية  لوحات  لتركيب 
أبوظبي،  ف��ي  النقل  دائ���رة  تنفذه  واخلارجية، 
يستهدف تركيب لوحات إلكترونية مرتبطة بغرفة 
العمليات، ضمن إجراءات وتدابير للحد من وقوع 

احلوادث املرورية، خصوصاً أثناء نزول الضباب.
شاشات  تركيب  يتضمن  املشروع  أن  وأوضح 
الطريق في  السائقني من مخاطر  إلكترونية حتذر 
حال نزول الضباب، وتوجههم نحو خفض السرعة 
وتدني  املسارات،  وتغيير  اآلمن،  املستوى  إل��ى 
مست�وى الرؤية األفقية، مشيراً إلى أنه من املتوقع 
أن تبدأ دائرة النقل في مباشرة تنفيذه قريباً بعد 

طرح مناقصة بشأنه.

نقاط لالإنقاذ واالإ�سعاف

إبراهيم  محمد  املقدم  قال  أخرى،  جهة  ومن 
العامة  والسالمة  الطوارئ  قسم  رئيس  العامري، 
في العني التابع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، إن 
»القسم« ميتلك عدداً من نقاط اإلنقاذ واإلسعاف، 

باإلضافة إلى فروع للتدخل السريع منتشرة على 
وخارجها،  العني  مدينة  داخ��ل  الرئيسية  الطرق 
مطالباً اجلمهور باالتصال على رقم غرفة العمليات 
)999( فور مشاهدة أي حادث خاصة في الظروف 

املناخية املتغيرة.
وأوضح العامري: أن القيادة في وقت الضباب 
يجب أن تكون في حدود األمان، حيث إن الرؤية في 
الضباب الكثيف قد تكون شبه معدومة، وتكون في 
التي  املركبات،  لقائدي  بالنسبة  احلالة خطرة  هذه 
ميكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث وخسائر بشرية 

ومادية جسيمة في الوقت نفسه.
وعدم  الضباب،  تكّون  مالحظة  عند  وأض��اف: 
التوّق��ف  املركبة،  قائد  على  يجب  الرؤية،  وضوح 
حالة  في  أما  الترابية،  املنطقة  في  الطريق  خارج 
الضرورة فالبد من تخفيف السرعة وترك مسافة 
كافية بني املركبتني وعدم إشعال إشارات اخلطر، إالّ 
وقت مشاهدة حادث سير أو مشاهدة أمر مفاجئ 

في الطريق. 
وقال: إن فصل الشتاء يكثر فيه تشّكل الضباب، 
إذ البد من  أخذ احليطة واحلذر عند قيادة املركبات 
في الطرق الرئيسية والفرعية، وشّدد على ضرورة 
ونظافة  واإلطارات،  املركبات،  »دّواس��ات«  فحص 
زجاجها األمامي واخللفي وضرورة فحص ماسح 

الزجاج األمامي.
 

امل�سافرون على احلدود

ودعا الرائد محسن املنهالي، رئيس قسم مرور 
والدوريات  املرور  ملديرية  التابع  الغربية  املنطقة 
املسافرين  املركبات  قائدي  أبوظبي  شرطة  في 
على طريق أبوظبي -الغويفات، خصوصاً سائقي 
الشاحنات، إلى أخذ احليطة واحلذر بسبب انخفاض 
مستوى الرؤية األفقية نتيجة تشّكل الضباب على 
بعض املناطق والطرق اخلارجية في املنطقة الغربية 

خالل ساعات الليل وفي الصباح الباكر.
املواقف  في  التوقف  الشاحنات  سائقي  وناشد 

وجود  حال  في  الطريق  على  املتوافرة  اجلانبية 
إلى  الفتا  انقشاعه،  بعد  الرحلة  وإكمال  الضباب، 
أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية في حالة عدم 
حالة  في  القيادة  أثناء  السالمة  إرش��ادات  اتباع 

وجود الضباب.
كما دعا إلى التأكد من سالمة املاسحات اخلاصة 
تكون  وأن  للمركبات،  واخللفي  األمامي  بالزجاج 

اإلشارات  استخدام  وعدم  سليمة،  املركبة  إضاءة 
أن  التحذيرية عند نزول الضباب، موضحاً  األربع 
األربع  التحذيرية  اإلش��ارات  تشغيل  من  الهدف 
هو تنبيه السائقني إلى وجود أمر طارئ يستدعي 
االنتباه، مثل حادث أو اختناق مروري، أما في حال 
األمامية  املصابيح  استخدام  فيمكن  وجود ضباب 

للمركبة إلى أسفل.

أكدت شرطة أبوظبي أنها تعمل على التواصل مع اجلمهور عبر قنواتها االجتماعية من خالل موقعي 
إلبالغ  اإلنترنت،  شبكة  على  اإللكترونية  مواقعها  إلى  باإلضافة  اإللكترونيني،  و»تويتر«  »فيسبوك« 
املشتركني عن مبادرة التوعية مبخاطر الضباب، التي تنفذها إدارة »اإلعالم األمني« في األمانة العامة 
ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بالتعاون مع مديرية املرور والدوريات بشرطة 

أبوظبي.
الدراسات اإلعالمية والتنسيق األمني في »األمانة  وقال املالزم أول ماجد املرزوقي، رئيس قسم 
العامة«: يهدف التواصل مع شرائح اجلمهور باللغات الثالث : العربية واالجنليزية و»األوردية« عبر 
وسائط اإلعالم احلديثة، وعن طريق الهواتف الذكية، إلى تقدمي رسالة بطريقة إعالمية ناجحة إلبالغ 
املشتركني فيها، الذين ُيقدر عددهم باآلالف، وتوعيتهم إلكترونياً باإلرشادات والنصائح املرورية الواجب 

اتباعها عند قيادة املركبات والتعامل مع مفاجآت الطرق.
وأضاف: أن خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تستخدمها شرطة أبوظبي عبر املوقع اإللكتروني 
االجتماعي »تويتر« ساعدت في إبالغ مشتركي حملة الهواتف الذكية مببادرة التوعية مبخاطر الضباب، 
فضالً عن خدمة »التراسل الفوري« لإلبالغ عن تغيير مسارات الطرق في حال وقوع احلوادث تؤدي 

إلى إغالقها.
وأشارت إدارة »اإلعالم األمني« إلى أنها وبالتعاون مع شركة أبوظبي لإلعالم، اعتمدت بث رسالة 
إعالمية توعوية متكررة في أوقات مختلفة عبر قناة أبوظبي اإلمارات، للوصول إلى أكبر شريحة من 

املشاهدين.
وأشارت إلى أن »الرسالة« تركز على تقدمي إرشادات للسائقني ألخذ احليطة واحلذر على الطرق 
العامة وتناشدهم فيها شرطة أبوظبي بعدم استخدام اإلشارات الضوئية الرباعية، إالّ في حالة التنبيه 

بحادث تصادف وقوعه في نفس وقت مرور املركبات في الظروف املناخية املتغيرة.
األمني« سيقوم ببث  إن »اإلعالم  اإلذاعة  الدرعي مدير فرع  أول حمدان  املالزم  ومن جانبه، قال 

رسائل إذاعية توعوية في إذاعات»القرآن الكرمي« و»اإلمارات أف أم« و»ستار أف أم« بشأن 
مبادرة التوعية مبخاطر الضباب.

وتقارير  أخبار  نشر  على  يعمل  فإنه  األمني«،  »اإلعالم  إدارة  في  الصحافة  فرع  أما 
الضباب  التي حتّذر من مخاطر  املقروءة،  اإلعالم  بالشراكة مع وسائل  صحفية 

املتغيرة،  املناخية  الظروف  في  السائقني  قبل  من  اتباعها  املطلوب  واإلجراءات 
والرد على استفسارات وسائل اإلعالم بشأن تلك اإلرشادات التوعوية.

تحقيق

وقعت  الت�ي  املروري�ة  احل�وادث  ع�دد  بلغ 
الرؤية  مستوى  وانخفاض  الضباب  بسبب 
من  األول���ى  التسعة  األش��ه��ر  خ��الل  األفقية 
الداخلية  الطرق  على  وقعت  حادثاً   24  ،2011
عن  وأسفرت  أبوظبي،  إمارة  في  واخلارجية 
وفاة 7 أشخاص وإصابة اثنني بإصابات بالغة

دبي  إم��ارة  في  الضباب  ح��وادث  وبلغت 
اصطدام  ح��وادث  غالبيتها  حادثاً   60 حوالي 
أكثر  وأصيب  أشخاص   5 فيها  توفي  بسيطة، 

من 22 شخصاً بسبب االصطدام.

حتذير اإلكرتوين!

حوادث

ل ال�سباب؟ كيف يت�سكَّ

ل  تشكُّ أسباب  أن  وال��زالزل  اجلوية  لألرصاد  الوطني  املركز  أوضح 
الضباب الكثيف على كافة مناطق الدولة ترجع إلى حالة االستقرار املناخي 
الشديد الذي تشهده الدولة، إضافة إلى املرتفعات اجلوية التي تتعرض لها 
الدولة في طبقات اجلو العليا، والتي تعمل على االحتفاظ بكميات عالية من 
األرض حلرارتها  فقدان  فترة  تسهم  ذلك  بعد  اجلو،  طبقات  في  الرطوبة 
خالل الليل إلى حتول الرطوبة إلى قطرات مائية مالمسة للسطح ومن ثم 

تشكل الضباب.
وأكد املركز أن هناك ثالثة أشياء البد من وجودها حتى يتشّكل الضباب 
وهي أن يكون هناك مرتفع جوي في طبقات اجلو العليا، وأن تكون السماء 
خالية وصافية متاماً من َتشّكل السحب، وأخيراً أن يكون هناك هدوء في 

حركة الرياح، وهو املناخ الذي تشهده الدولة طوال فترة تكون الضباب.
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األميري  حسني  أمني  الدكتور  سعادة  أوضح 
املمارسات  لشؤون  املساعد  الصحة  وزارة  وكيل 
الطبية والتراخيص أن العالقة بني املريض والطبيب 
عالقة إنسانية مهنية حتكمها أخالقيات مهنة الطب، 
عناية  ببذل  االلتزام  الطبيب  واجب  أن  إلى  مشيراً 
صادقة ويقظة للمريض وأن يراعي األصول العلمية 

في مجال ممارسة مهنته. 
ولفت إلى أن أهمية اخلطأ الطبي تكمن في كون 
ومن  اإلنسان  بحياة  تتعلق  الطب  مهنة  ممارسة 
املهم جداً وجود وعي صحي لدى املريض أو ذويه 

للتفريق ما بني اخلطأ الطبي واملضاعفات الطبية .
لسنة   )10( رقم  االحت��ادي  القانون  أن  وذكر 
اخلطأ  َع��رَّف  الطبية  املسؤولية  شأن  في   2008
بأمور  إلى اجلهل  يرجع  الذي  »اخلطأ  بأنه  الطبي 
املهنة اإلملام بها  فنية يفترض في كل من ميارس 
العناية  بذل  عدم  أو  اإلهمال  إلى  يرجع  الذي  أو 

الالزمة«. 

سقط سهوًا!
بها؟ الأخطاء الطبية تقع.. فمن امل�صوؤول، وكيف ميكن جَتنُّ

حتقيق: اأماين اليافعي - ت�شوير: حممد علي

األخطاء الطبية عبارة عن أخطاء يتم ارتكابها في املجال الطبي نتيجة انعدام اخلبرة أو الكفاءة من ِقبل الطبيب 
املمارس أو الفئات املساعدة، أو هي نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة وجتريبية في العالج أو نتيجة حالة 
طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة أو نتيجة طبيعة العالج املعقد. وتصل نسبة حاالت الوفاة نتيجة خطأ 
طبي إلى معدالت عالية سنوياً في معظم أنحاء العالم ومنها الدول املتقدمة. ففي الواليات املتحدة على سبيل 

املثال ُتقدر حاالت املوت الناجتة من أخطاء طبية إلى ما يقارب 98,000 حالة وفاة سنوياً.
وال شك في أن كثيرين من الضحايا شفي غليلهم بعد أن عاقبت »هيئة الصحة« في دبي العام املاضي 65 طبيباً 
وممرضاً لثبوت ارتكابهم أخطاًء طبية، وإهماالً في تطبيق الواجبات املهنية، من بينهم 11 طبيباً ارتكبوا أخطاء 

طبية جسيمة أدت إلى حاالت وفاة أو مضاعفات شديدة، ما تطلَّب وضعهم على القائمة السوداء.
وشملت العقوبات وفقاً للهيئة وضع األطباء املعاقبني في »قائمة سوداء« يتم مبقتضاها، منع األطباء الواردة 
ملنع  الدولة،  إمارات  بقية  إبالغ  ويتم  اإلمارة،  في  واخلاص  احلكومي  القطاعني  في  العمل  من  فيها  أسماؤهم 

توظيفهم، كما يتم إبالغ دول مجلس التعاون اخلليجي، ملنعهم من العمل في أي دولة خليجية.

االحتادي  القانون  من   )25( باملادة  ورد  وكما 
رقم )7( لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب 
البشري بأنه »ال يكون الطبيب مسؤوالً عن النتيجة 
العناية  بذل  أنه  تبني  إذا  املريض  إليها  يصل  التي 
يتبعها  التي  الوسائل  جميع  إلى  وجلأ  الالزمة 
الشخص املعتاد من أهل فنه في تشخيص املرض 

ووصف العالج«.
األصول  املهنة عن  مزاول  انحراف  فإن  وعليه، 
بالواجبات  وإخالله  عليها  املتعارف  املهنية  الطبية 
ضرراً  تسبب  والتي  مهنته  عليه  تفرضها  التي 

للمريض، ُتدخله في تصنيف اخلطأ الطبي.

االأخطاء.. اأنواع 

إلى  م  الطبية تقسَّ وأوضح األميري أن األخطاء 
األضرار  مثل:  جراحية  طبية  أخطاء  منها  أنواع، 
بجزء سليم من اجلسم واستئصال جزء سليم من 
اجلسم وترك أدوات جراحية أو قطع شاش أو قطن 



أو  الصحة  )وزارة  الصحية  اجلهة  أو  الصحية( 
التحقيق   سلطات  أو  بالدولة(  الصحية  الهيئات 

)الشرطة أو النيابة العامة( أو احملاكم املختصة.
األميري:  قال  الشكوى  تقدمي  شروط  وحول 
إنها يجب أن ُتقدم مكتوبة وموقعة وباسم واضح 
ُتعد  وإال  الشكوى  صاحب  تليفون  ورقم  وعنوان 
غير مقبولة وال ينظر إليها وأن تكون الواقعة محل 
وأسم  املريض  أسم  حيث  من  واضحة  الشكوى 
املنشأة الصحية وأسم الطبيب املعالج إن أمكن مع 

بيان سبب الشكوى.
تقدمي  بعد  اتباعها  يتم  إجراءات  ثمة  إن  وقال: 
الشكوى  توافر شروط  التأكد من  الشكوى وهي: 
بحيث إذا تبني للمنشأة الصحية أو اجلهة الصحية 
ِجّدية الشكوى يتم تشكيل جلنة طبية متخصصة 
ذات  في  تكون  وأن  واملهنية  احليادية  فيها  ُتراعى 
للنظر  املرضية  باحلالة  املتعلقة  التخصصات 

والتحقيق فيها.

في قضايا األخطاء الطبية بدون وجود شكوى من 
مدير  من  طلب  على  بناًء  وإمنا  ذويه،  أو  املريض 
املنشأة أو اجلهة الصحية أكانت وزارة الصحة أو 
الهيئات الصحية املختلفة بالدولة ، وذلك للوقوف 
على أوجه التقصير واخللل التخاذ األجراء املناسب 
سالمة  وضمان  حلماية  مستقبالً  ذل��ك  لتفادي 
املقدمة  الطبية  اخلدمات  جودة  وتعزيز  املرضى 

ألفراد املجتمع . 
الشكاوى  منها  ترد  التي  اجلهات  أن  وأضاف: 
تكون  ما  غالباً  الطبي  باخلطأ  املُتعلّقة  والطلبات 
املريض أو ذويه »الولي أو الوصي أو أحد األقارب 
ووكيله  الترتيب«  لهذا  وفقا  الثالثة  الدرجة  حتى 
القانوني أو املنشأة الصحية » املستشفيات واملراكز 
أو  الصحة  »وزارة  الصحية  اجلهة  أو  الصحية« 
اجلهات  أن  موضحاً  بالدولة«،  الصحية  الهيئات 
التي تقدم إليها الشكاوى والطلبات املتعلقة باخلطأ 
واملراكز  الصحية)املستشفيات  املنشأة  هي  الطبي 

الغالف
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عقوبات

من الناحية القانونية قال احملامي إبراهيم التميمي إن املسؤولية الطبية 
ال تقوم في احلاالت اآلتية: 

> إذا كان الضرر وقع بسبب املريض نفسه أو رفضه للعالج أو عدم 
اتباعه للتعليمات الصادرة من املسؤول عن عالجه. 

> إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً ُمعيّناً في العالج مخالفاً لغيره في ذات 
االختصاص ما دام أسلوب العالج متفقاً مع األصول الطبية املتعارف عليها
> إذا حدثت آثار أو مضاعفات معروفة في مجال املمارسة الطبية وغير 

الناجتة عن خطأ الطبي.
وأشار التميمي إلى أن العقوبات املتعلقة باألخطاء الطبية أو التستر عليها 

تقع على الطبيب املخطئ حيث توقَّع عليه عقوبة جنائية وهي احلبس الذي قد يصل إلى ثالث سنوات 
والغرامة املالية، أو إحدى العقوبتني، فضالً عن العقوبة التأديبية.

كما توقَّع على املنشأة الطبية اخلاصة عقوبة اإلنذار أو اإليقاف عن العمل ملدة سنة أو إلغاء الترخيص 
أو إغالق املنشأة ملدة ستني يوماً وفي حالة التكرار ستة أشهر وذلك وفقاً للمواد )16- 17( من قانون 

رقم 2 لعام 1996 في شأن املنشآت الصحية اخلاصة.
إن  التميمي:  قال  املضرور  وبني  اخلطأ  مرتكب  بني  املالي  التعويض  على  االتفاق  يخص  وفيما 
التعويض ال يغطي إال احلق الشخصي للمضرور عما حلق به من ضرر، فهو جبر للضرر. وأما احلق 

العام فيبقى قائماً ويتمثل في عقاب املخطئ جنائياً. 

الطبية  والتعليمات  لإلرشادات  املريض  وجتاهل 
الصادرة له.

ولفت األميري إلى أن مزاولة مهنة الطب مُتارس 
من ِقبل كوادر طبية وصيدالنية وفنية ومتريضية 
واملهنية  الوظيفية  بالواجبات  اإلخالل  أن  مؤكداً   ،
خطأ  أو  تقصير  إل��ى  تفضي  قد  املهنة  مل��زاول 
مجاالت  كافة  وفي  للمريض  ضرراً  يسبب  طبي 
تخصص  على  حكراً  وليس  الطبية  التخصصات 
على  تقع  للتقصير  الغالبة  الصفة  ولكن  معني، 
األطباء اجلّراحني بكافة تخصصاتهم وأطباء النساء 

والوالدة.
أما فيما يتعلق بتستّر املستشفيات على األخطاء 
املساعد  الصحة  وزارة  وكيل  أوضح  فقد  الطبية، 
هناك  أن  والتراخيص  الطبية  املمارسات  لشؤون 
الصحية  املنشآت  على  وتفتيشية  رقابية  جهات 
كافة بالدولة تقوم بزيارات ميدانية دورية وأحياناً 
املنشآت  هذه  التزام  مدى  على  للوقوف  مفاجئة 
باملعايير والضوابط واإلجراءات املوضوعة من قبل 

كافة اجلهات الصحية بالدولة.
للحد  اتخاذها  الواجب  اإلج��راءات  وبخصوص 
والتقليل من اخلطأ الطبي وضمان سالمة املرضى 
وحتديث  تقوية  اإلجراءات  هذه  من  األميري:  قال 
نظم الرعاية الصحية وتطبيق برامج لضمان جودة 
اإلج��راءات  وثائق  وحتديث  الصحية  اخلدمات 
والسياسات املهنية طبقاً للمستجدات العاملية وتقوية 
والتطوير  املستمر  الطبي  التعليم  برامج  وتعزيز 
املهني وتشجيع الدراسات الطبية التخصصية العليا 
واخلطأ  الطبية  املضاعفات  عن  اإلبالغ  وتشجيع 
مهارات  وتقوية  اللوم  عدم  ثقافة  وتعميم  الطبي 

االتصال وحتديث آلية التواصل.
 

اإجراءات ال�سكوى

وحول إجراءات تقدمي الشكاوى وآليات التحقق 
وحيادية  نزاهة  لضمان  إنه  األميري:  قال  منها 
باخلطأ  املتعلقة  القضايا  في  واملساءلة  التحقيق 
جهة  لكل  معتمدة  وإج���راءات  آلية  هناك  الطبي، 
اجِلهة  وضوابط  لقوانني  وفقاً  بالدولة  صحية 

الصحية املعنية.
وأوضح أنه في كثيٍر من األحيان يتم التحقيق 

عدم  نتيجة  تشخيصية  طبية  وأخطاء  اجلسم،  في 
اللجوء للفحوصات الضرورية واملتوفرة عند فحص 
الفحوص  نتائج  وحتليل  ق��راءة  عدم  أو  املريض، 
املخبرية واإلشعاعية بصورة صحيحة أو التسرع 
أو التأخير في إجراء الفحص اإلكلينيكي السريري 

للمريض .
وهناك أخطاء دوائية مثل: أخطاء جرعات الدواء 
إدراك مضاعفات  ناقصة( وعدم  أو  زائدة  )جرعة 
قبل  من  طبية  لوصفة  خاطئة  وق���راءة  ال���دواء 

الصيدلي.
 

م�ساعفات 

اخلطأ  بني  التفريق  الضروري  من  إنه  وق��ال 
أحياناً  حتدث  التي  الطبية  واملضاعفات  الطبي 
اآلثار  بأنها  الطبية:  املضاعفات  ُمعرِّفاً  للمريض، 
الطبية اجلانبية االحتمالية املترتبة عن الفحص أو 
التشخيص أو العالج وغير املرتبطة بخطأ الطبيب 
وبنسب  عاملياً  عليها  واملتعارف  مساعديه  أحد  أو 
وشدتها  املرضية  احلالة  لنوع  وتبعاً  متفاوتة 

ومراحل املرض.
وذكر أن املضاعفات الطبية ميكن أن حتدث حتى 
في أقصى درجات بذل العناية الطبية وبيد أفضل 
مثل:  العاملية  الطبية  املراكز  أشهر  وفي  األطباء 
اجلراحية  العمليات  بعد  الرئوية  اجللطات  حدوث 
والُقرح  اجلراحية  العمليات  عقب  وااللتهابات 

الفراشية واآلثار اجلانبية لبعض العقاقير الطبية.

اأ�سباب وم�سببات 

واقع  من  الطبية  األخطاء  أسباب  أهم  وح��ول 
املمارسة الفعلية ملهنة الطب قال األميري: إنها تتمثل 
املساعدة  الفنية  والكوادر  الطبية  الكوادر  ِقلة  في 
وضغط العمل أو نقص التجهيزات والتقنيات الطبية 
كفاءة ونقص  قلة  أو  عليها  التدريب  احلديثة وقلة 
وعدم  الصحية  والفنية  الطبية  الكوادر  خبرة  في 
وقلة  عاملياً  بها  املعمول  الصحية  األنظمة  مواكبة 
املشاركات في الفعاليات العلمية واملؤمترات احمللية 
ما  والتفاهم  التواصل  مهارة  في  والدولية ونقص 
بني الطبيب واملريض أو ذويه وقلة املتابعة احلثيثة 
واإلشراف  املتابعة  وِقلة  املريض  حلالة  والدقيقة 
املساعدة  الفنية  الصحية  الكوادر  على  املباشر 
والتردد في استشارة األطباء الزمالء في احلاالت 
املريض  إحالة  عدم  أو  والتأخير  املعقدة  املرضية 
أقسام  بني  املناسب  الوقت  وفي  الضرورة  عند 
بالدولة  املستشفيات  بني  أو  املختلفة  املستشفى 

والتأخير في حضور األطباء عند االستدعاء.
وأض����اف: أن م��ن أس��ب��اب وق���وع األخ��ط��اء 
األطباء  ِقبل  من  الطبية  التعليمات  إعطاء  الطبية 
االستشاريني أو األخصائيني هاتفياً ًوِقلة التنسيق 
والتفاهم والتواصل بني أقسام املستشفى املختلفة 
أحياناً  اللغوي  التفاهم  وصعوبة  املريض  لعالج 
من  والفني  الطبي  والكادر  جهة  من  املرضى  بني 
الطب  مهنة  بأخالقيات  االلتزام  أخرى وعدم  جهة 

من ال�ضروري التفريق

بني اخلطاأ الطبي وامل�ضاعفات 

الطبية التي حتدث

اأحيانًا للمري�ض
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الغالف

الطبية  اللجنة  حتقيق  خ��الل  م��ن  تبني  وإذا 
املتخصصة وجود تقصير أو خطأ طبي، فعلى املُنشأة 
أو اجلهة الصحية توقيع العقوبة املناسبة وفقاً حلجم 
والنظم  والقواعد  للقوانني  وطبقاً  والضرر  التقصير 
وزارة  أكانت  الصحية  اجلهة  تلك  في  بها  املعمول 

الصحة أو إحدى الهيئات الصحية بالدولة.
وميكن ملدير اجلهة الصحية فقط وفقا للقانون، 
العليا  »اللجنة  إل��ى  الطبي  اخلطأ  قضية  إحالة 

للمسؤولية الطبية« إلبداء الرأي الفني فيها .
وأشار األميري إلى أن »اللجنة العليا للمسؤولية 
القانون  من   )15( للمادة   وفقاً  َتشّكلت  الطبية« 
االحتادي رقم )10( لسنة 2008 في شأن املسؤولية 
الوزراء  مجلس  من  بتشكيلها  قرار  وصدر  الطبية 
من  استشاريني  أطباء  عضويتها  في  وتضم  املوقر 

اجلهات املعنية لضمان حياديتها واستقالليتها. 
عضويتها  في  تضم  العليا  اللجنة  أن  وذك��ر 
وزارة الصحة ودائرة الطب الشرعي بوزارة العدل 
وهيئة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وكلية 
الطب والعلوم الصحية بجامعة اإلمارات ومديرية 
اخلدمات الطبية بالقوات املسلحة وإدارة اخلدمات 
الطبية  اإلمارات  وجمعية  الداخلية  بوزارة  الطبية 

والقطاع الطبي اخلاص.
أو  الشكوى للشرطة  إنه في حال تقدمي  وقال: 
النيابة العامة أو احملاكم املختصة ُتتخذ اإلجراءات 
وفقاً لالختصاصات احملددة لسلطات هذه اجلهات، 

ووفق القوانني النافذة بالدولة.

ماذا.. كيف.. ملاذا؟

ال������دك������ت������ور 
ش��ح��ات��ه اخل��ول��ي 
األم��راض  أخصائي 
ال��روم��ات��ي��زم��ي��ة في 
إدارة اخلدمات الطبية 
العامة  للقيادة  التابعة 
يرى  أبوظبي  لشرطة 
للشخص  ميكن  ان��ه 
الطبي  اخلطأ  جتنب 
ي��ك��ون  أن  ش����رط 
ومعرفة  دراي��ة  على 

ب��خ��ط��وات ال��رع��اي��ة 
الصحية املقّدمة له، ولكن دون أن يتدخل في عمل 
تتلخص  حيث  حلالته  املتابع  الشخص  أو  الطبيب 
الصحية  املشكلة  ومعرفة  تعلّم  في  الفهم  خطوات 
املوصوفة  األدوية  ومعرفة  املريض،  بها  التي مير 
الذي  الشخص  مع  والتحدث  العالج  وأسلوب  له 
يختص بتقدمي الرعاية له إذا أراد االستفسار عن 
شيء، قبل املوافقة على خطة عالجية أو أخذ دواء 
أو إجراء جراحة أو حتى تغيير منط احلياة الذي 
لذلك  الغذائية،  العادات  في  تغيير  إلى  قد يخضعه 
ينبغي أن تكون موافقته وتطبيقه للتعليمات مبنية 
على معرفة إجابات األسئلة التالية: ماذا، كيف، ملاذا؟ 
على  املعالج  الطبيب  يكون  وأن  البد  ويتابع: 
الصحية  املعلومات  املرضي وكافة  بالتاريخ  دراية 
على  الطبيب  أن  الشخص  يفترض  فال  للمريض، 

املعرفة  لديه  تتوافر  وأن  البد  فهو  بحالته،  دراية 
والفهم باملثل، والبد وأن يكون هناك طبيب للعائلة 
يهتم بشؤونها الصحية وعلى دراية بالتاريخ الطبي 
لكل فرد من أفرادها،  وذلك لتقدمي املشورة الطبية، 
الطارئة بإرشاد  أو للمساعدة في حدوث احلاالت 
الشخص إلى أدوات اإلسعافات األولية حتى يتلقى 
إلرشاد  أو  حالته،  في  املتخصصة  الطبية  الرعاية 
الفريق الطبي اآلخر ليتم التشخيص الصحيح عند 

وجود حالة طبية متخصصة.
التعبير  املريض  على  يجب  أنه  اخلولي  ويرى 
بصوٍت عاٍل في أي استفسار أو سؤال يطرحه على 
املعالج، إال أن طلب معلومات كثيرة ليس بالشيء 
ليست  التفاصيل  كافة  معرفة  فمحاولة  األفضل، 
مطلوبة من مثل: ملاذا هذا العالج؟ وما الفائدة منه؟ 

وهل سيتم االستمرار فيه أم سيتم تغييره؟  
 ويتابع اخلولي: يجب على املريض سؤال طبيبه 
وذلك  أخ��ذه  كيفية  عن  أو  ال��دواء  أخذ  سبب  عن 
اليوم  املرات على مدار  املطلوب وعدد  الكم  بكتابة 
التعليمات  إتباع  كيفية  ومواعيده، ألن عدم معرفة 

ميكن أن يتسبب أخطاء صحية.
كذلك يجب أن يعرف املريض إن كان الدواء آمناً 
فتناول   ، يأخذها  التي  األخرى  األدوية  أنواع  مع 
أدوية بعينها مع بعضها قد يؤدي إلى حدوث رد 
فعل واستجابة ضارة باجلسم، لذا البد من إخبار 
الطبيب بقائمة األدوية التي يأخذها الشخص وتلك 
واملشروبات  األطعمة  من  والتأكد  عنه  املمنوعة 
واألنشطة التي ينبغي جتنُبها أثناء أخذ الدواء، مع 

معرفة األدوية التي ُتشكِّل خطراً على األطفال.
املريض  على  يجب  كذلك  اخلولي:  ويضيف 
سؤال الصيدالني عن أسماء األدوية املوصوفة له 
من الطبيب املعالج بحيث ال يدع مجاالً للتخمني في 
حالة صعوبة القراءة واللجوء إلى الطبيب لسؤاله، 
ومراجعة الدواء املوصوف إذا كان هناك اختالف، 
فأسماء األدوية أو اختالفها في الشكل املعتاد عليه 
املريض جرعات سابقة  نتيجة ألخذ   « الدواء  لهذا 
لضمان  الصيدالني  من سؤال  البد  عندها  منه«،  
قراءة  مع  الصحيح  الدواء  على  الشخص  حصول 

لالستفسار  للدواء  املصاحبة  التعليمات  »روشتة« 
املوصوف  وال��دواء  الوصفة  يخص  شيء  أي  عن 
للمريض، وكيف ميكن قياس الدواء إذا كان سائالً، 
ألن السوائل من الصعب قياسها، فاملعلقة الصغيرة 
التي تستخدم في الطهي على سبيل املثال قد يكون 

مقياسها مختلفاً عن تلك التي يقصدها الطبيب.   
بأن  املريض  اخلولي  ينصح  املستشفى،  وفي 
حيث  من  املطلوب  الشخص  أنه  من  دائماً  يتأكد 
يتعرض  فقد  الوجبات  وت��ن��اول  ال���دواء  إع��ط��اء 
الشخص خلطأ ما في املستشفى عند إعطائه دواء 
أو عند تناول وجبة، وبالتالي يجب التأكد من أنك 
الشخص الصحيح، والتأكد من العامل الذي يقدم 
اخلدمات باملستشفى أو املمرضة من أنك الشخص 
املقصود بهذه اخلدمة على وجه التحديد وذلك بذكر 
لك  األطعمة مرسلة  أو  األدوية  نوعية  وأن  اسمك، 

وليس ملريض آخر.
لبعض  املطلوبة  املدة  عن  االستفسار  يجب  كما 
لفترة  فتركها  البول  قسطرة  مثل  الطبية،  األدوات 
طويلة على سبيل النسيان قد يجعل املريض عرضة 

لإلصابة بالعدوى.
تتبع  التي  اإلجراءات  عن  السؤال  أيضاً  ويجب 
في املنزل بعد العودة من املستشفى، فقبل مغادرة 
املستشفى البد من سؤال الطبيب عن كيفية استكمال 
العالج في املنزل، وما هي األشياء واألنشطة التي 
يجب جتنُبها، ومتى تتم العودة للمدرسة أو للعمل 

وممارسة األنشطة اليومية.
أنه ال بد للمريض أن  إلى  كذلك تطرق اخلولي 
يسأل عن اجلرَّاح املتمرِّس في إجراء مثل هذا النوع 
من اجلراحات التي ستُجرى للمريض وعن موعد 
اإلجراء اجلراحي، ويجب إخبار الطبيب باملعلومات 

التالية:
املخدر  احلساسية جتاه  من  فعل  رد  وجود   <

»البنج«.
> إذا كان املريض يأخذ أدوية أو فيتامينات أو 

مكمالت غذائية أو عالجاً عشبياً.
أو  أنفلونزا  أو  برد  بنزلة  الشخص  إصابة   <

سخونة بتاريخ إجراء اجلراحة. 

@‚N‚Nà@Úy˝‡‹€@äÏíb»€a@Ú◊ãi@Ú◊ãí
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تحقيق
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تشّكل قضية مشاركة املرأة العاملة في مصاريف 
حيث  العربية،  املجتمعات  في  كبيرة  قضية  املنزل 
يعتقد بعض الرجال أن مشاركتها بجزء من راتبها 
واجب عليها، في حني يرى النصف اآلخر أنه ملكها 
وحدها ولها حرية التصرف به، رافضاً مساهمتها 

ولو بجزء بسيط منه في املنزل.
وهنا كيف ميكن للزوجة أن تتصرف في راتبها؟ 
وكيف تتم عملية املشاركة بني الزوجني هل تأتي 

باالتفاق أم باإلجبار؟
 

رجال اتكاليون

الرئيسي )طالبة جامعية متزوجة  تقول عائشة 
ذوي  من  األزواج  بعض  هناك  أعوام(:  أربعة  منذ 
الطبيعة االتكالية، يستغلون صرف املرأة على بيتها، 
فيتركون لها اجلمل مبا حمل، لذلك من الضروري أن 
يتفق الرجل واملرأة خاصة من املقبلني على الزواج 
فيما يخص راتب الزوجة، من حيث كيفية إنفاق هذا 
الراتب، حتى ال تشعر الزوجة باالستغالل، وتعطي 
زوجها الفرصة للتملص من واجباته، مؤكدة على 
التقارب  نسائم  يجلب  قد  باب  الزوجة  راتب  أن 
والتعاون بني الزوجني، أو يأتي برياح اخلالف التي 

هذا
حاللي! 

راتب الزوجة...

هل هو حق لها اأم للزوج؟

حتقيق: اأمرية الري�شي 

قد تعصف باستقرار احلياة الزوجية، وتؤدي إلى 
املشكالت واخلالفات التي قد تنتهي باالنفصال.

حق يل

أما منى محمد )موظفة متزوجة منذ ستة أعوام( 
فتقول: في اعتقادي أن راتب الزوجة هو حق لها 
وملتطلباتها اخلاصة، وال يحق للزوج أن يطالبها به، 
ألنه املسؤول األول عن اإلنفاق على البيت ، وفي 
حال رغبت املرأة في املشاركة، فهذا أمر اختياري، 
وال يجب أن يكون موضوع نقاش أو مشكلة بني 
التي  السياسة  هي  هذه  أن  إلى  الفتة  الزوجني، 
تتبعها، وحتمد الله على عدم وجود أي خالف بينها 

وبني زوجها حول راتبها.
ولكن كيف ينظر الرجال إلى إسهام الزوجة في 

مصاريف املنزل؟

اأرف�ص عملها

عبدالله حميد اجلبري )ُمقبل على الزواج( يقول: 
احلياة  أعباء  ل  واألبناء وحتمُّ الزوجة  على  اإلنفاق 
يفعل  لم  فإن  األساسية،  الرجل  مسؤوليات  من 
تدفع  أن  فكرة  متاماً  أرفض  وأنا  قوامته،  سقطت 
املرأة في مصاريف املنزل أو حتى تشارك فيها ، 
فأنا من األساس من أنصار جلوس املرأة في البيت 
ال  وحتى  وأبنائها،  زوجها  جتاه  بواجباتها  لتقوم 
تثار قضية راتب الزوجة من أساسها، واعتبر أن 
قضية عمل الزوجة من املشكالت التي تتربع على 

قائمة مشكالت الطالق في الوقت احلالي.
ويؤكد اجلبري على أنه »في حال قررت زوجتي 
في املستقبل اخلروج للعمل، فلن أرضى بأن تنفق 
على بيتي امرأة، وإن أنفقت فستنفق على كمالياتها 

اخلاصة فقط ال غير«.

ُربان املنزل

ويوافقه الرأي محمد عبداللطيف الظاعن )متزوج 

الالتي  النساء  بعض  يقول:  إذ  أع���وام(   6 منذ 
يتوهمن  املنزل  مصاريف  في  ال��زوج  يشاركن 
أنهن لسن بحاجة إلى رجل وأنهن يستطعن القيام 
بدورهن ودور الرجل في املنزل، مما يشعر الرجل 
بالتهميش، وبالتالي تبدأ نيران املشكالت باالندالع 
في املنزل، أما إذا استقل الرجل في مسألة اإلنفاق 
فهنا سيشعر بأنه ربان املنزل، وأنه سيسيِّر مركبه 
اإلنفاق  أن  إلى  مشيراً  الغرق،  من  ويحميه  بهدوء 

شرعاً وقانوناً هو من مسؤولية الرجل.

م�ساألة اختيارية

وبعيداً عن حواجز الكرامة والِقوامة التي متنع 
في  باملشاركة  للمرأة  السماح  من  الرجال  بعض 
)خاطب(:  ميستو  سعود  يقول  املنزل،  مصاريف 
الزوجة زوجها في مصاريف  إن مسألة مشاركة 
ُتقدر  إليها، فهي من  تعود  اختيارية  املنزل مسألة 
الذي ميكنها  واملبلغ  الزوج  وإمكانية  املنزل  حاجة 
أن تساهم به لسد حاجة أسرتها، أما إن امتنعت فال 

يحق للزوج أن يطالبها باملشاركة.
زوجها  تشارك  التي  الزوجة  أن  سعود  ويرى 
وتشعر مبدى حاجته للمساعدة، فهو تعبير منها عن 
حبها ووفائها له وللعشرة الزوجية بينهما، وبالتالي 

متنع اندالع املشكالت في املنزل.

فقط للكماليات

 5 منذ  )متزوج  البدوي  حسن  الرأي  ويوافقه 
االقتصادية  الظروف  صعوبة  إن  يقول:  أع��وام( 
الزوجة  على  ُيحتمان  احلياة  متطلبات  وازدي��اد 
العاملة أن يكون لها دور في تخفيف هذه األعباء، 
الفتاً إلى أن مساهمتها ال تعني أن تكون مباشرة 
واملأكل  املسكن  كتوفير  األساسية  املصاريف  في 
وامللبس، بل في توفير الكماليات اخلاصة بها من 
مالبس وكرميات وعطور وغيرها، وبذلك تكون قد 
خففت حمالً كبيراً عن الزوج، مؤكداً على أنه يجب 
الزوج زوجته باملساعدة في املصاريف  أال يطالب 
إن لم تفعل هي ذلك من ِتلقاء نفسها، كي ال ُيقلل 

من شأنه واحترامه أمامها.

ت�سريف للرجل

من  القضية  ه��ذه  على  الضوء  إلقاء  وبهدف 
وجهة نظر املؤسسة االجتماعية، التقينا باملستشار 
األُسري راشد املنصوري رئيس أكادميية »الفرحة 
لعلوم األسرة« في دبي الذي قال: إن النفقة على 
الزوجة واألبناء تقع على عاتق الرجل في مجتمعنا 
اإلسالمي والعربي، كما تعتبر نفقة الرجل على بيته 
تشريفاً له، حيث إنه هو الشخص املسؤول عن بيته 

عبدالله اجلبري سعود ميستومحمد الظاعنحسن البدوي
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آخر، وهذا ما حثَّت  وأفراد أسرته وليس شخصاً 
عليه الشريعة اإلسالمية والسنة النبوية.

وأكد املنصوري على أن نفقة الزوجة على أبنائها 
وإن  عليها،  إلزاماً  وليس  منها  ل  تفضُّ هي  وبيتها 
املعاشرة  وحسن  وفائها  على  تصرفها  يدل  كان 
اإلنفاق  أن  نعرف  وأننا  الرفيعة، خاصة  وأخالقها 
واجب على الزوج وهو ُمكلَّف به، حيث يجب عليه 
وملبس  سكن  من  احلياة  ض��روري��ات  يوفر  أن 
إلزامية  غير  فهي  كماليات  من  ذلك  وغير  ومأكل، 
عليه، فإن كان مقتدراً قام بها عن طيب خاطر، وإن 
لم يكن فهو غير ملزم بها، وهنا ال حرج إن طلب 
من الزوجة التكفل بهذه الكماليات إن كانت تعمل 
أو متلك ماالً، أو أن تتكفَّل ببعضها وهو بالبعض 
اآلخر، ومثال على ذلك: أن رب األسرة غير ملزم 
بالسفر هو وعائلته للسياحة صيفاً كل عام خاصة 
هنا  بذلك،  يقومون  اخلليجي  مجتمعنا  أفراد  وأن 
التكفل  الزوجة  من  يطلب  أن  األسرة  لرب  ميكن 
بالرحلة أو أن يتقاسما املصاريف، وذلك باالتفاق 

بينهما.

مناٍف للدين والعادات

األزواج  بعض  هناك  أن  إلى  املنصوري  وأشار 
البيت  على  اإلنفاق  على  زوجاتهم  يجبرون  الذين 
وتعليم  ملبس  من  األبناء  مبصاريف  والتكفل 
وغير ذلك، وهنا ميكننا التأكيد على أن ذلك الفعل 
األصيل،  العربي  املسلم  الرجل  سمات  مع  يتنافى 
وإن كان في الواقع بعض الرجال ممن ميارسون 

الضغط على زوجاتهم ويبتزوهن ويستغلون حبهن 
ض��رورة  على  مؤكداً  سلبية،  بطريقة  وعطفهن 
ذات  العائالت  كتقليد  املباهاة  حمى  عن  االبتعاد 
الدخل العالي بعدد اخلدم أو اقتناء أغلى السيارات 
رب  يوقع  ذلك  فكل  كبير،  قصر  في  السكن  أو 
احلياة،  ميزان  األسرة حتت ضغط شديد، ويختل 
قال تعالى: )) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ال يكلف الله نفساً 
إال ما آتاها سيجعل الله بعد ُعسر يسراً(( »اآلية 7 

سورة الطالق«.
وهنا نطلب من الزوجة ضرورة معاونة الزوج 
الزوجية  العالقة  وتستمر  احلياة  تتوازن  حتى 
على  إجبارياً  ليس  الطلب  وهذا  سليمة،  بصورة 
للعشرة  منها  وتقدير  تفضل ووفاء  وإمنا  الزوجة 

الزوجية.
وذكر املنصوري أنه في حال مر الزوج بضائقة 
على  إحالته  في  تسببت  بإعاقة  أصيب  أو  مالية 
املعاش أو غيرهما من األمور التي جتعله غير قادر 
أسرته،  جتاه  التزاماته  بكافة  والتكفل  القيام  على 
وشريك  زوجها  مبساندة  الزوجة  ُتطالب  فهنا 
فقد  الزوجية،  للعالقة  وتوطيداً  منها  وفاًء  حياتها 
جاءت امرأة لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- 
الفقير  زوجها  على  الزكاة  كانت جتوز  إن  تسأله 
والذي تعيش في كنفه مع ظروفه الصعبة بعد أن 
حال احلول على مال متلكه، فهنا أجاز الرسول –عليه 
لها  وبارك  الزوج،  على  الزكاة  والسالم-  الصالة 

فعلها.

الشرع  رأي  وحول 
في قضية راتب الزوجة 
يقول الدكتور أحمد بن 
عبد العزيز احلداد مدير 
بدبي:  اإلف��ت��اء  إدارة 
امل��ك��ل��ف  أن  ش���ك  ال 
والعائلة  املنزل  بنفقة 
الذي  فهو  الرجل،  هو 
قال  فقد  ويغرم،  يغنم 
)الرجال  تعالى:  الله 
النساء  على  ق��ّوام��ون 

مبا  و  بعض  على  بعضهم  الله  ل  فضَّ مبا 
أنفقوا من أموالهم( «اآلية 34 سورة النساء«، 
الله  النبي  صلى  أن  الصحيح  احلديث  وفي 
عليه وسلم قال: )كفى باملرء إثما أن يحبس 
عمن ميلك قوته(، ولكن هذا ال مينع املرأة أن 
تشارك الرجل مبا يجود به خاطرها ملساعدة 
ينفق  ما  أعز  فذلك  أوالدها،  وإكرام  زوجها 
الصدقة  أجر  أج��ران  بذلك  ولها  املال،  فيه 
أذن  قد  كان  إن  السيما  الرحم،  صلة  وأجر 
لها بالعمل، فإنه قد يستخدم حقه مبنعها من 
إذا  العمل إال أن تساهم معه، والسيما أيضاً 
من  وال   ، املروءة  من  ليس  فإنه  فقيراً،  كان 
احلكمة أن ال تسهم معه،  ولو من باب تأليف 
إليه وإلى أوالدها، وإال  قلب زوجها والتودد 
فأين تذهب باملال الذي جتمعه إن لم تنفقه أو 

بعضه على أقرب الناس لها.
مجبرة  ليست  املرأة  أن  على  احلداد  وأكد 
مصاريف  في  الرجل  مشاركة  على  شرعاً 
املنزل، لكن قد يجبرها الزوج إذا كان عملها 

يؤثر على حياة األسرة وترتيب البيت.
أن  إلى  بدبي  اإلفتاء  إدارة  مدير  وأش��ار 
في  اخلالف  بسبب  تقع  طالق  حاالت  هناك 
أو  السبب  هذا اخلصوص، وسواء كان بهذا 
العاقل  الزوج  من  يكون  الطالق  فإن  بغيره، 
أو هازالً، ولكن هذا  املختار سواء كان جاداً 
سببا  يكون  امل��رأة  من  الُشح  التصرف  أو 
املؤدية  األس��ري��ة  املشاكل  إلث��ارة  مباشرا 
للفرقة، مشيراً إلى أنه ميكن تخطي وقوع هذا 
األمر بالتفاهم والسماحة من اجلانبني، فذلك 

أحرى أن يكون سبباً لدوام العشرة.
وينصح الدكتور احلداد الزوجني بالسماحة 
والرحمة وذكر املعروف والنظر في مستقبل 
األوالد وضياعهم في حال اخلالف والطالق، 
وأخذ األمور بتؤدة ورفق، فما كان الرفق في 
شيء إال  زانه وما نزع من شيء إال شانه، 
فإن املال ال يجمع إال ليكون سبباً للراحة ال 

للعناء، فهو وسيلة ال غاية.

قوامة الرجل

 راشد املنصوري

نفقة الزوجة على اأبنائها وبيتها 

ل منها ولي�ض اإلزامًا عليها هي تف�ضُّ

أمام 
شجرة ضخمة من األشجار املعمرة وقف شاب عاشق فقرر أن ينقش على ساقها قلباً 

وسهماً وحرفني، ثم مضى إلى حال سبيله.
لم مير وقت حتى توقف أمام الشجرة نفسها رجل عجوز كان يتنزه في احلديقة مع 
حفيده الصغير، فتمنى الطفل أن يتسلق الشجرة ليربط عليها أرجوحة، لكن اجلد رأى 

في الشجرة سنني عمره التي انقضت، ولم يعد قادراً على إرجاعها إلى الوراء.
ومّر فنان تشكيلي من أمام الشجرة فبادر إلى إخراج ألواحه وألوانه، ثم أستل فرشاته ليجعل من الشجرة 

املعمرة موضوعاً للوحته اجلديدة.
أما تاجر األخشاب الذي يعمل في النجارة وصناعة األثاث فلم ير في الشجرة شيئاً من هذا، إذ كل الذي لفت 
نظره هو ساقها الضخمة التي أخذ يتأملها وهو يقول: ترى كم لوحاً من اخلشب ميكن أن تنتج هذه الشجرة، 

وكم سريراً ميكن أن أصنع منها؟
رنا هذه احلكاية بقصة العميان الذين دخلوا إلى غرفة بها فيل، وطلب منهم أن يصفوا الفيل، فقال األول:  تذكَّ
إن الفيل يشبه اجلدار، وقال الثاني: إنه يشبه جذع شجرة، بينما قال الثالث: إنه يشبه املروحة، واختلف معهم 

الرابع فقال: إنه يشبه الثعبان، وانبرى لهم اخلامس فقال: بل هو يشبه املكنسة.
احلقيقة، أن الفيل ال يشبه أّيًا من األشياء التي ذكروها، فقد صادف أن ملس األول جانب الفيل فوصفه باجلدار، 
وملس الثاني رجله فوصفه بجذع الشجرة، وملس الثالث أُذنه فوصفه باملروحة، وملس الرابع خرطومه فظنه 

كالثعبان، وملس اخلامس ذيله فشبهه باملكنسة.
ليس كل البشر عمياناً بالطبع، لكن كل واحد منهم، كما في حكاية الشجرة املعمرة، ينظر إلى املوضوع من 
الزاوية التي تهمه أو تقع أمامه، فال يرى الزوايا األخرى التي قد تتقاطع مع اهتمامات اآلخرين، لذلك نحن نصّر 
على آرائنا ونعتقد أننا وحدنا على حق، وأن اآلخرين على خطأ، ثم منضي منافحني عن آرائنا هذه حتى آخر 
الشوط فنخسر صداقات اآلخرين ومحبتهم، كما نخسر واحدة من أهم القيم التي في احلياة، تلك هي قيمة 
االعتراف باخلطأ عندما نكتشف أننا قد ابتعدنا عن احلقيقة ولم نتحر احلق، ونسينا أن رأينا صواب يحتمل 

اخلطأ، وأن رأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب.
ماذا لو أن ذلك العاشق مر في زمن الحق على تلك الشجرة املعمرة فأزال ما نقشه على جذعها بعد أن تبدلت 

األحوال وانطفأت جذوة ذلك احلب الذي كان؟
ماذا لو أن ذلك احلفيد مر في زمن الحق عليها مع ابنه الصغير فتذكر جده الذي صحبه يوماً إلى الشجرة 

نفسها، وتذكر ما مضى من سنني عمره، بينما كان ابنه يتمنى أن يتسلق الشجرة ليربط عليها أرجوحة؟
ماذا لو أن ذلك الفنان التشكيلي مر في زمن الحق عليها فلم ير فيها أكثر من شجرة معمرة قد تشقق جذعها 
واصفرت أوراقها فلم تعد مصدراً لإللهام، ومضى طاوياً على ألواحه وألوانه وفرشاته باحثاً عن شجرة يجعلها 

موضوعاً للوحته اجلديدة؟
ماذا لو أن ذلك التاجر الذي لم ير يوماً سوى ساقها الضخمة مر من أمامها في زمن الحق فلم تثر انتباهه، 
ألن سوق اخلشب قد بار، ولم تعد النجارة تدر ربحاً، ومضى إلى حال سبيله دون أن يفكر في صنع سرير 

واحد من األسّرة التي حلم ذات يوم بصنعها منها؟
رنا أن الدائرة تتكون من زوايا كثيرة، وأن زاوية واحدة ال تكفي للحكم على شيء ما في هذه  ماذا لو أننا تذكَّ

احلياة التي تتعدد فيها الرؤى إلى الدرجة التي ال ميكننا معها أن ننتصر لرؤية على حساب أخرى؟

زوايا

عل�ي ع�بي�د
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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وزارة الداخلية وتوجهاتها املس���تقبلية، إضافة إلى 
وضع خطط تشغيلية وسياسات وإجراءات خاصة 
ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية على املس���توى 
االحتادي، ملنع انتشارها وحتديد مصادرها احمللية 

واإلقليمية.
املتعلقة بالسعي  املهام األخرى  وهناك عدد من 
نحو تطوير األساليب والسياسات اخلاصة بنشاط 
املكافحة، ومراقبة مسارات نقل وتهريب املخدرات 
وتنظيم  إعداد  جانب  إلى  ودولياً،  وإقليمياً  محلياً 
تعزيز  في  واملساهمة  التوعية،  وبرامج  احلمالت 
على  واإلش���راف  الالحقة  الرعاية  نظم  وتوفير 

تنسيق آليات االتصال اإلقليمي والدولي.
معلومات  قاعدة  بناء  على  العامة  اإلدارة  وتعمل 
على  الرقابة  وآليات  خطط  وتنفيذ  وإعداد  وبيانات، 
عن  املعلومات  وجمع  الكيماوية،  وامل��واد  السالئف 
السعي  إلى  ودولياً، وصوالً  املخدرات محلياً  نشاط 
ملواكبة التقنيات احلديثة وفقاً ملعايير اجلودة والتميز.

حماور املكافحة

> وما الهدف الذي تسعون إلى حتقيقه؟
املخدرات  ملكافحة  العامة  اإلدارة  تسعى   -
للوزارة،  األسمى  الهدف  حتقيق  إلى  االحتادية 
مواطن  لكل  احلياة  بجودة  االرتقاء  في  واملتمثل 
ومقيم، من خالل توفير األمن والسالمة، وانطالقاً 
إلى  تسعى  العامة  اإلدارة  فإن  الرسالة،  هذه  من 
تقليل فرص العرض وخفض الطلب على املخدرات، 
باإلضافة إلى اعتمادها محاور رئيسية في املكافحة، 
مثل محاربة عمليات غسل األموال وضرب رؤوس 
خالل  من  املخدرات،  جتارة  من  املتأتية  األم��وال 
مسمى  حتت  أخيراً  استحدثت  متخصصة  وحدة 

»قسم مكافحة غسل أموال املخدرات«.
وفي إطار حتديث الهيكل التنظيمي مبا يتواكب 
مع التطورات املتالحقة في هذا املجال، مت مؤخراً 
اإللكتروني«،  الترويج  »مكافحة  قسم  استحداث 
ملكافحة أموال تهريب املخدرات، ويختص مبكافحة 
املواقع اإللكترونية على شبكة »اإلنترنت« املتورطة 
والقبض  لتعاطيها  والترويج  املخدرات  جتارة  في 
املعنية  اجلهات  مع  بالتنسيق  عليها  القائمني  على 

محلياً ودولياً.

عملية »روح االحتاد«

أكبر  إحباط  في  الداخلية  وزارة  جنحت   <
عملية تهريب ملخدر »امليثامفيتامني« هل لكم 

أن حتدثونا عن ذلك بشيء من التفصيل؟
في  امل��ك��اف��ح��ة  رج���ال  جن���اح  إن   -
ملخدر  تهريب  عملية  أك��ب��ر  إح��ب��اط 

أو  »الشبو«  ب�  يعرف  ما  أو  »امليثامفيتامني« 
أخرى  عملية  أي  عن  متاماً  مختلف  »الكريستال«، 
من حيث الكمية وآليات الكشف عن املخدرات التي 
كشفها.  يصعب  احترافية  بطريقة  مخبأة  كانت 
وبدأت العملية في الثاني عشر من أكتوبر املاضي 
العاملني  من  العامة  اإلدارة  عناصر  اشتبه  حني 
والتعاون  )بالتنسيق  الشارقة«  »خور  مدخل  على 
الكاملني مع قيادة مجموعة حرس السواحل(  في 
إحدى الوسائل البحرية اخلشبية القادمة من إحدى 
ثقيلة غير مدونة في  الدول، وحتمل سبع معدات 
قائمة بضائع السفينة، وعلى متنها ستة أشخاص.

لكن العيون الساهرة من عناصر املكافحة وحرس 
الكبيرة، ومبا  السواحل، بحسهم األمني وخبرتهم 
طلبوا  والتفتيش،  االشتباه  مهارات  من  ميلكونه 
القارب تفتيش محتوياته بعد اشتباههم  من طاقم 
في املعدات املوجودة، كإجراء روتيني اعتيادي، ثم 
منذ  املعدات،  تقل  التي  الشاحنة  بتتبع سير  قاموا 
 � دبي  إلى  ودخولها  الشارقة  من  حلظة خروجها 
املخدرات  مكافحة  إدارة  مع  والتنسيق  بالتعاون 
بشرطة الشارقة واإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
أخرى،  دولة  إلى  تهريبها  إلعادة  متهيداً    � بدبي 
وهناك مت تفتيش املعدات بدقة وفتحها، حيث تبني 
وجود 213 كيلو جراماً من مخدر »امليثامفيتامني« 
أكياس،  داخل  اكتشافها،  يصعب  بطريقة  مخبأة 

بواقع 30 كيلوجراماً في كل ُمِعدَّة.
الذين  الستة،  املهربني  على  القبض  إلقاء  ومت 
كانوا على منت القارب اخلشبي، إضافة إلى ثالثة 
أشخاص ، األول منهم مكلف باستقبال الشحنة من 
بإعادة تصديرها  الدول والثاني كان مكلفاً  إحدى 

إلى دولة أخرى جواً.
العقل  هوية  اكتشاف  عن  التحقيقات  وأسفرت 
ومتابعته،  رصده  حالياً  ويجري  للعملية،  املدبر 
بالتنسيق مع السلطات املختصة في الدولتني ومت 
والقبض  ملالحقته  املطلوب  الشخص  على  التعميم 

عليه.

اأ�سماء ودالالت رمزية

> أُطلق على هذه العملية اسم »روح االحتاد« 
عمليات  على  رمزية  أسماء  إطللالق  أهمية  فما 

مكافحة املخدرات؟
- إن أهمية إطالق أسماء ودالالت رمزية على 
»روح  عملية  وأخص  املخدرات،  مكافحة  عمليات 
واحتفاالتها  الدولة  بأفراح  تيمناً  جاءت  االحتاد« 
وأنها  خاصة  األربعني،  الوطني  اليوم  مبناسبة 
استغرقت 40 يوماً، مشيراً إلى أنه عندما تستهدف 
مراحل  حسب  يكون  ذلك  فإن  املُنظمة،  اجلرمية 

حوار
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لن نسمح 
بأن تكون 

اإلمارات دولة 
عبور آمن 

للمخدرات

العقيد سعيد السويدي: 

العدد 494 فبراير 342012

حوار: فوزي ق�شطة

     الزيادة يف ن�ضبة الق�ضايا امل�ضبوطة 

واأعداد املهربني توؤكد جناح اإ�ضرتاتيجية 

الداخلية يف املكافحة

السويدي  توير  بن  الله  عبد  سعيد  العقيد  أكد 
وزارة  في  االحتادية  املخدرات  مكافحة  عام  مدير 
في  املضبوطة  القضايا  نسبة  زي��ادة  الداخلية 
النصف األول من العام املاضي، موضحاً أن جهود 
رجال املكافحة أسفرت عن حتقيق نسبة زيادة في 
عدد املتهمني املضبوطني في قضايا املخدرات خالل 

الفترة ذاتها.
وأشار العقيد السويدي في حوار مع »999« إلى 
أن أجهزة املكافحة متكَّنت من رفع كميات املخدرات 
املضبوطة بنسبة 249 باملئة في الفترة نفسها، الفتاً 
نسبة  في خفض  املكافحة  إستراتيجية  إلى جناح 

الوفيات من جراء تعاطي املخدرات.  
وتناول السويدي في احلوار إستراتيجية وزارة 
وبعض  املخدرات،  ملشكلة  التصدي  في  الداخلية 
العملية األخيرة  املوضوعات ذات الصلة، وخاصة 
»روح االحتاد« مؤكداً على أن عيون رجال مكافحة 
وأمان  أمن  على  دائماً  وتسهر  يقظة  املخدرات 
الوطن، وأن توجيهات قيادتنا العليا نبراس نهتدي 
املجتمع  يكون  أن  وهو  أسمى،  هدٍف  لتحقيق  به 
بأضرارها  واعياً  للمخدرات،  رافضاً  اإلماراتي 
تكون  وأال  واالقتصادية،  واالجتماعية  الصحية 
اإلمارات دولة عبور أو جسراً لتهريب املخدرات.. 

وفيما يلي نص احلوار.

خطط وا�سرتاتيجيات

املخدرات  ملكافحة  العامة  اإلدارة  تقوم   <
وزارة  خطط  حتقيق  في  كبير  بدور  االحتادية 
وترويج  تهريب  جرائم  على  للقضاء  الداخلية 

املخدرات، هل لكم اطالعنا على ذلك الدور؟
- إن ال���دور الذي تقوم ب���ه اإلدارة العامة 
ملكافحة املخ���درات االحتادية في حتقيق 
خط���ط وزارة الداخلي���ة للقضاء على 
جرائم تهريب وترويج املخدرات 
يترك���ز م���ن خ���الل وضع 
إستراتيجية عامة وتهيئة 
مقوماتها وتنفيذها في 
إستراتيجية  ضوء 
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حوار

العمليات أسماًء  وخطط وبرامج، ونطلق على هذه 
املراسالت  في  استخدامها  يتم  معينة  ودالالت 
التي عادة ما تكون سرية، وهذا اإلجناز ما هو إال 
ثمرة لتوجيهات قيادتنا العليا، ونتيجة عمل وجهد 

وتنسيق مستمر من قبل جميع األجهزة األمنية.

تعاون دائم

إحباط  في  معها  تعاونتم  التي  اجلهات  ما   <
محاولة التهريب األخيرة؟

- إن مكافحة املخدرات تتطلب تعاون وتضافر 
جميع اجلهود ومن كافة اجلهات املعنية، وأن جناح 
عدة  وتعاون  ليقظة  نتيجة  جاء  األخيرة  العملية 
الثالث  السرب  قيادة  رجال  أبرزها  ولعل  جهات، 
العامة  القيادة  في  السواحل  ح��رس  مبجموعة 
للقوات املسلحة، واإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اجلهات  مع  والتنسيق  الكبير  والتعاون  االحتادية، 
والقيادة  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  املختصة 
تعاوناً  أب��دوا  والذين  الشارقة،  لشرطة  العامة 

ملحوظاً وسريعاً، أدى إلى إحباط العملية.

اإمكانيات ب�سرية وتقنية

املخدرات  تهريب  عصابات  تلجأ  ما  عادة   <
وترويجها إلى طرق  غير تقليدية في عملها، وفي 
بشرياً  تستعدون  كيف  نعرف  أن  نريد  املقابل 

وتقنياً ملواجهة ذلك؟
- إن استعداداتنا تكون من خالل تفعيل آليات 
التصدي للمخدرات، والتي تتضمن التبادل السريع 
الوسائل  وتعميم  اخلبرات  وتبادل  للمعلومات 
على  والعمل  املخدرات  وتهريب  إلخفاء  املبتكرة 
بالبرامج  الدولة  منافذ  في  العاملة  الكوادر  تأهيل 
اكتشاف  على  تساعد  التي  املستحدثة  التدريبية 
االستعانة  إلى  إضافة  اإلخفاء،  ووسائل  املهربني 
والبضائع  احل��اوي��ات  تفتيش  وس��ائ��ل  ب��أح��دث 
الساحتني  مستجدات  على  واإلط��الع  واألمتعة، 
تنفيذ  وكذلك  الشأن،  هذا  في  واإلقليمية  الدولية 
سلطات  مع  بالتعاون  املُراَقب  التسليم  عمليات 
العمليات  وهي  املعنية،  بالدول  املخدرات  مكافحة 
املهربة حتت مراقبة  املخدرات  التي تسمح مبرور 
ضبط  بهدف  الزم��ة  قانونية  وب��إج��راءات  سرية 

املخدرات وناِقلها وُمرسلها وُمستقبلِها.
الداخلية  وال بد من اإلشارة إلى حرص وزارة 
مبكافحة  املعنية  الدولية  االتفاقيات  تفعيل  على 
من  العديد  بإبرام  اهتمامها  تولي  حيث  املخدرات، 
في  للتعاون  التفاهم  ومذكرات  الثنائية  االتفاقيات 
مجال مكافحة املخدرات وتبادل اخلبرات واالستفادة 
كما  املجال،  هذا  في  املتقدمة  ال��دول  جت��ارب  من 
حترص اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات االحتادية 
بوزارة الداخلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع 
بالدولة واألجهزة  املخدرات  أجهزة مكافحة  جميع 
األخرى املعنية، كسلطات اجلمارك.. وغيرها، بهدف 
التصدي حملاوالت جلب وتهريب املخدرات للدولة.

وسائل  ابتكار  إل��ى  امل��خ��درات  مهربو  ويعمد 
وأساليب متعددة لتهريب سمومهم، بهدف إخفائها 
عن أنظار القائمني على املنافذ احلدودية للدولة، ولكن 

الذي مارسه رجالنا واملهارات واخلبرات  التدريب 
التي اكتسبوها خالل أدائهم ألعمالهم حتول دون 
مرور تلك السموم، عالوة على استخدام الوسائل 
الفنية واملساعدات التقنية في التفتيش، والتي تساعد 
على اكتشاف كافة تلك احملاوالت، وقد يتم أحياناً 
تشكيل فرق عمل موحدة تضم مجموعة من رجال 
مكافحة املخدرات في الدولة ملتابعة شحنة مخدرات 
ملعرفة  ِسرية  بكل  ملتابعتها  وذلك  للدولة،  مهربة 
لضبطهم  ومستقبلِيها  وناِقليها  املخدرات  ُمرِسلي 
وتقدميهم للعدالة في الدولة أو تنفيذ عملية تسليم 
ُمراَقب لكمية املخدرات حال كان ُمستقبلِها في دولة 
أخرى، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
وقد  املخدرات،  إليها  املتجهة  الدولة  مع  والتنسيق 

نتج عن ذلك ضبط محاوالت عديدة.

مواجهة حا�سمة

البشري  املجالني  في  التطوير  خطط  ما   <
جعل  هللدف  لتحقيق  تطبقونها  التي  والتقني 

اإلمارات بني أفضل الدول أمناً وسالمة؟
اإلمارات وبحكم موقعها اجلغرافي  إن دولة   -
ووقوعها بالقرب من دول اإلنتاج العاملي للمخدرات، 
أو  »ترانزيت«  عبور  دولة  تكون  بأن  تسمح  لن 
باستغالل  يفكر  من  وأن  للمخدرات،  آمناً  معبراً 
التطور الكبير لقطاعات الشحن والنقل واالتصاالت 
كافة  وستقف  وخيمة،  عاقبته  ستكون  الدولة  في 
أجهزة الدولة له باملرصاد، وهناك خطط مستمرة 
شبكات  وتدمير  إحباط  بشأن  الدولي  للتعاون 
تهريب املخدرات الدولية من خالل تبادل املعلومات 
االجتماعات  وعقد  اخلبرات  وتبادل  واملستجدات 
التنسيقية وتشكيل فرق عمل دولية للتصدي لهذه 

العصابات.

دور توعوي

التوعية  حمالت  في  مشاركتكم  حجم  ما   <
بأخطار املخدرات على مستوى الدولة؟

من  يكون  للمكافحة  الرئيسي  احمل��ور  إن   -
ومدرك  للمخدرات  راف��ض  مجتمع  إيجاد  خالل 

لعواقبها، وأنها دخيلة على ديننا ومجتمعنا، وتبذل 
أجهزة املكافحة في الدولة وبالتعاون مع الوزارات 
لرفع  حثيثة  جهوداً  املعنية  واملؤسسات  والهيئات 
فئات  جلميع  املخدرات  بأضرار  الوعي  مستوى 
املجتمع  وخاصة فئة الشباب والنشء  من خالل 
املتنقَّلة،  املعارض  وإقامة  التوعوية  الندوات  عقد 
املدارس  في  وذلك  املخدرات،  أضرار  تبني  والتي 
وأندية  العامة  الرياضية  واألن��دي��ة  واجلامعات 

الفتيات وبلغات عديدة.

تعاون دويل

التنسيق  على  الداخلية  وزارة  حتللرص   <
مكافحة  مجال  في  الللدولللي  التعاون  وتعزيز 
املخدرات وتهريبها، هل لكم توضيح ذلك بشيء 

من التفصيل؟
اإلدارة  في  نطبقها  التي  التطوير  خطط  إن   -
في  تتمثل  االحت��ادي��ة  امل��خ��درات  ملكافحة  العامة 
واالطالع  وتطويرها  التدريبية  البرامج  حتديث 
مكافحة  مجال  في  املتقدمة  ال��دول  جت��ارب  على 
املخدرات واالستفادة منها واملشاركة في املؤمترات 
سواء  املستجدات،  ومتابعة  الصلة  ذات  والندوات 
أكانت تدريبية أم تقنية، وتفعيل االتفاقيات الدولية 
املعنية مبكافحة املخدرات وإبرام االتفاقيات الثنائية 
التفاهم والتعاون وتبادل اخلبرات، وأن  ومذكرات 
هناك خططاً مستمرة للتعاون الدولي بشأن إحباط 

وتدمير شبكات تهريب املخدرات الدولية.
التي  العربية  الدول  أولى  من  اإلمارات  وتعتبر 
انضمت التفاقيات األمم املتحدة ملكافحة املخدرات، 
األمنية  االتفاقيات  بعقد  دائماً  ترحب  أنها  كما 
ومذكرات التفاهم في مجال مكافحة املخدرات وعقد 
االجتماعات الدولية املعنية بجرائم املخدرات، ومن 
املبادرات التي تدل على ذلك مثالً استضافة »مكتب 
األمم املتحدة اإلقليمي املعني باملخدرات واجلرمية 
العاصمة  في  اخلليجي«  التعاون  مجلس  ب��دول 
على  اإلم��ارات  دولة  حرص  يؤكد  وهذا  أبوظبي، 
تعزيز اجلهود وتبني املبادرات وتقدمي كافة أشكال 

الدعم في كل ما يخص عمليات مكافحة املخدرات.

خالل املشاركة في معرض “توعية 2011” أكتوبر املاضي.



تبذل دولة اإلمارات العربية املتحدة جهوداً حثيثة 
لوضع أساس علمي وتقني متني القتصادها مستقبال 
للتوجهات اإلس���تراتيجية  والذي س���يكون وفق���اً 
اقتصاد معرفة باألس���اس. وجلعل هذا التوجه فعاالً 
ومستداماً، يتم منذ س���نوات إعداد جيل من العلماء 
املواطن���ني القادرين عل���ى إدارة دفة اقتصاد املعرفة 

خالل العقود القليلة القادمة.
برنامج  السياق  هذا  في  الطموحة  البرامج  ومن 
الرقائق  لصناعة  تأسيس  إلى  يهدف  الذي  النخبة 
الصناعات  من  وه��ي  اإلم���ارات  في  اإللكترونية 
اإلستراتيجية التي تسيطر عليها دول محدودة العدد 

في العالم. 
امل��ب��ادرات  أب��رز  أح��د  »النخبة«  برنامج  ويعد 
الدولة  املتقدمة في  التكنولوجيا  التعليمية في قطاع 
النخبة جاءت بالتعاون املشترك ما  واملنطقة، وبعثة 
استثمار  و»شركة  للتعليم«  أبوظبي  »مجلس  بني 
إعداد  إلى  البرنامج  ويهدف  املتقدمة«  التكنولوجيا 
وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للعب أدوار قيادية 
في تطوير قطاع حيوي ومتكامل في أشباه املوصالت 
االستثمارات  دع��م  إل��ى  باإلضافة  أبوظبي،  في 
اإلستراتيجية إلمارة أبوظبي في قطاع التكنولوجيا 
عاملية  مبواصفات  تعليمية  فرص  وتوفير  املتطورة 

صناعة عقول 
حتقيق : الرا الظرا�شي  

تعليمية  جتربة  لتأسيس  اإلم��ارات  دول��ة  ملواطني 
متكاملة من خالل اإلشراف الفاعل والتدريب العملي. 
الرّواد  صفوة  تهيئة  على  »النخبة«  برنامج  ويعمل 
في أبوظبي ليدخلوا ميدان العمل في صناعة تعتبر 
صناعة  وهي  األخرى،  بالصناعات  مقارنًة  متميزًة 
على  القدرة  متلك  التي  الصناعة  املوصالت،  أشباه 
في  التطّور  مسيرة  وتدفع  املستقبل،  وجه  تغيير 
إلى  وصوالً  الكمبيوتر،  أجهزة  من  بدءاً  شيء،  كّل 

الهواتف النّقالة، وانتهاًء باألجهزة املنزليّة. 
وتهدف بعثة النخبة إلى استقطاب الكفاءات الشابة 
اإلماراتية من خالل استهداف الطالب الذين يتمتعون 
في  بنجاح  طريقهم  لشق  متميزة  فكرية  بقدرات 
قطاع التكنولوجيا املتطورة ومساعدة هؤالء الشباب 
تعليمية  برامج  وفق  العلمي  حتصيلهم  إكمال  على 

متخصصة في أرقى اجلامعات العاملية. 
تدريبية  برامج  بتقدمي  النخبة  برنامج  ويقوم 
الدراسية  املراحل  لطلبة  مختلفة  تعريفية  ودورات 
لتعريفهم  عشر،  الثاني  وحتى  السابع  الصف  من 
لهم  يتيحها  التي  الواسعة  وال��ف��رص  باملجاالت 
وبرنامج  املستقبل.  في  املتقدمة  التكنولوجيا  مجال 
بارزة  وعاملية  تعليمية  جهات  عدة  تدعمه  »النخبة« 
»مصدر  ومعهد  فاوندريز«  »غلوبل  شركة  تضم 

املقدم  تك«  »هاي  وبرنامج  والتكنولوجيا«،  للعلوم 
من مؤسسة »سيمي« التابعة لرابطة صناعة أشباه 
للطلبة  النخبة  برنامج  ويتيح  العاملية.  املوصالت 
في  واعدة  وظيفية  فرص  على  احلصول  املتميزين 
فاوندريز«  »غلوبل  شركة  ضمن  هندسية  مجاالت 

التي متتلك آتيك معظم أسهمها.

تنمية تكنولوجية  

سامي عيسى املدير التنفيذي لوحدة »تنمية قطاع 
مؤسسة  في  أبوظبي  في  املتطورة«  التكنولوجيا 
على  الضوء  يسلط  النخبة  برنامج  إن  قال،  »آتيك« 
والصناعات  املتطورة  التكنولوجيا  مجاالت  أحدث 
أساسياً في  التي باتت تشّكل ركناً  التقنية احلديثة، 
مبا  أبوظبي،  إلم��ارة  االقتصادي  التحّول  مستقبل 
يتماشى مع »رؤية أبوظبي 2030« الداعية لتأسيس 
اقتصاد وطني مستدام مبني على املعرفة واإلبداع. 
اإلماراتيني  الطلبة  لتمكني  البرنامج  تطوير  ومت 
املهارات واألدوات  اكتساب  واملتميزين، من  املبدعني 
الالزمة عبر التدريب والتأهيل املتخصص في قطاع 
أشباه املوصالت، ليكونوا قادرين على قيادة تطوير 
إمارة  في  املوصالت  قطاع حيوي ومتكامل ألشباه 
أبوظبي، ودعم بناء اقتصاد وطني مبني على املعرفة 

والبحث واالبتكار وأحدث التقنيات. 
وأشار عيسى إلى أن »آتيك« تدعم تطوير قطاع 
حيوي ومتكامل في أشباه املوصالت في أبوظبي، من 
التأهيل  مجال  في  إستراتيجية  بناء شراكات  خالل 
األكادميي مع أرقى معاهد ومؤسسات التعليم العاملية 
اخلبرات  وصقل  التدريب  مجال  وفي  املتخصصة، 
في  العاملية  الصناعية  الشركات  أكبر  مع  بالشراكة 
مجال التكنولوجيا املتقدمة، وذلك وفق خطة ورؤية 
إماراتية  ك��وادر  تأهيل  على  تعمالن  واضحتني 
مدربة للعمل في مجال األبحاث والتطوير، وتراعي 
التكنولوجيا  قطاع  في  العمل  سوق   احتياجات 
األساس  وضع  إلى  باإلضافة  اإلمارة،  في  املتقدمة 

إلنشاء مركز عاملي للبحوث في أبوظبي.
وذكر عيسى أنه خالل السنوات الثالث املاضية، 
للتدريب الصيفي 145  شارك في برنامج »النخبة« 
متيزاً.  اإلماراتيني  الطالب  أكثر  من  وطالبة  طالباً 
املتفوقني  اإلماراتيني  الطلبة  البرنامج  ويستهدف 
لهم  يتيح  حيث  الدراسي،  املجال  في  واملتميزين 
في  احلديثة  التقنيات  أحدث  على  التدّرب  البرنامج 
على  والتعّرف  املوصالت،  أشباه  تصنيع  مجال 
قطاع  لهم  يتيحها  التي  الواسعة  والفرص  املجاالت 
في  يسهم  مبا  املستقبل،  في  املتقدمة  التكنولوجيا 

تهيئتهم للعب دور فّعال ضمن 
بتحويل  أبوظبي  حكومة  رؤية 
رائدة  عاملية  إلى وجهة  اإلمارة 
وأشباه  التكنولوجيا  قطاع  في 
املوصالت على املستوى العاملي.

ُحلم حتقق

ج��واد  سعيد  ج��واد  محمد 
في  املاجستير  ي��درس  ال��ذي 
اإللكترونية  الهندسة  إدارة 
ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة عبر  
ب��رن��ام��ج »ال��ن��خ��ب��ة« ق���ال إن 
إكمال  في  حلمه  حققت  »آتيك« 
أرقى  في  األكادميية  دراسته 
جامعة متخصصة في الهندسة 

اإللكترونية.
وعن الكيفية التي تعّرف من 
»النخبة«،  برنامج  على  خاللها 
في  عنه  ق���رأت  محمد:  ق��ال 
للبرنامج  تقدمت  و  اجل��ري��دة 
وعند  االمتحانات  كل  واجتزت 
تفوقي قررت االستقالة من عملي والتفرغ للعلم بدعم 
عمل  فرصة  إلى حجز  إضافة  »آتيك«  مؤسسة  من 
في مؤسسة »آتيك« تتناسب مع شهاداتي وخبرتي 
وميولي العلمية عند انتهاء دراستي األكادميية بكل 

مستوياتها. 
في  مرجعاً  أك��ون  بأن  أحلم  محمد:   وأض��اف 
اإلمارات،  احلبيبة  دولتي  في  اإللكترونية  الهندسة 
جديد  بكل  وشغوف  اإللكترونيات  عشاق  من  فأنا 
في  إقامتي  خالل  من  استطعت  لذلك  عليها،  يطرأ 
أمريكا للدراسة أن أتدرب في أعرق الشركات العاملية 
تطوير  بهدف  و»سوني«  بي«  و»ات��ش  »أب��ل«  مثل 

خبراتي املعرفية بشكل عملي. 

تنّوع اقت�سادي

برنامج  طالبات  إح��دى  املرزوقي  حسن  بدرية 
إحدى  في  تدرس  كانت  أنها  إلى  أشارت  »النخبة« 
اجلامعات داخل الدولة ولكنها أثناء دراستها اكتشفت 
أن دراستها تتمحور حول النفط فقط باعتباره عصب 
كنت  »بصراحة  قائلة:  وتتابع  اإلماراتي،  االقتصاد 
راغبة في دراسة مجال اقتصادي مختلف، ومن هنا 
دولتي  يخدم  جديٍد  علٍم  عن  والتنقيب  البحث  بدأت 

برامج اإ�صرتاتيجية طويلة الأمد تهدف اإىل �صنع جيل من العلماء الإماراتيني. 

املوصالت  أشباه  في  أريد  ما  ووج��دت  وطموحي 
»النخبة«  لبرنامج  وتوجهت  دراستي  تركت  وهكذا 
هذا  في  بلدي  خلدمة  املتميزين  أف��راده  أحد  ألكون 
بسواعد  االقتصادي  فالتنوع  املستحدث،  املجال 
إماراتية مفخرة يجب السعي لنيلها، وهكذا أصبحت 
اآلن أدرس بكالوريوس هندسة كيميائية في أمريكا«. 

اآفاق جديدة  

يدرس  الذي  البلوشي  محمد  ناصر  السالم  عبد 
الهندسة امليكانيكية قال، إنه اختار »آتيك« ألنها من 
األصعدة  كل  على  طالبها  ترعى  التي  املؤسسات 
وسائل  كل  توفير  خالل  من  طالبها  بتفوق  وتهتم 
التعلم في سبيل صناعة شباب قادرين على اإلبداع 

العملي في مختلف التخصصات األكادميية. 
وأضاف البلوشي: أن برنامج النخبة يطرح آفاقاً 
اإلمارات  دولة  في  واالقتصاد  العمل  لسوق  جديدة 
صناعة  في  االستثمار  خالل  من  املتحدة  العربية 
كل  مير  أن  املهم  من  كان  لذلك  املوصالت،  أشباه 
طالب بعثة النخبة بالعديد من االختبارات التي تقيس 
اجلوانب الشخصية و النفسية و العلمية لدى الطالب 
والتعرف على مدى تفوقه وجديته. وعن حلمه قال: 
على  اقتصادياً  اإلمارات  مكانة  من  نرفع  أن  »أحلم 
الدول  أفضل  من  واح��دة  وجعلها  العالم  مستوى 
املتطورة والعمل على  الصناعات  املتقدمة في مجال 
حتقيق االكتفاء الذاتي من املوارد التي تزيد من فرص 

اإلنتاج«.

فر�سة ذهبية  

تدرس  التي  الرحمن  عبد  أنفال  الطالبة  وتعتبر 
محظوظة  أنها  كهربائية  هندسة  بكالوريوس 
الشتراكها في برنامج »النخبة« التي فتح لها طريق 
في  والتخصص  العالم  جامعات  أفضل  في  العلم 
الهندسة الكهربائية التي حتبها، وأضافت: أن برنامج 
النخبة هو فرصة ذهبية وأن الفرص الكبيرة يجب أن 

ال تضيع ألنها ال تأتي كل يوم. 
أن »أتيك« ترّكز على توفير كل  أنفال:  وأضافت 
توفير  حيث  من  طالباتها  و  لطالبها  الراحة  ُسبل 
املستمرة،  املتابعة  إلى  باإلضافة  املرافق،  خاصية 
دراس��ي  فصل  كل  بعد  ع��دة  اجتماعات  وإج���راء 
لالطمئنان على املستوى الدراسي للطلبة. وعن احللم 
الذي يراودها، قالت أنفال: أن تكون أبوظبي العاصمة 

الرائدة في مجال صناعة أشباه املوصالت. 

تحقيق
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بنات حواء أعشاب وأزهار، فكم من زهرة فيها 
فيه  أخضر  سندسيٍّ  عشٍب  من  وكم  زعاف،  سّمٌ 

عقارٌ قاتل...
مبعرفته  يذق  لم  عاماً«   30 »س،  املدعو  أّن  إال 
الصبية والزهرة اخلجول »غ،23 عاماً« طعَم الهناء 
والفرح، الذي كان يأمل أن يطيّب بهما جروح قلبه 
املعنّى امللتاع، ألن السعادة الزائفة والفرح الرمادّي 
إلى ظالم دامس، األمر  انقلبا بني يديه  سرعان ما 
الذي قتل في داخل »س« كل مشاعر احلّب، وقصف 
أغصان الوفاء، يوم غرست الزوجة سّمها القاتل في 

ِشغاف قلبه، وهربت إلى جهة مجهولة...
االستيراد  شركات  إحدى  في  الزوج  عمل  كان 
والتصدير في املدينة كفيالً بتشكيل شبكة واسعة 
من العالقات االجتماعية العامة مع شريحة ال بأس 
بها من الزبائن بحكم ترّددهم الدائم على الشركة، 
والد  به »س« على »ح«  تعّرف  الذي  السبيل  وهو 
»س«  من  والتقّرب  التوّدد  دائم  كان  حيث  »غ«، 
بطريقة الفتة، إلى أن جاء يوم ربيعي، حيث عرض 
التي  »غ«  ابنته  من  ال��زواج  »س«  على  »ح«  األب 
التمس  بعدما  وذلك  للتو،  اجلامعية  دراستها  أنهت 
والعقل  العمل،  في  واالندفاع  اخللق،  حسن  فيه 

احلضاري...
مبدأ  من  للتحقق  قابالً  األمر  هذا  مثل  ولكون 
»س«  فإّن  البنك«،  تخطَب  أْن  قبل  البنتك  »اخطْب 
جّداً  معجباً  كان  ألنه  العرض،  قبول  في  يترّدد  لم 
بوالد »غ« ودماثته ودبلوماسيته، ومن هنا فقد أبدى 
رضاً مبدئياً باالقتران بالفتاة »غ« من دون أن يرى 
أن يعرض  وجهها ولو ملرة واحدة في حياته قبل 
عليه والدها الزواج منها، ولكأنه كان »يشتري سمكاً 

في املاء« كما يقول املثل.
»س«  تعّرف  حتى  قالئل،  أي��ام  إال  هي  وم��ا 
ووالدته على »غ« وأهلها خالل زيارة خاصة قاما 
بها إلى منزل والدها، في سهرة كانت مفعمة بالوّد 
واالنشراح،ولم ينقض وقت طويل حتى مّت الزفاف، 
والسرور  الهناءة  ح��االت  ط��ّي  ال��زوج��ان  وك��ان 
واالنسجام. »لكن ما كّل ما يتمنّى املرء يدركه...«، 
فالفرحة العارمة لم تدْم أكثر من أشهر معدودات، 
حني  على  وعبوسه  بإصفراره  اخلريف  دهمها  إذ 
غّرة، ليحدث ما لم يكن متوقعاً من »س«، فالزوجة 
لكأنها هجرت  الزوجية،  بيت  غابت فجأة عن  »غ« 
أو غضٍب  طيٍش  في حلظة  رجعة،  غير  إلى  عّشها 

أو جنوٍن...
فيه  عّمت  بيتاً  وراءه��ا  تاركة  اختفت،  الزوجة 
الفوضى، وعّشش في جنباته عناكب األسى والفراغ 
واحليرة، واختفى منه مبلغ )75 ألف درهم(، وبعض 

احلاجيات اخلاصة بالزوجة من مصوغات وسواها، 
وكّل ذلك أدخل الزوج في »حيَص بيَص« من أمره، 

ضارباً أخماسه بأسداسه، لكن دون جدوى...
رسم الزوج الضائع »سيناريوهات عدة الختفاء 
زوجته، وقرينة قلبه، فاالختفاء حسب زعمه لم يكن 
له ما يبّرره البتّة، فهو لم يقّصر جتاهها وجتاه بيته 
بأّي شيء، ولم يكن أمامه من سبيل سوى إخبار 
أهلها بالواقعة، ليقوموا جميعاً بالبحث والتحّري عن 
أقاربها  من  كثيرين  عند  الهاربة  )ابنتهم(  الزوجة 
وصديقاتها أوالً، وفي املستشفيات ثانياً، وفي مراكز 

الشرطة ثالثاً، ولكن دون طائل...
بل الذي »زاد الطني بلّة« أّن أهلها أخذوا يكيلون 
التهم لصهرهم، ويحّملونه تبعاِت ما جرى البنتهم 
مستقبالً،  لها  يحصل  أن  ميكن  وما  كامل،  بشكل 
ب�  تسميته  ميكن  ما  التالية  األي��ام  حملت  حتى 
الذي جرف  للجميع،  املدّمر  الصاعق  »التسونامي« 
ورده  حيث  طريقه،  وف��ي  إع��ص��اره  ط��ّي  ال��زوج 
التحريات  إدارة  من  »املوبايل«  على  غريب  اتصال 
حيثياته،  في  يخبره  املدينة،  في  اجلنائية  واملباحث 
أنه )مت في الليلة الفائتة إلقاء القبض على زوجته 
املدعوة »غ« في وضع مخلٍّ باآلداب العامة، بإحدى 
أطراف  في  يقع  حي  في  الكائنة  املفروشة  الشقق 
املدينة، برفقة أحد األشخاص ويدعى »م- 25«، بعد 
الدين  أصحاب  من  البناية  سكان  أحد  قدمه  بالغ 
الشقة  إلى  واخللق بعدما شاهدهما يدخالن سوياً 
العامة،  ب��اآلداب  مخلة  وبتصرفات  مريب  بوضع 
الصور  كّل  امل��دّوي  اجلنائي  اخلبر  هذا  ولينسف 
الزوج »س« عن  التي رسمها  واألفكار والنظريات 
املرأة األمنوذج، التي لطاملا حلم مبشاركتها احلياة 
والذهول  احل��زن  حالة  وسط  الطاهرة،  الزوجية 
ذلك  مّخه، بسبب  على خاليا  التي سيطرت  واأللم 
اخلبر الصاعق غير املتوّقع بزّج الزوجة »غ« - وَمْن 
جانب  من  احلديدّية،  القضبان  خلَف   - معها  كان 
أصحاب العيون الساهرة، متهيداً لتقدميهما للعدالة. 
التي  القضبان  فّك  يحاول  »س«  ال��زوج  كان 
قسوة  تضاهي  بقسوة  وقلبه  على صدره  أُحكمت 
أمام  اخلائنة،  الزوجة  اقترفته  ما  وزلزال  وبشاعة 
أنها  إال  هربها،  قبل  ثمره  من  أكلت  صادٍق،  حّبً 
اقترفت جرماً آخر بإزهاق ّروح هذا احلب الصادق 
قبل أن يكبر مع احلياة الزوجية السعيدة التي كان 
يحلم بها، عبر ما فعلته بحق نفسها وزوجها وأهلها 
ومجتمعها، الذين لن يغفروا لها العار الذي أحلقته 
بنفسها وبهم أوالً وقبل أّي شيء آخر ... ثم ألْم يقل 
إلى  ينظُر  نوعٌ  نوعان:  »الناس  يوماً:  أحد احلكماء 

الّطني، ونوعٌ ينظُر إلى النجوم«...

حني وصل اخلبر اجلنائّي الصاعق إلى مسامع 
واحل��زن  القهر  من  مظلم  نفق  في  دخ��ل  ال��زوج، 
واألسى، وقف على عكازة أمله، مشى بضع خطوات 
مترّنحة في أرض الغرفة، جلس، صاَح، بكى، لطم 
وجهه مرات ومرات، ثم ما لبث أِن ارمتى على مقعد 
األصفر  وجهه  على  االثنتني  يديه  ليضع  جانبي 
الرمادّي األسود الغاضب، لكأّنه ال يريد رؤية وجهه 
املختلف، أو أن يراه أحد من أهله ومعارفه وجيرانه، 
أو لعله أراد أن ُيغمض عينيه إلى األبد، ويخفيهما عن 
الغادرة بطيشها  الزوجة  الذي خلقته  املرير  الواقع 

ورعونتها وخيانتها.
وقد أظهرت حتقيقات الشرطة إن »غ« التي كانت 
وأعادت  معه،  بعيشتها  تقتنع  لم  »س«،  ل�  زوجة 
عالقتها العاطفية بأحد األشخاص ويدعى »م- 25« 
دراستها  من  سنة  آخر  خالل  إليه  تعرفت  ال��ذي 
اجلامعية وقبل خطبتها وزواجها من »س«، وكان 
منها  ال��زواج  ويريد  يحبها  بأنه  »غ«  يخدع  »م« 
بخطبتها  وتفاجأ  تفعل  لم  وملا  نفسها،  من  لتمكنه 
وزواجها السريعني من »س«، صمم على أن يأخذ 
منها ما كان يريده منها من عمل مشني ولو طال 
زواجها،  بعد  بها  الهاتفي  االتصال  فعاود  الزمن، 
وخدعها  زوجها،  أعني  عن  بعيداً  يلتقيان  وصارا 
وترك  زوجها،  هجر  على  لها  بتحريضه  مجدداً 
منزلها بعد أن حتمل منه ما خف وزنه وغال ثمنه 
شقة  لها  يستأجر  أن  على  واملجوهرات،  املال  مثل 
مفروشة يعيشان فيها معاً لفترة ريثما تهدأ األمور 
يحلم  كما  »م«  فيتزوجها  بتطليقها،  زوجها  ويقوم 
»م«  بكالم   »غ«  فانخدعت  خداعه،  بحسب  بذلك 
املعسول وبوعوده الوردية، ونفذت ما حرَّضها عليه، 
ولكن عقاب الله سبحانه وتعالى كان سريعاً لهما، 
إذ أبلغ عنهما صاحب دين وأخالق، فقبضت عليهما 
الزنا املشهود، وحوال إلى  الشرطة متلبسني بجرم 
القضاء الذي أصدر حكمه العادل بحقهما بجرميتي 
للزوج  عائدة  ومجوهرات  أم��وال  وسرقة  الزنا 
تبقى  املجوهرات وما  برد  املخدوع، وقضى احلكم 
من أموال للزوج، وبسجن »م« و»غ« لعدة سنوات.

ملاذا  هو:  للجميع  احمليّر  الكبير  السؤال  ويبقى 
في  املرفوض  املُ��دان  العمل  هذا  على  »غ«  أقدمت 
بيت  خّرب  والذي  واألعراف،  والشرائع  النظم  كّل 
الزوجية اجلميل، وجعله خيمة مّزقتها ريح هوجاء 
من  وجعاً  والقلوب  النفوس  في  ج��ّذر  إذ  عاتية، 
الطيب  لزوجها  خاصة  بسهولة،  اندماله  الصعب 
القلب والظهر في وقت معاً،  الذي طعنته »غ« في 
وجرت خلف شاب مخادع أودى بها وبنفسه إلى 

الفضيحة والسجن..

المخدوع
اإعداد: وجيه ح�شن 
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األمريكية  جورجيا  بوالية  أتالنتا  مدينة  كانت 
تعيش في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من 
القرن املاضي أزهى أوقاتها، حيث بدأت تتحول إلى 
العديد  أن  خاصة  مهم،  وجتاري  اقتصادي  مركز 
متارس  وبدأت  إليها  انتقلت  الكبرى  الشركات  من 

أنشطتها املتنوعة.
مينارد  األس��ود  املرشح  فاز  الوقت،  ذلك  وفي 
جاكسون مبنصب عمدة املدينة الذي حاول احملافظة 

على نوع من التوازن بني السكان السود والبيض.
إال أن خطواته الودية التي اتخذها جتاه البيض 
ُنظر إليها من ِقبل السود على أنها خيانة لهم، األمر 

الذي أدى إلى تصاعد التوتر الِعرقي بني اجلانبني.
الذي  القوي  االقتصادي  النمو  من  وبالرغم 
شهدته املدينة، إال أن الفقر بقي منتشراً في مناطق 
السود، ولهذا لم يكن من الغريب أن يؤدي انتشار 
اجلرمية إلى حتويل أتالنتا إلى أكثر املدن األمريكية 
خطورة. وتناغم األمر مع وقوع العديد من جرائم 
القتل التي ُوجهِّت فيها أصابع االتهام إلى جماعات 

عنصرية من البيض.
وخالل أربعة شهور وقعت جرميتا قتل أزعجتا 

البيض والسود على السواء.
ففي يونيو 1979 لقي طبيب أبيض مصرعه على 
أيدي اثنني من اللصوص السود، وفي أكتوبر من 
بإطالق  عقلياً  مختلٌ  أسود  شاب  قام  نفسه  العام 
أثار  مما  قتيلة،  وأرداه��ا  بيضاء  ام��رأة  على  النار 
أسودان  وكان صبيان  والصحافة،  السكان  غضب 

قد قتال أيضاً في يوليو من العام ذاته.
وبعد مرور عامني على هذه احلوادث كان عدد 
وعشرين  تسعاً  بلغ  قد  السود  من  القتل  ضحايا 
أصابع  وُجهت  الشبان، حيث  من  ضحية معظمهم 
ُيدعى واين  ِقبل احلكومة لرجل أسود  االتهام من 

ويليامز.
قد  اجل��رائ��م  لهذه  الرئيسية  ال��ش��رارة  كانت 
هوب  أدوارد  األسود  الصبي  خرج  عندما  اندلعت 
البالغ الرابعة عشرة من العمر ذات مساء ملمارسة 
إلى  يعد  ولم  التزلج،  صاالت  إحدى  في  الرياضة 
منزله، وبعد أيام قليلة ذهب صديقه الفريد إيڤانز 
الذي مياثله في العمر إلى إحدى دور السينما ولم 
يعد إلى بيته هو اآلخر. وبعد مرور يومني ُعثر على 
االثنني وقد لقيا مصرعهما أحدهما ُقتل بالرصاص 

والثاني خنقاً.
وفي الوقت الذي كانت فيه الشرطة تسعى إلى 
ُيدعى  أسود  الصبيني اختفى صبيٌ  حل لغز مقتل 
وبعد  املدرسة  إلى  ذهابه  أثناء  هارڤي  ميلتون 

شهرين وجدت جثته في مكٍب للقمامة.

لغز دموي في »أتالنتا«
ترجمة: د. ح�شن الغول 

وقبل أسابيع قليلة من العثور على جثة الصبي 
اختفى الطفل يوسف بيل البالغ التاسعة من العمر 
االختفاء  هذا  وحظي  املتاجر،  أحد  إلى  ذهابه  أثناء 
هذه املرة باهتمام وسائل اإلعالم، إال أنه بعد مرور 
أسبوع على اختفائه عثر حارس إحدى املدارس على 
جثته داخل حفرة أسمنتية، وكان من الواضح أنه 

مات خنقاً.
بعد هذه اجلرمية التقط أفراد الشرطة أنفاسهم 
لعدة شهور إلى أن عاد مسلسل قتل الِصبية السود 

للظهور في مارس من العام 1980.
الوقت  لفترة من  املدينة  السكون  ذلك، ساد  إثر 
 1980 للعام  مارس  من  الرابع  في  قطعه  أن  إلى 
اختفاء الفتاة السوداء أجنيل لينير التي كانت عائدة 
إلى منزلها، إال أن تأخرها أثار قلق أُمها التي اتصلت 
عثرت  اختفائها  من  أي��ام  ستة  وبعد  بالشرطة، 
الشرطة على جثتها موثقة بسلك كهربائي إلى جذع 

شجرة، وكان سبب الوفاة هو اخلنق بذلك السلك.
غادر  أجنيل  جثة  الكتشاف  التالي  اليوم  في 
من  العاشرة  البالغ  هاتيس  األسود جيفري  الطفل 
لم  أنه  إال  ألُمه،  سجائر  لشراء  ذويه  منزل  العمر 

يعد ثانية.
ووفقاً لشهود عيان فقد شوهد هذا الطفل آلخر 
لسيارة زرقاء  اخللفي  املقعد  مرة وهو يجلس في 

يقودها رجل أبيض.
وخالل فترة قصيرة لم تصل حتريات الشرطة 
التي لم تكن جادة مبا فيه الكفاية ألية نتائج، رغم 
شكوى ذوي بعض التالميذ السود من أن أطفالهم 
ِقبل  من  باخلطف  والتهديد  لإلغواء  يتعرضون 

شابني أسودين ُقرب مدرستهم.
أخبر   1980 مايو  من  عشر  الثامن  مساء  في 
الرابعة  البالغ  ميدلبروكس  إيريك  األسود  الصبي 
عشرة من العمر زوجة أبيه بأنه سيذهب إلصالح 
دراجته الهوائية، إال أنه لم يعد، وفي صباح اليوم 
التالي ُعثر على جثته، وكان من الواضح أنه ُضرب 

بهراوة حتى املوت.
أتالنتا خرج  مدينة  في طرف  تقع  منطقة  وفي 
البالغ  ريتشاردسون  كريستوفر  األسود  الصبي 
في  الوقت  بعض  لقضاء  العمر  من  عشرة  الثانية 
وبعد  منزله،  إلى  ثانية  يعد  لم  أنه  إال  قريب،  ناٍد 
مرور أسابيع قليلة، وفي صباح الثاني والعشرين 
من يونيو للعام 1980 مت اختطاف الطفلة السوداء 
التونيا ويلسون البالغة السابعة من العمر من منزل 
ذويها، حيث قال أحد اجليران إنه شاهد رجالً أسود 
يدخل إلى شقة عائلة ويلسون ويخرج حامالً طفلة 

صغيرة بني يديه.

اختفى  الطفلة،  اختطاف  من  التالي  اليوم  وفي 
الطفل األسود آرون البالغ العاشرة من العمر، وفي 

اليوم التالي عثر على جثته أسفل أحد اجلسور.
الطفل  اختفى   1980 يوليو  من  السادس  وفي 
اليوم  في  ووجد  العمر  من  التاسعة  البالغ  أنتوني 

التالي ميتاً نتيجة تعرضه للطعن.
ورغم حوادث القتل املتتابعة إال أن شرطة املدينة 
البعض،  ببعضها  صلة  ذات  تكون  أن  استبعدت 

وكانت ترى أنها ذات طابع فردي.
بعد ذلك بأسبوعني وفي الثالثني من يوليو من 
احلادية عشرة  البالغ  إيرل  الطفل  ذاته ذهب  العام 
من العمر للسباحة مع أصدقائه في حمام سباحة 
الوقت قرر أن  املدينة، وبعد فترة من  يقع جنوبي 
املنطقة  في  يتجول  وأن  الراحة،  من  قسطاً  يأخذ 
عمته  تلقَّت  وبعد ساعات  يعد  لم  أنه  إال  املجاورة، 

إال أن الشرطة لم تهتم كثيراً بهذه األقوال لكونها 
غير منطقية حسب إدعائها، ووفقاً خلبراء الشرطة 
فإن حوادث القتل التي شهدتها أتالنتا تبدو وكأنها 
القتل وهو ما جعل أحد  بداية سلسلة من عمليات 
1980 »صيف  العام  على صيف  يطلق  الصحفيني 

املوت«.

رجل  من  هاتفياً  اتصاالً  منزله  بجوار  تقطن  التي 
قدرها  فدية  يريد  وأنه  الطفل،  اختطف  أنه  أخبرها 

»2000« دوالر إلعادته.
فريق  بتشكيل  جهتها  من  قامت  املدينة  شرطة 
إلعادة فحص ملفات حوادث القتل، إال أن عدم دقة 
املعلومات املتوفرة ونقصها لم يساعدا هذا الفريق 
إلى  إضافة  ملموسة،  نتائج  أية  إلى  الوصول  على 
األوراق  نقص  بسبب  القضايا  من  العديد  جتاهل 
التي  الوحيدة  النتيجة  ومتثَّلت  واألدلة،  الثبوتية 
توصل إليها هذا الفريق في افتراض عدم وجود ما 

يربط جرائم القتل بعضها ببعض.
الطفل  اختفى   1980 سبتمبر  من  الرابع  في 
الشرطة  ُتبد  العمر ولم  العاشرة من  البالغ  دارون 
اهتماماً باألمر، إذ سبق له الهروب مراراً من بيته، 
إال أن جهات مختلفة من املدينة قررت تبني قضية 

الطفل املختطف، حيث توصلت خالل التحريات إلى 
وجود رابط جغرافي بني الضحايا.

وفي إحدى ليالي شهر أكتوبر 1980 ُفقد الطفل 
تشارلز البالغ الثانية عشرة من العمر، وفي صباح 

اليوم التالي ُعثر عليه ميتاً نتيجة تعرضه للخنق.
احملققون  عثر  اجلرمية  مسرح  فحص  وخالل 
على ألياٍف داخل املالءة التي ُغطيت بها اجلثة تشبه 

ألياف أغطية مقاعد سيارة من طراز فورد.
أشالء  على  العثور  مت  أكتوبر،  منتصف  وفي 
أتالنتا  غرب  شمال  في  ويلسون  التونيا  الضحية 

وكان من الصعب حتديد سبب موتها.
وخالل خريف العام 1980 ُعثر على الطفل آرون 
البالغ تسعة أعوام ميتاً أسفل أحد اجلسور نتيجة 

تعّرضه للخنق.
روجرز  باتريك  الشاب  على  العثور  مت  كذلك 
تلقيه  إثر  ميتاً  العمر  من  عشرة  السادسة  البالغ 

ضربة قوية على رأسه.
جيتير  لولي  الصبي  اختفى   1981 يناير  وفي 
وبعد مرور شهر مت العثور على جثته وقد حتللت 
كثيراً، وفي الشهر ذاته اختفى الصبي تيري بوي 

وبعد أيام ُعثر على جثته خارج املدينة.
أما الصبي باتريك بالتزار البالغ احلادية عشرة 
العمر فقد اختفى في السادس من فبراير من  من 
العام ذاته وبعد أسبوع مت العثور على جثته في أحد 
املتنزهات. وفي الشهر ذاته اختفى الصبي كورتيس 
مرور  وبعد  العمر  من  عشرة  الثالثة  البالغ  ووكر 

شهر مت العثور على جثته.
بيل كان في اخلامسة  الصبي األسود جوزيف 
من  الثاني  في  اختفى  وعندما  العمر،  من  عشرة 
1981 وبعد أسبوعني عثر عليه ميتاً، وفي  مارس 
الشهر ذاته اختفت صديقته تيموثي هيل التي عثر 

عليها بعد عشرين يوماً ميتة.
احلادية  في  وهو  دونكان  إيدي  اختفى  كذلك 
والعشرين من العمر وبعد نحو أسبوعني عثر عليه 

ميتاً.
شهر أبريل من ذلك العام حفل بعدٍد من جرائم 
القتل، حيث لقي ثالثة شبان سود مصرعهم، وفي 

الشهر التالي لقي شابان آخران مصرعهما أيضاً.
ومبساعدة  متقاعدين  حتريني  مشاركة  ومع 
فعالة من سكان املدينة مت إعادة فتح ملفات جرائم 
القتل، حيث أشارت أصابع االتهام إلى الشاب واين 
املدينة  خارج  كثيراً  ُيسافر  مصور  وهو  ويليامز 
لدواعي العمل ومت وضعه حتت املراقبة، إضافة إلى 
استجوابه، حيث متت إدانته بقتل اثنني من الصبية 

السود.
نهاية  في  عقدت  التي  احملكمة  جلسة  خ��الل 
ديسمبر 1981 كان من الواضح أن الشهود كشفوا 
كذب املتهم، خاصة عندما شهد أحدهم بأنه شاهده 
يلقي بجثة من فوق أحد اجلسور لتسقط في النهر، 

والتي انتشلتها الشرطة بعد مرور أربعني ساعة.
استمرت احملاكمة ستة أيام وصدر احلكم بإدانة 
املؤبد  بالسجن  ويليامز بجرميتي قتل وحكم عليه 
التي  القتل  جرائم  من  فصل  بذلك  لينتهي  مرتني 

روَّعت سكان أتالنتا فترة من الوقت.
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عليه  احملكوم  لدى  قبوالً  احلكم  هذا  يلق  لم 
وبتاريخ   2010/6/29 بتاريخ  فاستأنفه 
2010/7/21 قضت محكمة االستئناف حضورياً 
بتعديل  املوضوع  وفى  شكالً  االستئناف  بقبول 
باحلبس  املستأنف  معاقبة  إلى  املستأنف  احلكم 
مدة ستة أشهر عما اسند إليه. لم يرض املستأنف 
وبتاريخ  بالنقض  فيه  فطعن  باحلكم  ج��اء  ما 
2010/9/26 حكمت محكمة النقض بنقض احلكم 

رقم  بالقضية  شخصاً  العامة  النيابة  اتهمت 
شيك  إعطاء  بتهمة  أبوظبي  جنح   2010/6941
درهم  أل��ف   350 مببلغ  للمستفيد  نية  بسوء 
مسحوباً على أحد البنوك الوطنية ليس له مقابل 
وفاء كاف وقائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته 
العقوبات  املادة )1/401( من قانون  لنص  طبقاً 
 )643( وامل��ادة   1987 لسنة   3 رقم  االحت��ادي 
بالقانون  الصادر  التجارية  املعامالت  قانون  من 
إحالة  متت  ذل��ك  وعلى   1993 لسنة   18 رق��م 
املتهم إلى احملكمة، وقد تداول نظر القضية أمام 
محكمة أول درجة والتي دفع أمامها وكيل املتهم 
للشاكي  يسلم  لم  الدعوى  موضوع  الشيك  بأن 
إليه على سبيل  ُسلِّم  )املستفيد( كأداة وفاء إمنا 
لنقل ملكية قطعة أرض  الوديعة واألمانة ضماناً 
وفق االتفاقية املبرمة بينه وبني الشاكي وانه لم 
يسلم هذا الشيك للشاكي لتداوله أو صرفه، وقدم 
للمحكمة صورة االتفاق والتمس وكيله البراءة، إال 
أن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 2010/6/24 

بحبس املتهم ملدة سنة عما اسند إليه.

االستئناف  حملكمة  الدعوى  وإحالة  فيه  املطعون 
أخرى وقد  بهيئة مغايرة  لتنظره  مصدرة احلكم 
فيه  املطعون  احلكم  على  النقض  محكمة  نعت 
االستدالل  في  والفساد  التسبيب  في  بالقصور 
وعلى  نقضه.  يوجب  مبا  الدفاع  بحق  واإلخالل 
االستئناف  محكمة  إل��ى  القضية  أحيلت  ذل��ك 
أمام  القضية  نظر  وتداول  أخرى  بهيئة  لتنظره 
 2010/12/15 وبجلسة  االستئناف  محكمة 
قضت محكمة االستئناف بإلغاء احلكم املستأنف 
إليه  اسند  املستأنف مما  ببراءة  مجدداً  والقضاء 

استناداً على ما جاء بحكم محكمة النقض.
واملستشار  احملامي  يقول  احلكم  على  وتعليقاً 
ناصر  مبكتب  الشامسي-  حمد  ناصر  القانوني 
القانونية  واالستشارات  للمحاماة  الشامسي 
محكمة  بحكم  ج��اء  ملا  وفقاً  إن��ه  أبوظبي:  في 
وفاء  أداة  كان  وإن  الشيك  بأن  بأبوظبي  النقض 
في  النقود  مجرى  جت��ري  خاصة  طبيعة  ذات 
املُشرِّع صفة خاصة ال  املعامالت وأضفى عليها 
أن  إال  بالبواعث،  فيها  اجلزائية  املسؤولية  تتأثر 

التي جترى  الظاهرة  والعقود  االتفاقيات  عبارات 
بني املتعاقدين وتفصح عن نيتهم من إجرائها ال 
العقد  »إن  الذهبية  للقاعدة  طبقاً  إعمالها  يصادر 
هذه  في  احلال  واقع  وفى  املتعاقدين«.  شريعة 
لتداوله  ليس  للشاكي  سلم  الشيك  فإن  القضية 
أو صرفه بل على سبيل الضمان واالئتمان لنقل 
امللكية وقد أفصح الشاكي واملتهم عن نيتهما من 
احملكمة  متحصه  لم  الذي  العقد  مبوجب  الشيك 
رغم أنه مستند جوهري يتغير به وجه الرأي في 
وكذلك  درجة  أول  محكمة  قضت  لذلك  الدعوى 
احملكمة املنقوض حكمها بإدانة املتهم، وبذلك قد 
خالفت قاعدة »العقد شريعة املتعاقدين«، وعليه مت 
نقض احلكم وأعيدت الدعوى حملكمة االستئناف 
والتي حكمت بالبراءة بعد معاناة وأضرار بالغة 
بعد  دفعه  مما  براءته  أثبت  حتى  املتهم  حتملها 
دعوى  يقيم  أن  إلى  البراءة  على حكم  أن حصل 
أضرار  من  أصابه  عما  بالتعويض  فيها  يطالب 
مادية وأدبية، وبالفعل أقام دعوى التعويض أمام 
الكلية  املدنية  الدائرة  االبتدائية-  أبوظبى  محكمة 

إساءة استعمال
الحق في جريمة الشيك 

والتي طالب فيها بتعويضه مببلغ 2 مليون درهم 
بثبوت  احملكمة  قضت   2011/10/31 وبتاريخ 
بالتعويض  له  وحكمت  التعويض  في  املتهم  حق 
لم  ألنه  ُيرضه،  لم  به  احملكوم  التعويض  أن  إال 
يكن جابراً لكامل األضرار لذلك طعن عليه بطريق 
أمام  منظوراً  االستئناف  زال  وما  االستئناف 
بالتعويض  قضت  املدنية  احملكمة  وأن  احملكمة 
»اإلبالغ  أن  القضاء  عليه  استقر  ملا  وفقاً  للمتهم 
عن اجلرائم حق من احلقوق العامة، سواء للمجني 

أم لغيره من األفراد وال يلزم ملمارسته أن  عليه 
يتأكد املبلّغ سلفاً من صحة ما يبلّغ به فذلك شأن 
املبلِّغ  بالتحقيق، فمن ثم يسأل  اجلهات املختصة 
أضرار  املبلَّغ ضده من  يلحق  عما  التعويض  عن 
إال إذا كان في األمر إساءة الستعمال هذا احلق 
بأن صدر البالغ عن سوء قصد أو باألقل متسماً 
الوقائع  إثبات  عن  املبلِّغ  وعجز  وتهور  برعونة 
املبلَّغ عنها ال يقطع بكذبها كما أن القضاء بالبراءة 
من جرمية لعدم توافر القصد اجلنائي فيها ال يدل 
1986/5/29 طعن رقم  البالغ نقض  على كذب 

696 لسنة 54 ق نقض مصري«. 
وملا كان املُبلغ في هذه القضية يعلم بأن الشيك 
شيك  وليس  ضمان  شيك  هو  يده  حتت  ال��ذي 
أو حتريك  للصرف  تقدميه  عليه  وفاء مبا ميتنع 
الدعوى اجلنائية مبوجبه، ومبا أنه خالف ذلك مما 
يكون معه قد أساء استخدام احلق لصدور البالغ 
أيضاً  معه  يتوجب  مما  والكيد  النكاية  بغية  منه 
باإلضافة لطلب التعويض أن يوجه له تهمة البالغ 

الكاذب.

اإعداد: اأمرية الري�شي 

احملامي ناصر حمد الشامسي

ال�شيك اأداة 

وفاء ذات طبيعة 

خا�شة جتري جمرى 

النقود يف املعامالت



47 العدد 494 فبراير 2012 العدد 494 فبراير 462012

أوراق قانونية

لم ترد كلمة »التبغ« في معاجم اللغة القدمية، وإمنا هي لفظة ُمستحدثة، أقرها 
»مجمع اللغة العربية مبصر«. وقد ورد في »املعجم الوسيط« أن »التبغ« نبات من 
الفصيلة الباذجنانية، يستعمل تدخيناً، وسعوطاً، ومضغاً، ومنه نوع يزرع للزينة. 
وقد أطلق عليه العرب في البداية )التنت(، والدخان بسبب األدخنة التي تخرج من 
السيجارة، ثم قام العرب بتعريب كلمة »تابغو« إلى كلمة »تبغ«، إلى أن وضع مجمع 
اللغة العربية لفظ »اللفافة« للتعبير عن السيجارة. وميكن القول بأن كلمة »تبغ« هي 
تعريب محرف للكلمة األجنبية »توباكو«، وهو االسم احملرف عن الكلمة األصلية 

»تاباكو« الذي كانت تطلقه قبائل »أروال« في جزيرة هاييتي على هذا النبات.
إنه اسم  الذي قيل   )Tobago( ويقال: إن أصل كلمة »تبغ« مشتقة من لفظة
الغليون بلغة الهنود. وقال بعضهم إنه اسم جلزيرة في خليج املكسيك وجد فيها 
التبغ ونقل منها إلى أسبانيا. وللتبغ أسماء بحسب الدولة واللغة التي يوجد فيها، 
وكلها تقترب في النطق، بحيث ال نلحظ اختالفاً كبيراً بينها، األمر الذي يؤكد وحدة 
منشأ هذه املادة. وهذه أسماء التبغ في العديد من اللغات: باالجنليزية: »توباكو« 

»تابوكو«،  باألسبانية:  »توتون«،  بالتركية:  »تاباك«،  بالفرنسية:   ،)Tobacco(
باأللبانية:  »تنباك«،  بالفارسية:  »متباكو«،  باألفغانية:  »توباكس«،  باليونانية: 

»تاباكو«، باألوردو: »تنباكو«، بالبشتو: »تنباكو« وبالفلبينية: »توباكو«. 
وتعتبر القارة األميركية مصدر التبغ الذي اشتهر بقيمته املقدسة لدى القبائل 
القدمي،  العالم  إلى  التبغ  أدخل  من  هو  »كولومبس«  املستكشف  ويعتبر  الهندية، 
ومنذ خمسمائة عام أدخل مكتشفو العالم اجلديد التبغ إلى أوروبا، رغبة منهم في 
استحضار أشياء غريبة إلى بالدهم. حيث تشير املصادر التاريخية إلى أن الرحالة 
األسباني »كريستوفر كولومبس«، حينما وصل إلى العالم اجلديد في العام 1492، 
الحظ شيئاً غريباً على السكان األصليني – الهنود احلمر – فقد كانوا يضعون شيئاً 
في فمهم يخرج الدخان، عرفوا فيما بعد أنه الدخان، فتم نقله على الفور إلى أوروبا 

ومنها انتشر إلى العالم كله.
لذريته  أو  ذاته  للمدخن  بالنسبة  سواء  الصحة،  على  شديدة  أضرار  وللتبغ 
التدخني سبب رئيسي  أن  إلى  اإلشارة  تكفي  الصدد،  هذا  له. وفي  املخالطني  أو 

أوالً: مبدأ شرعية العقوبة: أي استنادها إلى قانون يقررها، فكما 
أنه ال جرمية إال بناًء على نص في القانون يضفي على الفعل صفة 
عدم املشروعية، فإنه ال يجوز توقيع عقوبة ما لم تكن مقررة - نوعاً 

ومقداراً - بنص قانوني كأثر الرتكاب اجلرمية.

في  مقررة  عقوبة  تنفذ  أال  ذلك  ويعني  العقوبة:  قضائية  ثانياً: 
القانون إال إذا صدر بها حكم قضائي من محكمة جنائية مختصة.

ثالثاً: شخصية العقوبة: يقتصر أذاها على الشخص املسؤول عن 
اجلرمية فاعالً كان أم شريكاً، فال يتجاوز إلى غيره، بعكس ما كان 
معموالً به في املاضي، حيث كان أذاها ميتد إلى أقرباء اجلاني وكل 

من تربطه صلة به، السيما في اجلرائم السياسية.

رابعاً: عدالة العقوبة: إن حتقيق العدالة يعد من أهم األغراض التي 
أغراض  من  كغرض  العدالة  ولتحقيق  العقاب،  يستهدفها  أن  ينبغي 
العقوبة البد أوالً، أن تكون هناك ضرورة لتقريرها،  وثانياً ضرورة 
تناسب إيالمها مع جسامة اجلرمية التي تتقرر من أجلها، فبدون هذا 
اإليالم ال ميكن احلديث عن العقوبة، ويتمثل اإليالم في االنتقاص أو 
احلرمان من كل أو بعض احلقوق الشخصية للجاني، وهو مبثابة أذى 

قانوني يلحق باجلاني مقابل األذى الذي أحلقه باملجتمع.  

العقوبة  تكون  أن  ينبغي  البشرية:  الكرامة  احترام  خامساً: 
إنسانية،ال تؤدي إلى امتهان كرامة احملكوم عليه بها أو إهدار آدميته.

العقوبة  توقع  اجلنائية:  واملسؤولية  العقوبة  بني  الربط  سادساً: 
ال  أنه  غير  اجلنائية،  الناحية  من  املشروع  غير  الفعل  مرتكب  على 
يكفي أن تتوافر رابطة السببية املادية بني سلوك الفرد والنتيجة غير 
املشروعة، وإمنا يلزم أيضاً أن تتوافر مسؤولية عن ذلك، فاملسؤولية 
املعنوية أو األدبية هي مناط توقيع العقوبة طاملا أنها تتضمن معنى 
مقومات  ميلك  من  مواجهة  في  إال  يتصور  ال  الذي  والردع  الزجر 

اإلرادة الصحيحة قانوناً عند إتيانه للسلوك.

سابعاً: التناسب بني العقوبة واجلرمية املرتكبة:  جسامة اجلرمية 
للجرمية، مع  العقوبة كرد فعل  اإلثم هما معياران الختيار  ودرجة 
ضرورة األخذ في االعتبار، عدم إهمال اجلانب الوقائي للعقوبة في 

املستقبل.

التبغ والقانون
الدكتور اأحمد عبد الظاهر

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

س: ما هي خصائص العقوبة؟

يجيب عن هذا السؤال:
النقيب/ حممد اأحمد الزيودي

رئيس قسم تدقيق العقود بإدارة الشؤون القانونية- ديوان وكيل الوزارة
zeyoudi.ae@hotmail.com
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من أسباب السرطان، وإدراكاً خلطورة التبغ على صحة الفرد واملجتمع، أصدر 
مكافحة  شأن  في   2009 لسنة   )15( رقم  االحتادي  القانون  اإلماراتي  املشرِّع 
التبغ. ويحتوي هذا القانون على )22( مادة تتضمن جترمي ومعاقبة العديد من 
السلوكيات التي حظرها القانون فيما يتعلق مبكافحة التبغ. ووفقا للمادة الثانية 
من هذا القانون، يحظر املشرِّع »إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة أو تداول أي منها 
داخلها، إال إذا توافرت الشروط الواردة في املواصفات القياسية للدولة«. كذلك، 
يستلزم املُشرِّع »أن يكتب على كل عبوة من التبغ أو منتجاته العبارات والصور 
والبيانات التحذيرية بصورة واضحة ومتنوعة وعلى النحو الذي حتدده الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون« )املادة الثالثة(. ويحظر املُشرِّع على كل »شخص طبيعي 
أو معنوي الدعاية أو اإلعالن أو الترويج أو الرعاية ألي من منتجات التبغ بأية 
وسيلة تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ، وفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون. كما ال يجوز طبع أو نشر اإلعالن الذي يستهدف التشجيع على تعاطي 
التبغ. وال يجوز أن تكون منتجات التبغ وسيلة لإلعالن عن منتج آخر« )املادة 

الرابعة(. وطبقا للمادة اخلامسة، »يعد محظورا القيام بأي من األفعال اآلتية: 
1- زراعة التبغ ألغراض جتارية وصناعة منتجاته داخل الدولة. وعلى املزارع 
واملصانع القائمة بالنشاط املذكور حاليا توفيق أوضاعها خالل املدة التي حتددها 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 
2- بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته ملن ال يتجاوز سنه )18( سنة، 
وللبائع احلق في أن يطلب من املشتري تقدمي الدليل على بلوغه هذه السن وال 

يقبل منه عذر اجلهل بالسن.
3- استيراد احللوى واأللعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته. 

4- بيع أو الشروع في بيع احللوى واأللعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته. 
يتجاوز عمره  السيارة اخلاصة حال وجود طفل ال  قيادة  أثناء  التدخني   -5
الثانية عشرة عاماً«. كذلك، يحظر املُشرِّع »عرض أو بيع منتجات التبغ إال في 
الالئحة  وحتدد  املختصة  السلطة  من  بها  واملرخص  لذلك  املخصصة  األماكن 
السادسة(.  )املادة  التبغ«  منتجات  وبيع  عرض  القانون ضوابط  لهذا  التنفيذية 
ويعد محظورا أيضاً »التدخني في األماكن العامة املغلقة. وباستثناء دور العبادة 
واملؤسسات التعليمية واملنشآت الصحية والرياضية، يجوز للسلطة املختصة أن 
حتدد مكاناً خاصاً للتدخني في هذه األماكن وفق الضوابط التي حتددها الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون« )املادة السابعة(. وال يقتصر حظر التدخني على األماكن 
العامة املغلقة على النحو السابق، وإمنا يحظر التدخني أيضاً في األماكن العامة 
التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع السلطة املختصة )املادة 
الثامنة(. وطبقا للمادة التاسعة، »يحظر تخصيص أجهزة ومعدات آلية لبيع التبغ 
أو منتجاته أو استعمالها داخل الدولة«. وحتظر املادة احلادية عشرة »الترخيص 
البنايات  التبغ أو منتجاته داخل  أنواع  من  أياً  التي تقدم  للمقاهي أو ما مياثلها 
السكنية أو األحياء السكنية أو بجوارهما للمسافة التي حتددها الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون، وحتدد تلك الالئحة وبعد التنسيق مع السلطة املختصة األماكن التي 
يجوز الترخيص بتقدمي التبغ أو منتجاته فيها وساعات عملها، وعلى املقاهي أو ما 
مياثلها القائمة حالياً توفيق أوضاعها خالل سنتني من تاريخ العمل بأحكام هذا 

القانون وذلك بتغيير النشاط أو النقل إلى مكان آخر«. 

أوراق قانونية
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د. ه�شام ب�شري

عام  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تأسست 
هم  سويسريني،  مواطنني  خمسة  يد  على   ،1863
»للصليب  الدولية  للحركة  املؤسسون  األعضاء 
األحمر« و»الهالل األحمر«، وهي مؤسسة إنسانية 
احلماية  تأمني  إل��ى  تسعى  ومستقلة،  محايدة 
واملساعدة لضحايا النزاعات املسلحة، واالضطرابات 

الداخلية وغيرها من حاالت العنف الداخلي.

ن�ساأة اللجنة

الدولية  اللجنة  نشأة  في  األول  الفضل  يعود 
»للصليب األحمر« إلى املواطن السويسري »هنري 
دونان« الذي شهد معركة »سولفارينو«التي دارت 
الفرنسي  اجليشني  بني  إيطاليا  أرض  على  رحاها 
عام  يوليو  من  والعشرين  الرابع  في  والنمساوي 
1895، والتي خلفت في نهاية الساعات الست عشرة 
40000 ضحية بني قتيل جريح، ومن جملة ما شهد 
العسكريني  اجلرحى  من  آالف  تسعة  »دون��ان« 
إنقاذ  ُتركوا بدون عناية بهم، حيث كان ميكن  قد 
الكثير منهم لو قدمت لهم اإلسعافات الالزمة في 
فيما  دونها  األليمة،  الشواهد  هذه  املناسب،  الوقت 
بعد كتابه الشهير »تذكار سولفارينو« الذي نشره 

اللجنة الدولية للصليب األحمر
النشأة واألهمية والدور

من  وجه  وقد   ،1826 عام  اخل��اص  حسابه  على 
جمعيات  تشكيل  إلى:  فيهما  يدعو  نداءين  خالله 
مستعدين  ممرضني  تضم  السلم  وقت  في  إغاثة 
فيه  يدعو  والثاني  احلرب،  وقت  اجلرحى  لعالج 
إلى االعتراف بأولئك املتطوعني الذين يتعني عليهم 
مساعدة الوحدات الطبية التابعة للجيش، وحمايتهم 
على  بعملهم  يقوموا  حتى  دول��ي  اتفاق  مبوجب 

أحسن وجه.
لقد وجد كتاب »تذكار سولفارينو« في غضون 
خاصة  جنيف،  في  الواسع  صداه  شهور  بضعة 
جمعية  رئيس  موانيه«،  »جوستاف  احملامي  لدى 
األخير جمعيته  إذ دعا هذا  العامة،  للمنفعة  جنيف 
إلى االنعقاد في 3 فبراير 1863 ملناقشة مقترحات 
هنري  بحضور  األرض  على  وترجمتها  »دونان«، 
ود.  مونوار  ود.تيودور  ديفور  واجلنرال  دونان، 
في  اخلماسية  اللجنة  هذه  قررت  وقد  أبيا،  لويس 
اجتماعها األول مواصلة عملها كلجنة دولية دائمة 
باسم اللجنة الدولية إلغاثة اجلرحى، والتي سميت 

فيما بعد باللجنة الدولية للصليب األحمر.
ويستند التفويض القانوني املمنوح من املجتمع 

الدولي للجنة الدولية للصليب األحمر إلى:

كانت قد سبقتها اتفاقية جنيف لعام 1863، والتي 
السويسرية - بدافع من األعضاء  قامت احلكومة 
بعقد  األحمر«  »للصليب  الدولية  للجنة  املؤسسني 
حضرته  ال��ذي   1863 لعام  الدبلوماسي  املؤمتر 
»16« دولًة اعتمدت »اتفاقية جنيف« لتحسني حال 
جرحى اجليوش في امليدان، وفي عام 1934 عقد 
في طوكيو املؤمتر الدولي اخلامس عشر »للصليب 
قدمتها  دولية  اتفاقية  نص  فيه  واعتمد  األحمر«، 
حماية  بشأن  األحمر«  »للصليب  الدولية  اللجنة 
ورعاية العدو للمدنيني املوجودين في إقليم ينتمي 

لدولة محاربة أو حتتله دولة محاربة.

دور اللجنة

»للصليب  الدولية  للجنة  األساسي  النظام  نص 
دور  على  النظام  من  الرابعة  امل��ادة  في  األحمر« 
إجمال  وميكن  األحمر«،  »للصليب  الدولية  اللجنة 

دور اللجنة على النحو التالي:
> صون ونشر املبادئ األساسية للحركة، وهي 
واالستقالل،  واحلياد،  التحيز،  وعدم  اإلنسانية، 

والطوعية، والوحدة، والعاملية.
> االعتراف بكل جمعية وطنية يتم إنشاؤها أو 
يعاد تنظيمها، على أن تتوفر فيها شروط االعتراف 
للحركة،  األس��اس  النظام  في  عليها  املنصوص 
وإخطار اجلمعيات الوطنية األخرى بهذا االعتراف.

> االضطالع باملهام التي توكلها إليها اتفاقيات 
جنيف، والعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي 
وتسلم  املسلحة،  املنازعات  في  املطبق  اإلنساني 

الشكاوى بشأن أي إخالل مزعوم بهذا القانون.
األوقات، بوصفها مؤسسًة  العمل في جميع   <
محايدًة متارس نشاطها اإلنساني بوجه خاص في 
الدولية أو غيرها- أو  حاالت املنازعات املسلحة – 
االضطرابات الداخلية، على تأمني حماية ومساعدة 
املذكورة،  لألحداث  واملدنيني  العسكريني  الضحايا 

وما يترتب عليها من عواقب مباشرة.
> تأمني سير عمل الوكالة املركزية للبحث عن 

املفقودين املنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.
في  املسلحة،  للمنازعات  حتسبًا  املساهمة،   <
الطبية،  واملستلزمات  العاملني  وإع��داد  تدريب 
الطبية  الوطنية واخلدمات  بالتعاون مع اجلمعيات 

العسكرية واملدنية والسلطات املختصة األخرى.
الدولي  القانون  ونشر  م  تفهُّ على  العمل   <
اإلنساني املطبق في املنازعات املسلحة، وإعداد ما 

قد يلزم من حتسينات لتطويره.
قبل  من  لها  املخولة  بالواليات  االضطالع   <

املؤمتر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر.

الدور الرقابي للجنة الدولية

 لل�سليب االأحمر

دوراً  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  متارس 
ميكن  اآلل��ي��ات  من  مجموعة  خ��الل  من  رقابياً، 

إيجازها من خالل العرض التالي:

اإ�سدار املذكرات

الدولي  القانون  لقواعد  الدقيق  التطبيق  لضمان 

اإلنساني، قد تلجأ »اللجنة الدولية للصليب األحمر« 
ألطراف  كتابية  أو  شفوية  مذكرات  إص��دار  إلى 
الدولي  القانون  بقواعد  لتذكيرهم  وذلك  النزاع، 
اإلنسانية  باملعاملة  بااللتزام  كالتذكير  اإلنساني، 
بتوفير  بااللتزام  والتذكير  النزاعات،  لضحايا 
باآلثار  والتذكير  الطبية،  اخلدمات  ألفراد  احلماية 
املدمرة التي تلحقها بعض الوسائل القتالية بالبيئة 

احمليطة بالعمليات القتالية... إلخ.

اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر

 يف املبادرة والتدخل

للجنة  األساسي  النظام  من   2/4 املادة  نصت 
يونيه   24 في  الصادر  األحمر  للصليب  الدولية 
1998 على أنه: »يجوز للجنة الدولية أن تأخذ أية 
كمؤسسة  عملها  نطاق  في  تدخل  إنسانية  مبادرة 
التحديد،  وجه  على  ومستقلني  محايدين  ووسيط 
تدرسها  أن  األمر  يقتضي  مسألة  أية  تدرس  وأن 

مؤسسة من هذا النوع«.
الدولية  اللجنة  مارستها  التي  املبادرات  ومن 

للصليب األحمر ما يلي:
دعوة أطراف النزاع إلى وقف إطالق النار مؤقتًا 

إلجالء اجلرحى واملرضى.
> إعادة األسرى إلى أوطانهم.

عند  البيئية  االعتبارات  مراعاة  إلى  الدعوة   <
استخدام أية وسائل أو أساليب قتالية.

> الدعوة إلى عقد اتفاقيات محددة بني أطراف 
النزاع؛ للتخفيف من آالم الضحايا أو حماية بعض 

الفئات غير املساهمة في العمليات القتالية. 

اإ�سدار التقارير املكتوبة

بإصدار  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تقوم 
تقارير مكتوبة تقدم بصورة سرية للسلطات املعنية 
التقارير  املسلح، وتتضمن هذه  النزاع  أطراف  في 
الفئات احملمية  لواقع  السرية شرًحا  الصبغة  ذات 
وحتلياًل شاماًل للمشاكل واالنتهاكات أو التجاوزات 
احللول  واقتراح  الفئات،  هذه  ضد  ارتكبت  التي 

املناسبة لها.

تلقي ال�سكاوى ونقلها

بتلقي  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تقوم 
الشكاوى من اجلهات املتضررة من انتهاك قواعد 
الدولي اإلنساني، ونقلها للطرف املتجاوز  القانون 
لهذه القواعد لوضع حد لها، وتنقسم الشكاوى التي 
حيث  من  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  تتلقاها 

طبيعتها إلى فئتني:
أو  تطبيق  بعدم  تتعلق  شكاوى  األول��ى:  الفئة 
اإلنسانية،  الدولية  االتفاقيات  أحكام  تطبيق  سوء 
من قبل أحد أطراف النزاع، وميكن للجنة الدولية 
التأكد من مدى صحة هذه الشكوى بتكثيف جهود 
األسرى  معسكرات  بزيارة  امليدانيني،  مندوبيها 
بذلك،  تتعلق  الشكوى  كانت  إذا  فمثاًل  واملعتقلني، 
أو االطالع على مدى األضرار التي حلقت بالبيئة 
العدائية،  بالعمليات  احمليطة  الطبيعية  أو  املدنية 
جتاوز  أو  تطبيق  عدم  حول  الشكوى  حالة  في 

في  الدولية  للجنة  وميكن  البيئة،  حماية  قواعد 
املسؤولة  باجلهة  االتصال  امليداني  الكشف  حالة 
يبلَّغ  جتاوزات  أو  أخطاء  أية  بتصويب  وإقناعها 

عنها مندوبوها.
انتهاكات  ح��دوث  من  شكاوى  الثانية:  الفئة 
التي  اإلنساني  الدولي  القانون  لقواعد  خطيرة 
ترتكب في ظروف ال تستطيع فيها اللجنة الدولية 
اتخاذ إجراءات مباشرة حلماية الضحايا، كالشكوى 
أو  القتالية  العمليات  بإدارة  املتعلقة  القواعد  حول 
بإحداث  البيئة  حماية  لقواعد  جسيمة  انتهاكات 
وشديدة  األمد  وطويلة  االنتشار  واسعة  أضرار 
الدولية  اللجنة  جتد  احلالة  هذه  مثل  وفي  األثر، 
نفسها مضطرة بعدم االكتفاء بنقل الشكاوى للجهة 
مثل  لوقف  علنية  بيانات  إصدار  وإمنا  املسؤولة، 
الدولي  القانون  لقواعد  اجلسيمة  االنتهاكات  هذه 

اإلنساني.
ومن حيث اجلهة املقدمة للشكوى، فيمكن تقسيم 
الشكاوى املقدمة للجنة الدولية للصليب األحمر إلى 

فئتني هما:
الفئة األولى: الشكاوى املقدمة من أطراف النزاع 
اللجنة  تقوم  ال  الشكاوى  من  الفئة  وهذه  املسلح، 
الدولية بنقلها إلى الطرف اآلخر في النزاع املسلح 
)الطرف املشكو في حقه( إال في حالة عدم وجود 
وسيلة أخرى لالتصال بني أطراف هذا النزاع، وإذا 
ما قررت اللجنة نقل هذه الشكاوى أو عدم نقلها – 
لوجود وسيلة أخرى- فعليها إبالغ الطرف الشاكي 

بذلك.
الفئة الثانية: الشكاوى املقدمة من أطراف ثالثة 
أو  األخرى،  كالدول  املسلح(  النزاع  أطراف  )غير 
املنظمات الدولية احلكومية وغير احلكومية، وهذه 
الفئة من الشكاوى ال تقوم اللجنة الدولية للصليب 
النزاع  أطراف  إلى  بنقلها  الغالب -  األحمر - في 
املسلح لبقاء إمكانية االتصال متاحة بني الدول أو 
أي  في  املسلح  النزاع  وأطراف  األخرى،  املنظمات 

وقت.
اللجنة  ل��دور  عرض  من  تقدم  ما  ضوء  وفى 
مبادئ  إرساء  مجال  في  األحمر  للصليب  الدولية 
اإلنسانية واالرتقاء باحلقوق اإلنسانية في أوقات 
وواجبات  مهام  حصر  ميكننا  املسلحة،  النزاعات 
األربع  املهام  في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 

التالية:
القانون  لقواعد  الدقيق  التطبيق  على  العمل   <

الدولي اإلنساني.
> حماية ضحايا النزاعات املسلحة.

> اإلغاثة وتزويد اإلمدادات.
> نقل األخبار بواسطة الوكالة املركزية للبحث 

عن املفقودين ولْم شمل العائالت املشتتة.
ومن األهمية، اإلشارة الى أن الدور الرقابي للجنة 
الدور  بهذا  يرتبط  وما  األحمر«  »للصليب  الدولية 
أن دور  استخالص مؤداه:  إلى  يقودنا  آليات،  من 
اللجنة الدولية للصليب األحمر يقتصر على مجرد 
لفت أنظار السلطة املختصة إلى االنتهاكات التي قد 
تصدر عن بعض أطراف النزاع دون االنشغال في 

البحث عن مرتكب االنتهاكات أو معاقبته. 

• اتفاقيات جنيف التي تعهد للجنة الدولية بزيارة 
السجناء، وتنظيم عمليات اإلغاثة وإعادة العالقات 
بني األسر املشتتة، وتولي نشاطات إنسانية مماثلة 

أثناء النزاعات املسلحة.
»للصليب  الدولية  للحركة  األس��اس  النظام   •
األحمر« و»الهالل األحمر« )احلركة( الذي يشجعها 
على القيام بنشاطات مماثلة في حال وقوع أحداث 

عنف داخلية ال تشملها اتفاقيات جنيف.
اللجنة  رئاسة  تتولى  التي  اجلهة  على  ويطلق 
الدولية »للصليب األحمر« »اجلمعية«، ومتثل هذه 
العليا, فضاًل عن مجلس  الرئاسية  الهيئة  اجلمعية 
تعهد  للجمعية، حيث  فرعيًة  هيئًة  اجلمعية، وميثل 
ومجلس  سلطاتها,  من  ببعض  له  األخيرة  هذه 
اإلدارة هو اجلهاز التنفيذي للجنة، ويرأس اجلمعية 
»للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس  اجلمعية  ومجلس 
تعديل  2002 قررت اجلمعية  العام  األحمر«، وفي 
هيكل مجلس اإلدارة من أجل متكني اإلدارة العليا 
التي  للتحديات  أفضل  بصورة  االستجابة  من 

ستواجه املنظمة في السنوات القادمة.
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  أسهمت  وقد 
في التمهيد التفاقيات جنيف لعام 1949؛ ذلك أنه 
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الشرطة العالمية

العملية  حياته  في  الشرطة  رجل  جناح  أصبح 
وحتى الشخصية ُيقاس مبدى قدرته على مواكبة 
التقدم املتواصل في مجال التكنولوجيا واالستخدام 
الفّعال واألفضل ألحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا 
من اختراعات خاصة أجهزة الكومبيوتر والهواتف 

احملمولة وغيرها.
األجهزة  أكثر  من  الذكي  الهاتف  أصبح  ورمبا 
إذ  اقتنائها،  على  الشرطة  رج��ل  يحرص  التي 
ومتابعة  »اإلنترنت«  تصفح  خالله  من  يستطيع 
البريد االلكتروني وفتح ملفات »األوفيس«، إضافة 
إلكترونية  مواقع  إلى  الدخول  في  استخدامه  إلى 
خاصة تلك التي لها عالقة بالعمل الشرطي ومهام 

تنفيذ القانون.
من  أصبح  الهواتف  ه��ذه  أهمية  زي��ادة  وم��ع 
أو  فقدانها  لتحاشي  إج��راءات  اتخاذ  الضروري 
سرقتها أو استخدامها بشكل غير قانوني من قبل 
اآلخرين، حيث يجب عدم ترك الهاتف في األماكن 
تخمينها،  عليه يصعب  كلمة مرور  العامة ووضع 
للفيروسات  املضادة  احلماية  برامج  كذلك حتميل 
تبدو  برامج  عن  عبارة  وهو  ط��روادة  وحلصان 
وكأنها مفيدة في ظاهرها ولكنها على عكس ذلك 
تتمثل في تعطيل  التي  املهام اخلفية  تقوم ببعض 
برامج مكافحة الفيروسات أو التجسس بدون علم 

املستخدم ليسهل اختراق اجلهاز وسرقة بياناته.
مبواصفاته  الذكي  الهاتف  استخدام  أن  ويبدو 
احلالية لم يعد كافياً للكثير من الناس خاصة من 
من  تطويره  مت  حيث  الشرطة  مجال  في  يعملون 
 »Up« خالل إضافة تطبيق جديد له أُطلق عليه اسم
تشغيلها  ويتم  حملها  ميكن  أداة  عن  عبارة  وهو 
على  بعد  يتوفر  )لم  فون«  »آي  بجهاز  وربطها 
الهواتف الذكية األخرى التي تشغل نظام أندرويد(.

هذه األداة عبارة عن سوار ُمغطى بطبقة رقيقة 
من البالستيك وحتتوي عادة على مقياس للسرعة 

الشرطي الرشيق!
تطبيقات »للهواتف الذكية« ت�صاعد رجال ال�صرطة على حماربة البدانة واخلمول.

اإعداد: د. ح�شن توفيق

»اآلي  بهاتف  ربط  وأداة  وبطارية  ذبذبة  وجهاز 
فون«، وتقوم البطارية بتشغيل السوار ملدة عشرة 

أيام قبل أن حتتاج إلى إعادة الشحن من جديد.
ولكن على رجل الشرطة لكي يستخدمها بشكل 
فون« معظم  »اآلي  بهاتف  يبقيها متصلة  أن  جيد 
النائمة  واملعلومات  النشاط  حتديث  بهدف  الوقت 

التي تقوم بتسجيلها.
رجل  حركات  تتتبع  ميكن  السوار  طريق  وعن 
الشرطة وحساب اخلطوات التي عليه حتركها وعدد 
السعرات احلرارية التي يقوم بحرقها كذلك مراقبة 
األوقات التي يكون فيها في قمة نشاطه واألوقات 

التي يكون فيها خامالً.
الشرطة مي��ارس عمالً  وف��ي ح��ال ك��ان رج��ل 
ذبذبة  سيُصدر  السوار  فإن  ومتواصالً  مستقراً 
بشكل دوري ليذكره بأن عليه أن يستيقظ ويؤدي 
بعض األمور الصغيرة في بيته قبل أن ينطلق إلى 

عمله.
»آي  هاتف  يحمل  الشرطة  رج��ل  ك��ان  وإذا 
اجلري،  رياضة  ممارسة  أو  استيقاظه  عند  فون« 
النشاط  ذلك  يتزامن  أن  على  السوار سيعمل  فإن 
وتسجيل  بالهاتف  اخلاص  االستشعار  جهاز  مع 
الطريق الذي يسلكه واملسافة التي يقطعها وسرعته.
الشرطي مبراقبة  نوم  السوار خالل  يقوم  كما 
في  أمضاها  التي  الساعات  عدد  وتسجيل  حركته 
خفيفاً  أم  عميقاً  نومه  كان  إذا  ما  وحتديد  النوم 

ونوعية النوم ومدى صحيته ومالءمته له.
ويعمل هذا السوار أيضا كساعة ُمنبهة إذ ميكنه 
إيقاظ الشرطي خالل جزء من دورة نومه، وعادة 
ُيولي الشرطي أهمية كبيرة لقضاء ساعات كافية 
تتطلب  التي  الشاقة  عمله  طبيعة  بسبب  النوم  من 

منه أخذ قسط كاٍف من الراحة.
يتعلق  فيما  األداة  ه��ذه  استخدام  ميكن  كما 
ما  بتسجيل  تقوم  إذ  الوزن،  وتخفيف  باحلمية 
طبق  من  يتبقى  وما  غ��ذاء  من  الشرطي  يتناوله 

ومدى  يتناوله  الذي  الطعام  نوع  ومعرفة  الطعام 
إحساسه بهذا الطعام إضافة إلى معرفة السعرات 

احلرارية اخلاصة به.
إلى  يدخل  وما  الطعام  تأثير  تسجيل  يتم  كما 
القناة الهضمية، وهل ما يتناوله مناسباً من حيث 
الكمية املطلوبة أم تكون الكمية كبيرة بحيث تستقر 

مثل كيس من الرمل داخل معدته.
تناوله  عن  الناجم  الفعل  رد  تسجيل  يتم  كذلك 
أطعمة معينة بهدف تقوية رغبة الشرطي في تناوله 

الطعام الصحي املناسب.
تعشق  طبيعة  ذا  هذا  الشرطة  رجل  كان  وإذا 
التنافس في العمل، فإنه ميكنه نقل بيانات خاصة 
عندئذ  حيث ميكنه  »اإلنترنت«  على  موقع  إلى  به 
مع جهود  العمل  في  يبذله  الذي  اجلهد  يقارن  أن 
تضم  بإعدادها  قام  مجموعة  خالل  من  اآلخرين 
عدداً من رجال الشرطة، وهذا األمر قد يسمح له 

بأن يجد رفيقاً له في اجلانب اآلخر من العالم أو 
داخل سيارة دورية شرطة في مدينته.

وعادة ميكن لرجل الشرطة استخدام هذه األداة 
أو  بالسباحة  قيامه  باستثناء  الظروف  جميع  في 

الغوص.
باألغاني واملوسيقى  قائمة  له وضع  كما ميكن 
داخل األداة إضافة إلى برامج معينة ميكنه سماعها.
األداة  هذه  استخدام  الشرطة  لرجل  وميكن 
املوصولة بالهاتف الذكي بحيث يسجل عليها برامج 
تدريبية روتينية وحتميلها على املوقع ثم إرسالها 
إلى مواقع أخرى مثل: »فيسبوك« و«تويتر« بشكل 
آلي لتعميم الفائدة وتبادل اخلبرات في مجال عمله.
الذين  ال��ش��رط��ة  رج���ال  م��ن  للعديد  ووف��ق��اً 
آثار  كانت  التكنولوجيا،  من  النوع  هذا  استخدموا 
هذا االستخدام إيجابية على حياة كل منهم سواء 

على النطاق العملي أم الشخصي.
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �صبق اأن اتفق النا�ش  

على حب اإن�صان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �صبق لقائد اأن كانت 

�صمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�صهادات بع�ش ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين

زايد أدخل كريماته
إلى المدارس ..فتبعه الجميع

الصايغ،  فاطمة  الدكتورة  احللقة  هذه  ضيفة 
بقسم  واألستاذة  اإلماراتية  واألكادميية  الكاتبة 
العربية  اإلم��ارات  »جامعة  في  واآلث��ار  التاريخ 
وشرفية  إداري��ة  مناصب  شغلت  التي  املتحدة« 
عديدة، وحصلت على »جائزة اإلمارات التقديرية« 
في ديسمبر عام 2006، حيث تسلمت اجلائزة من 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة »حفظه الله«، و»جائزة سلطان بن علي 
العويس« ألفضل كتاب عن دولة اإلمارات العربية 
املتحدة لعام 1997. التقت بالشيخ زايد »رحمه الله« 
حني زار املدرسة التي تتلقى فيها تعليمها الثانوي 
في دبي، ومنذ ذلك احلني، عرفت زايد األب والقائد 
والداعم الرئيسي للمرأة اإلماراتية. وفيما يلي نص 
زايد  الشيخ  عن  وذكرياتها  وانطباعاتها  شهادتها 

»طيَّب الله ثراه«:

يوم العلم

كانت والدتي ونشأتي األولى في بر دبي على 
ضفاف اخلور النابض باحلركة واحلياة. فقد كان 
اخلور وال يزال الشريان احليوي الذي يغذي دبي 
القدمية هي  دبي  أحياء  كانت  فيها.  الدماء  ويجدد 
تفتحت  ما  وأول  آنذاك.  احلي  وبنات  أبناء  ملعب 
عيناي عليه في بر دبي هو قلعة الفهيدي بالقرب من 
منزلنا ومن هنا أدركت أن للتاريخ أهمية كبري في 
حياتنا اليومية. كانت دراستي االبتدائية والثانوية 

في مدارس دبي، حيث تخرجت من الثانوية وكنت 
الثاني  املركز  املتفوقات، وحصلت على  واحدة من 
على مستوى اإلمارات. وقد حصلت في عيد العلم 
له  املغفور  من  وجائزة  تقدير  شهادة  على  األول 
بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيب الله ثراه«، وذلك حني جاء »رحمه الله« إلى 
1975 مبعية  أي سنة  االحتاد  قيام  بعد  مدرستنا 
أخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم »رحمه الله«. 
ابتعثت بعد نيلي الثانوية العامة إلى دولة الكويت 
دراستي  الكويت«،  »جامعة  جامعتها،  في  ألب��دأ 
الذي  التاريخ  وأدرس  ألختار  األول��ى  اجلامعية 
أحببته منذ كنت طفلة صغيرة وبعد التخرج رجعت 

الدكتورة فاطمة الصايغ

العدد 494 فبراير 522012

كمعيدة  اإلم��ارات«  »جامعة  إلى  بلدي ألنضم  إلى 
ابتعثت  التأهيل  من  فترة  وبعد  التاريخ.  قسم  في 
إلى الواليات املتحدة لنيل »املاجستير« في التاريخ 
اإلسالمي. وبعد أن نلت درجة املاجستير عدت إلى 
أن  قبل  الزمن  من  قليلة  فترة  مكثت  الدولة، حيث 
اُبتعث من جديد إلى جامعة »اسيكس« البريطانية 
للتحضير لنيل درجة الدكتوراه في تاريخ اخلليج 
العربي. وفي نهاية عام 1989 انتهيت من التحضير 
لرسالة الدكتوراه واجتزت بنجاح املناقشة الشفهية 
لرسالة الدكتوراة بأطروحة هي »اإلمارات العربية 
بعد  ال��ش��رق«.  إل��ى  البريطاني  اجل��وي  واخل��ط 
املهنية  حياتي  بدأت  اإلم��ارات  دولة  الى  عودتي 
بتعييني بوظيفة أستاذة في قسم التاريخ »بجامعة 
اإلمارات«، حيث أعمل إلى وقتنا احلاضر وال زلت 
املرأة الوحيدة في القسم ذاته. إن هذه احلكاية أو 
السيرة العلمية واملهنية جاءت من دعم الشيخ زايد 
أو  املرأة  تعليم  جهة  من  سواء  اإلماراتية،  للمرأة 
من جهة دخولها إلى سوق العمل، فقد كان الداعم 

الرئيسي للمرأة اإلماراتية.

زايد واملراأة االإماراتية

كان الشيخ زايد أكبر داعم رئيسي لكل ما حققته 
إرساء  من  ب��دءاً  مكتسبات،  من  اإلماراتية  امل��رأة 
التعليم للمرأة، ألن أهم ما يغيّر في حياة املرأة هو 
التعليم، وفي هذا املجال لعب زايد دوراً كبيراً في 

 



55 العدد 494 فبراير 2012 العدد 494 فبراير 542012

دعم مسيرة املرأة، وقد ضرب مثالً في نفسه أي في 
إدخال كرمياته إلى املدارس ليتلقني التعليم. ووقف 
العمل  لالنخراط في سوق  املرأة  إلى جانب  أيضا 
ودائماً كان زايد يقول: »املرأة التي تعمل ستكون 
عوناً لزوجها- واملرأة التي تعمل مهمة للوطن أكثر 

من التي ال تعمل..«.
إن املرأة اإلماراتية محظوظة ألنها وجدت الدعم 
ملا  الدعم  هذا  ولوال  السياسية،  القيادة  من  الكامل 
الشيخة  فسمو  اليوم،  عليه  هي  ما  إلى  وصلت 
فاطمة بنت مبارك رئيسة »االحتاد النسائي العام« 
الرئيس األعلى »ملؤسسة التنمية األسرية« رئيسة 
»املجلس األعلى لألمومة والطفولة«، التي استلهمت 
أفكار زايد في مجال دعم املرأة، عملت بكل جهدها 
السياسي  امل��ج��ال  إل��ى  امل���رأة  وص��ول  لتسهيل 
واالقتصادي واالجتماعي وإلى غيره من املجاالت 
التي دخلتها. وقد جنحت املرأة اإلماراتية في كسر 
حاجز العزلة والتخلف الذي فرضته عليها الظروف 
التي  األخرى  والظروف  واالستعمارية  التاريخية 
ساهمت في التقليل من دورها التاريخي، فقد كانت 
بنشاط  عملت  نشطة  امرأة  البترول  قبل  ما  امرأة 
قيام  وبعد  لها.  توفرت  التي  احلدود  نطاق  ضمن 
تشجيع  بفضل  اإلماراتية  امل��رأة  دخلت  االحت��اد 
الشيخ زايد في كل املجاالت التي كان بعضها لفترة 
واستطاعت   . الرجال  على  ِحكراً  مضت  قصيرة 
كافة  في  اخلالقة  طاقاتها  إبراز  اإلماراتية  املرأة 

املهن التي مارستها ودخلت فيها حتى اآلن. ولكن 
أمام املرأة اإلماراتية بعض احلواجز املجتمعية التي 
عليها أن تتجاوزها لتثبت أن املرأة اإلماراتية ال تقل 
عطاًء وخدمة للوطن عن الرجل . كما أن على املرأة 
اإلماراتية أن تنتهز الفرص الكثيرة املتاحة لها من 
قبل القيادة العليا ومنها مشاركتها السياسية. وفي 
رأيي أن املرأة اإلماراتية ال ينقصها الوعي بدورها 
املجتمعي وال بواجباتها جتاه وطنها وهذا في حد 
ذاته نقطة لصاحلها. أما دورها املستقبلي فأعتقد أن 
املرأة في اإلمارات سوف تتغلب على كافة الِصعاب 
فقد  مسيرتها.  تعوق  قد  والتي  تواجهها  قد  التي 
برهنت خالل العقود املاضية أنها جديرة بكل الثقة 

التي أوالها لها مجتمعها ودولتها وقائدها ووالدها 
املؤسس الشيخ زايد »رحمه الله«.

تعليم املراأة

قضية  هي  زايد  الشيخ  تبنَّاها  قضية  أهم  إن 
من  امل��رأة  حرر  بالفعل  التعليم  ألن  املرأة،  تعليم 
األُمية وهو األمر الذي هدف إليه الشيخ زايد، فهو 
عندما قال للناس: أدخلوا بناتكم إلى املدرسة، وجد 
معارضة من بعض أفراد القبائل وقالوا كيف ندخل 
بناتنا إلى املدارس، إن هذا عيب في حقنا. لكنه أصّر 
على ذلك وأدخل كرمياته إلى املدارس فكان قدوة 
إلى  بناتهم  بإدخال  بعده  قاموا  حيث  الناس،  لكل 
املدارس، األمر الذي مّهد الطريق أمام املرأة وفتح 
حررت  التي  األخرى  والقضية  واسعة.  آفاقاً  لها 
سوق  إلى  دخولها  هي  واحلاجة،  الفقر  من  املرأة 
العمل وتبوؤها مناصب مهمة في الدولة وفي آخر 
تشكيل وزاري في حياة الشيخ زايد انخرطت فيه 
وّفر  القاسمي.. وبذلك  لبنى  الشيخة  وزيرة وهي 
في  االنخراط  في  مبساندتها  االستقاللية  للمرأة 
سوق العمل، فكل قضية تبنَّاها زايد كان يرى من 
ورائها هدفاً. وآخر ما حصلت عليه املرأة في دولتنا 
وحصدت من فكر زايد، »قانون األحوال الشخصية 
اإلماراتية،  للمرأة  مهماً  مكسباً  يعد  الذي  اجلديد« 
حيث كانت هناك بعض الثغرات في قانون األحوال 
لقد  القانون.  بهذا  سدها  ،ومت  القدمي  الشخصية 

ال�شيخ زايد كان

اأكرب داعم رئي�شي 

لكل ما حققته 

املراأة الإماراتية 

من مكت�شبات

كان ال�شيخ زايد 

يزور »جمعيات 

النه�شة الن�شائية« 

ويحث الن�شاء 

على احِلفاظ على 

احِلرف اليدوية 

والتقليدية

قانونياً  برنامجاً  اإلماراتية  للمرأة  الدولة  قدَّمت 
مدنياً سياسياً اقتصادياً اجتماعياً شامالً وبذلك كل 

ما متنته املرأة مت تلبيته.

دور »اأُم االإمارات«

»أُم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  قامت 
اإلماراتية  امل��رأة  دعم  في  كبير  بدور  اإلم��ارات« 
عن  فضالً  النسائية  للجمعيات  رعايتها  خالل  من 
اخلاصة  والوطنية  الرسمية  للمناسبات  حضورها 
للمجتمع  النفسي  احلاجز  كسرت  وبذلك  باملرأة، 
اإلماراتي، وهو أن املرأة ال تغادر منزلها. ولسمو 
»االحتاد  كإنشاء  كبيرة  مبادرات  فاطمة  الشيخة 
صوت  وّحد  وال��ذي   1973 سنة  العام«  النسائي 
املرأة في اإلمارات وجعل لها مظلة رسمية جتمع 
واحد.  سقف  حتت  باملرأة  املعنية  املؤسسات  كل 
لقد استوحت الشيخة فاطمة أفكارها من توجيهات 
زايد.. فزايد وضع خطة واضحة لدعم املرأة، ومّهد 
احلاضنة  ونعم  األم  نعم  سموها  فكانت  الطريق، 
عملية  واضحة  شخصية  إنها  اإلم���ارات..  لبنات 
املؤسسات  نشطة عطوفة جداً وكرمية جداً، تدعم 
جانب  إلى  وتقف  والصحة،  والتعليم  اإلنسانية 
املرأة في قضايا حساسة مهمة وحيوية تهم املرأة 
ما دعت  بالدرجة األولى، وكثيراً  وترتقي بحياتها 
إلى إرسال نساء لتمثيل الدولة في كل دول العالم، 
املؤمترات  العديد من  وأنا شخصياً حضرت معها 

وكان آخرها في تونس. 

تاريخ زايد

لقد كرس الشيخ زايد جهوده في احملافظة على 
مقولته  قال  وقد  الدولة،  وتاريخ  اإلماراتي  التراث 
الشهيرة: »من ليس له ماٍض ال حاضر وال مستقبل 
له«. لقد اهتم »رحمه الله« بسباقات اخليل والهجن 
النهضة  جمعيات  يزور  وكان  بالصقور،  والصيد 
احلرف  على  احلفاظ  على  النساء  ويحث  النسائية 
اليدوية والتقليدية، وهذا بحد ذاته حتفيز للمحافظة 
للتاريخ من  على التراث والتاريخ. كان زايد قارئاً 
للحفاظ على  أول جلنة  أنشأ  األولى. وقد  الدرجة 
الذين  الناس  كبار  فيها  1981، ضم  سنة  التاريخ 
لديهم معرفة وذاكرة تاريخية. لقد تعلّمنا من الشيخ 
زايد الكثير والزلنا، صحيح أنه غاب بجسده لكنه 
باٍق فينا بروحه وحياته ومبادئه، ومازلنا نستلهم 
من روحه الكثير، ودائماً أحث طالبي في التاريخ، 
أن يستلهموا من تاريخ زايد ويجعلوا منه نبراساً 

حلياتهم.
له  البد  ما  عن شخص  يكتب  عندما  املؤرخ  إن 
من  بحيادية وبشيء  ويكتب  يكون موضوعياً،  أن 
النقد حلياة الشخص، لكنني عندما اكتب عن زايد 
فإن العاطفة هنا تأتي بقوة، ألنه شخصية تاريخية 
استثنائية.. ال نستطيع أن نحصي صفاته ومناقبه، 
نفسيته،  ماعدا  زاي��د  عن  شيء  كل  درسنا  نحن 
تعامل مع شعبه بتلقائية وعفوية، لذلك جنح بينما 

لم ينجح غيره من القادة. ألنه استخدم فكراً عفوياً 
فبقي بدوياً على سليقته. 

جناح قائد

والذي  مبهراً،  وإنسان  كقائد  زاي��د  جناح  كان 
أسس  على  املعتمدة  قيادته  هي  جناحه  في  أسهم 
بل  شخص  في  تختزل  لم  والتي  الرشيد  احلكم 
منذ  اإلمارات  فقد حظي احتاد  أمة.  أجل  كانت من 
من  جعلت  حانية  وإنسانية  أبوية  بقيادة  تأسيسه 
العالقة بني احلاكم واحملكوم عالقة سلسة وعفوية، 
عالقة جعلت من احلاكم أباً للشعب جميعاً وواحداً 
منهم وليس بأفضل منهم. هذه العالقة املتميزة التي 

وضع أسسها زايد وإخوانه احلكام والرعيل األول 
حتى  السياسية  القيادة  عليها  سارت  املواطنني  من 
بوالء  ووالًء  بحب  حباً  قيادته  الشعب  فبادل  اآلن. 
سبباً  كانا  املتبادل  واحلب  الثقة  هذه  مماثلة.  وثقًة 
من أسباب جناح االحتاد وبقائه نضراً مزدهراً طوال 
هذه الفترة رغم كل التحديات والصعوبات. كما أن 
الشيخ زايد »رحمه الله« رجل عمل ال شعارات. فلم 
معينة  أيديولوجيات  أو  ثورية  شعارات  أي  يرفع 
على  تركيزه  كان  بل  أفكاره،  لتصدير  يسع  ولم 
اإلنسان ورفاهيته واستقراره وأمنه وأمانه، فسعى 
»رحمه الله« لهدف واحد وأكيد، وهو تسخير الثروة 
البترولية لرخاء اإلنسان الذي حظي بأولوية قصوى 

في كل اخلطط التنموية السابقة والالحقة.
لقد تبنّى الشيخ زايد »رحمه الله« سياسة ُحسن 
اجلوار واحللول السلمية وسياسة اليد املفتوحة مع 
جميع األشقاء ودول اجلوار حتى املختلف عنا ومعنا. 
فلم نسمع على لسان زايد أو من أقواله إال احللول 
والرغبة  اجل��وار  ُحسن  قيم  تراعي  التي  السلمية 
األكيدة في التعايش مع اآلخر بكل حب وسالم، ولم 
نعرف عنه إال حبه للخير ورغبته األكيدة في السلم 
وامللهوف حتى وصلت  للمحتاج  العون  يد  وفي مد 
سمعته الطيبة إلى أقصى بقاع املعمورة. هذه السمعة 
الطيبة كانت لإلمارات رصيداً معنوياً متميزاً أسهم 
في إعالء شأنها ومتيّزها عن غيرها بأنها دولة سلم 

ال حرب، ودولة خير ال شر، ودولة عطاء ال أخذ.
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vv

د. فالح حنظل

الفاتح
خاضعة  فكانت  البحرين«  »جزيرة  أما  األحساء. 
خان(  قلي  )مهدي  واليها  وك��ان  الفرس  حلكم 
الساحل  على  )بوشهر(  بإمارة  سياسياً  املرتبط 
الفارسي وكان احلاكم هناك )الشيخ نصر( الذي 
الشاه  العام  إيران  باسم حاكم  كلها  املنطقة  يحكم 

كرمي خان.
ومن يتصفَّح الوثائق التاريخية يجد أن »العتوب« 
ينقسمون إلى فخذين كبيرين هما: آل خليفة وآل 
لعدة  قطر  سكنوا  أن  بعد  العتوب  أن  كما  صباح، 
لنا  تذكر  ولم  الكويت،  إلى  الهجرة  قرروا  سنوات 
الوثائق السنة التي هاجروا فيها، إذ اختلفت اآلراء 
آل  بفخذيهم  »العتوب«  أن  هو  الثابت  لكن  حولها، 

من األفالج في جنوب شرق جند. 
وقد سلكوا في هجرتهم طريق وادي »الدواسر« 
في دروب تكثر فيها اآلبار ومصادر املياه إلى أن 
على  تطل  التي  املنطقة  وهي  األحساء  إلى  وصلو 
اخلليج العربي والغنية بالزراعة كالتمور والفواكه 
واخلضراوات وكذلك باملياه العذبة من عيون وآبار 

عالوة على النشاط التجاري واملالحي.
وهناك استقروا في قرية أسمها )الفريحة( تقع 
موقعها  في  وتقابل  قطر  في  )الزبارة(  بلدة  قرب 
حتت  يومذاك  قطر  وكانت  البحرين.  جزيرة  هذا 
حكم )آل مسلَّم( وهم من بني خالد القبيلة القوية 
التي كانت تسيطر على ساحل اخلليج في منطقة 

حاكم  خليفة  بن  محمد  بن  أحمد  الشيخ  هو 
 1873 عام  في  متكَّن  وال��ذي  قطر  في  »الزبارة« 
من حترير البحرين وانتزاعها من يد إيران، فصار 
عروبة  هذا  بنصره  كما حقق  الفاحت(  )أحمد  لقبه 

البحرين وأصالتها.
مسرح  على  ظهرت   1700 ع��ام  حوالي  في 
كرمية  عربية  قبيلة  العربي  اخلليج  في  األح��داث 
)العتوب( وقد هاجرت  قبيلة  الشكيمة هي  وقوية 
من مساكنها في قلب اجلزيرة العربية لكي تسكن 
قبيلة  إلى  ينتسبون  وهم  العربي.  اخلليج  ِضفاف 
)عنزة( إحدى املجموعات القبلية الكبيرة في الوطن 
العربي، ويقال إن أصل مسكنهم هو منطقة )الهدار( 

لهم أول  الكويت موطناً  خليفة وآل صباح اتخذوا 
بن  خليفة  الشيخ  قرر   1760 حوالي  وفي  األمر، 
محمد بن خليفة األول وهو زعيم قبيلة آل خليفة أن 
يغادر الكويت وأن يتجه جنوباً إلى الساحل الغني 
باللؤلؤ، َفعرَّج أول األمر إلى جزيرة البحرين لعله 
يجد مقاماً فيها، لكن البحرين كانت يومذاك حتت 
حكم بني »مذكور«  حكام بلدة بوشهر الذين هم 
حتت حكم الشاه اإليراني، لذلك لم يستطع الشيخ 
إلى  التوجه  فقرر  هناك،  السكن  محمد  بن  خليفة 
له  قطر وملا وصلها اتخذ من بلدة )الزبارة( مقراً 
ولقومه، وال ندري كم بقي الشيخ خليفة بن محمد 
على قيد احلياة، إذ أن املؤرخني ذكروا أن الذي بنى 
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والثانية »قلعة البحرين«، وعندما أمت الشيخ أح�مد 
استعداداته فإنه أركب رجاله السفن وتوجه نحو 
املنامة، وهناك نزل على رأس قطع�اته، وأمر بحصار 
القلعتني فحوصرتا، وكانت أقواهما »قلعة الديوان«، 
فقرر اقتحامها ويروي الرواة قصة اقتحام القلعة 
بأنه كان في وسطها عني يجري ماؤها في جدول 
اجلدول  وكان  القلعة،  خارج  إلى  ثم  شماالً  يتجه 
ومير  واله�واء  للنور  فتحات  ع�دة  وبه  مسقوفاً 
هذا اجلدول بحي )املشبر( ثم يسقي بستاناً اسمه 
املياه  مصادر  أح�د  اجلدول  هذا  وكان  )باخشه( 
الشيخ  وضع  وقد  املدينة  في  الرئيسية  الع�ذبة 
اجلدول  هذا  بواسطة  القلع�ة  لدخول  أح�مد خطته 
من  فاختار عدداً  أيضاً،  )املشبر(  اسمه  كان  الذي 
القلعة  إلى داخل  رجاله وأمره�م بخوض اجلدول 
ومباغتة احلامية في داخله�ا، وه�كذا وفي سكون 
الليل بدأ الرجال يتس�للون الواحد تلو اآلخ�ر إلى أن 
وصلوا إلى داخل القلع�ة وفجأة برزوا في وسطها 
رجال  باغ�توا  وبذلك  بأيديهم  ُمشرعة  وسيوفهم 
احلامية اإليرانية الذين ألقوا بسالحهم واستسلموا 
أح�مد  الشيخ  جماعة  من  املهاجمني  أح�د  وهرع 

وفتح باب القلع�ة فدخلها الشيخ أح�مد وجماعته.
سقوط  بأنباء  سمعت  فحاملا  الثانية  القلع�ة  أما 
القلع�ة األولى حتى استسلمت، فأمر الشيخ بجمع 
األسرى كما أمر بجمع العوائل التي كانت تعيش في 
سفينة  وأركبهم  باحترامهم  وأوصى  القلعة  داخل 
أخ�ذتهم إلى بوشهر، وهكذا مت انتزاع البحرين من 
يد إيران وكان ذلك في ع�ام 1197ه� املوافق لع�ام 
1783 وصار لقب الش��يخ )أح�مد الفاحت( واستمر 
ح�كم الع�رب فيها إلى يومنا ه�ذا. وفي ذلك النصر 

قال الش�اع�ر مح�مد بن أحمد بن سلمان اخلليفة: 
سق�ى قصر صبحا من ع�وادي أربابها

م�وطن ج�دودي كم ش��يخ ربى به��ا 
غ�زينا البحرين في أخ�ر الشه��ر

أبوابه�ا  فتح�نا  اخلير  آخ�ر صفر 
بألف ومية وسبعة وتسعني صادفت

استجابه�ا  اإلل��ه  خليفة  بدع�وة 
ونظم  الفاحت  أح�مد  الش�يخ  ح�كم  استتب  وملا 
أمور البحرين اإلدارية بأن جعلها واحدة من توابع 
قط�ر، فإنه عني أميراً ووالياً عليها وه�و الشيخ علي 
إلى  ع�اد  فقد  الفاحت  أح�مد  الشيخ  أما  فارس،  بن 
قطر يراقب األوضاع ه�ناك، فصار يقضي الش�تاء 
يذكر  ومما  »املنامة«،  في  والصيف  »الزبارة«  في 
وبنى  »الزبارة«  مدينة  حول  خندقاً  حفر  أنه  عنه 

حصوناً على  أطرافه. 
حولها  بنى  فقد  الش��هيرة  )صبحا(  قلع�ة  أما 
»ال�مزاغل«  من  ع�دد  فيه  برج  كل  أب��راج  ثالثة 
التي ميكن إطالق نيران املدافع منه�ا. أما اخل�ندق 
بإمكان  أصبح  بحيث  توسيعه  مت  الوقت  فبمرور 

السفن الصغيرة أن ُتبح�ر فيه. 
إال  يعش  لم  أنه  غ�ير  له  األمر  استتب  وه�كذا   
سن�ة واح�دة بع�د الفتح الكبير، إذ انتقل إلى »رحمة 
الله تعالى« في ع�ام 1784 وتولى األمر بع�ده ابنه 

الش��يخ سلمان.

ابنه محمد بن خليفة وأنه بنى  )الزبارة( وَعمَّرها 
يفدون  الناس  البلدة وصار  فاتسعت  هناك،  قلعته 
بوكواره(  )آل  من  الشيخ  هذا  تزوج  وقد  إليها، 
إحدى قبائل قطر الشهيرة، ثم قام ببناء قلعة أخرى 
قرب البحر سمَّاها )صبحة( وتسمى كذلك »املرير« 
لبنائها  أرَّخ  ُبنيت حوله، وقد  الذي  املاء  إلى  نسبة 
بحساب اجلمل، فكان في عام 1182ه� املوافق لعام 
إلى اتساع نفوذ آل خليفة  1768م، وقد أدى ذلك 

على حساب نفوذ آل مسلّم ُحكام قطر.
وفي عام 1772  توفي الشيخ محمد بن خليفة 
اجلديد  احلاكم  ه��ذا  وك��ان  خليفة.  ابنه  فخلفه 
اتساع مدينة  ازداد  وفي عهده  وأديباً  وتقياً  وِرعاً 
جوانبه  وفي  ليحيطها  سور  بناء  ومت  »الزبارة« 
مدينة  الفرس  احتالل  وبسبب  قالع،  عدة  توجد 
البصرة في عهد الشاه كرمي خان الزندي، فإن عدداً 
من جتار البصرة هاجروا إليها، لذا انتعشت املدينة 
لألنظار،  الفتاً  التجاري  التقدم  هذا  فأصبح  أكثر، 
مما دفع حاكم بلدة بوشهر الفارسية ألن يعدَّ العدة 
ويجمع األعوان من العجم والعرب ليحتل »الزبارة« 

وإجالء آل خليفة عنها.
1782 كان جيش  وفي شه�ر نوفمبر من ع�ام 
بوشه�ر مكّوناً  من أربعة آالف مقاتل بقيادة مح�مد 
بن نصر بن مذكور، ولم يشأ هذا القائد أن يح�تل 
»الزبارة« أول األمر، بل قرر أن ُيطوِّقها من جانب 
البحر ويحاصرها وبذلك يجبرها على االستسالم.                                                                                 
أما جيش الزبارة فقد كان بقيادة الشيخ عبد الله 
بن خليفة وهو ابن احلاكم وكان يراقب السفن التي 
حتيط ببلدته، وطال أمد احلصار ملدة شهر وتوسط 
بعض احلكام العرب لفك احلصار عن املدينة وكان 
من جملتهم الشيخ راشد بن رحمة القاسمي حاكم 
على  أصروا  املهاجمني  أن  إال  اخليمة،  رأس  إمارة 
أن تستسلم املدينة بدون قيد أو شرط، وبع�د مدة 
اكتشف املهاجمون أن حصار املدينة من البحر غ�ير 
ُمج�ٍد، إذ أن اإلمدادات تأتيها من البر، لذلك قرروا 
ذلك في  املدينة قسراً، وكان  واقتح�ام  براً  النزول 

شهر ديسمبر من ع�ام 1782.
لكن القوات الغازية فوجئت به�جوم مضاد قوي 
فور نزولها وبع�د قتال عنيف بدأ الُغ�زاة بالتقهقر 
ثم الفرار وانتهت املعركة مبصرع قائد الغزو مح�مد 
بن نصر بن مذكور وكانت أكبر موقعة في بقع�ة 
الغ�زو  أن جنود  املقتلة ذلك  أي  اسمها )مجيتيله( 
عندما بدأوا باالنسحاب والهرب نحو البحر وجدوا 
أن سفنهم ق�د غرزت في الس�احل بسبب اجل�زر 
الع�رب  أن  يذكر  به�م، ومما  القتل  استمر  وه�ناك 
املعركة  تلك  بعد  نصر  بالشيخ  يهزأون  ص��اروا 

وراح�وا يسمونه )نصور( تصغيراً السم نصر.
وكان من نتائج املعركة أن الشيخ نصر عندما 
بسحب  أمر  »الزبارة«  في  جيشه  به�زمية  سمع 
معظم قواته إلى بوشهر لكي يقوم بهجوم معاكس 
جزيرة  في  اجليش  مع�ظم  كان  وملا  ه�ناك،  من 
الوضع في  إلى اضطراب  ذلك  أدى  فقد  البحرين، 
الداخل فحصلت انشقاقات بني األهالي ولم يستطع 
»الزبارة«،  بلدة  على  بهجومه  القيام  نصر  الشيخ 

ألن الوضع السياسي في إيران كان قلقاً، إذ نشبت 
فيها القالقل واالضطرابات حتى بني أفراد األسرة 

احلاكمة نفسه�ا.
فيها  احلكم  تولى  فقد  »الزبارة«،  بلدة  ع�ن  أما 
في  ذلك  وكان  خليفة  بن  مح�مد  بن  أحمد  الشيخ 
أن  من  متكَّن  قد  احلاكم  ذلك  وك��ان   1783 ع�ام 
عليها،  نفوذه  يبسط  وأن  قطر حلكمه  كل  يخضع 
ثم تطلع إلى جزيرة البحرين وتأكد من خلوها من 
قوات مسلحة قادرة على حمايتها، لذا قرر اله�جوم 

عليها واحتاللها وانتزاعها من يد إيران.
وكانت في مدينة املنامة عاصمة البحرين وفي 
الديوان«  »قلعة  اسمها  واح�دة  قلع�تان  وسطها 
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حمودة بن علي يرأس وفد اإلمارات
 إلى مؤتمر وزراء الداخلية بدول الخليج

يراأ�س معايل حم�دة بن علي وزير الدولة لل�ش�ؤون 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وفد  الداخلية 

التعاون  جمل�س  لدول  الداخلية  وزراء  م�ؤمتر  اإىل 

فرباير  �شهر  خالل  بالريا�س  يعقد  الذي  اخلليجي 

احلايل.

الأ�شتاذ  �شعادة  ا�شتقبل  قد  ال�زير  معايل  وكان 

عبداهلل ب�شارة اأمني عام جمل�س التعاون اخلليجي 

الذي قام بزيارة لدولة الإمارات العربية املتحدة يف 

اإطار ج�لة للدول اخلليجية الأع�شاء يف املجل�س، 

املطروحة  امل��ش�عات  ح�ل  البحث  دار  حيث 

للبحث خالل امل�ؤمتر. ويعد هذا اأول م�ؤمتر ل�زراء 

الداخلية يعقد على امل�شت�ى اخلليجي.

في فندق »هيلتون« مدينة 
العني، عقد ألول مرة 

املؤمتر األول لقادة الشرطة 
في الدول العربية، ولقد 
كان حضور كبار رجاالت 

الشرطة دليالً على أهمية 
هذا املؤمتر، وتأكيداً على 

عزم األمة القيام بخطوات 
دائمة ومستمرة في سبيل 

الوحدة العربية الشاملة. 
كون الوحدة العربية تبدأ 
بخطوات توحيد النظم، 

والتعاون في كافة اجملاالت. 
وهذا املؤمتر والنجاح الذي 

حققه والتوصيات التي 
اتخذها لتؤكد أنها خطوة 
في الطريق الطويل، طريق 
الوحدة العربية الشاملة.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

كل اآلمال اآلن ُمعلقة على 
املؤمتر القادم لوزراء الداخلية 

بدول مجلس التعاون 
اخلليجي، إلخراج وحدة األمن 
اخلليجي إلى مجال التنفيذ، 
بعد ترقب طال مداه، ووسط 
أحداث أبرزت ضرورة التصدي 

للخطر املاثل.
فلقد طال بالفعل ترقب 

هذه اخلطوة رغم بروز مدى 
احلاجة إليها منذ وقت بعيد.. 
ذلك أن األطماع في املنطقة 

لم تكن خافية، والتحديات 
األمنية فيها كانت دائماً 

ماثلة.. ولم يكن األمر يحتاج 
إلى جهٍد كبير إلدراك أن 

وحدة األمن وتكامله بني دول 
املنطقة هما ضرورة حيوية 

لتوفير احلماية لها، واحلفاظ 
على االستقرار فيها.

بناًء على اأمر معايل العقيد حم�دة بن علي وزير 

اأ�شب�ع  جلنة  تك�ين  مت  الداخلية،  لل�ش�ؤون  الدولة 

1و7  ما بني  الفرتة  �شيقام يف  الذي  الثاين  املرور 

بداية  لها يف  اجتماع  اأول  و�شيعقد  القادم..  اأبريل 

علي  بن  جمعة  الرائد  اللجنة  ويراأ�س  ال�شهر.  هذا 

والنقيب  اأب�ظبي..  بداخلية  العمليات  �ش�ؤون  مدير 

والنقليات،  امل�شاغل  فرع  مدير  العرم�طي  عادل 

ال�شري،  مديرية  مدير  حب��س  �شامل  اأول  واملالزم 

مبديرية  املرور  �شابط  ح�شني  طالب  اأول  واملالزم 

�رشطة العني، واملالزم في�شل جا�شم مدير العالقات 

الإعالم  �شابط  ذكري  اأب�  اإبراهيم  وال�شيد  العامة 

ب�زارة الداخلية.

لأول مرة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

يجتمع مثل هذا احل�شد العربي الذي حدث يف 

مدينة العني.. فقد ا�شرتك يف امل�ؤمتر العربي 

الدول  العام يف  والأمن  ال�رشطة  لقادة  الأول 

عربية  دولة   16 ميثل�ن  ع�ش�اً   71 العربية 

واجلامعة  الفل�شطينية  التحرير  ومنظمة 

وخرباء  للدفاع  الدولية  واملنظمة  العربية 

ال�رشطة والأمن العربي.

ملجلة  ن�فل  �شيد  الدكت�ر  �رشح  وقد 

بدقائق  الفتتاحية  اجلل�شة  قبل  »ال�رشطة« 

اأن هذا امل�ؤمتر ه� الأول من ن�عه.. وقد ح�رش 

للدولة  ن�رشاً  هذا  ويعترب  املطل�ب..  العدد 

هذا  مثل  يجتمع  مل  ط�يلة  فرتة  منذ  اإنه  حيث  امل�شيفة 

�شيء  على  هذا  دلَّ  واإن  واحد..  م�ؤمتر  يف  العربي  العدد 

فاإمنا يدل على اأن م�شاركة دولة الإمارات العربية املتحدة 

يف املجال العربي عملت على ت�شهيل الكثري من الق�شايا 

العربية.. فهذا امل�ؤمتر الأول من ن�عه يعقد يف اأحدث دولة 

عربية.

نظراً  امل�شت�يات  اأعلى  على  العربية  ال�ف�د  �شكلت  وقد 

ال�ف�د وكالء وم�شاعدو  لأهمية هذا امل�ؤمتر.. ويراأ�س هذه 

وزراء الداخلية ومديرو الأمن بالدول العربية.

على  تفر�س  عديدة  ع�امل 

ال�رشطة  جمالت  يف  العاملني 

ب�ش�رة  منهم  والقادة  والأمن، 

املالئمة  الظروف  تهيئة  خا�شة، 

اللقاءات  واإقامة  امل�ؤمترات  لعقد 

فيما بينهم تلبية لل�شع�ر الق�مي 

ملتطلبات  وا�شتجابة  جهة،  من 

العمل  ظروف  حتتمها  م��ش�عية 

الذي  امل�شرتك  الهدف  اإىل  و�ش�ًل 

ن�شعى اإليه.

عدة  اإىل  تنق�شم  الع�امل  وهذه 

وه�  الق�مي  العامل  منها  ع�امل 

الفاعل  املحرك  اأنه  كما  املهم، 

اللقاءات  لكافة  الأ�شا�شي  واملر�شد 

اأم  العربية  اجلامعة  نطاق  يف  اأكانت  �ش�اء  العربية، 

خارجها. ويف �شتى املجالت الجتماعية والقت�شادية 

ت�شم  متعددة  وم�ؤمترات  اجتماعات  تقام  وال�شيا�شية 

منها  القريبة  والربامج  اخلطط  ل��شع  فيها  العاملني 

لتهيئة  والهدف،  العمل  بت�حيد  الكفيلة  والبعيدة 

الظروف امل��ش�عية واملناخات املالئمة لتقريب النظم 

وت�حيد الأجهزة وتن�شيق الإجراءات واأ�شل�ب العمل.
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وزارة الداخلية تشارك في االجتماع الثاني 
لممثلي وزراء الداخلية العرب بالرباط

تكوين لجنة أسبوع المرور
الثاني بوزارة الداخلية بأبوظبي

مؤتمر قادة الشرطة األول من نوعه يعقد في أحدث دولة عربية

قصة انعقاد مؤتمر قادة الشرطة بالعين

�شاركت وزارة الداخلية ب�فد برئا�شة املقدم حميد 

يف  والتدريب  التخطيط  عام  مدير  �شيف  علي 

العرب  الداخلية  وزراء  ملمثلي  الثاين  الجتماع 

الذي عقد يف الرباط خالل ي�مي 29، 30 دي�شمرب 

مدير  عبيد  �شامل  النقيب  ال�فد  �شم  وقد  املا�شي. 

الجتماع  خالل  ومت  بال�شارقة.  ال�رشطة  مدر�شة 

العربية  الأمنية  اخلطة  تنفيذ  خط�ات  مناق�شة 

التي اأقرها امل�ؤمتر الثالث ل�زراء الداخلية العرب 

 .1980 اأغ�شط�س عام  بالريا�س يف  انعقاده  خالل 

دولة  ع�رشة  ل�شبع  ممثل�ن  الجتماع  يف  و�شارك 

عربية، كما �شارك فيه ال�شيد حممد ال�شدادي اأمني 

اجلرمية  �شد  الجتماعي  للدفاع  العربية  املنظمة 

والعقيد علي �شبيح مدير املكتب العربي لل�رشطة 

اجلنائية.

لل�ش�ؤون  الدولة  وزير  معايل  �شادق 

التنظيم  جلنة  ت��شية  على  الداخلية 

با�شتحداث  الداخلية  ب�زارة  العامة 

»مدر�شة طريان ال�رشطة« ب�حدة جناح 

اجل� بال�زارة.

على  عر�س  قد  اجل�  جناح  قائد  وكان 

اللجنة ا�شتحداث هذه املدر�شة، واأو�شح 

اأن التدريب يجرى حاليًا بالفعل يف وحدة 

لل�شهادات  مناذج  قدم  كما  اجل�،  جناح 

التي تقدمها املدر�شة للدار�شني بها.

استحداث مدرسة لطيران الشرطة
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استراتيجية عربية 
ملكافحة اإلرهاب كان 

محور البحث في مؤمتر 
وزراء الداخلية العرب الذي 
عقد في تونس، وشاركت 
فيه دولة اإلمارات العربية 

املتحدة بوفد ترأسه 
معالي الفريق الركن 

الدكتور محمد بن سعيد 
البادي وزير الداخلية، 

وفي هذا العدد تقرير عن 
املؤمتر ومقرراته لتحقيق 
التنسيق والتعاون على 

املستوى العربي.

1
9
9
7

اإلمارات تشارك في االجتماع الرابع عشر لوزراء الداخلية العرب بتونس

إقرار إسرتاتيجية عربية ملكافحة اإلرهاب

�شارك معايل الفريق الركن الدكت�ر حممد بن �شعيد البادي 

وزير الداخلية على راأ�س وفد من ال�زارة يف اأعمال الدورة 

الرابعة ع�رشة ملجل�س وزراء الداخلية العرب التي عقدت 

يف ت�ن�س خالل الفرتة من الرابع اإىل ال�شاد�س من يناير 

املا�شي.

الل�اء  الداخلية �شعادة  ال�فد املرافق ملعايل وزير  و�شم 

ل�ش�ؤون  امل�شاعد  ال�زارة  وكيل  ال�شعفار  عبداهلل  �شيف 

املن�شاآت  عام  مدير  ترمي  عمران  حممد  والعميد  الأمن، 

الإ�شالحية والعقابية، والعقيد عبداهلل بن ن�رشة مدير عام 

مكتب معايل ال�زير، والعقيد ح�شن اإبراهيم العي�شى مدير 

مدير  الهاجري  عبدالرحمن  والعقيد  اجلنائي،  الأمن  عام 

اإدارة ال�ش�ؤون القان�نية، واملقدم حممد اإبراهيم الهاجري، 

والت�جيه  العالقات  اإدارة  من  العمران  عبداهلل  والنقيب 

املعن�ي ب�زارة الداخلية. واأكد معايل وزير الداخلية يف 

الإمارات  دولة  اهتمام  البالد  مغادرته  قبيل  له  ت�رشيح 

العربية املتحدة باأن تك�ن حا�رشة يف كل اللقاءات التي 

وتهيئة  العربي  ال�شف  وت�حيد  ال�شمل  جمع  �شاأنها  من 

املزيد من الأمن وال�شتقرار ل�شع�بنا العربية.
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احتفلت مدر�شة ال�رشطة بال�شارقة بتخريج دورة ال�شج�ن 

اأ�شابيع،  اأربعة  ا�شتغرقت  التي  الثانية  والإ�شالحيات 

و�شارك فيها 25 من �شباط ال�شف والأفراد.

وح�رش احلفل الرائد خلف عبداهلل احل��شني مدير املدر�شة 

والرائد حممد اأ�شد عبداهلل رئي�س ق�شم التعليم باملدر�شة 

وعدد من �شباط ال�رشطة.

اإبراهيم كلمة بهذه املنا�شبة رحب  واألقى النقيب ح�شن 

الدورة  خالل  تلق�ا  اخلريجني  اإن  وقال  باحل�ش�ر،  فيها 

مبجال  املت�شلة  واملعارف  العل�م  خمتلف  يف  درو�شًا 

الإ�شالحيات  وقان�ن  امل�شاجني  مع  والتعامل  ال�شج�ن 

حرا�شة  وتاأمني  الهرب  حالت  ومقاومة  وال�شج�ن 

املن�شاآت العقابية والبحث اجلنائي والدفاع املدين.

بت�زيع  ال�رشطة  مدر�شة  مدير  قام  احلفل  نهاية  ويف 

اجل�ائز على املتف�قني وال�شهادات على اخلريجني.

.. وخالل فح�ص اأحد ال�سائقني اجلدد

منت�سبان من »ترخي�ص �سرطة اأبوظبي« خالل فح�ص �سيارة قبل جتديد ملكيتها 

مو�سيقى �سرطة اأبوظبي تعزف خالل اإحدى املنا�سبات الوطنية 

بدايات
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من مارس وخالل املعركة متّكن الثوار الفيتناميون 
من إسقاط ثمان وأربعني طائرة عسكرية فرنسية 

وتدمير ست عشرة طائرة أخرى على األرض.
وقد أدت اإلصابات اجلسيمة التي حلقت بالثوار 
تكتيكاته  تغيير  على  جياب  إجبار  إلى  الفيتناميني 
قرب  البشرية  األم��واج  إرس��ال  على  تعتمد  التي 

اخلنادق املنتشرة على خطوط القتال الفرنسية.
وفي السادس من مايو، مت شن الهجوم النهائي 
األمر الذي أدى إلى استسالم آخر القوات الفرنسية 
احملاصرة في مساء اليوم التالي، كما باءت خطة 
أيدي  في  السقوط  من  احلامية  إلنقاذ  فرنسية 

الفيتناميني بالفشل.

النتيجة

هذه  نتائج  فرنسا  في  السياسة  رجال  استغل 
وزر  الفرنسي  اجليش  حتميل  أجل  من  املعركة 
فرنسا  النسحاب  املناسب  العذر  وإيجاد  الهزمية، 
من احلرب وإنهاء استعمارها لفيتنام وملنطقة الهند 
 ،1854 بدأ منذ عام  الصينية بعد وجود عسكري 
عن  الستقاللها  تأكيد  على  فيتنام  حصلت  كما 
فرنسا بعد حرب استمرت منذ عام 1945 وحتى 
عام 1954 عندما وقعت فرنسا على اتفاقيات جنيف 

معركة »ديان بيان فو«
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

انتهاء الوجود الفرن�صي يف الهند ال�صينية

ُتعتبر معركة »ديان بيان فو« من أشهر وأهم 
املعارك في القرن العشرين، حيث أدت إلى وضع 
نهاية للحرب الهندية الصينية واالستعمار الغربي 
في آسيا وحتّول العالم إلى القطبية الثنائية حتت 

قيادة الواليات املتحدة واالحتاد السوفييتي.
كان القتال قد بدأ في ديسمبر 1946 بني القوات 
الفرنسية والثوار الشيوعيني الفيتناميني الذين كان 
يقودهم القائد املخضرم هوشي منه، وبالرغم من 
الواليات املتحدة  التي قدمتها  املساعدات الضخمة 
لفرنسا، إال أن النصر الذي حققه الشيوعيون في 
الصني عام 1949 أّدى إلى توفير املالذ اآلمن للثوار 
الفرنسيون  فشل  نفسه  الوقت  وفي  الفيتناميني، 
لدولة  لها  مثيل  وال  نادرة  سلطة  منح  في  أيضاً 

فيتنام.
الثوار  قوات  قائد  قام   1954 العام  مطلع  وفي 
الفيتناميني اجلنرال فوجنوين جياب بغزو الوس، 
بينما قام قائد اجليش الفرنسي في الهند الصينية 
اخلطوة  هذه  على  بالرد  نافاري  هنري  اجلنرال 
إنشاء  تضّمنت  والتي  »كاستور«  بعملية  بالقيام 
قاعدة في قرية »ديان بيان فو« في أقصى الشمال 
أي  ُيعيق  موقع  مبثابة  لتكون  فيتنام  من  الغربي 
غزو لشمال الوس، وكان يأمل في استخدام هذه 
القاعدة لتكون ُطعماً جلذب قوات الثوار الفيتناميني 
للتورط في معركة والعمل على تدميرهم باستخدام 
املدفعية  في  تفّوق  من  الفرنسيون  به  يتمتع  ما 

والقوة اجلوية.
تقع »ديان بيان فو« في أحد الوديان التي تبعد 
أكثر من 300 كيلو متر إلى الشمال من »هانوي« 

حيث تضم مهبطاً للطائرات.
 2200 هبط   1953 نوفمبر  من  العشرين  وفي 
مظلي في منطقة الوادي حيث متكنوا بسهولة من 
كانت  الفيتناميني  الثوار  من  بقوة  الهزمية  إحلاق 

تنتشر في الوادي.
وكان القائد الفرنسي نافاري قد افترض أن هذا 
العمل العسكري سيؤدي إلى إجبار الفيتناميني على 
االنسحاب من مواقعهم إذ أن بقاء قواتهم محيطة 

بالقاعدة سيمثل أمراً مأساوياً.
وفي ذلك الوقت، مت تعيني الكولونيل كريستيان 
دو كاستريز قائداً للقوات الفرنسية في »ديان بيان 
فو« والتي كانت تعتمد بشكٍل كبير على املساعدات 
اجلوية حيث كانت هذه القوات قادرة على استدعاء 

ضمن تسعة وأربعني ألف جندي إضافة إلى واحد 
وثالثني ألفاً آخرين لتقدمي الدعم.

املعركة

في الثالث عشر من مارس بدأ الثوار الفيتناميون 
قصفاً مدفعياً كثيفاً، وبالرغم من قيام الفرنسيني 
بجلب أربعة آالف جندي آخرين خالل املعركة، إال 
أن جياب عمد إلى إفشال تلك اخلطوة حيث زاد من 
عدد مقاتليه وأضاف حتسينات على أداء مدفعيته، 
وفي الواقع استطاع الفيتناميون استخدام املدفعية 

بشكٍل أكبر وأكثر فعالية من الفرنسيني.
الليلة األولى من احلصار والتي صادفت  وفي 
من  الفيتناميون  ال��ث��وار  ن  متكُّ م��ارس   14-13
بياتريس،  الفرنسية  الدفاع  نقطة  على  االستيالء 
وبعد يومني سقطت »غبراييل« في قبضتهم، كما 
الثوار بقصف مهبط الطائرات وتدمير بعض  قام 
الطائرات اجلاثمة على مدرجاته، إضافة إلى تدمير 
برج املراقبة ، إال أن هذا األمر لم يحد من استمرار 
هبوط طائرات سي- 47 الفرنسية لنقل اجلرحى 
واملؤن رغم األخطار اجلسيمة التي كانت حُتّدق بها، 
وكانت آخر رحلة طيران لها في السابع والعشرين 

الطائرات املقاتلة وقاذفات القنابل وبعض الطائرات 
املروحية.

أمر  الفرنسي  الوسطى  القيادة  مركز  وحول 
الدفاعية  النقاط  ببناء سلسلة من  القائد كاستريز 
مارى  وآن  وغبرييل  »بياتريس  ومنها:  القوية 
وإيزابيل،  وإيلني  وفرانسوا  وهوغيت  ودومينيك 
القوات  عدد  كان   1954 مارس  منتصف  وبحلول 
الوادي قد بلغ نحو أحد عشر ألف  الفرنسية في 

رجل ثلثهم ينتمون ألصول فيتنامية.
وبالرغم من أن حصونهم لم تكن قوية مبا فيه 
بأن  الثقة  لديهم  كانت  الفرنسيني  أن  إال  الكفاية، 
قصٍف  ألي  بفعالية  ستتصّدى  القوية  مدفعيتهم 

يتعرضون له.
من جهته، وافق القائد الفيتنامي جياب على هذا 
للقيام  لها  تعرض  سياسية  ضغوط  إثر  التحدي 

بذلك.
العظمى على وشك  القوى  وكان مؤمتر ملمثلي 
العسكري  االنتصار  ملناقشة  جنيف  في  االنعقاد 
حٍد  وضع  حول  والتفاوض  الفيتناميني  للثوار 

للحرب.
القائد الفيتنامي جياب كان قد جهز أربع فرق 

املتعلقة بفيتنام عام 1954 والتي اعترفت باستقالل 
من  األول  وفي  فيتنام.  أراضي  ووحدة  وسيادة 
يناير 1955 مت نقل السلطة إلى احلكومات الوطنية 
في كل من فيتنام والوس وكمبوديا إيذاناً بانتهاء 
حلكم  فرنسا  شكلته  الذي  الصينية  الهند  احتاد 
أن خروج  املفارقات  1887، ومن  عام  في  املنطقة 
فيتنام  على  بالفائدة  يعد  لم  فيتنام  من  فرنسا 
وحدها بل على فرنسا ذاتها، وهو األمر الذي فّسره 
البروفيسور روبرت فرانك من جامعة السوربون 
بأن هزمية القوات الفرنسية في »ديان بيان فو« 

وفَّر القتصادها فرصة االزدهار في عالم ما بعد 
االستعمار حيث أصبح يحتل املرتبة الرابعة عاملياً.

إلى  فيتنام  تقسيم  االتفاق  نتائج  من  وك��ان 
ورغم   ،17 العرض  خط  بينهما  يفصل  شطرين 
املتحدة  ال��والي��ات  ف��إن  جنيف  في  حضورهما 
على  توقعا  لم  لها  املوالية  »سايغون«  وحكومة 
بدأت  فيتنام  من  فرنسا  رحيل  وف��ور  االتفاق 
الواليات املتحدة تساعد حكومة سايغون عسكرياً، 
لتدريب  العسكريني  باملستشارين  وتزويدها 

جنودها.

جنود فيتناميون يتقدمون باجتاه جسر مونغ ثانغ للوصول إلى مركز القيادة الوسطى الفرنسي

اأرقــــــام ونـتـائج

القوات الفيتنامية

> 49500 جندي، 20-24 مدفع هاوتزر 105 ملم،  
20 مدفع مورتر  ملم،    75 15-20 مدفع هاوتزر 
100 مدفع  80 ملم،   40 مدفع مورتر  120 ملم،  
مضاد للطائرات،  12-16 منصة صواريخ كاتيوشا.

> القائد العسكري: اجلنرال فو جنوين جياب
> اخلسائر: 7.900 قتيل - 15.000 جريح

القوات الفرن�سية

> 16.500 جندي، 4 مدافع هاوتزر 155 ملم، 14 
مدفع هاوتزر 105 ملم، 4 مدافع مورتر 120 ملم

> القائد: الكولونيل كريستيان دي كاستريز
 - مفقوداً   3711  - قتيالً   2.242 اخلسائر:    <

6463 مصاباً - 6500 أسير

اعتمد الفرنسيون على الدعم 
اجلوي والذي انخفض 

كثيراً بسبب تدمير مهبط 
الطائرات وعدد من طائراتهم 

العسكرية.
كما أساء القائد الفرنسي 
هنري نافاري تقدير قوة 

الفيتناميني الذين أدى قيامهم 
بالقصف املدفعي املتواصل 

إلى السيطرة على جميع 
املواقع الفرنسية.

غبرييل

)17 مارس( جان ماري
»كيو«

13 مارس

بياتريس

23 مارس
دومينيك

مركز القيادة 
الفرنسي

إيلني
فلورانس7 مايو

هونغ ليش كانغ6 مايو تني
بوم
باب

باليتش
نونغ ناي

كوالي
هونغ كوم

7 مايو إيزابيل

القوات الفيتنامية
هجمات القوات الفيتنامية
القوات الفرنسية
املواقع الفرنسية

مهبط طائرات

فيتنام
هانوي

ديان بيان فو
بحر
الصني
 اجلنوبي
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واملتفجرات  األسلحة  إدارة  في  العمل  يخلو  ال 
هذا  في  امليدانيون  يواجهها  قد  التي  املخاطر  من 
وصلت  التي  العالية  التقنية  من  بالرغم  املجال، 
إليها اإلدارة كسائر اإلدارات األخرى في منظومة 
على  عملت  والتي  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة 
تأهيل وتدريب امللتحقني الكتساب املعرفة واخلبرة 
في شتى املجاالت. وال تختلف أسماء أحمد الكعبي 
عن زميالتها في املهنة، حيث إن العمل في تأمني 
في  يدخل  واألسلحة،  املتفجرات  إدارة  في  املواقع 
باب احلرص على األمن والسالمة العامة. واملمتع 
ثابت  مكان  في  تقيّدها  عدم  هو  أسماء  عمل  في 
بالوقت، فمرة جندها في  االلتزام  أو زمن يحكمه 
مباني  في  وأخرى  واالحتفاالت  الفعاليات  مواقع 

املؤسسات والهيئات وهكذا  دواليك.. 

من ال�ساحل ال�سرقي اإىل العا�سمة

أتت أسماء الكعبي من إمارة ساحلية ذات طبيعة 
الطبيعية بالعمل  خالبة، لتتنازل عن هذه املغريات 
في املجال الشرطي وتنتقل من الفجيرة إلى أبوظبي، 
إلميانها بأن اإلسالم أعطى املرأة حقوقها كاملة مبا 
الرشيدة عملت  القيادة  يتناسب وطبيعتها، كما ان 
الفرص  ومنحتها  املجتمع  في  امل��رأة  متكني  على 
الوطن  خدمة  في  حقها  لتمارس  واالم��ك��ان��ات 

واملجتمع في مختلف املجاالت والقطاعات.
تقول أسماء: كنت أرى أن االنخراط في السلك 
العسكري واجب وطني بالدرجة األولى«، وتعترف 
أسرتها  إقناع  في  صعوبة  أية  تواجه  لم  بأنها 
كل  منهم  لقيت  بل  الشرطي،  املجال  في  بالعمل 
تشجيع إلميانها بأن املرأة صنو الرجل في خدمة 
الوطن، وما ساعدها في ذلك عمل زوجها في املجال 
العسكري في القوات املسلحة، وتفّهمه لطبيعة العمل 

العسكري وطبيعة عمل أسماء على وجه التحديد.

حاجز اخلجل

في  خاصة  الصعوبات  من  مهنة  أية  تخلو  ال 

»االنخراط في السلك العسكري 
واجب وطني بالدرجة األولى«

صعوبة  إلى  أسماء  نّوهت  وقد  الشرطي،  املجال 
املراحل األولى في عملها خاصة وأنها ذات طبيعة 
ملتطلبات  الصفة  هذه  إزالة  عليها  ويتحتم  خجولة، 
املجتمع،  في  عديدة  فئات  مع  وتعاملها  العمل 
العسكرية  احلياة  إلى  املدنية  احلياة  من  فانتقالها 
أفادها في أكثر من وجه، فإلى جانب تخلصها من 
أكثر  بنفسها  ثقتها  ازدادت  فقد  تدريجياً  اخلجل 
وازداد فهمها للناس أيضاً، ولكن تبقى هناك مشكلة 
الفعاليات  بعض  في  اجلمهور  بعض  تفّهم  عدم 
بعض  في  وزميالتها  يوقعها  مما  عملها،  لطبيعة 
املشكالت معهم إلخضاعهم إلى عملية التفتيش مع 
التوضيح بأهميته من الناحية األمنية ومن الناحية 
مضيعة  إلى  يؤدي  الذي  الشيء  كذلك،  القانونية 

الوقت في اإلقناع في أحياٍن كثيرة.

موظفة، ربة منزل، طالبة

في  جنحت  مهام  ثالث  الكعبي  أسماء  جمعت 
دورها  تؤدي  أبوظبي  ففي شرطة  بينها،  التوفيق 
على أكمل وجه بإجناز املهام الوظيفية املوكلة إليها، 
أما في البيت فهي زوجة ناجحة تقوم بإدارة بيتها 
بإعطائه بعضاً من وقتها، وكطالبة في القانون في 
جامعة اجلزيرة بدبي، تسعى لنيل الكثير من املعرفة 
مما يسهم في تطوير مداركها الفكرية، واضعة نصب 
عينيها مهامها األخرى التي ال تتعارض وواجباتها 
لذا  األولى،  بالدرجة  نفسها  جتاه  ومسؤولياتها 
لتتحقق  »أعِط كل ذي حق حقه«  عملت على مبدأ 
املعادلة واملوازنة بينها، لتأتي الفرصة لتحقيق ذاتها 
من خالل النجاح في العمل واجلامعة واإلحساس 
باالستقرار واألمان في البيت. وفي رأيها أن املرأة 
باستطاعتها استغالل  الناجحة في عملها وحياتها 
استغالل  أفضل  أسرتها  مع  القصيرة  األوق��ات 
إثبات  عليها  أن  وتضيف:  وناجحة،  فّعاله  فتكون 
األسرية،  واحلياة  واجلامعة  العمل  في  جناحها 
ومواجهة الضغوط بقوة وصالبة، وتضيف: بأنها 
قامت بتدريب نفسها على اخلروج من األزمات بثقة 

ومهارة، مما جعلها تتحمَّل مسؤولياتها في العمل 
واجلامعة وأسرتها.

تطوير الذات 

خالل  من  ذاتها  تطوير  على  الكعبي  تعمل 
في  مهاراتها  لتنمية  التدريبية  بالدورات  االلتحاق 
التفكير والعمل، إلى جانب القراءة التي حترص على 
كل ما يستجد خاصة فيما يخص مجال عملها، إلى 
جانب دراستها التي تقوم بتطبيق بعض النظريات 
األكادميية في واقعها العملي، مما ول�ّد لديها خبرة 
كافية لتكون شخصني مختلفني في العمل وخارجه. 
فقد جنحت أسماء في أداء دورها في العمل حيث 
احلزم واجلدية، وهما خصلتان مطلوبتان في أغلب 
املواقف حتى في خارج نطاق العمل، وتضيف: بأن 
نفسها  لترتيب  تدريبها  على  عملت  العمل  أجواء 
وبيتها وإدارته بشكل صحيح، والتخطيط اجليد من 
خالل املوازنة والتفريق بني مهامها كموظفة وكربة 
طارئ  أي  مواجهة  على  دّربها  الذي  األمر  بيت، 
على  مؤكدة  له،  السريعة  احللول  وإيجاد  وتوق�ّعه 
أن اإلدارة الناجحة للذات هي مفتاح النجاح نفسه 
والذي سيكون بداية لنجاحات متواصلة في جميع 

املجاالت.

تطلعات 

املعطاءة سمة مشتركة  الدولة  لهذه  رد اجلميل 
ال  أسماء  وحلم  اإلمارات،  وبنات  أبناء  جميع  بني 
يقل عن حلم أي شاب وشابة أجنبتهم هذه األرض، 
حيث تؤكد على أن العمل هو خدمة للوطن ويجب 
اإلخالص له و التحلّي بروح الصبر وإثبات الذات، 
ألنه  العمل،  وأخالقيات  وقوانني  بقواعد  وااللتزام 
ومكانة  لرفعة  اجلميع  على  ومسؤولية  واج��ب 
الدولة، لذا تسعى إلى التطوير الوظيفي من خالل 
ُيستجد  ما  ومواكبة  التدريبية،  بالدورات  االلتحاق 
في مجال عملها، إلى جانب إكمال دراستها لتتطلع 

إلى الدراسات العليا مستقبالً.

اإعداد: نوال �شامل

نساء في الميدان

العريف اأ�صماء اأحمد الكعبي فني ذخرية وتاأمني مواقع يف اإدارة الأ�صلحة واملتفجرات
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المتميزون

ولدت الفكرة أيام اجلامعة، إال أنه آثر االنتظار إلى 
حني نضجها وتبلورها والعثور على الفرصة املناسبة 
منها  ليستفيد  وصحيحة  واسعة  بصورة  لتطبيقها 

املجتمع.
فني  ضابط  الكثيري  علي  صالح  امل��الزم  يقول 
لشرطة  العامة  القيادة  في  اجلنائية«  »األدلة  بإدارة 
اجلامعة،  أيام  من  كانت  فكرته  بداية  إن  أبوظبي: 
حيث قدم مشروع )علوم األرض اجلنائية( واحتفظ 
بالفكرة حتى بعد التخرج، ومن بعد تعيينه في القيادة 
لسعادة  املشروع  فكرة  قدَّم  أبوظبي  لشرطة  العامة 
اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات املركزية 
بشرطة أبوظبي، الذي طلب منه تقدمي الفكرة بكتاب 
رسمي حفظاً حلقه، ومن ثم حتضير عرض تقدميي 
ليتم فيما بعد عرضه على الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، وبالفعل هذا ما قام به صالح الكثيري، ومت 
ب بالفكرة. عرض فكرة املشروع على سموه الذي رحَّ

انتسب املالزم صالح علي الكثيري للقيادة العامة 
عمله  خالل  وتابع   ،2002 عام  في  أبوظبي  لشرطة 
علوم-  بكالوريوس  على  فحصل  العلمي  حتصيله 
جيولوجيا في عام 2009، ومت تعيينه على مرتب إدارة 
العمليات املركزية، ومن ثم مت نقله إلى إدارة »األدلة 
اجلنائية« بعد تكرميه من الفريق سمو الشيخ سيف 

اإعداد: اأماين اليافعي

> االسم: صالح علي عون محمد الكثيري
> تاريخ امليالد: 1982

علوم-  بكالوريوس  ال��دراس��ي:  >  امل��ؤه��ل 
جيولوجيا.

> احلالة االجتماعية: متزوج ولديه ثالث بنات 
اخليل  ركوب  السباحة،  الصيد،  >   الهوايات: 

واملطالعة.

بروفايل

»هذا التكريم أرفع وسام ُأزّين به صدري«

بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية في »جائزة اإلبداع الشرطي«، حيث حصل 
مشروعه »علوم األرض اجلنائية« على املركز األول 

في الدورة الرابعة للجائزة. 
اجلنائية  األرض  علوم  حتريات  فكرة  وتتلخص 
الفيزيائية  األدل��ة  وتصنيف  وجمع  تشخيص  في 
جنائية،  كأدلة  احملاكم  في  لتقدميها  واجليولوجية 
واالهتمام بكل ما له عالقة مبكونات األرض، باإلضافة 

إلى كل ما يتعلق بالظواهر والعمليات الطبيعية.
ويؤكد صالح أن تطبيق علوم األرض اجلنائية يعمل 
والتنقيب  التحري  في  واجلهد  الوقت  اختصار  على 
وزيادة احتمال حتديد موقع األدلة الفيزيائية املدفونة 
اعتماد علوم األرض اجلنائية كوسيلة  أن  بدقة، كما 
عملية جديدة في عمل الشرطة يعمل على إضافة أداة 
التي  النتائج  إلى  الوصول  في  احملقق  تساعد  تقنية 

تستند إلى األدلة الدقيقة. 
ويقول صالح: إن هذا التكرمي الرفيع املستوى كان 
صدره،  به  ويزين  عليه  يحصل  وسام  أرفع  مبثابة 
وأنه ميثل له احلافز على املثابرة في العمل ومضاعفة 
والتميز،  االرتقاء  أجل  من  بالعمل  وااللتزام  جهوده 
املشروع.  تنفيذ  أجل  من  الكبيرة  املسؤولية  ويحّمله 
وال ينسى صالح أن يوجه الشكر للواء الريسي على 
إلى جانبه  تشجيعه له والترحيب بفكرته، والوقوف 

وتوعيته في كيفية تقدمي الفكرة حفظاً حلقه.
والديه  فضل  ينسى  ال  أنه  أيضاً:  متأثراً  ويتابع 
أظفاره،  نعومة  منذ  له  له ومساندتهما  تربيتهما  في 
في  تالزمه  التي  ودعواتهما  راحته  على  وسهرهما 
حياته ووقوفهما بجانبه وتشجيعهما له في املثابرة 

والعمل واالجتهاد.  
يكونوا  بأن  الشرطة  منتسبي  الكثيري  وينصح 
والعطاء  للبذل  حسنة  وصورة  إيجابياً  مثاالً  جميعاً 
والتجديد  واخلبرة  املرونة  من  متطور  على مستوى 

والتفاني في تنفيذ املهام املوكلة إليهم.

�صالح الكثريي ح�صد »جائزة الإبداع ال�صرطي« على م�صروع خا�ش بالأدلة اجلنائية.
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رغم صعوبة عمله واملخاطر التي يتعرَّض لها 
اإلطفائي  العريف  يجد  إليه،  توكل  مهمة  كل  في 
الطوارئ  إدارة  مرتب  من  النعيمي  حميد  محمد 
والسالمة - قسم اإلنقاذ الفني والتدخل السريع 
ليمارس هواية  العمل  أوقات  الوقت خارج  بعض 
معقدة أحبها وتعلق بها منذ سنوات وهي التصميم 

الرسومي الثالثي األبعاد.  
بالتصاميم  اهتمامه  بداية  إن  محمد:   يقول 
كان  حينما   2006 عام  في  كانت  األبعاد  ثالثية 
فشد  »اإلنترنت«،  عبر  إلكترونية  مواقع  يتصفح 
انتباهه هذا اللون من الفنون القليلة االنتشار في 
الدولة، فأحب أن ينّمي معرفته بهذه الهواية ويزيد 
جيدة  مساحة  ميتلك  أنه  خاصة  لها  إتقانه  من 
يجول في جعبته من  وما  التعبير عن خياله  في 
التقنية متّكن من عرض تلك  أفكار، وبفضل هذه 
األفكار بشكل ثالثي األبعاد ومحبب على األطفال 

والشباب.
اخلبرة  أكسبته  هوايته  أن  أحمد:  ويضيف 
والتفكير  والدقة  التحمل  على  العالية  والقدرة 
االستراتيجي حيث وجد أنه ميكن تطبيق أفكاره 
في مجال عمله، فقام بتصميم فيلم توعوي قصير 

اإعداد: اأماين اليافعي

عن السرعة بعنوان )الرقصة األخيرة(، استخدم 
فيه التقنية ثالثية األبعاد وشارك بها في مسابقات 
اخلطوط  بوضع  قام  ذلك،  إلى  باإلضافة  محلية. 
الشرطي«  اإلبداع  »جائزة  في  للمشاركة  األولى 
من خالل حلقات من )حمود وفطومة( مخصصة 
لألطفال، وهو عبارة عن مسلسل كرتوني توعوي 

ثالثي األبعاد موجه لألطفال.
الهواية  هذه  في  واجهته  التي  التحديات  وعن 
في  حوله  من  لتشجيع  افتقد  إنه  محمد:  يقول 
البداية، فعلَّم نفسه بنفسه عن طريق »اإلنترنت« 
الرسوم  تقنيات  في  متقدمة  مراتب  حقق  حتى 

الثالثية األبعاد باعتراف كثيٍر من أقرانه.
موهبته  تنمية  ف��ي  الفضل  محمد  وي��رج��ع 
النادرة إلى أسرته التي كانت الداعم األكبر له في 
زوجته  وباألخص  والرعاية  واملثابرة  االستمرار 
وتتمتع  التعليم  تقنيات  في  مؤهالً  حتمل  التي 
مبوهبة الكتابة القصصية لألطفال، ويشكرها على 
دعمها ومساندتها له من أجل إنتاج أفالم تتطلب 

صبراً شديداً ووقتاً طويالً إلخراجها. 
البرامج  أن هوايته في تصميم  النعيمي  يعتبر 
اهتمامه،  من  كبيرة  مساحة  األبعاد حتتل  ثالثية 

خارج المهنة

> االسم: محمد حميد النعيمي
> العمر: 29 عاماً 

> احلالة االجتماعية: متزوج ولديه طفل
 2007 عام  أبوظبي  بشرطة  التحق  >  العمل: 
ويعمل في إدارة الطوارئ والسالمة - قسم 
)إطفائي(  السريع  والتدخل  الفني  اإلنقاذ 

برتبة عريف.

بروفايل

فنان ثالثي األبعاد

لكن ليس على حساب واجباته األُسرية التي لها 
األولوية في حياته. ويتمنًّى محمد االحتراف في 
هذا املجال الذي يحب ولكن بعد استكمال دراساته 
املراتب في  أعلى  إلى  العليا، فهو يطمح للوصول 
تصميم اجلرافيك ثالثي األبعاد، ويطمح إلى إنهاء 
دراسته العليا في مجال اجلرافيك الرقمي وصنع 
املهرجانات  في  بها  واملشاركة  القصيرة  األفالم 

السينمائية احمللية.
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في قلوبنا

بنظرة  الواقع  معايشة  املرء  على  يتعنّي  عندما 
يثق  وأح��الم��اً  آم��االً  للغد  يحمل  وبقلب  تفاؤلية 
بتحقيقها، يتوارد إلى األذهان أناس كتبوا أسماءهم 
بأحرف من ذهب في سجالت التاريخ وفي حياتنا 
اليومية كذلك، ولعّل سعيد سالم عبد الله الشامسي 
)25 عاماً( أحد هؤالء الذين وردت أسماؤهم ضمن 
الصامدين أمام إعاقتهم، وخاصة إذا ما كانت إعاقة 
قليلة  التحّرك  في  احلرية  نسبة  تكون  قد  حركية 
مقارنة باألسوياء، ولكن »سعيد« آثر إال وأن تكون 
إعاقته جزءاً من حياته اليومية، بل جزء من طبيعة 

حياته التي ألفها منذ والدته.
حتسني  في  يأمل  وهو  سعيد  قضاها  سنوات 
االحتياجات  ذوي  من  ُصنّف  كشخص  وضعه 
كونه  والرعاية  باحلب  أسرته  احتضنته  اخلاصة، 
والكثير  ال��دالل  من  الكثير  لينال  العنقود(  )آخ��ر 
الثانية  في  وهو  حالته  حتّسنت  حتى  املوّدة،  من 
من  أكثر  إجراء  بعد   70% بنسبة  عمره  من  عشرة 
عملية جراحية، إلى جانب دور نادي العني للمعاقني 
بعض  مبمارسة  حالته  حتسني  في  املساهمة  في 

الرياضات التي مييل إليها.

اعتقاد خاطىء

كان سعيد من خريجي الدفعة األولى ملراكز وزارة 
تطوير  في  ساهمت  والتي  اإلعاقة،  لذوي  الداخلية 
مهارات العديد من منتسبيها من ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وإظهارها واملساهمة في إيجاد فرص عمل 
تتناسب كل حسب إعاقته، ولم يكن سعيد في بادئ 

صمود آخر العنقود

األمر متحّمساً لاللتحاق باملراكز العتقاده بأنه مركز 
على  تقتصر  اإلعاقة، ونشاطاته  يحاول جمع ذوي 
دورات متواضعة وأنشطة رياضية محدودة، ولكن 
ثبت العكس بأن أبدت املراكز استعدادها في تقدمي 
كل ما يساهم في تطوير مهارات منتسبيها، وكانت 
حلظة قبوله لاللتحاق بها من اللحظات التي حظيت 
مبساحة كافية من السعادة في نفس سعيد، خاصة 
وأن إجراءات القبول جاءت بشكل سريع فاق توّقعه 
اخليارات  وقّدمت  الدائمة،  فيها  العاملني  مبتابعة 
احلاسب  في  دورة  سعيد  اختيار  ليكون  والبرامج 
اآللي حيث إنه كانت لديه خلفية في استخدامه، فبرع 
في استخدام العديد من البرامج، إلى جانب تصميمه 

ملواقع خاصة به.
متيّز سعيد عن سائر أقرانه بالصبر والالمباالة 
اإلحساس  ع��دم  لديه  ع��ّزز  ال��ذي  األم��ر  بإعاقته، 
بالنقص، والتعامل والتعايش مع إعاقته منذ الصغر. 
مفهوم  ترسيخ  في  كبيراً  دوراً  أسرته  ولعبت 
التعايش لديه ُمبيّنة أهمية املعاق بشكل عام في عملية 
البناء والتطوير، وأن املُعاق والسّوي سواسية ولهما 

حقوق وعليهما واجبات. 

بيئة عمل �ساحلة للعي�ص

»األسلحة  قسم  في  الشامسي  سعيد  يعمل 
أبوظبي  لشرطة  العامة  للقيادة  التابع  واملتفجرات« 
مهام  إليه  توكل  إداري  ككاتب  العني،  مدينة  بفرع 
اإلداري��ة  الشؤون  ومهام  الرسمية  الكتب  إص��دار 
الصاحلة  العمل  بيئة  أن  ويرى  املساندة،  للخدمات 

للعيش هي التي جتمع الزمالء والرؤساء على أنهم 
أسرة واحدة وأن كل فرد مكّمل لآلخر، ويعترف بأنه 
فور التحاقه بالعمل عام 2003 لم يجد تلك املعاملة 
على  اجلميع  عمل  بل  العمل،  بيئة  من  تنّفره  التي 
احتوائه واحتضان حتديه ورؤيته املستقبلية، خاصة 
وأن هناك وعياً كبيراً بني أفراد املجتمع بأهمية دور 
كبيراً  اهتماماً  أولت  الرشيدة  احلكومة  وأن  املُعاق، 
بتوفير فرص العمل املناسبة له، خاصة فكرة انعزال 
املعاق عن نفسه ومجتمعه التي أصبحت من األمور 
فرصة  عمله  مكان  ليكون  الدهر،  عليها  عفا  التي 
للتعرف على الكثير من املتعاملني والزمالء، وتكوين 
إلى االستفادة من  اجتماعية عديدة إضافة  عالقات 
جتارب اآلخرين واألخذ بنصائح املرؤوسني، وهذا 
ما يشعر به سعيد الذي اعتبر مقر عمله بيته الثاني.

اأحالم تعانق ال�سحاب

ُتباع  ِسلعة  عن  عبارة  يوماً  األح��الم  تكن  لم 
الكبير  والفقير  للغني  فهي حق مشروع  وُتشترى، 
وأمنيات سعيد  أحالم  اجتمعت  وقد  والصغير،  منا 
في سعيه إلكمال دراسته بعد حصوله على الشهادة 
اإلعدادية منذ سنواٍت مضت، وكان هذا احللم يراوده 
لن  التي  ومتطلباتها  احلياة  أعباء  لوال  سنوات  منذ 
تقف حائالً أمام أمنيته، وكونه رب أسرة وأباً لطفلني 
يسعى لتوفير احلياة الكرمية لهذه األسرة الصغيرة، 
الدورات  خالل  من  ذاته  لتطوير  سعيه  جانب  إلى 
التدريبية، واضعاً نصب عينيه تشريف دولته باجلد 

واإلخالص في العمل.

اإعداد: نوال �شامل  
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شخصيات

د  تعمُّ إلى  املتطرفون  اليمينيون  يلجأ  ما  كثيراً 
أو  تصريحات  إصدار  عبر  إعالمية  ألغام  تفجير 
إجراء مناظرات أو تبنّي مفاهيم مغلوطة ال أساس 
لها من الصحة سياسياً وتاريخياً وجغرافياً، ولكن 
انتخابي  تأييد  كسب  أو  عطف  استدرار  بهدف 
وهذا  املجتمع.  في  متنّفذة  شريحة  أو  طائفة  من 
»نيويت  للجدل،  املثيرة  الشخصية  مع  حصل  ما 
احلاليني  اجلمهوريني  املرشحني  أحد  غينغريتش« 
النتخابات الرئاسة األمريكية، فهو سياسي أمريكي 
ومؤلف ومعلّم تاريخ ومؤرخ. شغل منصب رئيس 
مجلس النواب األمريكي بني عامي 1995 و1999 
ال��وزراء  رئيس  نظرة  من  للعالم  رؤيته  وتقترب 
ميينية  رؤية  وهي  نتنياهو  بنيامني  »اإلسرائيلي« 
متطّرفة تعطي مصالح »اللوبي الصهيوني« داخل 
أمريكا وفي غيرها من دول العالم األولوية على أي 
مصلحة أخرى ولو كانت مصلحة وطنية أمريكية.

درج��ة  على  حصل  م���ؤرخ  »وغينغريتش« 
القراءة  هواياته  وإح��دى  التاريخ  في  الدكتوراه 
الروايات  إحدى  ألّف  كما  »الديناصورات«.،  عن 
اجلاسوسية، ومؤخراً وضع كتاباً بعنوان »مستقبل 

أمريكا«.

الَبْندول
املر�صح اجلمهوري املحتمل لنتخابات 

الرئا�صة الأمريكية »نيويت غنغريت�ش«

ل يثُبت على موقٍف حمدد.

اإعداد: فوزي ق�شطة 

ُيعرف بصاحب »املقترحات التسعة« التي قالها 
في  تصب  والتي  املاضي  الصيف  له  خطاب  في 
ومن  اليهودي  اللوبي  وإرضاء  »إسرائيل«  صالح 
عاصمتها  اختيار  في  »إسرائيل«  حق  أبرزها: 
منصبي  تولي  أيام  أول  وفي  ُمحتمل  )وكرئيس 
سأصدر قرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس(.  
ويعتقد »غينغريتش« بوصفه كسياسي أمريكي 
مييني متشدد، أنه يحمل مسؤولية مقدَّسة وتاريخية 
اجلمهوري  حزبه  نبذه  الشر،  محاربة  في  ممثَّلة 
والشعب األمريكي في أواخر التسعينات من القرن 
االنتخابية«  »الرافعة  إلى  جلأ  أن  فكان  املاضي، 
والليكوديني  »إسرائيل«  لوبي  أي  الصهيونية، 
اخلريطة  على  موقعاً  ل��ه  ليضمن  األمريكيني 

السياسية.
حتقيق  إلى  للوصول  »غينغريتش«  يتوان  ولم 
مذهبه  تغيير  على  اإلق��دام  عن  اخلاصة  مصاحله 
ثالث مرات، كما غيَّر زوجاته أيضاً مرات عدة، وقد 
ولد في الكنيسة اللوثرية وحتول بعدها إلى الكنيسة 
املعمدانية حيث ينشط املسيحيون الصهاينة ومن ثمَّ 
أصبح »كاثوليكياً« وهو مذهب زوجته الثالثة منذ 

2008 وحتى اآلن. 

فقد   ، اجلنسية  بفضائحه  »غينغريتش«  وُعرف 
التي كانت ترقد  باتلي  خان زوجته األولى جاكي 
غينتر،  ماريان  مع  بالسرطان  مصابة  باملستشفى 
وهي زوجته الثانية وأبلغ زوجته املريضة دون أي 
مراعاة لظروفها الصحية والنفسية الصعبة برغبته 
الثانية  زوجته  خيانة  على  أقدم  ثم  طالقها،  في 
الكوجنرس  في  شابة  موظفة  مع  غينتر  ماريان 
تصغره  والتي  بيزك،  كاليستا  اسمها  األمريكي 
بحوالي ثالثة وعشرين عاماً وطلَّق زوجته الثانية 

ليتزوجها.
وهو تورط أيضاً في فضائح مالية، فبعد شنه 
حملًة على فساد الدميقراطيني بعد فوز اجلمهوريني 
في انتخابات الكوجنرس عام 1994، تبنيَّ فيما بعد 
أنه أعطى 22 شيكاً بدون رصيد وحصل على إعفاء 
ضريبي غير مبرر، واعترف مطلع عام 1997 أمام 
جلنة السلوك واألخالق في الكوجنرس مبا ارتكبه 
وقال: »باسمي وبإمضائي قّدمت إلى اللجنة بيانات 

غير صحيحة وغير كاملة وغير موثوق بها«.
السياسية  مبواقفه  »غينغريتش«  وُع���رف   
سياسة  بشدة  انتقد  فقد  واملتناقضة،  املتعددة 
الرئيس األمريكي احلالي باراك أوباما في الشرق 

األوسط، وقال: »إنها بعيدة جداً عن الواقع«، وتعهد 
بالنظر في تخفيف عقوبة اجلاسوس »اإلسرائيلي« 
جوناثان بوالرد الذي يقضي عقوبة السجن مدى 

احلياة في الواليات املتحدة منذ عام 1987.
وحذر من الثورة في مصر من أنها »قد تؤدي 
وقال:  املتحدة«،  الواليات  مع  العالقات  توتير  إلى 
أوباما وقف على اجلانب اخلاطئ في ثورات  »إن 
-أمريكا-  أس��اءت  وإنها  العربي«.  »الربيع  دول 
يصل  قد  التي  الدرجة  »إن  وقال:  معها«.  التعامل 
إليها »ربيع العرب« ليصبح ربيعاً معادياً للمسيحية 
هو أمر مقلق جداً«، وفي هذه األقوال تناقض بني ما 
يدعيه من احلفاظ على مبادئ احلرية والدميقراطية 
التي تؤمن بها أمريكا وموقفه من الثورات العربية.
وصّرح »غينغريتش« إلى قناة تلفزيونية يهودية: 
فلسطني  وأن  مخترع  شعب  الفلسطينيني  »ب��أن 
اإلمبراطورية  من  كانت جزءاً  بل  كدولة  توجد  لم 
فعل  وردود  كبيرة  ضجة  أث��ار  مما  العثمانية« 
في  عليها  ويؤكد  ليعود  أجمع،  العالم  في  غاضبة 
اجلمهوريني  املتنافسني  بني  تلفزيونية  مناظرة 
فسئل: هل ما قلت صحيح؟ فقال: »نعم هو صحيح 
اليهودي  الشعب  وأضاف: »أن من حق  تاريخياً؟!ً 
إقامة دولة«!، ولم يقل من حق الشعب الفلسطيني 
أيضاً إقامة دولة، بل قال عن الفلسطينيني »هؤالء 
الناس إرهابيون«!!. ليأتي الرد سريعاً من الصحف 
التصريحات  تلك  على  علَّقت  التي  »اإلسرائيلية« 
 2011/12/11 في  »ه��آرت��س«  صحيفة  ومنها 
العامة  الشؤون  جلنة  ل��َك  َدَف��َع��ْت  »ك��م  بقولها: 
تلك  تردد  كي  »إيباك«  اإلسرائيلية«  األمريكية- 
األفكار الغبية«؟. وأضافت: نعلم أن حملتك ُمفلسة 
كان  فقد  غبي،  رئيس  إلى  بحاجة  ليست  وأمريكا 
لدينا واحد بالفعل مؤخراً »بوش االبن« وكان عهده 

كارثياً جلميع األمريكيني«.
املثيرة  تصريحاته  م��ن  أي���ام  بضعة  وب��ع��د 
صحيفة  نشرت  الفلسطيني،  الشعب  حول  للجدل 

وهو  له،  صورة  األمريكية  بوست«  »الواشنطن 
ياسر  الراحل  الفلسطيني  الرئيس  يّدي  يحتضن 
واشنطن  في  التقطت  الصورة  أن  مؤكدة  عرفات 
األبيض  البيت  في  »أوسلو«  اتفاقية  توقيع  ُبعيد 
عام 1993 في أعقاب لقاء لشرب فنجان من القهوة 
بنحو  عمار  أبو  الراحل  الفلسطيني  الرئيس  جمع 
عشرين من أعضاء مجلس النواب األمريكي وكان 
في  اجلمهورية  لألقلية  زعيماً  وقتها  غينغريتش 

الكوجنرس.
وقالت الصحيفة: »إن هدف هذا اللقاء كان بحث 
أفضل الُسبل لبناء دولة فلسطينية«، وخالل اللقاء 
قال »غينغريتش« بحماٍس شديد لعرفات:»انظر هذا 
ما حتتاج إليه لبناء دولة.. خطة اقتصادية متكاملة، 
وهنا الكيفية التي ستمكننا من تنفيذها، مشيراً إلى 
مع  تناقض  هذا  وفي  أفكاره«.  عليه  يدّون  كرَّاس 
باإلرهاب وبأنه  الفلسطيني  للشعب  الباطل  اتهامه 

شعب مخترع. 
في  ومسجد  مركز  بناء  بشدة  ع��ارض  كما 
ُيعاد  الذي  العاملي،  التجارة  مركز  ُقرب  نيويورك 
بناؤه بعد أحداث احلادي عشر من سبتمبر وقال: 
»إن هذا املشروع يهدف إلى تدمير حضارتنا«، على 
الرغم من أن بناء املركز واملسجد هو حق شرعي 

وقانوني وأصيل للمواطنني األمريكيني املسلمني.
هافنغتون  أريانا  املعروفة  الكاتبة  عنه  وقالت 
بوست«  »هافنغتون  صحيفة  حترير  رئيسة 
العم املجنون  األمريكية: »يشبه نيويت غينغريتش 
الذي تسهر معه لوقت متأخر من الليل بعد تناول 
مسٍل،  فهو  احلديث  أط��راف  تتبادال  لكي  العشاء 
لكنك لن ُتبدي أبداً موافقة إزاء اخلطط االستثمارية 

املجنونة التي يجلبها لك«.
»غينغريتش«  )إن  هافنغتون:  مقالة  في  وجاء 
»غبية  بأنها  األطفال  عمالة  قوانني  يصف  ال��ذي 
حقاً«(، وأضافت: هذا هو »غينغريتش« الذي اقترح 
و»بارني  دود«  »كريس  سجن  يتم  أن  ينبغي  أنه 
فهو  ذلك  ومع  البيئة،  من  تربَّحا  ألنهما  فرانك« 
نفسه الذي حصل على 1.6 مليون دوالر من شركة 
»فريدي ماك« وهو املبلغ الذي ادّعى فيما بعد أنه 

نظير تقدمي املشورة للشركة بوصفه »مؤرخاً«.
وقالت: هذا هو »غينغريتش« الذي ظهر في أحد 
اإلعالنات في ذلك الوقت مع رئيسة مجلس النواب 
بشأن  عاجل  حترك  إلى  يدعو  »بيلوسي«  وقتها 
رداً  أخيراً  قال،  الذي  نفسه  هو  لكن  املناخ،  تغيَّر 
على سؤال حول ما إذا كان تغير املناخ من صنع 

اإلنسان: »أعتقد أننا ال نعرف«.
 أما بربارة بوش والدة الرئيس السابق جورج 
ترشيح  على  تعليقاً  البنها  يوماً  فقالت  بوش، 
يهودي«  رئيس  أول  »أنت  للرئاسة:  »غينغريتش« 
للواليات املتحدة، وعادت لتقول اآلن البنها أيضاً: 
اليوم لدينا  »بالفعل كنت أول رئيس يهودي، لكن 
-غينغريتش-  محتمل  متطرف  صهيوني  رئيس 

فليُبارك الرب أمريكا«.
في  والتناقض  واللغط  اجل��دل  ه��ذا  كل  بعد 
الرجل  ه��و  حقاً  فهل  »غينغريتش«  شخصية 
الشخص  يكون  أن  اجلمهوريون  يريد  ال��ذي 
املتحدة  للواليات  جديداً  رئيساً  سيختارونه  الذي 

األمريكية؟ 
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الكلمة و الظل

اإلم��ارات  دول��ة  في  الثقافي  املشهد  يزخر 
العموم  وجه  على  العربي  والوطن  خصوصاًً 
حسب  العامي  أو  الشعبي  أو  النبطي  بالشعر 
هذا  على  ذاك  أو  البلد  هذا  يطلقها  التي  التسمية 
النوع من الشعر، وقد أقيمت العديد من املسابقات 
بهذا  حتتفي  التي  األدبية  والندوات  واملهرجانات 
جماهيرية  له  خلق  الذي  األمر  ومريديه،  الشعر 
واسعة بني أوساط املجتمعات العربية وخصوصاً 
بني فئة الشباب، مما جعل الكثير منهم يركب قطار 
هذا الشعر إما كاتباً أو متذوقاً أو مستمعاً، بيد أن 
الكتابة الشعرية أخذت تنمو بشكل كبير بني هؤالء 
الشباب، فقد جتد في كل بيت عربي شاعراً، وهو 
األمر الذي خلق التباساً كبيراً على الذائقة الشعرية 

بني اجليد والرديء من هذا الشعر. 
وفي عموده اليومي في إحدى الصحف احمللية 
النبط  شعراء  الظاهري  ناصر  الكاتب  وصف 
باألمية، وقال في ذلك: »ال شك في أن هناك أمية 
واضحة، وجهالً مبيناً في كثير من الشعر النبطي 
الناس، حتى غدا عندنا  اجلديد، والذي يستسهله 
أن  أردنا  املنطلق  هذا  ومن  بيت شاعر«.  كل  في 
نقف على حقيقة هذا االتهام، فاستطلعت »999« 

آراء بعض الشعراء واملهتمني بالشعر النبطي. 

اأدب اأ�سيل

املزروعي،  راشد  الدكتور  أبدى  الصدد  هذا  في 
والشعر  التراث  مجال  في  أكادميي  باحث  وهو 
الطرح  هذا  على  التحفظ  من  بشيء  رأيه  الشعبي، 
األصل  في  هو  عموماً  الشعبي  الشعر  إن  قائالً: 
اللغة  من  مستمدة  مشتقاته  وك��ل  عربي  شعر 
والدراسات  البحوث  ومن خالل  الفصحى،  العربية 
الشعر  في  طويلة  سنني  مدى  على  بها  أقوم  التي 
ِقدم  الشعبي قدمي جداً  الشعر  أن  أدركت  الشعبي، 
العصور  مختلف  على  العربية  القبائل  ألن  العرب، 
من  املستمدة  العربية   اللهجات  من  العديد  حتدثت 
أن  ميكن  ال  ذلك،  على  وبناًء  العربية.  اللغة  أصل 
يأتي اليوم إنسان وينكر على الشعراء هذا النوع من 
األدب العربي األصيل ويتهمهم باألُميّة، كما أنه ومن 
الكياسة األدبية أن يترك هذا األمر للنقاد والباحثني 
الذين يستطيعون من خالل خبراتهم  املتخصصني 

في قفص القصيد 
ية ِفعاًل يف ال�صعر النبطي احلديث؟   هل من اأُمِّ

حتقيق: خالد الظنحاين

ومؤهالتهم أن يفندوا الغث من السمني منه.
يتحدث  الظاهري  كان  إذا  املزروعي:  وأضاف 
عن الشعر الشعبي بهذه الطريقة، فإن هذا الكالم 
مستوى  على  الشعبيني  الشعراء  كل  إلى  موجه 
الدولة خصوصاً ودول اخلليج العربي على وجه 
العموم، ألن من شعراء األمس واليوم أيضاً من لهم 
إبداعات رائعة وخالدة أثرت املشهد الثقافي العربي 
واخلليجي وتناولتها الدراسات النقدية والتاريخية 
في  املتخصصني  من  العلم  طالب  منها  واستفاد 
العلمية،  أبحاثهم  في  والتاريخ  والتراث  األدب 
فضالً عن أن العرب يعشقون هذا الشعر ويقيمون 
له اجللسات والندوات واملهرجانات التي ال يخلو 
بلد عربي منها، إضافة إلى َتعلّق الشيوخ واألمراء 
وامللوك بهذا الشعر حباً وتذوقاً وكتابة أيضاً، فكم 
الشعر  يكتب  من  واخلليج  اإلم��ارات  شيوخ  من 

الشعبي بروعة وإبداع ونضارة.
وختم الدكتور املزروعي حديثه متسائالً: فهل 
رابحة  وجتارة  استرزاق  شعراء  الشعراء  هؤالء 
أدعو  لذلك  وأض��اف:  الظاهري؟  ذلك  يرى  كما 
القيِّمني على برنامج »شاعر املليون« أن يستطلعوا 
الشعبي  الشعر  في  الظاهري  ناصر  الكاتب  رأي 
لعلهم يلغوا هذا البرنامج من األساس بعد سماع 

رأيه.

عا�سق للنبطّي

الشاعر أحمد الصويري )صحفي( عبَّر عن رأيه 
باإليجاب واصفاً الكاتب ناصر الظاهري بالعاشق 
للشعر النبطّي الغيور على ألقه، حيث قال: وأنا أقرأ 
مقال الظاهري، بل وقبل أن أهّم بالقراءة، تبادرت 
لي من خالل العنوان »األميّة في الشعر النبطّي« 
بوادر إساءة إلى الشعر النبطّي، هذا الفّن األدبّي 
وأرضنا  بلغتنا  اعتزازنا  به  نعتّز  الذي  األصيل 
القراءة،  من  انتهائي  ول��دى  أّن��ي  إالّ  وتاريخنا، 
وجدت أّن الظاهرّي ال يسيىء إلى الشعر النبطّي، 
وإمّنا يتكلّم من منطلق الغيرة على هذا الشعر الذي 
متيّزت به جزيرة العرب خصوصاًً، وبادية الوطن 

العربّي بوجه عاّم.
عنوان  اختار  أّنه  شّك  ال  الصويري:  وأضاف 
في  االستعجال  خالل  من  فجعلني  بذكاء  مقاله 
صفة  يطلق  أن  ألحد  كيف  أق��ول:  احلكم  إطالق 
ثقافتنا  من  الكثير  إلينا  نقل  شعر  على  األميّة 
نتوارثه،  وسنظّل  زلنا  ما  الذي  والتراث  الشعبيّة 
من  خاطري  إلى  توارد  ما  يقصد  لم  قطعاً  لكنّه 
ولغة  ناقد  بأسلوب  حتّدث  وإمّنا  العنوان،  خالل 

أراها حضارّية ال إساءة فيها للشعر أو الشعراء.. 
كي  للشعراء  دعوة  هو  الظاهري  له  يدعو  ما  إّن 
عّما  بشعرهم  يعبّروا  وأن  عصرهم  أبناء  يكونوا 
يعيشونه في حاضرهم لتكون الصورة الشعرّية 
بالقلب والوجدان، فاحلياة  التصاقاً  أصدق وأكثر 
متطّورة باستمرار، وال بّد لهذا التطّور أن يواكبه 
أن  املقنع  غير  فمن  القصيدة،  روح  في  حتديث 
والتقنية  التطّور  أسباب  كّل  يعيش  شاعر  يكتب 
في  مغرقة  عن صور  احلديثة  املدنيّة  واحلضارة 
القدم، ال بّد من مجاراة الشعر ملا نعيشه ألّن الشعر 
ليس بقاصر، وإن عجز فإمّنا يكون القصور في 
من يكتبه، إالّ أّني أضيف إلى ذلك أّن كّل ما أؤّيد 
بالشعراء  يبتعد  أن  يجب  ال  الظاهري  ناصر  فيه 
عن االعتزاز بتراثنا الشعرّي األصيل، فال بّد من 
قراءة األّولني واالستفادة من جتاربهم الغنيّة، وال 
أن نقاطعها كليّاً حتت اسم احلداثة،  ينبغي أيضاً 
فالصحراء ال زالت موجودة والنوق والغزالن وكّل 
البّر  ولعّل رحالت  البدوّية،  أجدادنا  حياة  مظاهر 
ورحالت الصيد التي يقوم بها معظمنا هي السبب 

في استمرار وبقاء كّل تلك الرموز في الشعر.
حديثه  ختام  في  الصويري  الشاعر  وَخلُص 

قائالً: إّن ما يدعو له الظاهرّي ليس انتقاصاً وال 
كي  به  لالرتقاء  دعوة  وإمّنا  النبطّي،  للشعر  ذّماً 
ال يشوب سمينه أّي غّث، وهذا إمّنا يدّل على أّن 
ناصر الظاهرّي متابع حلركة الشعر النبطّي جيّداً، 
ألّن  والباقي،  الراسخ  هو  اجلميل  اإلبداع  ويبقى 
الدرر دائماً تقطن األعماق، وال يطفو على السطح 

إالّ الزبد.

ثقافة عميقة

بترول(  املصعبي )مهندس  الشاعر سعود  أما 
وقال:  للعرب،  القبلية  السيادة  زمن  إلى  فذهب 
العربي  الشاعر  أهمية  ينكر  أن  أحد  يستطيع  ال 
أي  األزم��ان  سالف  ففي  أيضاً،  وحديثاً  قدمياً 
شاعر  ولد  إذا  كان  القبلية،  السيادة  عصور  في 
وقدموا  االحتفاالت  لوالدته  أقاموا  ما  قبيلة  في 
الوالئم استبشاراً باخلير الذي قدم، فهو فخرهم 
أن  كما  القبيلة،  مجد  عن  واملنافح  وعزوتهم 
كان  حيث  بالشعر  األخبار  تتناقل  كانت  العرب 
الشعر يعد وسيلة اإلعالم األسرع على مستوى 
القبائل العربية جميعا، فضالً عن أن الدور األثير 
واملعارك  الوقائع  الشعر في  تسجيل  لعبه  الذي 
واألحداث املهمة إضافة إلى حفظ انساب القبائل 
تلك  األجيال  تلو  األجيال  تناقلت  ولقد  وغيرها.. 
القصائد اخلالدة والتي أجزم أن من يتهم شعراء 

النبط باألُميّة يحفظ الكثير منها.
ناصر  كتبه  ما  إن  قائالً:  املصعبي  ويستدرك 
الظاهري في مقاله يعبّر عن وجهة نظر صحيحة 
في بعض جوانبها، لكن ال ننسى أن في كل مجال 
سواء كان أدبياً أم سياسياً أم اجتماعياً أم غيرها 
املميز  والسمني، وهناك  الغث  هناك  املجاالت،  من 
قابل  قد  الظاهري  الكاتب  كان  فإن  املميز،  وغير 

من خالل البحوث والدرا�ضات اأدركت اأن ال�ضعر 

ال�ضعبي قدمي جدًا ِقدم العرب..

-  د را�ضد املزروعي

-  اأحمد ال�ضويري

هذه دعوة لل�ضعراء كي يكونوا اأبناء ع�ضرهم 

ويعّبوا عّما يعي�ضونه يف حا�ضرهم  

سعود املصعبيأحمد الصويريد.راشد املزروعي
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الكلمة و الظل

أمياً مثالً، فهذا ال يخوله بأن يعمم  شاعراً واحداً 
األمية على جميع الشعراء خصوصاً وأنه من ذوي 
أكثر  عليها  ُمحاسب  املقروءة وهو  والكلمة  الرأي 
يقولون  كما  بألف«  الشاطر  »غلطة  ف�  غيره،  من 

في الدارجة. 
ويتابع املصعبي دفاعه عن شعراء النبط قائالً: 
النبطي  للشعر  املشرقة  الصورة  اتضحت  لقد 
وشعرائه من خالل البرنامج اجلماهيري »شاعر 
الشعراء  إلى  الناس  َتعّرف  عندما  وذلك  املليون«، 
في  الوظيفية  بتخصصاتهم  وعلموا  كثب  عن 
احلياة، ذلك أن أغلب الشعراء كانوا من املهندسني 
املاجستير والدكتوراه  واألطباء وحاملي شهادات 
في مختلف التخصصات.. كما أن هؤالء الشعراء 
وغيرهم  لسان حال مجتمعاتهم وفخرها وال تكاد 
الشعر  كان  إال  مجتمعية  أو  وطنية  مناسبة  متر 
والتَغنّي  للتعبير  وذلك  احلاضرين،  أول  النبطي 
التي  القصائد  خالل  من  تلك،  أو  املناسبة  بهذه 
يصوغها الشعراء إبداعاً وحباً وإخالصاً. فمن يرى 
أو يعتقد بأن شعراء النبط هم أميون، فهذا دليل 
على عدم معرفته بالشعر جيداً، وبالتالي يجب عليه 
أن يثّقف نفسه شعرياً ثم يأتي بعد ذلك ويناقش 

الشعراء في هذا األمر. 
ويختم املصعبي حديثه قائالً: إن للشعر ثقافة 
لآلخر،  وم��رآة  صورة  وكالهما  شعر،  وللثقافة 
مع  يتناسب  إال مبا  والشعراء  الشعر  تقربوا  فال 

ثقافتهم العميقة  ف� »كل إناء ٍ مبا فيه ينضح«. 

اغرتاب �سعري

الشاعرة فايزة النعيمي )نائب الرئيس التنفيذي 
لوكالة أنباء »عرار« للشعر( اعتبرت أن ما يقوله 
الشاعر الظاهري في الواقع هو صحيحٌ من حيث 
حسب  أنه  غير  مهّمة،  قضايا  ويالمس  الظاهر 
وإن  وأضافت:  النقد،  تفاصيل  إلى  يحتاج  رأيها 
فراغ،  من  ينشأ  لم  كونه  رأيه  مع  أتعاطف  كنت 
حيث  مهّمة،  طرحها  التي  النقاط  أن  والصحيح 
التي  التقليد  أو  الشعري  االغتراب  قضية  يعالج 
الشعر  يعرف  من  عند  أصبحت موضة مضحكة 
ومن ال يعرفه، لقد بتنا في املشهد الشعري العربي 
ظاهرة  واملجمعات  الكاسيت  أشرطة  في  نرى 
شعراء الكالم، أو الشعر الشعبي املنثور بال وزن 
وال قافية، هو كالم مضحك يكثر فيه الوعيد والثأر 
من احملبوب، وباتت األذن السقيمة لألسف تفضله 

على الشعر األصيل املليء بالصور الشعرية القوّية 
التي توارثناها عن آبائنا وأجدادنا. 

ال  البيئة  َتغيُّر  الواقع  في  لكن  النعيمي:  وتتابع 
الشعرية  آبائنا سيرتهم  نكتسب من  لم  أننا  يعني 
فالشعر موضوع متوارث واللهجة واإلبداع كذلك.. 
في  يعيشون  شعراء  هناك  أن  في  أوافقه  فأنا 
أجواء »مكندشة« وال يشعرون مبا يكتبون بل إّن 
غير  فيها  وال جتد  وقالباً  قلباً  مصنوعة  كتاباتهم 
االدعاء وتقمص احلالة غير احلقيقية. ثّم إن السرقة  
ا كل البالد العربية وأصبحنا  الشعرية والتقليد عمَّ
لفالن وهكذا،  لفالن وتلك  القصيدة  إن هذه  نقول 
لغير  الشعراء  كتابة  ظاهرة  ولألسف  انتشرت  ثم 
الشعراء وهي ظاهرة يجب أن نحاربها عبر اإلعالم 
متخصصة  أكادمييات  هناك  أن  صحيح  الثقافي. 
يجب  الكثرة  لكّن  ننكرها،  ال  الشعر  على  للتدريب 
وشبكة  الفضائيات  عن  فضالً  النوع..  تفرز  أن 
»اإلنترنت« التي سارعت باحِلراك الشعري الشعبي، 
ولكن ال يجوز أن يكون ذلك على شكل تنصيب غير 
شعرية  صور  إلى  بحاجة  إّننا  شعراء..  الشعراء 
جديدة تراعي احلداثة وتستند إلى وسائل احلياة، 
لكنها ال تقف عند الغدير والشجر واحلمام إال مبا 

كان ضرورياً وفنيّاً بشكل يرضى عنه النقاد.
النعيمي حديثها قائلة: أستطيع القول  وختمت 
إنني كشاعرة أجد في النهضة الشعرية الشعبية 
كثيراً  معها  جلبت  النهضة  هذه  ،لكن  مهماً  أمراً 
القدماء  أبيات  من  جمل  وسرقة  االضطراب  من 
وتضمينها بشكل مضحك قصائد جديدة. فشكراً 
الشعبي،  الشعر  مبوضوع  عنايته  على  للكاتب 
واجلمهور املتخصص دائماً هو الفيصل في مثل 

هذه األمور.

راأي �سخ�سي

ب��ردي��س ف��رس��ان خليفة  ال��ش��اع��رة  وت���رى 
لشاعر  وجود   ال  العصر  هذا  في  أن  )إعالمية( 

أمي على اإلطالق، فأغلب الشعراء الشعبيني حسب 
أنهم  عن  العليا فضالً  الشهادات  حملة  من  رأيها 
أصحاب فكر وثقافة، وهو األمر الذي يتضح من 
خالل كتاباتهم اإلبداعية. وأضافت خليفة: إن من 
الشعراء الشعبيني اليوم يوجد أطباء ومهندسون 
وأكادمييون أثروا املشهد الثقافي العربي وانتشرت 
إبداعاتهم في كل بقاع الوطن العربي، فكيف لنا أن 

نصفهم باألمية؟!
وتتابع: أما أن يأتي شخص ما ويعبّر عن رأيه 
ر في هذا اجلانب أو  الشخصي من دون أن يتبحَّ
ذاك من محتوى الشعر النبطي وشعرائه، فهذا أمر 
ال يصح معرفياً وال مهنياً خاصة وأن أغلب النُخب 
خاصة  اإلم��ارات  دولة  في  والثقافية  السياسية 
والدول العربية على وجه العموم، حتتفي بالشعر 
الثقافة  مجاالت  من  مميزاً  مجاالً  كونه  النبطي 
نظري  وجهة  من  شعر  الشعر  أن  كما  واملعرفة، 

سواء كان شعبياً أم فصيحاً.
الشعر  ن��ال  لقد  خليفة:  الشاعرة  وأضافت 
املجتمع،  فئات  مختلف  عند  كبيرة  أهمية  النبطي 
ذلك ألن لغته الشعرية قريبة جداً من هموم الناس 
وقضاياهم، فضالً عن أن موضوعاته تناولت الكثير 
املنطقة،  ألبناء  والتراثية  الثقافية  املوروثات  من 
وغيرها  واإلب��ل  والصقور  واخليل  كالصحراء 
بالقدمي  الناس  اهتمامات  تبرز  التي  املجاالت  من 
الشعر  بها  يتميز  كبيرة  ميزة  وهذه  واحلديث، 
األخرى.  األدبية  األجناس  من  غيره  عن  النبطي 
وهو األمر الذي يحفظ لنا تراثنا من جانب آخر، 
تراثية  الشعر من موضوعات  هذا  يدّونه  ما  عبر 

وثقافية أصيلة.
وختمت خليفة حديثها قائلة: لقد انتشر الشعر 
التعليم، وهذا  بانتشار  النبطي في دولة اإلمارات 
ومدى  النبطي  الشعر  معرفية  على  واضح  دليل 
نضوجه أدبياً، ومن يرى خالف ذلك فهو ال يتعدى 

كونه رأياً شخصياً نحترمه على أية حال. 

فايزة النعيميبرديس فرسان
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ُأمّية الشعر النبطي

واضحة،  أمية  هناك  أن  في  شك  ال 
وجهالً مبيناً في كثير من الشعر النبطي 
حتى  الناس،  يستسهله  وال��ذي  اجلديد، 
بحيث  شاعر،  بيت  كل  في  عندنا  غ��دا 
ُفقنا شعراء بالد »شنقيط«، ملاذا كل هذا 
هل  شاعراً؟  الواحد  يصبح  ألن  التكالب 
هو لالسترزاق واملتاجرة بالكلمة السهلة؛ 

ألنها ليست من القلب؟.. 

نا�سر الظاهري

كاتب إماراتي

�سعر/ ن�ســامي ال�ســاده�سعر/ �سعيد القبي�سي - االإمارات

�سعر/ جناة احلجري - �سلطنة عمان

ُلّجة الشوق

أنـا امــرأة

عطــر الصبــاح
���ص��ب��������اح ي���ف���وق ن�����ص��م��������ات��ه و����ص���ٍي ي�����ص��ب��ه اجل��������وري

اأق���دم���ه���ا ع��ل��ى م���وع���د ���ص��ح��ا ب���ه ����ص���وت ع�����ص��ف��������وري

وع���ط�������وري ف������ريوز  و�����ص����دا  اوراق  وب���ع�������ش  ج����ري����ده 

ت��ب��ق������ّ��ى م���ن م�����ص��اف�����ات احل��ن��ي�����ن اي�������ام و���ص��ه��������وري

ب�صط��وري الآه  ك��ت��ب��ت  ���ص��اف��ح��ن��������ي  ال��ل��ي��������ل  م���ا  واإذا 

���ص��������وري الأم�������ر  ك����ان  اإذا  اأدري  ل  ال��وق�����������ت..  مي����ّر 

ال������ورد واجل�������وري ن�����ص��اه  ال���ل���ي  ال���ط���ري���ق  ن�����ص��ف  ويف 

ط��������وري ع��ن��ه��ا  وي��ط��ل��������ع  ال������روح..  ت����ذّل  ا�صي����ا  ث���الث 

دوري وي��خ��ت�����ص��������ر  ح�����ص��اب�����ه  ب��ن��ط��ر  ال���زم���ن  دار  واإذا 

اأو )ال��������دوري( واغ��ن��ي ل��ه غ��ن��ا ف����ريوز )اأ���ص��ام��ي��ن�����������ا( 

���ص��ب��������اح ال��رج�����ص��ي مل�����ا ن��ف�����ش ع���ن وج���ه���ه ن��ع��ا���ص��������ه

���ا م���ن اأح��ا���ص��ي�����ص��ي و����ص���ٍي م���ن دف����ا اح�����ص��ا���ص�����ه ت���و����صّ

وانفا�ص��ه الأم�������ش  خ��ي�����������ال  ن�صفه  ارت�����ص��ف  وف��ن��ج��ان 

ك��ف��ا ه��ال��ق��ل��ب.. م���ا ف�������ارق ����ص���وى اأح��ب��������اب��ه ون��ا���ص��������ه

���ص��ه��ق��ت ب��ذك�����ر غ��ال��ي�����ن وك���ف���ا ه��ال��ق��ل�����ب م���ا ج��ا���ص�����ه

���ص��رب��ت م���ن ال�����ص��رب ك���ا����شٍ حت��ل��ى م���ن اأث�����ر ك��ا���ص��������ه

ح��ّرا���ص��������ه ب���ل���وم  ل�����ي  ول  ت��ف��ا���ص��ي��ل�����ه  ازرع  ن�������ذرت 

خ����َ���الف ال��وع��������د وال���ك�������ذاب وال���ل���ي ن�������ّم ج��اّل���ص��������ه

واع��ط���ّ�����ر ه��ال�����ص��ب��������اح ال��ل��ي ت��ع��ط���ّ��ر ب���ه وب��ان��ف��ا���ص��������ه

ح��ك��اي�����ه م���ن ���ص��ط�����ر واح�����������د اأب��ن��ه��ي��ه��������ا وب�����ص��ي��ا���ص�����ه

ذاب����ت ع��ي��ون��ك ي��ا ل��ي��ل ال��ه��وى اأرق���ا

ح����ريى حل���اظ���ك ت����رح����اٌلُ مي��ّزق��ه��ا

غمزتها اأه��دت��ك  التي  النجوم  حتى 

��ٍة اأ���ص��ن��ت��ك زف��رت��ه��ا  وي����اله م��ن غ�����صّ

غ��اب ال��ك��رى وف��م الإ���ص��ب��اح م��ا نطقا

ق��د غرقا اأح�����زان  واب���ل  واخل���د يف 

الأف��ق��ا نوحها  واأغ���رى  عليك  ن��اح��ت 

فانبثقا.. العمر  ه��ْول  لقلبك  ج��ّرت 

لل�صاعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�صراف: خالد الظنحاين

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

اإغ��������راق��������ي ال������ه������ج������ُر  زاَد  جّل����������ة  يف 

َغ����دي ج�������راح  م����ن  اأُداوي  ُت��������راين  م�������اذا 

اأوردت���������ي ب�������ص���ت���ان  يف  ع������ه������َدِك  غ����ر�����ص����ُت 

وب������ال������وف������اِء روي�����������ُت ال����ع����ه����د م������ن َول�������ٍه 

ف���������رّددُه  ق����ل����ب����ي..  يف  ح�����رف�����ِك  �����م�����ُت  َو������صَ

جت��������وُد ع���ي���ن���ي ع���ل���ى �����ص����ح����راِء ذاك����رت����ي

واأح����ت���������ص����ي م�����ن ����ص���م���وم ال���ه���ج���ر اأ����ص���ئ���ل���ًة

اأُم���ن���ي���ت���ي احل���������زِن  دروِب  يف  ���َم���ْت  ت���ه�������صّ

ك������َدٍر م�����ن  ال����و�����ص����ل  اأم���������اين  َك�������لَّ  َواأَْدت 

اأح����ك����م����ت َق�����ف�����َل ف�����������وؤادي وه��������َو حم�����رتٌق

خم��ت��ب��ئ��ًا ال���ن�������ص���ي���اِن  ع��������امِل  يف  وع���������ص����ُت 

ال����ي����وم ط���ي���ف الأم�����������شِ يف خ��ج��ٍل ف��������زارين 

اإح����راق����ي ال�������ص���رب  يف  ال�����ّن�����وى  ج���م���ُر  وزاد 

و�����ص����ي����ف غ����������درِك م�����غ�����رو������شٌ ب����اأح����داق����ي

وف�����ي�����ك ي������ذب������ُل غ���������ص����ٌن خ�������ان م���ي���ث���اق���ي

���ص��اق��ي م�����ن  ذاَك  ل���ع���ه���دي  َوَج�����������دُت  وم������ا 

�����ص����دى ا����ص���ت���ي���اق���َي م����ن اأغ�����������واِر اأع���م���اق���ي

وت�������ص���ت���ك���ي ال�����������ّروح م�����ن ق����ح����ٍط واإم���������الِق

واأرجت������������ي م�����ن وع��������ود ال����ف����ج����ر ت���ري���اق���ي

اإ�������ص������راِق دون  ال����ت����الق����ي  جن�������ُم  وغ���������اب 

ال���ب���اق���ي ع�����م�����رَي  ف���ي���ه���ا  اأُ������ص�����ي�����ع  ل  ك�����ي 

ف����اأح����ك����م ال����ق����ل����ُب ب���ال���ن�������ص���ي���ان اإغ����الق����ي

اأذواق���������ي دوَن  ط���ع���م���ًا  املُ���������رَّ  وارت���������ص����ي 

������ُد ب��������������������الآلِم اآف�������اق�������ي وج�������������ٌه ي������ل������بِّ
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أعالم عربية

طالل الر�سيد

ولد الشاعر السعودي طالل بن عبدالعزيز الرشيد )امللتاع( عام 
1962 في بلدة »أُم الربيعني في املدينة احلدباء املوصل، إحدى املدن 
العراقيَّة «، حيث كان والده يقيم هناك في تلك الفترة ونشأ يتيماً 
عادت  ثم  عمره،  من  األولى  السنوات  في  وهو  والده  توفى  حيث 
عائلته إلى اململكة العربية السعوديَّة لتقيم في مدينة جدة، وتتنقل 
في اإلجازات بني حائل والطائف والرياض. بدأ دراسته في مدرسة 

زامل  أخويه  مع  جدة  مدينة  في  الرويس«  »بحي  الصديق  بكر  أبي 
وعبدالعزيز، وكان رحمه الله متفوقاً في دراسته.

وفي بداية التسعينات أسس األمسية األسبوعيَّة »السبتيَّة« في بيته، والتي كان يرتادها 
»فواصل«  مجلة  أسس   1994 عام  وفي  الشعريَّة.  الساحة  في  املوجودين  الشعراء  أبرز 
وتعاجلها،  والشعر  والثقافة  والشباب  املجتمع  بقضايا  تهتم  مجلة  وجود  بأهمية  اقتناعاً 
وتقدمها بأسلوب يتناسب مع متطلبات العصر . وإمياناً منه بالتراث وضرورة احلفاظ عليه 
فقد أسس عام 2003 مع األمير سلطان بن محمد بن سعود آل سعود مجلة )البواسل(، 

التي ُتعنى بالتراث عامة وباإلبل واخليل والطيور والصيد بشكل خاص.
العميق  األمر، وحبه  لوالة  الشديد  الصادقة وإخالصه  بوطنيته  الرشيد  الشاعر  عرف 
لإلنتاج«  اجلزيرة  »فنون  شركة  قامت  وجيزة  بفترة  وفاته  وقبل  الوطن.  وأبناء  للوطن 
ا ما يقارب من الثالثني قصيدة ورائعة من روائعه،  بإصدار ديوانني صوتيني للراحل ضمَّ
وقد وافاه األجل صباح يوم اجلمعة 28 نوفمبر 2003 إثر تعرضه لطلق ناري أدى إلى 

وفاته أثناء وجوده في إحدى صحاري اجلزائر في رحلته األخيرة للمقناص.

ق�سيدة »تنهيدتني ونار«

كلّمني عنّك 
أبعرف كل شٍي عنّك منّك 

قلّي وش أول جروحك 
قلّي وش آخر أمل ترجيه روحك 

إحكي عن طبعك  وعن ربعك 
عن اللي يهّز دمعك 

قلّي وش معنى احلياة 
قلّي بأنفاسك متى قد قلت آه 

إحّك لي عن احلب 
إحّك لي .. إحّك لي 
إحّك لي عن الشوق 
طر بي فوق .. فوق 

خذني منّك 
وإحّك لي .. عنّك  الصدق 

إن األمل من قبل أعرفك .. كذب 
والتضحيه أوهام 

وإني أنا من قبل أعرفك 
كنت أعرف أنام 

كان السهر مو هالسهر 
لعب وأغاني .. وإختصار 

صار السهر تفكير 
صار إنتظار  صار إحتضار 

صار السهر .. تنهيدتني ونار 
يا منتهى أمري 

بالهمس قلّي مّره يا عمري 
وطر بي فوق .. فوق 

خذني منّك 
وإحّك لي .. عنّك

أدب عالمي

دي �سي بريي 

ولد الشاعر األميركي ديفيد تشامبن 
بوالية  فيكسبيرغ  مدينة  في  بيري 
مسيسبي عام 1942، حيث تلّقى تعليمه 
في جامعة »غرينفيل«، وبدأ كتابة الشعر 
في وقت مبكر. انخرط في اجليش عام 
1966 وعمل في اخلدمات الطبية خالل 

شعرية  مجموعة  أول  كانت  فيتنام.  حرب 
له عن جتاربه في هذه احلرب نشرها عام 1972 حتت عنوان 
)مقبرة سايغون(. أكمل دراسته العليا بجامعة »تنيسي« لينال 
الدكتوراه في االجنليزية وآدابها، فعمل وال يزال في  شهادة 
بعنوان:  أخريان  له مجموعتان شعريتان  اجلامعي.  التدريس 
)عظم الفك( عام 1978 و)مالكمة الطالق( عام 1998. وتعد 
ثانوية  في  متقدم  صف  أمام  القصائد  ق��راءة  »عن  قصيدة 

جنوبية« أشهر قصائده، حيث يقول فيها:

قبل 
أن أفتح فمي

الحظتهم جالسني هناك
منتظمني كأنهم أسماك مجمدة

في علبة.
ببطء بدأ املاء ميأل الغرفة

على الرغم من أنني لم أحلظه
حتى وصل

إلى أذنّي.
بعد ذلك سمعت أصوات 

أسماك في حوض
فعلمت بأني على الرغم

من أنني حاولت إغراقهم
بكلماتي 

إال إنهم انفتحوا لها
كأنهم خياشيم 

وأدخلوني.
معا سبحنا حول الغرفة

كأننا ثالثون ذيال تضرب الكلمات
حتى دق اجلرس

محدثا ثقبا
في الباب

فتسربنا جميعا  
هم ذهبوا إلى صف آخر
كما أظن وأنا إلى املنزل

حيث التقت بي قطتي
امللكة .......

ولعقت زعنفتّي
حتى عادتا يدين ثانية.

بالعلم  يت�صلَّح  الذي  ال�صباب  يف  يكمنان  للوطن  الفعلي  واملك�صب  احلقيقية  الرثوة  اإن 

واملعرفة، باعتبارهما و�صيلة ومنهجًا ي�صعى من خاللهما اإىل بناء الوطن، وتعزيز منعته، 

يف كل موقع من مواقع العطاء والبناء..

الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة

اأمثال �سعبية

ما تعرف راسك من كرياسك 
مثل يضرب بالشخص الغشيم الذي ال يفرِّق بني هذا وذاك وال يفهم شيئاً.

ما تقص السكني إال من قوة نصابها 
النصاب: يد السكني.

يضرب املثل بالشخص الذي يستند على اآلخرين من ذوي اجلاه والسلطة 
في كل أفعاله.

ما تنام الفقيره وعندها ذخيره 
يضرب املثل باإلنسان احملتاج غير املقتدر على كسب رزقه وقوته، فعندما 
يحصل على أي شيء يستفيد منه ال يستطيع أن يدخره ولكنه سرعان ما 

ينفقه على نفسه بسبب حرمانه.

كلمة ومعنى

اخلرس
جاء في بيت للشاعر راشد اخلضر الذي قال فيه:

)خايفه م اخلرس تبتلّي
وكشفت عن ساقها دالّ(

وقوله )خايفه من اخلرس( يعني خائفة من أن تبتل من املاء، فاخلرس 
عند أهل اإلمارات البلل باملاء، وهي ذات أصل عربي فصيح يبعد قليالً عن 
أصل الكلمة األصلية وهو اخلرس، واخلرس هو الدّن وعاء اخلمر عند العرب 
وهو وعاء كبير من الفخار، واخلرس يستعمل في حفظ ماء الشرب عند أهل 
اإلمارات قدمياً، وكذلك حلفظ التمر، ولقد جاء في القاموس احمليط: )اخلرس: 
الدن. ويكسر، جمعه: خروس، وبائعه: خراس، وبالضم: طعام الوالدة، وبهاء: 

طعام النفساء نفسها.
وخرس، كفرح: شرب باخلرس. وقوله في القاموس خرس شرب باخلرس 
دليل على أن معنى الكلمة في عامية أهل اإلمارات مأخوذ من املعنى الفصيح 
عند العرب فمن خرس، أي شرب باخلرس رمبا تخرس، أي بلل نفسه باملاء.

كنايات مالحية

)عوم ودودوان(
العوم: السردين

دودوان:األسماك الصغيرة جداً بحيث إنها تشبه الديدان.
إن من كان صيده األسماك املتردية التي ليس لها قيمة غذائية أو جتارية 
فما الفائدة منها، لقد أضاع جهده سدى في صيدها، إلى جانب أنه لم يحافظ 
على احلياة الفطرية وقد عاث في البيئة البحرية فساداً في تلك املنطقة التي 

أبحر فيها.
كناية تضرب لألمور املتدنية والتي يزهد الناس فيها، كما يضرب لعدم 

التوفيق في احلصول على الغايات املطلوبة.

)عشا الغواويص(
عشا: العشاء.

الغواويص: الغاصة، مفردها غيص وغواص.
إن الغاصة يتلقون وجبة خفيفة في مطلع النهار، وعندما يشارف النهار 
على االنتهاء فإن الوجبة جاهزة، فهم يأكلونها بعد صالة املغرب مباشرة، 
أي في أول الليل وعادة ما تكون الوجبة من األرز الذي يعرف ب�)العيش( 
والسمك، ويعملون من السمك مرقة تعرف ب� )الصالونة( ألن ظروف العمل 
حتتم عليهم اخللود إلى الراحة بقية الليل وعدم التأخر في السهر بسبب ما 
عانوه من جهد وتعب أثناء النهار، كما أن الوجبة هذه هي وجبتهم الرئيسية 
حيث يتناولونها بعد العمل مباشرة، وال يكون فقط بني العمل والوجبة إال أداء 

الصالة، حيث إن العمل ينتهي في آخر الليل.
واملثل يضرب ملن يبكر بالشيء أكثر من املتعارف عليه، كناية عن وجبة 

العشاء التي توضع في وقت مبكر جداً من الليل.

عبارات

فشار
الفشار هو االدعاء كذباً من الشخص الذي يفتخر، ويتظاهر أمام الناس 

وأمام املجتمع أنه يعمل صاحلا، لكنه في الواقع عكس ذلك.

هب ريح
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التواصل بني احلاضر واملاضي قصة ال تنتهي فصولها، وهذا الكتاب إطاللة على بعض مكونات مجتمع 
اإلمارات من التراث والتاريخ والبيئة والشخصيات، إذ يضم بني دفتيه دراسات ومقاالت تنضوي في إطار 

أربع محطات أساسية هي: البيئة، والتراث، والتاريخ، والشخصيات.
الفصل األول من الكتاب عن البيئة، ويتضمن مقاالت عن: بطني القرحة، أشجار السمر، غابات الغاف 

بالذيد، الذيد واحة النخيل، طوى طواها النسيان، موسم التزاوج عند اإلبل، سقيا املاء بني زمنني.
وُيعنى الفصل الثاني بالتراث، وفيه مقاالت عن: البدو والبادية في اإلمارات، واقع املواقع األثرية في 
الذيد، طرق  فلج  الذيد،  والعمران في منطقة  األسواق  الذيد،  الشارقة، حصن  إمارة  الوسطى من  املنطقة 
قوافل قبائل اإلمارات، ماضي املشهد الثقافي في املنطقة الوسطى في إمارة الشارقة، أيام الشارقة التراثية، 

ذكريات رمضان في اإلمارات.
ويدور الفصل الثالث في فلك التاريخ ليحكي عن: زايد والذيد.. قصة مدينة وقائد، النفوذ العثماني في 
إمارات الساحل املتصالح، قصة املقيم السياسي في اخلليج العربي، قوة ساحل عمان.. النشأة والتنظيم، 
في  البريد  خدمات  تاريخ  اإلمارات،  في  الطيران  محطات  تاريخ  اإلمارات،  في  النفط  عن  البحث  قصة 

اإلمارات... ومواضيع أخرى.
وسلَّط الفصل الرابع الضوء على الشخصيات، فبدأ بشخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ودوره 
الرائد قبل االحتاد، وشخصية الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ثم حتدث عن تاريخ اإلمارات عبر رحالت 

املصورين، وعن شخصية مبارك بن لندن »ويلفريد ثيسيجر« ورحلته إلى الربع اخلالي.
وفي الفصل الرابع أيضاً مقاالت عن: دكان حارب، وعاشق الزراعة سعيد بن حمدان، وراشد بن حمود 
العريش  بناء  الشمام مقاول  الذيد، وعلي  األثر، وابن يوسف مؤذن مسجد  بتقفيه  الذي عرف  الطنيجي 

واخليام، والطبيبة حمامة الطنيجي وغيرهم.
ويذكر أن الكتاب قد احتوى صوراً للشخصيات التي أورد بعضاً من سيرتها، وجلوانب من األماكن 
التي حتدث عنها، كما احتوى فهرساً لألعالم واألماكن، واأللفاظ احلضارية واملصطلحات، وأسماء الكتب. 

محطات من اإلمارات العربية المتحدة
تاأليف: خليفة �صيف حامد الطنيجي 

الناشر: دار كنان – دمشق، -2011 الطبعة األولى 405 صفحات

أحد،  إليها  يسبقها  لم  نتائج  إلى  توصلت  إذ  االستشراقية  املدارس  أهم  من  الفرنسية  املدرسة  تعّد 
واالستشراق هو كل ما يصدر عن الغرب من إنتاج فكري وإعالمي يهتم بالشعوب الشرقية، وكل التقارير 
السياسية واالستخباراتية حول قضايا اإلسالم واملسلمني. وقد جذب االستشراق - على مّر الزمن- العلماء 

واملبشرين ورجال الدين واملثقفني واألدباء والفنانني.
حرص املستشرقون الفرنسيون على حتديث أدوات البحث العلمي واستخدام مناهج العلوم اإلنسانية 
العصرية، وهذا ما جعلهم يختلفون عن املستشرقني األجنلوسكسونيني، وال يزال االستشراق الفرنسي قارة 

مجهولة على الرغم من أكداس املؤلفات.
بعميد  ُعرف  الذي  أبرزهم سلفستر دي ساسي  املستشرقني  من  وفاعلة  مؤثرة  نخبة  الكتاب  يتناول 
املستشرقني الفرنسيني، فهو الذي أسس االستشراق مبعناه العملي، وقد أولى اهتماماً خاصاً لألدب والنحو، 
وترجم عدداً من الكتب التراثية إلى الفرنسية منها: مقامات احلريري، كليلة ودمنة، وترجم اإلجنيل إلى 
السريانية والعربية، وكتاب )حياة احليوان الكبرى(، وقد استفاد كثيراً من لقائه برفاعة رافع الطهطاوي 

الذي هاجر من مصر إلى باريس.
وأما املستشرق إيتني مارك فيقول الكتاب إنه عمل في قسم املخطوطات في عام 1807 مما أثر في توجهه 
نحو دراسة املخطوطات وحتقيقها، فقدم كتابه الهام )أبحاث حول اللغة واألدب في مصر( عام 1808 وكتب 
أيضاً: )مذكرات جغرافية وتاريخية حول مصر(. وحقق هذا املستشرق الفرنسي ترجمة )خطط املقريزي(، 
و)مقدمة ابن خلدون(، فقدم للحضارة الغربية شريانني هامني في نهضتها وهما: العمران وعلم االجتماع 
اللذان أبدع فيها العرب، وهو القائل:»من يريد فهم القرآن الكرمي واملجتمع العربي اإلسالمي عليه أن يجيد 

اللغة العربية، ويعرف أسرار بالغتها اللغوية«.
كما توقف الكتاب أيضاً مع كل من إيفارست ليفي بروفنسال قناص املخطوطات، ولوي ماسينيون الذي 
درس احلالج والتصوف بكل جوانبه، وجورج سارتون مؤرخ علوم العرب، وريجيس بالشير الذي شغف 

باملغرب وبشعر املتنبي، وجاك بيرك، ومكسيم رودنسون. 

جاذبية االستشراق الفرنسي
الدكتور �صاكر نوري

الناشر: سلسلة كتاب مجلة الرافد- الشارقة، -2011 الطبعة األولى، 111 صفحة

جاء الفصل األول من الكتاب عن رحلة الطبيب والروائي الروسي أنطون تشيخوف إلى جزيرة سخالني 
في أقاصي شرق روسيا، والتي قضى فيها ثالثة أشهر، وهو في أوج شهرته بني السجناء واحملكوم عليهم 
باألشغال الشاقة، وخرج من رحلته هذه بكتاب )جزيرة سخالني( وكان منذ صدوره في عام 1895، محمالً 

بقدر ال يطاق من أذى اإلنسان وإهانة كرامته، وعلى ما يالقيه األطفال من مصير مأساوي هناك.
وسلَّط الكتاب الضوء في فصله الثاني على رحلة غراهام غرين إلى أدغال إفريقيا، وقد حملت رحلته التي 
كانت في 1935 مالمح البحث اإلنساني عن احلقيقة في مجاهل األلم والعسف واجلور، وقد اكتشف فيها 

الكاتب األجنليزي غرين قسوة العالم مقرونة بنقيضها، أي مقروناً بحب احلياة. 
بعنوان )رحلة بال خرائط( وهو مليء  أثمرت كتاباً  ليبريا، وقد  أدغال  إلى  كانت رحلة غراهام غرين 
بالتفاصيل واملشاعر، وبعد الرحلة بثالثة أعوام ذهب إلى املكسيك ليكتشف الفساد والعنف وغياب االستقرار 

والعدالة، ويصور ذلك في روايته الشهيرة )القوة واملجد( التي نشرت عام 1940.
وتوقف الفصل الثالث من الكتاب مع جورج برنارد شو في االحتاد السوفييتي، وعني الفصل الرابع 
برحلة الروائي اجلزائري كاتب ياسني إلى فيتنام في نهاية الستينيات من القرن العشرين، وكانت رحلته 
تلك مبثابة صرخة حّق ملناصرة الشعب الفيتنامي في معركته التحررية جتلت في مسرحيته الشهيرة )ذو 

احلذاء املطاطي( التي كتبها من وحي تلك الرحلة.
ورصد الفصل اخلامس رحلة املسرحي الفرنسي جان جينيه إلى مخيمي صبرا وشاتيال في لبنان بعد 

املذبحة التي حدثت فيهما عام 1982.
وحتدَّث الفصل السادس عن رحلة الكاتب اإليطالي الشهير ألبرتو مورافيا إلى شبه اجلزيرة العربية، 
والفصل السابع عما رواه الروائي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز عن رحلة املخرج السينمائي التشيلي 

ميغيل ليتني السرية إلى تشيلي.

يكشف كاتب العمود في صحيفة نيويورك تاميز واحلائز على جائزة »بوليتزر« كيفية أن األزمة املالية 
وقعت نتيجة التفاعل الضار بني واشنطن ووول ستريت وشركات االقراض العقاري الفاسدة.

وفي كتابه يلقي جريتشني مورغيينسون الكاتب الشهير في صحيفة »نيويورك تاميز« الضوء على الدور 
الذي لعبته املؤسسات الرقابية املفترض منها حماية الدولة من أية أضرار مالية في أعمال أدت إلى توجيه 

ضربة االقتصاد األميركي.
كما استطاع هذا املؤلف في كتابه، معتمداً على مصادر لم يتم احلديث عنها قبالً، إضافة إلى األبحاث 
األصلية التي أسهم فيها شريكه في تأليف هذا العمل جوشوا روسنر - الذي سبق أن أُطلق حتذيرات مبكرة 

حول الكارثة القادمة ويحتفظ بسجالت مفصلة عن ذلك- أن يربط جميع اخليوط التي أدت إلى الكارثة.
ويكشف املؤلفان معاً النقاب عن شركة »فاني ماي« العمالقة املتخصصة في قطاع املال والرهن العقاري، 
والتي كبرت نتيجة تلقيها الدعم من إدارة الرئيس األسبق بيل كلينتون خالل التسعينات من القرن املاضي، 
املالي  الدعم  من  تستفيد  كانت  أنها  رغم  احلكومي،  اإلشراف  ملوضوع  كبيراً  أنها أصبحت خصماً  وكيف 

احلكومي. 
كما تطرق املؤلفان إلى الدور الذي لعبه ليس بعض املسؤولني في هذه الشركة فقط، ولكن العديد من 
الفيدرالي«  االحتياطي  فايننشال« و»جولدمان ساكس« و»مجلس  »كنتريوادي  القرار في شركة  أصحاب 
و»الكونغرس« و»مؤسسة اإلسكان وتطوير املدن« و»مؤسسة التأمينات األمريكية« واألسماء الكبيرة في 
»وول ستريت«، وذلك إلظهار كيف أسهم اجلشع وامليول العدوانية والشعور باخلوف إلى جتاهل هؤالء 

املسؤولني لإلشارات التحذيرية عن قرب حدوث نكبة وشيكة.

أدب الرحالت النبيلة
تاأليف: حممد من�صور 

الناشر: سلسلة كتاب املجلة العربية- الرياض -2011 الطبعة األولى، 87 صفحة

ض المتهور للخطر:  التعرُّ
كيف أّدى الطموح الزائد والجشع والفساد إلى مذبحة االقتصاد

تاأليف: جريت�صني مورغين�صون وجو�صوا رو�صر 

الناشر: تاميز بوكس، الطبعة األولى )24 مايو 2011(،عدد الصفحات 352 

قراءات
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طارق ال�صناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

من نعيش  أحلى  ألنها  احلقيقة صدقناها  الزمن طعم  اكتسبت مبرور  التي  األكاذيب  من  العديد 
احلقيقة ألم يقولوا »أعذب الشعر أكذبه« كما أن لعلماء اللغة مقولة شهيرة وهي: »خطأ شائع 
خير من صواب مهجور« وهكذا نرتاح إلى الكذبة التي ألفناها ورمبا ننزعج من احلقيقة 

ألنها حتتاج إلى زمن نتداولها حتى نصدقها!!
قرأت قبل أيام قالئل أن كاتبني أمريكيني قررا توثيق حياة الفنان العاملي »فان جوخ« واكتشفا أن حكاية أنه قد 
قطع أذنه من أجل حبيبته قصة مختلقة كما أن انتحاره بعد أن أطلق الرصاص على نفسه فور اكتشاف إصابته 
مبرض جنسي »الزهري« قصة ال أساس لها من الصحة وكان هذا املرض غير قابل للشفاء، فوجد أن احلل هو أن 
يسارع بالتخلص من حياته.. رجح الكاتبان أنه قد كانت هناك جرمية غامضة هي التي أودت بحياة »فان جوخ«.

ولدينا العديد من هذه األكاذيب التي كثيراً ما نذكرها في أكثر من مناسبة. خذ عندك مثالً هذه احلكاية التي 
نشرت مئات املرات تفاصيل احلكاية أن »أنور السادات« عندما اقتحم  اإلذاعة املصرية الساعة السابعة والنصف 
من صباح 23 يوليو عام 1952 وأذاع أول بيان لثورة يوليو التقى على سلم اإلذاعة باملطرب »محمد رشدي«، 
سأله: ح تغني إيه النهارده، أجابه رشدي »اللي مكتوب ع اجلبني« انزعج »السادات« ألن هذا فأل سيئ وطلب 
منه غناء »قولوا ملأذون البلد« لو عدت إلى األرشيف املقروء واملسموع واملرئي ستجد أن »السادات« لم يكذب 
هذه الواقعة قبل وبعد أن أصبح رئيساً للجمهورية ولو أمعنت التفكير أو حتى بدون أن مُتعن ستكتشف استحالة 
حدوث ذلك فما هي الفرقة املوسيقية التي يستيقظ كل أفرادها في الفجر لتسجيل أغنية. ثم األهم أن شاهد اإلثبات 
الوحيد الذي على قيد احلياة وهو اإلذاعي »فهمي عمر« حيث إنه كان مذيع الهواء أثناء أحداث الثورة أكد لي أن 
هذا محض خيال ووثائق هذا اليوم في جدول البث اإلذاعي مت االحتفاظ بها ولن جتد فيها ال »قولوا ملأذون البلد« 

وال »املكتوب على اجلبني«!!
حكاية ثانية ننتقل فيها من »السادات« إلى »عبد الناصر« وهى فيلم: »شيء من اخلوف« 1968 كلنا صدقنا 
ورددنا أن كاتب الرواية »ثروت أباظة« كان ينتقد شرعية »عبد الناصر« في حكم مصر من خالل هذا النداء 
»جواز عتريس من فؤادة باطل«.. عتريس هو »عبد الناصر« وفؤادة »مصر«.. الرقابة وقتها انزعجت من الفيلم  
وشاهده »عبد الناصر« وصرح به وقال لثروت عكاشة وزير الثقافة: لسنا عصابة حتكم مصر يا ثروت.. تخوف 
الرقابة بالتأكيد واقعة حقيقة، ومشاهدة »عبد الناصر« للفيلم حقيقة ولكن أن يقصد »ثروت أباظة« انتقاد شرعية 
»عبد الناصر« في رواية ثم تنتجها الدولة في فيلم.. هذه الواقعة هي التي نسجناها من خيالنا أسقطنا من خالل 
الكبت الذي عاشه املصريون فى زمن »عبد الناصر« على شخصية »عتريس« كل مالمح الطغيان وفى نفس الوقت 

صارت »فؤادة« بكل جمالها وصمودها هي مصر فصدقنا تلك الكذبة وال نزال نصدق!!
هت في قصيدة  من األقاويل التي لها مذاق احلقيقة زواج سرى بني »أم كلثوم« و«مصطفى أمني« وأنها وجَّ
»األطالل« إلى »جمال عبد الناصر« عام 66 بعد عامني من إلقاء القبض عليه، نداء غنائياً تطالب »عبد الناصر« 
باإلفراج عنه مرددة »أعطني حريتي أطلق يديا إنني أعطيت ما استبقيت شيئا« واحلقيقة أنه فور إلقاء القبض على 
»مصطفى أمني« في فيلته باإلسكندرية اقتحمت املخابرات مكتبه في »أخبار اليوم« وعثروا بني األوراق على وثيقة 
جواز عرفي بالفنانة »شادية« وتسرَّب من املخابرات أنه تزوج عرفياً من مطربة شهيرة ولم يذكرو اسمها،  اعتقد 

الناس وعدد من املؤرخني أنها »أم كلثوم« ولهذا خلعنا على كلمات »األطالل« العاطفية رداًء سياسياً!!
عندما غنَّت شادية »آه يا اسمراني اللون« اعتبروها غزالً فى »عبد الناصر« وعندما قال عبد احلليم »اللي شبكنا 
يخلصنا« قالوا إنها تعريض ب� »عبد الناصر« وعندما غنَّت »صباح« من »سحر عيونك ال« أكدت في مسلسل 
»الشحرورة« الذي عرض في رمضان املاضي أنها كانت تقصد عيون »عبد الناصر« وهي بالتأكيد شطحة خيال.. 

أكاذيب بيضاء صدقناها ألن طعمها أحلى من احلقيقة!!

أكاذيب أحلى من  الحقيقة!!

شيء
في

P.O.Box 874 Ajman
Tel.: 0097 6 7423363
E-mail L abhotel@emirates.net.ae
Website: www.ajmanbeachhotel.comAJMAN BEACH HOTEL

AJMAN BEACH HOTEL
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القليلة  ال��دول  من  واح��دة  »احملروسة«،  مصر 
مقارنة  األوسطي،  محيطها  في  شتاًء  الدافئة 
بالبلدان التي زرت وعرفت، فعلى سبيل املثال لم 
أشهد يوماً السماء تثلج في مصر، وال بقعة فيها، 
بلدان  الشتاء شأن  أثناء فصل  هنالك مطر شديد 
حوض املتوسط وأفريقيا. لكن الثلج لم يعهده أحد 
تلك  إن  قال:  ال��رواة  من  أحداً  أسمع  لم  بل  فيها، 
بالد  في  احلال  كما  ثلجاً  شهدت  اآلمنة  األرض 

الشام »لبنان وسوريا واألردن وفلسطني«.
في حالة البرد الشديد في مصر عليك بسيناء، 

»رأس سدر«
..هنا فلق موسى

 البحر بعصاه 
اإعداد: حممد ح�شن احلربي

يطلق  واسعاً  ليس  نفق  من خالل  القناة  لها  أعبر 
عليه نفق الشهيد أحمد حمدي. سيناء أرض »طويلة 
وعريضة« كما يقال، مساحتها تزيد على 60 ألف 

كيلومتر وفيها أكثر من محافظة.
حسناً، لكن أين تذهب في حالة احلر الشديد..؟.

إلى الشمال طبعاً، اإلسكندرية، السلوم، مرسى 
ليبيا.  حتى  املمتد  الطويل  الساحل  ذلك  مطروح. 
بحكم إطاللته على البحر املتوسط، والنسائم الباردة 
اجلنوبية التي تهب عليه قادمة من أوروبا املعتدلة 
العربي،.  املغرب  من  القادمة  النسائم  كما  صيفاً 

املتوسط  للبحر  احملاذي  الشريط  عن  هنا  أحتدث 
انتهاء بطنجة املغربية كآخر نقطة ُقبالة جبل طارق 
اإلسباني- اإلجنليزي، ليبدأ بعدها احمليط األطلسي. 
في جنوب مصر وشمالها تكثر املدن السياحية 
التي تعد منوذجية لغرض السكن الصيفي والتمتع 
املدن  من  هروباً  األعصاب  وراحة  والهواء  بالبحر 
ومناخات العمل وضغوط احلياة عامة. في الصيف 
تضيق املدن بأهلها نفسياً حتى ليكاد ساكنها يختنق 

فينطلق باحثاً عن متنفس في األطراف املفتوحة.

راأ�ص �سدر

باملدن  »مزروعة«  تقريباً  كلها  سيناء  سواحل 
السياحية لكن ليس كلها معروفة ومشهورة مثلما 
هي »شرم الشيخ« على سبيل املثال. فعلى الرغم 
من أن كثيرين ممن أعرف حبهم للهدوء والسكينة 
والشمس وصيد السمك، ال يضعون »شرم الشيخ« 
فالناس  لهم..  بالنسبة  األماكن  أفضل  قائمة  على 

أذواق كما يقولون.
تقع »رأس سدر« على خليج »السويس« بساحل 
البحر األحمر، وتتبع محافظة جنوب سيناء، وهي 
»سدر«،  سدر«،  »وادي  مناطق،  ثالث  من  تتكون 
عهد  من  عرفت  املنطقة  وه��ذه  ص��وي��رة«.  »أب��و 
عليهما  واملسيح  موسى  والنبي  القدماء  املصريني 
على  جتلس  عندما  والرومان.  واإلغريق  السالم 
السويس  خليج  مياه  حيث  سدر«،  »رأس  شاطئ 
النظيفة »رغم عدد السفن الكبيرة العابرة«، يطالعك 
على الفور جبل »عتاقة« على الضفة األخرى، حيث 
البحر بعصاه، هارباً من  منه انطلق موسى »فالقاً 
فرعون وجنوده«.. وبقية القصة يعرفها املسلمون..

متقاعدون

واجلري،  املشي  رياضة  ممارسي  أحد  لكوني 
عند الفجر أو قبل الغروب وجدت أن »رأس سدر« 
تعتبر  التي  طبعاً  السباحة  ملمارسة  جداً،  مناسبة 
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صيفاً،  املناطق  هذه  مثل  في  الرئيسية  الرياضة 
فرمال الشواطئ نظيفة متاماً كمياه البحر نفسها. 
وذات يوم رأيت بقعة صغيرة من الشاطئ كثيرة 
بتنظيفها،  أقوم  أن  الفور  على  فقررت  احلصى، 
من إجازتي هناك، لكن  وكنت يومها أقضي جزءاً 
ما أن بدأت العمل حتى هب عدد ممن على الشاطئ 
التقاط احلصى  في تلك الساعة، إلى املساعدة في 
وإبعادها عن الشاطئ في شكل أكوام يسهل نقلها 
خارج املدينة نفسها أو االستفادة منها في رصف 

طرقاتها.
التي  املتقاعدة  املمثلة  جتد  املنتجع  ه��ذا  في 
إجازة  جلنة  عضو  أو  مستشارة  شبه  أصبحت 
النصوص، تقرأ احلوارات والسيناريوهات وتضع 
عليها تعليقاتها، وال تغادر املنتجع إال عند »الشديد 
للكتابة،  املتفرغ  والصحفي  يقولون،  كما  القوي« 
وجاء  الشاب،  لزميله  عيادته  أجر  الذي  والطبيب 

هنا ليرتاح بقية سنوات عمره يقضيها بني »الهوا 
وامليّة« كما تغني أسمهان. وجتد العربي الذي تقاعد 
في بلده فابتاع لنفسه »شاليهاً« وضع فيه أدوات 
هواياته املائية والصحراوية وأسس مكتبة صغيرة 
ويكتفي  احلركة،  ميل  أو  يتعب  حني  إليها  يلجأ 

بالهاتف لالتصال بأهله سائالً عن اجلديد فقط.
أمر  اخلمسني  بعد  العمر  لسنوات  التخطيط  إن 
مهم بالنسبة للفرد في الدول األجنبية، لكن بالنسبة 
تلك  ملثل  األغلبية ال تخطط  تزال  العربي ال  لعاملنا 
املرحلة املهمة من العمر.. لقد وجدت لدى املُجّربني 
أن املرحلة العمرية بني األربعني واخلمسني، تسجل 
أن ما  اعتبار  الشيخوخة«، على  قائمة »شباب  في 

قبلها كان »شيخوخة الشباب«..

�سوق املدينة

يستثمر  أن  املرء  يحاول  األماكن  هذه  مثل  في 
يكون  وأن  بالطبيعة،  والتمتع  الرياضة  في  وقته 
هنا  املكان،أنت  محيط  في  ذهب  أينما  جداً  بسيطاً 
لكسر اجلدية، والهروب من »الرسميات«، والتكلف 
استطعت  ما كنت بسيطاً،  وبقدر  التعبير.  إن جاز 

مخالطة الناس والتعامل معهم بطمأنينة.
سدر«  »رأس  عن  بعيداً  يكن  لم  املدينة  سوق 
املنتجع، وميكن الذهاب إليه بالدراجة الهوائية، وإذا 
لم تكن قادراً على استخدامها، أطلب التدرب عليها، 
فاملكان جيد للتدرب على استعمالها »والتدرب قد 
ال يأخذ سوى يوم واحد فقط«.. تلك السوق كانت 
تبني  وعندما حتققت  نوع،  كل  من  بالفواكه  مليئة 
القريبة  البساتني  من  ُجلبت  كلها  الثمار  تلك  أن 
النِعم، ولعل هذه  من املنطقة. مصر متخمة بشتى 
احلقيقة جعلت الفنان اللبناني الكبير وديع الصافي 
يغني لها »مصر يا أم النعم..«، وهي أغنية طربية 

في غاية الروعة. 
املنتجع،  س��در«  »رأس  في  وأن��ت  وتستطيع 
املدينة،  سوق  في  لألسماك  مطاعم  مع  التعامل 
عن طريق االتصال بهم هاتفياً، فيأتونك مبا تريد. 

والعملية تأخذ ساعة زمن فقط.

االإ�ساعة املزعجة

إلط��الق  خصب  مكان  املقهى  أن  ل��ديَّ  ثبت 
الشائعات... لكوني أحب رحالت البر مع األصدقاء، 
التقاط اإلشاعات، وال أدري  منت عندي حساسية 
أماكن في سيناء ال  أن  مفاده،  التقطت خبراً  كيف 
تزال غير خالية من ألغام متخلّفة من زمن االحتالل 
ولم يجر اقتالعها أو إبطالها! وخبر كهذا بالنسبة 
أمر  أنه  على  ع��الوة  ورمله،  بالبر  مولع  لسائح 
إنه  ذاته.  الوقت  في  ومزعج  مقلق  فهو  مؤسف، 
يعطل مشروع الرحالت البرية، ويزرع اخلوف في 
أحد ممن  يثبت  لم  لله  لكن احلمد  السياح.  نفوس 
واستنكروها.  استغربوها  بل  اإلشاعة،  هذه  قابلنا 
باملقابل، لم نسمع لغماً انفجر وال قنبلة مت العثور 
عليها، حتى أصحاب البقاالت في السوق نفوا هذا 
في  بالسياحة  لإلضرار  إشاعة  واعتبروه  اخلبر 
الثاني  االقتصادي  املورد  السياحة  »تعتبر  مصر. 
بعد الغاز وقناة السويس وحتويالت املغتربني في 

اخلارج«..

ال ُغربة يف م�سر

احلق يقال، إن ال غربة في مصر. رمبا لتاريخها، 
أو جغرافيتها، أو لثقافتها وحضارتها، أو إلناسها 
إلى  والنكتة،  الدم  وِخفة  بالظرافة  يتمتعون  الذين 
ديانته  كانت  أياً  اآلخر  واحترام  البساطة  جانب 
شرم  أو  القاهرة  إلى  السفر  إن  وسحنته.  ولغته 
الشيخ، غير مكلف، ففي الصيف على سبيل املثال، 
وهذه ليست دعاية بقدر ما هي معلومة ميكن البناء 
عليها، حتاول »طيران االحتاد« منح تذاكر ال تتعدى 
سعر الواحدة 1200 درهم، أبوظبي – القاهرة. كما 
أن هنالك العديد من اخلطوط الوطنية وغير الوطنية 
الدائرة،  الدولة، تدور أسعار تذاكرها في هذه  في 
وفي احلد األقصى لن تتعدى التذكرة 2500 درهم 

على الدرجة السياحية. 
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من هنا وهناك

املمثلة كيت بكنزيل حتضر العرض األول لفيلم »استيقاظ حتت األرض« على مسرح 
غرومانز الصيني في هوليوود بكاليفورنيا.

زائر ُيجرب سترة وقائية خاصة برجال اإلنقاذ في جناح مشارك مبعرض »انترسيك« 
لألمن والسالمة في دبي. »من املصدر«.

مشروع قانون أميركي حملاربة القرصنة اإللكترونية لإلنترنت.محتجة في نيويورك تضع شريطاً على فمها احتجاجاً على 

غواصون عسكريون يقتربون من السفينة السياحية املنكوبة »كوستا 
كونكورديا« التي جنحت على السواحل اإليطالية، وأدى احلادث ملقتل عدد 

من املسافرين على متنها.

سيارة »توكاي 
تشالنجر« التي 

تعمل بالطاقة 
الشمسية بالكامل 

والتي حققت 
املركز األول في 

عدد من السباقات 
الدولية، كانت 
جنمة معرض 
»القمة العاملية 

لطاقة املستقبل« 
في أبوظبي. 

آلة تعد النقود اإليرانية في أحد محال الصرافة في طهران حيث تراجع 
سعر صرف الريال بحدة أمام العمالت الرئيسية بعد إقرار عقوبات أميركية 

على البنك املركزي اإليراني.

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

 أناس ميشون حتت الفوانيس احلمراء التي نصبت في شوارع مدينة زيبو 
الصينية احتفاالً بالعام اجلديد وهو عام التنني وفق التقومي الصيني.

عمل فني 
سوريالي 

للفنان 
اندرو باينز 

ملتطوعني 
يقفون لقراءة 

صحف 
الصباح 

أثناء انتظار 
احلافلة على 

شاطىء 
هنلي 

باستراليا.



شمس احلروب التقليدية آخذة في الغروب وجنم 
احلروب اإللكترونية يزداد سطوعاً وقوة.

هذا ما يردده العديد من اخلبراء الذين يرون أن 
شبكة »اإلنترنت« ستكون ميدان القتال بني األطراف 
لهجمات  طبيعية  كنتيجة  املستقبل  في  املتنازعة 
املتسللني اإللكترونيني »الهاكرز« وعمليات التجسس 

اإللكتروني الصامت.
حالياً  الصني  ل��دى  أصبح  املثال  سبيل  وعلى 
اإللكترونيني  اجل��واس��ي��س  م��ن  اآلالف  ع��ش��رات 
في  اجلماعات  من  العديد  هنالك  بينما  العسكريني، 
الواليات املتحدة التي تعمل على تطوير أسلحة للقتال 
في احلرب اإللكترونية وتتورط في أول سباق تسلح 

إلكتروني يشهده العالم.
الكومبيوتر  أجهزة  متكَّنت   2007 العام  وفي 
احلكومية  وال��وزارات  البنوك  اختراق  من  الروسية 
الرئيسية  املواقع  على  حصار  وفرض  االستونية 
السياسية  واألح���زاب  البنوك  لتلك  اإللكترونية 
لثالثة  استونيا  في  احلكومية  واألجهزة  والصحف 

أسابيع.
كما فقد العديد من االستونيني القدرة على الدخول 
إلى مواقعهم اإللكترونية في البنوك وأماكن التسوق، 
وكان وزير الدفاع االستوني قد اكتشف هذا األمر 
عندما حاول قراءة إحدى الصحف الكبرى في البالد 

عبر موقعها اإللكتروني.
ووفقاً ملا قاله اخلبراء فإن هذا الهجوم االلكتروني 
السلطات  قيام  على  رداً  ج��اء  ال���روس  قبل  من 
االستونية بإزالة نصب تذكاري أقيم إلحياء ذكرى 
اجلنود السوفييت الذين قتلوا خالل احلرب العاملية 
الثانية ونقله من وسط العاصمة »تالني« إلى مقبرة 
يثبت  لم  أنه  إال  املدينة،  أطراف  على  تقع  عسكرية 

اإعداد: د. ح�شن توفيق

بشكل قاطع مسؤولية الروس عن هذا األمر.
العام  هذا الهجوم الذي تعّرضت له استونيا في 
في  أنه  إال  اإللكترونية،  احلروب  بداية  2007 شكَّل 

الواقع لن يكون احلرب األخيرة.
ووفقاً لتقرير صدر من قبل شركة تعمل في مجال 
التي  الدول  من  العديد  هنالك  فإن  الكومبيوتر،  أمن 
تستعد خلوض احلرب اإللكترونية في وقت أضافت 
دول مثل الواليات املتحدة وروسيا وفرنسا والصني 
الدفاعية،  ترسانتها  ضمن  اإللكترونية  األسلحة 
الشبكة  مواقع  حقن  األسلحة  هذه  بعض  وتتضمن 
معني  ببرنامج  الكومبيوتر  أجهزة  داخل  العنكبوتية 
قانونية  غير  إلكترونية  رسائل  إرسال  على  يعمل 
ومهاجمة تلك املواقع حيث مت تصميمه بحيث يؤدي 
وبنيته  العدو  اقتصاد  تدمير  إلى  أخرى  برامج  مع 
التحتية، إضافة إلى ذلك، فإن الصني أصبحت متتلك 
بينما  االلكترونيني،  اجلواسيس  من  اآلالف  عشرات 
للحرب  قيادة  مقر  بإنشاء  املتحدة  الواليات  قامت 
اإللكترونية، وذلك وفقاً ملجلة »سيانس إلوستريتيد« 

األمريكية.

ازدياد التهديدات االإلكرتونية

إذا كانت احلرب اإللكترونية الروسية على استونيا 
استمرت ثالثة أسابيع، فإن هنالك حروباً إلكترونية 
إذ  العشرين  القرن  مطلع  في  ما  بشكل  ب��دأت  قد 
اندلعت في العامني 1904 - 1905 حرب بني روسيا 
واليابان حاول الروس خاللها التشويش على خطوط 
االتصال الالسلكي لليابانيني بهدف إعاقة اتصاالتهم 
بشكل كبير، إال أن ما تعرضت له استونيا من حرب 
العالم  من  مختلفة  قطاعات  أنظار  جذبت  إلكترونية 
خاصة حلف »الناتو« الذي فتح مركز أبحاث خاصاً 

الدفاع  وزارة  اتخذت   2003 ع��ام  العراق  بغزو 
األميركية االستعدادات الالزمة لشن هجوم إلكتروني 
للرئيس  البنكية  األرصدة  بهدف جتميد  بغداد  على 
أو  للعراق  دفاعية  نفقات  أية  دفع  وإعاقة  العراقي 
رواتب أفراد اجليش العراقي، إال أن الرئيس األميركي 
شن  عدم  قرر  االبن  بوش  جورج  الوقت  ذلك  في 
هجوم إلكتروني حتى ال يتم شل القطاع املالي في 

العراق بشكٍل كبير.

التج�س�ص على �سبكة »االإنرتنت«

الفضاء  من  ال��ق��ادم  التهديد  أن  ال��واض��ح  من 
أن أصبح  بعد  االزدياد خاصة  آخذ في  االلكتروني 
بكافة  »االنترنت«  شبكة  على  اعتماداً  أكثر  العالم 
الهواتف  مجاالت  في  خاصة  وأشكالها  صورها 
قطاعات  إلى  إضافة  البيانات  وتخزين  واملصارف 
هذه  أصبحت  ولهذا  التحتية،  البنية  من  مختلفة 
استهدافها  ميكن  عسكرية  أهداف  مبثابة  املعلومات 

من قبل أي كمبيوتر أو دولة في العالم.
كما أدى ازدياد االعتماد على »االنترنت«  إلى فتح 
اإللكتروني  الفضاء  الستخدام  الدول  أمام  املجاالت 

في عمليات التجسس ومراقبة املعلومات والدعاية.
وخالل النزاع بني روسيا وجورجيا كان الهجوم 
يهدف  اجلورجية  »االنترنت«  مواقع  على  الروسي 

بشكل كبير إلى منع احلكومة اجلورجية من التواصل 
مع باقي أجهزتها املعنية خاصة اجليش.

ويتشابه هذا األمر مع ما حدث في العام 2006 
أنظمة  أن  األميركية  الدفاع  وزارة  ادع��ت  عندما 
ماليني  لثالثة  تعرضت  بها  اخلاصة  الكومبيوتر 
محاولة اختراق من قبل املتسللني والتي جاء معظمها 

من داخل الواليات املتحدة والصني.
مجهولة  أجنبية  حكومة  قامت   2008 العام  وفي 
عسكري  كومبيوتر  جهاز  في  ضارة  برامج  بزرع 
الشرق  في  األميركية  العسكرية  القواعد  إحدى  في 
األوسط، وقد متكن املهاجم من الوصول إلى خطط 

تتعلق بأعمال عسكرية.
وفي الفترة بني 2002 و2005 قالت وزارة الدفاع 
»تيتان  باسم  ُعرفت  عملية  إنه من خالل  األميركية 
احلساسة  املعلومات  من  الكثير  سرقة  متت  رين« 
للوزارة،  التابعة  »االنترنت«   من مواقع على شبكة 
حيث مت الكشف عن أن مرتكبي هذا األمر لهم عالقة 

بالصني.
ووفقاً للعديد من اخلبراء، فإن هذه الدولة أصبحت 
اإللكتروني  التجسس  عمليات  تتصدر  بأنها  ُمتهمة 
وازداد نشاطها في هذا املجال منذ أكثر من عقد من 
املواقع  من  العديد  اختراق  من  حيث متكنت  الزمن، 
التابعة لشبكات »االنترنت«  للجهات املعادية إضافة 

تضمنت  أهداف  من  اإلعالم  وسائل  ذكرته  ما  إلى 
األميركية  الدفاع  ووزارة  أميركياً  نووياً  مفاعالً 

ومكتب املستشارة األملانية أجنيال ميركل.

ات�ساع نطاق احلروب االإلكرتونية

للحرب  ُم��ح��دد  تعريف  اآلن  حتى  ي��وج��د  ال 
مركز  مدير  سبافورد  يوجني  أن  إال  اإللكترونية، 
يرى  بوردو  جامعة  في  األمنية  واملعلومات  التعليم 
ال  عاملنا  في  نشهدها  التي  اإللكترونية  احلرب  أن 
الدمار  من  مستوى  أي  إح��راز  وحدها  تستطيع 
»اإلنترنت«  مواقع  على  الهجوم  خالل  الضروري 
ولهذا  بالعدو،  اخلاصة  الكومبيوتر  أجهزة  واختراق 
ال يعتقد أن احلرب اإللكترونية هذه ستكون بديلة عن 

احلروب األخرى.
األطلسي  شمال  حلف  مثل  أخرى  جهات  أن  إال 
تهديدات  تأخذ  األميركية  املسلحة  والقوات  »الناتو« 

احلرب اإللكترونية على محمل اجلد.
وخالل القمة التي عقدها احللف في نوفمبر 2010 
اإللكتروني  الدفاع  إجراءات  اإلعالن عن توسيع  مت 
ووفقاً لتقرير نشر إثر االجتماع فإن حلف »الناتو« 
املعاصرة  النزاعات  في  اإللكترونية  احلرب  سيعتبر 
جزءاً من عقيدة الناتو وسيعمل على تقوية قدراته من 
أجل كشف ومنع أية محاوالت من األعداء الختراق 
الكومبيوتر ومواقع شبكة »اإلنترنت« سواء  أجهزة 
بكافة  التجسس  أو  تدميرها  أو  املعلومات  لسرقة 

أنواعه.
املتحدة  ال��والي��ات  وقَّعت  نفسه،  الوقت  وف��ي 
مجال  في  تعاون  اتفاقية  على  األوروب��ي  واالحت��اد 
اجلو  سالح  قيام  إلى  إضافة  اإللكترونية،  احلرب 
األميركي في العام 2010 بتحويل ثالثني ألف جندي 
من قطاع الدعم الفني إلى قطاع احلرب اإللكترونية.

ُتعتبر  التجسس  عمليات  إن  القول،  وميكن 
بعض  تقوم  حيث  اإللكترونية  احلرب  مظاهر  أحد 
األمنية  األنظمة  في  الثغرات  باستغالل  ال��دول 
طريق  عن  والتسلل  املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة 
املتسللني اإللكترونيني إلى أجهزة كومبيوتر ومواقع 

»اإلنترنت« التابعة للجهات املعادية.
ويقوم املتسللون في البداية بإجراء حتريات عن 
إلى  الوصول  وكيفية  مهاجمته  ستتم  الذي  الهدف 
أجهزة الكومبيوتر وإدخال أدوات التجسس بها والتي 
تساعدهم على التّحكم في األجهزة ونسخ ما بداخلها 

من كلمات السر وامللفات احلساسة وسرقتها.

باحلرب اإللكترونية في العاصمة االستونية »تالني«.
ومنذ اللحظات األولى الندالع أول حرب إلكترونية 
وفي  اإللكترونية.  الفضائية  التهديدات  تتوقف  لم 
العام 2008 غزت روسيا جارتها جورجيا مستخدمة 
الدبابات والطائرات احلربية، إال أنها اعتمدت وبشكل 
العنكبوتية  الشبكة  مواقع  تدمير  على  مباشر  غير 

للحكومة اجلورجية.
وفي العام 2009 قامت كوريا الشمالية باستخدام 
نحو خمسني ألف جهاز كمبيوتر وعن طريق الشبكة 
اإللكترونية  املواقع  على  الهجوم  في  العنكبوتية 

األميركية والكورية اجلنوبية.
متسللون  قام   2010 العام  من  يناير  شهر  وفي 
إلى  والدخول  »جوجل«  مواقع  باقتحام  صينيون 
بالصحفيني  اخلاصة  اإللكتروني  البريد  مواقع 
الصينيني  محاولة  ورغم  اإلنسان،  حقوق  ونشطاء 
عاملية  إدانة  لقي  أنه  إال  احلادث،  أهمية  من  التقليل 

خاصة من الواليات املتحدة.
وقد مت الكشف بعد ذلك عن أن هذا الهجوم كان 
جزءاً من عملية ضخمة تستهدف أكثر من عشرين 

مؤسسة وشركة أميركية.
واحداً  كان  »جوجل«  على  الصيني  الهجوم  هذا 
التي  السياسية  النزاعات  على  احلديثة  األمثلة  من 
تتم عبر الفضاء اإللكتروني، إال أنه ميكن القول إن 
اإللكترونية  أو  العنكبوتية  الشبكة  على  عاملية  حرباً 
بني القوتني العظميني، لم تبدأ بعد، إال أن احتماالت 

اندالعها أصبحت قائمة.
وي��ق��ول ح��م��دون ط��وري األم��ني ال��ع��ام الحت��اد 
املتحدة  لألمم  التابع  الدولي  الالسلكية  االتصاالت 
الفضاء  في  حت��دث  قد  القادمة  العاملية  »احل��رب 
املتحدة  الواليات  قيام  قبل  الواقع  وفي  اإللكتروني، 

علوم و تكنولوجيا
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عزيزي القارئ.. نضع بني يديك سؤالني أجب عنهما بالشكل 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

ال�سوؤال االأول وجائزته : قلم فاخر

٭ ا�صت�صافت مدينة العني املوؤمتر العربي الأول لقادة 

ال�صرطة والأمن العام، وذلك يف العام:

> 1971م.     > 1972م.      > 1973م.

ال�سوؤال الثاين وجائزته : قلم فاخر

٭ ماذا تعني مفردة »انقفظ« يف اللهجة الإماراتية؟

الفائز بالسؤال األول العدد »493«
حممد �صالح �صامل

الفائز بالسؤال الثاني العدد »493«
ح�صن �صامل حممد العبديل

حل مسابقة العدد »493«
حل السؤال األول:  في يناير عام 1957

حل السؤال الثاني: الشبك الذي يستعمله الصيادون لصيد األسماك.  

كوبون ال�سوؤال االأول العدد )494(

كوبون ال�سوؤال الثاين العدد )494(

مسابقة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �شامل

حتتوي هذه ال�صبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�صم

اإىل 9 خانات �صغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزم��ة من 

1 اإىل9، �صرط عدم تكرار الرق��م اأك��ث���ر من مرة واحدة يف كل مرب���ع كبري 
ويف كل خط اأفقي وعمودي.

سودكو

9 6 7 3

2 1 9

8 2 9 7

1 2 8

6 9 4

3 6 5

6 2 5

8 3 7

4 2 7 5 1

نزهة

تعرف اإىل الأماكن ال�صحيحة للكلمات واكت�صف 

مع احلل ال�صحيح الكلمة املفقودة.

متاهة الكلمات

1- أنكر.
2- نقاش.
3- هباء.

4- غصن.

5- مدينة أردنية.
6- تبع.

7- ترعرع.
8-حنني.
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مما يؤثر في الناس تأثيراً كبيراً هو أن ندلهم على اخلير 
و ننهاهم ونحذرهم من الشر و لكن بالتي هي أحسن ، فإن 
الرفق جميل في كل شيء وما وضع في شيء إال زانه وما 
نزع من شيء إال شانه وإن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر 
يجب أن يتبع ُسنة سلفنا الصالح الذين إذا أمروا باملعروف 
أسلوب  عن  بعيداً  كان  املنكر  عن  نهوا  وإذا  باملعروف  كان 
اجلفاف والغلظة والشدة }فبما رحمة من الله لنت لهم ولو 
آية  القلب النفضوا من حولك{ »آل عمران  غليظ  كنت فظاً 
159«، وقال الله عز وجل لكليمه موسى ومعه هارون: }اذهبا 
ر أو يخشى{.  إلى فرعون إنه طغى فقوال له قوالً ليناً لعلّه يتذكَّ

»سورة طه - اآليتان 43 - 44«.
ومن درر املواعظ واحلث على اخلير ما حكاه الفضل بن 
الربيع: حج أمير املؤمنني هارون الرشيد، فبينما أنا نائم مبكة، 
إذ سمعت قرع الباب، فقلت: َمْن هذا؟، قال أجب أمير املؤمنني 
)هارون(.. فخرجت مسرعاً، فقلت: يا أمير املؤمنني لو أرسلت 
إلّي ألتيتك. فقال: ويحك.. قد خطر في نفسي شيء.. فأنظر 
لي رجالً أسأله. فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة. فقال: امِض 
بنا إليه .فأتيناه. فقرعت الباب، فقال: من ذا؟ قلت: أجب أمير 
املؤمنني فخرج مسرعاً. فقال: يا أمير املؤمنني لو أرسلت إليَّ 
ألتيتك. فقال له: خذ ملا جئناك له- رحمك الله- فحدثه ساعة.. 

ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم. قال: اقض دينه.
أنظر  شيئاً..  صاحبك  عني  أغنى  ما  قال:  خرجنا  فلما 
)أبوبكر  بن همام  عبدالرزاق  فقلت: هاهنا  أسأله.  لي رجالً 
حافظ  الصنعاني،  احلميري  نافع  بن  همام  بن  عبدالرزاق 
ه�(.   211 سنة  توفي  »املصنف«،  كتاب  وصاحب  ومحدث 
فقال: امِض بنا إليه. فأتيناه. فقرعت عليه الباب. فقال: من 
هذا؟ فقلت: أجب أمير املؤمنني. فخرج مسرعاً. فقال: يا أمير 
املؤمنني لو أرسلت إلي ألتيتك. قال:خذ ملا جئناك له -رحمك 
يا  .قال:  الله- فحادثه ساعة. ثم قال:أعليك دين؟ قال: نعم 

عباسي. اقض دينه. ثم انصرف.
رجالً  لي  أنظر  شيئا..  عني صاحبك  أغنى  ما  لي:  فقال 
أسأله.. قلت: هاهنا الفضيل بن عياض. فقال: إمِض بنا إليه. 
فأتيناه.وإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها. قال: 
اقرع الباب. فقرعته. فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير املؤمنني. 
أما عليك  الله..  املؤمنني؟ فقلت: سبحان  فقال: مالي وألمير 
الغرفة..فأطفأ  إلى  ارتقى  ثم  الباب..  ففتح  فنزل  طاعته؟ 
فجعلنا جنول  فدخلنا  البيت.  زاوية  إلى  التجأ  ثم  السراج.. 
عليه بأيدينا.. فسبقت كف )هارون( قبلي إليه. فقال: يا لها 
من كف.. ما أنعمها وألينها إن جنت غداً من عذاب الله. فقلت 

في نفسي: ليكلمنه الليلة بكالم نقي من قلب نقي..
عمر  إن  فقال:  الله-  له- رحمك  ما جئناك  له: خذ  فقال 
بن عبدالعزيز ملا وليَّ اخلالفة دعا سالم بن عبدالله )سالم 
بن عبدالله بن عمر بن اخلطاب العدوي القرشي، أحد فقهاء 
106ه�(،  سنة  توفي  التابعني،  علماء  ومن  السبعة،  املدينة 
ومحمد بن كعب القرظي )أبوحمزة محمد بن سليم القرظي 
120ه�(، ورجاء بن حيوة  تابعي وفقيه، توفي سنة  املدني، 
)أبواملقدام رجاء بن حيوة بن جرول الكندي، شيخ أهل الشام، 
بهذا  ابتليت  قد  لهم:  فقال  120ه�(،  توفي  في عصره،  ِعلماً 

أعد اخلالفة بالء.. وعددتها  أنه  أي  ..فأشيروا علي..  البالء 
أنت وأصحابك نعمة.

فقال له سالم بن عبدالله: إن أردت النجاة من عذاب الله 
فصم عن الدنيا وليكن إفطارك منها املوت..

الله  النجاة من عذاب  أردت  إن  له محمد بن كعب:  وقال 
فليكن كبير املسلمني عندك أباً وأوسطهم عندك أخاً وأصغرهم 

عندك ولداً.. فوقر أباك و أكرم أخاك و حتّن على ولدك.
الله  النجاة من عذاب  وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت 
فأحب للمسلمني ماحتب لنفسك وأكره لهم ماتكره لنفسك.. 

ثم مت إذا شئت..
وإني ألقول لك هذا.. و إني ألخاف عليك أشد اخلوف في 

يوم تزل فيه األقدام ..
فهل معك- رحمك الله- مثل هؤالء.. من يشير عليك أو 
يأمرك مبثل هذا ؟ فبكى هارون بكاًء شديداً حتى غشي عليه..

فقلت له: أرفق بأمير املؤمنني.. قال: يا ابن أم الربيع تقتله 
أنت وأصحابك، وأرفق به أنا!

أمير  يا  بلغني  الله..فقال:  رحمك  زدني  أفاق..فقال:  ثم 
املؤمنني أن عامالً لعمر بن عبدالعزيز ُشكي إليه..قال: فكتب 
إليه عمر: يا أخي اذكر طول سهر أهل النار في النار مع خلود 
إلى األبد.. فإن ذلك يطرد بك إلى باب الرب نائماً ويقظان.. 
وإياك أن ينصرف بك من عند الله إلى النار فيكون آخر العهد 
ومنقطع الرجاء.. قال: فلما قرأ الكتاب طوى البالد حتى َقِدم 
على عمر، فقال له: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك.. وال 

وليت لك والية حتى ألقى الله..
رحمك  زدني-  له:  قال  ثم  شديداً..  بكاًء  هارون  فبكى 
الله- فقال: يا أمير املؤمنني.. إن العباس عم املصطفى)](.. 
فقال  والتسليم  الصالة  أفضل  عليه  النبي  إلى  جاء  وعندما 
له: أّمرني. فقال له الرسول )](: )ياعباس.. يا عم النبي.. 
نفس جتنيها خير من إمارة ال حتصيها.. إن اإلمارة حسرة 
أحد  على  تتأمرن  ال  أن  استطعت  القيامة..فإن  يوم  وندامة 

فافعل(.
رحمك  زدني  له:  قال  ثم  شديداً  بكاًء  هارون  فبكى  قال 
الله عن هذا  الذي يسألك  أنت  الوجه..  يا حسن  قال:  الله.. 
النار فافعل..  اخللق.. فإذا استطعت أن تقي هذا الوجه من 
وإياك أن تصبح و متسي وفي قلبك غش لرعيتك.. فإن النبي 
)](: )من أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة اجلنة(.البخاري 

)7151(، مسلم..إميان )142(.
فبكى هارون بكاًء شديداً ثم قال: عليك دين؟ قال: نعم.. 
دين لربي لم يحاسبني عليه.. فالويل لي إن سألني والويل لي 
إن ناقشني والويل لي إن لم أُلهم حجتي.. فقال: إمنا أعني من 
دين العباد .قال: إن ربي لم يأمرني بهذا.. إن ربي أمرني أن 
أصدق وعده و أطيع أمره ..فقال: )وما خلقت اجِلنَّ واإلنس 
إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق و ما أريد أن يطعمون، 
 56 اآليات  )الذاريات-  املتني(.  القوة  الرّزاق ذو  الله هو  إن 

إلى 58(.
على  بها  وتقَو  فأنفقها  خذها  دينار..  ألف  هذه  له:  فقال 
عبادة ربك.. فقال: يا سبحان الله ..أنا أدلك على النجاة وأنت 
تكافئني مبثل هذا..! سلمك الله وفقك، ثم صمت.. فلم يكلمنا.. 

الموعظة الحسنة

 ي�صرنا ا�صتقبال ا�صتف�صاراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�صرعية، و�صيتوىل الإجابة عنها الدكتور عمر عبد الكايف.

فتاوى الناس
fatawyalnas@gmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02
ص.ب: 38999 

>  هل اإذا قمنا بزيارة للقبور و�سلَّمنا على املوتى هل يرّدون علينا 
�سالمنا؟

- ورد عن النّبّي »]« أّنه قال: »ما من أحد مّر بقبر أخيه املؤمن كان يعرفه 
في الدنيا، فسلّم عليه إاّل عرفه ورّد عليه الّسالم«، وورد عن النّبّي »]« )أّنه أمر 
بقتلى بدر، فألقوا في قليب، ثّم جاء حتّى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم: يا فالن 
ابن فالن، ويا فالن ابن فالن، هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقاً، فإّني وجدت ما 
وعدني رّبي حقاً، فقال له عمر: يا رسول اللّه، ما تخاطب من أقوام قد جيّفوا، فقال 
عليه الصالة والسالم: والّذي بعثني باحلّق، ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم، ولكنّهم 
ال يستطيعون جواباً«، وورد عن النّبّي »]« أّنه قال:»إّن العبد إذا وضع في قبره 
وتولّى عنه أصحابه إّنه ليسمع قرع نعالهم«، ولهذا أمر النّبي »]« بالّسالم على 
املوتى، حيث جاء أّنه »]« كان يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: »الّسالم 

عليكم أهل الّديار من املؤمنني واملسلمني، وإّنا إن شاء اللّه بكم لالحقون«. 
هذا اخلطاب  لكان  ذلك  ولوال  ويعقل،  ملن يسمع  القيّم: وهذا خطاب  ابن  قال 
مبنزلة خطاب املعدوم واجلماد، والّسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت اآلثار 

بأّن امليّت يعرف زيارة احلّي له ويستبشر به. 
وجاء في فتاوى العّز بن عبد الّسالم: والّظاهر أّن امليّت يعرف الّزائر، ألّنا أمرنا 

بالّسالم عليهم، والّشرع ال يأمر بخطاب من ال يسمع.

> هل تعود اإلينا اأرواحنا يف عامل الربزخ؟
زمان  وله  العلماء:  قال  واآلخرة،  الدنيا  بني  احلاجز  هاهنا:  بالبرزخ  املراد   -
ومكان وحال، فزمانه من حني املوت إلى يوم القيامة، وحاله األرواح، ومكانه من 
القبر إلى علّينّي ألرواح أهل الّسعادة، أّما أهل الّشقاوة فال تفتح ألرواحهم أبواب 

الّسماء، بل هي في سّجني مسجونة، وبلعنة اللّه مصفودة.
هذا وقد اختلف العلماء في السؤال في القبر، هل يقع على البدن أم على الروح 

أم يقع عليهما معاً، وذلك على أربعة أقوال: 
األّول: جلمهور علماء أهل السنّة، وهو أّن الروح تعاد إلى اجلسد أو بعضه، وال 

مينع من ذلك كون امليّت قد تتفّرق أجزاؤه، ألّن اللّه قادر على أن يعيد احلياة إلى 
جزء من اجلسد، ويقع عليه السؤال، كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه، قال ابن 
حجر الهيتمي: ويجوز أن ترجع الروح في حال آخر وأمر ثان، وبعودها يرجع 
امليّت حيّاً، وهو املعبَّر عنه بحياة القبر عند إتيان امللكني للسؤال، فإذا ردَّت إليه 
احلياة، للجسم والروح، تبعتها اإلدراكات املشروطة بها، فيتوّجه حينئٍذ على امليّت 

السؤال، ويتصوَّر منه اجلواب.
احلياة  ليست  للمسألة  القبر  في  باحلياة  املراد  العسقالني:  حجر  ابن  وقال 
وتصرفه،  وتدبيره  بالبدن  الروح  فيها  تقوم  الّتي  الدنيا  في  املعهودة  املستقّرة 
الّذي  االمتحان  لفائدة  إعادة  مجّرد  بل هي  األحياء،  إليه  يحتاج  ما  إلى  وحتتاج 

وردت به األحاديث الّصحيحة، فهي إعادة عارضة.
الثّاني: ألبي حنيفة والغزالّي: وهو التّوقف. قال الغنيمّي احلنفي: وأعلم أّن أهل 
 ، احلّق اّتفقوا على أّن اللّه يخلق في امليّت نوع حياة في القبر، قدر ما يتألّم ويلتذَّ

لكن اختلفوا في أّنه هل تعاد الروح إليه أم ال؟
الثّالث: البن جرير وجماعة، وهو أّنه يقع على البدن فقط، وأّن اللّه يخلق فيه 

إدراكاً بحيث يسمع ويعلم ويلتذ ويألم.
الّرابع: البن هبيرة وغيره: وهو أّن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود 

إلى اجلسد.
فذهب ابن هبيرة والغزالي إلى أّن التّنعيم والتّعذيب إمّنا هو على الروح وحدها.

والبرزخ هو أّول دار اجلزاء، وعذاب البرزخ ونعيمه أّول عذاب اآلخرة ونعيمها، 
وهو مشتق منه، وواصل إلى أهل البرزخ، يدل على ذلك ما ورد عن النّبّي »]« 
في نعيم القبر وعذابه بعد سؤال امللكني: »فينادي مناٍد من الّسماء - في حّق املؤمن 
الّصادق- أن َصَدق عبدي، فافرشوه من اجلنّة، وافتحوا له باباً إلى اجلنّة، وألبسوه 
من اجلنّة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، وُيفتح له فيها مدَّ بصره«. أّما في حّق 
الكافر: »فينادي مناٍد من الّسماء: أن كذب، فافرشوه من النّار، وألبسوه من النّار، 
وافتحوا له باباً إلى النّار. قال: »فيأتيه من حرِّها وسمومها، ويضيّق عليه قبره، 

حتّى تختلف فيه أضالعه«. 
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إشراقات إيمانية

اإن اأردت النجاة 

من عذاب اهلل 

فاأحب للم�شلمني 

ماحتب لنف�شك 

واأكره لهم ماتكره لنف�شك.. 

فخرجنا من عنده.. فلما أن صرنا على الباب.. قال 
لي هارون: يا عباسي.. إذا دللتني على رجل فدلني 

على مثل هذا.. هذا سيد املسلمني.
قال: فبينما نحن كذلك إذ دخلت عليه امرأة من 
نسائه.. فقالت: يا هذا.. قد ترى سوء ما نحن فيه 
به..  تفرجنا  املال  هذا  قبلت  فلو  احلال..  من ضيق 
قال: مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون 
من كسبه، فلما كبر نحروه وأكلوا حلمه.. فلما سمع 
هارون الكالم قال: نرجع فعسى أن يقبل املال.. قال: 
فدخل فلما علم فضيل خرج فجلس على تراب في 
السطح على باب الغرفة.. وجاء هارون فجلس إلى 
جنبه.. فجعل يكلمه.. فلم يجبه.. فبينما نحن كذلك 
إذ خرجت جارية سوداء.. فقالت: ياهذا.. قد آذيت 
قال   - الله  رحمك   - فانصرف  الليلة  منذ  الشيخ 

فانصرف.
وصية  التفسير  كتب  بعض  في  وردت  ولقد 
اخلضر ملوسي )$( ملا حان لهما أن يتفرقا فقال 
اخلضر ملوسي )$(: لو صبرت التيت على ألف 

عجب كل عجب أعجب مما رأيت ،فبكى موسى على 
فراقه، ثم قال موسى للخضر أوصني يا نبي الله، 
فقال له اخلضر: يا موسى اجعل همَّك في معادك وال 
تخض فيما ال يعنيك وال تترك اخلوف في أمنك وال 
تيأس من األمن في خوفك وتدبر األمور في عالنيتك 

وال تذر اإلحسان في قدرتك.
فقال له موسى زدني يا نبي الله.

وال  واللجاجة  إياك  موسى  يا  اخلضر:  له  فقال 

متش في غير حاجة وال تضحك من غير عجب وال 
الندم وأبِك  من اخلطائني بخطاياهم بعد  ُتعيِّر أحداً 

على خطيئتك يا ابن عمران.
الله  الوصية، فامت  فقال له موسى قد بلغت في 
عليك نعمته وعمرك في طاعته وكألك »أي حفظك« 

من عدوه.
له موسى  أنت، فقال  له اخلضر وأوصني  فقال 
إياك والغضب إال في الله وال ترض عن أحد إال في 
الله وال حتب لدنيا وال تبغض لدنيا فإن ذلك يخرج 
من اإلميان ويدخل في الكفر. فقال له اخلضر لقد 
وأراك  طاعته  على  الله  فأعانك  الوصية  في  ابلغت 
السرور في أمرك وحببك إلى خلقه وأوسع عليك من 

فضله، فقال موسى آمني.
إن الوصايا الصادقة واملوعظة احلسنة تترك في 
نفوس املعتبرين وأولي األلباب األثر احلسن الطيب 
ونحن أمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ولكن 
واملوعظة  باحلكمة  ولكن  بالغلظة  أو  بالشدة  ليس 

احلسنة.
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ما هي
مشكلتك؟

هذا الباب هو خدمة تقدمها 

لديهم  الذين  لقرائها   999
اأ�صئلة اأو ت�صاوؤلت عن 

اجلوانب النف�صية التي ميرون 

فيها وكذلك لتثقيف القارئ 

باجلوانب النف�صية

 للحياة الأُ�صرية والعملية.

 يرجى اإر�صال اأ�صئلتكم وا�صتف�صاراتكم 

 و�صيتم التعامل ب�صرية تامة مع هويات القراء  

الربيد اللكرتوين:

  araa999@gmail.com
رقم الفاك�ش:

+9712 4194499

اإعداد: اأمرية الري�شي

وردتنا عدة رسائل 
واستفسارات من أولياء 
األمور حول االنعكاسات 
احملتملة على األطفال 
واملراهقني الذين 
يستخدمون الهواتف 
الذكية مثل »البالكبيري« 
وما هي الرقابة املطلوبة 
من ِقبلهم على استخدام 
أوالدهم لهذه األجهزة؟

للتوا�ضل
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األخصائي  إل��ى  ال��ت��س��اؤالت  بهذه  توجهنا 
الهاتف  فقال:  محمد  خميس  عبدالله  االجتماعي  
عصر  في  منها  الب��د  ض��رورة  أصبح  املتحرك 
الصفقات  وتعقد  املسافات  ُتطوى  به  السرعة، 
وجُترى املباحثات بالنسبة للتجار ورجال األعمال، 
كثيرة،  سلبيات  فله  السن  وصغار  للمراهقني  أما 
تكوين  من  وميّكنهم  الدراسة،  عن  يشغلهم  فهو 
عالقات مشبوهة مع أشخاص غير معروفني، مما 
قد ُيعّرضهم لالبتزاز، كما قد يفقدهم التركيز في 

حياتهم اليومية والدراسية.
والهاتف املتحرك ضرورة من ضرورات احلياة 
بالتواصل مع  األمر  لولي  األيام، فهو يسمح  هذه 
خارج  كان  إذا  عليهم  ليطمئن  وقت  أي  في  أبنائه 
البيت في أغلب الوقت بسبب العمل أو غيره، إال أن 
ذلك ال مينع من القول بأن سلبيات الهاتف املتحرك 
على األبناء أكثر من إيجابياته، خاصة إذا كان هذا 

كيف أحمي
أطفالي منها؟

الهاتف املتحرك من الهواتف الذكية والتي ظهرت في 
السنوات األخيرة مثل  )البالكبيري( الذي أصبحنا 
نراه بني أيدي الكبار واملراهقني وحتى صغار السن 
على حٍد سواء، إما بدافع الفضول أو بدافع التقليد 
النتشاره بني شتى فئات املجتمع، لدرجة أن الذي 
الهاتف يوصف في بعض  اقتناء مثل هذا  يرفض 
الفئات  جميع  أدمنت  فقد  »رجعي«،  بأنه  األحيان 
رابطاً  أصبح  أن  بعد  »البالكبيري«  على  العمرية 
يجمع بينهم وبني من يريدون التواصل معهم في 
الصور  تبادل  من  مُيكنهم  كما   ، وزمان  مكان  أي 

والرسائل الصوتية بشكل فوري.

�سلبيات

وتطرق إلى  عيوب جهاز »البالك بيري«، فقال: 
إنها تتمثل في أن الطفل أو املراهق يكون على اتصال 
دائم بالبريد اإللكتروني و»الشات«مما يجعله منعزالً 

متاماً عن محيطه وعن عائلته طوال الوقت، ويفقد 
تركيزه مع من حوله مما يؤدي إلى نشوب خالفات 
عديدة بني املستخدم ومن حوله. وهو أيضاً وسيلة 
كبيرة ملضيعة الوقت في تبادل احملادثات الكتابية 
)الشات( في أمور غير نافعة في كثيٍر من األحيان، 
وكذلك أصبح من أهم وسائل اإلشاعة بني الناس 
فسرعة ومجانية التراسل جعلته كذلك، إضافة إلى 
إمكانية إنشاء مجموعات هدفها الترفيه والتسلية أو 
األخبار وما فيها من روابط سيئة أو أفكار تخريبية 
أو محرمات كالغيبة أو االستهزاء والشماتة. وهو 
مجال كبير للعالقات بني البنات واألوالد والتراسل 
عبر الشات والصور واملقاطع التي قد تتطور إلى 
لقاء وأمور سيئة أخرى، كما أعطى »البالكبيرى« 
اجلرأة للفتيات لنشر صورهن بطرق مختلفة سواء 
للمجموعة  وإرسالها  املالبس  أو  أو اجلسم  الوجه 
حتفظ  ذلك  وبعد  للتعريف  كصورة  وضعها  أو 
مبدأ  الصورة من  يكون وضع  الغير، وقد  ويراها 
الثقة بني املجموعة ولكن ما أسهل ما تنتقل للغير. 
كما يوفر اجلهاز خدمة االتصال »باإلنترنت« مما 
يجعل الوصول لبعض املقاطع السيئة والصور أمراً 
سهالً، فقط يرسل أحد املشتركني للمجموعة الرابط 

ويتم الدخول عليه.

حتذيرات

هذا  انتشار  م��ن  خميس  عبدالله  وح��ذر 
متابعة  يتوجب  مما  أطفالنا،  أيدي  بني  اجلهاز 
طريق  عن  وذلك  عليهم،  رقابة  وفرض  األهل 
ومعرفة  احتياجاتهم  ومتابعة  منهم  التقّرب 
األب  يكون  أن  مبعنى  وميولهم  اهتماماتهم 
صديقاً البنه وتكون األم صديقة البنتها، وهذا 
أقصى ما ميكن أن نتبعه معهم في هذا الزمان 
بسرعة  طريقها  تشق  التقنيات  أصبحت  الذي 
وبسهولة إلى كافة أفراد املجتمع كافة وخاصة 
األطفال واملراهقني الذين يقبلون على كل ما هو 

جديد، إلشباع فضولهم وحبهم للمعرفة.

�سلبيات واإيجابيات

كما توجهنا بالتساؤالت نفسها إلى الدكتور سعد 
اخلدمات  »إدارة  في  النفسي  األخصائي  الرفاعي 
الطبية« في شرطة أبوظبي الذي قال: إن للهواتف 

الذكية تأثيراً نفسياً على األطفال، ومن سلبيات هذه 
تعتبر  حيث  دراسته  عن  الطفل  انشغال  الهواتف: 
أنها تؤثر  أهم مراحل عمره، كما  املرحلة من  هذه 
كثيراً على صحته البدنية بسبب انشغاله وعدم توفر 
الوقت الكافي للجلسات االجتماعية واألسرية والتي 
هي أساس زرع القيم والعادات )اجلو األُسري  وما 
يكتنف  هذه اجللسات من عادات وتقاليد وعبارات 
هذا  كون  األج��داد(،  وقصص  واإلرش��اد  النصح 
العمر من األعمار احلرجة، حيث تبدأ نواة التطّور 
اجلنسي لدى الطفل مما يوفر لديهم شعوراً نحو 
يؤدي  قد  وهذا  اجلديدة،  احتياجاتهم  عن  البحث 
وانفتاح  اجلنسي.   والنمو  للتطّور  فهم سيئ  إلى 
الطفل أمام هذه األجهزة واطالعه على مواقع كثيرة 
يخلقان لديه شعوراً منحرفاً وغير مقبول اجتماعياً 
قد  عاملية  عادات  على  واالط��الع  وقانونياً  ودينياً 
تكون منحرفة وال تنسجم مع عادات ديننا احلنيف، 
واالجتماعية  والعائلية  املدرسية  النشاطات  وقلة 
)حرمانهم من عالقة اجلماعة والتي يتعلمون منها 

التعاون واحملبة واأللفة والعمل التطّوعي(.
وال يغفل الرفاعي إيجابيات هذه الهواتف الذكية 
الطفل  نضوج  في  علمياً  تساهم  يقول،  كما  فهي 
علمية وتثقيفية حلاجات  تقدمي خدمات  من خالل 

األطفال املدرسية.
وعن اآلثار النفسية الستخدام هذه التقنيات 
يقول الرفاعي: في عملي كطبيب الحظت الكثير 
اجلوانب  نتيجة  احلديثة  النفسية  املشاكل  من 
السلبية ملثل هذه األجهزة فمثالً الحظت حاالت 
النفسي وسبب ذلك اضطراب  تشبه االنفصام 
النسيج االجتماعي للطفل نتيجة ضعف التواصل 
واألصدقاء  واملجتمع  األه��ل  مع  االجتماعي 
واملدرسة. أيضاً الحظت أن بعض األبناء في هذا 
السطحي،  بشكلها  اجلرمية  يرتكبون  قد  العمر 
أن  حتى  غالياً،  الثمن  يدفعون  يجعلهم  قد  مما 
بعضهم قد يدفعهم ذلك إلى الوقوع في سجن 

األحداث.

مواجهة

التأثير  تفادي  ميكن  أنه  إلى  الرفاعي  ويشير 
السلبي للهواتف الذكية، من خالل املعرفة احلقيقية 
املدرسة  وكذلك  األسرة،  قبل  من  األجهزة  لهذه 
احلد  على  الثالثة  األطراف  هذه  واتفاق  واملجتمع، 
األطفال وفي  األجهزة بني هؤالء  انتشار هذه  من 
هذه املراحل بالذات، مؤكداً على دور اإلعالم الكبير، 
حيث يلعب اإلعالم دوراً مؤثراً في ذلك من خالل 
الالزمة  الضوابط  توضيح  وكذلك  التوعية،  برامج 

لكافة شرائح املجتمع.

م�سوؤولية االآباء

ويشير الرفاعي إلى أن اآلباء واألمهات يتحملون 
ألنهم  اجلانب،  هذا  في  ج��داً  الكبيرة  املسؤولية 
من  سواهم  قبل  ألطفالهم  األجهزة  هذه  يوفرون 
هؤالء  يعرف  أن  يجب  أخرى  ناحية  ومن  ناحية، 
وتأثيراتها  األجهزة  هذه  أهمية  مفصل  وبشكل 
يتحملوا  أن  يجب  وهنا  أبنائهم  على  السلبية 
تعرض  حال  في  والقانون  الله  أم��ام  املسؤولية 
املذكورة سالفاً.  املشاكل  من  مشكلة  أبناؤهم ألي 
أيضاً يجب على اآلباء أن يشرحوا ألبنائهم بشكٍل 
يجب  وأنه  األجهزة  لهذه  السيئة  اجلوانب  مبسط 
على  والتأكيد  فقط  إيجابياً  منها  االستفادة  علينا 
اجلوانب اإليجابية والعلمية التي تساهم في تطور 

األبناء علمياً وفكرياً وثقافياً.

»البالكبيري« وأخواته.. 

 د. سعد الرفاعيعبدالله خميس
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مجهوالً ومتعدد األسباب، ولكن هناك عوامل عامة لها تأثير سلبي على مستويات 
ضغط الدم، مثل: السمنة، واإلفراط في تناول امللح، واإلفراط في شرب الكحول، 
وكذلك قلة النشاط واحلركة، ورغم أن هناك عالجاً بالعقاقير يوصف من ِقبل 

األطباء، إال أن الغذاء قد يكون أحد أسباب الوقاية، وكذلك عالجه.

ن�سائح مهمة

املرضى  بيطار  محمود  الدكتور  ينصح  املرتفع،  الدم  ضغط  من  وللوقاية 
باإلقالل من تناول الدهون املشبعة مثل السمن، الزبدة، والقشطة، وكذلك االبتعاد 
وبعض  احلمراء،  واللحوم  والكبدة،  املخ،  مثل  الكوليسترول  عالية  األغذية  عن 
املأكوالت البحرية مثل الربيان وأم الربيان حيث حتتوى على كميات كبيرة من 
الدهون، وهذا اإلجراء يحد من خطر حدوث أمراض القلب واألوعية، وضرورة 
زيادة تناول اخلضار، والفواكه، والبقول »فول وعدس«، وكذلك احلبوب الكاملة، 
أن  بدون دسم، كما  أو  الدسم  قليلة  األلبان  باستهالك منتجات  أيضاً  وينصح 
بعض العناصر املعدنية مثل: الكالسيوم واملاغنسيوم والسيلينوم وفيتامني »ج« 

ومضادات األكسدة لها دور مباشر ونافع في خفض ضغط الدم.

اأعرا�ص املر�ص

أعراض،  بأية  يشعرون  ال  الدم  ارتفاع ضغط  أغلب مرضى  أن  إلى  وأشار 
ولكن من املمكن ظهور أعراض ناجتة عن مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، ومن 
هذه األعراض: عدم اتزان وصداع، ونزيف أنفي، وألم في مؤخرة الرأس عند 
االستيقاظ في الصباح، وألم في الصدر، وضيق في التنفس، واختالل في الوعي 
والتركيز، وضعف في األطراف، وتشنجات، وعدم وضوح الرؤية وضعف في 

البصر.
أما األعراض والعالمات األخرى، فأكد الدكتور بيطار على أنها تكون ناجتة 
عموماً عن مضاعفات أو حاالت أخرى تؤدي إلى اإلصابة بارتفاع ضغط الدم 
بشكل  والتبول  العام،  والضعف  العضالت،  وتشنج  الزائد،  التعرق  وتتضمن: 

متكرر، وخفقان القلب بسرعة.

اآثار وم�ساعفات

بشكل عام، ارتفاع ضغط الدم له مضاعفات سلبية كبيرة على جميع أعضاء 
اجلسم، إال أن أكثر األعضاء تأثراً هي القلب والكلى والدماغ على التفصيل التالي:
القلب: نتيجة لإلصابة بارتفاع ضغط الدم ال يحصل القلب على الكمية الالزمة 
من الدم واألوكسجني، مما قد يؤدي إلى انسداد الشريان التاجي واإلصابة بنوبة 
قلبية، كما أن هذا النقص املزمن في تروية القلب قد يؤدي إلى موت جزء من 
عضلة القلب وتوقف القلب عن النبض، مما يتسبب في بعض األحيان في الوفاة.
الدماغ: نتيجة لضيق الشرايني تقل تروية الدماغ بالدم، مما يؤدي إلى نوبة 
النوبة  بالشلل، وقد حتدث  للقوة واإلحساس  تأتي على صورة فقدان مفاجئ 
 ) دماغي  نزيف   ( الدماغ  في  الشرايني  أحد  متزق  نتيجة  الدماغية(  )السكتة 
مؤثرة على وظائف الدماغ، ودخول املريض في غيبوبة واإلصابة بالشلل أو إلى 

اإلصابة بجلطة باملخ.
فنتيجة  بالدم،  األعضاء  تروية  نقص  إلى  يؤدي  الدم  ارتفاع ضغط  الكلى: 
لنقص تروية الكلى تقل قابليتها للتخلص من الفضالت والسموم، وهذا ما يسمَّى 

بالقصور أو الفشل الكلوي الذي يترتب عليه تراكم املواد السامة في الدم.
العيون:حصول نزيف ميكن حدوثه بقاع العني، وإذا لم يعالج، فإنه قد يؤدي 

إلى العمى.

في  ولكنه  شائع،  مرض  املرتفع  الدم  ضغط 
عليه  يطلق  للغاية-  خطير  مرض  نفسه  الوقت 
به  املصابني  معظم  ألن  الصامت«،  »القاتل  اسم 
قد ال يشعرون بأية أعراض، بينما إذا لم يعالج 
هذا املرض وظل ضغط الدم مرتفعاً، فسيؤدي هذا 
إلى اإلصابة باألزمات القلبية والصدمات الدماغية 
وأمراض الكلى وغيرها من األمراض الناجتة عن 
إتالف الشرايني باجلسم، لهذا يعتبر عالج ضغط 
على  مستقراً  ال��دم  ضغط  وإبقاء  املرتفع  ال��دم 
ملنع حدوث  مهماً وحيوياً  أمراً  الطبيعية  معدالته 

هذه املضاعفات اخلطيرة. 
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمود بيطار-

طبيب عام في »إدارة اخلدمات الطبية« في شرطة 
أبوظبي- أن مرض ارتفاع ضغط الدم هو الصديق اللدود الذي يصاحب املريض 
فترة طويلة من حياته، وميكن للمريض عن طريق تعديل أسلوب حياته ومتابعة 

العالج التغلب على هذا املرض والتمتع بحياة مديدة بدون مضاعفات.
وينصح د. محمود بيطار مرضى ارتفاع ضغط الدم ُمحدداً طرق العالج في 

ثمان نقاط:
إلى  الوزن يؤدي  إن نقص  بالسمنة، حيث  املصاب  املريض  تقليل وزن   -1

انخفاض ضغط الدم.
2- ممارسة الرياضة مثل ركوب الدراجة واجلري والسباحة واأليروبك. 

3- اإلقالل من تناول ملح الطعام.
ارتفاع ضغط  إلى  النيكوتني يؤدي  أن  التدخني، فاملعروف  االمتناع عن   -4

الدم.

5- االمتناع عن اإلكثار من تناول القهوة وغيرها من املنبهات، حيث تؤدي 
إلى ارتفاع ضغط الدم.

6- البُعد عن التوتر واالنفعاالت النفسية كلما أمكن ذلك.
شكل  على  وهي  الدم،  ضغط  ارتفاع  تعالج  التي  العقاقير  استخدام   -7
موسعات لألوعية الدموية أو مدرات للبول وغيرها، ويوجد اآلن أدوية حديثة 

عديدة تستخدم بنجاح كبير في السيطرة على هذا املرض.
8- إجراء الفحوصات الطبية الدورية وبالذات بعد سن األربعني. 

طبيعة املر�ص

وقبل التطرق ألسباب وأضرار ضغط الدم، البد وأن نتعرف أوالً على ماهيته، 
وفي هذا يقول الدكتور بيطار: إن ضغط الدم هو اجلهد أو الضغط الذي يبذله 
الدم أثناء عبوره على جدران الشرايني، التي تقوم بدورها بنقله من القلب إلى 
سائر أجزاء اجلسم، وفى بعض احلاالت، ال يستطيع الدم أن مير بسهولة من 
خالل الشرايني نتيجة ضيقها وإصابتها بالتصلب، وفى هذه احلاالت سيرتفع 

الضغط حتى يضمن استمرارية مرور الدم من خالل هذه الشرايني املصابة.
واحلقيقة التي يجب أن يعرفها كل من يعاني من هذا املرض، أن هناك رقمني 
القلب  يبذلها  التي  القوة  عن  يعبر  وهو  االنقباضي  الرقم  الدم،  لتحديد ضغط 
ليضخ الدم إلى األطراف عبر أوعية الدم، واملعدل الطبيعي هو بني 90 إلى 130 
مم زئبقي، والرقم االنبساطي، وهو يعبر عن ضغط الدم الذي ينتج بعد ارتخاء 
عضلة القلب، والذي يسمح بعودة الدم إلى القلب واملعدل الطبيعي هو بني 60 

إلى 85 مم زئبقي.
وأضاف: لقد ربط األطباء ضغط الدم املرتفع بالتقدم في العمر، وخصوصاً 
من ُهم فوق 60 سنة، حيث يالحظ ذلك في العديد من الدراسات، والشيء املخيب 
لآلمال أن أكثر من 90% من هذه احلاالت غير معروفة السبب، وهو ما يزال 

1- ما هو مر�س ق�رشة الراأ�س؟
تتميز  والتي  الرأس  لفروة  املزمنة  املشاكل  من  الرأس  قشرة  تعتبر   <
بوجود حكة وقشور في جلد فروة الرأس، واإلصابة بقشرة الرأس ليست 

معدية كما يعتقد البعض.

2- ما اأ�سباب الإ�سابة بهذا املر�س؟
> عدم غسل الشعر بالشامبو باستمرار وبصورة متكررة.

> جفاف جلد فروة الرأس. 
> اجللد الدهني. 

> اإلصابة مبرض الصدفية.
الشعر،  مثبتات  مثل:  الشعر  منتجات  لبعض  الزائدة  احلساسية   <

واإلصابة باخلمائر.

3- ما اأعرا�س ق�رشة الراأ�س؟
> وجود قشور بيضاء دهنية بالشعر وتتساقط على األكتاف.

> وجود حكة جلدية في فروة الرأس.
الوالدة،  األطفال حديثي  الرأس تصيب  فروة  قشرة  من  نوع  هناك   <
فتغطي فروة الرأس بقشور سميكة، وعادة تختفي تلقائياً من دون احلاجة 

إلى أي عالج دوائي مع بلوغ الطفل عامه األول.

4- كيف ميكن عالج ق�رشة الراأ�س؟
> في احلاالت البسيطة من قشرة الرأس ميكن البدء في غسل الشعر 
يومياً بالشامبو العادي لإلقالل من زيوت الشعر واحلد من منو خاليا جلد 
فروة الرأس، أما في احلاالت الشديدة من قشرة الرأس أو في حالة فشل 
الطريقة السابقة في التخلص من قشرة الرأس يتم اللجوء إلى استخدام 

أنواع الشامبو الطبية اخلاصة بعالج قشرة الرأس.
> الشامبو احملتوي على زنك بيريثيون يعتبر مضاداً للبكتيريا والفطريات. 
> الشامبو احملتوي على حمض الساليسليك يساعد على التخلص من 
قشرة الرأس، لكنه قد يؤدي إلى جفاف فروة الرأس مما قد يؤدي إلى زيادة 
القشرة بعد ذلك، وميكن استخدام بلسم بعد غسل الشعر بالشامبو ليساعد 

على التخلص من هذا اجلفاف.
> شامبو يحتوي على سولفات السلينيوم حيث تعمل تلك األنواع من 
الشامبو على إبطاء معدل موت خاليا جلد فروة الرأس، ويجب التأكد من 

غسل الشعر جيداً بعد استخدامها ألنها قد تؤدي إلى تغير لون الشعر.
مضادة  مادة  الكيتوكونازول  يعتبر  حيث  الكيتوكونازول  شامبو   <
للفطريات واسعة املدى، وبذلك يقضي على اخلمائر املسببة لقشرة الرأس، 
ويستخدم مرة يومياً حتى يتم التخلّص من القشرة، ثم يستخدم بعد ذلك 
ملرتني أو ثالث مرات أسبوعياً، ويجب التأكيد على ضرورة ترك الشامبو 

على فروة الرأس والشعر ملدة خمس دقائق على األقل ثم يتم غسله.

ِقشرة الرأس

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com

ب
وا

ج
و
ل 

وؤا
�ش

صحة

نصائح لعالج 
ارتفاع ضغط الدم

هناك مأكوالت صنفها األطباء كوسائل طبيعية خلفض 
وعصير  واملوز،  كالبرتقال،  الفواكه  أهمها  الدم،  ضغط 
وجوز  الكاجو،  ومكسرات  والبطيخ،  والثوم،  العنب، 

الصويا، ونبات اللوز والكركديه. 

 الدكتور محمود بيطار
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وصفة طبيعية



م�ضت�ضفيات �ضركة �ضحة تقابل 675 مري�ضاً يف دورتها 

الثانية �ضمن جل�ضات مبادرة »م�ض�ؤول« 

اأب�ظبي، 20 دي�ضمرب 2011: 

بهدف تعزيز توا�صلها مع كافة اأفراد املجتمع، عقدت من�صاآت �رشكة اأبوظبي للخدمات ال�صحية )�صحة(، 

»م�صوؤول«.  ملبادرة  الثانية  دورتها  �صمن  املفتوحة  الف�صلية  جل�صاتها   )2011 دي�صمرب   20( اليوم 

675 مري�صًا، حيث اأتيحت لهم فر�صة التفاعل املبا�رش مع  وا�صتقبلت ثاين جل�صات مبادرة »م�صوؤول« 

�صناع القرار وامل�صوؤولني يف م�صت�صفيات )�صحة( واملن�صاآت التابعة لها لتقييم اأدائها من جهة، والتعرف 

على اآرائهم حول الرعاية ال�صحية التي يتلقونها من جهة اأخرى.

عقدت هذه االجتماعات يف جو غري ر�صمي يف خمتلف م�صت�صفيات )�صحة( مبا يف ذلك مدينة ال�صيخ خليفة 

العني،  م�صت�صفى  توام،  م�صت�صفى  املفرق،  م�صت�صفى  الرحبة،  م�صت�صفى  الكورني�ش،  م�صت�صفى  الطبية، 

ويف الغربية م�صت�صفى مدينة زايد واملرفاأ وال�صلع وغياثي، باال�صافة اىل 20 مراكز من مراكز اخلدمات 

العالجية اخلارحية والتي �صاركت يف 13 موقعا خمتلفًا ال�صتيعاب اجلمهور.

اإىل  املبادرة  “ناأمل من خالل هذه  للعمليات يف �رشكة �صحة:  التنفيذي  املدير  نائب  الكتبي،  وقال خليفة 

تقوية الروابط، وتبادل االآراء بني م�صوؤويل ومديري امل�صت�صفيات واملر�صى وعائالتهم.  واأ�صاف، لقد 

املفيدة،  املقرتحات  من  العديد  تلقينا  حيث  كبريًا،  جناحًا  “م�صوؤول”  مبادرة  من  االأوىل  الدورة  حققت 

اإىل  ونتطلع  )�صحة(،  ل�رشكة  التابعة  امل�صت�صفيات  خمتلف  يف  منها  مقرتح   100 قرابة  تنفيد  مت  والتي 

ا�صتمرار توا�صلنا واحلوار مع املجتمع يف اللقاءات القادمة من مبادرة “م�صوؤول”.

تلتزم �رشكة )�صحة( بتطوير نظام رعاية �صحية ذات م�صتوى عاملي يف اأبوظبي، وتدرك اأن التميز يتطلب 

روح ال�صفافية والتعرف على اآراء امل�صاهمني واملر�صى. وتعد هذه املبادرة اجلديدة حماولة لتوفري قنوات 

مفتوحة غري ر�صمية للتوا�صل مع العمالء الذين يتاأثروا مبا�رشة مبعايري الرعاية ال�صحية املقدمة لهم. 

وتاأمل �رشكة )�صحة( ومن�صاآتها من خالل هذه املبادرة يف تاأ�صي�ش قنوات وا�صحة ت�صاهم يف التعرف على 

اآراء النا�ش مبو�صوعية، وذلك ل�صمان اإيالء اأراء اجلمهور واملر�صى اهتمامًا كبريًا.

�ضركة اأب� ظبي للخدمات ال�ضحية )�ضحة( يف �ضط�ر:

اإدارة  بهدف  تاأ�ص�صت  م�صتقلة  عامة  م�صاهمة  �رشكة  )�صحة(  ال�صحية  للخدمات  ظبي  اأبو  �رشكة  تعد 

وتطوير االأن�صطة العالجية يف امل�صت�صفيات والعيادات العامة يف اإمارة اأبو ظبي. وتلتزم �رشكة )�صحة( 

متناول  ويف  اجلودة،  عالية  �صحية  رعاية  خدمات  توفري  اأجل  من  بثبات  الريادي  دورها  على  باحلفاظ 

ال�صعور  باأ�صلوب ي�صمن تعزيز  املحلي واالإقليمي وذلك  للمجتمع  بالن�صبة  اجلميع، وذات كلفة معقولة 

بامل�صوؤولية جتاه املجتمع ويوؤمن قدرة االأفراد على حتمل تكاليف هذه اخلدمات ال�صحية التي تتما�صى 

مع اأرقى املعايري الدولية. 

ومتتلك )�صحة( وتدير 12 م�صت�صفى ت�صم نحو 2،644 �رشيرًا مرخ�صًا، واأكرث من 62 مركزًا للخدمات 

العالجية اخلارجية واالأولية، والرعاية امل�صتعجلة، اإ�صافة اإىل بنكي دم. وتعد �رشكة )�صحة( واحدة من 

التي  االأو�صط بف�صل �صبكة موظفيها  املتكاملة يف منطقة ال�رشق  ال�صحية  الرعاية  اأكرب مزودي خدمات 

ت�صم اأكرث من 16،000 طبيب، وممر�صة، وم�صاعد طبي واإداري. كما دخلت )�صحة( ب�رشاكات عديدة 

مع عدد من كربى موؤ�ص�صات الرعاية ال�صحية املعروفة عامليًا والقادرة على توفري خيارات خمتلفة من 

ال�صحية  املوؤ�ص�صات  هذه  وت�صم  ظبي.  اأبو  اإمارة  يف  للمقيمني  بالن�صبة  الراقية  ال�صحية  العناية  اأنظمة 

العاملية جونز هوبكينز ميد�صني تدير كل من م�صت�صفى توام –الرحبة - والكورني�ش، وكليفالند كلينك 

تدير مدينة ال�صيخ خليفة الطبية، وامل�صت�صفى االأمريكي يف تايالند )مبرنغراد انرتنا�صيونال( تقوم باإدارة 

م�صت�صفى املفرق، وفاميد، وجامعة فيينا الطبية تديران م�صت�صفى العني.

ملزيد من املعلومات، 

يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين : 

www.seha.ae
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عت  ودَّ
الرياضة اإلماراتية عام 2011، وهو العام الذي حمل في طياته الكثير 
النتائج في مختلف  من السلبيات والقليل من اإليجابيات على مستوى 
اإلمارات  دولة  شاركت  وقد  والقارية.  اإلقليمية  واألح��داث  البطوالت 
العربية املتحدة في الدورة العربية التي أقيمت في قطر مؤخراً وحققت 
نتائج إيجابية لم تكن متوقعة، وعادت فرقنا من هناك ُمزينة مبيداليات من الذهب والفضة والبرونز، وكانت 
تلك النتائج أعلى من السقف املتوقع، ولكن عزمية وهمة الالعبني كانتا السالح الذي واجهنا به الفرق 

املنافسة في الدورة، وكان ذلك من أبرز إيجابيات السنة املنصرمة.
األول  الدور  أخفق في جتاوز  القدم  لكرة  األول  اإلمارات  منتخب  أن   2011 عام  من سلبيات  ولكن 
من  كل  أمام  مباريات خاضها  من خمس  واحدة  نقطة  يحقق حتى  ولم   ،2014 العالم  كأس  لتصفيات 
منتخبات كوريا اجلنوبية والكويت ولبنان، مع العلم أن املنتخب اللبناني كان مفاجأة هذه التصفيات إذ قهر 
الكبار، وفاز علينا، وقهر املنتخب الكوري اجلنوبي واملنتخب الكويتي، فأصبح من أقوى األسماء املرشحة 

للذهاب للدور الثاني في هذه التصفيات.
وعلى اجلانب اآلخر، أصبح منتخب اإلمارات األوملبي على كف عفريت بعد النتائج املخيبة لآلمال في 
التعادل مرتني، وخسر مباراة واحدة، وأصبح يقبع  لندن األوملبية«، فسقط منتخبنا في فخ  »تصفيات 
في مؤخرة ترتيب املجموعة بعد أن اعتقدنا أنها سهلة وستكون جسر العبور لكرتنا نحو الذهاب إلى 
»أوملبياد لندن« ألول مرة في تاريخ الكرة اإلماراتية التي لم تعرف العاملية سوى عام 1990 في كأس 
منا« فيها خيراً سقطت كذلك في كل االختبارات  العالم بإيطاليا، وحتى الفرق الرياضية األخرى التي »تعشَّ

واملنافسات اإلقليمية والقارية. 
هذا على مستوى النتائج واملشاركات في البطوالت، ولكن كانت الطامة الكبرى قبل أيام من توديع 
سنة 2011،عندما قدم رئيس مجلس إدارة احتاد كرة القدم محمد خلفان الرميثي استقالته،وتضامن معه 
األعضاء بتقدمي استقالة جماعية، وعلى أثرها عقدت اجلمعية العمومية الحتاد كرة القدم جلسة غير عادية، 
وتشرفت برئاستها، ومت قبول االستقالة على مضض ليتم تكليف يوسف السركال برئاسة جلنة مؤقتة 

مهمتها تسيير أعمال االحتاد واإلعداد لعقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس إدارة جديد.
ونحن اآلن في العام اجلديد 2012، مدعوون جميعاً إذا ما أردنا أن نتجاوز كل السلبيات الفنية واإلدارية 
لعقد مؤمتر رياضي عام تشارك فيه جميع اجلهات احلكومية واألهلية واخلاصة لدراسة كيفية تطوير هذا 
القطاع احليوي الذي يقاس عليه تطور الشعوب، فدولة اإلمارات متتلك البنية التحتية واإلمكانيات املادية 

والبشرية، فلماذا لم نحقق نتائج توازي ذلك؟!
هذا سؤال لن جنيب عليه من خالل برنامج إذاعي أو تلفزيوني، ولكن اإلجابة ال بد أن تأتي من كل 
األهلية واألندية  األوملبية واالحتادات  واللجنة  والرياضة  للشباب  العامة  بالهيئة  املجتمع متمثلة  أطراف 
الرياضية، وال بد أن يدخل املجلس الوطني االحتادي على اخلط ليكون مشاركاً في هذا املشروع على 
اعتبار أن نصف أعضاء هذا املجلس ُمنتخب من الشعب، لذلك عليه أن يفعِّل دوره في هذا اجلانب احليوي 

واملهم.
وعلى العموم، أمتنى التوفيق للرياضة اإلماراتية في املقبل من األيام، وسنبقى بحول الله متفائلني ملا 
منلكه من قيادات رياضية غيورة، تبحث عن ما هو األفضل دائماً وأبداً نحو السعي بالرياضة اإلماراتية 

للتقدم والتطوير. 

نحو مؤتمر رياضي عام

عل�ي ح��مي�د

Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معل��ق ريا�ص���ي
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لعبة الكراسي
الموسيقية

يف كل عام تتكرر لعبة »الكرا�صي املو�صيقية« مع اختالف يف ال�صيناريو والأبطال، فكرة 

�صت« حتى الآن ت�صعة  القدم الإماراتية ب�صقيها املحرتف والهاوي َغرّيت وا�صتبدلت و»فنَّ

مدربني يف دوري املحرتفني و�صتة يف دوري الهواة والبقية تاأتي، كل ذلك يف 12 جولة 

يف »دوري ات�صالت« بالإ�صافة اإىل جولت  يف دوري الهواة.. بالتاأكيد هذه الق�صية 

الريا�صية تعترب، ق�صية �صائكة اأ�صهمت يف اإرهاق ميزانيات بع�ش الأندية، وكانت وما زالت 

ُت�صهم يف اإهدار امل�صادر املالية لالأندية.

ي احلقائق ومعرفة اأ�صباب تكرار هذا ال�صيناريو املحزن  جملة »999«.. حاولت َتق�صّ

والذي يتكرر كل مو�صم ب�صورة مر�صية اأثّرت وتوؤثر على م�صتقبل كرة القدم الإماراتية، 

هل ي�صتحق كل هوؤلء املدربني الطرد والإقالة و»التفني�ش« بهذه الب�صاطة وال�صرعة؟، 

وهل اأنديتنا ت�صتعجل على حتقيق النتائج و�صربها قليل؟، �صناأخذ اآراء خمتلف اجلهات يف 

هذه الق�صية لن�صل اإىل املح�صلة النهائية، هل ي�صتحق املدربون التفني�ش والإقالة اأم اأنهم 

ال�صماعة التي ُتعِلق عليها جمال�ش الإدارات واللجان التي اختارتهم اإخفاقاتها؟.

اإ�شراف: كفاح الكعبي - دبي
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العب منتخب اإلمارات ونادي اخلليج واحمللل 
الرياضي مبارك غامن يقول: »تفنيش« املدربني 
هو عنوان كبير لسوء إدارة األندية وعدم وجود 
متتلك  فأنديتنا  واضح،  وفكري  علمي  تخطيط 
على  ومثال  االستراتيجية،  متتلك  وال  امل��ال 
على  بقوة  نافس  الذي  ياس«  بني  »نادي  ذلك: 
األرقام  أحد  وكان  املاضي  املوسم  في  البطولة 
يقيل  الهواة  دوري  من  صعوده  بعد  الصعبة 
محدود  عدد  بعد خسارة  السرعة  بهذه  مدربه 
من املباريات. وتابع قائالً: دائماً نشّكل اللجان 
وال  عليهم  نصبر  ال  ولكننا  املدربني،  الختيار 
فنحن  عندهم،  ما  كل  ليقدموا  الفرصة  نعطيهم 
نأتي باملدرب ونطلب منه خالل فترة وجيزة أن 
مشاكل  ويفهم  احتياجاته  ويعرف  الفريق  يقرأ 
وكأنه  النتائج  وحتقيق  واحتياجاتهم  الالعبني 

ساحر.

وخطيرة،  متشعبة  مشكالتنا  قائالً:  وتابع 
فاإلدارات هي اخلصم وهي احلكم وهي اجلاني 
واملجني عليه، فعندما نأتي مبجالس إدارات لم 
لعبة  األيام  من  يوم  في  أعضائها  أحد  ميارس 
كرة القدم فكيف سيستطيع فهم مشاكل اللعبة 

هؤالء  وإخفاق  للبطوالت؟  وقيادتها  وحلها 
ينعكس على املنتخبات في كل مراحلها.

ويواصل مبارك حديثه مؤكداً على أن وقف 
مهزلة »التفنيشات« لن يتم إال من خالل الفكر 
االحترافي وتعيني أعضاء في مجالس اإلدارات 
مع  التعامل  كيفية  ويعرفون  اللعبة  مارسوا 
وتعطي  واجلماهير،  الفني  واجلهاز  الالعبني 
اخلبز خلبازه، فاملفروض أن نستفيد من جتاربنا 
املاضي.  دروس  من  نتعلم  ال  ولكننا  املاضية، 
»املفنشني«  قائالً: صدقوني عدد  مبارك  وختم 
قبل نهاية املوسم سيفوق عدد أنديتنا احملترفة 
والهاوية في الدولة، وسنبكي ليل نهار على عدم 
وجود أموال كافية تساعدنا على االستمرار في 

املنافسة.

م�ستعجلون على النتائج!

»النادي  مشجعي  أح��د  الوحشي  سلطان 
رغم  صعبة  بفترة  مير  وال��ذي  بدبي  األهلي« 
يقول:  املوسم  هذا  م��درب  من  ألكثر  تغييره 
بعض مجالس اإلدارات يعتقد أن مهمته تتلخص 
التعاقد  من  للمدرب  املالية  املطالب  توفير  في 
يهمها  وال  واملواطنني  األج��ان��ب  النجوم  مع 
الالعبني  بني  املشاكل  وحل  النفسي  التحضير 
وهذه  والالعبني  امل��درب  بني  العالقة  ونوعية 
كل  إحباط  إلى  تؤدي  أن  ميكن  مهمة  مسألة 

فأنا  ومتميزة،  جيدة  نتائج  حتقيق  محاوالت 
اجلهاز  أو  املدرب  في  ليست  املشكلة  أن  أعتقد 
فغالبية  نفسها  اإلدارات  مجالس  في  بل  الفني 
هذه املجالس ال تعطي املدرب الوقت الكافي لكي 
يطبق فكره وخططه واستراتيجيته، فمع ثالث أو 
رابع خسارة، يكون القرار املستعجل »بتفنيش« 
نصف  في  جديد  مدرب  مع  والتعاقد  امل��درب 
أيام أن يفهم  املفترض خالل  املوسم حيث من 
الالعبون واإلدارة ويغير طريقة تفكير الالعبني 
»سوبرمان«  وكأنه  اإلحباط  وجتاوز  والفوز 

قادم من كوكب آخر!
نادي  تعامل  كيف  »شاهدوا  قائالً:  ويتابع 
»اجلزيرة« وإدارته مع »براجا« وكيف تصرفوا 
وثالثاً  وسنتني  سنة  للمدرب  الفرصة  وأعطوا 
الهدف  حتقيق  سنة  آخ��ر  ف��ي  واستطاعوا 

والتفوق.. أين نحن من هذا النموذج الناجح؟

ظاهرة غري �سحية 

الرياضي في  )احمللل  الكعبي  عبدالله  ويرى 
أن ظاهرة  الرابعة(   - وتلفزيون عجمان  إذاعة 
وتعني  صحية  غير  ظاهرة  املدربني  »تفنيش« 
الفريق،  قيادة  في  وفشلها  اإلدارات  تخبط 
على  اإلدارات  مجالس  نحاسب  أن  فاملفترض 
االختيار اخلاطىء للمدرب، وأن تعرف أين هو 
اخللل وحتاول إصالحه، فبعد هذا الكم القليل من 
اجلوالت جند 16 مدرباً ودَّعوا أنديتهم وهناك 
شروط جزائية طبعاً، وهذه »التفنيشات« بالطبع 
املجالس  على  ويجب  العام  للمال  إهداراً  تعتبر 
محاسبة  الهيئة  وعلى  اإلمارات  في  الرياضية 

العقيد: عبد امللك جاين

ali_humaid99@hotmail.com

أين
القصور؟

في إن  كبيراً  دوراً  تلعب  الرياضية  الثقافة 
االرتقاء بفكر وأداء وعطاء الرياضيني حني 
يعرفون ما لهم وما عليهم وبالتالي تتحرك 
ماكينة الرياضة بأسلوب علمي مقن خالياً 
أن  للرياضي  البد  هنا  ومن  والسلبيات.  الشوائب  من 
يرتقي بفكره من خالل االطالع على كل ما هو جديد 
وحديث في املجال الرياضي سواء من الناحية اإلدارية 
أم الفنية أم التنظيمية، وهنا البد أن تكون لنا وقفة مع 
الذات، ألن املمارسة الرياضية لها وقت وزمن محددان 
والعطاء امليداني له فترة معينة ، ولكن الثقافة الرياضية 
الرياضية قطرة في  بحر كبير وعالم شاسع، وعلومنا 
بالعلم  ن  ونتحصَّ نتزود  أن  لنا  البد  ولهذا  عميق،  بحر 
التطور والنمو.  ولكن ما نشاهده  والِفكر، فهما سبيل 
اليوم في الساحة الرياضية سواء في األلعاب اجلماعية 
أم من خالل األلعاب الفردية يثير العديد من التساؤالت 
من  مجموعة  إال  ليسوا  املمارسني  بعض  وان  خاصة 
في  فشلهم  بعد  لهم  مالذاً  الرياضة  من  اتخذوا  البشر 
الساحة  في  ينجحوا  أن  وعسى  َعّل  التعليمية  الساحة 
الرياضية ، ألنها أصبحت في الوقت احلاضر مرتعاً لكل 

من هبَّ ودب.
األوملبية  اللجنة  وكذلك  الوطنية  لالحتادات  البد  لذلك 
إعداد  من  والرياضة  الشباب  لرعاية  العامة  والهيئة 
الفكري  باملستوى  االرتقاء  كيفية  في  مقن  برنامج 
والندوات  وال���دورات  البرامج  خالل  من  للرياضيني 
املكثفة، ويكون البرنامج إلزامياً فال يجوز لإلداريني أن 
إال  ال ميتلكون  املمارسون  بينما  احترافي  بفكٍر  يعملوا 

فكراً بسيطاً وثقافة ابتدائية رغم أنهم محترفون.
نحن جميعاً نعمل ولكن العمل يرتقي إذا ما قورن بالفكر 
والعلم والثقافة فهي أركان احلياة ومن خاللها نستطيع 
ونشتم  العليلة  احلياة  نسمات  وسط  ونسمو  نعلو  أن 
العمل  خالل  من  واالنتصار  والتفوق  النجاح  رائحة 

املثالي املميز واملقن بثقافة جديرة باالحترام والتقدير.
فالرياضة بال ثقافة وفكر كالعمل بال هدف وال إنتاج، 
الزال  النهاية  وخط  وكثيراً  كثيراً  يجري  يبقى  فاملرء 

بعيداً.
استخدام  مثالية  تنقصنا  ولكن  اإلمكانات  كل  لدينا 

اإلمكانات.

الثقافة الرياضيـة
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عن  املسؤول  الوحيد  هو  ليس  فاملدرب  هؤالء، 
خسائر الفريق ألنها منظومة متكاملة تتكون من 
إدارة والعب وجهاز فني وكلهم مسؤولون عن 
املدرب  أن ال يكون  لذلك يجب  النتائج،  حتقيق 
هو الشماعة التي ُتعلِّق عليها مجالس اإلدارات 

أخطاءها المتصاص غضب اجلماهير.
استقدمنا  أننا  »يؤملني  قائالً:  الكعبي  ويتابع 
املوسم  نصف  في  ناجحني  عامليني  مدربني 
وليلة،  يوٍم  بني  معجزات  بتحقيق  وطالبناهم 
ومثال على ذلك املدرب األسباني كيكي فلورس 
الذي حقق مع أتلتيكو مدريد أهم اإلجنازات قبل 
وها  أوروبا،  ببطولة  يفوزون  وجعلهم  عامني 
هو يعاني مع األهلي ونتائج الفريق الكارثية ال 

تساعده على اإلصالح إلى اآلن«.
ال  األن��دي��ة  بعض  أن  »احلقيقة  ويضيف: 
يصلح لها إال املدرب العربي ألنه األقدر نفسياً 
وأفكاره  ثقافته  وتوصيل  الالعبني  فهم  على 
التدريبية بدون مترجم، لذلك نرى أسماًء تتكرر 
من ناٍد آلخر وكأنهم أبطال في لعبة الكراسي 
وال��زواوي  والبنزرتي  الرمادي  املوسيقية.. 

والغرايري«.
وهكذا إلى اآلن، ورغم أننا لم ننته من الدور 
األول ملسابقة احملترفني والهواة وعدد املدربني، 
الذين أقيلوا أو استقالوا أو »ُفنشوا«  فإن عدد 
بلغ 16 ُمدرباً، فكم هو العدد الذي تتوقعون أن 
نصل إليه في هذا املوسم، وإلى متى سيستمر 
هذا الهدر لألموال العامة والطاقات واجلهود؟، 
املدرب هو  »تفنيش«  دائماً  والشماعة موجودة 

احلل األسرع واألفضل واألمثل!

»تفني�ض« املدربني عنوان كبري ل�ضوء 

اإدارة الأندية وعدم وجود تخطيط 

علمي وفكري وا�ضح

- مبارك غامن
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)أوليه(  صحيفة  أجرته  الللذي  االستفتاء 
مهاجم  ميسي  ليونيل  اعتبرت  األرجنتينية 
»الللبللرشللا« واألرجللنللتللني أفللضللل العللب في 
املعجزة  على  وفّضلته  القدم  بكرة  التاريخ 
ميسي  أفضلية  إن  بل  بيليه،  وامللك  مارادونا 
جاءت بنتيجة 56% من أصوات املشاركني في 

االستفتاء والذين بلغوا 95 ألف شخص.

في  منشطات  تعاطي  حللالللة   16 ضبط  مت 
وأغلبهم  أصحابها  وجتريد  العربية  البطولة 
متسببني  ميدالياتهم،  من  الذهب  أصحاب  من 
في  وخصوصاً  ولدولهم،  لهم  فضيحة  في 
القوى  وألعاب  األثقال  ورفع  األجسام  كمال 

واملصارعة.

دوري  مللن  مللدربللني   10 وإقللالللة  استقالة 
احملترفني بعد 8 جوالت و6 من دوري الهواة 
بعد أربع جوالت يعني بلغة األرقام 16 مدرباً 

بعد 14 جولة فقط ال غير.

ممكن أن يكون ميسي أفضل من بيليه مثالً رغم 
البرازيل ما لم يحققه ميسي مع  امللك حقق مع  أن 
املنتخب األرجنتيني بالتأكيد، ألن الزمن كان مختلفاً،  
واإلمكانيات غير موجودة وألننا لم نشاهد البرازيل 
كمنتخب في نقل مباشر في تلك األيام كما حصل مع 
إن ميسي أفضل  أن نقول  ميسي ومارادونا، ولكن 
من مارادونا فهذه خطيئة ليس فقط ألن ميسي لم 
يحقق مع املنتخب األرجنتيني األول أي إجناز، بل ألن 
ميسي بدون تشافي وأنيستا ال يستطيع عمل الكثير 
إفريقيا،  جنوب  في  األخيرة  العالم  بطولة  والدليل 

وبطولة »كوبا أميركا« األخيرة في األرجنتني.

عاملية،  مشكلة  املنشطات  مشكلة  أن  يعتقد  من 
وليس لها عالقة بالعالم العربي، فهو غلطان ومن 
من  كل  على  حديد  من  بيٍد  الضرب  في  يتهاون 
ُيعاقب،  أن  يجب  األسباب  كانت  مهما  ميارسها 
مبنحهما  ُيكافآ  أن  يجوز  ال  والكذاب  والغشاش 
ميدالية أو مقابالً نقدياً، بل يجب إيقافهما لسنوات 
حتى يتعلّما أن الرياضة فن وروح وذوق وأخالق.

يصلحون  ال  املدربني  من  الكم  هذا  كل  معقول   
 ،10 على   10 هم  وإداريونا  والعبونا  للتدريب، 
التي  امل��ه��درة  األم���وال  حجم  هو  كم  ويعرفون 
تستنزف من دخل األندية وبعدين نقول: مديونني 
ونشتكي ونبكي لضعف امليزانية. يجب عدم تعليق 
بل  شماعة،  وكأنه  امل��درب  على  السلبية  النتائج 
تعاقدت  التي  اللجان  ومحاسبة  بل  معاقبة  يجب 
معه، وكشف املبالغ التي دفعت من حتت الطاولة 
للتعاقد، ومن هو املستفيد من »تفنيش« هذا الكم 

من املدربني، ومن سيدفع الشرط اجلزائي؟!.

أعلنت وكالة برازيلية متخصصة في تسعير العبي كرة القدم، قائمة بأغلى العبي الكرة حول 
العالم، فلقد اظهرت القائمة وجود 5 من العبي برشلونة بني أغلى 10 العبني حول العالم، مما يعزز 
قيمة الفريق الكتالوني الذي يقدم أداًء مميزاً منذ ثالث سنوات جعلته يتربع على قمة الفرق األوروبية 

والعاملية بدون منازع .
ووفقاً للمصدر فقد تربع ليونيل ميسي كما هو متوقع على عرش الالعبني األغلى بقيمة قدرت 
ب�100 مليون يورو، تاله العب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة بلغت 90 مليون 

يورو. 
وحل في املركز الثالث الرسام الكاتالوني إنرديس إنييستا بقيمة وصلت إلى 65 مليون يورو، 
متفوقاً على تشافي زميله في خط الوسط الذي حل سابعاً رفقة زميلهم اآلخر ديفيد فيا بقيمة 

وصلت إلى 45 مليون يورو. 
واحتل اإلسباني البرشلوني اآلخر واملنتقل حديثاً إلى النادي الكاتالوني سيسك فابريغاس املركز 
الرابع بقيمة 55 مليون يورو، لكن القائمة التي وصل عدد العبيها إلى 20 تتضمن أيضاً جيرارد 

بيكيه في املركز 16 مع الفرنسي فرانك ريبيري بقيمة وصلت إلى 38.5 مليون يورو. 

لعبني  من بر�ضلونة
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الكالم،  له  يحلو  والراوي  كرام  يا  يا سادة  يقال 
النادي  جماهير  أن  ومتام،  »سيده«  يخاف  ما  ألنه 
إن  قالت  بديع،  عرض  تقدمي  في  الذريع  فشله  بعد 
العجب.  َبُطَل  السبب  وإذا عرف  السبب،  السحر هو 
نحن في القرن الواحد والعشرين، وما عارفني رأسنا 
واق  الواق  بالد  من  محترفني  معقول!  رجلينا..  من 
وما وراء األمازون، والصني وتفكيرنا أجوف مسكني، 
العب يعمل ِسحراً للمهاجمني ومينعهم من التسجيل 
من أجل ما يكون عندهم بديل؟!! لو كان هذا الكالم 
وصاروا  العالم  بكأس  فازوا  الهنود  كان  صحيحاً 
تعاقدوا  الفلتة  الساحر  هذا  وكان  الريح،  من  أسرع 
معه ويا اجلان وكان احتاج له األملان، وما في داعي 

لصرف الفلوس والتدريب! 
»بطلوا بطلوا يا إخوان عن نظريات الِسحر واجلان، 
ترى العبكم يا إخوان كل ليلة في ديسكو سهران لني 
يا إخوان برا  الديج... محد يراقب  ما يسمع صياح 
وفي  تعبان،  دامي  رجله  يسحب  امليدان  وفي  امللعب 
عنه  سئلوا  روحوا  جتريج،  تبغيلها  بطاريته  امللعب 
األتراك عذبهم سوالهم طاف.. شرد في ليلة ما فيها 

نور وقال السحر في النادي يدور وهو محترف 
تعبان، حلد يتحسر عليه، هو اختار نهايته 
في  ال  ربحان،  والله  والنادي  ايديه،  في 

سحر وال في جن وال ملك اجلان«!! 

بكأس  اإلم��ارات  ملنتخب  هدف  أول  سجل 
العالم في 1990، وكان أحد جنوم الثمانينات 
الدرجة  من  هّداف  منازع،  بدون  والتسعينات 
األولى بالرأس والرجل، قبل الوصول لنهائيات 
إيطاليا أجمع األطباء على أن إصابة النجم خالد 
اسماعيل في الكاحل ليس منها شفاء وأنه لن 
يستطيع املشي ناهيك عن لعب كرة القدم، ولكن 
عبيد  مصطفى  املُخضرم  النصر  نادي  طبيب 
قال: اعطوني ستة أشهر وأنا أعيده للمالعب. 
ولم يكن كالمه صحيحاً، ألنه استطاع أن يعيده 
للمالعب خالل ثالثة أشهر فقط ال غير، بسبب 
رغبته اجلامحة للعودة للمالعب وخدمة منتخب 
خالد  مع  الذي شهد  النصر  ونادي  اإلم��ارات 
أزهى أيامه الذهبية برفقة عمالقة النصر سالم 

بوشنني وعوض مبارك وعبدالرحمن محمد.
من احلوادث الطريفة التي حُتكى عن خالد 
اسماعيل أن أحد أثرياء اإلمارات كان قد وعد 
الذي  لالعب  روي��س«  »رول��ز  سيارة  بإهداء 
سيسجل أول هدف لإلمارات في كأس العالم، 
 1990 ومنذ سنة  ولكنه  الهدف  خالد  وسجل 
فائدة،  دون  السيارة  ينتظر  زال  ما  اآلن  إلى 
حصلنا«.  ما  سيكل  »حتى  خالد  يقول  وكما 

يعمل  اجلميل  الزمن  جنوم  هم  كما  خالد  وللعلم 
موظفاً في مطار دبي وهو املسؤول األول عن قسم 
التحليل  في  اسماعيل  خالد  عمل  ورغم  اإلطفاء. 
بعض  في  العادية  غير  أن صراحته  إال  الرياضي، 

األحيان تسببت في ابتعاده عن القنوات احمللية.

وقد شارك خالد في الكثير من األعمال التطوعية 
أول  فيه  سجل  الذي  احل��ذاء  بيع  في  جنح  حيث 
هدف لإلمارات في كأس العالم بقيمة كبيرة ذهب 
ريعها ملساعدة العديد من صناديق رعاية املعوقني 

واحملتاجني.

من  قليلة  ايام  بعد  رسمية  بطولة  في  اإلمارات  وطني ميثل  منتخب  أول  تشكيل  مت 
تأسيس االحتاد ، وشارك في بطولة كأس اخلليج الثانية التي أقيمت في السعودية عام 
1972، وألنه لم تكن هناك مسابقات رسمية يتم اختيار املنتخب منها بالشكل املتعارف 
آنذاك من  الصيت  ذائعي  املعروفني  الالعبني  فقد مت تشكيل منتخب مكون من  عليه، 

األندية الشهيرة. 
هذا  يقود  مدرب  أول  هو  األهلي  مدرب  محمد صديق شحتة  املصري  املدرب  وكان 
املنتخب الوليد، وتشكلت قائمة أول منتخب ميثل دولة اإلمارات في مشاركة خارجية 
من: إبراهيم رضا وأحمد عيسى وزيد ربيع وسهيل سالم ومحمد سالم سهيل ورجب 
محمد  وجاسم  موسى  وجمال  حمد  وناصر  العصيمي  الرحمن  وعبد  عبدالرحمن 
وعوض مبارك وعبدالله خليل ويوسف محمد وصالح موسى وسالم بوشنني ومبارك 

باالسود ومحمد الكوس ويوسف ناصر وسعود عبيد ومحمد البنا. 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  رياضية  مهمة  أول  في  الرسمية  البعثة  تشكيل  ومت 
مدرباً  ومحمد شحتة  إدارياً  رفعت  ومراد  املدفع،  احمد  ونائبه  التاجر  احمد  برئاسة 

وجمعة غريب مساعداً للمدرب وميرزا علي حسن طبيباً للفريق. 
وقد خاض منتخبنا اولى مبارياته على ستاد امللز ضد املنتخب القطري، وبعد 22 دقيقة 
من بداية املباراة دخل الالعب سهيل سالم التاريخ من أوسع أبوابه، عندما جنح في 
تسجيل أول هدف دولي في تاريخ اإلمارات ليفوز منتخبنا الوطني في أولى مبارياته 

بفضل هذا الهدف. 

أول
منتخب 

وطني

العدد 494 فبراير 2012العدد 494 فبراير 2012



العدد 494 فبراير 1142012

ريدغ دسشار ءاسسيم

من احلقائق الطبية املزعجة في اإلمارات ارتفاع نسبة املصابني أو حاملي مرض »الثالسيميا«، وهو أحد األمراض 
الوراثية التي تسعى الدولة من خالل مؤسساتها الصحية للحد من انتقالها بني األفراد السيما بعد فرض الفحص 
الطبي قبل الزواج والذي يجري لضمان عدم انتقال األمراض الوراثية إلى األجيال اجلديدة. مرضى »الثالسيميا« لهم 
احتياجاتهم التي أهمها الدم وبصفة دورية يحددها األطباء، ما يعني حاجتهم املستمرة إلى متبرعني بالدم من خالل 
مراكز التبرع املوجودة في الدولة، وهذه املراكز ال ميكن أن تكون ذات جدوى أو فائدة عظيمة ما لم يتم تكثيف حمالت 
التوعية بأهمية التبرع ودور األفراد القادرين على التبرع في إنقاذ حياة غيرهم من مرضى »الثالسيميا« أو ممن هم 

بحاجة للتبرع من املصابني بأمراض أخرى.  
الشك أن احلملة التي أطلقتها »مؤسسة دبي لإلعالم« بالتعاون مع »هيئة الصحة« في دبي للتبرع بالدم إلنقاذ حياة 
ما يقارب أربعمائة وخمسني مريضاً يعانون من نقص الدم ومن تراجع أعداد املتبرعني، الشك في أن هذه احلملة لها 
أهميتها البالغة، ليس ألنها ستُسهم في التخفيف من معاناة مرضى بحاجة ملتبرعني بالدم بصفة مستمرة فحسب، بل 
ألنها ستعيد الكثير من أفراد املجتمع ممن انشغلوا في وظائفهم ومسؤوليات احلياة عن املساهمة في هذا النوع من 
احلمالت للقيام بأدوار مطلوبة منهم في سبيل دعم مرضانا الذين يبقون بحاجة دائمة للتذكير بهم والتذكير بواجباتنا 

كأفراد أصحاء جتاههم قبل أن تتحول حاجتهم إلى قضية رأي عام.
املساهمة في حمالت التبرع بالدم أمر إنساني بحت وله آثاره الصحية اإليجابية على القائم بالتبرع واملستفيد منه 
ولكنه البد وأن يكون وفق آليات، وفي فترات زمنية منتظمة يفترض أن »هيئة الصحة« بدبي وغيرها من املؤسسات 
الطبية مستوعبة لها وتعمل وفقها حتى ال تصل إلى مرحلة النقص التي وصلت إليها في األشهر األربعة األخيرة 
والتي تسببت في إرجاء عمليات جراحية في املستشفيات التابعة »لهيئة الصحة« في دبي أو في عدم تقدمي الدم الالزم 
الزمنية واضحة، ولو كان  اآلليات واضحة واخلطة  الثالسيميا«. فلو كانت تلك  للمحتاجني من املرضى في »مركز 
ع في دبي أو في غيرها  اإلعالن عن التبرع يجري بصورة منتظمة ومعموالً به ملا أصبحت لدينا أزمة دم، وأزمة تبرُّ

من اإلمارات.
األزمة في تصورنا َتكُمن في »أزمة إدارة« فلو كانت األزمة في األفراد ورفضهم للتبرع ملا رأينا صفوف الناس 
خالل األيام املاضية وهي تتدافع للتبرع بدمها بعد اإلعالن عن هذه احلملة ومعاناة املرضى بسبب نقص الدم السيما 
تأمني  تتمكَّن حتى من  لم  وأنها  أزمة خاصة  إلى  التي حولت مشكلة كهذه  اإلدارة هي  أزمة  لكن  الفصائل.  بعض 

احتياجاتها من خالل بنوك الدم املتوافرة في إمارات أخرى!
ال نريد أن نطيل املسألة في توجيه أصابع االتهام أو اللوم والعتاب، َفَمْن تبرَّعوا سارعوا للمساهمة في إنقاذ حياة 
من احتاجوا للمتبرعني، ولكن األزمة ال تنتهي مبجرد احلصول على وحدات الدم الالزمة لهذه الفترة بل إنها حتتاج 
إلى من يديرها بعد هذه املرحلة بكثيٍر من الدقة واملسؤولية ألنها تتعلق بأرواح بشر ومصائرهم، وألنها ال تتطلب شيئاً 
سوى بذل القليل من اجلهود التنسيقية التي حتفِّز األفراد على التبرع إلخوان لهم مرضى هم بأقصى احلاجة ملتبرعني.
نحن بحاجة ماسة في قطاعنا الصحي إلى إدارات تتعامل مع املجتمع مبسؤولية مع املرضى في كيفية عالجهم، ومع 
األصحاء في كيفية تشجيعهم وتوجيههم نحو املساهمة في تخفيف آالم اآلخرين، وهو األمر الذي حترص عليه دول 
أخرى ال ينقص اإلمارات شيئاً لتكون األفضل منها، لكنها تتفوق علينا بإدارات قادرة على التخطيط والتنفيذ واملتابعة 

السيما في هذا القطاع الذي يعد األهم وهو ما نفتقده وما نتمنى احلصول عليه.  
إذا كنا نطالب اليوم بتطوير قطاع الصحة ونتطلع للكثير من العاملني فيه، باعتبار أنه أهم قطاع بعد قطاع التعليم 
يستثمر في رؤوس األموال البشرية، إذا كان هذا القطاع غير قادر على التعامل مع أزمة دم، فكيف لنا أن نتطلع إلى 
دوره في حل أزمات أكبر وجتاوزها؟ هذا هو السؤال األهم الذي نخشى أن تغيب اإلجابات الشافية عليه، وهنا ستكون 

مصيبتنا أعظم ،ألن خسارتنا في البشر ستكون أشد وأمر!.

ع بالدم .. واجبات وتساؤالت التبرُّ

ع�صو �صابق يف املجل�ش الوطني الحتادي

maysarashed@gmail.com


