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ي�ضدر العدد اجلديد من جملتكم ال�ضهرية املف�ضلة، وقد دخل العامل يف عاٍم جديد 

العربي احلافل بالأحداث هذه  �ضابقه، وخا�ضة يف عاملنا  اأكرث من  عله يكون بديعًا 

الأيام. فكل عام واأنتم بخري!

كما ي�ضدر العدد وقد ظل العامل –وهلل احلمد من قبل ومن بعد- على حاله بعد 

ثبوت زيف الأ�ضطورة التي كانت تتنباأ بنهاية العامل يف نهايات ال�ضهر الفائت، اعتمادًا 

على تقومي ح�ضارة »املايا« يف اأمريكا الو�ضطى، وهذه الب�ضرى ما هي اإل �ضل�ضلة طويلة 

افني يف اأي زمان ومكان.  من الب�ضائر التي تثبت مرة بعد اأخرى زيف نبوءات العرَّ

املت�ضائمني الذين ل  العام اجلديد له �ضحر خا�ص عند الكثريين، با�ضتثناء  ولأن 

يرون فيه �ضوى مزيٍد من ال�ضيب والتجاعيد، فهو فر�ضة للتجديد والتخطيط للأمام، 

والتطلع بروؤية اأكرث ن�ضارة للم�ضتقبل الغام�ص املمتد ك�ضباٍب ل نهائي اأمامنا.

البع�ص مثًل ياأخذ على نف�ضه عهودًا باأن يقلع عن التدخني، بعد اأن بلغت منه هذه 

اأنهوا  اأبناءه ال�ضغار كبارًا ناجحني، وقد  اأن يرى  العادة ال�ضارة اأميا مبلغ، فهو يريد 

اأمر قد ل يتحقق  اأحفادًا، وهو  درا�ضتهم ووجدوا عمًل جيدًا وتزوجوا واأجنبوا له 

اإن وا�ضل التدخني ُمدمرًا �ضحته، كما هو مكتوب بخط وا�ضح وبعبارة �ضريحة على 

علبة �ضجائره!

ونورًا،  �ضعادة  اأكرث  وبيته  وترتيبًا  تنظيمًا  اأكرث  حياته  يجعل  اأن  يريد  والبع�ص 

وهناك من يريد اأن يكد اأكرث ليحقق جناحًا اأ�ضرع، ويقطف الثمار قبل فوات الأوان.. 

وهلم جرا.

اأو�ضع تتجاوز الأنا  اإن�ضاين  اأمنياتنا يف العام اجلديد ذات ُبعد  ول باأ�ص باأن تكون 

والفردية، فنخ�ض�ص يف قائمة عهودنا بنودًا مت�ضح دمعة عن خد يتيم وتطعم م�ضكينًا 

يف بلد قفر وتك�ضي ولدًا فقريًا يف �ضحراء مرتامية، وجتلب اأقلمًا ودفاتر ملدر�ضة يف 

ريف ناٍء.. وهلم جرا.

ومل ل ت�ضمل القائمة اأمورًا ت�ضعدنا على امل�ضتوى ال�ضخ�ضي، وتكون لها نتائج رائعة 

يف نظرتنا اإىل اأنف�ضنا، كاأن تتعهد بقراءة ع�ضرة كتب مثًل خلل ال�ضنة، لي�ص بهدف 

القراءة فقط، واإمنا لتو�ضيع املدارك اأكرث، اأو اأن متار�ص التمارين الريا�ضية ولو ثلث 

مرات يف الأ�ضبوع و�ضرتى الفرق بعد �ضنة، اأو اأن جتل�ص اأوقاتًا اأقل اأمام التلفزيون اأو 

تنظم وجباتك الغذائية لتحتوي على مكونات �ضحية اأكرث.. وهلم جرا.

فاإن كنت مل ت�ضع قائمة بعد بالأ�ضياء والأمور التي تريد حت�ضينها وتنفيذها يف 

العام اجلديد، فل باأ�ص فالوقت اأمامك ما يزال طويًل لذلك، ولتكن هذه العهود التي 

تاأخذها على نف�ضك واقعية وقابلة للتنفيذ، والأهم من ذلك كله اأن تكون موؤمنًا متامًا 

باأن جناحك يف ذلك �ضينعك�ص اإيجابًا عليك، وعلى من حولك، �ضواء يف البيت اأم املكتب 

اأم يف اأي بيئة اأنت فيها.

نتمنَّى لكم قراءة ممتعة لهذا العدد اجلديد يف العام اجلديد، اآملني اأن ت�ضلنا منكم 

كالعادة تعليقاتكم القيمة واآراوؤكم ال�ضديدة، لأن »999«، هي منكم واإليكم.

وحياكم اهلل.

عهود..
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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  آفاق:
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 متميزون:املقدم عبد النور ال�ضحي  
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املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

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

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

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

طريقة دفع االشتراك
1- شيك مصرفي باسم مجلة »999«

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

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

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

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

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

القهوة مزاج وعلج

غدان�ضك.. 

مدينة ل تطفئ �ضموعها

اخرتاعات اأمنية مفيدة

رت التاريخ............. من امللعب..............ال�ضرطة العاملية...............معارك �ضطَّ 7258108
 

ت�ضدر �ضهريًا عن وزارة الداخلية

الإمارات العربية املتحدة

الهيئة االستشارية

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتيرا التحرير

اإلخراج والتصميم

اللواء / خليل داوود بدران

العقيد / ثاين بطي ال�ضام�ضي

املقدم / عو�ص �ضالح الكندي

ع�ضام ال�ضيخ

با�ضل ثريا

عمر حمزة

مهنـد �ضـالـم

ه�ضام عبد احلميد

املرا�ضلت:

وزارة الداخلية

�ص.ب: 38999

الإمارات العربيةاملتحدة - اأبو ظبي

+971  2 هاتف: 4194488 

فاك�ص: 4194499 2 971+

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

ال�ضرتاكات:

الأفراد: 50 درهمًا

ال�ضركات والدوائر الر�ضمية والهيئات 

واملوؤ�ض�ضات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:

8009009

هاتف: 8002220

فاك�ص: 02/4145050

90

104

اأحمد �ضبيب الظاهري:

نعمل على ك�ضر احلواجز

التي تعيق تقدم ال�ضعوب نحو التنمية

أعمال  الواقع في  الشك أن اخليال صنو 
التحقيق اجلنائي، وللوقوف على النموذج 
 »999« حتدثت  للمحقق،  الناجح  املثالي 
مع عدد من احملققني في مختلف مراكز 

الشرطة بأبوظبي.
30

تنويه: نشرت )999( في العدد املاضي حتقيقاً بعنوان: »مالٌ سهل«، وورد فيه أرقام غير دقيقة، لذا وجب التنويه.
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أخبار الوطن

مبكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
اللواء  سعادة  أصدر  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
راشد ثاني املطروشي مدير عام الدفاع املدني في دبي أمراً إدارياً بترقية 396 

عسكرياً و7 مدنيني من منتسبي الدفاع املدني في دبي.
وأعرب سعادة اللواء املطروشي باسمه وباسم جميع العاملني في الدفاع 
املدني عن االعتزاز والتقدير ملكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

بالعاملني في  الله«، والتي جتّسد مدى رعاية واهتمام سموه  مكتوم »رعاه 
الدفاع املدني، مما سيكون حافزاً إضافياً ملزيد من العطاء املتميز في مختلف 

خدمات الدفاع املدني.
في  املدني  بالدفاع  العاملون  يبقى  بأن  الرشيدة،  القيادة  سعادته  وعاهد 
اد احلماية والسالمة واحلريصني على تقدمي أفضل اخلدمات لتبقى  مقدمة روَّ

دولة اإلمارات العربية املتحدة أكثر دول العالم أماناً وسالمة.

.. ويتّكرم بترقية عسكريين ومدنيين في »الدفاع المدني بدبي«

ن ر�ضميًا ميناء »خليفة« يف اأبوظبي رئيس الدولة ُيد�ضِّ

اد الأوائل من املعلمني م الروَّ محمد بن راشد ُيكرِّ
 والطلبة الدار�ضني يف املدر�ضة »الأحمدية«

الشيخ  السمو  صاحب  كرَّم 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
»رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
الثقافة  »ندوة  مقر  في  الله« 
األوائل  الرواد  بدبي«  والعلوم 
في  والدارسني  املدرسني  من 
»املدرسة األحمدية بدبي«، وذلك 
مائة  مبرور  االحتفال  مبناسبة 
عام  املدرسة  تأسيس  على  عام 
في  رائدة  مدرسة  كأول   1912

دبي.
وقد قام صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه 
الشيخ  سمو  بحضور  الله«، 
آل  راشد  بن  محمد  بن  مكتوم 
مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي 
املجلس  رئيس  املر  أحمد  محمد 
الوطني االحتادي، وسمو الشيخ 
آل  راش��د  بن  محمد  بن  ماجد 
مكتوم رئيس هيئة »دبي للثقافة 
أربعة  نحو  بتكرمي  والفنون«، 
وثالثني مدرساً كانوا من أوائل 

أبناء  من  كبيرة  مجموعة  تعليم  مسؤولية  عاتقهم  على  أخذوا  الذين 
في  وثقافي  وأكادميي  واقتصادي  اجتماعي  لهم شأن  أصبح  الوطن 

مجتمع اإلمارات احلديث.
وهنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
اد األحياء، وسلَّمهم بيده الكرمية دروع  دبي »رعاه الله« املدرسني الروَّ
التكرمي، فيما سلم سموه دروع التكرمي إلى أبناء من رحلوا عن هذه 

الدنيا وتركوا بصمات خالدة في قطاع التعليم املدرسي الوطني.
وأعرب سموه عن سعادته وارتياحه للقاء هذه النخبة من املدرسني 
األوائل الذين درَّس بعضهم سموه، وصافحهم وتبادل معهم حديث 
الذكريات املدرسية بحلوها ومرها، متمنياً لهم سموه طول العمر ودوام 
الصحة، ومترحماً سموه على أرواح الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى.

ثم كرَّم سموه بعد ذلك قرابة مائة وثالثني شخصية وطنية ممن 

درسوا في »املدرسة األحمدية«، وهنأهم سموه مبرور قرن من الزمان 
احلاضر،  عصرنا  حتى  شامخة  تزال  ال  التي  املدرسة  تأسيس  على 

ويتخرَّج منها شباب الوطن كل عام متسلحني بالعلم والتربية.
إلى صاحب  والعرفان  بالشكر  وذووهم  املُكرَّمون  ه  توجَّ بدورهم، 
ذكرياتهم  مشاركتهم  على  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
وفرحتهم باالحتفال املئوي على إنشاء مدرستهم األم كأول مدرسة 
ُبنيت بعرق مؤسسيها وعلى رأسهم املرحوم الفاضل أحمد محمد بن 

دملوك.
وتوجهوا بالدعاء إلى الله عّز وجل أن يحفظ سموه ويدميه ذخراً 
للوطن وسنداً وداعماً للعلم والتعليم والعلماء كي تظل دولتنا العزيزة 
شامخة فخورة بأبنائها وبناتها الذين يسهمون في بناء الدولة احلديثة 

في ظل قيادتنا الرشيدة.

أعرب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله« عن اعتزازه بإقامة املشاريع التي تصب في مصلحة الوطن 

واملواطنني، وتعّزز اقتصاد الدولة الوطني.
أبوظبي، بحضور  في  »خليفة«  ميناء  تدشني سموه  ذلك خالل  جاء 
أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«.
كما شهد التدشني الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
الشيخ  وسمو  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 

حمدان بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم في املنطقة الغربية.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« أن تدشني هذا امليناء 
نقطة مهمة في  العاملية سيكون  املعايير  أحدث  ُبني وفق  والذي  اليوم، 
مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها بالدنا بسواعد أبنائها واالستفادة 

من اخلبرات العاملية.
في  البحري  النقل  لقطاع  الالزم  الدعم  توفير  على  سموه  وشدَّد 
الدولة بخاصة ميناء »خليفة« الستكمال مراحل بنائه ليكون أحد أهم 
وحلقة  األوسط،  الشرق  مستوى  وعلى  املنطقة  في  التجارية  املوانئ 
وصل بني مناطق العالم االقتصادية من خالل االستفادة من موقعه 

وموقع دولة اإلمارات االستراتيجي.
وأضاف سموه: أن افتتاح هذا الصرح الضخم يعزز من توجهاتنا نحو 
استكمال »رؤية أبوظبي 2030« بخطوات واثقة، ومبا يسهم في استمرار 
عملية النمو التي تشهدها اإلمارات بوتيرة عالية مبا ُيلبي طموحات أبناء 

الوطن في بناء قاعدة اقتصادية مهمة.
مشاريعها  تنفيذ  في  ماضية  اإلم��ارات  دولة  أن  إلى  سموه  وأشار 
العمالقة الهادفة إلى دعم اقتصادها الوطني وتطويره من أجل الوصول 

إلى رفعة الوطن، وتعزيز مكانته على خريطة االقتصاد العاملي.
في  بذلت  التي  الوطنية  اجلهود  لكل  تقديره  أعرب سموه عن  كما 
إجناز هذا الصرح االقتصادي الكبير،موضحاً سموه أن من أولوياتنا 
في  واستيعابها  الوطنية  البشرية  الكوادر  وتطوير  بدعم  االهتمام 
وطننا  تقدم  مسيرة  في  الفاعل  دورها  لتأخذ  التخصصات  مختلف 

الغالي ورفعته.
في  بالنجاح  امليناء،  في  العاملني  أعرب سموه عن متنياته جلميع  وكذلك 
توفرت في  التي  الضخمة  اإلمكانات  القصوى من  الفائدة  عملهم مبا يحقق 
امليناء ليكون ميناء »خليفة« أحد شرايني احلياة التي تربط بالدنا مع العالم 

اخلارجي.
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أخبار الوطن

محمد بن زايد  ي�ضدر قرارًا بت�ضكيل جمل�ص اإدارة »هيئة اأبوظبي للإ�ضكان«

شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
ري��ادة  »اإلم���ارات..  بعنوان:  محاضرة  املسلحة 
الدكتور سلطان  ألقاها  الطاقة«  قطاع  مستمرة في 
في  ل�»مصدر«  التنفيذي  الرئيس  اجلابر  أحمد 

مجلس سموه بقصر البطني. 
زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  احملاضرة  حضر 
الغربية، وسمو  آل نهيان ممثل احلاكم في املنطقة 
الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء 
مؤسسة »زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخليرية 
واإلنسانية«، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
الداخلية،  وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان 
ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك 

آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كما حضرها عدد من الشيوخ وكبار املسؤولني، 
وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين لدى 

الدولة، ولفيف من اخلبراء واملختصني واملهتمني بشؤون الطاقة.
ونّوه الدكتور اجلابر باجلهود اجلبّارة التي بذلها سمو الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان وزير اخلارجية من أجل احلصول على تأييد الدول بشأن استضافة 

»آيرينا«. وأوضح، أنه بفضل تلك السمعة وهذه اجلهود حازت دولة اإلمارات 
املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  دائماً  مقّراً  أبوظبي  اختيار  ومت  العالم،  ثقة 

»آيرينا«، حيث نعمل حالياً على تشييد مقرها الرئيسي في مدينة »مصدر«.

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس  اطلع 
الوزراء وزير الداخلية على نتائج عمليات التحديث والتطوير التي أجرتها 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي على مركز »رزين« التابع إلدارة  »املؤسسة 
العقابية واإلصالحية« في إمارة أبوظبي، وجتهيزه وفقاً ألفضل املواصفات 

واملقاييس العاملية.
للتأهيل  العمل  سوق  برنامج  على  العمل  ضرورة  على  سموه،  وشدَّد 
تطبيقه  أسفر  والذي  العليا،  التقنية  كليات  مع  بالتعاون  للنزالء  األكادميي 
في مركز الوثبة عن تخريج 104 نزالء من أصل 354 نزيالً من امللتحقني، 
وُمنحوا بعدها شهادة اإلجناز التي تؤهلهم لسوق العمل، حيث توظف منهم 

97 نزيالً ممن أنهوا محكوميتهم.

وأكد سموه حرص قيادة الوطن على توفير كافة السبل الكفيلة بإصالح 
وتأهيل النزالء، وإعادة دمجهم في محيطهم االجتماعي واألُسري ليكونوا 

قوة إيجابية فاعلة في رفد مسيرة التنمية والتحديث التي تشهدها البالد.
احليري  عبيد  الركن  اللواء  معالي  التفقدية  اجلولة  ورافق سموه خالل 
سالم الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي،وسعادة اللواء ناصر سالم 
خلريباني النعيمي األمني العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، وعدد من كبار الضباط. واستمع سموه إلى عرض تفصيلي قّدمه 
العقيد محمد سيف الزعابي مدير إدارة »املؤسسة العقابية واإلصالحية« في 
شرطة أبوظبي بنيَّ فيه طبيعة التطويرات والتجهيزات التي مت استحداثها في 

املركز إلى جانب خطته التشغيلية.

.. ويّطلع على تطويرات مركز »رزين« 

سيف بن زايد يفتتح املوؤمتر ال�ضنوي الأول »للتخطيط ال�ضرتاتيجي«
افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
للتخطيط  »اإلم��ارات  جلمعية  الفخري  الرئيس  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء 
اإلمارات  »رؤية  بعنوان  للجمعية  األول  السنوي  املؤمتر  االستراتيجي« 
2021«، وذلك في مقر املجلس الوطني االحتادي بأبوظبي، وبحضور معالي 
أمل  الدكتورة  الوطني االحتادي، وسعادة  املجلس  املر رئيس  أحمد  محمد 
القبيسي النائب األول لرئيس املجلس، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء 

املجلس، والدكتور محمد سالم املزروعي األمني العام للمجلس.
وأكد سموه أن التخطيط االستراتيجي بدأ في الدولة على يد اآلباء 
املؤسسني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّب الله ثراه« والشيخ 
املجلس  أعضاء  وإخوانهما  الله«  »رحمه  مكتوم  آل  سعيد  بن  راشد 
األعلى حكام اإلمارات، فكانت لهم رؤية سبّاقة للتخطيط االستراتيجي 

ونظرة مستقبلية يرون فيها »اإلمارات كما نراها اليوم«.
أولئك  املفهوم كان خير من تشّربه عن  أن هذا  إلى  وأشار سموه 
املؤسسني هو قائد املسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« في رؤيته املستقبلية للوطن، يعضده 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  فيها صاحب 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« لتنصب جهودهما 
على بناء وتطوير إنسان اإلمارات، وتوفير مقومات األمن واالستقرار 

كافة،وتترسخ بنى التعليم وركائز االقتصاد، كما تتأصل ثقافة املواطنة 
اإليجابية الصاحلة.

اخلطط  ببناء  اهتماماً  أولت  الرشيدة  القيادة  أن  سموه:  وأضاف 
واحمللية،  منها  االحتادية  كافة  احلكومية  للجهات  االستراتيجية 
والشركاء  املتعاملني  من  املعنيني  جلميع  إعالنها  على  وباحلرص 

واملوظفني،ومت تتويج ذلك بإطالق »رؤية اإلمارات 2021«.
التخطيط  مجال  في  املختلفة  املمارسات  أن  إلى  سموه،  ولفت 
على  واملنفذين  املخططني  لدى  ملموساً  حتوالً  شكلت  االستراتيجي 
السواء بخاصة ما يتعلق منها بسرية وجهرية الرؤى واألهداف، وال 
تزال هذه الثقافة تترسخ يوماً بعد يوم، وتكتسب أراضي وآفاقاً جديدة 
ذات  القطاعات  جلميع  احلقيقية  واملشاركة  الشفافية  من  املزيد  نحو 
العالقة بغية الوصول إلى النجاح املنشود من أي تخطيط استراتيجي.

في  باملشاركني واحلضور  كلمته  بداية  في  ب  قد رحَّ وكان سموه 
أول جمعية  إطالق  بعد  الدولة  نوعه في  األول من  يعد  الذي  املؤمتر 
االستراتيجي«،  للتخطيط  اإلم��ارات  »جمعية  وهي  فيها،  متخصصة 
ُمتمنياً سموه أن حتقق اجلمعية الوليدة أهدافها في التعريف مبفهوم 
العلمية  املفاهيم  ألحدث  وفقاً  وتطبيقاً  منهجاً  االستراتيجي  التخطيط 

العاملية.

عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  أول سمو  الفريق  أصدر 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة رئيس املجلس التنفيذي إلمارة 
برئاسة  أبوظبي لإلسكان«  »هيئة  إدارة  بتشكيل مجلس  قراراً  أبوظبي 
سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني نائب رئيس 

املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي.
ونص القرار على أن يكون سعادة جبر محمد غامن السويدي مدير 
أبوظبي  »هيئة  إدارة  مجلس  لرئيس  نائباً  العهد  ولي  ديوان سمو  عام 
محمد  والسادة: سعيد  السعادة  أصحاب  من  كل  لإلسكان«، وعضوية 
احمللية،  الشؤون  لقطاع  الرئاسة  شؤون  وزارة  وكيل  املقبالي  سعيد 
وخليفة محمد حمد املزروعي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، والدكتور 
مطر محمد سيف النعيمي مديرعام بلدية مدينة العني، وفالح محمد فالح 
االحبابي مدير عام »مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني«، ومحمد حاجي 
عبدالله اخلوري مدير عام مؤسسة »خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال 
اإلنسانية«، وسلطان خلفان مطر الرميثي من ديوان سمو ممثل احلاكم 

في املنطقة الغربية. 
قابلة  سنتني  املجلس  عضوية  مدة  تكون  أن  على  القرار  نص  وقد 

للتجديد.
وتهدف »هيئة أبوظبي لإلسكان« إلى تنفيذ األوامر السامية املتعلقة 

لتنفيذ  الالزمة  االحتياجات  وحتديد  اإلم��ارة،  في  اإلسكان  ببرامج 
البنية  ملتطلبات  اللوجستية  التجهيزات  إعداد  على  والعمل  البرامج،  تلك 
الهندسية، وتطوير برامج اإلسكان وإعداد  التحتية، وحتضير اخلدمات 
النظم واللوائح اخلاصة بكل برنامج، مبا في ذلك حتديد أهداف البرنامج 
وآلية عمله وخطط تنفيذه وشروط تخصيص السكن، واالحتفاظ بقاعدة 
بيانات مركزية للمواطنني، وربطها باجلهات املختصة، والتأكد من سرية 
وأمن تلك املعلومات، واستالم طلبات املواطنني اخلاصة ببرامج اإلسكان 
مبختلف أنواعها ودراستها واتخاذ القرار املناسب في شأنها في ضوء 
األوامر السامية، ودراسة طلبات قروض برامج إسكان املواطنني واتخاذ 

القرار املناسب بشأنها وفقاً لألوامر السامية. 
دائرة  مع  التنسيق  بعد  الهيئة  إلى  ينقل  أن  على  القانون  نص  كما 
والذين  للمواطنني«،  اخلاصة  املساكن  »ق��روض  هيئة  موظفو  املالية 
يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس اإلدارة، وذلك بذات أوضاعهم 
اخلاصة  املساكن  »ق��روض  هيئة  تستمر  كما  الوظيفية،  وامتيازاتهم 
العمل  الشعبية« في  األراضي واملساكن  للمواطنني« وجلنة »تخصيص 
القرارات  أو حلني صدور  انتقالية  لفترة  السارية  تشريعاتهما  مبوجب 
والنظم التي حتكم سير العمل في الهيئة أيهما أقرب، ويجوز بقرار من 

رئيس املجلس التنفيذي متديد هذه الفترة.

.. ويشهد محاضرة 
حول »ريادة اإلمارات 
في قطاع الطاقة«
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متابعات

ويعّد ذلك ممّكناً رئيسياً لبناء القدرات واملهارات 
استغالل  جرائم  لوأد  الالزمة،  الشرطية  الفنية 
األطفال عبر »اإلنترنت« في مهدها، لتبقى دولتنا 
احلبيبة آمنة ومبنأى من هذا النوع من اجلرائم.

أعمال أو  من  إجن��ازه  مت  ما  أن  وأوض��ح 
املتكامل  املشروع  منظومة  في  يصب  مبادرات 
حلماية الطفل بالدولة، ومنها ورشة عمل تشريع 
على  القائمني  مع  بالتعاون  الطفل،  وحماية 
»جونز  بجامعة  »احلماية«  ومشروع  برنامج 
لألطفال  الدولي  واملركز  األمريكية  هوبكنز« 
استعراض  مت  حيث  واملستغلني،  املفقودين 
قبلهم،  من  املعد  النموذجي  التشريع  مشروع 

والذي يتضمن تشريعات من 65 بلداً.
ولفت إل���ى أن »مركز وزارة الداخلية حلماية 
م بالتعاون مع مركز الشرطة الكندية  الطفل«، نظَّ
لألطفال املفقودين واملس���تغلني في وقت سابق، 
متريناً مش���تركاً ملدة أس���بوعني، اشتركت فيه 
القيادات العامة للشرطة في الدولة، بهدف ضبط 
ورصد موزعي اس���تغالل األطفال »جنس���يا«، 
حيث أسهم ذلك في نقل املعرفة وتبادل اخلبرات 

احلديثة وأفضل املمارسات.
كويل،  إيان  قال  املؤمتر،  أعمال  ختام  وفي 
إن  االفتراضية:  العاملية  للقوة  احلالي  الرئيس 
املؤمترات  وأفضل  أجنح  من  يعّد  املؤمتر  هذا 

على مستوى العالم ملا تضمنه من موضوعات 
مهمة ومناقشات هادفة، تؤكد اهتمام املشاركني 
في العمل على إيجاد احللول املناسبة لالستغالل 
بعض  قبل  م��ن  »اإلن��ت��رن��ت«  لشبكة  السيئ 

األشخاص، وتوفير احلماية لألطفال. 
واحد،  عام  منذ  ب��دأت  التغييرات  أن  وذك��ر 
التعليمية،  البرامج  من  العديد  بعمل  قمنا  حيث 
إلنقاذ  دولة  كل  في  من شريك  أكثر  لنا  وكان 
األطفال حول العالم، حيث مت إنقاذ أكثر من 100 
طفل في الواليات املتحدة األمريكية خالل العام 

املاضي. 

ومن جانبه أشار املقدم فيصل الشمري مدير 
رئيس  الطفل«  حلماية  الداخلية  وزارة  »مركز 
فرصة  ك��ان  املؤمتر  أن  املنظمة، إلى  اللجنة 
ورج��ال  واحمل��ت��رف��ني  املتخصصني  الل��ت��ق��اء 
أفضل  لدراسة واستعراض  والقانون،  الشرطة 
يقتصر  الصلة، ولم  ذات  التجارب واملمارسات 
بل شمل  والفنية،  الشرطية  اجلوانب  على  ذلك 
آليات اإلبالغ واحلجب، وكذلك التشريعات ذات 
إلى أن ذلك يعكس الدور الريادي  الصلة، الفتاً 
للدولة، حتقيقاً لرؤية سمو نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، وتنفيذاً لتعليمات األمني 

»القوة العاملية الفرتا�ضية« تختتم اأعمال موؤمترها اخلام�ص يف اأبوظبي 

الشيخ  سمو  الفريق  من  كرمية  برعاية 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
القوة  »مؤمتر  اختتم  الداخلية،  وزير  ال��وزراء 
بحماية  واملعني  اخلامس«،  االفتراضية  العاملية 
األطفال من مخاطر اإلنترنت أعماله حتت عنوان 
»التعاون الدولي ممكِّن للحماية«، والذي نّظمته 
اللجنة العليا حلماية الطفل في وزارة الداخلية 

الشهر املاضي.
وشاركت في املؤمتر وفود من دولة اإلمارات 

العربية املتح���دة واململكة العربية الس���عودية، 
ومملكة البحرين والوالي���ات املتحدة األمريكية 
واململكة املتحدة، بجانب عدد من الدول العربية 
الش���قيقة واألجنبي���ة الصديق���ة، واملنظم���ات 
العاملي���ة املتخصصة، م���ن بينه���ا »اإلنتربول« 

و»اليوروبول«.
وقال اللواء ناصر خلريباني النعيمي، األمني 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ملكتب سمو  العام 
حلماية  العليا  »اللجنة  رئيس  الداخلية،  وزير 

الطفل« بوزارة الداخلية، وممثّل الدولة في القوة 
العاملية  االفتراضية ال�»في جي تي«، في كلمة  
بهذه  املناسبة:  انطالقاً  من رؤية دولة اإلمارات 
2021، جاءت رؤية الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، بأن تكون دولة اإلمارات العربية 
املتحدة منبر إشعاع حضاري، ومركزاً حلماية 
الطفولة، حيث انضمت اإلمارات رسمياً لعضوية 
القوة العاملية االفتراضية ال��»VGT« عام 2010، 

ٌن للحماية  التعاون الدولي.. ُمَمكِّ

متابعة: الرا الظرا�سي

 سيف بن زايد يتابع تدشني املوقع اإللكتروني »ملركز وزارة الداخلية  حلماية الطفل«  

امل�ؤمتر كان فر�صة اللتقاء 

املتخ�ص�صني ورجال ال�صرطة 

والقان�ن، لدرا�صة وا�صتعرا�ض 

اأف�صل التجارب واملمار�صات

املقدم فيصل الشمري
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متابعات

من  ميشيل  وجون  هندرسون  جوان  وقدَّمت 
»اإلنترنت«  األطفال عن طريق  وحدة استغالل 
من  االنتقال  ح��ول  عمل  ورق��ة  نيوزلندا  في 
حتقيقات  إل��ى  االفتراضي  العالم  حتقيقات 
التحقيق  تواجه  التي  والتحديات  الفعلي،  العالم 

وتصنيف الضحايا وفوائد هذا األسلوب.
واستعرض نيل اوكاالجان من دائرة الهجرة 
في  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  واجلمارك 
التكنولوجيا  موضوع  قدمها  التي  العمل  ورقة 
صور  لنشر  املعتدين،  قبل  من  املستخدمة 
»اإلنترنت«،  شبكة  عبر  األط��ف��ال  استغالل 
هذه  مواجهة  ميكن  وكيف  القانون  وتطبيق 

اجلرمية في املستقبل.

مدير  املرزوقي  الرحمن  عبد  من  كل  وقدَّم 
تطوير اإلنترنت في هيئة تنظيم اتصاالت  وريان 
التنظيمية في  العمليات  نائب رئيس  الهاشمي  
شركة »اتصاالت«  ورقة عمل حول جتربة دولة 
اإلمارات العربية املتحدة في حجب الوصول إلى 
»اإلنترنت«، وفي إشعارات إنهاء اخلدمة، أشارا 
فيها إلى أن دولة اإلمارات اتبعت نهجاً استباقياً، 
من خالل فترة شبكة »اإلنترنت« منذ اإلطالق 
التجاري لها في التسعينيات، واستعرضا جهود 
اإلمارات في مجاالت اإلغالق واحلجب، والتوجه 
التعرض إلى احملتوى غير  املنسق للحماية من 
إدارة  تشريعات  استخدام  خالل  من  القانوني، 

الدخول إلى شبكة »اإلنترنت«.

 

عن  االفتراضية  العاملية  القوة  أعلنت 
القليلة  للسنوات  جديدة  مبادرات  ثالث 

املقبلة، وهي:
القانون  لفرض  العاملية  القدرة  تعزيز   •
في أنحاء العالم ملكافحة جرمية االستغالل 
العاملية  ال��ق��وة  وت��ه��دف  األطفال،  بحق 
االفتراضية إلى حتقيق هذا من خالل التأثير 
لتحسني  العالم،  جميع  في  املشرِّعني  على 
سبل حماية األطفال، وذلك من خالل دعم 
الدول على تطوير استراتيجياتها اخلاصة 
بها، وتقدمي تدريب معياري وحلول تقنية 
سبل  وتطوير  العاملية  باالجتاهات  والتنبؤ 

للتخفيف الفعال للمخاطر اجلديدة.
األعضاء  مع  املشاركة  وتعزيز  زيادة   •
احلاليني، وإشراك أعضاء جدد من كل من 
إنفاذ  غير  وقطاعات  القانون  إنفاذ  قطاع 
بشكل  يسهموا  أن  ميكن  والذين  القانون، 
االفتراضية  العاملية  القوة  عمل  في  بارز 
للتركيز  مشاركتنا  توجيه  على  واملساعدة 
التي  والناشئة  املتنامية  التهديدات  على 

حتيط باألطفال.
مسألة  جت��اه  عاملية  مقاربة  تطوير   •
املسافرين بغرض ممارسة االعتداءات على 
األطفال، وذلك لضمان وجود إستراتيجية 
لالستجابة املنسقة والفعالة من خالل اتباع 
بخصوص  الضحية  على  ُتركز  مقاربة 

الوقاية واحلماية.

»في  االفتراضية  العاملية  القوة  أعلنت 
منظمات  ألرب��ع  قبولها  ع��ن  ت��ي«،  ج��ي 
من  كل  قبول  ومت  عضويتها،  في  جديدة 
الشرطة الوطنية الكورية والشرطة الوطنية 
القانون،  إنفاذ  شركاء  بصفة  اإلندونيسية 
بصفة  كلني«  و»نت  »كينسا«  قبول  ومت 

شركاء من القطاع اخلاص.
الدولة  هي  اإلم���ارات،  دول��ة  أن  يذكر 
األوس��ط  ال��ش��رق  منطقة  ف��ي  ال��وح��ي��دة 
االفتراضية  العاملية  القوة  في  العضو 
دولي  عمل  فريق  وهي  تي(،  جي  ال�)في 
مجموعة  من  ومكون   ،2003 عام  تأسس 
واملنظمات  القانون  إن��ف��اذ  وك���االت  م��ن 
دولياً، يضم  املختلفة لتشكل حتالفاً  املعنية 
ومؤسسات في  تنفيذية  قانونية  وكاالت 
للعمل  جهدها  تكّرس  العالم  أنحاء  جميع 
اإلساءة  من  األطفال  حماية  أجل  من  معاً؛ 

واالستغالل عبر »اإلنترنت«.

اإدارة الهجرة واجلمارك االأمريكية تت�صلَّم رئا�صة 

الق�ة العاملية االفرتا�صية

أعلن مؤمتر القوة العاملية االفتراضية ال� »في. جي. تي« اخلامس، تعيني قسم حتريات األمن الداخلي 
»إتش إس آي«، التابع إلدارة الهجرة واجلمارك األمريكية »آي سي إي« رئيساً للقوة في أبوظبي، والتي 
تتشكل من حتالف دولي بني 18 وكالة من وكاالت فرض القانون وشركاء القطاع اخلاص، يهدف إلى 

مكافحة اإلساءة اجلنسية لألطفال على »اإلنترنت«.
وتسلَّم آيان كوين، نائب مساعد مدير حتريات األمن القومي، رئيس مركز اجلرائم اإللكترونية 
املتطورة في  التقنية  لعمليات جرائم  الوطني  املدير  الرئيس من نيل جاوجان  لها، مهام  التابع 

الشرطة الفيدرالية األسترالية.

ثالث مبادرات جديدة 

قب�ل اأربع منظمات جديدة

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ملكتب سمو  العام 
نال  الذي  األمر  الداخلية، ومتابعته، وهو  وزير 

إشادة  جميع الوفود املشاركة.
ك��م��ا مت ف��ي امل��ؤمت��ر ت��دش��ني امل��وق��ع 
حلماية  الداخلية  وزارة  ملركز  اإللكتروني 
الطفل، وصاحب املؤمتر معرض فني لألطفال 
لوحات  بني  تراوحت  متميزاً  عمالً   80 ضم 
تشكيلية ورسومات كاريكاتورية لثمانني من 
طلبة املدارس احلكومية واخلاصة من جميع 
والذي  ِعده،  جنسيات  ومن  الدولة  إم��ارات 
نظمته اللجنة العليا حلماية الطفل في وزارة 
وتنمية  الثقافة  وزارة  بالتعاون مع  الداخلية، 

املجتمع.

حماية الأطفال

االفتراضية  العاملية  القوة  مؤمتر  وك��ان 
العمل  أوراق  من  عدداً  استعرض  قد  اخلامس 
للتصدي  والشراكات  التعاون  موضوع  حول 
جلرائم »اإلنترنت«، حيث قدَّم الكسندر سيجر 
في  األوروبي  املجلس  من  شوملان  وكريستينا 
استعرضت  عمل  ورقة  بفرنسا  ستراسبورج 
حماية األطفال من العنف غير األخالقي، ومعايير 
»الن��زاروات��ي  اتفاقيتي  في  اجلنائي  القانون 
تتصدر  أن  ض��رورة  فيها  أك��دا  وبودابست«، 
املجتمعات  اهتمام  األطفال  ضد  العنف  قضية 
كافة وأشارت الورقة إلى أن حماية األطفال تعّد 

»ثقة«

بعنوان:  فيلماً  املؤمتر  في  املشاركون  تابع 
األطفال  استغالل  حاالت  إحدى  عرض  »ثقة«، 
عبر »اإلنترنت«، وتأتي أهمية مثل هذه النوعية 
من األفالم في مجاالت التوعية، وتناول الفيلم 
يكونون  عندما  األطفال  يواجهها  التي  األخطار 
مع  »اإلن��ت��رن��ت«  على  احمل��ادث��ة  م��واق��ع  على 
أنهم  حني  في  يعرفونهم،  بأنهم  يظنون  أناس 
توفير  في  األهل  دور  ويبرز  بهم،  يتربصون 
مثل  براثن  في  الوقوع  من  الضرورية  الوقاية 

هذه املواقع اخلطرة على الشبكة العنكبوتية.

من األهداف الرئيسية للمجلس األوروبي الذي 
تبنّى إجراءات وقائية للتعامل مع جميع أشكال 

العنف ضد األطفال. 
وقدَّم جان كريستوف ليتوكانوسيريل فويزين 
والشرق  أوروبا  في  »مايكروسوفت«  شركة  من 
األوسط ورقة عمل حول التقنيات والعمليات التي 
على شبكة  األطفال من  استغالل  مواد  إزالة  تتيح 
ملنع  مبتكرة  تقنيات  تطوير  خالل  من  »اإلنترنت« 
أو مواد  إباحية ومقاطع فيديو  وإزالة نشر صور 

في هذا اخلصوص.
في  املتحدة  اململكة  من  روبنز  بيتر  وتناول 
االختراقات  موضوع  قدمها،  التي  العمل  ورقة 
املتزايدة »لإلنترنت« في العديد من دول العالم، 

هذا امل�ؤمتر يعّد من اأجنح واأف�صل 

امل�ؤمترات على م�صت�ى العامل 

ملا ت�صمنه من م��ص�عات مهمة 

ومناق�صات هادفة

إيان كويل
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في العدد السابق، قلنا إن التدريب يكون استثماراً للمؤسسة عندما تزيد إنتاجية الفرد، ويكون تكلفة 
عليها عندما يتم تدريب املوظفني على مهارات ال يحتاجها العمل، وأنه ال بد من االستفادة من جتارب 

الدول األخرى لتحقيق النتائج املطلوبة. 
التركيز على  الداخلية بظروف مشابهة من  التدريبية بوزارة  العملية  الفترة السابقة، مرت  وخالل 
ابتعاث عدد من الضباط للتعليم واملشاركة في دورات تدريبية خارج الدولة، إال أنه بعد انتهاء البعثات 
ج هؤالء الضباط من املشاركني في الدورات التدريبية، لم يتم التركيز على متابعة هؤالء اخلريجني،  وتخرُّ
وكانت هناك سلبيات، من ضمنها تعيني الشخص في غير املكان املناسب والذي ال يتالئم مع املعرفة 
العلمية واملهارات املكتسبة بحيث ميارس عمالً بعيداً كل البعد عن تخصصه، أو في حالة أخرى، تعيينه 
في إدارة حسب تخصصه العلمي، ولكن نتيجة عدم تهيئة فكر املديرين لتقبل األفكار والتطلّعات احلديثة 
للتغيير واستثمار هؤالء الشباب في التطوير، لم ُتتح لهم الفرصة لتقدمي مشاريعهم وأفكارهم إلى حيز 

الواقع والتنفيذ. 
كل ذلك أّثر على اخلريجني، وهؤالء يؤدون العمل من بدون نفس ويعانون من اإلحباط، والسبب 
يعود لعدم استغالل قدرات وإمكانيات هؤالء اخلريجني، وعدم وجود نظام متطور يتواكب مع ثقافتهم 
ومعلوماتهم، على الرغم من وجود ضوابط تفرض على املبتعث للدراسات العليا العمل لعدة سنوات في 

خدمة وزارة الداخلية تعادل ضعف املدة الزمنية للدراسة والتدريب.
لكل ذلك، نهيب باإلدارة العامة للموارد البشرية أن تأخذ على عاتقها االستفادة القصوى من هذا 
االستثمار وعدم تكرار األخطاء السابقة التي وقع اآلخرون بها، واالستفادة من طاقات وقدرات وإمكانيات 
هؤالء الشباب وإتاحة الفرصة لهم ملمارسة العمل وفقاً لتخصصاتهم العلمية والفنية، ووضع الرجل 
املناسب في املكان املناسب، إضافة إلى تشكيل جلان دائمة ملتابعة هؤالء اخلريجني خالل أداء العمل، 
لغايات التقييم وقياس العائد من التدريب، والتعّرف على مدى جناحهم في إحداث التغيير والتطوير 
إتاحة  بأهمية  واملسؤولني  للمديرين  والتوضيح  عليهما،  اللذين حصال  والتدريب  الدراسة  في ضوء 
الفرصة لهؤالء اخلريجني للمشاركة في عملية التطوير وحتسني مستوى األداء، كما نوجه رسالة إلى 
املديرين واملسؤولني مفادها: أن القيادة العليا تبدي كل اهتمام لالستفادة من قدرات وإمكانيات هؤالء 
الشباب اخلريجني وهم كنوز االستثمار وعناصر مهمة في تطوير العمل ال بد من إعطائهم االهتمام 
الكافي إلكسابهم املهارات واخلبرات من خالل ممارسة العمل امليداني. ومن مميزات التقييم امليداني 
التعرف على مستوى اجلامعات واملؤسسات التعليمية التي يتم ابتعاث الضباط وصف الضباط إليها 
للتعلّم والتدريب، من حيث إمكانياتها التعليمية والتدريبية، وفي ضوء ذلك، يتم اتخاذ القرار بالتواصل 

واالستمرار معها أو االنتقال إلى جامعات ومعاهد تدريبية أخرى.
نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، على اهتمامه الكبير ودعمه الال محدود إلعداد وتأهيل القيادات الشرطية 
من خالل تشجيع البعثات الدراسية للرقباء الدارسني وبرامج الدراسات العليا للضباط في كافة مجاالت 
التخصص الشرطي، ونشكر اإلدارة العامة للموارد البشرية على اجلهود املبذولة في اختيار ومتابعة 
التدريب على  التعليم وإدارة  الدولة وخارجها، وكذلك شكر خاص إلدارة  الدارسني واملتدربني داخل 
جهودهما في هذا املضمار، ونتمنّى على اإلدارة العامة للموارد البشرية وضع اللمسات األخيرة على 
مشروع تقييم التدريب، وقياس العائد من التدريب لكي يكون لبنة تدعم كافة إجراءات التطوير والتغيير 
لتحسني األداء بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والوصول إلى أعلى درجات اجلودة والتميز في األداء 

وتقدمي أفضل وأحسن خدمة للجمهور من خالل توفير األمن واألمان في ربوع بلدنا احلبيب.

 ُكنوز لن تضيع )3- 3(



تحقيق

تعتزم  جديد  نظام  البيضاء«  املرورية  »النقاط 
احلالي  يناير  أول  من  اعتباراً  تطبيقه  دبي  شرطة 
على كل من ال يرتكب أية مخالفة مرورية خالل عام 
2012، بواقع 12 نقطة  بيضاء يحصل عليها الفائز 

في نهاية العام. 
وتعد اإلدارة العامة ملرور دبي هي أول جهة ضبط 
مروري تكافئ قائدي املركبات بالنقاط البيضاء حيث 
لم يوجد لهذا النظام مثيل آخر في العالم وذلك وفقاً 
مدير  الزفني  محمد سيف  مهندس  اللواء  به  أقر  ملا 

اإلدارة العامة ملرور دبي ل� »999«.
بعد  النظام  تطبيق  ع��ن  اإلع���الن  على  وب��ن��اًء 
عدد  مع  التواصل  مت  ومستفيضة  متأنية  دراسات 
استعدادها  أبدت  التي  واملؤسسات  الشركات  من 
لدعم النظام من منطلق مسؤوليتها املجتمعية، ومن 
منطلق تشجيع أفراد املجتمع على احلد من املخالفات 
املرورية والتي بدورها لها مردود إيجابي للحد من 
ما  وهو  السير  حوادث  ووفيات  املرورية،  احلوادث 
يتفق واإلستراتيجية املرورية التي أعلنت عنها شرطة 
دبي للوصول إلى »صفر وفاة« بحلول عام 2020. 

وألن نظام النقاط املرورية البيضاء هو من األنظمة 
العديد من  للمرة األولى، فهناك  التي تطبق  احلديثة 
تطبيق  كيفية  حول  املجتمع  أف��راد  من  التساؤالت 
هو  وما  تطبيقه،  من  املستفيدون  هم  ومن  النظام، 
اجلوائز  هي  وما  النقاط،  بتلك  الفائزين  على  العائد 
بها  تتوجه  التي  التساؤالت  من  وغيرها  املطروحة 
عليها  لإلجابة  الزفني  سيف  محمد  اللواء  إلى   999
بعد استعراض نظام النقاط البيضاء الذي مت اعتماده 
معالي  دبي  لشرطة  العام  القائد  جانب  من  مؤخراً 
اآلن في حيز  الفريق ضاحي خلفان متيم، وأصبح 
الشركات  مع  للتواصل  جلنة  تشكيل  ومت  التنفيذ، 

واملؤسسات الراعية للنظام.

الوصول  بغية  القانون  مخالفة  عدم  على  واحلرص 
إلى أعلى مستويات السالمة املرورية، وإيجاد مجتمع 
آمن مرورياً يخلو من احلوادث املرورية واملخالفات.

الفئات امل�ستفيدة

األشخاص  هم  املستفيدين  فإن  للنظام،  وفقاً 
الذين يحملون رخصة قيادة صادرة من إمارة دبي 
سارية املفعول، ولديهم مركبة أو أكثر صاحلة للسير 
ومسّجلة بإدارة الترخيص بنفس اإلمارة بأسمائهم. 
مخالفة  أي  يرتكب  ال  الذي  للمستفيد  وحتتسب 
نقطة  بواقع  بيضاء  نقطة   12 العام،  طوال  مرورية 

واحدة عن كل شهر.
 

ال�سروط 

واملستفيدون مطالبون وفقاً لنظام النقاط البيضاء 
بعدم تسجيل أية مخالفة مرورية على ملف رخصة 
حامل  باسم  املسجلة  املركبة  ملف   أو  القيادة، 
الرخصة خالل السنة امليالدية، وتشمل عدم تسجيل 
أي مخالفة لنظام »سالك«  املُطبَّق في إمارة دبي، أو 
تسجيل أي مخالفة مرورية في أي إمارة من إمارات 

الدولة، وكذلك عدم وجود أية قضية مرورية.
ويتم احتساب النقاط البيضاء بعد انقضاء آخر يوم 
في الشهر بإضافة نقطة واحدة، ويحرم الشخص من 
احلصول على نقطة بيضاء حال ارتكابه أية مخالفة 
مكافآت  أية  من  ويحرم  الشهر،  نفس  في  مرورية 
أخرى تقدمها جهات مجتمعية، ومنها الشركات مثل 

قسائم املشتريات التي تقدم للسائقني املثاليني. 
عليها  خطرة  مرورية  مخالفة  ارتكاب  حال  وفي 
النقاط  من  السائق  يحرم  نقطة مرورية سوداء   24
انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  كاملة  سنة  ملدة  البيضاء 
مدة وقف رخصة القيادة، وفي حال ارتكاب مخالفة 

 
اآلية العمل 

نظاماً  امل��روري«  البيضاء  »النقاط  نظام  يعتبر 
االلتزام  على  وتشجيعاً  املركبات،  لقائدي  حتفيزياً 
الدولة،  في  بها  املعمول  امل��رور  وقوانني  بأنظمة 

ج�ائز مالية وعينية 

لنح� 1000 �صخ�ض �صيتم 

اختيارهم يف العام االأول 

لتطبيق النظام اجلديد

- الل�اء حممد �صيف الزفني

ل َتمهَّ
واربــح!

�ضرطة دبي

ق اأول نظام يف العامل  ُتطبِّ

 ملكافاأة ال�ضائقني املُلتزمني
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تحقيق

النقاط  من  املركبة  مالك  أو  السائق  يحرم  مرورية 
كانت  سواء  النظر  بغض  الشهر  نفس  في  البيضاء 

املركبة بقيادة مالكها أم بقيادة سائق آخر.

ال�ستفادة 

بالقانون، حائز على  ملتزم  قائد مركبة  لكل  يحق 
عدد من النقاط البيضاء االستفادة من إحدى امليزات 
التي قررها النظام، وتشمل مقايضة النقاط البيضاء 
الفائز  عليها  يحصل  التي  السوداء  املرورية  بالنقاط 
في العام التالي، وملرة واحدة وبحد أقصى 12 نقطة، 
وإلغاء مدة حجز املركبة لفترة 30 يوماً كحد أقصى، 
وإلغاء مخالفة مرورية واحدة ليس عليها نقاط سوداء 
أو فترة حجز، وإلغاء دفع بدل األرضية بشبك حجز 
النقاط حتى  املركبات بحد أقصى 30 يوماً، وجتميع 
املكافآت  قيمة  رفع  في  منها  لالستفادة  العام  نهاية 
االلتزام  حالة  وفي  املجتمعية.  اجلهات  من  املقدمة 
يحق  متتالية  سنوات  خمس  ملدة  السابقة  بالشروط 
للشخص الدخول في سحب للفوز مبركبة، واحتساب 

النقاط البيضاء ضمن درجات تقييم السائق املثالي.
وترحيباً  قبوالً  لقي  النظام  أن  على  الزفني  وأكد 
كبيرين من العديد من املؤسسات والشركات املجتمعية 
السنوات  خالل  لرعايته  واسعاً  استعداداً  أبدت  التي 
املوظفات  إحدى  تخصيص  مت  أنه  إلى  الفتاً  املقبلة، 
باإلدارة العامة ملرور دبي للتواصل والتنسيق مع تلك 
اجلوائز،  أنواع  من  بالكثير  التبرع  اجلهات، حيث مت 
ومنها التبرع بسيارة منذ العام األول لتطبيق النظام 

من إحدى الشركات. 
وتقدمي  اإلقبال  هذا  على  بناًء  إنه  الزفني:  وقال 
التي فاقت كل توّقع، سيتم رفع  العديد من اجلوائز 
يتوقع  قد  أنه  موضحاً  النظام،  بنقاط  الفائزين  عدد 
 3 حوالي  وجود  املثال  سبيل  على  هناك  يكون  أن 
ولم  واألنظمة  بالقوانني  امللتزمني  من  شخص  آالف 
اإلدارة ستقوم  ولكن  مرورية،  مخالفات  أية  يرتكبوا 
باختيار ألف شخص فقط ومنحهم اجلوائز التي سيتم 
إقرارها، وبناًء عليه ستكون البقية على رأس القائمة 

في العام التالي. 
وأشار إلى أنه سيتم فعلياً مع بداية يناير احلالي 

تكرمي 1000 شخص في إطار نظام النقاط البيضاء، 
بعملية  ستقوم  جلنة  تشكيل  حالياً  يجري  حيث 
أخرى،  ملعايير  وفقاً  مرورياً  امللتزمني  بني  التفاضل 
ومنها على سبيل املثال مداومة الشخص على عدم 
املاضية،  السنوات  خالل  خطرة  مخالفات  ارتكاب 
املركبة  فيها  يقود  كان  التي  الزمنية  الفترة  وأيضاً 
وستكون مثالً القيادة ملدة أطول معياراً في التفاضل 

بني الفائزين. 
وذكر الزفني، أن اللجنة قامت في نهاية آخر يوم 
أية  يرتكبوا  لم  الذين  األشخاص  2012 بحصر  في 
مخالفات أو حوادث على أن يتم إخطار األلف شخص 
الذين سيقع عليهم االختيار برسائل نصية من جانب 
للجوائز  املانحة  والشركات  للمرور  العامة  اإلدارة 
الستالم  محددة  أماكن  إل��ى  بالتوجه  إلعالمهم 

جوائزهم. 
وأضاف: أن أهم شرط سيتم تطبيقه على الفائزين 
بقيادة  يقوم  الفائز  أن  فعلياً  التأكد  النقاط هو  بتلك 
أن تكون متوقفة  الطرق ال  املركبة ويسير بها على 
لبعض  األمر سيحتاج  هذا  أن  إلى  عام، مشيراً  ملدة 
العاملني في اإلدارة ولكن سيتم تطبيقه،  اجلهد من 

وفحص املركبة بالطرق الفنية املتعارف عليها. 

اجلوائز 

وحول اجلوائز قال الزفني: إنها عبارة عن مبالغ 
نقدية، وإقامة في فنادق، وقسائم شراء من محالت 
أن  إلى  معروفة، وغيرها من اجلوائز احملفّزة، الفتاً 
دبي من  إليه شرطة  الذي تسعى  األساسي  الهدف 
على  املركبات  قائدي  حتفيز  هو  النظام  هذا  تطبيق 
ارتكاب  وعدم  املرورية،  واألنظمة  بالقوانني  االلتزام 
الطريق  أمن  من  مخالفات حتد  أو  مرورية  حوادث 

بشكل عام. 
وأكد الزفني، أن هذا النظام يطبق للمرة األولى 
تطبق  دولة  توجد  ال  حيث  العالم  مستوى  على 
النقاط البيضاء، وأشار إلى أن فكرة النظام جاءت 
من منطلق حرص شرطة دبي على مكافأة امللتزم 
منطلق  من  وهو  املخالف،  مبعاقبة  تقوم  مثلما 
تسعى  القيادة  أن  إلى  إضافة  والعقاب  الثواب 

حتقيق  على  بالعمل  والوسائل  الطرق  بشتى 
استراتيجيتها املرورية والوصول بوفيات حوادث 
السير إلى صفر وفاة  بحلول عام 2020، فالتحفيز 
عامل من العوامل املهمة في أي عمل ولتحقيق أية 

استراتيجية.
املرورية  االستراتيجية  أن  إلى  الزفني  وأشار 
للموضوع لها، حيث إن  لشرطة دبي تسير وفقاً 
اخلطة التي وضعت لهذا العام هدفها »عدم تخّطي 
حاجز 120 وفاة خالل عام 2012«، وحتى نهاية 
شهر سبتمبر كانت هناك 82 حالة وفاة ناجتة عن 
حوادث السير، متوقعاً أال تصل الوفيات في نهاية 
العام إلى 120 وفاة بل ستكون أقل بكثير، وهو 
أمر مرٍض، ويؤكد أننا نسير في االجتاه الصحيح، 
العديد من  أن مرور دبي يطبق  إلى ذلك  يضاف 
اخلطط واحلمالت املرورية وإلقاء احملاضرات في 
استخدام  جانب  إلى  واملؤسسات  اجلهات  كافة 
التقنيات احلديثة من أجل احلد من حوادث السير 

واحلد من وفياتها على الطرق. 
ورداً على سؤال: هل متحو النقاط البيضاء النقاط 
السوداء  النقاط  أن  املعروف  الزفني:  قال  السوداء؟ 
مُتحى تلقائياً بعد مرور عام عليها، ولكن ال�12 نقطة 
بيضاء التي يحصل عليها الشخص تساعد على محو 
حجز  عمليات  من  السوداء  النقاط  على  يترتب  ما 
هذا  أن  إلى  مشيراً  احلجز،  بدل  دفع  أو  للمركبات، 
تساؤل للكثيرين من أفراد املجتمع منذ إطالق نظام 

النقاط البيضاء. 
حافز  مبثابة  هي  البيضاء  النقاط  أن  وأض��اف: 
لكل ملتزم مرورياً ونتمنى أن يكون اجلميع ملتزماً 

باألنظمة والقوانني. 
منح  اإلدارة تدرس حالياً  أن  الزفني عن  وكشف 
النقاط البيضاء منذ العام األول للتطبيق وذلك ألكثر 
الفائزين التزاماً على مدار األعوام املاضية ملزيد من 
هناك  وأن  خاصة  اجلمهور،  فئات  لبقية  التشجيع 
بالفعل أكثر من سيارة مت تقدميها  للنظام من جانب 
بعض الشركات واملؤسسات املجتمعية، مؤكداً أن هذا 
األمر سيكون له آثار إيجابية واضحة، وجناح للنظام 

منذ عامه األول. 
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حوار

حيث  من  العاملية  املؤسسات  إح��دى  باتت  حيث 
االنتشار، وتقدمي العون واملساعدة.

األُستاذية«  »كراسي  تلعبه  الذي  ال��دور  ما   <
التي تأسست حتت اسم الشيخ زايد »رحمه الله« 
بهدف  واألجنبية  العربية  اجلامعات  بعض  في 

التعريف باألعمال التي قام بها »رحمه الله«؟
- بناًء على نصوص املواد في النظام األساسي، 
فإن املؤسسة تسعى إلى إذكاء جذوة الوعي الثقافي 
والتعليمي حتقيقاً للتنمية احلقيقية التي كان يؤمن بها 
الشيخ زايد »رحمه الله«، ولعل »كراسي األستاذية« 
التي أنشأتها املؤسسة في كل من »جامعة كامبردج، 
الشرقية،  الدراسات  مجال  في  أكسفورد«،  وجامعة 
وهي من أرقى املجاالت الفكرية العلمية التي ُتعّرف 
العلمية  الدراسات  وجتّذر  واملسلمني،  العرب  بثقافة 
إطار  في  وخاصة  باحلضارة،  للتعريف  والبحثية 

العلوم التي نشرها العرب عبر األندلس إلى أوروبا.
إن »الكراسي« التي ترعاها املؤسسة جتًسد رؤية 
ثقافية واعية تقوم على برنامج البحث العلمي، والنهج 
العاملية،  احلضارة  مسيرة  في  للمساهمة  الوثائقي 
وبذلك فإن هذا البرنامج قد شّجع العديد من الباحثني 
العامليني لالطالع على حضارتنا، من أجل مد جسور 

التواصل اإلنساني.
من جهة أخرى، فقد ساهمت »كراسي األُستاذية« 

للعوائق  علمية  زايد في وضع بحوث  الشيخ  باسم 
جانب  ضمن  واإلم��ارات،  اخلليج  دول  تخص  التي 
حيث  بالبحرين،  اخلليج«  »جامعة  في  البيئة  علوم 
واسعة  عاملية  علمية  ندوة  سنوياً  املؤسسة  ترعى 
املتخصصني  أشهر  من  نخبة  فيها  يشارك  النطاق 
في علوم البيئة في العالم، ويصدر عنها كتاب يجمع 
هذه البحوث لتكون في متناول املسؤولني وأصحاب 

القرار في توجيه قراراتهم بهذا الشأن.
ولعل آخر ما سجلته املؤسسة في مجال »كرسي 
للعلوم  العاملي  زايد  الشيخ  »كرسي  هو  األُستاذية« 
املتحدة،  العربية  اإلم���ارات  جامعة  مع  الصحية« 
ويرعى هذا الكرسي الدراسات والبحوث التي تهتم 
الدولة  في  األكثر شيوعاً  لألمراض  احللول  بوضع 

وفي دول اخلليج، كما يستوعب هذا الكرسي عدداً 
البحوث،  على  لإلشراف  العامليني  األطباء  كبار  من 
للبحث  دليالً  لتكون  وتطويرها  تقدمها  ومواصلة 

العلمي في العالم.

ِقّيم اإن�سانية

القيم  م��ن  مجموعة  على  املؤسسة  تركز   <
على  تعمل  وكيف  هي،  فما  واإلنسانية،  الوطنية 

حتقيقها؟
- ركزت اخلطة اإلستراتيجية للمؤسسة على عدد 
من القيم املنطلقة من التعاليم السمحة، ومن عادات 
حددت  كما  للخير،  احملب  اإلم��ارات  شعب  وتقاليد 
قيمها مستفيدة من أصالة تراثها االجتماعي العريق، 

�صتاذية« التي ترعاها 
ُ
 كرا�صي »االأ

امل�ؤ�ص�صة تق�م على برنامج البحث العلمي

عام  مدير  الظاهري  شبيب  أحمد  سعادة  أك��د 
»مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخليرية 
واإلنسانية« أن املؤسسة بفضل دعم صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
محمد  الشيخ  أول سمو  الفريق  من  وباهتمام  الله« 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن 
تقدمي  في  دورها  تواصل  املسلحة،  للقوات  األعلى 
املساعدات اخليرية واإلنسانية ِوفق األولويات للدول 
األكثر حاجة في اخلارج وللشرائح احملدودة الدخل 
الدولة. جاء ذلك، في حوار خاص أجرته مجلة  في 
»999« أشاد فيه الظاهري بالتعاون اإليجابي الواسع 
مع وزارة الداخلية بتوجيهات كرمية من الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية، وفيما يلي نص احلوار: 
لألعمال  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة   <
املغفور  مكرمات  إحدى  هي  واإلنسانية  اخليرية 
له بإذن الله تعالى الشيخ زايد »رحمه الله«، فهل 
اللذين  الكبيرين  والدعم  االهتمام  عن  حدثتمونا 

أوالهما »رحمه الله« للمؤسسة؟
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور   -
»رحمه الله « هو سحابة خير ومناء، سخرها املولى 
األرجاء  سائر  إلى  متتد  عون  يد  لتكون  وجل  عز 
بغض  اإلنسان  حاجة  تلبي  وخارجه،  الوطن  داخل 

النظر عن العرق أو اللون، ودون تفرقة، ألنه يؤمن 
هي  لإلمارات  الله  وهبها  التي  الثروة  هذه  خير  أن 
له،  الكرمية  احلياة  وحتقيق  اإلنسان،  بناء  أجل  من 
لذلك كانت أعماله منذ فترة حكمه � طيّب الله ثراه � 
منتشرة وتعبر جسور القارات، لتدعم مسيرة التنمية 
في الدول األقل منواً وتساعد الشعوب األكثر حاجة، 
املنكوبة سواء  للمناطق  واألشد فقراً، وتقدم اإلغاثة 
بسبب الكوارث الطبيعية أو املتأثرة، بويالت احلروب.

وبعد أن امتدت أياديه البيضاء شرقاً وغرباً، كان 
البد واألمر كذلك من إقامة مؤسسة جتمع كل هذه 
املشاريع والبرامج، فكان إنشاء املؤسسة عام 1992، 
لتواصل الدور الذي بدأ به بنفسه، وجاءت توجيهاته 
آنذاك  عهده  ولي  برئاسة  أمناء  مجلس  أول  بإنشاء 
نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
»حفظه الله« ، ثم جاء بعده املغفور له الشيخ أحمد بن 
زايد »رحمه الله«، واليوم يواصل املسيرة اإلنسانية 
سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس 
األمناء، وأخوه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس املجلس.
املؤسسة  قطعت  وبرعايتهما  أوالً،  الله  وبفضل 
على  واخليري  اإلنساني  العمل  في  كبيراً  شوطاً 
التعليمية  البرامج  خ��الل  من  الداخلي،  املستوى 
املواطنني،  مساكن  صيانة  وبرنامج  والصحية، 

وبرنامج احلج، وإفطار الصائم.
أما على املستوى اخلارجي، فهناك عدد كبير من 
وحفر  واجلامعات،  واملدارس  واملعاهد  املستشفيات 
وبكلمة  والثقافي،  اإلنساني  اجلانب  ورعاية  اآلبار، 
في  الهدف  هو  البشرية  التنمية  عامل  )إن  موجزة: 

حتقيق برامج ومشاريع املؤسسة(.

عطاء متوا�سل

املستمرين  وااله��ت��م��ام  ال��دع��م  ع��ن  وم���اذا   <
للمؤسسة من جانب القيادة الرشيدة؟

صاحب  بقيادة  الرشيدة  قيادتنا  أن   في  الشك 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  
»حفظه الله« وباهتمام مخلص من ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة الفريق أول سمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان � تواصل املؤسسة 
ملا  وفقاً  برامجها، ومشاريعها،  بتنفيذ  للقيام  دورها 
املساعدات  تقدمي  من  األساسي،  نظامها  في  جاء 
األكثر  للدول  األولويات  وفق  واإلنسانية  اخليرية 
في  الدخل  احملدودة  وللشرائح  اخلارج،  في  حاجة 
واملتابعة  السامية،  التوجيهات  هذه  وبفضل  الدولة. 
استطاعت  املجلس ونائبه،  الدؤوبة من سمو رئيس 
اجلوانب  مختلف  في  العطاء  مواصلة  املؤسسة 
التعليمية والصحية والثقافية، واالجتماعية وغيرها؛ 

الظاهري: 
نعمل على كسر الحواجز التي 

تعيق تقدم الشعوب نحو التنمية
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حوار

املتميّز، الذي يشتمل على تلقيح أطفال فلسطني ملدة 
نوعه  من  أول مشروع  وهو  متتالية،  ثالث سنوات 
اإلنشائية  املشاريع  من  العديد  وهناك  فلسطني،  في 

للمدارس واآلبار في مختلف أرجاء العالم.
اخلدمات  مراكز  تشه�دها  التي  التطورات  ما   <

االجتماعية التابعة للمؤسسة في الدولة؟
لألمور  االستراتيجي  احمل��ور  من  انطالقاً   -
سعت  فقد  واالنفتاح،  املشاركة  بشأن  اخلاصة 
اإلنسانية  املشاريع  من  العديد  تقدمي  إلى  املؤسسة 
االجتماعية، وتقدمي املساعدات االجتماعية في الدولة، 
مراكز  : مشروع  املشروعات  هذه  رأس  على  ولعل 
املؤسسة  التي شيدتها  الثالثة  االجتماعية  اخلدمات 
وجّهزتها في كل من إمارة عجمان، والفجيرة ، وأم 
القيوين، ومت تسليمها إلى وزارة الشؤون االجتماعية، 
لتكون مركزاً لكبار السن، واملعاقني، حيث يضم كل 
األغراض،  ونادياً، وقاعة متعددة  عيادة،  منها  مركز 

ومجالس، وساحات خضراء، وغيرها.
كذلك فقد ساهمت املؤسسة في توفير أول سيارة 
السنوي  الدعم  ُتقّدم  كما  الدم،  لبنك  بالدم  للتبرع 
الدوري لعدد من املؤسسات االجتماعية التي ترعى 
األعراس  في  أيضاً  ساهمت  كما  املعاقني،  شؤون 

اجلماعية، والعديد من البرامج االجتماعية.
> ما أهم املشاريع التي متولها املؤسسة خارج 

الدولة؟
خارج  املؤسسة  ترعاها  التي  املشاريع  أهم   -
التي  احلواجز  كسر  على  تعمل  التي  هي  الدولة، 
تعوق تقدم الشعوب نحو التنمية احلقيقية في التعليم 
والصحة، والشؤون االجتماعية من أجل التغلب على 

اجلهل واملرض والفقر.
في  الثابتة  البرامج  التي تشملها  املجاالت  ما   <

املؤسسة؟
- إن إدارة البرامج تشمل خمسة برامج رئيسية 
لهذا  املؤسسة  وضعت  وق��د  التعليم  ف��ي:  تتمثل 
والشريحة  األهداف،  يبنّي  مستقالً  ُكتيباً  البرنامج 
املستهدفة، والشروط، واملعايير. وتعمل املؤسسة على 
تطوير هذا البرنامج ليكون متمشياً مع االستراتيجية 
التعليم  توفير  حيث  من  أبوظبي،  حلكومة  الشاملة 

األساسي، ويكون من أولويات هذا البرنامج.
والصحة، وهو برنامج يراعي شريحة غير قادرة 
املريض من  يتمكن  العالج، وال  تكاليف  تغطية  على 
واألدوية  الطبية،  العمليات  من  العالج  متطلبات  سد 
معينة  من خالل شروط  أيضاً  وذلك  الثمن،  باهظة 

واضحة.
له  املغفور  الواقف  وصية  على  فبناًء  واحلج، 
»بإذن الله تعالى« الشيخ زايد »رحمه الله« تواصل 
املؤسسة نهجه بابتعاث ألف حاج ممن لم يسبق لهم 
الدولة  داخل  من  مواطن   )600( احلج  فريضة  أداء 
بواسطة  اختيارهم  يتم  الدولة،  خارج  من  و)400( 

السفارات واجلهات املعتبرة واملوثوقة في اخلارج.
ويتم  املواطنني،  مساكن  صيانة  برنامج  كذلك 
بالتعاون مع اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية في 
اهتماماً  البرنامج  هذا  يحتل  حيث  اإلمارات،  بعض 
باشرت  فقد  وعليه،   الرشيدة،  القيادة  من  نوعياً 
املؤسسة هذا البرنامج عام 2010م، وال تزال تواصل 

العمل به حيث فاق عدد املنازل التي أسهمت املؤسسة 
في صيانتها إلى حوالي 200 مسكن.

اعتادت  فقد  الصائم«،  »إفطار  برنامج  وكذلك 
موائد  تقيم  أن  املبارك  رمضان  في شهر  املؤسسة 
الرحمن في بعض املناطق احملتاجة، جرياً على عادة 
وقد  املؤسسة،  مكرمة  بصاحب  واقتداًء  اخلير،  أهل 
الذين  العمال  من  واسعة  أعداداً  العام  هذا  استقبلت 
أفطروا على موائدها في ِخيمها التي أقامتها بجانب 
مساجد الشيخ زايد في اإلمارات الشمالية، وكذلك في 
اخلارج،  فاملؤسسة سبق أن أقامت إفطاراً رمضانياً 

في غزة وفي أثيوبيا، وبعض الدول الفقيرة.

تعاون اإيجابي وا�سع

> يحظى التعاون بني وزارة الداخلية واملؤسسة 
بدعم كبير من القيادة العليا خاصة في دعم ذوي 

االحتياجات اخلاصة، كيف تقّيمون هذا التعاون؟
- لقد حظيت املؤسسة بتعاون إيجابي واسع مع 
سمو  من  كرمية  بتوجيهات  وذلك  الداخلية،  وزارة 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء، وزير الداخلية، وبتعليمات مباشرة من سمو 
الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس األمناء، 
حيث هناك الكثير من وجوه التعاون لعل من أهمها: 
املنشآت  مراكز  بشأن  متت  التي  التفاهم  مذكرة 
بعض  املؤسسة  تقدم  حيث  واإلصالحية  العقابية 
املساعدات للنزالء وفق ظروفهم، وبناء على اقتراحات 
التي  األمل«  »مطبعة  مشروع  وكذلك  املراكز،  إدارة 
لذوي  ريعها  ليعود  متويلها  في  املؤسسة  ساهمت 
فقد  التوظيف  مجال  وفي  اخلاصة،  االحتياجات 
اختارت املؤسسة أحد الطلبة من هذه الفئة من أحد 
مراكز وزارة الداخلية في العني لتعيينه في املؤسسة، 
وقد ساهمت في تطويره ألداء عمله بإيجابية منتجة.
أما البرنامج الذي تفخر املؤسسة باملشاركة به مع 
وزارة الداخلية فهو »برنامج الركبية« حيث ساهمت 
املؤسسة برعاية األطفال الذين تضرروا، ومت تقدمي 
العالج للمرضى منهم، ثم إعادتهم إلى بالدهم بخير 
اليونيسيف«،  »منظمة  مع  بالتعاون  وذلك  وسالمة، 
كما تشارك املؤسسة باعتزاز في »صندوق الفرج« 
الذين  النزالء  ملساعدة  ال��وزارة  عليه  تشرف  الذي 
يستحقون هذه املساعدة لتخفيف املعاناة عنهم وعن 

أُسرهم خارج السجن.
من  مزيد  إل��ى  تتطلع  وأخ��ي��راً  أوالً  واملؤسسة 
وزارة  في  اإلدارات  سائر  مع  والتنسيق  التعاون 
وحتقيق  برامجها  تطوير  أجل  من  املوقرة  الداخلية 

إستراتيجيتها القائمة على االنفتاح واملشاركة.

اأهداف م�سرتكة

اجلهات  وبني  بينكم  التعاون  تقّيمون  كيف   <
احمللية مبا َيصّب في حتقيق أهدافكم؟

- سبق أن ذكرنا أن من أهم محاور اإلستراتيجية 
وال  واالنفتاح،  املشاركة  هو  للمؤسسة  التخطيطية 
احمللية،  اجلهات  مع  أوالً  بالتعاون  إال  ذلك  يتحقق 

ومن ثمَّ املؤسسات اإلنسانية على املستوى الدولي.
الداخلية، ثم مع  الوثيق مع وزارة  ولعل تعاوننا 
وزارة الشؤون االجتماعية، ومع اجلامعات، ومراكز 
البحث العلمي، لهو أكبر الشواهد على حتقيق محور 
حكومية  من  اجلهات  جميع  على  باالنفتاح  عملها 

وأهلية.
نحو  للمؤسسة  األعلى  الرئيس  توجهات  ما   <
والدوائر  املؤسسات  مع  التعاون  نطاق  توسيع 
مشاريع  من  مزيٍد  إجناز  على  ينعكس  مبا  احمللية 

املؤسسة في الداخل واخلارج؟
آل  زايد  بن  نهيان  الشيخ  سمو  توجهات  إن   -
نهيان رئيس مجلس األمناء، وأخيه سمو الشيخ عمر 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس املجلس، هي ما تنفذه 
املؤسسة من برامج ومشاريع، وما تتواصل به سائر 
املؤسسات وما تعّده  املجتمع، والتعاون مع  شرائح 

من أعمال وإنشاءات عملية داخل وخارج الدولة.
كلها تصب  اإلدارة  تتلقاها  التي  التوجيهات  وإن 
إجناز  في  املؤسسة  لنشأة  األساسية  األهداف  في 
األعمال اخليرية واإلنسانية، خاصة فيما مت حتديده 
في النظام األساسي من تعليم وصحة وعمل خيري 
على  تعمل  التي  اجلوائز  وتشجيع  وإغاثة،  عام، 
اخليري  العمل  ودعم  واالبتكار،  املبادرات  تشجيع 
والبحثية،  العلمية  اجلوانب  مختلف  في  واإلنساني 

والدراسات االجتماعية عموماً.
> ما خطط املؤسسة للعام 2013؟

- لقد أعدت املؤسسة توجهاتها الرئيسية ملواصلة 
إجن��ازات  من  قطعته  ما  مكملة  اإلنساني،  دوره��ا 
أعدت  قد  أنها  كما  املشاريع،  مجال  في  متعددة 
أعمال  من  له  تخطط  ما  لتحقيق  املقترحة  موازنتها 
رئيس  سمو  على  العرض  طور  في  وهي  وبرامج، 
مجلس األمناء واملجلس املوقر إلقرارها، وقد رسمت 
أكبر  ليشمل  أدائها،  لتطوير  عملها  إطار  في  اخلطة 
الشرائح االجتماعية، ويستهدف أعداداً أكثر اتساعاً، 
األقطار  سائر  في  عملها  انتشار  زيادة  على  عالوة 

احملتاجة. 

التنمية الب�صرية الهدف االأ�صمى يف حتقيق 

برامج وم�صاريع امل�ؤ�ص�صة

ومن تطور مجتمعها نحو التطلع إلى آفاق املستقبل.
رئيسية،  عناوين  خمسة  حتت  قيمها  وتتلخص 
على  تؤكد  القيمة  وهذه  الوطنية،  في:الهوية  تتمثًل 
للقيادة  الشعبي  وال��والء  الوطني،  االنتماء  حتقيق 
الرشيدة التي وفّرت ألبنائها كل سبل احلياة الكرمية 

لتحقيق السعادة بني أفرادها.
واالبتسامة صدقة، فهي مفهوم إنساني يعبر عن 
محبة  عن  وإمنا  أذى،  أو  منٍّ  دون  املساعدة  تقدمي 
عميقة للعمل اخليري واإلنساني، حرصاً على حتقيق 

الكرامة اإلنسانية.
كذلك إغاثة امللهوف، فقد أبدع املغفور له بإذن الله 
تعالى زايد اخلير في مد يده املباشرة إلغاثة امللهوف، 

والدال على ذلك مساعداته الكثيرة التي سارت شرقاً 
السمو  صاحب  اخللف  خير  نهجه  وعلى  وغرباً، 
فرصة  يترك  لم  الذي  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
سانحة لإلغاثة إال وأمر بسخاء لنجدة اإلنسان في 
الهند وكراتشي وليبيا ولبنان، وفلسطني، واليمن... 
وغيرها. وحب اخلير. ولعل اسم املؤسسة يدل على 
وبرامجها  املؤسسة  أعمال  فكل  القيمة،  هذه  أهمية 
املؤسسة  فهذه  اخلير،  حب  على  تقوم  ومشاريعها 
اخليرية هي ثمرة يانعة غرسها الشيخ زايد، وال تزال 
متد ظاللها لتغمر احملتاجني والالجئني واحملرومني 

والفقراء على املستوى العاملي.
األعمال  أن  الشك  التي  الشفافية،  ال��ى   لنصل 

املصداقية  على  قامت  إذا  إالّ  أُكلها  تؤتي  ال  الكبيرة 
املصالح  إلى  االلتفات  دون  الشفافية  من  الكاملة 
وضع  إلى  املؤسسة  إدارة  سارعت  ولذلك  الضيقة، 
آلية عملية واضحة جلميع إجراءات عملها، وبرامجها، 
حازت من خاللها على جوائز عديدة عاملية ومحلية، 
وشهادات تقديرية من منظمات دولية، وحكومات في 
العالم. كما نالت شهادة التميَّز احلكومي عام 2009، 
»اآليزو  شهادة  على  سنوياً  حتصل  فإنها  وكذلك 
الدولية«، األمر الذي حقق لها السمعة العاملية بفضل 

جهد ومواصلة ومتابعة املسؤولني.
ملموسة  إجنازات  حتقيق   2012 العام  شهد   <

للمؤسسة فما أبرزها؟
- في عام 2012  شهد العالم العديد من األزمات، 
بدورها من خالل مشاركتها مع  املؤسسة  ساهمت 
الفريق املوحد لإلغاثة، وذلك مثل ما كان في مشاركة 
ليبيا،  أحداث  في  لإلغاثة  املوحد  بالفريق  املؤسسة 
واإلسعاف،  الطبية  العيادات  بتقدمي  ساهمت  حيث 
متضرري  إغ��اث��ة  وك��ذل��ك  لالجئني  اخليم  وب��ن��اء 
فيضانات باكستان، ومن جهة أخرى، أكملت العديد 
افتتاح »مستشفى  من مشاريعها والتي كان آخرها 
زايد لألمومة والطفولة« في العاصمة اليمنية صنعاء.
الصحي  البرنامج  هو  كله  ذلك  من  األهم  ولعل 

قطعت امل�ؤ�ص�صة �ص�طًا كبريًا يف العمل 

االإن�صاين واخلريي على امل�صت�ى الداخلي
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كبير بني البناء والهدم، فالهدم أسهل من البناء، والبناء أصعب من الهدم، لذلك أصاب صاحب فرق 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله«، كبد احلقيقة حني قال: »إذا أردت أن تعرف أهمية القائد فانظر إلى تاريخنا العربي 

القريب، قادة كزايد وراشد أقاموا دولة، وآخرون أطاحوا بدول قائمة«. 
هذه العبارة التي أطلقها سموه من خالل الوسم الذي أنشأه على موقع التواصل االجتماعي حتت اسم »من 
مفكرتي«، يلخص قصة جناح كبيرة لدولة اإلمارات العربية املتحدة وقادتها الذين صنعوا املعجزة، في وقت ظن 
الكثيرون فيه أن زمن املعجزات قد ولَّى إلى غير رجعة، وأن فكرة الوحدة أثبتت فشلها في محيطنا العربي، بعد 
أن فشلت احتادات كثيرة في ظروف تاريخية أفضل، وفرت لهذه االحتادات الكثير من عوامل النجاح وشروطه، 
خاصة إّبان املد القومي العربي الذي أعطته ثورة 23 يوليو 1952 املصرية زخماً لم تعطه ثورة من الثورات ألمة 

من األمم، في التاريخ احلديث على األقل.
كان الظرف التاريخي الذي قامت فيه دولة اإلمارات العربية املتحدة ُمحبطاً باملقاييس التي يضعها املؤرخون 
وعلماء االجتماع والسياسة عادة لنشأة الدول، بعد فشل أهم جتربة وحدوية عربية تقوم في القرن العشرين 
بني دولتني عربيتني خارجتني من استعمار أجنبي، هما مصر وسوريا، وهي جتربة »اجلمهورية العربية املتحدة« 
التي أّعلِنت في الثاني عشر من فبراير عام 1958، وأُنهيت بانقالب عسكري في دمشق يوم الثامن والعشرين 
من سبتمبر عام 1961، وبعد نكسة اخلامس من شهر يونيو 1967، تلك النكسة التي قضت على آمال العرب في 
النهوض من جديد، ومازالت آثارها وتبعاتها مستمرة حتى اليوم، ورمبا تستمر وقتاً طويالً ال أحد يعرف مداه. 
في ظل هذه الظروف التاريخية الصعبة واحملبطة، انعقدت نيات مؤسسي اإلمارات األوائل، والتقت إرادتهم، 
دت جهودهم، إلقامة دولة من إمارات صغيرة متناثرة على ساحل اخلليج العربي وخليج ُعمان، أغلبها  وتوحَّ
محدود املوارد واإلمكانات، لكن الله حباها بحكام مخلصني، جتمعهم طموحات ال سقف لها، ورغبة في اختراق 
حاجز الزمن واالنطالق نحو املستقبل بأقصى سرعة، دون النظر إلى اخللف، إال للتأكد من أن دولتهم قد ابتعدت 
كثيراً عن اآلخرين، ولم يعد أحد ينافسها على املركز األول الذي ال ترضى بغيره بديالً، وال تتطلع ملركز سواه، 

كما أكد ويؤكد قادتها دائماً.
التحتية،  بنيتها  الدولة، وإجناز  قواعد  إرساء  اإلمارات، مت خاللها  أربعة عقود شّكلت عمر  قبل  هذا  حدث 
ووضعها على املسار الصحيح، ليس من الناحية املادية فقط، وإمنا من الناحية املعنوية، وهي األهم، إذ لم يعد 
االحتاد لدى أبناء اإلمارات مجرد مستشفيات ومدارس ومطارات وشوارع ومجمعات سكنية ومراكز جتارية  
فقط، وإمنا أصبح قيمة راسخة في نفوس أبناء الوطن، وخياراً وحيداً ال يبحثون عن خيار سواه وال يتطلعون إلى 
غيره، كما أصبحت الوحدة فكراً ينطلقون منه إلى ما هو أبعد من احلجارة التي يظن البعض أنها هي احلضارة.
لذلك، حني احتفل أبناء اإلمارات في الثاني من ديسمبر املاضي بيومهم الوطني احلادي واألربعني، كان أهم 
مظهر من مظاهر احتفالهم هذه الروح التي وحدتهم؛ »روح االحتاد« التي جمعتهم حتت قيادة واحدة، وعلم 
واحد، على أرض قوية، وأصبح التحّدي األكبر الذي يؤمنون به جميعاً هو احملافظة على املنجز الكبير الذي 
حققوه، واالنطالق منه إلى آفاق أكبر وفضاءات أوسع، ألنهم آمنوا بأن البناء هو هدفهم، أما الهدم فقد تركوه 
لغيرهم وألغوه من قاموسهم، واملسافة بني البناء والهدم واسعة وكبيرة، ال يعرفها إال أولئك الذين ذاقوا حالوة 

البناء، وأولئك الذين جترَّعوا مرارة الهدم. 

بين الِبناء والَهدم

علـي عـبيـد
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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رجال
  الظل

حتقيق: اأماين اليافعي 

�ضورة املحقق يف اخليال ال�ضعبي بعيدة عن الواقع، 

ولكن جناحه يعتمد على ُمقومات عديدة.

الغالف
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كلنا نتذكر بإعجاب مشوب باإلثارة والتشويق 
مستوى  على  اشتهروا  خياليني  محققني  أعمال 
العالم من خالل األعمال األدبية والسينمائية مثل: 
ابتكرها  التي  الشخصية  وهي  هوملز«،  »شرلوك 
القرن  في  دويل  كونان  آرثر  البريطاني  الكاتب 
التاسع عشر، واملفتش الفرنسي جاك كلوزو الذي 
أصبح اسمه على كل لسان من خالل سلسلة أفالم 
وال  الستينيات،  في  انطلقت  التي  الوردي«  »النمر 
عند  الشهير  الياباني كونان  بالطبع احملقق  ننسى 
األطفال بفضل سلسلة الرسوم املتحركة التي حتمل 

اسمه. 
أعمال  في  الواقع  صنو  اخليال  أن  شك  وال 
التحقيق اجلنائي، فاحملقق يلعب دوراً جوهرياً في 
الكشف عن غموض اجلرائم باتباع أساليب مختلفة 

للوصول إلى احلقيقة. 
وللوقوف على النموذج املثالي الناجح للمحقق، 
مختلف  في  احملققني  من  عدد  مع   »999« حتدثت 
مراكز أبوظبي للتعرف على احملقق الناجح وكيفية 

وصوله للحقيقة.

�سورة خيالية

الرائد محمد سعيد مضحي املنصوري مدير فرع 
التحقيق ومتابعة القضايا بقسم مكافحة املخدرات 
سابقاً والذي ميتلك خبرة لعشر سنوات في مجال 
التحقيق، ويشغل حالياً مدير فرع »التوعية والرعاية 
الالحقة« بقسم مكافحة املخدرات، يرى أن الصورة 
الشعبية للمحقق عند الناس هي صورة خيالية ليس 
لها وجود على أرض الواقع ويقتصر وجودها على 
ما  التحقيق  أن  ويعتبر  فقط،  واملسلسالت  األفالم 
هو إال وسيلة إلثبات أو نفي فعل إجرامي ارتكبه 

شخص في حق نفسه أو في حق غيره.
وجتاربه  عمله  بطبيعة  احملقق  أن  ويوضح 
املتعددة في قضايا متنوعة يتمتع بالدقة في اختيار 
الكلمات واألفعال أمام املشتبه به، مكتسباً املهارات 
من واقع جتاربه العملية وإحاطته بالقواعد القانونية 
في  قانونية  خبرات  يكسبه  الذي  األمر  واإلدارية، 

أقل وقت ممكن.
احملقق  على  يجب  إنه  قائالً:  املنصوري  ويتابع 
إلكمال مهمته بنجاح أن يعتمد على األدلة والقرائن 
بني  الربط  على  ق���ادراً  يكون  وأن  املعروضة، 
املوجود منها وأقوال املشتبه بهم أو مرتكبي الفعل 

اإلجرامي.
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الغالف

ويقول العامري: إن احملقق في النهاية هو رجل 
شرطة له مواصفات خاصة ومتعددة وال تقف عند 
طبيعة  له  فاحملقق  واملهارة،  اخلبرة  من  معني  حد 
عمل خاصة ومرنة وغير ثابتة أو جامدة فهو ليس 
حارسا ملتزماً بعدم مغادرة مكان حراسته وليس 
الدليل،  نتيجة  إب��راز  الوحيدة  مهمته  فنياً  خبيراً 
ولكنه مستنبط لوقائع وظروف ومالبسات متكنه 
باألدلة  األقوال  وتدعيم  الواقعة  حقيقة  إظهار  من 
أو  نفي  في  للشك  مجاالً  تدع  ال  التي  والبراهني 
وقوع الواقعة أو حدوثها من عدمها حسب القوانني 
واللوائح املعمول بها في مجال العمل الذي ميارسه.
ويرى العامري أن الصورة الشعبية املأخوذة عن 
أقوال  أو  لوقائع  بأنه مجرد كاتب وسارد  احملقق 
فطبيعة  حقيقية،  ليست  هي صورة  أمامه  تعرض 

أنه باحث في ظروف  الصحيحة هي  عمل احملقق 
ومالبسات الوقائع التي تعرض عليه، والتي يعمل 
النزاهة  من  بقدر  يكون  أن  البد  هذا  وبحثه  بها 
إطار  وضمن  وفني  علمي  وبأسلوب  واحليادية 
قانوني ميكنه من إظهار احلقيقة املطلوب عرضها 

على جهات احلكم على القضية.
لها  مهنة  ك��أي  ه��ي  احملقق  »مهنة  وي��ق��ول: 
وحتى  نعيشه،  الذي  املجتمع  في  فنية  مواصفات 
ميكن إيصال الصورة احلقيقية للمحقق يجب إبراز 
من  يكتنفها  وما  املهنة  هذه  في  التحدي  مواطن 

صعوبات وعقبات«.
دائماً  يحتاج  احملقق  أن  على  العامري  ويؤكد 
َمهامه،  تنفيذ  في  تساعده  معينة  تدريبية  لدورات 
ال��دورات  عن  النظر  »بصرف  ق��ائ��الً:  ويوضح 

التقليدية واإلدارية املعمول بها حالياً، هناك أنواع من 
الدورات التخصصية في مجاالت التحقيق املتنوعة 
والتزييف  الشرعي  والطب  التشريح  دورات  مثل: 
اإللكتروني  التجسس  جرائم  ودورات  والتزوير 
املتطورة  اجلنائي  التحقيق  ومنظومة  اجلسد  ولغة 
األولى والثانية واملتقدمة وغيرها من الدورات التي 
تفيد احملقق في تشخيص وتوجيه نظره إلى تكثيف 
إلى احلقيقة  العمل في االجتاه الصحيح للوصول 

وكشف ظروف القضية املعروضة عليه«.

قوانني وعلوم

عمل  في  جداً  مهم  العلمي  أو  الثقافي  واجلانب 
أول  املالزم  يقول  كما  أساسي  شرط  بل  احملقق 
مركز  في  جنائي  محقق  الواحدي  أحمد  محمد 

- النقيب �صعيد العامري

ولكي يصل احملقق إلى احلقيقة يجب أن تتوفر 
فيه صفتان مهمتان هما الصبر واملثابرة إلى جانب 
الصفات املكتسبة كالثقافة، فاحملقق يتعامل مع كافة 
اجلنسيات  وكذلك  والعمرية،  التعليمية  املستويات 
يثقف  أن  عليه  فلزم  وتقاليدها،  بعاداتها  املختلفة 
وإملامه  اجلميع،  مع  للتعامل  املعقول  باحلد  نفسه 
ببعض املفردات أو اللغات املختلفة حتى يتسنّى له 
إنشاء صلة بينه وبني من يقوم بالتحقيق معه لكون 
الثقة التي قد يبنيها احملقق منذ الوهلة األولى مع 
املشتبه بهم هي الركيزة في تبادل احلوار الصادق. 
قانون  من   )35( املادة  إلى  املنصوري  ويشير 
أنه  على  تنص  التي  االحتادي  اجلزائية  اإلجراءات 
يقبلوا  أن  القضائي  الضبط  مأموري  على  )يجب 
شأن  في  إليهم  ترد  التي  والشكاوى  التبليغات 
أن  مرؤوسيهم  وعلى  عليهم  ويجب  اجلرائم، 
الالزمة  املعاينة  اإليضاحات وإجراء  يحصلوا على 

التي  أو  إليهم  تبلّغ  التي  الوقائع  حتقيق  لتسهيل 
يتخذوا  أن  وعليهم  كانت،  كيفية  بأية  بها  يعلمون 
على  للمحافظة  الالزمة  التحفظية  الوسائل  جميع 

أدلة اجلرمية(.
فمن خالل نص املادة السابقة، فإن اإليضاحات 
من  اجلرمية  أدلة  على  والتحفظ  املعاينة  وإج��راء 
شأنها أن تساعد في حتقيق الوقائع وإثبات التهمة 
أو نفيها، فاحملقق هو املَعني الرئيسي، ويجب عليه 
متهيداً  املرتكب  اجُل��رم  تفاصيل  كافة  يعرف  أن 
لتواجد  وفقاً  عدمه،  من  جرمية  هناك  إن  للقول 
للقاعدة  وتنفيذاً  للجرم  واملعنوية  املادية  األركان 
بنص(،  إال  عقوبة  وال  جرمية  )ال  القانونية: 
فاإلطالع على محضر الضبط ومعرفة كافة األبعاد 
للجرم ومرتكبيه واجب على احملقق أن يصل إلى 

احلقيقة لتحقيق العدالة.
املنصوري  فيها  حقق  التي  القضايا  أبرز  من 

قضية  على  املسجونني  أح��د  وف��اة  قضية  كانت 
مخدرات، حيث تبني فيما بعد وجود أربعة أشخاص 
اثنان منهم موقوفان  ُمتورطني في وفاة السجني، 
بذات  يعمل  وأحدهم  املخدرات،  قضايا  ذمة  على 
مكان  والرابع خارج  لشركة خاصة،  ويتبع  املكان 
وفيما  املخدرات،  مجال  في  سوابق  وله  التوقيف 
بعد تبني أن سبب وفاة السجني يرجع إلى تناوله 
بتهريبه  قام  »الهيرويني«،  من مخدر  زائدة  جرعة 
التوقيف،  مكان  إلى  املذكورين  األربعة  االشخاص 
حيث تضافرت اجلهود من جمع األدلة والتحليل من 
جانب الفريق إلى ضبطهم جميعاً مع توافر األدلة 
كي  للقضاء  جميعاً  تقدميهم  إلى  أدت  واعترافات 

ينالوا العقاب القانوني املناسب جلرمهم.

موا�سفات خا�سة

النقيب سعيد عبدالله العامري مدير فرع البحث 
اجلنائي في مركز شرطة بني ياس يرى أن احملقق 
الصفات  شخصيته  في  تتوافر  أن  يجب  الناجح 
التالية: أن يكون على درجة علمية متكنه من اإلملام 
ووصف  مضمون  ويحدد  يصف  الذي  بالقانون 
األمانة  الشخصية،  قوة  التحقق،  محل  الوقائع 
والنزاهة واحليادية في العمل، دقة املالحظة، سرعة 
املهارات  اكتساب  على  الشخصية  القدرة  البديهة، 
والصفات الفنية ألعمال البحث واالستدالل، القدرة 
القدرة  وأخيراً  والثقافية،  العقلية  احمل��اورة  على 
ظروف  وفهم  ق��راءة  من  متكنه  التي  الشخصية 
املجتمع والبيئة التي يعمل بها وعدم إفشاء أسرار 

العمل.

- الرائد حممد املن�ص�ري

ال�ص�رة ال�صعبية للمحقق عند النا�ض 

هي �ص�رة خيالية لي�ض لها وج�د على 

اأر�ض ال�اقع

املحقق ه� رجل �صرطة 

له م�ا�صفات خا�صة 

ومتعددة
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الغالف

شرطة مدينة خليفة.
ويقول الواحدي: إن احملقق يتميز عن غيره من 
رجال الشرطة واألمن بإملامه التام بقانون اإلجراءات 
اجلزائية االحتادي وقانون العقوبات االحتادي رقم 
إلى عدة علوم أخرى  باإلضافة   ،1987 )3( لسنة 
كعلم اإلجرام، علم النفس اجلنائي، وعلم االجتماع، 
إلى  املختلفة،  العلوم  من  وغيرها  البصمات  وعلم 
العامة  بالنيابة  احملقق  من  الدائم  التواصل  جانب 
واخلبراء الفنيني باملختبر اجلنائي والطب الشرعي، 
مما يكسبه اخلبرة والدراية الكافية في مجال عمله.

ويضيف قائالً: إن جناح احملقق في عمله يعتمد 
على إخالصه في العمل ومثابرته في كشف احلقيقة 
وتقدمي اجُلناة إلى العدالة واملساواة بني جميع أفراد 

املجتمع دون تفرقة بني جنس أو ديانة أو عرق. 
حمدان  أول  املساعد  ال��رأي  هذا  في  ويوافقه 
صالح الصيعري احملقق اجلنائي في مركز شرطة 
»مدينة خليفة«، قائالً: إن احملقق الناجح هو الذي 
القضية،  مجريات  على  املباشر  اإلش��راف  يتولى 
وذلك في سرعة االنتقال ملسرح احلادث والتحفظ 
باالستعانة  لألدلة  إت��الف  أو  عبث  أي  من  عليه 
باجلهات املختصة من خبراء األدلة اجلنائية والطب 
القضية، وقراءة  التي تساعده في إجناح  الشرعي 
مسرح اجلرمية الذي يطلق عليه في الوسط األمني 
التوصل  من  األدلة  واستنباط  الصامت«  »الشاهد 
ملعرفة اجلاني وأسلوبه اإلجرامي وتقدميه للعدالة.

االلتزام  احملقق  على  يترتب  إنه  قائالً:  ويتابع 
القانونية في التقصي عن  بكافة السبل والوسائل 
اجلاني وضبطه دون تعسف، وااللتزام بالضمانات 
التي كفلها القانون للمتهم )فاملتهم بريء حتى تثبت 
بالصبر والشجاعة  يتحلى  أن  إدانته( ويجب عليه 
في مواجهة القضايا من دون التأثر بأي مؤثرات 

داخلية أو خارجية.

 

�سارلوك هوملز

الكاتب االسكتلندي »أرثر كونان دويل«، حيث  قام بتأليف هذه الشخصية 
قدَّم شارلوك هوملز كمحقق يقوم بحل كل املشكالت واأللغاز احمليرة عن طريق 
القصص  من  العديد  في  الشخصية  هذه  دويل  تناول  العاقل،  املنطقي  البحث 
باسكرفيل«  آل  )1887(، وأشهرها »كلب  القرمزي«  اللون  أولها »دراسة في 
)1902(. يعتمد هوملز في حل مشكالته على ما يعرف في علم االستدالل مببدأ 
عدم إمكانية حل أية مشكلة إال في وجود املعلومات الكافية املتعلقة بها، وعلى 
الرغم من مشاعره الرومانسية جتاه »إيلني أدلر«، إال أنه لم يتورط معها أو مع 

غيرها من النساء في أية عالقة عاطفية. قام العديد من املمثلني بأداء شخصية شارلوك هوملز، ويعد 
أفضلهم كل من اإلنكليزيني »باسيل راثبون« )-1892 1967(، و»جيرميي بريت« )-1933 1995(، 

وأخيراً قدمها النجم روبرت داوني جونيور، وحققت جناحاً كبيراً.
 

 
هرقل بوارو

ظهرت شخصية »هرقل بوارو« أول مرة في رواية »القضية الغامضة 
كريستي«، وهو  »أغاثا  اإلنكليزية  للكاتبة   1920 عام  في قصر ستايلز« 
ضابط شرطة بلجيكي متقاعد أتى إلى إنكلترا كالجئ بعد احلرب العاملية 
األولى، تدور أحداث الرواية حول هذا الشرطي وصديقه »أرثر هاستينغس« 
الذي يعتمد على حدسه في حل األلغاز التي تواجهه، وسكرتيرته »ميس 
ليمون« التي ال تتمتع بنفس احلدس واخليال اللذين يتمتع بهما هاستينغس، 
يعد بوارو واحداً من أهم احملققني اخلياليني، وذلك لظهوره في العديد من 
روايات اجلرائم، منها »جرمية قتل أكرويد روجر«، و»جرمية قتل في قطار 
املمثلني  بواسطة  التلفزيون  شاشة  على  كما مت جتسيده  النيل«،  على  و»املوت  السريع«،  الشرق 

اإلنكليزيني »ألبرت فيني« )1936(، و»ديفيد سوشيت« )1946(.

 
الآن�سة ماربل

ظهرت شخصية »اآلنسة ماربل« أول مرة في سلسلة قصصية كانت تنشر 
بإحدى املجالت، من تأليف الكاتبة اإلنكليزية »أغاثا كريستي«، ثم مت جمعها 
تستحق شخصية  عشر«،  الثالثة  »املشكالت  اسم  كتاب حتت  في  ونشرها 
ماربل )اآلنسة العانس( التي تهوى التجسس أن ُتعالَج في 11 رواية، كانت 
البشر وعلم  لتتعلم طبيعة  الفرصة  ماربل تعيش بقرية صغيرة وجدت بها 
النفس، مما ساعدها على حل الكثير من ألغاز املجتمع الذي تعيش فيه، وهو 
بها  تدلي  التي  باحلقائق  وإزعاجهم  الشرطة  آثار حنق وغضب محققي  ما 

إليهم، في حني أنهم يرونها مجرد شخصية فضولية ليس لكالمها أية أهمية، 
حتى يأتي الوقت الذي يكتشفون فيه صحة كالمها. قام بأداء ماربل للسينما املمثلتان اإلنكليزيتان 
»مارغريت رذرفورد« )-1892 1972( و»أجنيال النسبرغ« )1025(، وللتلفزيون املمثلة األميركية 

»هيلني هايس« )1990-1900( واإلنكليزية »جيرالدين ماك إيوان« )1932(.

  
اللورد بيرت ومي�سي

ظهرت شخصية وميسي في روايتني للكاتبة البريطانية »دوروثي ل. سايرس«، تختلف سمات 
وسلوك شخصية وميسي في الروايتني، ففي األولى يبدو محققاً لطيفاً يتخذ من البحث اجلنائي 
هواية له، أما في الثانية فيتحول »وميزي« إنسانياً بعد مروره ببعض األحداث املؤثرة، مثل االشتباه 
احلب،  في  ووقوعه  األولى،  العاملية  احلرب  في  وميزي  وإصابة  قتل،  جرمية  بارتكاب  أخيه  في 
وزواجه من »هارييت فاين«. قام بأداء دور وميزي العديد من املمثلني، منهم املمثل البريطاني »إيان 

كارمايكل« )-1920 2010(.

أشهر               محققين خياليين 

- املالزم اأول  حممد ال�احدي

جناح املحقق يف عمله 

يعتمد على اإخال�صه يف 

العمل ومثابرته يف ك�صف 

احلقيقة



تحقيق

هل خطر ببالك يوماً أن تأكل سمكاً نيئاً أو حلماً 
مشوياً لتمساح أو زرافة، خاصة بعد اإلغراءات التي 
العشاء في مكان  إليك من خالل دعوة على  ق�ُّدمت 
راٍق وأجواء شاعرية، كنت قد أعَددت العّدة لهذا املساء 
املوعود، باختيار املالبس املالئمة للدعوة واملكان، إلى 
درجة )جتويع( نفسك والصوم عن وجبة أو اثنتني 

ظنّاً منك بأنك على موعد مع ما لّذ وطاب؟
تختلف عادات الشعوب في العديد من ممارسات 
هوية  تعكس  التي  العادات  من  املأكل  ولعل  احلياة، 
بلد أو مجتمع ما، أو حتى شريحة من شرائح ذات 
املجتمع، ومبا أننا نعيش ضمن منظومة عاملية تتعّدد 
أو  موعد  على  وأننا  بد  ال  والثقافات،  العادات  فيها 
مصادفة مع تلك االختالفات، في إطار مزيج ثقافي 
اليومية، والتجربة  نتقبله من خالل ممارسة احلياة 
خير برهان على القبول واالنسياق إلى خيارات عدة.
ولعل مجموعة املطاعم املنتشرة في بقعة ما، كفيلة 
بأن تبنّي مدى تنّوع هذه الثقافات، بغض النظر عن 
مرتاديها من اجلاليات املنتمية إليها، فأصبح اخلليجي 
زبوناً دائماً للنكهة اإليطالية، وآخر تستهويه األطباق 
األطباق  يفض�ّل  أجنبي  وزب��ون  آسيوية،  الشرق 
الطعام  أصناف  إعداد  طرق  تختلف  وقد  الشرقية. 
من بلد لبلد ومن ثقافة ألخرى، ولكن النتيجة واحدة 
تهواه  ال  مبا  أحياناً  تأتي  ولكنها  التجربة،  وهي 
لم  للحوم  وأخرى  نيئة  أطباق  ق�ُّدمت  ما  إذا  النفس 
تألفها أنفسنا، وهنا تأتي املعضلة، خاصة إذا ما كان 
الذي  الضيف  ونفس  لذوق  جاهالً  الدعوة  صاحب 
في الضيف  املائدة حباً  يخضع ملا هو موجود على 
أو مجاملة له، فما هي ردود األفعال وقتها، خاصة 
وأن رفض الوجبة يعتبر عيباً بحسب عاداتنا الشرقية 

)فال يرد الكرمي إال اللئيم(، فما العمل؟ 

ال�سلطة اأح�سن!

ال�  االن��ت��ش��ار  ال��واس��ع��ة  العاملية  األط��ب��اق  م��ن 
فئة  من  ُيعد  الذي  الياباني  الطبق  هذا  )سوشي(، 
إذا  فعلك  ردة  ستكون  كيف  ولكن  كالس«،  »الهاي 
وجدت نفسك وجهاً لوجه أمام طبق »السوشي«، هذا 

بني ضيوف وأناس من علية القوم؟
الطبق  هذا  مع  جتربته  السهيلي  قاسم  ي��روي 
اليابان  إلى  عمل  زي��ارة  في  فيقول:”كنت  الياباني 
عمل  أو عشاء  غداء  هناك  يكون  بأن  الطبيعي  ومن 
بحكم عملي، وأغلب الوجبات كانت عاملية مبعنى أنها 
متعارف عليها ونألفها في بالدنا العربية، وفي يوم 
ما ومن باب التغيير ُدعيت إلى مطعم ياباني تقليدي 
التي تتصّدر  وكانت وجبة »السوشي« من األطباق 
القائمة، ولعلني أظن أنه املطعم الوحيد الذي تتشابه 
باب  ومن  طاولة،  كل  على  واألطباق  األذواق  فيه 
الفضول قبلت باملغامرة مع جهلي الكامل مبا يحتويه 
هذا الطبق، ولكن الواقع واملشهد الدرامي للطبق الذي 
ُوضع أمامي بّددا أحالمي بأن يكون طبقاً تفوح منه 
املزيد،  لطلب  الشهية  تفتح  بألوان  العطرة  الروائح 
وقتها مت تقدمي الطبق بابتسامة عريضة من صاحب 
الدعوة متفاخراً بأنه الطبق األفضل واأللذ، متجاهالً 
بطبق  فاكتفيت  منه،  الشمئزازي  متيق�ّظ  غير  أو 
السلطة وقتها معلالً بأنني لست من محبي السمك”.

ال�سب اللذيذ!

أما داليا فكانت لها صوالت وجوالت مع األطباق 
مبختلف مذاقاتها، فحبها لكل ما هو جديد حتى في 
الطعام دفعها إلى جتربة أّدت بها إلى املستشفى، ففي 

رحلة  وفي  زوجها  بصحبة  للدولة  رحالتها  إحدى 
برية بالتحديد، ُعرض عليهما قضاء يومني في إحدى 
سياحية،  مجموعة  مع  الغربية  املنطقة  في  البراري 
وكان الدليل السياحي من مواطني الدولة الذي قّدم 
هناك  أن  وصدف  املنطقة،  لتلك  الوافي  الشرح  لهم 
مجموعة من الشباب من هواة البر والصيد، وكان من 
الواجب تقدمي الضيافة للزائرين، فقّدموا لهم وجبة 
الغداء التي جاءت في وقتها بحسب داليا التي سعدت 
باألجواء والناس الطيبني بحسب قولها، وبعد الغداء 
جاءهم املضيف والبشاشة تعلو وجهه ليستفسر عن 
رأيهم بالوجبة بشكل عفوي، فتبنّي بأن اللحم الذي 
صحراوي  حيوان  وهو  )ض��ب(  حلم  هو  تناولوه 
زاحف، ولكم تخيّل مالمح داليا وقتها التي لم تصُح 

إال وهي على سرير املستشفى. 
إذن، إذا ووجهت مبثل هذه املواقف فليس أمامك 
إال الرفض بدبلوماسية السهيلي، أو اإلصابة بصدمة 
كما حدث مع داليا )التي خرجت من املستشفى من 
الصدمة  ولكنها  شيء  بأي  مصابة  تكون  أن  دون 
بها  نتحاشى  أخرى  طرق  من  بد  ال  ولكن  فقط(. 
على  َيُدلنا  من  أفضل  ولعل  االجتماعي،  اإلح��راج 
سواء السبيل في مضمار األكالت الغربية هو خبير 
»األتيكيت«  طارق عبدالعزيز الشميري الذي سألته: 
هل تناول أكالت غريبة يأتي ضمن الوجاهة أم حب 

االستطالع أم مجاملة للشخص املضيف؟ 
يجيب الشميري: »هناك من يعتقد بأن من الوجاهة 
جتربة الطعام الغريب غير املألوف لديه، اعتقاداً منه 
هذا  مبعرفة  والتفاخر  )البرستيج(  من  نوع  بأنه 
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- طارق ال�صمريي

سمك
لبن

تمر هندي
كيف تواجه الإحراج اأمام مائدة عامرة مباأكولت غريبة ل ت�ضتطيبها؟

حتقيق: نوال �شامل
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يعتقد البع�ض اأن تناول 

ماأك�الت غريبة ه� 

»بر�صتيج« اجتماعي!
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تحقيق

النوع من الطعام والتباهي بتناوله في مكان ما ومع 
شخصية ما، وهناك من يخوض هذه التجربة مجاملة 
الشخص املضيف بحكم العالقة واملصلحة القائمة من 
هذه العالقة، وال أجد الضرر من هذه املجاملة إال في 
حالة تأثير هذا النوع من الطعام على صحته، وفي 
جميع احلاالت فهو ليس مجبراً على تناوله إرضاًء 

للغير«.

خماطر �سحية!

النفس  ألن  الطعام  أن��واع  بعض  نتقبل  ال  نحن 
في  ثمة مخاطر صحية  لذلك،  إضافة  ولكن  َتعافها، 
ذلك  يؤكد  كما  بيئتنا  عن  الغريبة  األك��الت  بعض 
أستاذ في قسم علوم  املقصود  الدكتور ساجد عبد 

األغذية بكلية األغذية والزراعة بجامعة اإلمارات.
معلوماته  أن  يؤكد  الذي  ساجد  للدكتور  فوفقاً 
فإن  العاملية،  الصحة  منظمة  تقارير  من  ُمستقاة 
تناول األطعمة غير املألوفة وخاصة النيئة له تأثير 
خالل  من  يتضح  وه��ذا  الهضم،  عملية  في  كبير 
وجبة  باملثال  ونأخذ  تناولها،  على  اجلسم  اعتياد 
بعض  أثبتت  فقد  الشهيرة،  اليابانية  »السوشي« 
الدراسات احلديثة أن بعض أنواع السوشي حتتوي 
على خلطة من املواد الكيميائية ومن املعادن الثقيلة 
واملبيدات، وترتفع احتماالت تسبّبها لدى مستهلكيها 
بخفض معدالت الذكاء واخلصوبة، وحتى باألمراض 
السرطانية كذلك، فالسلمون والتونا يعتبران من أكثر 
نتاج  هما  السوشي،  إعداد  في  املستخدمة  األسماك 
مياه ملوثة وتربية مزارع وتؤدي إلى احتوائهما على 
اخلطورة  بالغة  أخرى  كيميائية  ومواد  الزئبق  مادة 
هذه  وتترّسب  واملبيدات،  الدايوكسني  كمادة  صحياً 
نسبة  فتخّفض  لعقود،  األجساد  في  السامة  املواد 
اخلصوبة، وتعمل تدريجياً على إضعاف جهاز املناعة 
السرطانية،  باألمراض  إصابته  احتماالت  من  لتزيد 
هذا إلى جانب معدالت السموم العالية التي يحتويها 
الدراسات أنه من  سمك السلمون، فقد أظهرت هذه 
بني 15 نوعاً من السموم التي ثبت وجودها بنسب 
عالية في سمك السلمون، تتسبب 13 منها بالسرطان، 
كما ثبتت عالقة هذه السموم بتدهور اخلصوبة عند 
األطفال  لدى  اخللقية  التشوهات  وازدي��اد  الرجال، 
واخلصيتني،  الثدي  وس��رط��ان  ال���والدة،  حديثي 

وبنزيف الرحم والبلوغ املبكر.

حماذير �سرعية

مشكلة املأكوالت الغريبة لها جانب شرعي أيضاً، 
ناحية  من  بعضها  تناول  في  التفكير  على  يجبرنا 

شرعيتها وجوازها دينياً وأخالقياً.
خليفة  محمد  الشيخ  يبنّي  اجلانب  هذا  وفي 
البوسعيدي رئيس قسم التربية اإلسالمية واللغة 
ُحكم  بأبوظبي-  الفني«  »أدن��وك  مبعهد  العربية 
الشرع في اللحوم غير املعروف حلُّها من ُحرمتها 
فيقول إن اللحوم أو األطعمة، التي ال نعرف حلّها 
من حرمتها إما للشك في طريقة ذبحها، أو الشك 
عليها  ُيحكم  ال  محتوياتها،  أو  مصدرها  حّل  في 
حسب  احلكم  في  ُيفصل  بل  واحد،  بحكم  كلها 

احلال كما يلي:

اإلنسان  الظن حلها، كأن يكون  إن غلب على   .1
في دولة مسلمة، وسط أناس مسلمني، ُيراعون ِحّل 
الطعام، فيجوز في مثل هذه احلال األكل من الطعام 
وإن لم يتأكد من حلّه، ألن الغالب في طعام هذا البلد 
السيدة عائشة  هو احلالل، وعلى هذا ُيحمل حديث 
-رضي الله عنها-: »إن قوماً يأتونا باللحم ال ندري 
أنتم  عليه  َسّموا  فقال  ال؟  أم  عليه  الله  اسم  أذكر 
وكلوه«، بل إن السؤال والتشّدد في مثل هذا ُيعتبر 
خروجاً عن طريقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
الوسطية والتيسير، وال ُيحّرم الطعام في مثل هذه 

احلال إال إن تيقن املرء ُحرمته.
2. إن غلب على الظن عدم حلّها، كأن يكون اإلنسان 
في بلد غير مسلم، وينتشر بينهم اللحم غير احلالل، 
أو تنتشر بينهم األطعمة التي تدخلها مكونات محرمة، 
أو نحو ذلك فال يجوز له أن يأكل حتى يتأكد من حل 

الطعام، وذلك إعماالً لألصل في مثل هذه احلال.

3. إن تساوى األمر، فكانت نسبة الشك كما يقولون 
50 باملائة فال يجوز لإلنسان في هذه احلالة أن يأكل، 
ولذلك ثبت في الصحيحني من حديث عدي بن حامت 
الطائي –رضي الله عنه- أنه سأل النبي –صلى الله 
عليه وسلم- عن الصيد بالكالب فقال: »إذا أرسلت 
كلبك وذكرت اسم الله فك�ُل«، قال عدي: »فإن وجدت 
آخر؟« قال: »فال تأكل؛ فإمنا سّميت  مع كلبي كلباً 

على كلبك، ولم تسّم على غيره«.
4. إذا علم اإلنسان بتحرمي طعام ما، فإنه ال يجوز 
له أن يأكله لقوله تعالى: »وال تأكلوا مما لم ُيذكر اسم 
الله عليه وإنه لفسق« )األنعام 121(، فإن علم بأن 
هذا الطعام حرام بعد أن أكله ظناً أنه حالل فال شيء 
عليه، إمنا يستغفر الله ويترك احلرام مستقبالً، ألن 
عليكم جناح  »وليس  تعالى:  قال  باخلطأ،  يعذر  الله 
الله  فيما أخطأمت به ولكن ما تعمَّدت قلوبكم وكان 

غفوراً رحيماً« »األحزاب اآلية 5(.

ولكن كيف نتصرف في مثل هذه املواقف إن لم نكن نتفاخر أو نغامر 
أو جنامل؟ 

بها في حال وقوع  األخذ  التي يجب  النقاط  الشميري بعض  يعّدد 
الضيف في فخ احلرج وقبول دعوة املضيف:

> إذا كان الشخص يعاني من مرض أو حساسية جتاه نوع معني من 
فإن  املضيف،  إلحراج  الزيارة جتنباً  قبل  بذلك  املضيف  إبالغ  عليه  األكل، 

لم يستطع اإلبالغ املسبق بإمكانه أن يبلغه حينها بأنه أمتنع عن تناوله بسبب 
مرضه كي ال يظن أن الطعام لم يعجبه.

> إذا ذاق الطعام ولم يستسغه، عليه أن ال يعيب الطعام إطالقاً، بل يعتذر بطريقة راقية بحيث ال 
يشعر الطرف اآلخر أن الطعام لم يعجبه.

> إذا ُدعيت إلى طعام معني ال تنتقده إطالقاً، فقد يكون من األكالت الشعبية لدولة املضيف وهي 
في نظره من أفضل األكالت، حينها كأنك تنتقده هو ومجتمعه.

> إذا دعيت إلى طعام يتنافى مع ديننا احلنيف فليس من احلرج االعتذار بأسلوب لبق، ويفضل 
االعتذار املسبق.

> إذا كنت أنت املضيف عليك السؤال املسبق للضيوف إن كان أحدهم يعاني من حساسية جتاه 
أكل معني كي ال تقع في احلرج.

 كما يشير الشميري إلى مجموعة من األعذار التي باإلمكان التهّرب من نوع معنّي من الطعام، 
كأن تقول:

> لدي دواء يجب أن أتناوله قبل األكل.
> أخذت دواًء ويجب علي تناول الطعام بعد ساعة أو ساعتني.

> أعتذر، فإنني صائم )في حال إذا كانت الدعوة على وجبة الغداء(.
> ال آكل بعد السابعة مساء،ً ألني إن أكلت سأعاني من اضطرابات في النوم.

مطلوب عنوان
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لدى  اإلنسان  مفاهيم حقوق  تعزيز  عبر  التوعوي 
الرسمية  وغير  الرسمية  واملؤسسات  املواطن 
على حد سواء عبر استخدام وسائل التوعية غير 
مهماً  دوراً  اجلديد  اإلعالم  لعب  ورمبا  التقليدية، 
في مترير رسائلنا لعدٍد كبير من املستهدفني، على 
اجتماعية  شبكات  مع  اآلن  نتعامل  املثال:  سبيل 
عربي  مشارك  ماليني   6 أعضائها  عدد  يتجاوز 
املفاهيم  بعض  بنشر  الشبكات  تلك  عبر  ونقوم 
الدفع  إل��ى  إضافة  اإلنسان،  حلقوق  األساسية 
بالشباب للمشاركة في أفق أوسع من حرية التعبير 
واملشاركة املجتمعية. من جانب آخر دفعنا بالعديد 
إلى  الدولية واألوروبية بشكل خاص  من اجلهات 
تبنّي برامج فاعلة وحقيقية تالمس حاجة املواطن 
أفكاره  عن  بحرية  التعبير  من  متكينه  يضمن  مبا 
ورغباته، ومبا يضمن دوراً أوسع لتلك املؤسسات 
في الكشف عن ما يتعرض له اإلنسان في املنطقة 
العام  أن  جند  املثال  سبيل  فعلى  انتهاكات،  من 
املنصرم شهد إصدار أكثر من 13 تقريراً أوروبياً 
رسمياً صدرت عن مؤسسات عديدة في مقدمتها 
»املفوضية األوروبية« تتحدث عن االنتهاكات التي 
املواطنني  بحق  »اإلسرائيلي«  االحتالل  ميارسها 

القاطنني في األراضي الفلسطينية احملتلة.
> هل ميكن سرد بعض من جتاربكم في البلدان 

التي استهدفتها برامجكم؟
التي  االنتهاكات  لرصد  برامج  اآلن  لدينا   -
مواطنيها  بحق  املنطقة  دول  بعض  في  حَت��ُدث 
يتعرَّض  التي  االنتهاكات  على  تركيزنا  جانب  إلى 
على  االحتالل.  قوات  أيدي  على  الفلسطينيون  لها 
سبيل املثال ال احلصر: عملنا مع السلطات احمللية 
في األراضي الفلسطينية واألردن ومصر وتونس 
األفراد.  بحق  االنتهاكات  من  الكثير  معاجلة  على 
عمل  »االحتالل«،  بانتهاكات سلطات  يتعلق  وفيما 
على  اإلنسان«  حلقوق  األورومتوسطي  »املرصد 
تسليط الضوء على منع االحتالل ملواطني الضفة 
والتعليم  العالج  لتلقي  للخارج  السفر  من  الغربية 
وممارسة الشعائر الدينية، وهو التقرير الذي لقي 
في  ونوقش  الدولية  األوس��اط  في  واسعاً  صدى 
الدورة التاسعة عشر، ملجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة في جنيف، والحقاً مت إصدار تقرير 
شهد تفاعالً في األوساط الدولية حول ممارسات 
يتم  الذين  األطفال  بحق  »اإلسرائيلي«  االحتالل 
اعتقالهم وساهم املرصد في تسريب شريط فيديو 
قوات  ُمحققي  ملمارسات  منوذجاً  يظهر  مصور 
في  اعتقالهم  يتم  الذين  األطفال  بحق  »االحتالل« 
التقارير  تلك  إصدار  وبجانب  الفلسطينية.  املناطق 
تلك  إقليمية برصد  »املرصد« كمؤسسة  يكتفي  ال 
اجلهات  كل  مع  بالتواصل  يقوم  بل  االنتهاكات 
أن  التي ميكن  العالقة وتلك اجلهات  املعنية وذات 
متثل مصدراً ضاغطاً على منتهكي تلك االنتهاكات 

من أجل وقفها.
خصوصاً  عملكم  يسّهل  تفاعالً  جتدون  هل   <

في أراضي السلطة الفلسطينية؟ 
- إذا كنت تقصد على املستوى امليداني والشعبي 
الشباب،  فئة  من  خاصة  كبيراً  تفاعالً  فنحن جند 

وليس هناك ما يدفعنا ألن نخفي أن جزءاً مهماً من 
املعلومات والشهادات حول االنتهاكات التي يتعرض 
لها املواطن العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل 
خاص، مصدرها األولي في حاالت كثيرة الشباب، 
مستخدمني في حاالت كثيرة وسائل اإلعالم اجلديد 
كال� »فيسبوك« و»تويتر« »ويوتيوب«، األمر الذي 
من خالله نحدد املواضيع التي سنُْخضعها للبحث 
بالعمل امليداني والتحقق  والتمحيص، لنقوم الحقاً 
الرسمي  املستوى  وعلى  املعلومات.  تلك  دقة  من 
ِقبل بعض األطراف داخل  م من  التفهُّ هناك بعض 
عملنا  وأن  خاصة  الفلسطينية،  الرسمية  املؤسسة 
اإلنسان«  حلقوق  »األورومتوسطي  املرصد  في 
يركز إلى حٍد كبير على االنتهاكات التي مُتارس من 
ِقبل سلطات االحتالل، ولكن في حال ما كان األمر 
الرسمية  املؤسسات  متارسها  بانتهاكات  يتعلق 
تعمل  األط��راف  بعض  هناك  أن  جند  الفلسطينية 
على عرقلة املهام وفي بعض األحيان تلجأ لتخويف 
إن  القول  باملجمل ميكن  أنه  إال  امليدانيني،  باحثينا 

معقوالً  تفهما  يبدي  الرسمي  السياسي  املستوى 
لطبيعة األنشطة التي نقوم بها.

> ما أهم املصاعب التي تواجهها عند نشر تلك 
الثقافة؟  

- املصاعب تتمثل بشكل أساسي في تفهم األطر 
التنظيمية املختلفة، سواء الرسمية أو غير الرسمية 
لطبيعة عملنا، غالباً ما نواجه بانتقادات من بعض 
الفلسطينية  األراضي  في  مثالً  العاملة  التنظيمات 
التي  واإلجراءات  اخلطوات  لبعض  انتقادنا  بسبب 
وبنفس  التنظيمات،  تلك  قبل  من  اتخاذها  يتم 
املتنفذين  بعض  من  أكبر  بحدة  ورمب��ا  املستوى 
في األجهزة األمنية، فجوهر عملنا هو التحقق من 
االنتهاك وتفاصيله، وهو األمر الذي يصعب حتقيقه 
في ظل أجواء بوليسية تسود بني الفينة واألخرى 

بعض حاالت االنتهاك احملددة.
> كيف ينظر املواطن الفلسطيني والعربي إلى 

معنى حقوق اإلنسان بسلبياتها وإيجابياتها؟
منه  وُسلبت  ُغيِّب  لألسف  العربي  املواطن   -

و�صائل الت�عية غري التقليدية اأ�صهمت يف 

ن�صر ثقافة حق�ق االإن�صان يف ال�صرق االأو�صط 

يرى الدكتور رامي عبدو رئيس مجلس »إدارة 
أن  اإلن��س��ان«  حلقوق  األورومتوسطي  املرصد 
نشر  في  أسهمت  التقليدية  غير  التوعية  وسائل 
ثقافة حقوق اإلنسان في الشرق األوسط ومهَّدت 
الطريق للسكان للتعبير عن أفكارهم ورغباتهم بكل 

حرية. 
وسرد عبدو في مقابلة مع »999« جزءاً من عمل 
مع  اإلنسان«  حلقوق  األورومتوسطي  »املرصد 
السلطات احمللية في األراضي الفلسطينية واألردن 

الدكتور رامي عبدو لـ»999«: 
الغرب يخطئ في تقييم مشكالت حقوق 

اإلنسان العتماده مفاهيم مشّوهة عن العرب

حوار: تامر اإبراهيم - غزة

ومصر وتونس على معاجلة الكثير من االنتهاكات 
بحق األفراد.

واعتبر أن املجتمع الغربي يخطئ في كثير من 
األحيان في تشخيص مشكالت حقوق اإلنسان في 
العالم العربي مشيراً إلى أن الغرب ينطلق في فهمه 
في  اإلنسان  بحق  مُتارس  التي  االنتهاكات  لواقع 
العربي من رؤى مسبقة وافتراضات تقوم  العالم 
في كثيٍر من األحيان على مفاهيم مشوهة لطبيعة 

املجتمعات العربية واإلسالمية«.

وفيما يلي نص احلوار:
> ما دوركم في نشر ثقافة حقوق اإلنسان في 

فلسطني والعالم العربي؟
- دوري هو واجب على كل  شاب عربي يرى 
بشكل  وشعبه  عام  بشكل  أمته  على  الواقع  الظلم 
خاص، اإلنسان العربي يتعّرض لنير الظلم والتعدي 
على حقوقه ومُتس كرامته بشكل سافر، على مدار 
عقود من الزمن، من دون أن يوضع حد ملثل هذا 
التغّول. لذلك نعمل على عدة مسارات، أهمها املسار 
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على  النظم  بعض  وعملت  طويلة،  لفترات  حقوقه 
املأساوي،  واقعه  مع  التكيّف  من  لدرجة  إيصاله 
ناحية  من  توقعاته  سقف  خفض  إلى  أدى  مما 
وخفض معايير حقوق اإلنسان في نظره من ناحية 
أخرى. بجانب ذلك هناك نوع من النظرة السلبية 
لبعض  نتيجة  اإلنسان،  حقوق  منظمات  لعمل 

املرافق ألبسط حقوقه اإلنسانية. في حالة األسرى 
الفلسطينيني في سجون »االحتالل« مثال صارخ، 
»اإلسرائيلية«  السجون  في  الفلسطيني  فاألسير 
لعشرات  الطعام  عن  إضراباً  يخوض  ألن  اضطر 
أساسية  حقوق  على  يفاوض  أن  أجل  من  األي��ام 
مقدمتها  وفي  الدولي  اإلنساني  القانون  كفلها 
عام  دولية  املقرة  السجناء  ملعاملة  الدنيا  القواعد 

1957 وعام 1977.
> هل ضعف التمويل يشكل عائقاً أمام عملكم؟    
اللحظة  - هذا أمر ال نخفيه، معظم عملنا حتى 
حققنا جناحات  اللحظة  وحتى  التطوع،  على  قائم 
الغربي  العالم  تعاطي  في  نوعية  وقفزات  جيدة 
حقوق  انتهاكات  قضايا  مع  األوروب��ي  وحتديدا 
اإلنسان في املنطقة العربية، لكن تطوير هذا العمل 
وأننا  خاصة  قليلة،  مببالغ  ولو  دعم  إلى  بحاجة 
أن  وبإمكانها  وواع��دة  شابة  طواقم  عن  نتحدث 
تقدم الكثير. ما نطمح إليه هو أن يكون لدينا مكاتب 
فرعية في كل دول املنطقة، وأن منارس دوراً أكبر 
أننا  بحقوقه. واحلقيقة  العربي  املواطن  توعية  في 
الكثير من األنشطة بل أحياناً  نحجم عن ممارسة 
نحجم عن طباعة بعض التقارير والنشرات بسبب 
ضعف التمويل. وهناك جانب آخر مهم من عملنا 
وهو اجلانب القانوني والعمل عبر احملافل القضائية 
الغربية والعربية لوقف االنتهاكات خاصة تلك التي 
متارس من قبل االحتالل اإلسرائيلي، هذا اجلانب 

ميثل عبئا ماليا مهما نحاول قدر اإلمكان جتنبه.
حني  الغرب  فيها  يقع  التي  األخطاء  أبرز  ما   •
العالم  في  اإلنسان  حقوق  مشكالت  تشخيص 

العربي؟
- الغرب ينطلق في فهمه لواقع االنتهاكات التي 
متارس بحق اإلنسان في العالم العربي من رؤى 
األحيان  من  كثير  في  تقوم  وافتراضات  مسبقة 
العربية  املجتمعات  لطبيعة  مشوهة  مفاهيم  على 
موضوع  املثال  سبيل  على  فتجد  واإلسالمية، 
أهميتها  رغم  املرأة  بحق  مُتارس  التي  االنتهاكات 
حتتل جزءاً كبيراً من األجندة الغربية، كذلك األمر 
الدينية،  واملمارسات  االعتقاد  حرية  على  ينسحب 
فمثل تلك األمور رغم أهميتها إال أنها ال متثل أولوية 
لدى املواطن العربي الغارق بإشكاليات أكبر تتمثل 
في حصوله على حياة معيشية كرمية، إضافة إلى 

وقف التغّول على حقوقه الفردية واخلاصة.

 

امل��رص��د  »إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س   <
ومقره  اإلن��س��ان«  حلقوق  األورومتوسطي 

جنيف. 
األوروبية  العالقات  إقليمي ملجلس  > مدير 

الفلسطينية.
من  التمويل  في  املاجستير  على  حاصل   <

اجلامعة األردنية عام 2001 .
القانون  ف��ي  ال��دك��ت��وراه  على  حاصل   <

والتمويل من اململكة املتحدة عام2011.

بروفايل

املمارسات اخلاطئة التي وقعت فيها تلك املنظمات 
أفقدت  ضيقة،  وأجندات  حلسابات  االرتهان  عبر 
املواطن العربي الثقة بتلك املنظمات وحتى مبفاهيم 
وقيم حقوق اإلنسان السامية التي يطمع لتعزيزها 
أن  ننكر  وال  احلالية.  املجتمع  قيم  منظومة  ضمن 
هناك حالة من التصادم بني تلك القيم وقيم املجتمع 
في بعض األحيان، رغم أن قيم حقوق اإلنسان ما 
جاءت إال لتعزز تلك القيم املجتمعية وترشدها إلى 

نحو يضمن كرامة اإلنسان.
حقوق  إليها  تستند  أن  يجب  التي  القيم  ما   <

اإلنسان لدى املواطن الفلسطيني والعربي؟ 
من  تنبع  موطن  أي  وف��ي  اإلنسان  حقوق   -
اإلنسانية،  الكرامة  حفظ  عنوانها  بشرية  حاجة 
لذلك املواطن العربي يجب أن ال يقيّد نفسه مبفهوم 
محدد، بل إن الباب واسع لتشمل وتستند حقوقه 
الكرامة  تلك  كإنسان.  كرامته  يصون  ما  كل  على 
كما عرفها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املقر عام 
التي  األساسية  باحلقوق  باالعتراف  ترتبط   1948
يتطلّع لها األفراد مبا فيها احلق في احلياة واحلرية 
مستوى  في  احلق  إلى  ومتتد  الشخصي  واألم��ن 
معيشي مناسب واحلق في احلصول على ملجأ من 
االضطهاد وحرية التعبير واحلق في التعليم وعدم 
املواطن  على  يجب  القيم  هذه  للتعذيب.  التعرض 
أنها حق طبيعي وبالتالي ليست  العربي أن يدرك 
»عطايا« ميكن سحبها أو حجبها أو منحها حسب 

أهواء أي سلطة أو شخص كان.
والعربي  الفلسطيني  املواطن  أن  تعتقد  هل   <

لديه الوعي الكافي بحقوقه كإنسان؟ 
لسنوات  عاش  والعربي  الفلسطيني  املواطن   -
عديدة حالة من القمع الشديد واالغتراب عن كرامته 
املهدورة بفعل ممارسات الكثير من األجهزة القمعية 
تلك  »اإلسرائيلي«،  االحتالل  قوات  مقدمتها  وفي 
احلالة أدت إلى أن يكون سقف توقعات ومتطلبات 
املواطن العربي حلقوقه دون املستوى املطلوب، وفي 
قبول  حول  األمثلة  من  كثيراً  جتد  العربي  الواقع 
االنتهاك  رغم  مهني  عمل  أو  زهيدة  بحياة  الفرد 

االأ�صري الفل�صطيني يف ال�صج�ن 

»االإ�صرائيلية« ي�صرب عن الطعام 

لنيل حق�ق اأ�صا�صية! 
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للناس،  اخلير  حتب  ألنها  تتمناه،  ما  بكل  عليها 
التصالح  أن  إلى  منوهة  إجنازاتهم،  لهم  وتبارك 
مع الذات وعدم االلتفات إلى الوراء وإلى الغير هي 

عوامل النجاح. 
هو  احلاسد  أن  فرح  اجلامعية  الطالبة  وتعتبر 
بالناس  يتلهى  ألنه  نفسه،  حتى  يحب  ال  إنسان 
من  متقرب  هو  وال  لذاته،  محقق  هو  فال  عنها، 
الناس فتظهر إيجابياته عليهم، الفتة إلى أنها ورغم 
رسائل ضمنية  لها  يّوصل  الكثير ممن  هنالك  أن 
تشعرها بحسدهم منها ومن جناحها في الدراسة، 
الديكور  مجال  في  حالياً  تتخصص  التي  وهي 
وتصميم األزياء، إال أنها ماضية وبقوة نحو حتقيق 
الهدف، وهو إنشاء دار لألزياء قريباً، وهي لم تتعد 

اآلن الثالثة والعشرين من عمرها.
تقول اخلمسينية أُم طارق: إنها تؤمن باحلسد، 
فيها الكثير من رغد العيش لدى  فقد عاشت أياماً 
عودتها وزوجها إلى األردن من إحدى دول اخلليج، 
وابتاعت سيارة كانت  األناقة،  في غاية  بيتاً  فبنت 
الوحيدة من نوعها في تلك األيام، وهي تتحدث عن 
حوالي عشرين سنة مضت، ولكن نظرات احلسد 
كما تقول أفقدتها كل ما متلك فاضطرت إلى بيع 
جعلت  في جتارة  فشل  زوجها  ألن  متلك،  ما  كل 

منه مفلساً. 

حيل دفاعية؟

النفسي  الطب  في  املتخصص  اعتقاد  وبحسب 
في  قراءاته  إلى  املسنود  الطعاني،  نايف  الدكتور 
البشرية  الطبيعة  سيكولوجية  حول  متعددة  كتب 
وكيف تنظر لآلخر ومن تلك الكتب، كتاب للعراقي 
علي الوردي يتحدث فيه عن مجتمع النفاق، وآخر 
يتناول في مضامينه  األردني سعد جمعة  للكاتب 
أن  حول  يدور  االعتقاد  فان  الكراهية«،  »مجتمع 
املجتمع العربي بشكل عام ونتيجة لطبيعة العربي 
نظرته  فإن  الصحراء،  في  وترعرع  عاش  ال��ذي 
باملجمل سوداوية لألشياء، ما أظهر عوامل ضعف 

الثقة بالنفس.
تقود  بالنفس  الثقة  عدم  فان  متابعته،  ووفق 
»األنا«،  من  دفاعية  حيل  استنباط  إلى  بصاحبها 
إحساسها  من  الرغم  على  نفسها  عن  لتدافع 
إلى  إلى الوصول  القدرة  بالنقص، والشعور بعدم 
املبتغى أو الهدف، فيصبح هذا الشخص في دائرة 
الوهم بأنه هو الكامل وما حوله ناقص، لتستكمل 
في ذهنه حيل الدفاع ضد اآلخر فتضيق عينه ضد 

كل ما هو غير موجود لديه.
أيضاً  ال��دف��اع  وس��ائ��ل  م��ن  أن  ويستطرد: 
»اإلسقاط« بكل ما يعنيه من كلمة ويدخل ضمنه 
مهما  اآلخرين  شأن  من  والتقليل  والغيبة  احلسد 

كانوا أقرب إلى الكمال. 
فكرة  أن  اعتبار  إلى  الطعاني  الدكتور  ومييل 
احلسد هي موروث اجتماعي تعززه أو تلغيه طبيعة 
التنشئة، فيزداد في بيئة تسقط كل إخفاقاتها على 
حسد اآلخر، ويختفي في بيئة تعتمد العقالنية في 

تفسير األشياء.
دوراً  واالقتصادي  االجتماعي  الوضع  ويلعب 

كبيراً في تغليب دور احلسد فيما يحدث لإلنسان 
من مصائب أو كوارث، فمثالً ينتعش احلديث عن 
قول  رغم  الفقيرة،  الطبقات  ضمن  احلسد  دور 
الكثير منهم  »على ماذا يحسدوننا.. فنحن فقراء«، 
عن  غائب  احلسد  أن  يعني  ال  ذلك  أن  مستدركاً 

الطبقات األكثر حظاً.
وصفة  أفضل  أن  الطعاني  الدكتور  ويرجح 
الشعور  هو  األشخاص  عن  احلسد  شبح  إلبعاد 
الدائم بالرضا والقناعة والتسليم مبا قدر الله وأن 
الدرب  هي  القناعة  أن  إلى  مشيراً  فعل،  شاء  ما 
احلقيقي حملاربة أي شعور بأنني محسود أو أنني 
غير موفق بسبب العني أو احلسد، وأن القناعة هي 
البال  وهدوء  والسرور،  للسعادة  احلقيقي  الدرب 
وال  تنظيرياً  كالماً  ليس  هذا  أن  مؤكداً  والسكينة، 
استهالكياً، وإمنا حقيقة تستند إلى مسوحات علمية 

دائمة تؤكد على أن القناعة كنز حقيقي. 

اخلطايا ال�سبع

ويقول: إنه ومن طرائف األمور أن بعض السيدات 
على سبيل املثال يدعني بأن صديقاتهن أو قريباتهن 
يحسدونهن ألنهن يرتدين مالبس نادرة مثالً، رغم 
معرفة اجلميع بأنهن يرتدين ثياباً مستعملة، فعلى 
ماذا احلسد إذن؟ مؤكداً بأن هنالك من يكذب الكذبة 
ويصدقها ولشعوره بالنقص وملعرفته بأنه كاذب 
يسقط ذلك على الناس بأنهم يراقبونه ويحسدونه، 
وطبعاً هذه حالة مرضية نفسياً، حتتاج إلى العالج 

إذا ما استمرت في التصاعد. 
قرية  العالم  فيه  أضحى  زمن  وفي  أنه  ويرى 
صغيرة وتصاعد فيه التنافس على كل شيء، البد 
لنا من حتصني أنفسنا من فكرة احلاسد واحملسود 
باإلميان أوالً وقبل كل شيء، وباإلخالص والتفاني 
وااللتفات  واملعرفة،  بالعلم  وبالتسلح  العمل،  في 
إلى كل ما هو مفيد ومنتج بدالً من االنشغال بهذا 

يحسد وتلك تراقب.
االنسياق  خطورة  من  السياق  هذا  في  ويحذر 
وراء فكرة احلسد وصوالً إلى الشعوذة واالعتماد 
الثقة  أن  مؤكداً  احلسد،  إزال��ة  في  السحرة  على 
هي  سليمة  وتنشئة  تربية  على  املعتمدة  بالنفس 
أكبر خطوط الدفاع عن االنسياق وراء وهم احلسد، 

متسلحني بالتفكير اإليجابي.
التنويري  اإلعالم  دور  أهمية  على  هنا  ويشدد 
الهادف إلى االبتعاد عن كل األفكار البائدة السلبية 
التي تعمل مبثابة قوى الشد العكسي فتدمر احلياة 

وتكبل اإلجناز.
وفقاً  احلسد  أن  إلى  الطعاني  الدكتور  ويلفت 
ملعتقدات قدمية هو واحد من اخلطايا السبع املميتة، 
الكسل،  اجلشع،  الكراهية،  الشراهة،  الرغبة،  وهي 

الغضب والغرور.

كثريون يرون اأن الأمور ال�ضيئة التي حتدث لهم مردها احل�ضد.

حتقيق: اإخال�ص القا�شي - الأردن 

»خسرت مالي بسبب احلسد«.. »تركني زوجي 
من  الرضيع  طفلي  »مات  الناس«..  عيون  بسبب 
ابني  يفلح  »لم  بأطفال«..  لم ترزق  لي  عني جارة 
صديقه  حسد  بسبب  العامة  الثانوية  امتحان  في 
له«...»بعت بيتي خلسارة زوجي في التجارة رغم 
أنني أضع فيه الكثير من اخلرز األزرق«!  وغيرها 
العبارات الكثير مما نسمع ونرى من قصص  من 
إلى  مرده  لهم  يحدث  ما  كل  أن  يعتبرون  ألُناس 
وملماتهم  مصائبهم  واب��داً  دائماً  يعزون  احلسد، 
احلرام،  في  أنفسهم  موقعني  الناس،  عيون  إلى 
العقل  وتغليب  باألسباب  األخ��ذ  عن  ومبتعدين 

واملنطق، متناسني على ما يبدو أن الله عز وجل هو 
الرازق القادر على كل شيء. 

دائرة احلرام

ال يعرف البعض رمبا أن من يحسد يوقع نفسه 
وتعالى  سبحانه  الله  حّرم  إذ  احلرام،  دائرة  في 
فساد  ألنه  مطلقاً  والعني حترمياً  والسحر  احلسد 
به  وألن  الطيبة،  والروح  الكرمية  والنفس  للفطرة 
واألخذ  العمل  بدل  تواكل  وفيه  لآلخرين،  ضرر 
باألسباب والنهوض بقدرات اإلنسان بدل الوقوع 

في أسر احلسد والعني والسحر. 

وكما أن الكثير من األشخاص يعيشون أسرى 
أن  إال  قضبانه،  خلف  أنفسهم  ويسجنون  للحسد 
عهد  العشرينية  تقول  حيث  عنه  يترفعون  آخرين 
حسان، إنها ال تلتفت لنظرات احلسد رغم إحساسها 
إن  لها  ميكن  ال  وأنها  يحسدون،  الذين  بالناس 
متّكنهم من ذاتها مبعنى أنها ال تقع أسيرة لتأثير 
احلسد حتى لو شعرت به، ألنها تتكل قبل كل شيء 
على الله جلّت قدرته وعلى إرادتها وإصرارها على 
النجاح، وهي التي تعمل مذيعة في إحدى القنوات 

الفضائية العربية. 
تعالى  الله  أنعم  وجيزة  فترة  وفي  أنه  وتزيد: 

تحقيق
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قلوب سوداء

اأف�صل و�صفة الإبعاد 

�صبح احل�صد عن 

االأ�صخا�ض ه� ال�صع�ر 

الدائم بالر�صا والقناعة 

والت�صليم مبا قدر اهلل
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تحقيق

�سعور مدّمر

من جهته، يقول املفكر والباحث الدكتور حمدي 
العلوم  »جامعة  في  األستاذ  كذلك  وه��و  م��راد، 
مدمر  شعور  احلسد  إن  عمان  في  اإلسالمية« 
بالضرورة  يسيء  سوي  غير  سلوكاً  يولّد  نفسياً 
فينجم  وبنظراته  باحلاسد  ويشعرون  لآلخرين، 
كأن يصبح  فيه  تؤثر  معاكسة  فعل  ردة  ذلك  عن 
منبوذاً في املجتمع، ألنه ال يحب اخلير للناس، وهو 
أيضاً يعيش في غربة عن نفسه حني يتلّهى بحسد 
الناس تاركاً ما هو مسلم به، وهو أن الرزق واملوت 

وامليالد وكل شيء بيد رب العاملني فقط.
ويؤكد بأن احلاسد يعيش في دوامة تبث دائماً 
منه أمواج الطاقة السلبية، قال الله تعالى.. »ومن 
شر حاسد إذا حسد« ما يؤشر إلى حتمية التعوذ 
من شر احلاسد، ألنه مدمر بنظرته وبكرهه لآلخر.

الكثير  لدى  احلسد موجود  بأن  يستدرك  وهنا 
من الناس، ولكن البعض بدأ يعزي كل مصائبه إلى 
احلسد، فيعلق أمره الصحي واالقتصادي والنفسي 
إلى أن الناس »يحسدونه دائماً«، فنجده يذكر هذا 
كلما تعرض إلى حادث سيارة أو توفى له قريب أو 
رسب في امتحان أو ساءت عالقته الزوجية، أو أي 

حدث سيء آخر. 
ما  نعلق  أن  أب��داً  يجوز  ال  بأنه  ليؤكد  ويعود 
على شماعة احلسد، فنقع في  إليه يومياً  نتعرض 
دائرة احلرام ألسباب كثيرة منها، أن ذلك بعيد كل 
البعد عن القناعة مبا قدر الله، وألن في ذلك هروب 
الوقوع  بدل  الطموح  يلبي  الذي  الواجب  أداء  من 

وألن  اآلخرين،  عن  النعم  زوال  متني  دوام��ة  في 
الكره  وتكريس  الشر  لدوافع  وحتريكاً  فيه ضعفاً 
ضد اآلخر الذي من الله عليه بنعمه، هذا فضالً عما 
شاذاً  إنساناً  احلاسد  مطلقة جتعل  أنانية  من  فيه 
سينبذه  الذي  مجتمعه  في  ومكروهاً  محيطه  عن 

بالضرورة.
مراد  للدكتور  وفقاً  فإنها  بالعني  يتعلق  وفيما 
في  تدور  فكرة  كان احلسد  فإذا  باحلسد،  شبيهة 
النفس فإن العني فكرة تظهر عبر النظر إلى الشيء 
نظر  إذا  فمثالً  األشياء،  عكس  متني  فيها  بطريقة 
الشخص بعني سلبية إلى بيت جديد ألحد أقربائه 
فإن ذلك يظهر جلياً على وجهه، وال يستطيع إخفاءه 
حتى لو حاول إخفاء مشاعره السلبية، إال أنه يخفق 
ذابالً  واملزهر  أسود  األبيض  رؤية  أن  يحب  ألنه 

واليانع تالفاً.
وينّوه إلى أنه البد لنا عندما نرى شيئاً جميالً 
تبارك  الله،  شاء  »ما  مثل  احلسن  القول  ذكر  من 
الرحمن، ال حول وال قوة إال بالله، الله يزيد ويبارك، 
ولكن  الكثير«،  وغيرها  النعمة..  عليك  يدمي  ربنا 
هنالك كما يزيد الدكتور مراد من يظهر عليهم أن 
عينهم سلبية فيرون الشيء اجلميل وال يستطيعون 
البتة أن يعلقوا تعليقات إيجابية، وهنا تختلط لديهم 
مشاعر العني واحلسد السلبية فيكونون من أخطر 
في  وقوعهم  عن  ناهيك  ونفسياً  اجتماعياً  الناس 

دائرة احلرام.
ومن هنا فإن الدين اإلسالمي احلنيف الذي أكد 
على أن نحب إلخوتنا ما نحب ألنفسنا، حّرم احلسد 

والسحر والعني حترمياً مطلقاً، ألنه فساد للفطرة 
والنفس الكرمية والروح الطيبة، وضرر لآلخرين، 
والنهوض  باألسباب  واألخذ  العمل  بدل  وتواكل 
بقدرات اإلنسان بدل الوقوع بأسر احلسد والعني 
سياق  وفي  مراد.  للدكتور  وفقاً  ودائماً  والسحر، 
ذي صلة حتّدث عن طرق اتقاء الوقوع في شرك 
احلسد وغيره، ومن ذلك أن يرّوض اإلنسان نفسه 
على القناعة وحب اخلير للغير، وأن يعتصم بآيات 
الرقية  إلى  ويعود  كاملعوذات،  احلكيم  الذكر  من 
للنفس  وتربية  باألسباب  أخذاً  فيها  ألن  الشرعية 

وتهذيباً لها.
ر دائماً أن اإلنسان الصالح  ويوصي بأن نتذكَّ
إلى  إلى عقله، ال  الذي يحتكم  في مجتمعه هو 
عوالم الغيب املجهولة، ويعتمد على نفسه الطيبة 
دائماً  يسلك  الذي  وهو  لآلخرين،  احملب  وقلبه 
الدنيا  في  سعادته  أج��ل  من  القومي  الطريق 

واآلخرة. 
يكون  أن  لإلنسان  يجوز  ال  أن��ه  إل��ى  ويلفت 
كثيراً،  رزق��اً  الله  له  يقسم  لم  إذا  الشكوى  كثير 
أو  أغنى  هو  من  لكل  إلى حاسد  يتحول  وبالتالي 
أفضل منه، لذلك فإن القناعة هي احلصانة من كل 
أمراض القلوب التي تدمر النفس البشرية وتوقعها 
آيات  على أهمية االعتماد على  في احلرام، مشدداً 
من االجنرار وراء أساطير  الذكر احلكيم بدالً  من 
مسبوق  غير  بشكل  تنتشر  التي  الزرقاء«،  »العني 
القناعة  في  الكامن  اخللل  إلى  لتؤشر  الناس،  بني 

والتسليم مبا قّسم الله لنا. 

 احلا�صد يعي�ض يف 

دوامة تبث دائمًا منه 

اأم�اج الطاقة ال�صلبية



49 العدد 505 يناير 2013 العدد 505 يناير 482013

الجريمة و العقاب

يعمل سائق سيارة  يوم عمٍل شاق، حيث  بعد 
أجرة، عاد »ل«- 34 عاماً، إلى بيته، وإلى زوجته 
وأوالده، فهو مثل كّل عودة إلى بيته يغبط ويفرح 
»و«   عاماً،   15 »ف«  الثالثة:  أطفاله  بابتسامات 

14عاماً، و»ج« 10 أعوام.
السيارة،  أمام  رجل  فجأة  ظهر  العودة،  وأثناء 
حاول »ل« أْن يضغط على مكابح السيارة ملنعها 
من دهسه، لكّن املقّدر وقع، »وإذا وقَع القدر، َعِمَي 

البصر«..
الشخص  باجتاه  »ل«  نزل  البرق،  وبسرعة 
إلى أقرب مستشفى علُّه  املدهوس،وقصد إسعافه 
الله  وحمَد  والكَدمات..  الّرضوض  تلك  من  ينقذه 
ألنه وجد الشخص املدهوس يتنّفس.. ونقله فوراً 
إلى السيارة التي نهبت األرض باجتاه املستشفى 

وسط املدينة. 
احتياطياً  »ل«  توقيف  مّت  املستشفى،  وف��ي 
التحقيق  إلج��راء  املستشفى  شرطة  جانب  من 
سوى  ح��ّل  من  أمامه  يجد  ول��م  باحلادث،  معه 
عاماً   26 العازب »ش«  االتصال مبوبايل صديقه 
ليطلب مساعدته، ويؤّمنه على بيته وعياله وتلبية 
متطلباتهم في فترة احتجازه، وإخبارهم مبا جرى 

معه حتى ال ينشغلوا عليه! 
إلى منزل »ل«  بعد االتصال، توّجه »ش« حاالً 
لوضع عائلته في حقيقة ما جرى، والقول لهم بأنه 

مستعّد ألّي مساعدة يطلبونها! 
»ش«،  فيها  جلس  التي  الضيوف  غرفة  وفي 
14عاماً،  »و«  وتدعى  »ل«  صديقة  ابنة  دخلت 
وقد  وسحرها،  جمالها  في  كالقمر  فتاة  وه��ي 
والدها  أصاب  ما  على  السخيّات  دمعاُتها  أكسبت 
»ش«  غريزة  جعل  مما  وعذوبة،  نضارة  وجهها 
أّن  يتخيّل  لم يكن  تتحّرك فجأة!.. فهو  احليوانيّة 
التي حضنها والَعبَها عشرات  الصغيرة »و«  تلك 
املرات، قد أضحت اليوم فتاة ممشوقة القّد، ورائعة 

اجلمال..
»ل«  صديقه  بيت  إلى  »ش«  زي��ارات  وتتالت 
شخص  دهس  قضية  في  الشرطة  لدى  املوقوف 
يريدون  كانوا  إذا  ما  أو  أحوالهم،  لالطمئنان على 
أّي مساعدة مادية أو معنوية، فهو صديق العائلة 
أْن يخون اخلبز وامللح  منذ سنوات، وال ميكن له 

َوالصداقة، كما ُيقال..!
بزيارة  فيه »ش«  يقوم  كان  الذي  الوقت  وفي 

زهرة تحترق..
وملَّا سمعت والدتها البكاء، خّمنت أنها تبكي على 
غياب والدها عن البيت، وأنها يوماً بعد يوم يزداد 
حزنها عليه، وقد اشتاقت إليه كثيراً.. وراحت أّمها 
تهدئ من روعها، قائلة لها: إّن فترة التوقيف لن 
بإخالء سبيله  وإّن احملامي »س«، وعدني  تطول، 
أصيب  املدهوس  فالرجل  ممكن،  وقت  بأسرع 

برضوض وكسر في الساق ليس غير..
العائلة، وادعى  لكّن »ش« لم ينقطع عن زيارة 
مرة جديدة رغبته باصطحاب الصغيرة »و« معه 
ملساعدته في حمل األغراض التي سيشتريها لهم، 
اهتمامه  وعلى  الفيّاض،  كرمه  على  األم  فشكرته 
بهم، ووقوفه إلى جانبهم بهذه احملنة و»الّصديق 
عند الّضيق«، كما كانت تقول دائماً.. بينما »و« - 
الّزهرة احملترقة - ال متلك من أمرها شيئاً، وهي 
متى  تعرف  وال  حاّداً،  صراعاً  تعيش  داخلها  في 

تأتي حلظة انفجاره، فتبوح مبا جرى لها..
إلى  الوفي«  »الّصديق  اصطحبها  أخرى  ومرة 
بيته ليمارس معها ذاك الفعل الّدنيء دون أّي وازع 
من ضمير أو أخالق، ثم علم في اليوم التالي من 
صديقه »ل« أّن احملامي »س« حصل له على إخالء 
بعد  عائلته  إلى  سيعود  وأنه  مالية،  بكفالة  سبيل 

يوم أو يومني.
فذهب »ش« إلى العائلة ليخبرهم بآخر األخبار 
والدتها  من  غفلة  على  »و«  أمام  مدعيا  الّساّرة، 
احملكمة  في  طيّبة  والدها شهادة  مع  أنه سيشهد 
إلخراجه من هذه القضية. ومن جانب آخر، هّددها 
البوح  حاولت  لو  فيما  والدها،  ضد  بالشهادة 
والدها  وعندئذ سيُدِخل  كان،  معه أليٍّ  بأسرارها 

»السجن« من جديد..
التوقيف بكفالة مالية،  وبعد خروج والدها من 
بالنفس،  الثقة  من  شيئاً  تستمّد  أنها  »و«  شعرت 
لتبوح  العزم  وعقدت  قواها،  ك��ّل  فاستجمعت 
تكتمه  وكانت  كثيراً،  أبكاها  الذي  الدفني  بالسّر 
جنون  ُج��نّ  متّقدة..  جمرٍة  مثل  أضالعها  بني 
األب، أْرعد وأْزبد، واألم هاَجت وماَجت، قال »ل« 
به(!  وثقت  الذي  »ش«  )فَعلَها صديقي  مصدوماً 
وحتّول الفرح الكبير بخروج األب من التوقيف إلى 

مسرحيّة تراجيدّية، ووليمٍة ُمّرة لدمٍع مدرار.. 
من  شيئاً  سّره  في  وقرأ  وَحْوَقل،  األُب  َبْسَمَل 
القرآن الكرمي، وهو في طريقه إلى مركز الشرطة 

ليقّدم بالغاً باحلادثة..

على  ليُطمئنه  الشرطة  لدى  املوقوف  »ل«  صديقه 
زوجته وأوالده، بعد أن ساعده في توكيل محاٍم 
ليترافع عنه في التحقيقات، وعند حتويل القضية 
يحيك  عينه  الوقت  في  »ش«  كان  القضاء،  إلى 
جهنميّة  خطة  خيوط  وينسج  باخلفاء،  مؤامرة 

الفتراس املراهقة »و« ابنة صديقه! 
وذات مساء، ذهب »ش« إلى منزل صديقه »ل«، 
طالباً من زوجة صديقه أْن تسمح البنتها »و« أن 
ترافقه إلى أحد مراكز التسّوق ملساعدته في شراء 
بعض احلاجات واألغراض الضرورية للعائلة، كما 
ف�  طلباً،  له  يرفض  ال  وهو  »ل«،  أوصاه صديقه 

»طلباُته أوامر«، كما كان يرّدد دائماً أمامها..
ولم تكن األم في َوْعيها ساعة وافقت على طلب 
فهي  منه،  خجلت  أنها  أو  له،  »و«  مرافقة  »ش« 
بشرّي  ذئٍب  مع  ابنتها  ترسل  أنها  تعلم،  تكن  لم 
إن أصبح »ش« والصغيرة »و« في  مجرم.. وما 
في  نقوده  محفظة  نسي  أّنه  اّدعى  حتى  الشارع، 
إلحضار  بيته  إلى  ترافقه  أْن  منها  فطلب  البيت، 

احملفظة..
وبتفكيرها احملدود، وببراءتها الصافية، وافقته 
اإلنسانية،  عباءة  من  جت��ّرَد  وهناك  طلبه..  على 
وخلع عن وجهه قناع احَلَمل الوديع ُمظهراً وجهه 

الّذئبّي البشع..
وأصيبت  »و«،  ي��د  ف��ي  أسقط  منزله،  وف��ي 
الفتاة  املفاجأة، وهي  بُدواٍر وصدمة جّراء عنصر 
الصغيرة البريئة كأنَّ على رأسها الطير، وعجزت 
يقوم به صديق والدها وزميل عمره  عن منع ما 

»ش« من »الفعل املنافي للحشمة« معها. 
اجلاني   طلب  النكراء،  فعلته  من  االنتهاء  وبعد 
أو  والدتها  إخبار  عدم  »و«  الضحية  من  »ش« 
سواها مبا جرى.. وإال فإّنه سيذبحها من الوريد 
احملكمة  أمام  سيشهد  بأنه  وهّددها  الوريد..  إلى 
بسبب  الرجل  بدهس  تسبَّب  َم��ْن  هو  أباها  ب��أّن 

الّسرعة الزائدة، وأنه رأى املشهد بعينه.. 
االّدعاء،  هذا  البريء  بعقلها  »و«  صّدقت  وقد 
وأصابها اخلوف والترّدد، وقّررت عدم البوح مبا 

جرى، واعدًة املفترس »ش« بذلك! 
بعض  حتمل  وه��ي  البيت،  إل��ى  »و«  وع��ادت 
اشتراها  »عّمو«  إّن  ألّمها:  قائلة  البيتية،  احلاجات 
له  ُمرٍّ  ببكاء  لنا! ودخلت غرفتها، وأخذت جتهش 

طعم احلنظل، ملا حّل بها..

وهناك، أمر الضابط املناوب منتسبي »التحريات 
التحّرك،  بسرعة  املركز  في  اجلنائية«  واملباحث 
حتت  من  ولو  »ش«،  اجلاني  على  القبض  وإلقاء 

األرض..
اجلنائية«  واملباحث  »التحريات  منتسبو  وقام 
اجلهات  موافقة  أخذ  بعد  اجلاني  بيت  مبداهمة 

الليل  آخر  عائداً  املعنية، وضبطوا »ش«  القضائية 
إلى بيته، وهو يغنّي ويترّنح بفعل شرب اخلمرة.. 
واقتيد »ش« إلى مركز الشرطة، وهناك صدمته 
»و«  ابنته  مع  بانتظاره  »ل«  وجد  حني  املفاجأة، 
بإحالة »و«  الضابط  إلى عفافها، وأمر  التي أساء 
فأِحيل  »ش«  أّما  ملعاينتها..  الشرعية  الطبابة  إلى 

قاصر،  فتاة  على  االعتداء  بجرمية  القضاء  إلى 
وحكم عليه باإليداع في إحدى املؤسسات العقابية 
واإلصالحية لسنوات ليكون عبرة ملن اعتبر، وبدفع 
املُدَِّعية، ملا حلق  مبلغ مالي كبير كتعويض للجهة 
ب� »و« وبعائلتها من ضرٍر معنوي ونفسي كبير.. 

وكبير جداً.. من جرميته النكراء.

اإعداد: وجيه ح�شن 
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اح الغامض السفَّ
ترجمة: د. ح�شن الغول 

في إحدى ضواحي مدينة وستفيلد الواقعة بوالية 
نيوجيرسي األميركية كانت تعيش أسرة جون لست 
البالغ السادسة واألربعني من العمر في منزل كبير 
من ثالثة طوابق، ويضم تسع عشرة غرفة، وكانت 
العائلة تتكون من هيلني زوجة جون وابنته باتريشيا 
البالغة ستة عشر عاماً، وطفليه جون الصغير البالغ 
عاماً،  عشر  ثالثة  وفريدريك  عاماً،  عشر  خمسة 
من  والثمانني  اخلامسة  البالغة  جدتهم  إلى  إضافة 

العمر.

الهاربني  املجرمني  أشهر  عن  برنامج  التلفزيونية 
وكانت  لست،  جون  بينهم  من  وك��ان  العدالة  من 
اتصلت  حيث  بالصدفة،  البرنامج  تشاهد  وان��دا 
باملذيع وأعطته عنوان سكن جارها الذي تعتقد أنه 
القاتل الهارب، ومت إعادة إرسال العنوان إلى مكتب 

التحقيقات الفيدرالي.
رجال  جون  منزل  طرق  يونيو،  من  األول  وفي 
في  أنه  فأخبرتهما  عنه،  زوجته  وس��أال  حتريات 
عليها  وعرضا  األسئلة  بعض  عليها  وطرحا  العمل 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  أصدرها  التي  النشرة 
والتي تتضمن صورة جون. بعد ذلك انطلق االثنان 
عما  إليه وسأاله  عمل جون، حيث حتدثا  مقر  إلى 
بعد  ثم  ذلك  أنكر  أنه  إال  لست   هو جون  كان  إذا 
إلى  واصطحباه  يديه  في  األغ��الل  وضعا  تفتيشه 
مكتب التحقيقات الفيدرالي ألخذ بصماته التي جاءت 
مطابقة ومؤكدة على أنه القاتل املطلوب ومت إيداعه 

السجن.
التركيز  إلى  ميللر  إيليا  الدفاع  محامي  سعى 
إصابته  نتيجة  بفعلته  قام  لست   جون  أن  على 
اتخاذ  على  قدرته  على  أّثرت  عصبية  باضطرابات 
القرارات الصحيحة، حيث رأى أن قيامه بقتل أفراد 

أسرته هو إنقاذ لهم ونقلهم إلى عالم آخر أفضل.
أما املدعي العام، فقد وصف جون بالقاتل الذي 
في  جديدة  حياة  يبدأ  أن  أجل  من  جرميته  ارتكب 
مكان جديد ومع أشخاص ُجدد وأنه قام بهذا األمر 

وهو ُمدرك متاماً ملا يفعله.
الثاني عشر  أيام، وفي  استمرت احملاكمة سبعة 
من ابريل للعام 1990 أصدرت احملكمة حكمها بإدانة 
جون لست  بتهمة القتل وُحكم عليه بالسجن املؤبد 
خمس مرات، وهو ما يعني استحالة إطالق سراحه.

خالل وجوده، حتدث جون في مقابلة تليفزيونية 
أُجريت معه عن اجلرمية التي ارتكبها وبدا خاللها 
بالندم، بل قال  مرتاحاً، ولم يكن هنالك أي شعور 
للمذيع إنه يشعر بأنه أدى واجبه جتاه أسرته عندما 
التي  البائسة  والظروف  املعاناة  من  أفرادها  خلّص 
كانت حتيط بهم، وأضاف: أنه يشعر بالسعادة ألن 
أسرته ستغفر له ما فعله بها عندما يقابلها في العالم 

اآلخر.
نفذ  إنه  وقال  لوالدته،  قتله  عن  جون  وحتدث 
في  تعاني  يدعها  وأال  بها،  يعتني  بأن  أبيه  وصية 

حياتها.
التي  القتل  لعملية  خطط  أنه  إلى  جون،  وأشار 
وأضاف:  املعاناة،  من  أسرته  أفراد  بإنقاذ  وصفها 
التي  املوت  وسيلة  عن  أبناءه  سأل  مرة  ذات  أنه 
السخرية،  بعض  يحمل  رده��م  وك��ان  يفضلونها، 
باستثناء ابنته باتريشيا التي كانت لديها قناعة بأن 

أباها جاد في التفكير بقتل األسرة جميعها.
أسوار  خلف  عقوبته  فترة  ميضي  الذي  جون 
السجن يدرك أنه لن يخرج من هذا املكان حياً وهو 
شعور جعله يحاول التأقلم مع ظروف السجن حيث 
التي  »املأساة  عنوان:  يحمل  كتاب  بتأليف  يقوم 
أحاطت  التي  والظروف  األح��داث  يتضمن  حدثت« 
املروعة  جرميته  ارتكاب  إلى  دفعته  والتي  بأسرته 

بهدف إنقاذهم من حياتهم البائسة كما كان ُيعتقد.

والدها يسعى إلى قتلها، وعندما قرر إخبار الشرطة 
باألمر، فوجئ بأن عدداً من أفرادها سبقوه إلى منزل 

عائلة الفتاة.
عندما دخل رجال الشرطة املنزل وجدوا احلجرات 
باردة بسبب توقف أجهزة التدفئة إضافة إلى خلوه 
بشكل كبير من األثاث، إضافة إلى العثور على بقع 
إلى  إضافة  واملمر  املطبخ  جدران  على  اللون  داكنة 
انبعاث رائحة نفاذة، وكان يبدو أن شخصاً ما حاول 
إزالة بقع الدماء من املنزل، ومع قيام رجال الشرطة 
بتتبع تلك البقع اكتشفوا وجود أربع جثث بالقرب 
من مدفئة في صالة املنزل، والتي كان من الواضح 
أنه مت جّرها من غرف أخرى، وكانت اجلثث تعود 
لألم هيلني وأطفالها الثالثة، ومع تواصل البحث مت 
اكتشاف جثة أم جون لست  التي قتلت برصاصة 
بني عينيها، كما عثر على املزيد من بقع الدماء على 
من  التأكد  مت  بينما  احلجرات،  وأرضيات  اجلدران 
غياب األب جون لست  عن املنزل، وخالل البحث عثر 
رجال الشرطة على خزانة تضم العديد من األوراق 
واملستندات واملذكرات، إضافة إلى مسدسني أحدهما 

من عيار 9 ملم، واآلخر من عيار 22 ملم.
التاسع  في  مؤرخة  رسالة  على  العثور  مت  كما 
لست   جون  من  وموجهة   1971 للعام  نوفمبر  من 
إلى مديرة املدرسة التي تدرس فيها ابنته باتريشيا، 
املدرسة  عن  ستغيب  ابنته  بأن  فيها  يخبرها  حيث 
لعدة أيام، كما بعث برسالة إلى رئيسه يحّدثه عن 
أفراد  إبقاء  املالية وعدم قدرته على  أموره  صعوبة 
يواجه  أن  من  مخاوفه  عن  أعرب  كما  معاً،  أسرته 

أطفاله الكثير من التحديات عندما يصبحون شباباً.
فريق  قيادة  م��وران  جيمس  احملققني  كبير  بدأ 
التحقيق، وكان يرى ضرورة العثور على جون لست  
في أسرع وقت ممكن وتقدميه للعدالة، خاصة بعد 
اكتشاف بعض الكتب في منزل جون والتي تتعلق 
إلى  التحريات  أدت  وقد  اجلرائم،  ارتكاب  بكيفية 
جون  مطار  في  متوقفة  جون  سيارة  على  العثور 

كينيدي التي كان قد أُعلن عن فقدانها.
ووفقاً للسجالت التي مت العثور عليها، فإن جون 
فشل في عمله في مجال التأمني وسقط في مستنقع 
الديون، إضافة إلى عالقته السيئة بزوجته التي كانت 
حتمل له الكثير من االحتقار، كذلك ابتعاد والدته عنه 

بعد أن أضاع أموالها.
إلى أن ضحايا  األولية أشارت  التحقيقات  نتائج 
على  النار  أطلق  حيث  هيلني،  زوجته  كانت  جون 
رأسها من اخللف حيث توفيت على الفور، بعد ذلك 
الثالث حيث كانت والدته  الدور  إلى  صعد الساللم 
وأرداها  عليها  النار  أطلق  الفور  وعلى  املطبخ،  في 
أطفاله  يعود  االنتظار حتى  قتيلة، وكان على جون 
الذين كانوا في اخلارج، وعندما عادت ابنته باتريشيا 

أطلق عليها النار من اخللف.
بعد ظهر اليوم ذاته، ذهب جون إلى املدرسة التي 
وهناك  البيت،  إلى  وأحضره  فريد  ابنه  بها  يدرس 
أطلق عليه النار أيضاً، أما جون الصغير فقد شعر 
بنوايا والده عند عودته، وحاول الهروب عندما وجد 
والده يحمل مسدساً بيده، إال أن مصيره كان مثل 

مصير باقي أفراد أسرته.

بعد انتهاء عمليات القتل تناول جون لست  بعض 
أنوار  الصباح أضاء  النوم، وفي  إلى  الطعام وأخلد 
املنزل وأخذ ما تبقى معه من نقود وبعض الثياب، 

وقاد سيارته إلى حياة جديدة.
عاش جون لست  في مطلع شبابه حياة صعبة 
وُعرف عنه االنطواء وِحّدة الطباع وحدث حتول مهم 
تايلور  هيلني  األرملة  إلى  تعرف  عندما  حياته،  في 
وطفلتها بريندا، وقرر الزواج منها رغم عدم ارتياح 

والدته لألمر.
وفي يناير 1955 أجنبت زوجته طفلتها باتريشيا، 
ثم الطفل الثاني جون فريدريك، إال أن ما نّغص حياة 
تلك األسرة قرار بريندا لدى بلوغها السادسة عشرة 

من العمر العيش خارج املنزل.
في العام 1958 أجنبت هيلني للمرة الثالثة، وبدأت 
تتناول األقراص املهدئة، عانى جون من متاعب في 
مع  اخلالفات  رقعة  واتساع  طرده  إلى  أدت  العمل 
زوجته، وفي العام 1965 عثر على وظيفة جيدة في 
أحد البنوك إال أنها لم تستمر سوى نحو العام، حيث 

أُنهيت خدماته بسبب ضعف مؤهالته.
وفي ذلك الوقت، بدأت زوجته تعاني من ضمور 
الدماغ مما شّكل مزيداً من الضغط على جون الذي 
أفراد  عن  بعيداً  جديدة  حياة  يبدأ  بأن  يحلم  كان 

أسرته.
إضافة إلى معاناته من الوضع الصحي املتدهور 
التمرد وممارسة  باتريشيا في  ابنته  بدأت  لزوجته 
االستقاللية في حياتها واالهتمام بالعمل املسرحي 

إضافة إلى تعاطي املخدرات.
أدت التحقيقات املكثفة إلى جمع الكثير من األدلة 
التي شكلت بداية االستعدادات حملاكمة القاتل، حيث 
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بنشر صورة جلون 
لست  مع أوصافه وإرسالها إلى أماكن مختلفة من 
من  متّكن  قد  جون  أن  الواضح  من  وكان  البالد، 

االختفاء.
في تلك األثناء استأجر جون مقطورة قرب مدينة 
روبرت  إلى  اسمه  وغير  كولورادو  بوالية  دينفر 
كالرك واستخدم رقماً وطنياً مزيفاً ووجد عمالً في 

أحد الفنادق.
 وفي العام 1985 تزوج من فتاة تدعى ديلورس 

ميلر، إالّ أنه وخالل فترة قصيرة فقد عمله.
العمر، كان  ومع بلوغه اخلامسة واخلمسني من 
من الصعب عليه إيجاد عمل جديد، األمر الذي أدى 
في  تفكيرها  عن  تتحدث  وبدأت  زوجته،  تذّمر  إلى 
عالقة  توطدت  نفسه  الوقت  وفي  عنه،  االنفصال 
جون بجارته واندا فالنيري التي كانت مواظبة على 
شراء صحف التابلويد أسبوعياً، وفي فبراير 1987 
ُيدعى جون لست  قام بقتل  عن رجل  قرأت مقاالً 

أفراد أسرته والهروب.
وشعرت بالصدمة عندما شاهدت صورة القاتل 
إثر ذلك في  التي كانت تشبه كثيراً جارها، وبدأت 
مراقبته بعد أن تأكدت أنه املطلوب في جرمية القتل، 
مكتب  أصدرها  التي  النشرة  قرأت  أن  بعد  خاصة 
جون  زوجة  بإخبار  وقامت  الفيدرالي،  التحقيقات 

باألمر.
القنوات  اح��دى  على  ُع��رض   ،1988 العام  في 

أن  في  والرغبة  الديني  بااللتزام  جون  اتصف 
تخضع جميع األمور من حوله لسيطرته، وكان نادراً 

ما يبتسم أو يتعامل مع أحد خارج نطاق أسرته.
إدارة  إلى  تقدم   1971 العام  من  أكتوبر  وفي 
اإلطفاء بطلب حلماية منزله، وإن كان هناك أمر آخر 
التاريخ بشهرين  يشغله في ذلك الوقت، فقبل ذلك 
تسير  وهي  باتريشيا  ابنته  الشرطة  رجال  أوقف 
في أحد الشوارع بعد منتصف الليل، وكانت تدخن 
وعندما علم األب بذلك استشاط غضباً، إذ أدرك أن 

األمور أصبحت خارج سيطرته.
وكانت جارة تقطن في منزل مجاور قد أعربت 
عن استغرابها قبل شهر مضى من إبقاء املصابيح 
مضاءة في منزل عائلة لست ، رغم أن أفراد العائلة 

في اخلارج وقامت بإبالغ الشرطة باألمر.
وفي ذلك الوقت كان القلق ميأل نفس إيد إيليانو 
عن  تأخرها  بسبب  لباتريشيا  املسرحي  امل��درب 
حضور بروفة املسرحية اجلديدة دون االتصال به، 
والذي ضاعف من قلقه ما أخبرته به ذات يوم من أن 
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على  احلكم  في  القضية  هذه  وقائع  تتلخص 
ُمتهمني أجنبيني بالسجن على تعاطيهما املخدرات، 
وصدور احلكم دون بند اإلبعاد بعد تنفيذ احلكم، 
األمر الذي استوجب طعن النيابة العامة باحلكم.

العام�ة قد أسندت  النيابة  أن  التفاصيل،  وفي 
املتهم األول بحيازة  إل�ى املطعون ض�دهما قيام 
مؤثر عقلي )الترامادول( بقصد التعاطي في غير 
الثاني  املتهم  وأن  قانوناً،  بها  املرخص  األحوال 
)الترامادول وبروسيكرين(  عقلياً  مؤثراً  تعاطى 
وطلبت  قانوناً،   بها  املرخص  األح��وال  غير  في 
الغراء  عقابهما طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 
واملواد »1 ,7 , 34 , 1/40 , 2/49 , 56 , 63« 
من القانون االحتادي رقم »14« لسنة 1995 في 
العقلية  واملؤثرات  املخدرة  املواد  مكافحة  شأن 
املعدل بالقانون االحتادي رقم »1« لسنة 2005 
امللحق  الثامن  اجلدول  من  و67«   65« والبندين 

بذات القانون.

وفي  شكالً،  االستئنافني  بقبول  االستئناف 
في  بها  املقضي  بوقف عقوبة احلبس  املوضوع 
حق املستأنفني ملدة ثالث سنوات تبدأ من صدور 
هذا احلكم وإلغاء تدبير اإلبعاد املقضي به على 
املستأنفني وتأييد احلكم عدا ذلك، إال أن احلكم لم 

يلق قبوالً لدى النيابة العامة فطعنت عليه.
املطعون  احلكم  على  العامة  النيابة  نعت  وقد 
فيه بسبب واحد، وهو اخلطأ في تطبيق القانون 
حني قضى بتعديل احلكم املستأنف بإلغاء تدبير 
جرمية  ارتكبا  ضدهما  املطعون  أن  ذلك  اإلبعاد 
واملؤثرات  امل��خ��درات  »قانون  مبخالفة  تتعلق 
عمالً  بإبعادهما  القضاء  يتعني  وكان  العقلية«،  
بنص املادة »63« من »قانون املخدرات واملؤثرات 
العقلية«، وإذ خالف احلكم املطعون فيه ذلك، ولم 
كونهما  رغم  البالد  عن  املتهمني  بإبعاد  يقض 

أجنبيني فإنه يكون معيباً مبا يستوجب نقضه.
ويعتبر هذا النعي سديداً، ذلك أن املادة »63« 

حول إبعاد األجنبي
عن البالد بسبب التعاطي

اإعداد: اأماين اليافعي 

املستشار عبداحلليم شكري

بحبس  حضورياً  درجة  أول  محكمة  وقضت 
ألف  بعشرين  والغرامة  سنة  ملدة  األول  املتهم 
الثاني ملدة  املتهم  إليه، وبحبس  درهم عما أسند 
سنة واحدة عما اسند إليه، وأمرت بإبعادهما عن 
احملكوم  أن  إال  املضبوطات،  ومصادرة  الدولة 
محكمة  فقضت  احلكم   ه��ذا  استأنفا  عليهما 

من القانون رقم »14« لسنة 1995 وتعديالته في 
العقلية  واملؤثرات  املخدرة  املواد  مكافحة  شأن 
تنص على أن »باإلضافة إلى العقوبات املنصوص 
عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد األجنبي الذي 
حكم بإدانته في إحدى اجلرائم املنصوص عليها 
في هذا القانون: مفاده عند صدور احلكم باإلدانة 
في اجلرائم املنصوص عليها في قانون مكافحة 
احلكم  وجوب  العقلية  واملؤثرات  املخدرة  املواد 

بإبعاد األجنبي«.
وملا كان ذلك وكان الثابت باألوراق أن احملكوم 
قضى  وقد  أجنبيان،  ضدهما(  )املطعون  عليهما 
احلكم املطعون فيه بإدانتهما ومعاقبتهما باحلبس 
ووقف تنفيذ العقوبة ملدة ثالث سنوات، ولم يقض 
بإبعادهما عن البالد، فقد كان واجباً على احملكمة 
املادة  بنص  عمالً  البالد  من  بإبعادهما  احلكم 
»63« من قانون مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات 
العقلية ما دام أنهما أجنبيان. أما وأنها لم تفعل 

مما  القانون  تطبيق  في  أخطأت  قد  تكون  فإنها 
يوجب نقض حكمها نقضاً جزئياً في خصوص 
اإلبعاد، وذلك على  تدبير  إلغاء  به من  ما قضى 

النحو الوارد مبنطوق هذا احلكم.  
املستشار  يشير  احلكم،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
العالي  االستئناف  مبحاكم  شكري  عبداحلليم 
للعمليات  العامة  ب���اإلدارة  القانوني  واخلبير 
املطعون  احلكم  مطالعة  من  أنه  إلى  الشرطية، 
عقوبة  بإلغاء  قضائه  قضي ضمن  والذي  عليه، 
في  اجلنايات«  »محكمة  من  بها  املقضي  اإلبعاد 
بالقانون  مؤّثم  جرم  في  إلدانتهما  املتهمني  حق 
املخدرات  مكافحة  شأن  في   1995 لسنة   »14«
العقلية نعتقد أن احلكم املطعون عليه  واملؤثرات 
قد تبنّى نص املادة 1/121 من قانون العقوبات 
والتي نصت على كون اإلبعاد جوازياً عند احلكم 
جناية  في  للحرية  مقيدة  بعقوبة  األجنبي  على 
اجلرائم  في  فحسب  وجوبياً  وجعلته  أوجنحة 

الواقعة على العرض.
إال أن ذلك املعتقد إن صح فهو يصطدم بنص 
املادة »63« من القانون »14« لسنة 1995 سالف 
عند  وجوبياً  اإلبعاد  جعلت  والتي  إليه  اإلشارة 
عليها  املنصوص  اجلرائم  إحدى  املتهم في  إدانة 
في هذا القانون، وهو عندئذ واجب اإلعمال على 
»قانون  العام  يقيد  اخلاص  القانون  أن  اعتبار 
العقوبات«، فضالً عن أن نص املادة »131« من 
تدبير  تنفيذ  وقف  حظرت  قد  العقوبات  قانون 
اإلبعاد، سواء كان عقوبة تكميلية كما هو احلال 
لسنة  القانون»14«  من   »63« امل��ادة  نص  في 
1995، أو عقوبة أصلية جوازية في مواد اجُلنح 
قانون  «من   2/121« املادة  قررته  ما  نحو  على 

العقوبات.
واحلكم  جزئياً  احلكم  نقض  يكون  ثم  ومن 
ما  نحو  وعلى  جديد  من  اإلبعاد  عقوبة  بتقرير 
قضت احملكمة العليا قد صادف صحيح القانون.

قانون العقوبات ين�ص 

على كون الإبعاد 

جوازيًا عند احلكم 

على الأجنبي بعقوبة 

مقيدة للحرية
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الدكتور اأحمد عبد الظاهر

املستشار القانوني بدائرة القضاء - أبو ظبي
أستاذ القانون اجلنائي بجامعة القاهرة

الُقّصر  ويحمي  واألمومة،  الطفولة  برعايته  املجتمع  »يشمل 
من  لسبب  أنفسهم  رعاية  عن  العاجزين  األشخاص  من  وغيرهم 
اإلجبارية،  البطالة  أو  الشيخوخة  أو  العجز  أو  كاملرض  األسباب، 
)املادة  املجتمع«  وصالح  لصاحلهم  وتأهيلهم  مساعدتهم  ويتولى 
املشّرع  عبّر  العبارات،  بهذه  الدستور(.  من  عشرة  السادسة 
املجتمع  شمول  عن  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  لدولة  الدستوري 
مساعدتهم  ض��رورة  مؤكداً  للقصر،  وحمايته  للطفولة  برعايته 

وتأهيلهم لصاحلهم وصالح املجتمع.
التشريعات  حرصت  الدستوري،  النص  لهذا  وتكريساً  وتنفيذاً 
الصادرة عن الدولة على كفالة كل أوجه الرعاية للطفل. وإذا كان 
الطفل بوجه عام محتاجاً لرعاية املجتمع، فإن الطفل مجهول النسب 
هو أحوج ما يكون إلى هذه الرعاية. وإدراكاً لذلك، حرص املشّرع 
األطفال  ورعاية  حلماية  خاصة  نصوص  تكريس  على  الوطني 

مجهولي النسب. ولعل ذلك يبدو جلياً في املادة الثانية 
من القانون االحتادي رقم )17( لسنة 1972  في شأن 
اجلنسية وجوازات السفر، والتي تنص على أن »يعتبر 
مواطناً بحكم القانون: »ج«. املولود في الدولة أو في 
اخلارج من أم مواطنة بحكم القانون، ولم يثبت نسبه 
ألبيه قانوناً. »د«. املولود في الدولة أو في اخلارج من 
أم مواطنة بحكم القانون وألب مجهول أو ال جنسية 
له. »ه�«. املولود في الدولة ألبوين مجهولني ويعتبر 
اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس«. واملستفاد من 
هذا النص أن الدولة متنح جنسيتها � وبقوة القانون 

ذاته � للطفل مجهول النسب أو اللقيط. 
أو مجهول  اللقيط  بتقرير حق  املُشّرع  ولم يكتف 
النسب في اجلنسية، وإمنا يحرص كذلك على توفير 
سبل العيش واحلياة الكرمية له. بيان ذلك أن املادة 
رقم  االحتادي  الشخصية  األحوال  قانون  من   )88(
)28( لسنة 2005 تنص على أن »تكون نفقة اللقيط 
مجهول األبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد 

ولم يتبرع أحد باإلنفاق عليه كانت نفقته على الدولة«. ويعد هذا 
احلكم تطبيقاً للحكم العام الوارد في املادة )87( من ذات القانون، 

والتي تنص على أن »تتكفل الدولة بنفقة من ال منفق عليه«.
األساسية لإلنسان.  أحد احلقوق  االسم  كذلك، ميثل احلق في 
وقد ورد النص على هذا احلق في املادة )80( من قانون املعامالت 
أن  على  بنصها  املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  االحتادي  املدنية 
أوالده«.  بأسماء  لقبه  ويلحق  ولقب  اسم  له  يكون  شخص  »كل 
وبانضمامها إلى معاهدة »حقوق الطفل« مبوجب املرسوم االحتادي 
رقم )20( لسنة 2009 ، أكدت دولة اإلمارات العربية املتحدة اعترافها 
بحق الطفل في االسم منذ والدته. إذ تنص املادة السابعة من هذه 
له  الطفل بعد والدته فوراً، ويكون  أن يتم تسجيل  االتفاقية على 
له قدر  اكتساب جنسية، ويكون  احلق منذ والدته في اسم وفي 
اإلمكان احلق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. وقد عملت دولة 
من خالل إصدارها لقانون قيد املواليد  اإلمارات العربية املتحدة – 
والوفيات لسنة 2009 والئحته التنفيذية الصادرة سنة 2011 – على 
حتقيق مبدأ فورية القيد مبجرد والدة الطفل، األمر الذي يكفل متتعه 

حقوق الطفل مجهول النسب
في تشريعات اإلمارات العربية المتحدة

باحلق في االسم. وملا كان الوضع دقيقاً فيما يتعلق بالطفل اللقيط أو 
مجهول النسب، لذا فقد حرص املُشّرع على تكريس حقه في االسم وفي 
أن يتم قيده في سجل املواليد. ولعل ذلك يبدو جلياً في نصوص قرار 
رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبو ظبي رقم )68( لسنة 2008 بشأن 
قيد املواليد والوفيات بإمارة أبو ظبي. فوفقاً للمادتني )17( و)18( من 
القرار، يتم قيد الطفل حديث الوالدة مجهول األبوين )اللقيط( في سجل 
املواليد، بعد حترير محضر من طرف الشرطة يتضمن البيانات املتعلقة 
باللقيط وظروف التقاطه. وبعد أن يصدر قرار من النيابة العامة بتسمية 
املولود وحتديد اجلهة التي تتولى حضانته، ويحال محضر الشرطة على 

هيئة الصحة من أجل استخراج شهادة ميالد له.
القانون االحتادي رقم )18( لسنة 2009 في شأن قيد املواليد  أما 
للمولود  اإلداري  القيد  هي  للقيد،  وحيدة  حالة  َنّظم  فقد  والوفيات، 
الشرعي من أبوين معلومني، محيالً بشأن تنظيم إجراءات قيد املولود 
مجهول األبوين الذي يعثر عليه في الدولة إلى الئحته 
ال��وزاري  القرار  مبوجب  صدرت  والتي  التنفيذية، 
من  الثامنة  للمادة  ووفقاً   .  2011 لسنة   )44( رقم 
يجوز  ال  ح��االت  سبع  املشرع  أورد  الالئحة،  هذه 
نهائي  بحكم  الشأن  أدلى صاحب  إذا  إال  القيد  فيها 
قيد  حالة  احلاالت  هذه  ويندرج ضمن  احملكمة.  من 
أرض  فوق  عليه  يعثر  الذي  األبوين  مجهول  الطفل 
املواليد  قيد  قانون  أن  إلى  اإلش��ارة  وجتدر  الدولة. 
لسنة 2009  والئحته التنفيذية لم يشترطا أن يكون 
معينة  الوالدة، ولم يحددا سناً  امللتقط حديث  الطفل 
للطفل الذي يخضع لهذا النوع من القيد. فقد يكون 
حديث الوالدة وقد ال يكون كذلك. ومؤدى ذلك هو 
توسيع نطاق األطفال اللقطاء املستفيدين من القيد في 
سجل املواليد. كذلك، يندرج ضمن حاالت القيد بحكم 
احملكمة قيد الطفل مجهول األب أو ولد السفاح، وهو 
مقطوع النسب من الشخص الذي ولد من مائه، ثابت 

النسب من أمه التي ولدته.
وباإلضافة إلى النصوص القانونية آنفة الذكر، وفي الرابع والعشرين 
من مايو 2012 ، أصدر املُشّرع االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
قانوناً متكامالً في شأن رعاية األطفال مجهولي النسب، ويحمل رقم 
)1( لسنة 2012م. ويقع هذا القانون في خمس وعشرين مادة. وتتعلق 
بأنه:  النسب«  »مجهول  تعريف  متضمنة  بالتعاريف،  األول��ى  امل��ادة 
املادة  وحتدد  مجهولني«.  لوالدين  الدولة  في  عليه  يعثر  الذي  »الطفل 
الثانية الهدف من القانون، مقررة أربعة أهداف له: )األول( تنظيم رعاية 
مجهولي النسب في الدولة من خالل إنشاء وتطوير دور الرعاية وتأمني 
أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية والترفيهية 
والتعليمية لهم. )الثاني( كفالة حقوق مجهولي النسب، وحرياتهم املدنية 
على  الشخصي واحلفاظ  األمن  في  وحماية حياتهم اخلاصة، وحقهم 
املصالح الفضلى للطفل. )الثالث( حماية مجهولي النسب من التعرض 
وتأمني  تهيئة  )الرابع(  واإلهمال.  إنسانية  الال  املعاملة  أو  لإلساءة 
الظروف املعيشية الالزمة لنموهم الطبيعي وتنشئتهم التنشئة اإلسالمية 

واالجتماعية الواجبة.

مل يكتف 

امل�شرع بتقرير 

حق اللقيط 

يف اجلن�شية 

بل وفر العي�ص 

الكرمي له
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مُمثلة  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أولت 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  بسيدي 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
اهتماماً كبيراً بأمن املواطنني واملقيمني وسالمتهم 
من  التوجيهات  فكانت  الطيبة،  األرض  هذه  على 
البحث واإلنقاذ في شرطة  سموه بتطوير عملية 
التقنيات احلديثة في طائراتها  أبوظبي وتوظيف 

خلدمة املجتمع وتأمني سالمته.
هذه  بترجمة  اجل��و  ج��ن��اح  إدارة  وق��ام��ت 
ما  من  مستفيدة  ملموس،  لواقع  التوجيهات 
متلكه من طائرات حديثة وخبرات بشرية مؤهلة، 
البحث  مجال  في  جديدة  خلبرات  واستقطاب 
واإلنقاذ، لتضيف هذه املهمة إلى ما تقوم به من 
مهام شرطية ونقل لكبار الشخصيات واإلسعاف 
وسنقوم  األخرى،  املختلفة  واملشاركات  اجلوي 
الطيران  دور  أهمية  على  الضوء  بتسليط  هنا 
املستخدمة  واملُعّدات  واإلنقاذ،  البحث  مهمة  في 
لها،  املطلوبة  التدريبية  ال��دورات  ومختلف  فيها، 

والتحّديات التي تواجهها.
استخدام  ميزات  بعض  عن  نبذة  بإعطاء  أبدأ 

الطائرة املروحية في ُمهّمة البحث واإلنقاذ
التي  امليزات  إح��دى  وهي  السرعة،  أوالً:   <
تذكر  أن  فما  ًبالطيران،  وثيقا  ارتباطاً  ترتبط 
الطائرة إال ويتبادر إلى الذهن تلك السرعة التي 
تتميز بها، حيث يستفاد من هذه السرعة في تقليل 
زمن االستجابة وبالتالي إنقاذ األرواح من مختلف 

املخاطر التي قد يتعرَّض لها أفراد املجتمع.
الوصول  ميكن  ال  ألماكن  الوصول  ثانياً:   <
امليزة  وهذه  األخرى،  املواصالت  بوسائل  إليها 
من  غيرها  عن  أكثر  املروحية  بالطائرات  ترتبط 

لقدرتها  وذلك  الثابتة،  األجنحة  ذات  الطائرات 
يتيح  مما  عمودي،  بشكل  والهبوط  اإلقالع  على 
لها الوصول إلى أماكن تعجز عن الوصول إليها 

وسائل املواصالت األخرى من أرضية وبحرية.
> ثالثا:ً البحث في أماكن واسعة وذلك بسبب 
االرتفاع عن سطح األرض ميزة  يتيح  االرتفاع، 
في غاية األهمية في تأدية هذه املهمة، فمن املمكن 
تغطية مساحات كبيرة أثناء عملية البحث، والتي 
ال ميكن أن تتحقق بوسائل البحث األرضية، وكلما 
مما  املغطاة،  املساحة  زادت  الطائرة  ارتفاع  زاد 

يقلل من زمن البحث.
املستخدمة  واملعّدات  بالطائرات  يتعلق  فيما  أما 

في إدارة جناح اجلو لتأدية هذه املهمة فهي:
في  اخلدمة  دخلت   ،AW139 طائرة  أوال:ً   <
إدارة جناح اجلو في عام 2009 لتكون من ضمن 
الطائرات األخرى املستخدمة في إدارة جناح اجلو، 
وتتميز هذه الطائرة بأنها طائرة متوسطة احلجم 
وذات ُمحّركني توربينيني ومن املمكن أن تستخدم 
املهام اإلسعاف اجلوي  في عدة مهام، ومن تلك 
والبحث واإلنقاذ، وهي من طائرات اجليل احلديث 
التي دخلت فيها التقنية بشكل كبير، خصوصاً تلك 

املتعلقة مبهمة البحث واإلنقاذ اجلوي.
> ثانياً: نظام البحث واإلنقاذ ، وتتميز طائرة 
لتأدية  املتطور  النظام  هذا  بوجود   AW-139
مهمة البحث واإلنقاذ، حيث يتكون من نظام إدارة 
الطيران ونظام الطيار اآللي وغيرها من األنظمة، 
ويوفر نظام إدارة الطيران التخطيط الالزم ملهمة 
البحث بأسلوب سهل وبسيط، حيث يوفر للطاقم 
إمكانية التخطيط للمالحة اجلوية للوصول ملكان 
البحث، كذلك يوفر عدة مخططات مختلفة ملهمة 

قبل  من  منها  األنسب  اختيار  يتم  حيث  البحث 
املطلوب  الهدف  الطائرة وذلك حسب نوع  طاقم 
البحث عنه وطبيعة األرض التي يتم البحث فيها، 
وأخيراً يقوم الطيار اآللي بتنفيذ ما مت التخطيط 
بشري،  تدخل  دون  الطيران  إدارة  نظام  في  له 
الطائرة  بتحريك  للمالح  النظام  يسمح  كذلك 
أو  األرض  سطح  على  األه��داف  إلى  للوصول 
وإحدى  الطيارين،  من  ذلك  طلب  دون  البحر 
املسبق  التخطيط  كذلك  النظام  هذا  في  امليزات 
الطائرة،  املستخدم في  للوقود  النظام  من جانب 
حيث تتيح املعلومات للطاقم بالتوقع املسبق لوقت 

التزود بالوقود.
نالحظ من هذا التكامل في هذا النظام أن طاقم 
البحث واإلنقاذ دون  الطائرة أصبح يدير عملية 
تدخل مباشر في عملية الطيران، حيث يقلل ذلك 
من اجلهد املبذول في الطيران ليحول هذا اجلهد 

إلى جانب آخر وهو مهمة البحث في حد ذاتها.
الليلية وتستخدم من  الرؤية  مناظير  ثالثاً:   <
واإلنقاذ  البحث  مهمة  أثناء  الطائرة  طاقم  جانب 
هذه  في  استخدامها  أن  إال  أخرى،  مهمة  أية  أو 
التي  املهمة  لطبيعة  نظراً  ضرورياً  يكون  املهمة 
فمن  األرض،  سطح  من  قريبة  مناورات  تتطلب 
خالل هذه املناظير الليلية يستطيع طاقم الطائرة 
النظر إلى األرض في الظالم بصورة واضحة إلى 
حد ما، مستفيدة تلك املناظير من الضوء اخلفيف 
يكون مصدره  قد  والذي  األجسام  من  املنعكس 
القمر أو أي مصدر آخر كاملصابيح، ومن عيوب 
هذه املناظير املالحظة هو محدودية زاوية الرؤية 

حيث ال تتعدى األربعني درجة.
حتت  باألشعة  التصوير  كاميرا  راب��ع��اً:   <

على  بالقدرة  الكاميرا  ه��ذه  وتتميّز  احل��م��راء 
كاميرتني  بواسطة  والليلي  النهاري  التصوير 
مستشعرات  على  حتتوي  األول��ى:  منفصلتني، 
للضوء الطبيعي النهاري والتي تتشابه مع كاميرا 
األخرى،  أما  للجميع،  املتوفرة  الفيديو  تصوير 
من  املنبعثة  للحرارة  مستشعرات  على  فتحتوي 
التي  مختلف األجسام على سطح األرض، وهي 
يعتمد عليها كثيراً في عملية البحث، حيث تعمل 
على حتديد الهدف بسهولة، إال أن كفاءتها تتأثر 
فكلما  باألجسام،  احمليطة  احلرارة  بدرجة  كثيراً 
زادت درجة حرارة الطقس كلما قلت كفاءة هذه 

األجهزة. 
النوع  البحث ويستخدم هذا  > خامساً: رادار 
من الرادارات في استكشاف األهداف على سطح 
األرض وباألخص املوجودة على املُسّطحات املائية، 
على  اكتشافه  يتم  ما  كل  على رسم  يعمل  حيث 
للطاقم بأن  الشاشة بصورة مستمرة، مما يتيح 
ه الطائرة ألي هدف متوقع أثناء عملية البحث،  يوجَّ
ويعمل هذا النوع من الرادارات ليالً ونهاراً لعدم 
اعتماده على الضوء، مما يجعله أحد أهم األجهزة 
األجهزة  من  النوع  لهذا  املمكن  ومن  الليل،  أثناء 
إذا  بعيدة، خصوصاً  ملسافات  األهداف  اكتشاف 

كانت األهداف كبيرة كالسفن في البحر.
الوحيدة  الوسيلة  وهي  الرافعة  سادساً:   <
التي تستخدم لرفع األشخاص إلى داخل الطائرة 
ومثال  فيها،  الهبوط  ميكن  ال  التي  األماكن  من 
املائية  واملسطحات  الوعرة  اجلبلية  املناطق  ذلك 
وب��وزن  شخصني  حمل  وبإمكانها  كالبحار، 

إجمالي ال يتعدى 270 كيلوجراماً.
وأجهزة  معدات  من  ذك��ره  سبق  ما  كل  إن 

ومكثّف،  مستمر  تدريب  إلى  يحتاج  الطائرة  في 
ليضمن ُحسن استغالل العنصر البشري لها على 
الوجه املطلوب، ليس هذا فحسب، بل إن التدريب 
على هذا النوع من املهام يتطلب التعاون املشترك 
والعمل بروح الفريق الواحد، ولتحقيق ذلك يتطلّب 

ج في التدريب من خالل مراحل ثالث: التدرُّ
واإلنقاذ  البحث  دورة  األول���ى:  املرحلة   <
على  املرحلة  هذه  في  التدريب  يرّكز  التأسيسية 
املناورات القريبة من سطح األرض، والعمل بروح 
الفريق الواحد أثناء النهار وفي مناطق مختلفة من 
إجراءات  على  املتدرب  إتقان  لضمان  وبحر،  بر 

البحث واإلنقاذ في بيئة سهلة.
يرّكز  الليلية  املناظير  دورة  الثانية:  املرحلة   <
في هذه املرحلة على التدرب على املناظير الليلية، 
ومن ثم استخدامها في اإلجراءات التي قد تدرب 
عليها في املرحلة األولى، ليتم إضافة شيئ جديد 
إلى خبرات املتدرب، بحيث يستطيع أن ينفذ مهمة 
البحث واإلنقاذ ليالً ونهاراً عدا املهام التي تكون 

فوق سطح البحر.
> املرحلة الثالثة: دورة البحث واإلنقاذ املتقّدمة  
يتم  والتي  التدريب  من  األخيرة  املرحلة  وهي 
اآللي  واإلنقاذ  البحث  نظام  على  فيها  التدرب 
ذلك  كل  البحث،  ورادار  احل��راري��ة  والكاميرا 
ب عليه في املرحلتني  باإلضافة إلى كل ما مت التدرُّ
أنهى  قد  بعدها  الطاقم  يكون  والثانية،  األول��ى 
في  املشاركة  وبإمكانه  التدريب  ُمتطلبات  جميع 
مهام البحث واإلنقاذ في أي مكان وفي أي وقت، 
على  الليلي  واإلنقاذ  البحث  عمليات  خصوصاً 

سطح البحر.
وقبل اخلتام البد من التطّرق لبعض التحّديات 

التي تواجه مهمة البحث واإلنقاذ واملتمثلة في:
البحث  مهمة  جن��اح  إن  املعلومات:  دق��ة   <
كبير،  بشكل  املعلومات  دقة  على  يعتمد  واإلنقاذ 
الهدف  عن  الدقيقة  التفاصيل  معرفة  من  بد  فال 
املطلوب، وحجم منطقة البحث، وغيرها الكثير من 
املعلومات األخرى التي تعمل على اختصار الوقت 

واجلهد املطلوب في هذه املهمة.
بقاء  م��دة  إن  للمروحيات:  الطيران  م��دة   <
تكون قصيرة  تكاد  اجلو  في  املروحية  الطائرات 
إذا ما قورنت بالطائرات ذات األجنحة الثابتة، ولذا 
قد  املروحية  الطائرة  بواسطة  البحث  عملية  فإن 
كانت  ما  إذا  مرات  لعدة  بالوقود  التزود  تتطلب 

منطقة البحث كبيرة.
> الطقس: يؤثر الطقس بشكل كبير وواضح 
البحث  على بعض األجهزة املستخدمة في مهمة 
واإلنقاذ، فاملناظير الليلية تتأثر بشكل واضح مبا 
يضعف بالرؤية األفقية كالغبار والضباب، حيث 
يشكل إنخفاض الرؤية عائقاً أمام هذا النوع من 

املهام.

اخلال�سة

البحث  مهمة  في  مهماً  دوراً  الطائرة  تلعب   <
واإلنقاذ ملا تتمتع به من سرعة ومرونة.

> لعبت التقنية احلديثة دوراً مهماً في تخفيف 
عبء الطيران عن األطقم وتوجيه اجلهد نحو مهمة 

البحث واإلنقاذ.
> يعتبر التدريب الركيزة األساسية في إجناح 

هذه املهمة.
> دقة املعلومات مهمة جداً لتنفيذ مهمة البحث 

واإلنقاذ بشكل صحيح وبالكفاءة املطلوبة.

نظرة عامة على
ُمهّمة البحث واإلنقاذ الجوي
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الشرطة العالمية

الشرطة  لضباط  املتواصل  التدريب  مُي��ثّ��ل 
في  بالكفاءة  متتعهم  في  ومهماً  رئيسياً  عنصراً 
القيام مبختلف املهام املوكولة إليهم، خاصة املهام 
املشتركة مع زمالئهم، والتي تتم في ظروف صعبة 
قد يكونون خاللها مصابني باإلجهاد وعدم القدرة 

على اتخاذ القرارات املناسبة والفّعالة.
إحدى  شهدته  ال��ذي  امل��أس��اوي  احل��دث  ومنذ 
ك��والرادو  بوالية  كولومباين  مدينة  في  امل��دارس 
النار  إطالق  عندما مت   1999 أبريل  في  األمريكية 
على التالميذ، مما أدى إلى مقتل اثني عشر تلميذاً 
وإصابة عشرين آخرين، ظهر العديد من النظريات 
واألساليب املتعلقة بكيفية تطبيق القانون واستخدام 

الرد املناسب في حال التصدي حلوادث مماثلة.
التكتيكات  أم��ام  ال��وق��وف  ميكن  البداية،  في 
العسكرية التي عادة ما ميارسها ضباط الشرطة، 
العسكري  التشكيل  مركز  على  التركيز  يتم  حيث 
التشكيل  إلى هذا  اللجوء  يتم  وجوهره، حيث كان 

عندما تكون قوة وموقع العدو غير معروفني.
توفير  على  بقدرته  التشكيل  هذا  يتصف  كما 
قوة ميزانية ضخمة وتوجيهها إلى اجلهة املعادية، 
بينما يتحرك التشكيل الشرطي عبر منطقة حافلة 

باخلطر.
هذا التشكيل ميكن اعتباره مبثابة رد أولِّي إلنفاذ 
الضباط  من  مجموعة  حتريك  يتم  حيث  القانون، 
وفي  املواجهة.  موقع  إلى  وفّعال  سريع  بشكل 
األجهزة  من  العديد  أن  على  التأكيد  نفسه  الوقت 

املختلفة ال تزال تتبع هذا النموذج.

الرد املتعدد ل�سابط ال�سرطة

في  األجهزة  من  العديد  بدأ  الوقت  مرور  مع 
وتطويره  املستخدم  التشكيل  على  تعديالت  إجراء 
يحقق  وال��ذي   ،)T( حرف  أخذ  آخر  تشكيل  إلى 
وجوهر  مركز  بها  يقوم  التي  ذاتها  األه���داف 
التشكيل، إال أنه بدالً من أن تكون األجنحة الداعمة 
تتجه  فإنها  املقدمة،  في  الذي  الضابط  تقف خلف 
إلى األمام بهدف توفير احلماية له خالل عبورهم 

مناطق اخلطر مثل األبواب املفتوحة أو املمرات.
في  اتباعها  يتم  مختلفة  وسائل  هنالك  أن  كما 
أن  إال  الفريق،  أعضاء  املناطق اخلاضعة ملسؤولية 
املقدمة بحماية  قيام ضابط  يتفقون على  معظمهم 
موقعه، بينما يقوم الضباط املوجودون في املؤخرة 
املقدمة  بني  الواقعة  للمنطقة  احلماية  بتوفير 

واملؤخرة.
ضباط  حركة  في  انحراف  ح��دوث  حال  وفي 
الذين يشاركون في تغطية عبور  األجنحة خاصة 
فإن  التشكيل،  جناحا  يضمهم  الذين  الضباط 
املؤدية  الفتحات  تغطية  على  يعمل  األمين  اجلناح 
بتغطية  األيسر  ثّم يقوم اجلناح  اليسار، ومن  إلى 

املناطق املفتوحة املؤدية إلى املنطقة اليُمنى.

مواجهة حوادث إطالق النار
ترجمة: د. ح�شن توفيق 

إعطاء  إلى  املوقف  الذي يؤدي هذا  الوقت  وفي 
والرأي  الرؤية  من  أوسع  مجاالً  األجنحة  ضباط 
عند االقتراب من الفتحات، مما يترك ضابط املقدمة 
في وضع غير مستقر وحافل باخلطر، خاصة إذا 
قام ضابط أو أكثر باالشتباك الذي قد يتسبب في 
حدوث تهديد مميت. وهناك خيار آخر، وهو مُيثّل 
بتوفير  األجنحة  قيام  ويتضمن  مفضلة،  وسيلة 
األمن لعناصرها والتخلص من أية إمكانية لوقوع 

نيران صديقة.
ضمن  تتم  التي  املسؤولية  مناطق  وتسمح 
درجة،   360 ل���  األم��ن  بتوفير   )T( التشكيل 

واستخدام الساعات لتوضيح ما يتم.
- املقدمة 2-10 ساعات.

- اجلناح األمين 2-5 ساعات.
- حراسة املؤخرة 5-7 ساعات.
- اجلناح األيسر 7-10 ساعات.

فإن  التشكيل،  من  الضباط  أع��داد  إزال��ة  ومع 
صعوبة  أكثر  وتصبح  ت��زداد  املسؤولية  مناطق 
وخطورة على الضباط الذين يتحركون في مناطق 

غير آمنة.

رد ال�سابط ب�سكل منفرد

خالل السنوات القليلة املاضية، كان هنالك الكثير 
من احلديث عن الرد الذي يلجأ إليه الضابط بشكل 
منفرد، وكان مؤيدو هذا األسلوب يرون أنه يتصف 
وفقاً  أنه  كما  املدة،  وِقصر  والسرعة  باحليوية 
لوجهة نظرهم، فإن هنالك أنواعاً من احلوادث التي 
عليهم،  خطراً  وتشكل  باألبرياء  إصابات  ُتوقع  قد 
يأتي  أن  إلى  لالنتظار  الضابط  اضطرار  خالل 

ضباط آخرون ملساعدته.
االعتداءات  في  املشاركني  من  العديد  أن  كما 
يتعرضون  ال  بحيث  ف��ردي،  بشكل  يتحركون 
وقوع  خالل  اجلماعية  االعتقاالت  أو  لإلصابات 
ووفقاً  الشرطة.  رج��ال  وب��ني  بينهم  اشتباك 
للدراسات التي مت إعدادها فإن مسؤولية وقف هذه 
تقع  وقبل سقوط ضحايا  بشكل سريع  احلوادث 
على كاهل املدنيني أو أي ضابط في موقع االشتباك، 
وبالطبع يكون لدى ضباط إنفاذ القانون القدرة من 
خالل التدريب واخلبرة على التصرف بشكل أفضل 

من اجلهات املعادية لهم.
وبالرغم من صدق هذه الدراسات، إال أن هنالك 
التهديدات  أن حجم  ترى  التي  االفتراضات  بعض 
موقع  إل��ى  واح��د  ضابط  بوصول  حتيط  التي 
على  حقيقياً  االشتباك يكون كبيراً، ويشكل خطراً 
يتعاملون،  الضباط عندما  الكثير من  أن  إذ  حياته، 
أغلب  في  يتعّرضون  منفرد  بشكل  حادث  أي  مع 

األحيان لإلصابة اجلسدية.
حول  ال��رأي  في  اختالف  أي  يوجد  ال  وع��ادة 
ما  ح��ادث  مع  يتعامل  ال��ذي  الضابط  اض��ط��رار 

سريعة  وخطوات  ق���رارات  اتخاذ  إل��ى  مبفرده، 
وحاسمة قد تشكل أحياناً خطراً على حياته، بهدف 

إنقاذ أرواح بريئة.
وعندما يتم استعداء مثل هذا الضابط إلى موقع 
آخر،  أي خيار  لديه  يكون  ال  أحياناً  فإنه  احلادث، 
املهاجمني،  على  بالرد  وصوله  لدى  يقوم  ولهذا 
تهديداً  وشكلوا  النار  بإطالق  قاموا  إذا  خاصة 
السريع  الرد  هذا  ينعكس  وقد  لآلخرين،  حقيقياً 

سلبياً عليه.

مزايا وفوائد التدريب اجلماعي

يرى الكثير من ضباط الشرطة أنهم لم يتعودوا 
على ممارسة عملهم بشكل جماعي أو ضمن فريق 
باستثناء املشاركة أحياناً في وحدة خاصة، ولهذا 
يجب االتفاق على أن أول ضابط يصل إلى مسرح 
إطالق النار يجب أن يكون ضابط دورية أو مرور، 

وأحياناً قد يكون مرتدياً مالبسه املدنية.
ومن املؤكد، أن هؤالء الضباط لم يتلقوا تدريباً 
التكتيكات اجلماعية وهو أمر يدعو  على استخدام 
وعدم  التكتيك  من  النوع  هذا  إلى  إخضاعهم  إلى 

االكتفاء بذلك بل وممارسته أيضاً.
مت  ال��ذي  التكتيكي  األس��ل��وب  تطبيق  وميكن 
أو  التدريب عليه بشكل جماعي من جانب ضابط 
يخضع  عندما  األمر  يختلف  حيث  أكثر،  أو  اثنني 
هذه  تتشابه  وأحياناً  للتدريب،  مبفرده  ضابط 
األساليب التي يتدرب عليها الضباط بشكل جماعي 
أو منفرد مع مالحظة أن الضابط خالل قيامه بالرد 
أو  اتصال  أي  جتاه  قلقاً  يكون  ال  منفرد  بشكل 
تنسيق مع باقي الضباط، ولكن يكون عليه اللجوء 
إلى احلذر واحليطة من بيئة قد تشكل خطراً حقيقياً 

عليه.
العمل  على  تدرب  قد  يكن  لم  إذا  الضابط،  هذا 
اجلماعي خالل وقوع األزمات، فإنه سيجد نفسه 
أن يدرك ضابط  األخطاء، ويجب  ُعرضة الرتكاب 
الشرطة أنه أقسم اليمني على حماية أرواح األبرياء 
أن  عليه  نفسه  الوقت  في  ولكن  عنهم،  والدفاع 
يحافظ على حياته، وإال ُيعرِّضها للخطر، طاملا أنه 

قادر على جتنبه.
للموقف  جيداً  تقييماً  ُيجري  أن  أيضاً  وعليه 
وفقاً  بالهجوم  يقوم  وأن  املعلومات،  يجمع  وأن 
يكون  وأن  باملزايا،  وحافلة  واضحة  الستراتيجية 
قادراً على حماية أرواح اآلخرين من دون تعريض 

حياته للخطر.
إن ضابط الشرطة عليه أن يدرك أهمية اخلضوع 
للحوادث  التصدي  على وسائل  لتدريبات جماعية 
خاصة ما يتعلق بإطالق النار، وأن يدرك جيداً أن 
الهدف النهائي لتلك التدريبات هو متكينه من أداء 
عمله بفاعلية وقوة، بحيث يحمي األبرياء ويتصّدى 

للمجرمني ومن ثّم يعود إلى أسرته ساملاً.
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مغيير  بن  مبارك  أولهم  يحصون،  وال  يعدون  ال 
اخلييلي وأخوه سالم بن مغيير، وهذان من رجال 
يتحزم  كان  منذ  مغيير  بن  ومبارك  األوائل،  زايد 
)يتمنطق السالح( وهو عند الشيخ زايد مع أخيه 
كانوا صبية  أن  منذ  بن مغيير، وكانوا معه  سالم 
صغاراً، وبقوا بقربه من أيام حكمه في العني، وقبل 
أن يحكم أبوظبي بحوالي أربعني سنة، وظلوا قربه 

إلى أن توفوا »رحمهم الله«.
بن  أيضا صالح  واألوائل  املقربني  أخوانه  ومن 

على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �ضبق اأن اتفق النا�ص  

على حب اإن�ضان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �ضبق لقائد اأن كانت 

�ضمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�ضهادات بع�ص ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: ح�شني البادي

العدد 505 يناير 602013

لقاؤنا في هذا العدد مع رجل عرف املغفور له 
بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الله ثراه« ورافقه والزمه ألكثر من ثمانية  »طيّب 
وأربعني عاماً، إلى أن غيّبه املوت »رحمه الله«. إنه 
الوالد الشيخ غدّير بن سعيد بن سويد املنصوري، 
وحياة  سيرة  في  تاريخية  رحلة  في  أخذنا  الذي 
حياة  من  دقيقة  تفاصيل  عن  وحّدثنا  زايد  الشيخ 
مؤسس دولة اإلمارات، وفيما يلي نص شهادته:   

أنا اسمي غدير بن سعيد بن سويد من آل تعيب 
من املناصير، وأنا من أخوان وربع زايد، وأنا عند 
كان  جئته  وعندما   ،1948 العام  منذ  زايد  الشيخ 
عمري حوالي عشرين سنة تقريباً، وكنت »محزَّم« 
صاحب  رجل  احلال  بطبيعة  وأنا  )بندقية(،  بتفق 
حاللي  بقرب  الوقت  أكثر  وأكون  )جمال(،  زمول 
وأتبعها من مكان آلخر، وكنت بني حني وآخر أقرب 
صوب الشيخ زايد للسالم، وبعد ذلك اتخذني أخاً 
ومرافقاً له، وكنت معه يداً بيد، في حله وترحاله، 
وأينما يذهب للقنص كنت أنا معه، في البالد وفي 
البالد، وعند ذهابه  سفره ورحالته داخل وخارج 
إلى والدته، كنت معه ولم أفارقه إلى أن توفى إلى 

رحمة الله.
وللشيخ زايد الكثير من األخوان واملرافقني الذين 

غدير بن سويد:
 الشيخ زايد بنى الشعبيات للناس ولم 

يكن عنده بيت في أبوظبي

زايد  الشيخ  يصغر  كان  وهذا  العامري،  طرشوب 
الظاهري،  البادي  حمد  وأيضاً  ثالث،  أو  بسنتني 
وهما من أقدم أخوان ومرافقي الشيخ زايد اللذين 
عرفتهما وسمعت عنهما، وبعدهما يأتي سالم بن 
حم العامري، وهذا من أخوان زايد من أيام حكمه 
للعني، ولم يكن يفارقه وكان مالزماً له دائماً، حتى 
عام 1952 حيث قام يؤخر ويقدم قليالً، ولم يقل 
له الشيخ زايد شيئاً، وكان يحضر بني حني وآخر 
للسالم، ومن ثم عاد بعد بضع سنني كسابق عهده 
الذين  وه��ؤالء  يفارقه،  وال  زاي��د  للشيخ  مالزماً 
للشيخ  واملرافقني  األخ��وان  وأقرب  أقدم  عّددتهم 
زايد، وكانوا واقفني عند رأسه ال يتحركون وكانوا 
وكان  وس��داد،  وحكمة  ورأي  مواقف  أصحاب 
يشاورهم ويأخذ رأيهم ويستمع إليهم، وال يتحرك 
السيارة  معه  ركبوا  قد  يكونوا  حتى  مكان  إلى 

وحتركوا معاً.
ومن ربع الشيخ زايد، حميد املهري، وحمد بن 
راشد اخلييلي وأخواه جابر وسلطان، وابن سلومه 
اخلزنة  بني  النهضة  منطقة  يسكن  وهذا  العامري 
املنصوري،  سندية  بن  خلفان  ومحمد  وأبوظبي، 
الظاهري،  بن محمد  بورحمة، ومانع  آل  وهذا من 
مكتوم  بن  ومسلم  الظاهري،  بن حاسون  وخليفة 

غدير بن سويد املنصوري

الشيخ زايد ومرافقوه في باكستان عام 1974
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الهاملي  راشد  بن  وحميد  املنصوري،  الشهواني 
يحكم  أن  قبل  غاب  وه��ذا  ليوا،  مركز  في  وك��ان 
الشيخ زايد، والعصري بن سرود اخلييلي. والشيخ 
زايد كان عنده راشد بن خلف بن عتيبة وعبدالله 
بن أحمد بن عتيبة، وعبدالله الطائي، وهؤالء كانوا 

أصحاب رأي وفكر ويستأنس بهم الشيخ زايد.

عالقة اأخوة

بأخيه  أخ  زايد عالقة  الشيخ  كانت عالقتي مع 
على  وجتدني  وبقربه  عنده  دائماً  وكنت  وأكثر، 
ميينه، وأدخل عليه بال موعد مسبق وفي أي وقت 
أشاء، وإن جئته في حاجة عرب )القوم أو اجلماعة( 
)املجلس  املختصر  إلى  بي  ودخل  أخذني  عندي، 
هي  التي  طلباتي  كل  ولبى  لي  وسمع  اخل��اص( 
طلبات »عرب« نصونا بها )قصدونا(. والشيخ زايد 
رجل يقّدر العرب ويحترمهم ويجلّهم، وال يرد أحداً 
خائب الرجاء فيه، وكان الشيخ زايد يقول للحرس: 
العاشرة  أو  التاسعة  الساعة  رجل  جاءني  »إذا 
أدخلوه املبرز )املجلس(«, فأخبروا خلفان بن مطر 
املبرز،  في  ينتظروني  »عرب«  هناك  بأن  ليخبرني 
مجلسه  في  وكان  البحر«،  »قصر  في  معه  وكنّا 
ثمانون رجالً، وكلما يأتيه رجل حّزمه وأعطاه وقال 
له روح )إذهب(، وكان »رحمه الله« ال يتحرك من 
وجاءه  الطريق  في  وتوقف  إال  العني  إلى  أبوظبي 
الناس وقضى حوائجهم. فالشيخ زايد بدوي شهم 
بالغد سألك  وسخي مبسوط اليد، وإن جئته مثالً 
وعاتبك على تأخرك في الطلب، وسألك عما عندك 
التي تسّدك  وعما ليس عندك وأمر لك باألُعطيات 
تْقبِل  وتسد بيتك وأهلك جميعاً، والشيخ زايد من 
ويفرح  يسفر  بشوش،  إنسان  وجه  تشوف  عليه 

بشوفتك ويفز ويرحب بك.

زايد الأب 

كان الشيخ زايد يعاملنا وإن كنا أكبر منه سناً أو 
من سنه أو أصغر منه  معاملة األب اللطيف بعياله، 
ومعاملة األخ ألخيه األكبر منه سناً، وقد جتد أخيك 
من أمك وأبيك ال يعاملك بنفس معاملة الشيخ زايد، 
ولم نسمع منه يوماً ما يكّدرنا أو يضايقنا، وكنا معه 
وجنتمع  والعشاء،  والغداء  )اإلفطار(  الريوق  على 
معه  وكنا  واحللويات(،  )الفاكهة  الفوالة  على  معه 
كانت  إذا  إال  أبوظبي  نأتي  وال  العني،  في  دائماً 
الشيخ  إن  أو  زايد،  للشيخ  للشيخ شخبوط حاجة 
زايد له حاجة في أخيه، ولم يكن الشيخ زايد ميلك 
املال، ولم يكن يقل ألخيه شخبوط أعطني ماالً أو 
غيره، وكان الشيخ شخبوط مخّصص للشيخ زايد 
حواصل )أموال( وكان عبداجلليل الفهيم يوصلها 
إلى الشيخ زايد في العني، ولكن الله كان »ميسراً« 
للشيخ زايد ورازقه، وإذا أتيته املجلس وحل وقت 
الغداء تأكل املقسوم وتقول احلمد لله على كل حال، 
هذا  قلت:  ورأيته  الريوق  على  إن جئته  الغد  وفي 
من  اإلفطار  على  تشاهده  مما  فلوس  عنده  رجل 

األكل الكثير واملتيسر، والله أني أشهد أن الله مبارك 
يتصرف  أين  من  نعرف  نكن  ولم  الرزق،  في  له 
مرة  ذات  أننا  وأذكر  وناسه،  ربعه  على  ويصرف 
أردنا الذهاب معه إلى »الرويس«، وكان هذا قبل أن 
يحكم الشيخ زايد في أبوظبي، وكان وقتها الشيخ 
خليفة بن زايد شاباً، وكانت عنده ثالث سيارات، 
وأشهد أن الشيخ خليفة بن زايد جاءني وقال لي: 
عندي ثالث سيارات ولكن ليس عندي بيت وليس 
وقال  السيارة،  في  بترول  أصب  لكي  مال  عندي 
لي: إذهب وكلّم أبي، ولكنني لم أكلّم الشيخ زايد 
الرويس، وما  باجتاه  بأي شيء، وركبنا وحتركنا 
أن وصلنا حبشان حتى توقف الشيخ زايد، وقام 
للشيخ  أوصلها  وقال  روبية،  ثالثمائة  وأعطاني 
أن تطلبه، وأنا  الله يعطي قبل  خليفة، فيا سبحان 
لم أكن قد أخبرته مبا قاله لي ولده الشيخ خليفة. 
كان »رحمة الله عليه« ال يقول لك ليس عندي مال، 
وكان يعطى هؤالء األموال، ويعطي هؤالء التفقان 
)البنادق( ويعطي هؤالء البشوت )العباءات(، وهكذا 
»رحمة الله عليه« ال يرد أحداً، وكان عنده رجل في 
العني يسمى أحمد بن محمود، وإن جاءه شخص 
يطلبه بحاجة، قال له إذهب إلى ابن محمود، وذاك 
)الراتب(  واملعاش  زايد،  الشيخ  به  أمر  ما  يعطيه 
كان في تلك الساعة مائة روبية في الشهر، وكنا 
إلى  وربيعي  أنا  ألهلنا، سرت  نذهب  أن  أردنا  إذا 
البرميي ووقعنا السوق هناك، وهناك مألنا صندوق 

السيارة بحولة من املير واألغراض التي نحتاجها 
مدة شهر كامل، وكان كل هذا بعشر روبيات.

بيت زايد

قام  أخّوته  يريد  من  ج��اءه  إن  زاي��د  والشيخ 
وهو  مرة  ذات  أره  ولم  وبينه  بينه  فيما  وحّزمه 
يعامل الناس وهو غاضب على أحد، وبعد أن حكم، 
بّدى )قّدم( ربعه وناسه على نفسه، والله أنه بنى 
العني  الشعبيات ولم يكن لديه بيت، بيته كان في 
مبارك  الشيخ  أعطاه  أبوظبي  جاء  وعندما  وقدمي، 
بن محمد بيته فسكن فيه، وكانت فيه أربعة بيوت 
)حجرات(، أعطانا منها بيتني، وسكن هو في بيت 
وأسكن زوجته في غرفة، وكان الشيخ مبارك قد 
بنى البيت له وألسرته، وملا سمع بقدوم الشيخ زايد 
من العني ومبعيته الشيخة فاطمة ولم يكن للشيخ 
زايد بيت في أبوظبي، وكان حينها قد مت االنتهاء 
من أحد البيوت األربعة، فذهب للشيخ زايد وقاله 
له: يا بو خليفة ترى البيت بارز )جاهز(. فقال له 
الشيخ زايد: بيّض الله وجهك، ما أدراك بأن بنت 
الشيخ مبارك: ال  لها بيت؟ فرد عليه  مبارك تريد 
والله ما كنت أعرف ولكنني رأيت أن عمي ليس لديه 
بيت. وسكنا في هذا البيت خمس عشرة سنة، وبعد 
أن بنى الشعبيات وسكنها أهل أبوظبي، قام وبنى 
قصر البحر وحتول وسكن فيه، وعندما جئنا إلى 
موقع »قصر البحر« كان عبارة عن سبخة يسقي 

البحر، وكان في طرفها جسرة مرتفعة  عليها ماء 
بيته وبقربه  فيها  القرم، وبنى  قليالً، تسّمى دمية 
بنى مجلس عبارة عن خيمة وقام يبرز فيه، وبعد 
ذلك بنى »قصر املنهل« وانتقلنا وسكنا فيه، وبعد 
ذلك أعطانا بيتني وانتقلنا وسكنا فيهما مع أسرتنا، 
وبعد ذلك ومنذ حوالي عشرين سنة )1987( أمر 

لي بأرض وبنى البيت الذي نحن فيه. 
أني رأيت  الله  النساء، فو  أن نساءه خير  والله 
بيته الذي كانت فيه الشيخة فاطمة بنت مبارك الذي 
جريد  من  وسقفه  بيت ضيق وصغير،  العني،  في 
وشاش )قماش خفيف(، واملجلس حشيشة جريد، 
وما أن تقلب الزولية )السجادة( إال وحتتها بعض 
شاش،  من  »هيلي«  في  بيته  بنى  وقد  العقارب، 
والتالي بنى في »املسعودي« بيت صنادق )ألواح 
الدنيا  جعل  حكم  أن  وبعد  األخير  وفي  خشبية(، 
كلها خضراء وبنى البيوت التي تليق بأهله وناسه، 
كما كان يأمل ويحلم إن وفقه الله ورزقه الله من 
يبني  أن  واألم��وال  امل��ادة  لديه  وأصبحت  فضله، 
لشعبه  فأوفى  وحلمه  أمله  الله  حقق  وقد  للناس، 
وناسه وبنى لهم البيوت والشعبيات في كل مكان.

ازدهار العني 

رغبة  على  بناًء  العني  يحكم  زايد  الشيخ  كان 
وهزاع  شخبوط  كلهم  أخوته  ومبوافقة  والدته 
وبيت  العني  في  زايد  الشيخ  بيت  وكان  وخالد. 
ولده خليفة في »املويجعي«، ويوم حكمها لم يكن 
بها سوى بيوت عرشان ودكيكني )دكان( صغير، 
وبعدما حكمها صار فيها البيوت وبنى في السوق 
فيها  وحفر  أمورها  وأصلح  كثيرة  دكاكني  وفيها 
»فلج الصاروج«، حفره من منطقة »صاع«، وهذه 
على حدود العني مع ُعمان، والذي حفر الصاروج 
العوامر، وأخذوا في حفره شهرين تقريباً، وكنت أنا 
وبعدها  الفلج،  هذا  يحفرون  يوم  وحاضراً  شاهداً 
قام الشيخ زايد وعّدل وأصلح املزارع، فزادت أعداد 
الفلج بنظام حصص  النخيل وأنواعها، وجعل ماء 
وقسمها على املزارع، وبدون أي مقابل مالي، وقد 
الفلج من ماله اخلاص،  تكّفل هو مبصاريف حفر 
وقت  وفي  امل��اء  من  حصة  مزرعة  لكل  وأصبح 
معلوم، وبعد ذلك زادت أعداد البهائم والدبش ولله 
احلمد، وزاد اخللق في العني وسكنوا فيها، وكبرت 
و»القطارة«  »املويجعي«  في  بلدانها  وتوسعت 

و»املعترض« وغيرها.

جمل�س زايد 

كان الشيخ زايد إذا برز في مجلسه ال يقوم حتى 
يرى حاجة كل واحد حاضر في مجلسه، وإذا تغّدى 
جلس قليالً إلى صالة العصر، ولم يكن يقيّل إالّ إذا 
دخل إلى أهله وقيّل عندهم قليالً، ومن ثم عاد وبرز 
إلى  معه  ظهرنا  إما  وهنا  العصر،  بعد صالة  من 
العني أو »املبزرة« أو إلى الشاطئ أو أي مكان يأمر 
به، أو برز إلى املغرب ومنها إلى صالة العشاء، ثم 

ومن بعد العشاء ذهب إلى الداخل عند أهله وذهبنا 
نحن إلى حجرة عند غرفة احلرس وبتنا فيها إلى 
الصباح يبرز في مجلسه في متام  الصباح، وفي 
الساعة الثامنة، وكان يخبر احلرس بإنه إن قصده 
الثامنة  الساعة  من  سيبرز  إنه  له  فقولوا  شخص 
الساعة  متام  وفي  صباحاً،  العاشرة  الساعة  إلى 
العاشرة يقوم ونقوم ونركب معه السيارة، ويأخذنا 
الديوان إن كانت  أو يقصد  أبوظبي  في جولة في 
لديه استقباالت وهكذا، وكان يأتيه علي بن سالم 
باملواعيد  ويخبره  عنده  مديراً  كان  وهذا  الكعبي 
الرسمية، وكان هذا مقرباً لديه، وكان إذا أمر الشيخ 
يخبر  الكعبي  علي  كان  بأموال  ألي شخص  زايد 
الشيخ منصور مبا أمر والده فيصرف له، وإن سلّم 
الكعبي ذلك الشخص املبلغ الذي أمر له الشيخ زايد 
قام ووّقعه على ورقة ووضعها في ملف، وكذلك 
من املقربني عند الشيخ زايد السيد عبدالله موسى، 
عن  مسؤوالن  وهما  الهاشمي  عبدالرحيم  والسيد 

األمور املالية والشؤون اخلاصة للشيخ زايد.

�سائقو زايد 

كان الشيخ زايد عندما يخرج نخرج معه نحن، 
وكان يسوق له عدة سائقني، أحدهم غدير بوحبوه 
وخليفة  الكتبي،  سويدان  بن  وسيف  احلميري، 
السائق  بقرب  يجلس  وك��ان  احلميري،  ساملني 
هؤالء  قبل  من  وك��ان  اخللف،  في  نحن  ونركب 

السائقني يسوق له علي بن طراف املنصوري، وقبل 
احلكم كان يسوق هو شخصياً وال يسوق به أحد، 
سواء كان »الالندروفر« أم »الصالون«، وسواء كان 
احلكم  أمور  ولكن  البالد،  في  هنا  أم  املقناص  في 
زايد  والشيخ  له،  سائقاً  يتخذ  جعلته  والرسميات 
كان معنا كواحٍد منا، وإذا خرج أو سافر في زيارة 
رسمية فإنه يكون رسمياً، وما أن يصل إلى مقر 
إقامته حتى يرمي السفرة )الغترة( ويصبح واحداً 
السيارة  يركب  كثيرة  أحيان  في  وكان  وفينا،  منا 
ويسوقها لوحده، وال يدع أحداً يسوق به، ويقول 
لنا أركبوا فنركب، ومن لم يجد له مكان في سيارته، 
ركب مع احلرس، وكنا منر معه على البيوت، وكان 
الستقباله  يخرجون  واألطفال  والنساء  الرجال 
والسالم عليه، وكان يعطيهم مظاريف فيها أموال، 
وأربعون  فيه خمسون  واألم مظروفاً  األب  يعطي 
ألف درهم، ويعطي األطفال مظاريف فيها عشرون 
أو عشرة آالف، وكان قبل أن يخرج يحّضر األموال 
واملظاريف ويقول: احسبوا وحطوا في كل مظروف 
خمسني وأربعني وثالثني وعشرين وعشرة آالف، 
اخلاصة  الدائرة  في  مكتب  بوضع  أمر  قد  وكان 
إليه  ترفع  وكانت  الناس،  احتياجات  في  للنظر 
مطالبهم، وكان ينادي على علي الكعبي ويقول له: 
أعطوا هذا كذا وكذا وهذا كذا وكذا، ويأمر لكل واحد 
خصائصه  تعد  لو  زايد  فالشيخ  وحاجته،  بطلبه 

وأموره وأعماله فإنك لن تنتهي أبداً. 

الشيخ زايد في إحدى رحالت البرمع الشيخ زايد في أسكتلندا عام 1968



65 العدد 505 يناير 2013 العدد 505 يناير 642013

vv

د. فالح حنظل

األحمر  اخلط  اتفاقية  أن  أمريكا  أعتبرت  وهكذا 
عبارة عن وثيقة بريطانية معّقدة أهم مادة فيها هي: 
الوحيد  الوكيل  العراق  نفط  شركة  جعل   -
للشركات األخرى في احلصول على امتيازات النفط 
وتكريره أو تسويقه في املناطق العربية التي كانت 

تقع ضمن السلطنة العثمانية.
بياناً،  األمريكية  احلكومة  أص��درت  فقد  لذلك 
وأرسلته  الدبلوماسية،  الرسائل  من  بعدد  أحلقته 
فيه  تعترض  بريطانيا  خاصة  العالم،  دول  إلى 
على االتفاقية وتدعو إلى ما سّمته )سياسة الباب 
شركة  ألية  أبوابها  املنطقة  تفتح  أن  أي  املفتوح(، 
خاصة  هناك،  امتياز  على  احلصول  في  ترغب 

الشركات األمريكية.
وسارعت بريطانيا إلى عدم األخذ برغبة أمريكا 
إلى  بطلب  تقدمت  كما  املفتوح،  الباب  سياسة  في 
نفط  شركة  مع  االتفاقية  بإلغاء  هوملز  امليجر 
اخلليج  باعتبار أن تلك الشركة داخلة ضمن إحدى 
نفط  شركة  في  األعضاء  األمريكية  املجموعات 

العراق.
حاولت »شركة نفط اخلليج« اخلروج من هذه 
املشكلة بأن َردَّْت بأنها عقدت االتفاقية مع شركة 
عن  اإلع��الن  يتم  أن  قبل  الشرقية(  )السندكيت 
تدخل  ال  البحرين  بأن  ادعت  كما  األحمر،  اخلط 
نفط  شركة  لكن  األحمر،  اخل��ط  اتفاقية  ضمن 
باتفاقية  مشمولة  البحرين  بأن  أجابتها  العراق 
اخلط األحمر، وأنه إذا أرادت »شركة نفط اخلليج« 
استثمار النفط هناك، فيجب أن يتم باملشاركة مع 
الرسالة  تلك  وعندما وصلت  العراق.  نفط  شركة 
إلى امليجر هوملز باعتبار أن  إلى الشركة، أحالتها 
الرجل وراء الصفقة وله عالقات مع احلكام وكذلك 
مع السلطات البريطانية ملعاجلة األمر، إالَّ أن جهوده 
الشركة  مع  االجتماع  ع��اود  فقد  لذلك  أخفقت. 

األمريكية  احلكومات  ف��إن  ذلك،  مقابل  وف��ي 
املنطقة  إلى  مفتوحٍة  بعنٍي  تنظر  كانت  املتعاقبة 
نفطية،  امتيازات  على  احلصول   بهدف  العربية، 
امليجر هوملز  التي عقدها  بالصفقة  أنها علمت  كما 
موضوع  حول   )GULF( اخلليج  نفط  شركة  مع 
نفط البحرين، لذلك فإن خبراء النفط في احلكومة 

األمريكية قدموا تقريراً جاء فيه ما يلي:
»إن اتفاقية اخلط األحمر لسنة 1928 وثيقة ذات 
 )I.P.C( معالم مقيدة ومحددة لشركة نفط العراق
في شركة  الشركاء  باتاً  منعاً  منعت  اتفاقية  وهي 
نفط العراق من أن يقوموا مبنافسة بعضهم بعضاً 
منطقة شملت  في  نفطية  امتيازات  على  للحصول 

معظم أقسام اإلمبراطورية العثمانية سابقاً«.
وفي تقرير آخر جاء فيه ما يلي:

حصرت  لشركة  بارز  مثال  االتفاقية  هذه  »إن 
السيطرة على جزٍء كبير من موارد العالم من النفط 
وحجزتها في مجموعة من الشركات حتّكمت سوية 

في السوق العاملية لهذه املادة«.

منطقة  إلى  األمريكان  لدخول  الباب  ُفتََح  عندما 
ومعها  البريطانية  السلطات  فإن  العربي،  اخلليج 
راحت   )B.P( فارسية   – األجنلو  النفط  شركة 
في  نفوذها  على  خوفاً  الصفقة،  إلفشال  تسعى 

املنطقة من مزاحمة األمريكان.
استخدام  هو  ذل��ك  على  فعٍل  رد  أول  وك��ان 
)اخلط  باتفاقية  يسمى  ما  البريطانية  السلطات 
األحمر( في سبيل إيقاف الصفقة. فما هو موضوع 

»اتفاقية اخلط األحمر«؟ 
تشّكلت   1927 ع��ام  م��ن  نوفمبر  شهر  ف��ي 
الشهير  النفط  رجل  فيها  ش��ارك  فرنسية  جلنة 
)كولبنكيان( امللقب باسم: )مستر فايف برسنت( 
باملائة، وهي حصته من شركة  أي رجل اخلمسة 
النفط التركية )العراقية فيما بعد(، وقد قامت تلك 
أحاطت  األوس��ط  للشرق  خريطة  برسم  اللجنة 
أراضي االمبراطورية العثمانية السابقة في البالد 
العربية بخط أحمر، ثم ذكرت أن هذه املنطقة تدخل 
ضمن اتفاٍق بني أعضاء شركات النفط املختلفة التي 
تتكون منها »شركة نفط العراق«، بأن ال حتصل أي 

منها على امتيازات منفردة في تلك املنطقة.
مجموعة  أنها  العراق،  نفط  بشركة  واملقصود 
شركات مكونة من األجنلو فارسية )B.P( والشركة 
الهولندية  امللكية  و»شركة شل  للبترول  الفرنسية 
للتنمية«، وهذه مكونة من  األدنى  الشرق  وشركة 
هو  املجموعة  وآخ��ر  أمريكية،  شركات  مجموعة 
االتفاق  كولبنكيان، ومت  أي:  برسنت  فايف  مستر 
على ذلك يوم 1928/7/31. وفي ذلك العام أيضاً 
وصار  التركية«  النفط  »شركة  اسم  إلغاء  جرى 
كانت  التي   )I.P.C( العراق«  نفط  »شركة  اسمها 
ترى أن لها األحقية في احلصول على االمتيازات 
ومنها  األحمر،  باخلط  احمُلاطة  املنطقة  في  النفطية 

منطقة اخلليج العربي.

وتدارس املوقف معهم ووجد أن هناك ثغرة ميكن 
اخلط  )اتفاقية  أن  املنطقة، وهي  إلى  منها  التسلل 
التي  للشركات  يجوز  ال  أنه  على  نصت  األحمر( 
على  حتصل  أن  العراق  نفط  شركة  ضمن  هي 
ذلك،  ومعنى  األحمر،  اخلط  منطقة  في  امتيازاٍت 
ضمن  ليست  التي  العاملية  للشركات  يجوز  أنه 
في  امتيازاٍت  على  أن حتصل  العراق  نفط  شركة 
البحرين. فقام بعرض ذلك  املنطقة، ومنها منطقة 
األمر على شركة )ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا( 
درست  وعندما  )سوكال(،  إلى  اسمها  ويختصر 
اتفاقية  وكذلك  السابقة  االتفاقيات  الشركة  هذه 
اخلط األحمر، عالوة على دراسات خاصة قام بها 
املهندسون اجليولوجيون التابعون لها الذين ذكروا 
أن احتمال وجود النفط في جزيرة البحرين، فإنها 
االمتياز  شراء  على  وافقت  )سوكال(  شركة  أي 
من »شركة نفط اخلليج« في 1928/12/21 لقاء 
اخلطوة  هذه  واجهت  وقد  دوالر.   50،000 مبلغ 
جتاهل  إن  إذ  بريطانية،  معارضة  كسابقتها 
احلكومة البريطانية لها معناه فسح املجال بصورة 
مما  العربي  اخلليج  في  األمريكية  للمصالح  أكبر 
يؤثر على مصاحلها أيضاً، فعمدت إلى اتخاذ كل 
ما بوسعها للوصول إلى صيغة مالئمة بينها وبني 

النشاط  تزايد  االعتبار  بنظر  آخذين  األمريكيني، 
البريطانية  األمريكي في املنطقة، فعقدت احلكومة 
مؤمتراً في شهر آذار من عام 1929، ملناقشة ذلك 
الباب  أن »سياسة  النتيجة، هي  فكانت  املوضوع، 
املفتوح«، التي تريدها أمريكا قد تكون مفيدة في 
تفيد  وه��ذه  جديدة،  نفطية  مصادر  عن  الكشف 
بريطانيا في اعتمادها على النفط الذي صار عامالً 
اقتصادياً واستراتيجياً مهماً. لكن ذلك ال ميكن أن 
التي  الشركة  تكون  أن  وهي:  بشروٍط  إالّ  يحدث 
تريد احلصول على امتياٍز مسجلةٌ في بريطانيا أو 
في إحدى مستعمراتها، وأن يكون مقرها الرئيسي 
في مكاٍن خاضع للسلطات البريطانية، وأن يكون 
مجلس  أعضاء  وغالبية  العام  ومديرها  رئيسها 
البريطانيني، وإذا أرادت تعيني  الرعايا  اإلدارة من 
أيضاً.  بريطانياً  يكون  أن  لها، فيجب  مدير محلي 
تلك  على  اعترضت  فقد  األمريكية،  احلكومة  أما 
استثناء  إلى  تهدف  ألنها  جدي  بشكٍل  املقررات 
امتالك  ف��ي  ح��ٍق  أي  مم��ارس��ة  م��ن  األمريكيني 
وإدارة االمتياز، وهذا يتناقض مع »سياسة الباب 
األمريكية  اخلارجية  وزير  أصدر  لذا  املفتوح«، 
باألعمال  القائم  إلى  تعليماٍت   1929/5/28 في 
األمريكي في لندن ملناقشة قضية امتياز البحرين 

قام  نفسه  الوقت  وفي  البريطانية،  السلطات  مع 
امليجر هوملز بتقدمي عدة احتجاجات باسم شركة 
املستعمرات  وزارة  إلى  الشرقية(  )السندكيت 
البريطانية  اجلنسية  شرط  إن  قائالً:  البريطانية، 
شركة  امتياز  على  سلبية  آثار  وله  منصف،  غير 
لم  الشرط  وأن  خاصة  البحرين،  في  )السوكال( 
يكن موجوداً عندما مت االتفاق على االمتياز، غير 
لذلك  تذكر،  بنتيجة  تأِت  لم  االحتجاجات  تلك  أن 
بوزير  و)س��وك��ال(   )GULF( شركتا  اجتمعت 
معه  وبحثا  كليرج(  )فرانك  األمريكي  اخلارجية 
العراقيل التي أثارتها وزارة املستعمرات البريطانية 
وزير  وسعي  األمريكية،  الشركات  وج��ه  في 
دبلوماسية،  بطرق  املوضوع  حل  إلى  اخلارجية 
عن  البريطانية  احلكومة  إلى  باحتجاج  بعث  لذلك 
جواب  وكان  لندن.  في  األمريكية  السفارة  طريق 
احلكومة البريطانية هو أن حكومة صاحبة اجلاللة 
تشعر أنها ملزمة بأن حتتفظ لنفسها بحق النظر 
امتياز  واستغالل  بامتالك  يتعلق  مقترح  أي  في 
جزر  مثل  مناطق  في  األجانب  ِقبل  من  النفط 
البحرين، وأنها غير قادرة على إصدار أي تصريح 
بشأن سياستها إزاء هذه املسألة، علماً بأن وزارة 
البحرية البريطانية ترغب في تشجيع إنتاج النفط، 

اتفاقية
الخط األحمر

احلكومات 

الأمريكية املتعاقبة 

كانت تنظر بعنٍي 

مفتوحٍة اإىل 

املنطقة العربية

 للح�شول على 

امتيازات نفطية

امللك عبد العزيز آل سعود أثناء زيارة جاللته ملدينة البصرة في نوفمبر 1916، ويرى 
السير برسي كوكس في الوسط والليدي جرترود بيل إلى اليسار، وذلك قبل مؤمتر )العقير(.
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من  درجة  على  احلصول  يجب  أنه  ترى  ولكنها 
السيطرة البريطانية عليه.

أن  إال  التحفظات  تلك  ورغ��م  حال،  كل  وعلى 
احلكومة البريطانية وإزاء اإلصرار األمريكي أخذت 
وبعد  فإنها  لذلك  شروطها،  عن  تدريجباً  تتنازل 
األمريكية  السفارة  إلى  رسالة  أرسلت  م��داوالت 
مبدئياً  مستعدة  البريطانية  احلكومة  أن  مفادها، 
ملساعدة املصالح األمريكية في االمتياز. وبناًء على 
مؤمتر  عقد  البريطانية  احلكومة  قررت  فقد  ذلك، 
التي  الشروط  ملناقشة   1929/6/7 في  وزاري 
سيتم مبوجبها مساهمة الرأسمال األمريكي وكيفية 
إخضاع املصالح األمريكية للسيطرة البريطانية في 
»امتياز البحرين«. واختتم املؤمتر أعماله باإلصرار 
التي حتصل على االمتياز  الشركة  على أن تكون 
بريطانية مسجلة في بريطانيا، وأن يكون مديرها 
العام من الرعايا البريطانيني مع عدد من املوظفني 
الهيئة  وأغلب  احمللي،  مديرها  ويكون  البريطانيني 
العامة احمللية من رعايا بريطانيا أو من رعايا شيخ 

البحرين في جميع األوقات.
وإزاء ذلك اجتمع ممثلو املصالح األمريكية مع 
السندكيت  باعتباره صاحب »شركة  امليجر هوملز 
في  البريطانيني  املسؤولني  مع  وكذلك  الشرقية«، 
امتياز  لقضية  نهائية  تسوية  إلى  للتوصل  لندن 
البحرين، وانصب االعتراض أول األمر على شرط 
في  محلي  كمدير  البريطانيني  الرعايا  أحد  تعيني 
البحرين، وكان رد االجنليز بأنه ميكن تعيني امليجر 
هوملز مديراً عاماً محلياً بعقٍد مدته خمس سنوات 

باعتباره اجنليزياً.
املباحثات  بدء  على  أشهر  ستة  م��رور  وبعد 
صيغة  وضع  مت  األط��راف  تلك  بني  واملراسالت 

جديدة للتعامل على النحو التالي :
ليؤول  إنشاؤها  املزمع  الشركة  تكون  أن   .1
االمتياز، شركة بريطانية مسجلة في »كندا«،  لها 
ولها مكتب مسجل في بريطانيا يقوم أحد الرعايا 

البريطانيني بإدارته.
اإلدارة  مجلس  أعضاء  أحد  يكون  أن  يجب   .2
اخلمسة بريطانياً بصورة دائمة وأن يكون مقبوالً 

من حكومة صاحب اجلاللة.
3. تعيني ممثل محلي للشركة وبصفة دائمة في 
البحرين ومبوافقة حكومة صاحب اجلاللة، ويكون 
هو املمثل الوحيد للشركة الذي له صالحية التعامل 
وأن  البحرين،  في  احمللية  السلطات  مع  مباشرة 
تكون مراسالته مع شيخ البحرين بواسطة املعتمد 

البريطاني.
تتلقى  أن  في  البريطانية  احلكومة  ترغب   .4
تأكيداً من »شركة السندكيت الشرقية« بأنها ال هي 
وال الشركة املقترح لها حق التنقيب عن النفط أن 
حتفر في املناطق التي ستكون مطارات أرضية، أو 

مطارات مائية.
بالنجاح  هوملز  امليجر  جهود  تكللت  وهكذا 
يناير  شهر  وفي  اجلديد.  لالمتياز  ممثالً  وصار 
من عام 1930، قامت »شركة ستاندرد أويل أوف 

باستبدال  االمتياز  على  التي حصلت  كاليفورنيا« 
اسمها إلى شركة نفط البحرين )بابكو(،  وسجلت 
حصلت   1930 عام  نهاية  وفي  كندا.  في  نفسها 
البحرين في  )بابكو( على عقد االمتياز من شيخ 
رقعة قدرها مئة ألف فدان مربع من جزر البحرين 
الكبرى. فكان ذلك االمتياز هو الثالث من نوعه في 

منطقة اخلليج العربي.
ومما يجدر ذكره هو أنه وإلى عام 1930، فإن 
الكويت  مع  يعقد  لم  ثابتاً  نفطياً  امتيازاً  أو  اتفاقاً 
وال قطر وال السعودية وال ُعمان. أما في منطقة 

الشيخ  أبوظبي  إم��ارة  أمر  تولى  فقد  اإلم��ارات 
وكان   ،1928 عام  نهيان  آل  سلطان  بن  شخبوط 
حاكم  أما  مكتوم،  بن  سعيد  الشيخ  دبي  حاكم 
الشارقة فقد كان الشيخ سلطان بن صقر القاسمي 
الثاني، وفي عجمان كان احلاكم الشيخ راشد بن 
حميد النعيمي، وفي أم القيوين كان احلاكم الشيخ 
كان  اخليمة  رأس  وفي  املعال،  راش��د  بن  أحمد 
احلاكم الشيخ سلطان بن سالم القاسمي، وكانت 
هذه اإلمارات أبعد ما تكون عن النشاطات النفطية 

القائمة في اخلليج يومذاك. 

يوم 1932/5/16 تدفق النفط من بئر )عوالي( رقم واحد في البحرين، فكان أول إنتاج نفطي في منطقة اخلليج العربي
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أصدر سمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل 
نهيان رئيس دولة 
اإلمارات العربية 

املتحدة يوم األحد 
1973/12/23 املرسوم 

االحتادي رقم: )43( 
لسنة 1973 بتشكيل 
مجلس الوزراء برئاسة 
سمو الشيخ مكتوم 

بن راشد آل مكتوم، 
وقد أدى رئيس الوزراء 

ونائبه والوزراء، 
قبل مباشرة أعباء 
مناصبهم اليمني 
الدستورية بقصر 

املقام في مدينة العني.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

االحتاد سبيل القوة واملنعة، 
وطريق العزة والتقدم.. 

كانت هذه كلمات صاحب 
السمو رئيس الدولة في 

افتتاح الدورة اجلديدة 
للمجلس الوطني االحتادي.. 

ومن هذا املنطلق كانت 
معالم السياسة التي 
تلتزم بها دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، سواء على 
املستوى احمللي، أم على 

الصعيد اخلليجي والعربي 
والدولي.
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والتدريب  التخطيط  اإدارة  تنظمها  لقاءات  �سل�سلة  �سمن 

لل�س�ؤون  الدولة  وزير  علي  بن  حم�دة  العقيد  التقى 

الداخلية بال�سباط يف قاعة املحا�رضات باملخترب اجلنائي 

العلم  ودور  اللقاءات..  هذه  اأهمية  عن  معاليه  وحتدث   ..

والثقافة يف رفع م�ست�ى وكفاءة رجال ال�رضطة، وعن دور 

النقد البّناء يف املجتمع احلديث.. ودور العالقات العامة 

بني �سف�ف الق�ة من ناحية وبني ق�ة ال�رضطة واجلماهري 

من ناحية اأخرى.

باك�ستانيتان  حربيتان  �سفينتان  اأب�ظبي  ميناء  اإىل  و�سلت 

يف زيارة ر�سمية خالل الفرتة من 13 اإىل 73/12/16. وخالل 

هذه الزيارة قام العميد البحري قائد ال�سفينتني بزيارة ل�سم� 

اخلارجية  وزارة  ووكيل  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ 

ال�سفينتني.  ر�س�  بعد  باك�ستان  و�سفري  الدفاع  وزارة  ووكيل 

كما زار مائة فرد من طاقم ال�سفينتني مدينة العني.

وقد قام رجال ال�رضطة يف البالد بزيارة خاطفة لل�سفينتني 

التي  الأق�سام  كافة  على  خاللها  اّطلع�ا  القائد  من  بدع�ة 

ال�رضطة  رجال  رافق  وقد  �سلطان(.  )تي�س�  ال�سفينة  حتت�يها 

يف هذه اجل�لة �سابط بحري من اجلمه�رية العربية الليبية.

تشكيل الوزارة الجديدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة

لرئي�س  )نائبًا  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  �سم� 

مكت�م  اآل  را�سد  بن  حمدان  معايل   - ال�زراء(  جمل�س 

)وزيراً للمالية وال�سناعة( - معايل حمدان بن حممد اآل 

نهيان )وزيراً لالأ�سغال العامة( - معايل مبارك بن حممد 

اآل نهيان )وزيراً للداخلية( - معايل حممد بن را�سد اآل 

ال�س�يدي  اأحمد خليفة  للدفاع( - معايل  )وزيراً  مكت�م 

املعال  اأحمد  بن  �سلطان  معايل   - للخارجية(  )وزيراً 

حممد  بن  �سيف  معايل   - والتجارة(  لالقت�ساد  )وزيراً 

�سلطان  بن  حممد  معايل   - لل�سحة(  )وزيراً  نهيان  اآل 

القا�سمي )وزيرا للعمل والعمال( - معايل عبد اهلل عمران 

�سعيد  مانع  معايل   - والتعليم(  للرتبية  )وزيراً  ترمي 

العتيبة )وزيراً للنفط والرثوة املعدنية( - معايل حممد 

�سعيد املال )وزيراً للم�ا�سالت( - معايل عبد العزيز بن 

معايل   - الجتماعية(  لل�س�ؤون  )وزيراً  النعيمي  را�سد 

واملاء(  للكهرباء  )وزيراً  القا�سمي  حميد  بن  اهلل  عبد 

 - للعدل(  )وزيراً  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد  معايل   -

حمد  معايل   - لالإعالم(  )وزيراً  حامد  بن  اأحمد  معايل 

ال�سمكية( -  والرثوة  للزراعة  )وزيراً  ال�رضقي  بن حممد 

معايل �سعيد بن �سلمان )وزيراً لال�سكان( - معايل ثاين 

والأوقاف(  الإ�سالمية  لل�س�ؤون  )وزيراً  حارب  عي�سى  بن 

والريا�سة( -  لل�سباب  )وزيراً  را�سد بن حميد  - معايل 

معايل حممد خليفة الكندي )وزيراً للتخطيط( - معايل 

عبد امللك كايد القا�سمي )وزيراً للدولة ل�س�ؤون املجل�س 

الأعلى( - معايل حممد حربو�س )وزيراً للدولة لل�س�ؤون 

وزيراً   ( علي  بن  حم�دة  معايل   - وال�سناعة(  املالية 

للدولة لل�س�ؤون الداخلية( - معايل �سيف �سعيد غبا�س 

)وزيراً للدولة لل�س�ؤون اخلارجية(- معايل �سعيد الغيث 

)وزيراً للدولة ل�س�ؤون الإعالم(.

سفن عسكرية باكستانية تزور ميناء زايد بأبوظبي

ميكروسيكل للكبار

معالي العقيد حمودة يلقي محاضرة

زايد في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني:

االتحاد سبيل القوة وطريق التقدم

نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  اأكد 

رئي�س الدولة اأن الحتاد ه� �سبيل الق�ة واملنعة، وه� 

بالإجنازات  اعتزازه  عن  واأعرب  والتقدم.  العزة  طريق 

ع�رضة  الإحدى  ال�سن�ات  خالل  الحتاد  حققها  التي 

املا�سية يف كل املجالت، وخا�سة جمال اإعداد امل�اطن 

على  والإنتاج  العمل  م�اقع  م�س�ؤوليته يف  يت�ىل  لكي 

اأعرب �سم�ه عن فخره واعتزازه  �ستى امل�ست�يات، كما 

التعاون  جمل�س  حققها  التي  الكبرية  بالإجنازات 

اإىل وقف احلرب  الأول. ودعا �سم�ه  اخلليجي يف عامه 

العراقية الإيرانية ف�راً، وقال: »اإن دولة الإمارات العربية 

اإيقاف  على  العمل  �سبيل  يف  و�سعًا  تدخر  ل  املتحدة 

لت��سيع  الدولة  ا�ستمرار جه�د  واأكد  امل�ؤ�سفة«،  احلرب 

العربي  الت�سامن  وتعزيز  امل�سرتك  العربي  العمل  اآفاق 

والإ�سالمي.

اآل نهيان  اأكد �ساحب ال�سم� ال�سيخ زايد بن �سلطان 

رئي�س الدولة على �رضورة اأن يك�ن املجل�س الأعلى 

اجتماع  اأهمية  على  واأكد  امل�اطنني،  ظن  عند ح�سن 

املجل�س لطرح ومناق�سة العديد من الق�سايا العربية 

والإ�سالمية.

�رضح بذلك معايل ال�سيخ عبد العزيز حميد القا�سمي 

اختتام  عقب  الأعلى  املجل�س  ل�س�ؤون  الدولة  وزير 

اأمر  قد  الدولة  رئي�س  �سم�  وكان  املجل�س،  اجتماع 

واملزارعني  لل�سيادين  �سن�ية  ح�افز  بتخ�سي�س 

واإعفائهم  الإنتاج،  من  قدر  اأعلى  لتحقيق  امل�اطنني 

من كافة الدي�ن امل�ستحقة عليهم للدولة حتى نهاية 

العام 1983. 

ملي�ن   100 مبلغ  تخ�سي�س  على  املجل�س  ووافق 

درهم لل�سباب امل�اطنني من خريجي اجلامعات، كما 

قرر ت�حيد »الدية« يف جميع اإمارات الدولة لت�سبح 

70 األف درهم  للمت�فى عن طريق اخلطاأ. 

ختاميًا  بيانًا  العرب  الداخلية  وزراء  جمل�س  اأ�سدر 

عن اأعمال دورته الأوىل التي عقدت يف الدار البي�ساء 

 15 اإىل   13 من  الفرتة  خالل  املغربية  باململكة 

دي�سمرب 1982. وت�سمن البيان القرارات التي ت��سل 

اإليها ال�زراء خالل اجتماعهم وت�سمل هذه القرارات:

وزراء  ملجل�س  امل�ؤقتة  لالأمانة  ال�سكر  تقدمي   -

العربية  للمنظمة  العامة  )الأمانة  العرب  الداخلية 

للدفاع الجتماعي(، ملا قامت به من جه�د يف تنفيذ 

الداخلية  ل�زراء  الثالث  امل�ؤمتر  وت��سيات  مقررات 

الأمنية،  للدرا�سات  العربي  املركز  ودعم  العرب، 

واإعداد ا�سرتاتيجية اأمنية عربية ملنع اجلرمية، تعتمد 

على ال�سيغة املقررة يف الجتماع الثاين للمجل�س، 

ودعم �سم�د ال�سعب الفل�سطيني. 

المجلس األعلى يبحث القضايا الداخلية والخارجية

قرارات هامة لصالح المواطنين

قرارات الدورة األولى لمجلس وزراء الداخلية العرب
تحديد أسس اإلستراتيجية األمنية

اجلرنال املتقاعد يفر�س اأوامره الع�سكرية عادة على زوجته واأولده يف البيت، 

يفعل  اأن  ميكنه  فماذا  املتقاعد،  الدراجات  �سانع  اأما  معنى،  بال  كانت  واإن 

لتم�سية وقته؟

 �سانع الدراجات )األف تاب( الذي بلغ الرابعة والثمانني من عمره. مل يتقاعد 

بعد، ولكنه كلما كرب يف ال�سن �سغر حجم دراجاته. فقد كان يف البداية ي�سنع 

الدراجات العادية، ثم بداأ ي�سنع دراجات اأ�سغر حجمًا من املعتاد عندما بلغ 

عندما  الدراجات  تلك  �سغر  من  ي�ستغرب�ن  النا�س  وكان  عمره.  من  ال�ستني 

يرونها يف واجهة خمزنه، حتى �سنع دراجه ليزيد ارتفاعها عن 30 �سم.
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حتت رعاية صاحب السمو 
الشيخ صقر بن محمد 
القاسمي عضو اجمللس 

األعلى حاكم رأس اخليمة 
شهد سمو الشيخ 

خالد بن صقر القاسمي 
ولي عهد ونائب حاكم 

رأس اخليمة احتفال وزارة 
الداخلية بيوم الشرطة 

العربية، الذي يقام 
هذا العام برأس اخليمة 

ليواكب فعاليات االجتماع 
التنسيقي اخلامس 

للمسؤولني عن التدريب 
باألجهزة األمنية في الدول 

العربية، وقد مت تكرمي 39 
شخصاً من أفراد الشرطة 
املثاليني بالدولة واملتعاونني 
مع الشرطة ورؤساء الوفود 

املشاركة في االجتماع.
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بحضور البادي وسيف بن زايد
افتتاح املقر اجلديد لرشطة العاصمة بأبوظبي

م 6 أشخاص متعاونني مرور أبوظبي ُيكرِّ

الداخلية حتتفل بذكرى اإلرساء واملعراج

تشكيل جملس إدارة احتاد الرشطة الريايض
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�سرطة �أبوظبي تنقل �سيارة تعّر�ست حلادث �سري

حملة مرورية يف كورني�ش �أبوظبي

الدكت�ر حممد  الركن  الفريق  معايل  افتتح 

بن �سعيد البادي وزير الداخلية املقر اجلديد 

وح�رض  باأب�ظبي،  العا�سمة  �رضطة  لإدارة 

�سيف  ال�سيخ  �سم�  العقيد  الفتتاح  حفل 

بن زايد اآل نهيان مدير عام �رضطة اأب�ظبي، 

وعدد كبري من كبار �سباط ال�رضطة.

الداخلية  وزير  معايل  ا�ستقبال  يف  وكان 

لدى و�س�له العقيد زايد �سقر الفالحي مدير 

اإدارة �رضطة العا�سمة وعدد من كبار �سباط 

الإدارة.

ثم قام معايل وزير الداخلية يرافقه العقيد 

اآل نهيان مدير  زايد  ال�سيخ �سيف بن  �سم� 

اأق�سام  �سملت  بج�لة  اأب�ظبي  �رضطة  عام 

الإدارة.

اأ�سخا�س  �ستة  باأب�ظبي  والرتخي�س  املرور  اإدارة  كرَّمت 

قدم�ا خدمات جليلة  ال�رضطة، ممن  مع  املتعاونني  من 

ارحمة  �سلطان   املقدم  ا�ستقبل  وقد  اإن�ساين،  طابع  ذات 

مبكتبه  باأب�ظبي  والرتخي�س  املرور  اإدارة  مدير  حممد 

املط�ع  اجلليل  عبد  عمر  الرائد  بح�س�ر  املكرمني 

حممد  والنقيب  احل�ادث  وتخطيط  التحقيق  فرع  مدير 

اأول  واملالزم  الطرق،  مراقبة  فرع  مدير  الكتبي  معي�ف 

و�سابط  والإيرادات  املحا�سبة  فرع  مدير  التميمي  ي�سلِّم 

العالقات العامة.

ل�رضطة  العامة  الإدارة  با�سم  �سلطان  املقدم  لهم  وقّدم 

اأب�ظبي ال�سكر والتقدير وحثهم على التعاون مع رجال 

ال�رضطة ليك�ن�ا مثاًل يحتذى به.

والت�جيه  العالقات  اإدارة  نّظمت 

املعن�ي احتفاًل مبنا�سبة ذكرى الإ�رضاء 

اأحمد  الل�اء  �سعادة  �سهدها  واملعراج 

الداخلية  وزارة  وكيل  حممد  �سام�س 

والإقامة  اجلن�سية  ل�س�ؤون  امل�ساعد 

وعدد من امل�س�ؤولني وال�سباط.

حما�رضة  املنا�سبة  بهذه  القيت  وقد 

ال�ساوي  �سيد  ال�سيخ  ف�سيلة  األقاها 

وال�س�ؤون  العدل  ب�زارة  ال�عاظ  كبري 

)حقائق  ح�ل  والأوقاف  الإ�سالمية 

م�اقف وم�ساهد من الإ�رضاء واملعراج(.

ـ

�سعيد  بن  الدكت�ر حممد  الركن  الفريق  معايل  اأ�سدر 

اإدارة  جمل�س  بت�سكيل  قراراً  الداخلية  وزير  البادي 

عبيد  �سامل  العميد  برئا�سة  الريا�سي  ال�رضطة  احتاد 

ال�سام�سي وي�سم يف ع�س�يته كاًل من العقيد عبد اهلل 

مبارك  والعقيد مطر حميد  للرئي�س،  نائبًا  ن�رضة  بن 

جمعة  اأحمد  اهلل  عبد  والعقيد  العام،  لل�رض  اأمينًا 

التنفيذي، واملقدم حممد حميد �سيف  رئي�سًا للمكتب 

عبد  عبدال�هاب  املقدم  من  وكاًل  املايل،  امل�س�ؤول 

وليد  خليفة  والرائد  �سهيل،  عبداهلل  والرائد  الرحيم، 

را�سد  والرائد  جاين،  حممد  امللك  عبد  والرائد  عبيد، 

اإبراهيم جداح، والنقيب وليد ي��سف. وت�ستمر ع�س�ية 

املجل�س بت�سكيله اجلديد اأربع �سن�ات بدًل من �سنتني 

لأول مرة بعد ان�سمام احتاد ال�رضطة الريا�سي للجنة 

الأوملبية ال�طنية.
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69معارك سطرت التاريخ

معركة »هاكاتا باي«
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

اآخر احلروب ال�ضينية - اليابانية

متكَّن احملاربون املغول من الوصول إلى بكني في 
ُحكاماً  أنفسهم بعد ذلك  1215، حيث نصبّوا  العام 
لكل املناطق الصينية حتت قيادة ساللة عائلة يوان.

كوبالي خان الذي كان زعيماً لهذه العائلة اعتلى 
العرش االمبراطوري الصيني من العام 1260 وحتى 
يكن  لم  املغولي  التوسع  أن  كما   ،1294 عام  وفاته 
استطاع  حيث  األوراسية،  األراضي  على  مقتصراً 
احمليط  باجتاه  االندفاع  مقاتليه  مع  خان  كوبالي 

الهادي وشمل ذلك اليابان.
الصينيني  لدى  ُيعرف  الياباني  األرخبيل  وكان 
في  تقع  التي  الشرقية  اجل��زر  من  مجموعة  بأنه 
منطقة »ُتشرق منها الشمس«، وهذا االسم يشير إلى 
وقوع األرخبيل على مسافة بعيدة من نقطة املركزية 
التي  الثانوية  املكانة  إلى  أيضاً  الصينية، كما يشير 

يتمتع بها سكان األرخبيل.
ولم يسمح كوبالي ملقاتليه بأن تهتز عزميتهم أو 
الكثيرين بأنه من الصعب  حماستهم بسبب اعتقاد 
الوصول إلى اجلزر اليابانية، وفي البداية استخدم 
على  اليابانيني  احلكام  حلث  الدبلوماسي  األسلوب 
أرسل  حيث  املغولية  للسلطة  طواعية  االستسالم 
 ،1273 1268 وحتى  السنوات  بعثات خالل  خمس 
إال أن فشل هذه البعثات ومقتل بعض أعضائها في 
إلى  اللجوء  يقرر  املغولي  القائد  هذا  جعل  اليابان 

القوة.

الغــــزو

أرسل كوبالي نحو خمسة وعشرين ألف مقاتل 
على  نفسه  الوقت  في  وضغط  كوريا،  إلى  مغولي 
خمسة  نحو  جتنيد  أجل  من  له  التابع  االمبراطور 
الكوريني  املزارعني  من  معظمهم  مقاتل  ألف  عشر 
كذلك جتهيز أسطول بحري يضم تسعمائة سفينة 
إلى  واملدفعية  واخليول  املقاتلني  نقل  على  ق��ادرة 
في  الواقعة  اليابانية  اجلزر  كبرى  وهي  »كيوشو« 

املناطق الغربية.
وفي نوفمبر من العام 1274 بدأ األسطول اإلبحار 
من  الرئيسي  اجلزء  وصول  وبعد  اليابان  باجتاه 

للتحرك بعد.
سواحل  إلى  الشمالي  األسطول  وص��ول  لدى 
يونيو  من  والعشرين  الثالث  في  الشمالية  كيوشو 
للعام 1281 بدأ احملاربون في الهبوط على اليابسة 
مرة أخرى، إال أن تفاصيل حتركاتهم حتى أغسطس 

من العام ذاته لم تكن واضحة.
كما لم يكن واضحاً أيضاً ما إذا كان هذا القائد 
اليابانية  للقوات  ضربة  توجيه  إلى  يسعى  املغولي 
أم  اليابسة  من  السواحل  على  واملنتشرة  املدافعة 
يهاجمها بشكل مباشر من البحر حيث كان احملاربون 
اليابانيون في كيوشو قد أوقفوا أية جهود دفاعية 
لهم بعد العام 1274، ونتيجة لذلك أصبح األرخبيل 
أنشأ قادتهم  الذين  النخبة  خاضعاً حلكم احملاربني 
مقراً لهم في بلدة كاماكورا القريبة من طوكيو والتي 

َتبُعد نحو ألف كيلو متر عن منطقة القتال.
الهشاشة  جيداً  يدركون  كاماكورا  حكام  وكان 
املركز  كانت  التي  الشمالية،  لكيوشو  االستراتيجية 
التقليدي للعالقات بني اليابان وباقي أرجاء القارة، 

القوات إلى جزيرة كيوشو واجهوا مقاومة عنيفة من 
احملاربني في كيوشو الشمالية، إضافة إلى تعّرض 
تدمير  إلى  أدت  شديدة  لعاصفة  األسطول  سفن 
وغرق العديد منها، كما تكبّدت هذه احلملة العسكرية 
أكثر من ثالثة عشر ألف قتيل بني صفوفها، وبالرغم 
من ذلك أصر كوبالي على إعادة احملاولة من جديد.

البعثات  فشل  وبعد   1281 ال��ع��ام  وبحلول 
حشد  كوبالي  قرر  املتتالية،  املغولية  الدبلوماسية 
عسكرية  حملة  شن  بهدف  ضخم  بحري  أسطول 

جديدة.
املساعدات  لم يعتمد كوبالي على  املرة  في هذه 
الكورية بل قام بتجنيد عدد ضخم من الرجال من 
األسطول  ضم  كما  الصني،  من  اجلنوبية  املناطق 
ألف  نحو  الشمالي  باألسطول  ُعرف  الذي  اجلديد 
مغولي  محارب  أل��ف  سبعني  من  وأكثر  سفينة، 
وفي   ،1281 العام  ربيع  في  اإلبحار  وبدأ  وكوري، 
الوقت نفسه لم يكن األسطول اجلنوبي الذي ضم 
جاهزاً  رج��ل  أل��ف  مائة  من  وأكثر  سفينة   3500

ولهذا مت إرسال رجال حلراسة ودعم املوانئ ذات 
حربية  زوارق  بناء  إلى  إضافة  العسكرية،  األهمية 

بأعداد كبيرة حلراسة السواحل.
كانت بلدة هاكاتا باي مركز خط الدفاع الطويل 
أثبت  حيث  لكيوشو،  الشمالي  الساحل  على  املمتد 
للغزاة حتى  التصدي  هذا اخلط قوته وقدرته على 
كما سمح  العام،  ذلك  من  أغسطس  منتصف شهر 
سفن  صفوف  باختراق  اليابانية  الصغيرة  للسفن 
األسطولني الشمالي واجلنوبي وتدمير العديد منها.

الطرفني  الذي لم يحرز فيه أي من  الوقت  وفي 
ليلة  في  الشمال  من  أخ��رى  عاصفة  هبّت  تقدماً، 
15/14 أغسطس 1281 مما أدت إلى حدوث فوضى 
هاكاتا  من  قريباً  كان  الذي  املغول  أسطول  داخل 
باي، كما أدى ذلك إلى مقتل إثنى عشر ألف محارب 
كوري ونحو ثالثني ألف محارب مغولي، إضافة إلى 

فقدان األسطول اجلنوبي معظم رجاله.

نتيجة املعركة

للحملة  حقيقية  مأساة  املعركة  ه��ذه  شّكلت 
املغولي  ي��ردع  لم  ذلك  أن  إال  الثانية،  العسكرية 
كوبالي خان عن إعطاء األوامر ببناء أسطول جديد، 
إال أن مترداً اندلع في العام 1286 أجبره على تأجيل 
هذه اخلطوة، كما أن القائد تيمور الذي خلف كوبالي 
جديد.  أسطول  بناء  فكرة  عن  تخلّى  احلكم  في 

قنبلة التيتسوهاو التي ُتعتبر أقدم متفجرة 
ضد اإلنسان في العالم والتي مت العثور عليها 
داخل إحدى السفن الغارقة خالل املعركة.

اأرقــــــام ونـتـائج

اليابانيون

> التفاصيل غير معروفة.

املغـــــــــول

الكوريني  املقاتلني  )تشمل  رج��ل  أل��ف   170  <
والصينيني( على منت 4500 سفينة.

> القائد: كوبالي خان.
> اخلسائر 140.000 قتيل.

محارب ياباني يهاجم ُرماة أسهم مغوليني، وفي الوسط قنبلة انفجرت في الهواء بني اجلانبني.

 حملة بون إى )1274( 

 األسطول الشمالي )1281(

 األسطول اجلنوبي )1281(
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محاوالت غزو اليابان خالل السنوات 1274 إلى 1281

بعد  انخرطوا  الكاماكورا  محاربي  أن  من  وبالرغم 
القرن  ذلك في حروب ومعارك داخلية حتى مطلع 
لم تتعّرض خالل تلك  اليابان  أن  إال  السابع عشر، 

الفترة ألي غزو خارجي حتى القرن التاسع عشر.
جاءت  احلاكمة  يوان  عائلة  شمس  غروب  ومع 
عائلة مينغ إلى السلطة في العام 1344 حيث اتبعت 
خارجية  سياسة  اجلديدة  اإلمبراطورية  احلكومة 
إزاء  أهدافها  لتحقيق  احلروب  شن  على  تعتمد  ال 

جيرانها الشرقيني.
عالقات  إقامة  متت  عشر،  الرابع  القرن  وفي 
انعكست  والتي  واليابان  الصني  بني  دبلوماسية 
املجالني  في  خاصة  البلدين  شعبي  على  إيجابياً 

االقتصادي والسياسي.



75 العدد 505 يناير 2013 العدد 505 يناير 742013

نساء في الميدان

تصف الرائد منى خليفة سالم نفسها بأنها 
التحقت  التحّدي واملنافسة،  امرأة قوية حتب 
بالعمل الشرطي في عام 1996 كانت حينها 
قد تخّرجت لِتّوها من كلية الشريعة والقانون 

في »جامعة اإلمارات«.
وعن سبب اختيارها العمل الشرطي، تقول 
الرائد منى: أنا شخصية قوية أحب التحّدي 
في  الذكور  أخوتي  أنافس  وكنت  وااللتزام، 
أرى  كنت  وعندما  وااللتزام،  التحمَّل  قوة 
أخوتي يذهبون إلى أعمالهم في الشرطة وهم 
يرتدون الزي العسكري كنت أشعر بنوٍع من 
وأهميته،  العسكري  الزي  هذا  وبهيبة  الفخر 
انتهاء  وفور  لذلك  ارتدائه،  إلى  أتوق  وكنت 
ألنال  بالشرطة  التحقت  اجلامعية  دراستي 
شرف ارتداء »الزي العسكري« وهكذا وجدت 

أن »الزي العسكري« ال يضاهيه أي فخر. 
تقول:  بالعسكرية  التحاقها  كيفية  وعن 
ستة  مدتها  التي  العسكرية  بالدورة  التحقت 
النسائية« وبعد  الشرطة  أشهر في »مدرسة 
التدريب،  قسم  مديرة  ُعينت  ال��دورة  انتهاء 
ست  ملدة  للمستجدات  مدربة  عملت  وهكذا 
سنوات كاملة، كنت أشرف فيها على كل أنواع 
التدريبات املختلفة، وخالل تلك السنوات كان 
شعاري: هو »االلتزام ثم االلتزام ثم االلتزام«، 
ونتيجة حلركة التنقالت الشرطية انتقلت إلى 
في  واإلصالحية  العقابية  املؤسسة  إدارة 
في  النساء  لفرع  كمديرة   2003 في  الوثبة 

الوثبة.
النساء في »املؤسسة  وتعترف مدير فرع 
بأن  الوثبة  ف��ي  واإلص��الح��ي��ة«  العقابية 
كبيرة في حياتي حيث  كان مرحلة  االنتقال 

الرائد منى: 
ق الُحلم وارتديت الزي العسكري! َتحقَّ

املستجدات  مع  طويلة  لفترة  أتعامل  كنت 
والتدريبات، وأَلفُت حياة التدريب وصرامتها 
ولم أعتد احلياة اإلدارية ولم أمارسها، وبعد 
انتقالي بدأت في ممارسة نشاط أمني مختلف 
عن بداياتي الشرطية، وبعد إدارة فرع النساء 
انتقلت لفترة إلى قسم أرشفة ملفات النزالء، 
خبراتي  م��ن  وع��زز  خبرتي  م��ن  زاد  مم��ا 

اإلدارية.
املؤسسات  ن��زي��الت  م��ع  جتربتها  وع��ن 
العقابية واإلصالحية تقول: في بداية جتربتي 
مع النزيالت كنت متعاطفة، وهذا ال يعني بأي 
حال من األحوال التراخي في تطبيق القانون، 
أمني  بحس  نعمل  كلنا  املؤسسة  في  ولكن 

إنساني عاٍل. 
عادت  اآلن  أنها  إلى  منى،  الرائد  وتشير 
النساء في  لفرع  إلى منصبها األول كمديرة 
»معهد  إدارة  توليها  إلى  باإلضافة  »الوثبة« 
الشرطيني  لتدريب  التخصصي  التدريب 
املؤسسة  في  العمل  آليات  والشرطيات« 

مع  التعامل  وكيفية  واإلصالحية  العقابية 
النزالء والنزيالت وآلية نقل النزالء واخلطوات 
داخل  العمل  آلية  من  آلية  كل  في  املتبعة 

املؤسسة. 
تقول  والعمل  احلياة  في  ُملهمتها  وعن 
الضريرة  أمي  إنها  ت��ردد:  بال  منى  الرائد 
التي علَّمتنا أنا وأخوتي كيف نعمل ونخلص 
وجنتهد وننجح، وأي جناح حققته في حياتي 
وأي ثناء يوجه لي يعود الفضل فيه إلى أمي 
دائماً سندي، وهدفي في  التي كانت  الرائعة 
احلياة هو إرضاؤها وحتقيق كل أحالمها في 

شخصي. 
للُمقبالت  تهديها  التي  النصائح  أهم  وعن 
على العمل الشرطي، قالت: إن سر جناح أي 
وااللتزام  االنضباط  هو  شرطية  أو  شرطي 
العمل  داخ��ل  الشرطي  العمل  في  والنظام 
وخارجه، والتقيد بساعات العمل الرسمية بل 
من  والنفسي  الوظيفي  الرضا  حتقيق  يجب 

خالل اإلخالص في العمل. 

اإعداد : لرا الظرا�شي - ت�شوير : حممد علي

اأمي ال�صريرة �ِصرُّ جناحي فهي من علَّمتنا 

كيف نعمل وُنخل�ض وجنتهد وننجح
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المتميزون

يطلب  حينما  الذين  الناس  من  الكثير  هناك 
منهم حتقيق هدف محدد في العمل أو في احلياة 
يعلقون فشلهم في املهمة على كثير من الظروف 
واملشكالت والعقبات، وفي املقابل هناك فئة قليلة 
تستطيع جتاوز العقبات واملشكالت بحنكة ودراية 
املقدم  هؤالء  ومن  املطلوب  الهدف  بهدف حتقيق 
عبد النور عبد الله مال الله الشحي الذي استطاع 
بجائزة  الفوز  من  قياسي  وقت  في  فريقه  مع 
»أفضل مركز شرطة شامل للعام 2011«، وتكرمي 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
الداخلية له لتحقيقه  الوزراء وزير  رئيس مجلس 

هذا اإلجناز.
التحق الشحي بالشرطة عام 1995، وتدرج في 
العديد من املهام تخللها ابتعاثه إلى كندا لدراسة 
املاجستير عام 2006، ثم عني مديراً ملركز شرطة 

»مدينة خليفة« منذ 2008.
العديد من  الشحي  املقدم  وإضافة لذلك، تولى 
هذه  ومن  اخلبرة،  اكسبته  التي  اإلضافية  املهام 
أنظمة  باستخدام  اجلرمية  على  السيطرة  املهام: 

املعلومات اجلغرافية، ووضع سياسات ومنهجيات 
اجلرمية،  باكتشاف  للعاملني  اجلنائي  التحقيق 
عمالء  خدمة  مراكز  في  العمل  أنظمة  وتطوير 
القضائية،  اإللكترونية  األنظمة  وتطوير  الشيكات 

وتأمني فعاليات سباقات »الفورموال 1«. 
التميز  لتحقيق  واجهته  التي  التحديات  وعن 
إن  الشحي:  يقول  خليفة«  شرطة  »مركز  في 
الكادر  وتأهيل  إعداد  في  كان  احلقيقي  التحدي 
أمنية  بيئة  التميز في  البشري الستيعاب مفاهيم 
شرطية تتطلب املوائمة بني حاجات املجتمع احمللي 

ومتطلبات العمل األمني.
ويتابع قائالً: إن »مركز شرطة مدينة خليفة« 
شرطة  كمركز  اعتمد   2007 عام  تأسس  ال��ذي 
شامل في شهر سبتمبر 2010، وبالتالي لم يكن 
الشرطة األخرى في  ملنافسة مراكز  املركز مهيئاً 
الدولة التي متتلك خبرات طويلة في مجالها يؤهلها 
ولكن  املنافسات،  هذه  في  املراتب  أعلى  الحتالل 
املركز  في  العاملني  وإصرار  القيادة  دعم  بفضل 
على مجابهة التحدي استطعنا حتقيق معادلة في 

اإعداد: اأماين اليافعي

»استطعنا تحقيق معادلة في غاية الصعوبة!«

غاية الصعوبة وهي املوائمة بني رغبات املوظفني 
وقت  في  التميز  بتحقيق  العليا  القيادة  وتطلعات 

قصير.
ويقول الشحي: إن فريق العمل واجه حتديات 
هائلة من مشاكل إجرائية وميدانية خالل مراحل 
للجائزة  الترشيح  ملف  لتقدمي  واإلعداد  التجهيز 
والتي استغرقت شهورا »إال أن كل التعب واجلهد 

املبذول لم يذهب هباء«.
الشحي:  يقول  التكرمي  خالل  مشاعره  وعن 
»كنت أشعر بالفخر واالعتزاز ملصافحتي الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
املسؤولية  وأن  الداخلية،  وزير  ال��وزراء  مجلس 
أصبحت أكبر حتى نحافظ على حسن ظن القيادة 

العليا مبا نعمل وننجز«.
أبوظبي  شرطة  منتسبي  الشحي  وينصح 
بالعمل بجد واجتهاد والعمل بروح الفريق الواحد، 
منظومة متيز  وفق  تعمل  األمنية  ألن مؤسساتنا 
محفزة في بيئة عمل مستدامة تشجع على االبتكار 

والتطوير.

املقدم عبد النور عبد اهلل مال اهلل ال�ضحي ورحلة الزمن القيا�ضي للتميز

خارج المهنة

اإعداد: لرا الظرا�شي 

بين الشعر والرياضة والفن
امل�ضاعد اأحمد �ضالري ..

�ضاحب عدة هوايات ُتغني حياته.

في  وهو  الشعر،  بوابة  من  اإلبداعية  حياته  بدأ 
السابعة عشرة، ومع الوقت تعتَّقت موهبته الشعرية 
فصار يتنقل بني البحور الشعرية ويتعلق بالقوافي 
واألوزان املوسيقية ناظماً الشعر النبطي والفصيح، 
داخل  الشعرية  األمسيات  من  كثير  في  مشاركاً 
والبحرين  والكويت  سوريا  في  وخارجها  الدولة 
وُعمان، وتوج موهبته الشعرية بديوانني هما »بداية 
احملبة«  و»ش��الل  بالفصحى   )2001( املشوار« 

)2005( بالنبطي.
أحمد  للمساعد  الوحيدة  الهواية  ليس  والشعر 
ساالري احملاضر في »معهد أمن املنافذ واملطارات« 
في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فهو ُمحكِّم في 
»احتاد اإلمارات لكرة السلة«، لعب كرة السلة في 
صباه والتحق في نادي »العني« كإداري في النادي 
شاردة  كل  خاللها  حفظ  كاملة،  سنوات   7 ملدة 
وفنونها  قوانينها  السلة  كرة  لعبة  في  وواردة 
حيث  املجر،  في  له  مباراة  أول  وحكَّم  وأسرارها 

كان املنتخب لديه بطوله هناك، وعندما عاد التحق 
العديد  التحكيمية وحاز على  الدورات  بالعديد من 
من الشهادات املعتمدة في التحكيم، ويعتبر أشهر 
وأهم املباريات التي حكَّم بها هي التي عمل بها مع 

احملكمني الدوليني »عمر الزبير« و»محمد نادر«.
ساالري  فإن  والتحكيم،  الشعر  إلى  وإضافة 
حالياً  ويلقي   ،1989 عام  بالشرطة  التحق  الذي 
البصمات  استخدام  م��ه��ارات  ف��ي  محاضرات 
التلفزيوني  التمثيل  يهوى  التشبيهي،  واحلاسوب 
كضيف  التمثيل  بدأ  حيث  واإلذاع��ي،  واملسرحي 
عبد  مع  »سّواها«  اإلماراتي  املسلسل  في  شرف 
سباعي،  مسلسل  عن  عبارة  وكان  بوعايدة،  الله 
من  العديد  في  فشارك  اإلبداعية،  شهيته  وفتحت 
و»أوراق  وحلول«  »أمثال  مسلسل  مثل:  األعمال 
احلب« مع ميساء املغربي، وبالل عبد الله ومسلسل 
مسلسل  وآخر  غلوم  حبيب  مع  املاضي«  »ظالل 
عرض وشارك فيه كان في شهر رمضان املاضي 
»حبر العيون« مع حياة الفهد، وفي العيد شارك في 
لديه  كما  العني،  بلدية  في  »عودة جحا«  مسرحية 
فيديو كليب »قصيد« عن حب اإلمارات، وعمل في 
فيلم »بني آدم« بطولة عبد احلميد املستكي ووفاء 
لإلنتاج  الذي ميتلك شركة  مكي. ويقول ساالري 
املتعددة تعزز عنده ملكة  إن هواياته  أيضاً:  الفني 
لديه  الشرطي، فيعطي أفضل ما  اإلبداع في عمله 
إمكانيات وقدرات ويجعله دائماً محط إعجاب  من 

رؤسائه ومرؤوسيه.
وينصح ساالري زمالءه بأن يبحثوا عن الهواية 
التي تناسبهم وتلبي طموحاتهم، ألن في ذلك قيمة 

إضافية لهم تثري حياتهم العملية واخلاصة.
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في قلوبنا

عندما يرتدي الفرد ثوب اإلميان والرضا 
بقضاء الله وقدره، تكون هذه بداية مواجهة 
في  عثرة  حجر  تكون  قد  التي  الِصعاب 
طريقه، خاصة وإن كان هذا الفرد من ذوي 
اإلعاقة ممن وضعوا التحدي واإلرادة عكازاً 

بها  ليقهروا  اتصال  أداة  أو  متحركاً  كرسياً  أو 
إعاقتهم، لتنمو النبتة الصغيرة التي قاموا بزرعها 
زرع  من  الظالل  وارفة  شجرة  وتغدو  بأنفسهم 

أيديهم وعزميتهم في احلياة.
الذين  أحد  عاماً(   36( الشحي  محمود  عارف 
الله قوة الصبر والتكيّف مع إعاقته، فهو  وهبهم 
يعاني من إعاقة حركية )شلل سفلي( نتيجة حادث 
مروري تعّرض له قبل 12 سنة، وهو في طريقه 
مع زمالئه إلى العمل من رأس اخليمة إلى مدرسة 
الشرطة بالشارقة، وبالرغم من جناح عملية الرئة 
التي تكللت بالنجاح، إال أن نقص اإلمكانيات آنذاك 
حالت دون إجراء عملية العمود الفقري، مما توّجب 
نقله إلى خارج الدولة للعالج، فأجريت له عمليتان 
إصابة  أن  إال  الفقري،  العمود  لتثبيت  جراحيتان 
احلبل الشوكي كانت صعبة العالج، فمكث هناك 
ما يقارب الستة أشهر ليعود إلى الدولة الستكمال 

العالج في الدولة مبا يقارب السنة.
كان عمره آنذاك 23 عاماً، وكان على قدر كاٍف 
من الوعي لتجاوز محنته والتكيّف مع إعاقته، إلى 
جانب مساعدة ومساندة والديه وأخوته في حتديد 
املجتمع  في  موقعه  أخذ  بني  واالختيار  مصيره، 
واالستسالم  اليأس  وبني  إعاقته  مع  والتأقلم 
والعجز، فكانت الكف�ّة األولى هي الراجحة بفضل 
بتشجيعه  وذل��ك  أسرته،  من  تلقاه  ال��ذي  الدعم 
األصحاء،  أخوته  من  أق��وى  أنه  على  ومعاملته 

عارف الشحي: مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة

التي  الصعاب  جميع  على  التغل�ّب  وباستطاعته 
ستواجهه.

التي جعلها  اإلرادة  بتلك  إعاقته  الشحي  واجه 
نافذة ينظر إلى الغد من خاللها، فعزم على إكمال 
الثانوية  في  نسبته  أن  غير  اجلامعية،  دراسته 
فقرر  القانون،  لدراسة  مرضية  تكن  لم  العامة 
على  فحصل   ،2005 عام  العامة  الثانوية  إع��ادة 
شرطة  »بأكادميية  لاللتحاق  تؤهله  التي  النسبة 
الدراسة  بقاعة  قبوله  فتم  السنة،  تلك  في  دبي« 
املسائية لديهم حتى انتهاء دراسته اجلامعية عام 
إثبات  محاولة  تثنه عن  لم  دراسته  ولكن   ،2009
الذات والفاعلية في املجتمع، وبعد ذلك بعام التحق 

باملعهد القضائي ودرس احملاماة.
تنقالته  في  الصعوبات  بعض  عارف  واجه 
أثناء الدراسة والعمل، وكان ُبعد املسافة بني مقر 
والتعليم  اخليمة  رأس  إمارة  في  وعمله  سكنه 
في إمارة دبي من أكثر األمور التي استصعبها 
منه  ذلك حرصاً  اعتاد على  أنه  إال  البداية،  في 
مشوار،  من  بدأه  ما  وإنهاء  حلمه  على حتقيق 
فعمل على حسم املوقف بانشغاله بالعلم والعمل 
القائل:  املثل  مع  متاشياً  واالجتهاد،  واجل��د 

)مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة(.
وهو  القانون،  في  إجازة  على  الشحي  حصل 
وتنمية  والشباب  الثقافة  »وزارة  في  حالياً  يعمل 
منه  املكتبات كأمني مكتبة، إمياناً  املجتمع« بقسم 

بيئة  له  فكّونت  بالنفس،  الثقة  يزرع  العمل  بأن 
العمل االستمرار بالعطاء واإلجناز وتطوير الذات، 
مثّمناً دور املوظفني وزمالء العمل في رفع حافز 
التشجيع مع مراعاتهم لظروفه الصحية، مساهمني 
املطلوب وعلى  باملستوى  بذلك في إجنازه ملهامه 

أكمل وجه.
مبراكز  التحق  قد  ذل��ك  قبل  الشحي  وك��ان 
وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات 
أشهر  الستة  خالل  وتلّقى   ،2003 عام  اخلاصة 
هذه  فكانت  اآلل��ي  احلاسب  صيانة  في  دورة 
اخلطوة مبثابة احملفز األساسي الذي شجعه على 
ويقول  املنتج،  والعمل  العلمي  التحصيل  مواصلة 
عن هذه التجربة »هذه املراكز التي حتظى برعاية 
واهتمام من جانب الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية تعمل على تذليل الصعوبات أمام املعاقني، 
تأهيلهم  خالل  من  املجتمع  في  مكانتهم  وأخ��ذ 
إرادة«  العمل لهم وكذلك »برنامج  وإيجاد فرص 

الذي يدعم مشاريعهم«.
معنّي  حّد  عند  تتوقف  وال  األح��الم  تنتهي  ال 
في  كثيرة  الفرص  بأن  يؤمن  فهو  الشحي،  لدى 
آماله  لتحقيق  وسعى  اجتهد  من  لكل  العالم  هذا 
العليا،  إكمال دراساته  إلى  وتطلعاته، وهو يطمح 
محاماة  مكتب  بافتتاح  وذلك  بعمله  يستقل  وأن 

خاص به.

اإعداد: نوال �شامل
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إيلي صعب متزوج من كلودين صعب وهي من 
أصول تركية وله منها ثالثة من األبناء إيلي وسيليو 
وميشال ويعتبرها ايلي صعب جزءاً من عمله كونها 
كما يقول ملهمته التي يجّرب بعض تصاميمه عليها 
أوالً ويستمع إلى رأيها، وهو إنسان من يعرفه يدرك 
احلفالت  إلى  يذهب  ال  فهو  فريدة،  طباع  ذو  أنه 

ويفضل قضاء وقته مع زوجته وأوالده.

طموح بال حدود

ألهم  قوياً  منافساً  نفسه  صعب  إيلي  يعتبر  ال 
منافسة  حالة  في  يعيش  ولكنه  العامليني،  املصممني 
دائمة مع ذاته، تدفعه لالستمرار في طريق النجاح 
ت حدود  والتألق. ورغم ما حققه من جناحات تخطَّ
يعتبر  اليزال  أنه  إال  العالم،  حول  وانتشرت  لبنان 
نفسه في بداية مسيرته اإلبداعية املستمرة، باعتبار 
أن لكل مرحلة جديدة بداية. وبالنسبة إليه »العاملية« 
الفرد يشتهر في بلد ويقف على  ال حدود لها، ألن 
باب الشهرة في بلد آخر، األمر الذي يجعله يتحدَّى 
فيتسلَّح  أعماله،  محاسبة  عبر  دائ��م  بشكل  نفسه 
كذلك  مبتغاه،  إلى  يصل  لكي  الالمحدود،  بالطموح 
على  بقدرته  إميانه  من  انطالقاً  نفسه  على  يقسو 
 24 أصل  من  ساعة   20 فيعمل  فأكثر،  أكثر  العطاء 
في اليوم، في مشغله الكبير الواقع في وسط بيروت، 
يتنّقل  أنه  كما  التسعينيات.  بداية  في  أنشأه  والذي 
ونيويورك  لندن  في  املنتشرة  والفروع  املكاتب  بني 
ومشغله في ميالنو- إيطاليا، حيث يشرف على أدق 
التفاصيل ويحرص على مراقبة كل تصميم قبل أن 

يراه أحد.
التي  واملميزة  اإليجابية  البصمات  أن  والالفت، 
يوماً  تشعره  لم  صعب،  إيلي  إبداعات  كل  طبعت 
كل جناح  بعد  يزداد  فإنه  العكس  على  بل  بالغرور 
التقدم،  في  وبالرغبة  والتحدي  بالواقع  متسكاً 
واحملافظة على اسمه، ويتملكه هاجس االستمرارية، 

والعمل بتفاٍن وإخالص شديدين للمهنة.

م�سادر اإبداعه

ومن  املرأة  من  تصاميمه  صعب  إيلي  يستوحي 
األجمل هي  املرأة  نظره  وفي  إليها،  اخلاصة  نظرته 
وفخورة  سعيدة  تكون  أن  واأله��م  النساء،  أبسط 
إنه  قلبه،  إلى  األحب  البلد  هو  ولبنان  ترتدي،  مبا 
بلد الثقافات املتنوعة واملتفاعلة في منط فريد، وبلد 
االنفتاح على شعوب العالم وعلى مختلف احلضارات 
التي متيّز لبنان،  كما يقول، وهذه السمة األساسية 

طبعت إلى حد كبير ابتكاراته.
يبتكر صعب أجمل األفكار والتصاميم عندما يكون 
مضغوطاً في وقته من دون حتديد مكان أو زمان. 
وهو يقول: ليس هناك وقت لإلبداع، فالعملية مرتبطة 
الفكرة  مبزاجه اجليد وذهنه الصافي. وعندما تولد 
يعجز عن إيقافها. فقد تكون في معظم األحيان قطعة 
قماش مصدر إلهام لتصميم رائع. وقد يكون اللون 
أيضاً مصدر اإلبداع، أما أحب األلوان إلى قلبه، فهما 
اللونان األسود والبيج بتدرجاتهما ومشتقات اللون 
الزهري. قد يرى التصميم النور في حلظة، وقد يعمل 
إلجنازه يومني. أما إذا تردد حيال فكرة ما، فهو غالباً 

ما يتخلَّى عنها.
حلفالت  اخلاص  املصمم  اليوم،  صعب  ويعتبر 
»األوسكار« واملناسبات العاملية أو مصمم السجادة 
ُيبسط  التي  املهمة  احلفالت  بها  واملقصود  احلمراء 

فيها السجاد األحمر.
لقد وضع إيلي صعب اآلالف من تصاميم األزياء، 
فهو يصمم في السنة أكثر من 300 فستان خاصة 
»دار  وتعتبر  الراقية.  األزياء  من  و400  باألعراس 
مجلة  أجرتها  إحصاءات  وفق  صعب«،  إيلي  أزياء 
بالنسبة ألزياء  املبيعات،  األولى في  »باري ماتش«، 

»األوت كوتور«.

تصاميمه،  مجاالت  بتوسيع  صعب  إيلي  يحلم 
لتشمل العطورات واأللبسة الرجالية، علما أنه كان قد 
بدأ في عمل تصاميم حقائب اليد، ويسعى إلى إنشاء 
له في معظم  مكاتب عالقات عامة وصاالت عرض 
»أرفض  دائماً:  يقوله  ما  يطبّق  وبذلك  العالم.  دول 
الوراء،  إلى  التراجع  أو  املاضي  أمجاد  على  النوم 
فكل تشكيلة جديدة، أجد فيها حتدياً، ففلسفتي حول 
املوضة واجلمال هي الطموح والصبر ألنني اعتبرهما 
أهم شيئني ألي شخص في بداية الطريق، أما املرأة 
التي أحبها فهي التي حتب أن تبرز أنوثتها بطريقة 

عصرية وأنيقة«.
في  فندقاً  صعب  إيلي  افتتح   ،2009 العام  وفي 
دبي يحمل اسمه، وفي عام 2010، أطلق صعب أول 
يخت من تصميمه، ويحمل اسمه أيضاً وتعاون مع 
شركة »ويفز« العاملية ومت عرض اليخت في »معرض 

اليخوت« في أبوظبي.
أزياءه  يلبسها  بأن  ُيحب ويحلم  التي  املرأة  وعن 
سواء زعيمة أو ممثلة يقول: »أحب أن ألبس كل امرأة 
حتب أزيائى لتبدو رائعة فيها. قد تبدو وكأنها تطير.. 
يشعرني ذلك باحلماسة، فأنا أحب أن ألبس النساء 
اجلميالت وأجعلهن يشعرن بأنهن أكثر جماالً، لكنني 

أحب أيضاً أن أزيد الشابات جاذبية«. 
وعن أكبر إجناز حققه حتى اآلن يقول:  »لم أحقق 
كاملة سرُت  بل هي مسيرة  واحداً وحسب،  إجنازاً 
تبني  ال  فأنت  كبير،  إجناز  إنه  خطوة.  خطوة  فيها 

منزالً بواسطة قطعة واحدة من اآلجر«. 

بيت اأثري

األمكنة  أكثر  لبنان  في  منزله  إيلي صعب  يعتبر 
مصدر  يقول  كما  فهو  وتشبهه،  فيها  يقيم  التي 
مشاريعه  ومكان  أحالمه  وموطئ  وإبداعه  إلهامه 
وأصالتي  وأناقتي  بساطته  في  »يشبهني  فهو  
اللبنانية املتعايشة جنباً إلى جنب مع احلداثة، كونه 
وهذا  القدمي«.  اللبناني  املعماري  باألسلوب  مطبوعاً 
البيت مصنف أثرياً من »اليونيسكو«، ووصف أحد 
العامليني منزل إيلي صعب بقوله: حتتاج  املعماريني 
وأنت تدخل املنزل اللبناني اجلديد الذي يقطنه املصمم 
الفنان إيلي صعب، إلى استنفار حواسك ومشاعرك 
كي تكون على مستوى اجلمال احمليط بك. كل شيء 
جميل وبسيط، مختار بذوق مرهف وإحساس رفيع. 
القدمي،  اللبناني  املعماري  باألسلوب  مطبوع  منزل 
الدقيقة  تفاصيله  في  جميل  صاف،  ببياض  منزل 
النادرة. يتزاوج فيه  الفاخرة وإكسسواراته  ومواده 
الرخام األبيض والكريستال واملرايا في تناغم رائع، 
وتتوزع  نادرة،  بجمالية  املرسومة  السقوف  وتتألق 
إلى جنب  باقات األوركيد األبيض هنا وهناك، جنباً 
ال  تفصيالن  األخضر:  بالتفاح  املليئة  األوان��ي  مع 
صعب،  املصمم  فيها  يعيش  التي  األمكنة  يفارقان 
كذلك هي الشموع التي يقول عنها: أحب املنزل املنور، 
وال أطيق الدخول إلى منزل ُمظلم، فالنور هو احلياة، 
لذا تراني حريصاً على الثريات الكبيرة الغنية بالنور 
واملصابيح في كل زاوية وركن، ويضيف: »الشموع 
تفصيل مهم من تفاصيل اإلنارة، وهي تضيف ملسة 

شاعرية إلى األجواء«.

إيلي  العاملي  اللبناني  املصمم  حصل 
مدى  »اإلجن����ازات«  ج��ائ��زة  على  صعب 
»م��اري  جوائز  توزيع  حفل  في  احلياة 
 2011 العام  أقيم في  الذي  للموضة«  كلير 

بالسفارة الفرنسية في مدريد.
»إيلي  اس��م  يحمل  ال��ذي  العطر  وف��از 
بثالث   2011 العام  في  وأطلق  صعب«، 
النسائي  للعطر  جائزة  أفضل  جوائز متثل 
العطور في فرنسا  والتي نظمتها مؤسسة 
وحصد هذا العطر ثالث جوائز منها كأفضل 
العطور الفرنسية وأكثرها جماالً، وقد اختار 
إجني  العاملية  األزياء  عارضة  صعب  إيلي 
بفستان  وخّصها  اإلع��الن  لتمثيل  روبيك 

عاجي اللون من توقيعه.

ج�ائز
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رسم بريشته خطوط األزياء الراقية، فرسمت له 
ُمتخطياً  العاملية،  والشهرة  املشرق  املستقبل  طريق 
حدود وطنه لبنان، ُمحلقاً في عالم املوضة الواسع.. 
التي  أفكاره  وغزارة  املبدعة،  تصاميمه  في  ُمتميزاً 
المست االختالف بني املرأة الشرقية واملرأة الغربية، 
كبار  بذلك  منافساً  التقاء،  نقاط  إلى  بهما  فوصل 
و»كريستيان  »شانيل«  أمثال  العامليني  املصممني 
بالسجادة  دائماً  اسمه  ليقترن  وغيرهما  دي��ور« 
احلمراء، ويتحول بالتالي إلى »الرقم الصعب« لدى 
دور األزياء العاملية. إنه مصمم األزياء اللبناني العاملي 

إيلي صعب.
ولد إيلي صعب في العام 1964 في مدينة بيروت 
من  عمره  من  التاسعة  في  وهو  موهبته  وب��رزت 
بني  نطاق ضيق  على  باألزياء  شغفه  ترجمة  خالل 
اجليران واألقارب، كما كان يقص الستائر وأقمشة 
املوائد لصنع »فساتني« لشقيقاته ويرسم »الفساتني« 
عمره  من  عشرة  السابعة  بلغ  وعندما  الورق.  على 
بدأ دراسة األزياء في عاصمة األناقة العاملية باريس 
وبعدها عاد إلى لبنان في العام 1982 ليفتتح مشغله 

سفير األناقة
اإعداد: فوزي مو�شى

اخلاص في بيروت ُمقدماً عرضه األول، والذي لقي 
مبثابة  ذلك  ليكون  وقتها،  فذاع صيته  الفتاً  جناحاً 
األوسط  الشرق  أنحاء  مختلف  إلى  دخول  تأشيرة 
القارة  إلى  شهرته  امتدت  ثم  الثمانينات،  خالل 
األوروبية في التسعينات، حيث قّدم في العام 1997 
»أسبوع  ضمن  صيف  ربيع  لتشكيلة  عرض  أول 
املوضة« في روما بإيطاليا ليكون أول مصمم أزياء 
عربي يعرض في »أسبوع املوضة« في روما، وتلى 
في  واسعة  شهرة  نالت  عدة  عروضاً  تقدميه  ذلك 
كارلو  ومونتي   1998 خريف  تشكيلة  مع  ميالنو 
صيف العام نفسه بحضور األميرة ستيفاني وغيرها 
من املشاهير لينتقل بعدها إلى باريس ُمقدماً اخلياطة 
املوضة«  »أسبوع  في  اجلاهزة  واملالبس  الرفيعة 
عالم  في  المع  كاسم  صعب  إيلي  بعدها  لينطلق 
إلى  الراقية  األزياء  من تصميم  العاملية بدءاً  املوضة 
مروراً  واجللديات  فاإلكسسوارات  اجلاهزة  األلبسة 
ومقاٍه  وفنادق  على سيارات  وملساته  اسمه  بوضع 

وأنواع من احللوى وصوالً إلى العطور.
صعب  إليلي  التتويج  ك��ان   2002 العام  وف��ي 

عندما ارتدت واحدة من أروع مشاهير »هوليوود« 
حفل  في  تصميمه  من  فستاناً  بيري  هالي  املمثلة 
جوائز »األوسكار« وفازت بلقب صاحبة أجمل زي، 
ليطرق إيلي صعب بعدها العاملية من أوسع أبوابها 
ويصمم أزياًء للكثير من جنمات العالم، و»هوليوود« 
و»بوليوود«، أشهرهن امللكة رانيا التي ارتدت زياً من 
ومنهن  لألردن  ملكة  تتويجها  حفل  تصميمه خالل 
تايلور  كيندريك،  أنا  ستيوارت،  كريستني  أيضاً 
ريانا،  بيري،  كايتي  مكادامز،  رايتشل  سويفت، 
فانينغ،  داكوتا  كوتيالرد،  ماريون  كروغر،  ديان 
أغويليرا،  كريستينا  رادي،  أيشواريا  ميالكونيس، 
وينسليت،  كيت  بلنت،  امييلي  وود،  رايتشل  إيفان 
سارة جيسيكا باركر، هيالري سوانك، اميا واتسون، 
سيلني ديون، سكارليت جوهانسون، بيونسيه، اميي 
أدامز، بليك ليفلي، ديتا فون تيسي، نيكول كيدمان، 
الينت ميستر، كاثرين زيتا جونز، كيرا نايتلي، أجنلينا 
وهيالري  ستون،  شارون  بالترو،  جوينيث  جولي، 

داف.

شخصيات
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الكلمة و الظل

من خالل املطارات إلى املعاملة التي يعامل بها غير 
األوروبي واألمريكي وغيرهما أي العربي حتديداً، 

فمن املمكن أن نصفها باملشينة للعرب. 
إلى  ننظر  أن  يجب  هنا:  القول  وأك��رر  وأع��ود 
اخلوف،  موقع  من  وليس  الندية  موقع  من  اآلخر 
فأنا ال يخيفني أمريكي أو أوروبي أو ياباني ألنني 
أتعامل معه على قدم املساواة..فهو لديه رأي وأنا 
لدي رأي، وهو لديه ِفكر وأنا لدي فكر.. لديه معرفة 
وأنا لدي معرفة. وهذا ما كان موجوداً في العصر 

الوسيط.
> كيف لألبعاد العسكرية أن تسمح باكتشاف 

اآلخر؟
- أوالً: احلروب مُتّكن دائماً من اكتشاف اآلخر، 
في  ثانياً  اآلخر.  طبيعة  اكتشاف  تّولد  فاملواجهة 
احلضارة اإلسالمية الوسيطة، يكفي أن نقرأ البن 
خردذابه واإلصطخري، واملقدسي من اجلغرافيات، 
هو  ما  )وه��ذا  اآلخر،  اكتشاف  في  الرغبة  لتجد 
مفقود اليوم في ثقافتنا العربية(، وتكوين ما ميكن 
العربية  احلضارة  في  الغربي  العلم  نسميه  أن 

في  وهم  االستشراق  الغرب  كّون  كما  الوسطية، 
فترة القوة، كان للعرب رغبة جنونية لتكوين فكر 

استعرابي.
واليوم عندما تتجول في العالم العربي ال جتد 
من يحسن غير العربية وأحياناً عربية ركيكة، في 
حني أن األوروبي  توجه له األسئلة خالل الندوات 
التي تعقد هنا وهناك، تارة باللغة اإلجنليزية وتارة 
الكثيرين  ألن  أيضاً،  بالعربية  وتارة  بالفرنسية 
منهم يجيدون اللغة العربية ويحرصون عليها. أما 
العربي فيقول: إن اللغة العربية لغة القرآن الكرمي 
فيجب أن نحافظ عليها ونتمسك بها، ال ضير في 
األخرى  اللغات  تعلم  من  مينع  ال  هذا  لكن  ذلك، 
حتى نأمن مكر اآلخرين )من تعلم لغة قوم أمن 
مكرهم(، ونفهم ما يكتبه اآلخر عنّا وأيضاً نفهم 
..بسليمه  وسمينه  بغثّه  لنا..  يقوله  أن  يّود  ما 
الذي  اآلخ��ر  لغات  نعرف  أن  يجب  ومسمومه، 
نتعامل معه، فبدون أن نفهم لغته ال نستطيع بأي 
حال من األحوال أن نستفيد وال أن نتجنَّب الشر 

الذي يكنّه لنا هذا اآلخر.

الثـروة احلقيقية

>  كيف توضح لنا حركة التجارة بني الشرق 
على  تأثيرها  وم��دى  وحديثاً  قدمياً  وال��غ��رب 

املجتمع واإلنسان؟
العرب   مّر  ذكرت  كما  الوسيط  العصر  في   -
من  يأخذون  العرب  أن  األولى  املرحلة  مبرحلتني: 
املالية،  الطاقة  ميتلكون  كانوا  الغرب،حيث  دول 
وكان  االستهالك،  في  الشديدة  الرغبة  عن  فضالً 
من  اخليرات  جلب  في  التسابق  من  نوع  هناك 
رقعة  التساع  نظراً  وذل��ك  األخرى،  العالم  دول 
وهي  النهر،  وراء  ما  بلدان  من  اإلسالمي،  العالم 
وهي  احمليط  وراء  ما  إل��ى  اليوم(  )أفغانستان 
الشاسع  االتساع  بالتالي ولّد هذا  األندلس قدمياً، 
رغبة في االستهالك. وال يجب أن ننسى أن رغبة 
االستهالك في العصر الوسيط ورغبة االستهالك 
في العصر احلالي أيضاً من الدول العربية خاصة 
وفي  أوروبا،  تدعيم  في  ساهم  الذي  هو  النفطية، 
تدعيم االقتصاد األوروبي في العصر الوسيط من 
ناحية وفي الوقت احلالي من ناحية أخرى، فما كان 
الوسيط  العصر  من صعوبات  تخرج  أن  ألوروبا 
متوين  سوق  وتوفر  استهالك  سوق  توفر  لوال 

للتجار األوروبيني عند العرب واملسلمني.
ساحلية  منطقة  تخلو  ال  بأنه  نرى  أن  ويكفي 
فندقية  مؤسسة  من  اإلسالمي  العربي  العالم  في 
القرن  منذ  الغربيني  بالتجار  خاصة  جتارية  أو 
العاشر امليالدي. وأول إشارة لوجود جالية جتارية 
أي   996 سنة  القاهرة  مدينة  في  كانت  أوروبية 
من  الكثير  أصبحت  ذلك  بعد  الفاطمي،  العهد  في 
املنتجات األوروبية  العربية موانئ الستقبال  املدن 
لالستيراد والتصدير، األمر الذي أسهم في النهضة 
التجارة  أن هذه  األوروبية. ومما ترتب على ذلك، 
للثقافات  للقارات بل عابرة  أصبحت ليست عابرة 

أيضاً،
فاملواد متر عبر املسالك التجارية متجاوزة املوانع 
من  وسيلة  فالتجارة  والثقافية،  والدينية  اللغوية 
وسائل الهيمنة والغزو الفكري والثقافي، ذلك أننا 
نستهلك بضاعة  ال  فنحن  بضاعة،  نستهلك  عندما 
ولألسف  البضاعة.  منتج  فكرة  نستهلك  وإمن��ا 
نحن اليوم في العالم العربي اإلسالمي في مرحلة 

االستهالك أكثر منا في مرحلة اإلنتاج.
وهي  نغفلها،  أن  ميكن  ال  أخرى  نقطة  وهناك 
دور السلطان أو احلاكم في العصر الوسيط، ألن 
الذي أضر بالتجارة املتوسطية في العصر الوسيط، 
هو سياسة بعض السالطني، وأبرز مثال على ذلك 
القرن  بداية  في  املصريني  السالطني  أحد  سياسة 
اخلامس عشر، إذ قام بتأميم واحتكار جتارة بعض 
املواد، واالحتكار كان على مستويني، األول: احتكار 
عند الشراء بأثمان بخسة والثاني احتكار عند البيع 
بأثمان باهظة، وهذا أدى بالتجار األوروبيني إلى أن 
يبحثوا عن مسالك أخرى، ومنذ ذلك العصر عرف 
ذلك  هذا.  يومنا  إلى  التراجع  اإلسالمي  االقتصاد 

الوجه  يعم  أن  العرب  نحن  اليوم  نتمناه  »ما 
فاحلداثة  العربية،  املجتمعات  جميع  احل��داث��ي 
جتذيرها  بل  األصالة،  على  القضاء  تعني  ال  هنا 
وجعلها معاصرة وحديثة، فال يجب أن نخاف من 
بدأ  هكذا  ومفيد«.  صحي  املجتمعات،فهو  حتديث 
البروفيسور محمد الطاهر منصوري أستاذ التاريخ 
الوسيط والبيزنطي في اجلامعة التونسية، احلوار 
التاريخ  أهمية  عن  خالله  الذي حتدث   »999« مع 
اإلسالمي  العربي  والتاريخ  عموماً  اإلنساني 
اإلنسان  تطور  على  انعكاسه  ومدى  خصوصاً، 
واملجتمعات والبلدان. كما تطرق إلى بعض القضايا 

املهمة كاحلداثة والعوملة وحوار احلضارات.
>  كيف تصف لنا نوعية العالقة التي جمعت بني 
الشرق املسلم والغرب املسيحي، على مر العصور؟

- قبل كل شيء.. ال يجب أن ننظر إلى العالقات 
العالم  أو  املسيحي  والعالم  اإلسالمي  العالم  بني 
الشرقي والعالم الغربي دائماً على أنها عالقة صراع، 
صحيح أن هناك حروباً حدثت بني الطرفني، لكن هذا 
ال يعني أننا متصارعون. وميكنني أن أقول إن نوعية 
العالقات بني الشرق والغرب، مرت مبرحلة أولى من 
القرن السابع إلى القرن العاشر، حيث كانت الهيمنة 
اقتصادية  هيمنة  وهي  املتوسط،  عالم  على  للعرب 
من  يأخذون  العرب  وكان  بحرية،  عسكرية  ثقافية 
التراث اليوناني ويضيفون عليه ويطورون فيه بعض 
تفوقوا  بالتالي  تتناسب واجتاهاتهم،  التي  اجلوانب 
على نظرائهم من غير املسلمني..لم تكن للعرب آنذاك 
عقدة أمام اآلخر كما احلال عند عرب اليوم، في ذلك 
العصر كان العرب يتعاملون مع اآلخر بنفس الندية، 
من  لديهم  مبا  عليه  التغلب  على  قادرين  كانوا  بل 
إميان ومعرفة وعلم.. على عكس ما نراه اليوم من 
اآلخر  فيه من  املبالغ  االنغالق واخلوف  إلى  جنوح 

ألسباب واهية.

البروفيسور محمد منصوري لـ »999«: 
شهادة المؤرخ العربي مقابل شهادة 

المؤرخ الغربي ال تساوي حبة شعير!

حوار: خالد الظنحاين - ت�شوير: عي�شى را�شد

ثم بدأت األوضاع تتبدل شيئاً فشيئاً خاصة 
من بداية القرن احلادي عشر امليالدي، )اخلامس 
الهجري(. وأستشهد هنا بعبارة ألحد املؤرخني 
الفرنسيني عندما قال: »في القرن احلادي عشر 
سألتني  وإن  التاريخية«،  املبادرة  العرب  فقد 
إنه  لك،  أقول  التاريخية؟  باملبادرة  يقصد  ماذا 
يصنعون  السابق  في  كانوا  العرب  أن  يقصد 
التاريخ وبعد القرن احلادي عشر أصبحوا جزءاً 
وبني  تصنع  أن  بني  فرق  وهناك  التاريخ،  من 
إذا  أقول:  ودائماً  ُيصنع..  مما  جزءاً  تكون  أن 
الذهني  واالستعداد  العربي  اإلنسان  عقل  كان 
لديه مستعداً بصورة غير مباشرة، بأن يشعر 
حاضراً بأنه غالب وليس مغلوباً، باإلضافة إلى 
الشعور بالندية والقدرة على التجاوز.. فإن ذلك 
سيجعل العرب يتقدمون ويتطورون ويأخذون 

بزمام املبادرة وناصية التقدم.
> وما سبب هذا التراجع من وجهة نظرك؟ 

املتعاقبة،  التاريخية  التطورات  إلى  - هذا راجع 
انقسموا  العرب في فترات تاريخية مختلفة  إذ أن 
إلى دويالت وإمارات، كملوك الطوائف في األندلس، 
وإمارة بالد الشام واإلمارة اإلسالمية في أفريقيا 
وغيرها، هذه االنقسامات جعلت بعض العرب في 
التاريخ-  بعض األحيان، - وهذا هو املؤسف في 
آخرين،  مسلمني  ضد  املسلمني  بغير  يستنجدون 
وأبرز مثال على ذلك ملوك الطوائف في األندلس، 
يستنجد هذا األمير بغير املسلمني ضد ذاك األمير 
املسلم وهكذا، وهو في هذه اخلطوة أيضاً يستغل 
ضرب هذا بذاك، فوَّلد هذا األمر - باإلضافة إلى 
الشعور  من  نوعاً   - واحلديث  القدمي  االستعمار 
املبادرة  تقدمي  عن  التراجع  وبالتالي  بالعجز 
الغربية  االقتصادية  الهيمنة  جاءت  ثم  التاريخية. 
لكني  التوجه.  هذا  فدعمت  الهائلة  بتقنياتها  اليوم 
أؤكد لك أن هذه الهيمنة الغربية لن تدوم، والدليل 
على ذلك ما جنده اليوم من بوادر نهضوية في غير 
بلد عربي، ودولة اإلمارات من هذه الدول التي لها 
نوع من النظرة الثاقبة، وهي تسعى لألخذ بناصية 

التقدم في بعض اجلوانب وهذا إيجابي جداً.
بالعربي  العربي  عالقة  في  أّث��ر  هذا  وهل   <

والعربي بالغربي؟ 
- في العالم العربي بدون استثناء.. فإن العربي 
مهما عال شأنه لو قال علماً مثالً فهذا العلم ليست 
له قيمة مقابل ما يقوله الغربي، وسبق لي أن كتبت 
املؤرخ  شهادة  أن  مؤلفاتي،  أحد  مقدمة  في  ذلك 
العربي في مقابل شهادة املؤرخ الغربي ال تساوي 
اعتراف  إلى  يحتاج  العربي  أي  ألنه  شعير،  حبة 
املؤرخ الغربي به.هذا على املستوى العلمي واملعرفي 
وأما على املستوى العام فحدِّث والحرج، فقط انظر 

يف القرن احلادي ع�صر 

امليالدي.. فقد العرب 

املبادرة التاريخية 

راأ�ض املال العربي 

ال�طني قد ينتج ثراًء 

ولكن ال ينتج ثروًة 
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تنمية  في  تسهم  لم  اإلسالمية  العربية  الدول  أن 
رأس املال الذي يعرف اليوم بلغة االقتصاد »برأس 
املال الوطني«، فرأس املال العربي الوطني قد ينتج 
ثراًء، ولكن ال ينتج ثرًوة، فاليوم رأس املال العربي 
املوجود هو رأس مال خدمات، ولذلك ال ينتج ثروة. 
وما نقصد بذلك أنك تبيع الفكرة لكنك ال تبيع إنتاج 
يحّول  ثم  الفكرة  منك  يأخذ  فاألوروبي  الفكرة، 
أكثر مما تروج  ُيرّوج  إلى منتوج واملنتوج  الفكرة 
والذي  فكرة،  هي  تصنع  أن  قبل  فاملادة  الفكرة، 
يحقق الفكرة ويجسدها هو الذي يحقق الثروة، أما 
صاحب الفكرة فيحقق ثراًء وال يحقق ثروًة، ألنني 
عندما أملك فكرة ثم أبيعها فأنا أعيش على أموال 
البيع فقط، أما األوروبي فحّول الفكرة إلى منتوج 
وهذا املنتوج يعيش منه صاحب الفكرة، وصاحب 
جرا،  وهلم  اإلنتاج،  وناقل  اإلنتاج  ومرّوج  اإلنتاج 

وهذه هي الثروة احلقيقية. 
> وما املجهود الذي ميكن أن نقوم به لتحقيق 

الثروة احلقيقية من وجهة نظرك؟
جلميع  التاريخ  ي��دّرس��وا  أن  العرب  على   -
االختصاصات، فمن يقرأ في الطب، ومن يقرأ في 
له  تكون  أن  البد  األدب،  أو  الهندسة  أو  الكيمياء 
خلفية تاريخية والبد أن يكون له وعي حضاري، 
يتكون من مرجعية تاريخية قوية. ويجب أن ننفتح 
بعمق ومتعن  األخرى،  والثقافات  على احلضارات 
منها  ونأخذ  الثقافات،  هذه  أغوار  وسبر  ودراي��ة 
ما يفيدنا ونترك ما ال يتناسب مع قيمنا.وبالتالي 

نحقق الثروة احلقيقية.

حوار ال�سرق والغرب

> وما تقييمك للحوار املنعقد اليوم بني الشرق 
والغرب؟

طموح  يوجد  بل  ح��واراً،  هناك  إن  أق��ول  ال   -
احلوار  يطلب  ال  أن  دائماً  املالحظة  مع  للحوار، 
احلوار  في  يتحكم  وال  ضعيفاً،  يطلبه  وإمنا  قوياً 
جتد  وبالتالي  القوي،  فيه  يتحكم  وإمنا  الضعيف 
في بعض األحيان أن هناك توقاً لفتح باب احلوار 
من جهة العرب، ذلك ألن العرب في العالم ميثلون 
أقلية، باعتبار أن عدد العرب قليل، وباعتبار أن اللغة 
العربية -رغم أنها رسمية في هيئة األمم املتحدة 
واحملافل الدولية- لكنها قد تكون ميتة خارج حدود 
هم  املسلمون  وليس  هنا  العرب  العربي.  العالم 
األقلية ذلك ألنهم ال يسهمون في صنع احلضارة. 
هناك  أن  العرب  من  كثير  عند  اليوم  نالحظه  وما 
هناك  تكون  ما  بقدر  لالنغالق  النزوع  من  نوعاً 
رغبة في احلوار.فهذا االنغالق جنده في مستوى 
أو  الرغبة  مستوى  في  الناس وجنده  بني  املعاملة 
الرغبة في االطالع على ثقافة اآلخر،والرغبة  عدم 

هنا تأتي ضمن القدرة على قبول اآلخر املختلف.
بطاقتني:  الغربي  العالم  في  جتد  املقابل،  في 
بطاقة لقبول املختلف وبطاقة لصد اآلخر املختلف، 
ففي العالم الغربي رمبا الذين يسعون إلى فتح باب 
احلوار والتعامل مع املختلف أقل من الذين يسعون 

إلى صد اآلخر املختلف.
التي  وامللتقيات  املؤمترات  هذه  كل  ملاذا  إذاً   <

تعقد بني حني وآخر بني الطرفني؟
- أرد على سؤالك بسؤال، من الذي يحضر في 
نخبوية،  أكادميية  املؤمترات  هذه  املؤمترات؟  هذه 
واحلوار  العادي،  املواطن  على  انعكاس  لها  ليس 
العادي..  املواطن  إلى  لم يصل  إذا  قيمة  له  ليست 
العامل، املوظف البسيط، الفالح..إلخ، فعندما حتضر 
هذه الفئات إلى هذه املؤمترات سوف يتفاعلون معها 
من خالل طرح األسئلة.. ألنه بطرح السؤال يتحقق 
النجاح للمؤمترات وللحوار ذاته. أما أن تكون هذه 
حكومات  تنظمها  رسمية  املؤمترات  أو  املنتديات 
الدول وال تستدعي حضور عامة الناس، فمصيرها 
بالتالي يؤول إلى كتب ومنشورات ال يقرأها إال عدد 

محدود من املتخصصني واألكادمييني.
> هل للعوملة دور في التوافق احلضاري بني 

أمم وشعوب األرض؟
- عندما نقول العوملة فإلى جانب العوملة هناك 

العوملة هم  على  اعترض  وأول من  الهويات،  كالم 
األوروبيون، وهناك نص في منظمة األمم املتحدة 
العام  منذ  )اليونسكو(  والثقافة  والعلوم  للتربية 
2003، مينع إدراج املنتوج الثقافي ضمن العوملة، أي 
أن احلريات وأشكال التبادالت في االقتصاد ممكنة 
وعندما  الثقافي،  املجال  في  ممكنة  ليست  لكنها 
على  يدرج األوروبيون هذا االعتراض ليس خوفاً 
البلدان الضعيفة، وإمنا خوف على الثقافة  ثقافات 
العوملة من  األمركة.  مقابل  الضياع  األوروبية من 
ومساوئ  كثيرة  منافع  فيها  االقتصادية  الناحية 
الفكرية ترتب عليها نوع  الناحية  لكنها من  أيضا، 
والوطنية  احمللية  الهويات  أصبحت  االنغالق..  من 
أن  ال ميكن  الهويات  أن  ذلك  السطح،  على  بارزة 
احلاضر  الوقت  وفي  األزم��ات.  وقت  إال  تستنفر 
ونظراً للعالقات املهزوزة بني الشعوب، فليس هناك 
باب للوقوف أمام الهيمنة االقتصادية إال بنوع من 
االنغالق،وإال فإن هناك مخاطر ستؤثر بالضرورة 

على مستقبل تلك الشعوب.
عند  يزال  وال  قدمي  إسالمي  حلم  األندلس   <
من  أوروبا  في  خوف  هناك  فهل  املسلمني،  بعض 

املد اإلسالمي؟
عام  موقف  هناك  عموماً،  أوروب��ا  في  اليوم   -
وضعية  ثمة  األندلس،  وهاجس  األندلس  يتجاوز 
حقيقية فسيولوجية ينظر إليها األوروبيون بكثير 
فهناك  ذاته،  الوقت  في  واالحتراس  االحتراز  من 
املناطق  في  خاصة  أوروب���ا  شباب  من  الكثير 
اعتناق  على  ُيقبلون  أخذوا  الضعيفة  االقتصادية 
أو خطراً  لهم خوفاً  الدين اإلسالمي، وهذا يشكل 
ليس من غزو خارجي وإمنا داخلي، لذلك ترى أن 
هناك إقراراً رسمياً في الكثير من الدول األوروبية، 
في أملانيا وفرنسا وبريطانيا برفض سياسة الدمج 
أصالً، وكل ذلك راجع إلى نوع من التخوف.. وعلى 
سبيل املثال أنظر إلى املوقف األوروبي من دخول 
األوروبية  )السوق  األوروب��ي  االحتاد  إلى  تركيا 
املشتركة(، وليس إلى حلم األندلس أو القسطنطينية 
التي سقطت 1453م، حتى أن أحد املؤرخني الغربيني 
قال: إن تركيا دخلت أوروبا في العصر اإلسالمي 
إلى  تدخل  أن  تريد  واليوم  احلروب،  عبر  القدمي 
السوق األوروبية املشتركة عبر الدبلوماسية، لذلك 

أرجع وأدعو إلى فكرة تعلم التاريخ.
> أخيراً..أين موقع »القدس« اليوم من مفهوم 

حوار احلضارات؟
»االحتالل  هيمنة  حتت  دام��ت  ما  القدس   -
اإلسرائيلي«، فكل ما يقال عنها عبر اإلعالم العاملي 
والقضية  اإلسرائيلي«،  »االحتالل  لتبرير  هو  إمنا 
تكون  أن  أردنا  وإن  للقدس،  بالنسبة  تطرح  التي 
تكون  أن  البد  والديانات  الثقافات  حلوار  مركزاً 
إلى  ترجع  أن  البد  بل  »إسرائيل«،  خارج سيطرة 
من  سواء  عنها،  يقال  ما  فكل  األصلي.  تاريخها 
بعض املسلمني أو غير املسلمني هو محض هراء، إذ 
أن الكثير من هؤالء الناس يستخدمون هذه القضية 
إن األفضل من   . لتحقيق مآربهم  كقميص عثمان 
وجهة نظري ملناقشة قضية كالقدس ليس ألن تكون 

مركزاً للحوار وإمنا كمدينة مقدسة ُمستعمرة. 

منصوري  الطاهر  محمد  البروفيسور   <
ومدير  والبيزنطي  الوسيط  التاريخ  أستاذ 
في  الثقافي  والتواصل  الهجرة  أبحاث  »وحدة 

عالم املتوسط« في »اجلامعة التونسية«.
> كاتب ومترجم أكادميي تونسي.

> له إصدارات في املغرب وأوروبا والواليات 
في  »أبحاث   : أعماله  من  واليابان.  املتحدة 
و»كتاب  املماليك«،  بيزنطة ومصر  بني  العالقة 
اإلسالم  »من  وكتاب  واإلسالم«،  بيزنطة  عن 
املصطلحات  و»قاموس  املسيحي«  الغرب  إلى 
والزنار..  اخِلمار  بني  »ما  وكتاب  البيزنطية«، 
قوانني اللباس في العالم اإلسالمي الوسيط«. 

> ترجم العديد من الكتب الفرنسية إلى اللغة 
العربية منها: »التاريخ اجلديد« جلاك لوغوف، 
التاريخ  إلى  احلوليات  من  املفتّت:  و»التاريخ 

اجلديد« لفرانسوا دوس. 

بروفايل

طارق ال�ضناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

ت  مرَّ
كامل  الكبير  الشاعر  لرحيل  واألربعني  السابعة  الذكرى  املاضي  نوفمبر  في 
الشناوي، أصبح اسم الشاعر الكبير مرتبطاً بقصيدة »ال تكذبي«، قطع اجلمهور 
التي غنتها  الفاصل بني احلقيقة والوهم، واعتبروا أن قصيدة »ال تكذبي«  اخلط 
الوهاب قبل نحو نصف قرن هي احلقيقة، وأن كامل  جناة ووضع أحلانها عبد 
الشناوي كتب هذه الكلمات بعد أن شاهد جناة مع رجل، وهكذا جاءت الشطرة الشاعرية »إني رأيتكما 

معاً«.. وكأنه يقصد »إني ضبطتكما معاً«!!.
قبل سنوات قليلة ُعرض مسلسل »السندريال« الذي تناول حياة سعاد حسني وفي بداية احللقات قدَّم 
املخرج مشهداً جمع بني جناة وصديق وبينهما تورتة عيد امليالد، وكانت عني كامل الشناوي تتلصص على 
جناة، وكأنه يتابع خائنة وأقامت جناة دعوى قضائية ضد املسلسل، ولم تكن هذه هي املرة األولى التي 
تذهب فيها جناة للمحكمة إليقاف هذا السيل املنهمر من الشائعات التي تطولها، فدائماً هناك اسم رجل 
يقترن بتلك القصيدة في كل حكاية كانوا يطلقون اسم خائن أو عشيق لنجاة غير الذي ذكره السابقون في 
روايتهم، وكلها محض افتراء والذي ساهم في ذيوع هذه القصص اخليالية، صمت جناة الدائم وابتعادها 
عن اإلعالم بكل أشكاله وأمناطه، فهي ال تسجل لقاءات تلفزيونية أو صحفية وعن سبق اإلصرار.. كما أن 
من أسباب انتشار القصص اخليالية التي واكبت غناء »ال تكذبي« هي أن الكاتب الكبير مصطفى أمني كتب 
مثالً قبل 35 عاماً صفحة كاملة في جريدة »أخبار اليوم« عن كامل الشناوي، وأشار إلى أنه كان شاهد عيان 
على والدة قصيدة »ال تكذبي« وأن جناة هي املقصودة وأن كامل أسمعها القصيدة بالهاتف، وكان مصطفى 

يتلصص على املكاملة واستمع إلى جناة وهي تطلب منه أن تغني القصيدة، رمبا لتنفي أنها املقصودة!!
وأقامت جناة دعوى قضائية ضد مصطفى أمني ولم تكسبها ألنه لم يكتب اسمها صراحة بل أشار 
فقط إليها.. ثم نشر الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس على حلقات في جريدة األهرام رواية »وعاشت بني 
أصابعه« استوحاها أيضاً من عالقة كامل الشناوي مع جناة أو بتعبير أدق كان يردد القصة املُلفقة حول 
قصيدة »ال تكذبي« وغضبت جناة ومت تخفيف بعض التلميحات التي تشير إليها في احللقات األخيرة من 
الرواية.. ثم جاء مسلسل »سندريلال« وأطلقوا على جناة في احللقات اسم »جنوى«.. وال تزال القضية 

تتداولها احملاكم.
احلقيقة أن حكاية كامل الشناوي مع جناة نصيبها من اخليال أكثر من احلقيقة وكان الشاعر الغنائي 
الكبير مأمون الشناوي شقيق كامل الشناوي شاهد إثبات على تلك الوقائع، فهو ليس فقط شقيقه بل إنه 
كان صديقه أيضاً، وقال أمام القاضي إن كل ما أثير حول هذه القصيدة محض افتراء، وهكذا أصاب خيالهم 

جناة بشظايا ال تزال تطولها، كلما ردد أحدهم اسم القصيدة أو كامل الشناوي. 
أتذكر أنني أجريت حتقيقاً صحفياً نشرته قبل نحو 30 عاماً في مجلة »روز اليوسف« وكانت مصادري 
حتية كاريوكا ويوسف إدريس ومصطفى أمني وأنيس منصور. وكل من هؤالء أكد أنه شاهد عيان على 
ميالد هذه القصيدة وكل رواية كانت تتناقض مع األخرى واختلفوا في حتديد اسم اخلائن أقصد بلغة هذه 
األيام »الطرف الثالث«. وانتهيت إلى أن الصدق الفني الذي تنضح به قصيدة شاعرنا الكبير دفع اجلميع إلى 
البحث عن حقيقة عبَّرت عنها كلمات “ويشب في قلبي حريق، ويضيع من قدمي الطريق، وُتطل من رأسي 

الظنون تلوموني، وتشد أذني، فلطاملا باركت كذبك كله ولعنت ظني، لعنت ظني« وما أسوأ تلك الظنون!!

ال تكذبي.. أصل وصورة!!

شيء
في
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»ملتقى  خ��الل  م��ن  لنا  حتقق  م��ا  أول 
اكتشافنا  هو  اخلليجي«،  لإلبداع  اإلم��ارات 
بواسطة  ليس  قرب،  عن  البعض  لبعضنا 
كتاب محمول وال جريدة سيَّارة، بل بأرواح 
تتجاذب للحب إلى حد الذوبان، فنهر اإلبداع 
احلقيقي ذاك الذي تفشيه الصدور أكثر من 

األوراق.

اأ�سماء الزرعوين

أمني عام ملتقى اإلمارات
لإلبداع اخلليجي

�سعر/ �سجون الظبيانية�سعر/ �سعد مرزوق الأحبابي

�سعر: د. زكية مال اهلل - قطر

وش ذكرك

)ودائع من نور(

حرام أبكيك
تـــــــــــخـــــــــــرّيت الــــــــــــفــــــــــــراق ورحــــــــــــــــــت غـــــــــــادي

ـــــاعـــــر �ـــــــضـــــــادقـــــــه �ــــــضــــــاحــــــت بــــحــــ�ــــضــــره ـــــض ـــــ� م

ـــــي حـــــ�ـــــضّ بـــــــكـــــــل  ــــــــت  ــــــــي وف اين  ــــــافــــــه  حــــــ�ــــــض

ــــاعــــه ــــض ـــــــور الــــــــوقــــــــت � ـــــــج ــــك لــــــــو ي ــــت ــــب ــــض ــــ� ح

ـــــل ـــــاه ـــــــــــــــــــــــودادي كـــــــنـــــــت ج واثـــــــــــــاريـــــــــــــك ب

ـــــك ـــــل و�ـــــض دون  الـــــــــلـــــــــيـــــــــايل  تـــــــخـــــــّيـــــــلـــــــت 

ـــــي ـــــض ـــــاآ� ـــــــيـــــــعـــــــات.. وم �ــــــــضــــــــجــــــــون..ويــــــــل.. ل

ـــــــع ـــــــدام ـــــــــت م ـــــــى فـــــــــــرقـــــــــــاك كـــــــــــم هـــــــــّل ـــــــل ع

ــــــــــــــت الـــــــــيـــــــــوم جــــــايف ــــــــــدميــــــــــي.. كــــــنــــــت وان ن

ـــــــك هــــــــــــــاك كــــــــــل الـــــــــلـــــــــي بــــكــــيــــتــــه ـــــــل دخـــــــي

ـــــوين ـــــي ـــــــــــــو تــــــبــــــكــــــي ع عـــــــلـــــــى فــــــــــرقــــــــــاك ول

ــــــه ومتـــــــــــــاديـــــــــــــت بــــــــــــــــــودادي ــــــل ــــــف عـــــــلـــــــى غ

ــــــادي ــــــب ــــــع ـــــــــّوا ال ـــــــــض حــــــ�ــــــضــــــافــــــه والــــــــــــــــــذي �

ـــــــــــــر وقــــــــتــــــــي وعــــــــتــــــــادي وعـــــــــّديـــــــــتـــــــــك ذخ

ــــــــل ودمــــــــــعــــــــــي لــــــــــك يـــــــنـــــــادي عــــــلــــــيــــــك اقــــــــب

ـــــادي ـــــق ـــــت ـــــاع ـــــــت ْظـــــــــنـــــــــون كـــــــانـــــــت ب ـــــــْب و�ـــــــض

ـــــــا مـــــــــــــــدادي ـــــــه ـــــــّف ـــــــو�ـــــــض كــــــئــــــيــــــبــــــه مـــــــــــا ي

ــــــــــادي! واثــــــــــــــــــاري الــــــــوقــــــــت دونـــــــــــــك �ـــــضـــــي ع

ـــــــــــــــــادي ــــــت الأي ــــــق ــــــف ــــــى فـــــــــرقـــــــــاك وا�ــــــض عــــــل

غــــــــــرامــــــــــك مــــــــــــــــــــــات..يف حلـــــــظـــــــة عـــــــنـــــــادي

وكــــــــــــادي �ـــــــــضـــــــــّدك  مـــــــــن  ذاب  ـــــــــــوٍق  و�ـــــــــــض

ــــــــــــــــوؤادي ــــــــــــــــادى لــــــــــك ف ـــــــــــــو بــــــــالــــــــويــــــــل ن ول

للحب ودائع من نور..

ت�ضج باأعماقي كالناي امل�ضحور..

وللحب العابر فوق خطوط الوقت..

وحولك اجلنيات عرائ�ص وبنات احلور..

تزهو بثياب من �ضند�ص وحرير وا�ضتربق..

وتفوح بعطر وبخور..

لل�ضاعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�ضراف: خالد الظنحاين

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

يــــــــــاخــــــــــوي مــــــــاكــــــــّنــــــــه تــــــــــاأخــــــــــر �ـــــــضـــــــوؤالـــــــك

حــــالــــك كـــــيـــــف  يل  تــــــقــــــول  ل  نـــــــعـــــــم..  ـــــــــــــو..  ال

ـــــك ـــــال ـــــض ـــــ� ـــــــم مـــــ�ـــــضـــــغـــــلـــــنـــــي بـــــــكـــــــرث ات الـــــــعـــــــل

ـــــــــص الــــــلــــــي طــــــرالــــــك؟ ــــي و� ــــن ــــي ـــــــــــرك ف ـــــــــص ذك و�

ـــــــّن تـــــبـــــغـــــى الـــــــ�ـــــــضـــــــدق مــــــانــــــتــــــه حلـــــالـــــك ـــــــك ل

ــــــــــاح بـــــالـــــك ــــــــــرت ــــــــــون م ــــــــــك ـــــــي اي ـــــــض اأهـــــــــــــــــم �

ـــــــي تــــــركــــــنــــــي وجــــــالــــــك ـــــــل بــــــ�ــــــص اخلـــــــــفـــــــــوق ال

خـــــيـــــالـــــك ــــــــرد  ــــــــط ي راح  قــــــلــــــبــــــي  هــــــــــــــــذاك 

ـــــــا �ــــــضــــــهــــــرت الــــــلــــــيــــــل والـــــــلـــــــيـــــــل حــــالــــك ـــــــام ي

بـــــــدالـــــــك حـــــــبـــــــيـــــــٍب  بــــــلــــــقــــــا  ــــــــــــــــا  وان رّوح 

ــــــك ــــــال ـــــــا مــــــــلــــــــوك ومم ـــــــي ـــــــدن ـــــــــو تـــــ�ـــــضـــــبـــــح ال ل

ــــــــــرايل؟ ــــــــــص الـــــــلـــــــي ج ـــــاألـــــنـــــي و� الــــــــيــــــــوم تـــــ�ـــــض

بـــــحـــــايل؟ لـــــــك  و�ـــــــــص  احلـــــــــــال  كـــــيـــــف  تــــــقــــــول  ل 

ــــايل ــــض ــــــوفــــــك عــــــــن حـــــبـــــايـــــبـــــك � والـــــــــيـــــــــوم ا�ــــــض

اكــــــــيــــــــد عــــــــنــــــــدك نــــــــا�ــــــــص جـــــــــابـــــــــوا جمــــــايل

ــــايل ــــف ــــض ـــــــــا � ــــــاين والـــــــــــزمـــــــــــن م ــــــض ــــــ� غــــــــــــريك ن

الـــــــلـــــــيـــــــايل هــــــــــمــــــــــوم  بـــــــحـــــــمـــــــل  ـــــــــــــــا  ان ول 

ـــــــايل ـــــــض و� ــــــقــــــطــــــع  ت ـــــــل  ـــــــب ق ـــــــه  ـــــــّي ـــــــل ع رده 

عـــــــــــّزتـــــــــــايل دنـــــــــيـــــــــتـــــــــي  يف  ــــــــــذٍب  ــــــــــع ــــــــــت م

ــــــايل ـــــــــت غ ـــــــــّل ـــــــــا لجــــــــــــل عـــــيـــــنـــــيـــــك زع ـــــــــام وي

ـــــــــدايل ــــــٍب ب ــــــي ــــــب ـــــا ح ـــــق ـــــل ـــــى ت ـــــض ـــــ� ـــــــــه ع ـــــــــت وان

مــــــــايل ــــــــــــــــــص  را� دنــــــــيــــــــتــــــــي  يف  كـــــــــرامـــــــــتـــــــــي 
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أعالم عربية

�سعدي يو�سف

األخيرة  للمرة  العراق  يوسف  سعدي  الشاعر  غادر 
عام  البصرة  في  املولود  الشاعر  هذا  عاماً،  ثالثني  قبل 
1934، ظل يتنقَّل قبل ذلك بني الشرق والغرب بحثاً عن 
مستقّر. وكان قد ُسجن بعد »انقالب البعثيني« األول في 
واحدة  ليلة  قبل  سراحه  وأطلق   1963 )فبراير(  شباط 
ذهب  نفسه.  العام  أواخر  عليهم  القوميني«  »انقالب  من 

أقام لسنوات قبل أن  إلى طهران ودمشق ثم اجلزائر حيث 
يعود إلى وطنه بعد انقالب »البعثيني الثاني« في متوز )يوليو( 1968 وبعدما 
حاصره سؤال يشبه الكابوس: »هل أعود أم ال؟«، ولم تطل إقامته هذه املرة، إذ 
كان الوضع يترّدى. بعد رحيله، تنّقل سعدي بني مدن كثيرة: بلغراد، نيقوسيا، 
باريس، بيروت، دمشق، عدن.. ليستقر أخيراً في لندن، ويحصل على اجلنسية 

البريطانية.
سعدي في حله وترحاله ال يخرج عن مصير عاشه معظم الشعراء العراقيني 
الكبار: مثل اجلواهري، السياب، البياتي، نازك املالئكة يأخذهم املنفى إليه فجأة 
البعيد مصدراً شعرياً،  ثم يتركهم معلّقني حتى املوت. بينما تظل فكرة الوطن 

يتجّدد مع هموم أخرى.
العديد من اجلوائز في الشعر: كجائزة سلطان  نال الشاعر سعدي يوسف 
العويس، واجلائزة اإليطالية العاملية، وجائزة )كافافي( من اجلمعية الهلّينية.وفي 

العام 2005 نال جائزة فيرونيا اإليطالية ألفضل مؤلٍف أجنبّي.
املثال:   وللشاعر مؤلفات شعرية ونثرية وترجمات عديدة منها على سبيل 
 ،)1960( والرماد  النجم   ،)1955( لآلخرين  ليست  أغنيات   ،)1952( القرصان 
قصائد مرئية )1965(، بعيداً عن السماء األولى )1970(، مرمي تأتي )1983(، 
رواية   - الدائرة  مثلث   ،)1974( قصيرة  قصص   - املغربي  املنزل  في  نافذة 

)1994( ، حياة متخيلة )رواية مترجمة لديفيد معلوف 1996(، وغيرها الكثير.

�سباح باري�سي خفيف

غادرُت باريَس ُصبحاً ...
كان ُمنعَقدٌ من السحاِب شفيفٌ .

كان في شفتي بْردٌ ،
وُبْق�ي�ا نبيِذ الليِل

ألْ�َع�ُق�ها
ً تينا

قرنفلًة
ضوعاً من امرأٍةً تعبى من الليِل

وال�نُّْعمى ،
وحتَت قميصي النحُل والعَسُل .

أهو اخلريُف ؟
املمّراُت اكتسْت ذَهباًًّ يِرفُّ في الريِح.

باريُس التي ش��رَعْت تنأى
أُراقبُها من نافذاِت قطاٍر :

قطرُة ال�مطِر األولى ...
َت�ِغ�ي�ُم باريُس !

أدب عالمي

الك�سندر بو�سكني 

ألكسندر بوشكني أمير شعراء روسيا، ولد 
في موسكو في 26 مايو عام 1799 ونشأ في 
الترف.  حياة  تعيش  كانت  النبالء  من  أسرة 
كان والده شاعراً بارًزا فأسهم ذلك في إمناء 

موهبته الشعرية.
ترجع جذوره إلى أصول حبشية؛ فوالدته 

»ناديشد أوسيبافنا«، كانت حفيدة إبراهيم جانيبال 
األفريقي الذي كان من الضباط املقربني لدى القيصر بطرس األول، 
وشفتني  أجعد،  بشعر  متيَّز  حيث  اإلفريقية،  املالمح  بعض  ورث 

غليظتني. 
يعد من أعظم الشعراء الروس في القرن التاسع عشر، ولقب بأمير 
الشعراء. ودراسة هذا الشاعر تدفع إلى دراسة األدب الروسي جملة، 
نيقوال  األول حتى  بطرس  منذ  الروسية  القيصرية  مراحل  ومعرفة 
األول، وكذلك معرفة احلوادث التاريخية التي وقعت في النصف األول 
من القرن التاسع عشر. سّميت فترة إنتاجه بالعصر الذهبي للشعر 
التقارب بني األدب الروسي من جهة واآلداب  الروسي، وهو عصر 

العربية والشرقية من جهة أخرى. 
السلطات  كانت  االجتماعي، حيث  باالستبداد  عصره  أيضاً  عرف 
ُمرّكزة بني القيصر والنبالء، وكان بوشكني بإنتاجه الشعري يعبّر عن 
انحالل وسطه، ويطالب بحرية الشعب، بوصفه املرجع األول واألخير 
للسلطة، وكان أول من دعا إلى احلد من سيادة النبالء في روسيا، 
وكان ناقماً على مجتمعه مطالبًا بتقييد احلكم القيصري وإعالء شأن 

النظام الدميقراطي.
وبالرغم من أن بوشكني لم يعش أكثر من 36 عاًما، اذ توفي عام 
1837، فإنه قد ترك الكثير من اآلثار األدبية؛ لدرجة أن قّراءه يشعرون 

أنه قد عَمّر طويالً.
باختشي  »نافورة  القفقاس«،  »أسير  الشعرية:  مؤلفاته  ومن 
امللحمية  الوطنية  قصيدته  غدونوف«،  »بوريس  »الغجر«،  سراي«، 
»يفغيني  الشعرية  روايته  النحاسي«،  »الفارس  قصيدة  »بولتافا«، 
أونيغني«، »التراجيديات الصغيرة« ودراما أسطورية »عروسة املاء«، 
البستوني«،  بيلكني«. -»ملكة  قصيدة »بيت في كولومنا«، »قصص 

»دوبروفسكي« وغيرها الكثير.

»بال عنوان«

إن خدعتك احلياة، 
فال حتزْن، و ال تغضْب! 
في اليوم الشجي اهدأ، 

يوم الفرح، ثق، ال بد آت. 
القلب يحيا في املستقبل، 

فاحلاضر كئيب! 
كل شيٍء عابر، كل شيٍء سيمضي، 

و ما سيمضي - سيصبح أجمل.

هب ريح

األَّ ين�ضى ما�ضيه واأ�ضلفه، كيف عا�ضوا وعلى ماذا اعتمدوا يف حياتهم  »على �ضعبنا 

اأكرث اهتمامًا ببلدهم  اأ�ضبحوا  اأكرث، وعرفوا تراثهم،  النا�ص مبا�ضيهم  اأح�ص  وكلما 

واأكرث ا�ضتعدادًا للدفاع عنها«..

املغفور له باإذن اهلل  تعاىلال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »طيَّب اهلل ثراه«

اأمثال �سعبية:

� َصبرك على نفسك وال صبر الناس عليك 
يضرب املثل باإلنسان الذي يجب أن يتحمل املتاعب أو الصعاب ويتحمل 

همومه، من غير أن يعتمد على اآلخرين، وعليه أن يصبر ويتحمل.

� شيٍّ بالش ربحه بني 
إن اإلنسان يسعى للحصول على احلاجة بدون جهد أو عناء ويقال أيضا: 

إن )كفن بالش أريد أموت( ويدل هذا على طمع اإلنسان.

� شيء تعرفه وال شيء ما تعرفه
التي  التي يعرفها، وتكون أفضل من  يقال عن عالقة الشخص باحلاجة 

ال تعرفها.
 *من كتاب »األمثال واأللغاز« ل� عبيد بن صندل

كلمة ومعنى:

)مّرحت(
قال شاعر اإلمارات الكبير سعيد بن عتيج الهاملي:

ح�������ّي ال����ه����ي����ر ح����يّ����ا ب��ه
إرك����اب����ه  دّن  وال����س����ع����د 
م������ن ي�������وم غ�����لّ�����ج ب���اب���ه

وأي���������ام���������ه ل��������ي ل���ف���ت 
وال�������ف�������رق�������ا م�����ّرح�����ت
ي������ا ري�����ل�����ي م������ا وط����ت
وقول الهاملي )والفرقا مرحت( مبعنى أُنيخت على األرض ولقد جاء في 
أمرحه  وقد  قدره،  يجاوز  حتى  والنشاط  الفرح  املرح: شدة  العرب:  لسان 

غيره، واالسم املراح، بكسر امليم، وقيل: املرح التبختر واالختيال.
وهذا معنى ال يسعف املعنى النبطي هنا، لكنه جاء أيضاً في معنى ذلك 
النشاط  املرح وهو  : هو من  األثير  ابن  قال  اللسان،  املراح فذكر في  كلمة 
واخلفة التاء زائدة وهو من أبنية املبالغة، وأتى به في حرف التاء حمال على 

ظاهر لفظه، وفرس مُروحٌ وممرحٌ وممراحٌ: نشيط وقد أمرحه الكأل.
وناقة ممراحٌ ومُروحٌ: كذلك قال األعشى يصف ناقة:

ال��روم��يِّ كقنطرة  ح��رة  ت���ف���ري ال��ه��ج��ي��ر ب����اإلرق����اِلمرحت 
ولرمبا املعنى في الشعر النبطي هنا مأخوذ من ذلك املعنى الفصيح وهو 
أن الِركاب إذا أمرحت أي ُتركت تستريح ومترح استعادت نشاطها، فأصل 

معنى مّرحت أي تركت اإلبل تستريح ومترح لتستعيد نشاطها.
.*من كتاب »النبطي الفصيح« ل� سالم الزمر

كنايات مالحية �سعبية:

)هوامير السوق(
إنهم أكبر سلطة جتارية في السوق، فهم الذين يتحكمون في السعر وفي 
التجارة وفي العرض والطلب، ولهذا شبهوا بذلك.. أما ملاذا الهوامير وليس 
احليوانات  من  املتدني  حتى  شيء  كل  تأكل  الهوامير  ألن  ذلك  اجلراجير؟ 
واألسماك إلى جانب أنه كما هو معروف عنها الراحة والهدوء لساعات طويلة 

ولهذا أعطوا هذه الكنية.

)املاية سون(
املاية: حركة املد واجلزر.

سون: املوسم القمري.
بل  أثناء الصيد ليالً، فإن البحارة ال يذهبون عندما يكون القمر مكتمالً 
وتكون  ليالً  الراحة  إلى  تخلد  األسماك  ألن  الدامس،  الظالم  أثناء  يذهبون 

ساكنة حيث يسهل صيدها.
تضرب هذه الكنية لتوافق األمور من خالل الدالالت.

    *من كتاب »الكنايات الشعبية املالحية« ل� علي الدرورة.

عبارات:

)سود العني(
سود العني أو أسود العني هي من نوع املديح. ولكن عند توجيهها ملن قيلت 

له قد تؤخذ كنوع من املذمة إذا لم يفهمها.
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أحياناً تدفعك ثقافتك لزيارة بلدان ال تتوقع أنها 
ستأسرك أو تترك فيك أثراً.. ألن الثقافة في جانب 
يجعلك  وهذا  واملغامرة،  الفضول  على  تقوم  منها 
معرفة  وعن  وغريب،  مثير  موضوع  عن  تبحث 

جتارب إنسانية وقلَّ ما تتكرر، وهكذا..
التي  االشتراكية  البلدان  املثال،  سبيل  فعلى 
كانت في أغلبها منضوية ولوقت قريب حتت املظلة 
السياسية لالحتاد السوفييتي، لم يكن أحد ليسافر 
إليها سائحاً، بعد أن ظلت تخيفه الدعاية السياسية 
التي غالباً ما تقوم على قليل من الصدق وكثير من 
التوهم، مما جعل املواطن اخلليجي وكذلك مواطني 
إلى  السفر  األخرى، يخشى  العربية  البلدان  بعض 
ما  حينذاك  أهمها  األسباب  من  البلدان جلملة  تلك 
أشيع من »أن ال خدمات جيدة هناك« و »أن بعضها 
مباشرة  ليست  الطيران  و”رح��الت  آمنا«  ليس 
وهو  »طيرانهم«  استخدام  إلى  وبالتالي ستضطر 
ليس فارهاً وال مريحاً” وأن ال أحد سيسمع شكواك 
أو يحقق فيها إذا ما وقع لك مكروه في تلك البقاع.. 

وإلى آخر هذه الصور النمطية.

فني كهرباء قاد ثورة

فبولندا، وهذا هو رسمها الصحيح وفقاً ل�»معهد 
لألسماء  العربية  األل��ف��اظ  لضبط  خلدون  اب��ن 
البولندية بالعاصمة وارسو، دولة مترامية األطراف 
من دول شرق أوروبا املطلة على بحر البلطيق، يبلغ 

عدد سكانها 39 مليون نسمة، أما أراضيها فضعف 
حوالي  فهي  تقريباً،  مرات  أربع  اإلمارات  مساحة 
313 ألف كم مربع. وما كان أحد ليفكر بزيارتها 
سياحياً إلى وقت قريب، رغم اإلمكانيات الطبيعية 
الهائلة التي تتوافر عليها وترشحها بامتياز لتكون 
حتى  جذباً،  األكثر  السياحية  البلدان  قائمة  في  
حدث ما جعلها تختلف عما كانت عليه من قبل من 
حال؛ فهي من البلدان األولى التي غادرت في وقت 
وكان  »الشيوعي«  أو  االشتراكي  املعسكر  مبكر 
فني  مهنته  شخص  بفضل   ،1980 العام  في  ذلك 
كهرباء ُيدعى ليخ فاوينسا وينتمي إلى رابطة نقابة 
»التضامن« العمالية التي يعمل أفرادها في أحد أكبر 
موانئ البالد وأشهرها هو »ميناء غدانسك« الواقع 

ل. في اجلزء الشمالي من بولندا كما سنُفصِّ

غدان�سك.. مدينة حرة 

اسم  أعطى  أيهما  األمر  بادئ  املرء  على  يختلط 
غدانسك للثاني: املدينة أم امليناء فتكتشف أن املدينة 
هي التي أعطت امليناء اسمها بعد »الثورة« ليكون 
»ميناء غدانسك«، بعد أن كان اسمه »ميناء لينني«، 
أن  بعد  شهرتها  باملقابل  املدينة  أعطى  امليناء  لكن 
كانت أقل من مدينة عادية في تاريخ ما بعد احلرب 

العاملية الثانية.
سبق أن ُحكمت غدانسك من قبل اإلمبراطورية 
لذا يجد  األولى  العاملية  قبل احلرب  األملانية وذلك 

املرء أن أغلب سكان املدينة هم من اجلالية األملانية، 
كما أن اللغة األملانية فيها تكاد تبُز اللغة البولندية 
الرسمي  املستوى  على  أهميتها  إلى  وترتقي  األم، 
غدانسك  في  االبتدائية  امل��دارس  بعض  واألهلي. 

تدرس اللغتني معاً.

اإطاللة.. بحر ونهر 

مدينة غدانسك، حتى تفهمها جيداً ال بد لك من 
تخيّل شكل املثلث؛ إذا ما وقفت في امليناء أي في 
الِضلع  ُمشكالً  ُقبالتك  البحر  يكون  متاماً  الزاوية 
في  املدينة؛  ضلعاًً  ويسارك  ميينك  وعلى  القاعدة، 
جتد  التي  املنتجعات  تقع  املثلث  هذا  ضلعي  أحد 
من  الطبية،  والرعاية  والنفسية  البدنية  املتعة  فيها 
سابقا  عليه  يطلق  وكان  »سوبوت«  منتجع  أهمها 
املالهي  لكثرة  البولندي،  الشمال  كارلو«  »مونت 
في  واملنتجعات  منه.  القريبة  القمار  وأندية  الليلية 
الفنادق في غدانسك،  احلقيقة ال تبتعد عن منطقة 
»فوبوس«  واسمه  املدينة  في  الفنادق  أهم  فأحد 
نهر  على ضفتي  وتتمشى  تخرج  بسهولة  يجعلك 
»فيستوال« الذي يشق املدينة إلى قسمني. ينبع هذا 
النهر من جبال بارانيا في أقصى اجلنوب البولندي 
ويصب في بحر البلطيق شماالً حيث تطل املدينة، 
واملسافة التي يقطعها هذا النهر العنيد تقدر ب�1047 
النهر  من  قريب  املذكور  الفندق  باملناسبة،  كم.. 
فيستوال ما يجعلك حتظى بإطاللة بحرية ونهرية. 

سياحة
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غدانسك..
 مدينة 
ال تنطفئ شموعها

اإعداد : حممد ح�شن احلربي
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القلب رفيق  املدحجي، والفلسطيني دكتور جراحة 
أبوسمرا، والسوري الدكتور أحمد سنجاب رئيس 
قسم في أحد املستشفيات املهمة في وارسو . هذه 
األسماء وغيرها أعطت صورة المعة للعرب بخالف 
مسألة  وهذه  العالم.  في  األخرى  البقاع  من  كثيٍر 
لها  ُمصّدٍق  بني  وأنت  تسمعها  عندما  لها  تنتعش 
ومكذب، أما املفردات العربية التي تسللت إلى اللغة 

البولندية فعددها يفوق ال� 700 كلمة. 

كيف ت�سل غدان�سك؟ 

هو  املتحررة،  املدينة  ه��ذه  إل��ى  ال��وص��ول  إن 
ليحلم بها من عاش حقبة  لم يكن  التي  بالسهولة 
يذهب  امل��اض��ي:  ال��ق��رن  وستينيات  سبعينيات 
الشخص بتذكرته إلى مطار أبوظبي أو دبي ليطير 
طائرات  إحدى  على  يطير  أملانيا  ومن  أملانيا،  إلى 
غدانسك  مدينة  مطار  إلى  »اللوفتهانزا«  خطوط 
الدولي. والعودة بالطريقة نفسها. فهذه هي الطريق 
األسهل واألقصر رمبا حتى اآلن. وملناسبة الطيران 
األصدقاء،  أحد  نبه  كما  نظرك،  يلفت  والطائرات. 
صناعة  من  كلها  غدانسك  مطار  في  الطائرات  أن 
خرجت  »لقد  ُمعلقاً:  الصديق  ويقول  برازيلية. 
أمريكية  تنافسية  من  كلها  بولندا  بل  غدانسك 
أوروبية على الطائرات املدنية. والطائرات البرازيلية 
التي غالباً ما تأتي مبقعدين على اليسار ومقعدين 

على اليمني هي طائرات مريحة بشكل عام«.
تعد حرارة الطقس في مدينة غدانسك منخفضة 
مقارنة بشتاء اخلليج وليس صيفه، وبالتالي على 
الزائر أن يحسب حسابه من املالبس الثقيلة حتى 
وإن كان الفصُل صيفاً، فالليل في هذه املدينة غالباً 
ما يكون بارداً، أما أثناء النهار، فقد ترفع احلركة 

حرارة اجلسم لتصبح املالبس اخلفيفة محتملة. 
غدانسك، جميلة خصوصاً في الربيع والصيف 
التي  الطيبة  مبعاملتهم  شبابها  منها  واألجمل 
يعاملك بها ويحاول التعرف على ثقافتك، وأحسب 
منه  عانوا  الذي  االنغالق  سببه  إمنا  االهتمام  هذا 
سابقاً حيث االنفتاح على اآلخر لم يكن مسموحاً 

به حينذاك. 

الهندسة  فن  ُيدخل  أن  الزائر  امل��رء  بإمكان 
أكثر  تتّجلى  التي  اليومية  أجندته  في  املعمارية 
في الكاتدرائيات الكاثوليكية - وبولندا كاثوليكية 
بشكلها  التاريخية  »أولفا«  كاتدرائية  أهمها  من   -
املستطيل. وعندما متر مبثل هذه املعابد وهي دور 
عبادة، يلفت انتباهك الفن املعماري فيها واجلوانب 
الهندسية التي تعكس املعارف والعلوم في املراحل 

التاريخية املختلفة لتلك الشعوب. 
الشيوعي في  بالنظام  أطاحت  التي  الثورة  بعد 
بولندا، اعتبر ميناء غدانسك كحوض جاف محجاً 
التي  التمرد  شرارة  انطلقت  منه  حيث  للبولنديني 
حملتها حركة تضامن لتغير وجه بولندا وتسحبها 
األنسب  أنه  رأت  آخر،  في  وتضعها  معسكر  من 
لها، فقد انضمت بولندة إلى االحتاد األوروبي عام 

.2004
وحني  امليناء،  بوابة  على  تنطفئ  ال  والشموع 
تسأل: ملاذا هذه الشموع وفي هذا املكان بالذات؟؟، 
يقولون لك إن أول شخص سقط قتيالً من العمال 
كان في هذا املكان. وعلى مقربة ترى نصباً تذكارياً 
لقتالهم ممن أسهموا في نقل البلد من الدكتاتورية 
التي  احلرية  فيه  لهم  حتقق  عالم  إلى  الشيوعية 
كانوا يحلمون بها وقد حتققت مبقاييسهم. كذلك 
خالل  البلد  هذا  ملعرفة جتربة  املتطلع  الزائر  فإن 
انتقاله من حالة إلى أخرى يريدها، سيجد متحفاً 
كاملة؛  امللحمية  القصة  محتوياته  حتكي  خاصاً 

فاملتحف يؤرخ بالصورة والكلمة فصول املواجهة 
ونقلت  املاضي  القرن  ثمانينيات  في  وقعت  التي 

بولندا إلى دائرة أخرى كل ما فيها جديد. 
عدد  أن  البعض،  تهم  رمب��ا  التي  واملعلومة 
املسلمني في بولندا يبلغ ما يقرب من 50 ألفاً هم من 
تركيا والبوسنة والهرسك والشيشان والصومال، 
هيئة  وهنالك  مسجداً،   12 املساجد  عدد  يبلغ  كما 
الديني اإلسالمي« تأسست  االحتاد  تسمى »هيئة 
قبل 85 عاماً، تشرف على أغلب املساجد في البالد. 

وبحسب املستشرق يانوش دانيتسكي فإن الوجود 
اإلسالمي في بولندا عمره ستة قرون، حيث َقِدموا 

حوالي العام 1397ميالدية. 

بقعة قريبة للعرب 

فنية  مهرجانات  من  تخلو  ال  مدينة  وغدانسك 
ملوسيقى  اخل��ري��ف«  »مهرجان  فهنالك  كبيرة؛ 
الدولي  األغنية  »مهرجان  وهنالك  املخيم/اجلاز، 
الذي يبدأ في مدينتي وارسو وكراكوف لكن بعض 
الشعر  ومهرجان  املدينة.  هذه  في  تكون  فعالياته 
أن  كما  بياليستوك.  هي  قريبة  أخرى  مدينة  في 
واملهرجان  بيدغوز،  في  للسينما  مهرجاناً  هنالك 
الوطني لألغنية البولندية في أوبولوسكي.. احلياة 
على  تأثيره  له  الطقس  رمبا  ونشطة  متحركة  هنا 
أن  يعتقد،  ملا  وخالفا  الالفت  وإنتاجه.  اإلنسان 
وسائل النقل جيدة سواء كان باصات أو سيارات 

أجرة أو قطارات فوق األرض وحتتها.  
أما إذا أردت البحث عن مطاعم عربية فلن تعدم 
من يدلك عليها باسم مطعم كباب في مدينة غدانسك، 

والكباب يعني هنا الشاورما التركية األصل. 
والعرب عموماً لهم بصمتهم في هذه البقاع ولهم 
البولنديون  يذكرهم  كبار  أطباء  فثمة  جيد،  سجل 
من  بالبنان،  إليهم  ويشيرون  االحترام  من  بكثير 
بينهم: اليمنيان دكتور زراعة األعضاء عبدالسالم 
عبدالسالم  الباطنية  األمراض  ودكتور  الشرعبي، 
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من هنا وهناك

 الصينية 
شنشان فنغ 

تضرب كرتها 
نحو احلفرة 
الثامنة خالل 
اجلولة الثالثة 

من بطولة 
»أوميغا دبي 

ماسترز 
للسيدات« 

والتي أقيمت 
على أرض 

»نادي 
االمارات 
للجولف« 
)جيتي(.

 امرأة هندية حتتضن ولدها الذي يعاني من سوء التغذية في قرية 
بالتبور، وتوجد في الهند أعلى نسبة في العالم من األطفال الذين 

يعانون من سوء التغذية )جيتي(.

سائحون ميتّعون النظر بأفق املدينة وهم في مسبح على سطح فندق في 
سنغافورة التي استقطب أكثر من 13 مليون سائح العام املاضي )جيتي(.

عناصر اإلنقاذ يبحثون في األنقاض عن ناجني في بناء سكني منهار في مدينة »ننغبو« في 
الصني )جيتي(.

منسقة املوسيقى هافانا براون خالل حضورها حفل »مغنيات في اتش 1« لعام 2012 في 
»لوس اجنلوس« )جيتي(.

 دفعة جديدة من الشرطة الهندية في مقاطعة »جامو وكشمير« املتنازع عليها مع باكستان 
خالل استعراض في حفل التخرج )جيتي(.

بائعة في مخزن سالح في الواليات املتحدة تعرض احدى القطع للبيع. 
2012  )جيتي(.وقد سجلت الواليات املتحدة طلباً قياسياً على األسلحة اخلاصة في 

 الفرنسي جيسون المي يتصّدر املتسابقني في بطولة »كأس العالم« لبالد الشمال 
للتزلج في سباق عشرة كيلومترات في رمساو بالنمسا )جيتي(. 
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جمموعة من الكلمات التي ميكن كتابتها اأفقيًا 

وراأ�ضيًا يف الوقت ذاته، وهو ما يظهر من خلل 

كتابة مرادفات ومعاين الكلمات الآتية:

الكلمات المتطابقة

1 - أطهر ماء على وجه األرض
2 - شبيه ومرادف.
3 - من أنواع التمور

4 - وحدة عملة عربية

حتتوي هذه ال�ضبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�ضم

اإىل 9 خانات �ضغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام اللزمــة من 

1 اإىل9، �ضرط عدم تكرار الرقــم اأكــثـــر من مرة واحدة يف كل مربـــع كبري 
ويف كل خط اأفقي وعمودي.

سودكو

تراثيات..
>  ركب نحوي في سفينة في سفر له فقال للنوتي:
- هل حذوت شيئاً من النحو، أي عرفت قليالً منه؟

- قال : ال.
- قال: ذهب نصف عمرك إذاً.

أن تغرق، فنظر  السفينة  الريح وكادت  املوج وهاج واشتدت  البحر وعال  أن اضطرب  وحدث 
النوتي فرأى النحوي يرتعد من اخلوف فقال له: هل تعرف السباحة؟

قال: ال.
فقال له: إذاً ذهب عمرك كله!! 

ابتسم.. 
> غبي خرج ليالً من منزله فشاهده شرطي وسأله: ماذا تفعل؟

فقال: فارقني النوم وخرجت أبحث عنه!!

> األول: ألو.. األستاذ حسان موجود؟
الثاني: ال .. النمرة غلط.

األول : طيب ممكن تعطيني رقمه!!

لسان الحكمة..
>  ما أعان على املروءات إال النساء الصوالح.

> نوم أول الليل غنيمة آخره.
> من قبل معروفك فقد باعك مروءته.

عمودي

1 - طريق إماراتي سريع.
2 � والية أمريكية..

3 - موسيقي عربي قدمي »م« - 
أنثى اجلمل.

4 - عشب »م« - يجس بطرف 
اليد.

أق��وام حكموا مصر  5 -جمع - 
قدمياً.

إسالمي  مسجد   - حزنها   -  6
قدمي »م«.

7 - مدينة ليبية- جواب. 
8 - سقاية - دولة أوروبية.

9 - أحراش زراعية استوائية - 
طقوس دينية.

10 - لذات - مهرة في التصويب.

الكلمات المتقاطعة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �شامل

6 2 4 9

5 9 3

7 8 2

5 1 2

2 3 9

1 8 4

2 9 1 6

9 8

5 4 7 1
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نزهة

اأفقي

1 - جزيرة إماراتية.
الدوري األسباني  أندية  2 -من 

لكرة القدم.
 - »م«  الفاكهة  أن��واع  من   - 3

عبودية - حزن.
قدرات   - مضييء  كوكب   -  4

فائقة.
5 - مرض جلدي - شغف.

6 - مرض صدري »م« - نافية 
- جنيع.

7 -احلصني »م« - أعترف.
8 - من أنواع الزهور - حسرة.
9 - مزمار - خيالء في النفس.

تبجيل  ل��ق��ب   - ش���رع   -  10
وتفخيم.
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عزيزي القارئ.. نضع بني يديك سؤالني أجب عنهما بالشكل 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

ال�سوؤال الأول وجائزته : قلم فاخر

٭  يف اأي عام �ضدر املر�ضوم الحتادي رقم )43( بت�ضكيل جمل�ص 

وزراء دولة المارات العربية املتحدة وتعيني ال�ضيخ مبارك بن 

حممد اآل نهيان »رحمه اهلل« وزيرًا للداخلية، وحمودة بن علي 

»رحمه اهلل« وزيرًا للدولة لل�ضوؤون الداخلية؟ 

1- ديسمبر 1971    2- ديسمبر 1972    3- ديسمبر 1973

ال�سوؤال الثاين وجائزته : قلم فاخر

يف اأي اإمارة من اإمارات دولة المارات العربية املتحدة 

تقع منطقة )وعيب احلنه(؟

الفائز بالسؤال األول العدد »498«

الفائز بالسؤال الثاني العدد »498«

حل مسابقة العدد »498«:
حل السؤال األول: في يونيو عام 2004

حل السؤال الثاني: الياوي عطر زيتي يستخلص من صمغ الياوي ويستخدم 
دهناً لشعر الرأس أو عالجاً جلسم املريض من بعض األمراض اجللدية.

كوبون ال�سوؤال الأول العدد )505(

كوبون ال�سوؤال الثاين العدد )505(

مسابقة



من  يشتكي  الفجيرة  من  علي  سعيد  القارىء 
في  واستغراقه  العمل  خالل  كثيراً  ذهنه  تشتت 
»سوبرمان«  نفسه  يتخيل  حيث  اليقظة  أح��الم 
يصرع أعداءه ويجترح املعجزات ويجمع الثروات، 
األوقات  بعض  في  إحراجاً  له  يسبب  الذي  األمر 
كانت  إن  ويتساءل:  الطويل  »سرحانه«  بسبب 

حالته مرضية تستدعي العالج أم ماذا؟
الدكتور أحمد محمد  املشكلة على  طرحنا هذه 
وهدان رئيس قسم العلوم املساندة وعضو املجلس 
العلمي »ألكادميية العلوم الشرطية« الذي أفاد بأن 
عامة،  بصفة  اليقظة  أحالم  عّرفوا  النفس  علماء 
كما  حدوثها،  كيفية  لتفسير  نظريات  وصاغوا 
وكما  بها،  القدمية  اإلنسانية  احلضارات  اهتمت 
وتفسيرها حتى  باألحالم  املسلمون  العلماء  اهتم 
أصبح ذلك ِعلماً بحد ذاته عند كثير من املفسرين 

واملفكرين.
إلى  األح��الم  ُتقّسم  وهدان،  للدكتور  ووفقاً 
نوعني، النوع األول: يتمثل في األحالم التي حتدث 
عليه  يطلق  ما  فهو  الثاني:  النوع  أما  النوم،  أثناء 
»أحالم اليقظة« والتي ميكن تعريفها بأنها عبارة 
عن وسيلة نفسية يلجأ إليها الفرد إلشباع رغباته 
ودوافعه املكبوتة التي يكون حتقيقها أو إشباعها 
صعباً في الواقع احلياتي، فمن خاللها يرى الفرد 
رغباته ودوافعه قد حتققت في صورة موقف أو 
َحدث، فهي إذن استجابات في عالم اخليال بديلة 

لالستجابات الواقعية.
ويرى وهدان، أن أحالم اليقظة ميكن أن تخفف 
القلق والتوتر عند الفرد، حيث يلجأ معظم الناس 
مع  النفسي  للتكيَّف  كآلية  اليقظة  أح��الم  إل��ى 
حتديات ومشكالت الواقع والهروب منه، كالفقير 
والتفوق،  بالنجاح  يحلم  والطالب  بالثراء،  يحلم 
درجات  أعلى  إلى  قد وصل  أنه  يتخيَّل  والفاشل 
أحالمها،  ف��ارس  وتتخيل  حتلم  والفتاة  املجد، 
والصغير  واألشخاص،  األلوان  يتخيل  والكفيف 
الذي يجد في التخيل وأحالم اليقظة مهرباً ممتعاً 

عندما ال يجد ما يشغله أو يفعله.
ومن أهم العوارض التي تظهر على من يعانى 
الفرد ملدة طويلة،  انتباه  اليقظة تشتت  من أحالم 
وقد يؤدي به إلى االنفصال ولو حلظياً عن الواقع 
وال  اخلارجية،  املثيرات  إلى  ينتبه  فال  به،  احمليط 
يسمع النداءات املوجهة له، وردود أفعاله غالباً ما 
مع سلوكيات  متوازنة  غير  أو  معبّرة  غير  تكون 
اآلخرين من حوله، وفى كثير من احلاالت يكون 

إلى طموحاته ومن خاللها يتأمل اإلنسان ويعمل 
على حتقيق هذه التأمالت واخلياالت، ويطلق بنات 
تعتبر  وهنا  واإلبداعات،  االختراعات  في  أفكاره 
البشرى، وال  التقدم  ُسنًَّة من سنن  اليقظة  أحالم 
العالج،  يتطلب  نفسياً  مرضاً  أو  انحرافاً  تكون 
يوازن  الذي  املعقول  اإلطار  في  تكون  أن  بشرط 

بني اخليال والواقع مبتطلباته وإمكاناته.
مرضاً  يكون  اليقظة  ألحالم  الثاني  واجلانب 
حياة  التخيل  يستغرق  حني  نفسياً  وانحرافاً 
أنشطة  ممارسة  عن  تعرقله  درج��ة  إل��ى  الفرد 
حياته االجتماعية واالقتصادية والثقافية والعقلية 
وتشغل حيزاً كبيراً من التفكير والطاقة البشرية، 
وهنا يجب مواجهة االستغراق في التخيل وأحالم 
اليقظة بالعالج النفسي واالجتماعي، حيث يشكل 
االستغراق فيها هروباً من الواقع إلى اخليال، من 
دون بذل أي جهد حقيقي لتحويل اخليال إلى واقع 
اليقظة  ملموس، ويتوقف عند مجرد جعل أحالم 
وهمي  بشكل  طموحاته  إلشباع  ووسيلة  قناة 

وخداع عقلي.

ُبعد اجتماعي

الباحثة االجتماعية في هيئة  من جهتها، تقول 
الهالل األحمر مرمي الفزاري: إن من أهم األبعاد 
االجتماعية ألحالم اليقظة عدم الواقعية، والعيش 
في عالم خاص منعزل وعدم تقبُّل الواقع وتضييع 
الذهني  واإلنهاك  طويلة  لفترات  بالشرود  الوقت 

وقلّة اإلنتاج.
إلى  ُتفضي  اليقظة  أحالم  أن  الفزاري،  وترى 
يتضمن  الذي  احللم  مبثابة  فهي  والعبث،  الوهم 
مواقف تبعد متاماً عن قدرات الشخص ومواهبه 
وإمكانياته بحيث ال ميكن أبداً أن يحققها في حياته 
على أرض الواقع مهما بذل من جهد ومهما قدم 
من أعمال، أما حلم اليقظة املثمر فهو أيضاً فوق 
الواقع أو هو ما ُيحلّق في سماء اخليال واملثالية، 
بها  ع  تتقطَّ التي  الدرجة  إلى  بعيداً  ليس  ولكنه 
الواقع، وإمنا يحلّق في  اإلمكانيات والقدرات عن 
منطقة قريبة إلى حٍد معقول من هذه اإلمكانيات 
بحيث ميكن أن يكون هدفاً يسعى إليه في حياته 

ويتخذ الوسائل لتحقيقه. 
وتنصح الفزاري املستغرقني في أحالم اليقظة 
بالسيطرة على هذه األحالم والعمل وَشغل وقت 
قطع  وعدم  والقراءة  الرياضة  وممارسة  الفراغ 

األفكار إال مبا يفيد الشخص في الواقع.

اليومية  عاداته  مع  ُمتسٍق  غير  أو  غير مستجيب 
سواء في مواعيد تناول الطعام أم ساعات الدراسة، 

واالنشغال عن الفروض املنزلية أو العملية.
من  ج��زء  اليقظة  أح��الم  أن  وه���دان،  ويؤكد 
لها  يكون  أن  وميكن  والعقلي،  النفسي  السلوك 
مردود إيجابي حني حتّفز الشخص على االجتهاد 
أحالم  حتقيق  أجل  من  وإخ��الص  بجد  والعمل 
اليقظة على أرض الواقع، ومن جانب آخر قد يكون 
ألحالم اليقظة مردودات سلبية عكسية حني يترك 
بأحالم  َرهناً  نفسه وطموحاته ورغباته  اإلنسان 
وتسيطر  طويالً  وقتاً  فيها  يستغرق  التي  اليقظة 

عليه.
مع  املنطقيني  األس��وي��اء  إن  ق��ائ��الً:  ويتابع 
من  واقعهم  إل��ى  يعودون  ما  سرعان  أنفسهم 
األولى  للوهلة  ويدركون  عنه،  ينفصلوا  أن  دون 
أن هذه األحالم نعمة للتكيف نفسياً مع حتديات 
نفسه  الوقت  في  ويحاولون  واقعهم،  ومشكالت 
أرادوا  ما  إلى  للوصول  حتقيقها  على  اإلص��رار 
اإلميان  بأضعف  أو  األحالم،  هذه  خالل  حتقيقه 
االكتفاء بالتخيّل فقط، وينتهي بهم األمر عند هذا 
إلى  فيها  لالستغراق  يرضخون  الذين  أما  احلد، 
النفسية،  طاقاتهم  من  كبير  جزء  استنفاد  درجة 
فذلك يؤدي إلى اإلسراف في هذه األحالم بشكل 
ُعصابي َمَرضي وقد ينتهي األمر بالشخص إلى 

عدم القدرة على التمييز بني الواقع واخليال.

�سالح ذو حدين!

هي  اليقظة  أحالم  أن  وه��دان  الدكتور  ويرى 
سالح ذو حدين من الناحية النفسية، األول إيجابي 
فعن طريق هذا التخيل يستطيع اإلنسان أن يصل 

د. أحمد وهدان مرمي الفزاري

ما هي
مشكلتك؟

هذا الباب هو خدمة تقدمها »999« 

لقرائها الذين لديهم اأ�ضئلة اأو 

ت�ضاوؤلت عن اجلوانب النف�ضية التي 

ميرون فيها وكذلك لتثقيف القارئ 

باجلوانب النف�ضية

 للحياة الأُ�ضرية والعملية.

اإعداد: اأماين اليافعي
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أَتخيَّل نفسي 
»سوبرمان«!
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تغذية

اإعداد: با�شل ثريا 

القهوة.. 
ِمزاج وِعالج

يكرُث احلديث عن الأ�ضرار 

ال�ضحية والغذائية ل�ضرب 

القهوة وغريها من امل�ضروبات 

التي يدخل النب يف اإعدادها 

من دون اأن يكون كل ذلك 

مثبتًا علميًا، وباملقابل توؤكد 

درا�ضات علمية حديثة اأنه 

ميكن للقهوة اأن تكون مزاجًا 

وعلجًا للإن�ضان �ضرط 

تناولها باعتدال.

»999« التقت اأحلم الهاجري 

اأخ�ضائية التغذية يف 

»هيئة »ال�ضحة باأبوظبي 

- م�ضت�ضفى »املفرق«، والتي 

حتدثت عن الفوائد ال�ضحية 

والغذائية للقهوة.

من  كثير  تعّود  عن  ُيشاع  ما  على  ورداً  بداية 
حالة  ُيشّكل  مما  يومياً  القهوة  شرب  على  الناس 
دراسة  أن  الهاجري  أحالم  ذكرت  عندهم،  إدمان 
أجرتها منظمة الصحة العاملية أكدت أن مادة الكافيني 
املوجودة في القهوة ال تؤثر على الدماغ بالطريقة 
نفسها التي تؤثر بها املواد املسببة لإلدمان، ولهذا 
ال ميكن اعتبار القهوة والكافيني مسببني لإلدمان. 

فوائد الكافيني 

القهوة  في  املوجودة  الكافيني  مادة  تأثير  وعن 
إيجابياً على اإلنسان، أوضحت الهاجري أن احتواء 
التي تبلغ 300 ملجرام  الكافيني  القهوة على مادة 
في كل فنجان يجعلها عامالً مساعداً لإلنسان في 
مجاالت عدة منها: تعديل مزاجه النفسي، وزيادة 
والتعلّم،  والتركيز  واالنتباه  التيقظ  على  قدرته 
الذهني واجلسدي  أدائه  ذاكرته، وحتسني  وتقوية 
اليوم  في  فناجني   4 ع��دد  جت��اوزه  ع��دم  بشرط 
الواحد، ألن القهوة ليست املصدر الوحيد لإلنسان 
أخرى  مشروبات  وهناك  الكافيني،  على  للحصول 
غنية بالكافيني ميكن أن يتناولها اإلنسان يومياً مثل 

الشاي.
وأضافت: أن عوارض االنقطاع عن تناول القهوة 
والكافيني التي تصيب كثيراً من الناس املعتادين على 
شرب القهوة يومياً وفي وقت معني مثل الصداع أو 
لها  ليست  بالتعب،  الشعور  أو  الكسل  أو  اخلمول 
التي  القهوة  فناجني  وعدد  الكافيني  بكمية  عالقة 
يتناولونها يومياً، والدليل على ذلك أن بعض الناس 
الذين يقللون من شرب الكافيني والقهوة بالتدريج 
على أيام عدة ال يعانون من تلك العوارض، وكذلك 
فإن الكثير من املسلمني الذين ميتنعون عن شرب 
فنجان القهوة الصباحي املعتادين عليه خالل صيام 
شهر رمضان املبارك ال تظهر لديهم تلك العوارض.
ونصحت بإضافة احلليب إلى القهوة ملن يرغب 
ألن احلليب مُيكِّن اجلسم من احلصول على بعض 
الكافيني  أن  علماً  الكالسيوم،  من  اليومية  حاجته 
خسارة  إلى  يؤدي  كان  وإن  القهوة  في  املوجود 
يؤثر  ال  ولكنه  الكالسيوم،  من  قليلة  كمية  اجلسم 
احلوامل  نصحت  كما  العظام،  صحة  على  سلباً 
أي  يومياً  فقط  الكافيني  من  ملجرام  بشرب200 
جسم  امتصاص  ألن  فقط  قهوة  فنجاني  بحدود 

املرأة احلامل للكافيني أبطأ عن غيرها من النساء،
من  ب��دالً  العربية  القهوة  بشرب  نصحت  كما 
القهوة العادية أو األمريكية أو التركية ألنها أفضل 
الحتوائها على نسبة أقل من الكافيني، وكذلك بشرب 
الصحية  لفوائدها  نظراً  الشعير  من  املُعّدة  القهوة 

الكثيرة، ومنها خلوها من الكافيني ومساعدتها في 
إدرار البول،

م�سادات الأك�سدة 

األكسدة  مل��ض��ادات  اإليجابي  التأثير  وع��ن 
القهوة مثل مادة »البولي فينول«،  املوجودة في 
قهوة  فنجان  كل  أن  الهاجري  أح��الم  أجابت 
يحتوي ما بني150 و550 ملجراماً من مضادات 
األكسدة بحسب نوع النب املستخدم في إعداده، 
الكافيني  املنزوعة  وتلك  العادية  القهوة  وأن 
حتتويان على كميات متساوية من مضادات 
األكسدة، وال تؤثر إضافة احلليب أو مبيّض 
األك��س��دة  م��ض��ادات  كمية  على  القهوة 

املوجودة في القهوة أصالً،
وأضافت أن مضادات األكسدة املوجودة 

والوقاية،  اجلسم  مناعة  بزيادة  تسهم  القهوة  في 
القلبية  اجللَطات  مثل:  عدة  أم��راض  عالج  وفي 
الدم،  ضغط  وارت��ف��اع  والدماغية،والسرطان، 
الشيخوخة، والتجاعيد، وأمراض شبكية  وأمراض 
اخلاليا،  تلف  ومنع  اجلرثومية،  واألمراض  العني، 

وغيرها. 
وأشارت إلى أن شرب القهوة باعتدال من قبل 
مرضى القلب ال يؤثر في زيادة عدد نبضات القلب 

لديهم،

تخفيف الآلم 

ورداً على ما ُيشاع عن تسبب القهوة باجلفاف 
تناول  أن  الهاجري  رأت  للبول،  إدراره��ا  بحجة 
القهوة باعتدال هو أحد مصادر اجلسم من املياه، 
من  مل   150 على  قهوة  فنجان  كل  يحتوي  حيث 
املاء، وبالتالي فإن شرب 4 فناجني يومياً يوفر 600 
مل من املاء أي ما يعادل 40 % من حاجة اإلنسان 

اليومية.
وعن تأثير شرب القهوة على املصابني بحموضة 
املعدة أو بالقرحة، لفتت إلى أن الدراسات العلمية 

وكذلك  املعدة  حموضة  معدل  أن  أظهرت  احلديثة 
القرحة ال يرتبطان بالقهوة،

ونصحت املصابني بحموضة املعدة أو بالقرحة 
يتناولونها  التي  القهوة  فناجني  ع��دد  بتخفيف 
يومياً، وبعدم تناولها على معدة فارغة من الطعام، 
قوة  لتخفيف  القهوة  مبيض  أو  احلليب  وبإضافة 

النب،
األلم،  لتخفيف  القهوة  باستخدام  نصحت  كما 
علمية حديثة كشفت عن  أن دراسات  إلى  مشيرة 
املوظفني  بالكافيني  غناها  بسبب  القهوة  مساعدة 
في  )الكومبيوتر(  احلاسوب  على  يعملون  الذين 
ما  إذا  لديهم  والكتفني  الرقبة  آالم  من  التخفيف 
البدء بعملهم، وأنها تخفف من حدة  شربوها قبل 
األلم في العضالت الذي يشعر به بعض من ميارس 
الرياضة بشكل غير منتظم عبر إغالق مستقبالت 
تنشط  التي  الكيميائية  »أدينوساين«  ملادة  اجلسم 
عند اإلصابة بااللتهاب، وأنها تخفف آالم الصداع 
مع  تتوسع  التي  الدموية  األوعية  تضييق  عبر 
بعد  وم��ا  احليض  آالم  تخفف  وأيضاً  الصداع، 

العمليات اجلراحية،

�صرب القه�ة

العربية اأف�صل

الأنها منخف�صة

الكافيني 
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من أعظم وأكبر نعم الله علينا بعد إرساله رسوالً لنا 
بشيراً ونذيراً أن أنزل علينا هذا الكتاب اخلالد الذي ال 

يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.
وعجز العرب وهم أساطني اللغة والبالغة عن اإلتيان 
ولو بآية واحدة من هذا الكتاب املبني، وظهرت جماليات 
لغتنا العربية في القرآن بل زانها القرآن املعجز في آذان 

التالني لكتاب الله واملستمعني إليه.
والكل يعلم أن محاور القرآن خمسة، وهي العقيدة 

واألحكام والقصص واألمثال والدار اآلخرة.
اثنني  الله جتدها  األمثال في كتاب  إلى  وإذا نظرت 
وأربعني مثالً أولها قول الله تعالى: في البقرة: )كمثل 
الذي استوقد ناراً(، )أو كصيب(، )أن يضرب مثالً ما 
ينفقون  الذين  )مثل  كفروا(،  الذين  )ومثل  بعوضة(، 
أموالهم في سبيل الله(، )فمثله كمثل صفوان(، )ومثل 
)أيود  الله(،  مرضاة  ابتغاء  أموالهم  ينفقون  الذين 
الذي يتخبطه الشيطان(، وفي آل  أحدكم(، )كما يقوم 
ما  )مثل  النار(،  من  حفرة  شفا  على  )وكنتم  عمران: 
الشياطني(.  استهوته  )كالذي  األنعام:  وفي  ينفقون(. 
يونس:  وفي  الكلب(.  كمثل  )فمثله  األع��راف:  وفي 
الفريقني«.  الدنيا«. وفي هود: »مثل  »إمنا مثل احلياة 
من  »أنزل  املاء«،  إلى  كفيه  كباسط  »إال  الرعد:  وفي 
السماء ماًء فسالت أودية بقدرها«، »مثل اجلنة«. وفي 
ضرب  »كيف  بربهم«،  كفروا  الذين  »مثل  إبراهيم: 
النحل: »ضرب  الله مثالً«، »ومثل كلمة خبيثة«. وفي 
رجلني«،  مثالً  الله  «وضرب  مملوكاً«،  عبداً  مثالً  الله 
»وضرب الله مثالً قرية«. وفي الكهف: »واضرب لهم 
الدنيا«. وفي  مثالً رجلني«، »واضرب لهم مثل احلياة 
وفي  مثل«.  »ضرب  السماء«،  من  خرَّ  »فكأمنا  احلج: 
وفي  بقيعة«.  كسراب  »أعمالهم  نوره«،  »مثل  النور: 
أولياء  الله  دون  من  اتخذوا  الذين  »مثل  العنكبوت: 
من  مثالً  لكم  »ضرب  الروم:  وفي  العنكبوت«.  كمثل 
الزمر:  أنفسكم«. وفي يس: »وضرب لنا مثالً«. وفي 
الله مثالً رجالً«. وفي سورة محمد - صلى  »ضرب 
الله عليه وسلم -: »نظر املغشي عليه من املوت«، »مثل 
اجلنة«. وفي الفتح: »ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
اإلجنيل«. وفي احلشر: »كمثل الذي من قبلهم«، »كمثل 
التوراة«.  الذين حملوا  الشيطان«. وفي اجلمعة: »مثل 
وفي التحرمي: »ضرب الله مثالً للذين كفروا«، »وضرب 

الله مثالً للذين آمنوا«.
ومن بالغة وجمال الصياغة للغتنا العربية في القرآن 
أنك جتد كلمات تدور على األلسن جاء القرآن بأخلص 
منها وأحسن، فمن ذلك قولهم: القتل أنفى للقتل، مذكور 

في قوله: »ولكم في القصاص حياة«.
قوله  في  مذكور  كاملعاين،  املخبر  ليس  وقولهم: 

تعالى: »ولكن ليطمئن قلبي«.
وقولهم: ما تزرع حتصد، مذكور في قوله تعالى: 

»من يعمل سوءاً ُيْجَز به«.
تعالى:  قوله  في  مذكور  آذان،  للحيطان  وقولهم: 

»وفيكم سمَّاعون لهم«.
وقولهم: احلمية رأس الدواء، مذكور في قوله تعالى: 

»وكلوا واشربوا وال تسرفوا«.
في  مذكور  إليه،  أحسنت  من  شر  أحذر  وقولهم: 
قوله تعالى: »وما نقموا إال أن أغناهم الله ورسولُه من 

فضله«.
قوله  في  مذكور  عاداه،  شيئاً  جهل  من  وقولهم: 
تعالى: »بل كّذبوا مبا لم يحيطوا بعلمه وإذ لم يهتدوا به 

فسيقولون هذا إفك قدمي«.
قوله  في  مذكور  أوساطها،  األم��ور  خير  وقولهم: 
تعالى: »وال جتعل يدك مغلولًة إلى عنقك وال تبسطها 

كل البسط«.
وقولهم: من أعان ظاملاً سلطه الله عليه، مذكور في 

قوله تعالى: »كتب عليه أنه من تواله فأنَّه يضله«.
تعالى:  قوله  في  مذكور  د،  رمَّ أنضج  ملا  وقولهم: 

»وأعطى قليالً وأكدى«.
وقولهم: ال تلد احلية إال حية، مذكور في قوله تعالى: 

»وال يلدوا إال فاجراً َكفَّاراً«.
ومن بالغة لغتنا اجلميلة في القرآن أنك عندما جتد 
كلمة )احلق(، وكيف يستخدمها كتاب الله احلق يأتي 

مبعنى اجلرم: »ويقتلون النبيني بغير احلق«.
ومبعنى البيان: »اآلن جئت باحلق«.

ومبعنى املال: »وليملل الذي عليه احلق«.
ومبعنى القرآن: »بل كذبوا باحلق«.

ومبعنى الصدق: »قوله احلق«.
ومبعنى العدل: »وبني قومنا باحلق«.

ومبعنى اإلسالم: »فيحق احلق«.
ومبعنى املنجز: »وعداً علينا حقاً«.

ومبعنى احلاجة: »ما لنا في بناتك من حق«.
ومبعنى ال إله إال الله: »له دعوة احلق«.

ويراد به الله عز وجل: »ولو اتبع احلق أهوائهم«.
ومبعنى التوحيد: »وأكثرهم للحق كارهون«.

ومبعنى احلظ: »والذين في أموالهم حق معلوم«.
وكلمة )اخلير( جتد كتاب الله ذكرها مبعاني مختلفة:

من  عليكم  ينزل  »أن  القرآن:  به  ويراد  يذكر  اخلير 
خير من ربكم«.

ويراد به األنفع: »نأت بخير منها«.
ويراد به املال: »إن ترك خيراً«.

ويراد به ضد للشر: »بيدك اخلير«.
ويراد به اإلصالح: »يدعون إلى اخلير«.

بلساٍن عربي مبين
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إشراقات إيمانية

عجز العرب وهم 

اأ�شاطني اللغة والبالغة 

عن الإتيان ولو باآية 

واحدة من هذا 

الكتاب املبني

ويراد به الولد الصالح: »ويجعل الله فيه خيراً 
كثيراً«.

ويراد به العافية: »وإن ميسسك الله بخير«.
ويكون مبعنى النافع: »الستكثرت من اخلير«.

ومبعنى اإلميان: »ولو علم الله فيهم خيراً«.
ومبعنى رخص األسعار: »إني أراكم بخير«.

ومبعنى النوافل: »وأوحينا إليهم فعل اخليرات«.
ومبعنى األجر: »لكم فيها خير«.

ومبعنى األفضل: »وأنت خير الراحمني«.
واملؤمنات  املؤمنون  »ظ��ن  العفة:  ومبعنى 

بأنفسهم خيراً«.
ومبعنى الصالح: »إن علمتم فيهم خيراً«.

خيٍر  من  إليَّ  أنزلت  ملا  »إني  الطعام:  ومبعنى 
فقير«.

ومبعنى الظفر: »لم ينالوا خيراً«.
ومبعنى اخليل: »أحببت حب اخلير«.

ومبعنى القوة: »أهم خير«.
ومبعنى حسن األدب: »لكان خيراً لهم«.

ومبعنى حب الدنيا: »إنه حلب اخلير لشديد«.

وأما كلمة الدين فانظر إلى استخدام القرآن لها:
الدين: يذكر ويراد به اجلزاء: »مالك يوم الدين«.

ويراد به اإلسالم: »بالهدى ودين احلق«.
ويراد به العذاب: »ذلك الدين القيم«.

ويراد به الطاعة: »وال يدينون دين احلق«.
ويراد به التوحيد: »مخلصني له الدين«.

ويراد به احلكم: »ما كان ليأخذ أخاه في دين 
امللك«.

ويراد به احلد: »وال تأخذكم بهم رأفة في دين 
الله«.

الله دينهم  ويراد به احلساب: »يومئٍذ يوفيهم 
احلق«.

ويراد به العبادة: »قل أتعلّمون الله بدينكم«.
ويراد به امللة: »وذلك دين الَقيّمة«.

وفي باب الذكر جتد كتاب الله يستعمل الكلمة 
مبعاني شتى:

»فاذكروا  اللسان:  ذكر  به  ويراد  يذكر  الذكر: 
الله كذكركم آباءكم«.

ويراد به احلفظ: »فاذكروا ما فيه«.
ويراد به الطاعة: »فاذكروني«.

ويراد به الصلوات اخلمس: »فإذا أمنتم فاذكروا 
الله«.

ويراد به ذكر القلب: »ذكروا الله فاستغفروا«.
ويراد به البيان: »أوعجبتم أن جاءكم ذكر«.

ويراد به اخلير: »قل سأتلو عليكم منه ذكراً«.
ويراد به التوحيد: »ومن أعرض عن ذكري«.

ويراد به القرآن: »ما يأتيهم من ذكر«.
لذكر  »وإنه  ذكركم«،  »فيه  الشرف:  به  ويراد 

لك«.
ويراد به العيب: »أهذا الذي يذكر آلهتكم«.
ويراد به صالة العصر: »عن ذكر ربي«.

ذكر  إلى  »فاسعوا  اجلمعة:  صالة  به  وي��راد 
الله«.

وتتعجب من بالغة القرآن عندما جتد استعماله 
لكلمة الصالة:

اخلمس:  الصلوات  بها  وي��راد  تذكر  الصالة: 
»يقيمون الصالة«.

ويراد بها صالة العصر: »حتبسونهما من بعد 
الصالة«.

ويراد بها صالة اجلنازة: »وال تصل على أحد 
منهم«.

ويراد بها الدعاء: »وصل عليهم«.
ويراد بها الدين: »أصالتك تأمرك«.

ويراد بها القراءة: »وال جتهر بصالتك«.
ال��ص��الة: »وص��ل��وات  م��وض��ع  بها  وي���راد 

ومساجد«.
الله  »إن  واالستغفار:  املغفرة  بها  وي���راد 
ومالئكته يصلون على النبي«، فصالة الله تعالى 

املغفرة، وصالة املالئكة االستغفار.
ويراد بها اجلمعة: »إذا نودي للصالة«.

أما كلمة الفتنة فقد ذكرها القرآن مبعاني شتي 
تدل علي بالغة القرآن ومرونة لغتنا اجلميلة:

فهي تذكر، ويراد بها الشرك: »حتى ال تكون 
فتنة«.

ويراد بها القتل: »أن يفتنكم الذين كفروا«.
ويراد بها املعذرة: »ثم لم تكن فتنتهم«.

ويراد بها الضالل: »ومن يرد الله فتنته«.

ويراد بها القضاء: »إن هي إال فتنتك«.
ويراد بها اإلثم: »أال في الفتنة سقطوا«.
ويراد بها املرض: »يفتنون في كل عام«.

ويراد بها العبرة: »جتعلنا فتنة«.
ويراد بها العقوبة: »أن تصيبهم فتنة«.

ويراد بها االختيار: »ولقد فتنا الذين من قبلهم«.
ويراد بها العذاب: »جعل فتنة الناس«.

ويراد بها اإلحراق: »يوم هم على النار يفتنون«.
ويراد بها اجلنون: »بأيكم املفتون«.

والعجب العجاب من عظم بالغة القرآن الكرمي 
استخدام كلمة )كال(:

مبعنى  أحدهما:  وجهني:  على  القرآن  في  هي 
ال ومنه في مرمي: »اتخذ عند الرحمن عهداً كال«، 
»ليكونوا لهم عزاً كال«. وفي املؤمنني: »لعلي أعمل 
صاحلاً فيما تركت كال«، وفي الشعراء: »فأخاف 
وفي  كال«،  قال  ملدركون  »إنا  كال«،  يقتلون  أن 
سبأ: »أحلقتم به شركاء كال«. وفي سأل سائل: 
»ثم ننجيه كال«، »أن يدخل جنة نعيم كال«. وفي 
منشرة  يؤتى صحفاً  »أن  كال«،  أزيد  »أن  املدثر: 
كال«. وفي القيامة: »أين املفر كال«. وفي املطففني: 
الفجر: »فيقول  األولني كال«. وفي  »قال أساطير 

رب أهانني كال«. وفي الهمزة: »أخلده كال«.
فهذه أربعة عشر موضعاً يحسن الوقوف عليها.
»كال  املدثر:  في  ومنه:  حقاً  مبعنى  والثاني: 
»كال  القيامة:  وفي  تذكرة«.  إنه  »كال  والقمر«، 
التراقي«.  بلغت  إذا  »كال  العاجلة«،  حتبون  بل 
سيعلمون«.  كال  ثم  سيعلمون  »كال  النبأ:  وفي 
ما  ملا يقض  تذكرة«، »كال  إنها  وفي عبس: »كال 
بالدين«.  تكذبون  بل  اإلنفطار: »كال  أمره«. وفي 
وفي املطففني: »كال إن كتاب الفجار«، »كال إنهم 
الفجر:  األبرار«. وفي  كتاب  إن  »كال  ربهم«،  عن 
»كال  القلم:  وفي   .» دك��اً األرض  دكت  إذا  »كال 
ينته«، »كال ال  لم  لئن  إن اإلنسان ليطغى«، »كال 
تطعه«. وفي التكاثر: »كال سوف تعلمون، ثم كال 

سوف تعلمون، كال لو تعلمون«.
الوقف  يحسن  ال  موضعاً  عشر  تسعة  فهذه 
عليها. وجملة ما في القرآن ثالثة وثالثون موضعاً 
هي هذه: وليس في النصف األول منها شيء وقال 

ثعلب: ال يوقف على »كال« في جميع القرآن.

فانظر وتدبَّر كتاب الله بهذا املنظار الذي يثبت 
لك كم هي عظيمة من فضل الله لغتنا! وكيف أن 

الله أنزل كتابه بها )بلسان عربي مبني(.
فاحلمد لله أن جعلنا مسلمني، ونفهم العربية.



أن تكون األنظمة األمنية منفصلة عن أي جهة أو 
شركة لضمان احلماية األمنية«. 

مع  االرتباط  خالل  من   »999 »سيف  ويعمل 
نظام لإلرسال، فعند حدوث احلريق يرسل اجلهاز 
معلومات إلى غرفة العمليات توضح نوع وحجم 
احلريق ونوع التخزين في املخزن الذي شب فيه 
احلريق حتى يتمكن الدفاع املدني من معرفة طبيعة 
احلريق ونوعية املواد اخلاصة إلطفاء هذا احلريق. 
ومن اختراعاته التي لقيت اهتماماً في معرض 
يهدف  ال��ذي  الطفل«،  »مقعد  بأملانيا  »هانوفر« 
داخل  املنسيني  أو  العالقني  األطفال  حماية  إلى 

السيارات.
وهذا املقعد عبارة عن جهاز إلكتروني يقدم أربع 
وظائف، األولى إذا نزل األبوان من السيارة يقوم 
اجلهاز باالتصال بهاتف سائق السيارة ليذكره أن 
هناك طفالً في السيارة وفي حالة إذا نسي السائق 

بعد  اجلهاز  يقوم  مغلقاً  كان  أو  احملمول  الهاتف 
مبقدار  اخللفية  النوافذ  بفتح  أخرى  دقائق  ثالث 
خمس سنتيمترات، وبعد مرور ثالث دقائق يقوم 
التهوية  لضمان  املكيف  مروحة  بتشغيل  اجلهاز 
بتشغيل  اجلهاز  يقوم  دقائق  ثالث  وبعد  للطفل 
مصابيح التحذير األربعة للسيارة والزمور، وهكذا 
السيارة  هذه  في  مشكلة  هناك  أن  اجلميع  يعلم 

تتمثل في وجود طفل صغير في السيارة. 
األمنية  االختراعات  مجال  في  بداياته  وحول 
يقول أسامة: في السابق كانت هناك مشكلة فيما 
أاُلحظ  بدأت  حيث  املرورية،  بالدوريات  يتعلق  
كانت  السابقة  ال��دوري��ات  أن  عملي  خ��الل  من 
تستخدم نظام تتبع يسمح لسائق الدورية بإطفاء 
اجلهاز، وبالتالي يفقد املراقب في غرفة العمليات 
اإلشارة وتختفي هذه الدورية من املالحظة، وقد 
بعض  عن  اإلشارة  بغياب  الدورية  سائق  يتعلل 
األماكن، وهكذا طلب من إحدى الشركات إضافة 
خدمة متنع إضاعة اإلشارة أو إطفاء اجلهاز وقد 
وافقت هذه الشركة بتكلفة تقدر مبليون وأربعمائة 
ألف درهم، ولكني قدمت مقترحاً لتطوير اجلهاز 
اآلن  أما  اقتراحي،  ُطبِّق  وهكذا  درهم  16ألف  ب� 
فاملوضوع تغير وأصبحت الدوريات تطبق نظاماً 

حديثاً للغاية.
وفي ورشته الصغيرة، يعكف أسامة على تطوير 
أفكار جديدة خالل أوقات فراغه، بل وبات ُيشرك 
فيها ابنيه الصغيرين اللذين ُيظهران اهتماماً مماثالً 
باالبتكار واالختراع. ويقول أسامة وابتسامة من 
الرضا ترتسم على وجهه: »االختراع ليس مجرد 
متعة  ولكنه  العدم،  من  أشياء  إيجاد  في  هواية 
محاربة املجهول إليجاد اختراعات تساعد البشرية 

وتخدمها«.

مثل: خطوط الهاتف األرضي واخلطوط الالسلكية 
مثل: »الهاتف اخللوي«، كما ميكن أن يعمل على 
بل  تكملة  مجرد  ليست  امليزة  وهذه  البطاريات، 
السارق خط  فإذا قطع  تدخل في قلب االختراع، 
يعمل اجلهاز من خالل  التلفون أو الكهرباء مثالً 

البطارية ليؤدي مهمته األمنية. 
سمو  الفريق  بجائزة  االختراع  هذا  فاز  وقد 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زاي��د  بن  سيف  الشيخ 
الشرطي  لإلبداع  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 

في دورتها األولى في عام 2004. 
وهو   ،»999 »سيف  هو  آخر  اختراع  وهناك 
هذا  حالياً  ويطبق  احل��رائ��ق  إن��ذار  في  خ��اص 
االختراع في مستودعات »ميناء زايد« منذ 2009.

يقول أسامة عن هذا االختراع: إن نسبة احلرائق 
منذ  ولكن  امليناء،  في  مرتفعة  كانت  السابق  في 

تطبيق هذا النظام مت تسجيل حريق واحد فقط.
في  نظام  أول  أنه  االختراع  هذا  ومن مميزات 
بالدفاع  خاصة  السلكية  شبكة  عبر  يعمل  العالم 
املوجودة  األخرى  األمنية  األجهزة  بعكس  املدني، 
سواء  االتصاالت،  بشركات  املرتبطة  العالم  في 
كان االرتباط باخلطوط األرضية أم املتحركة، ألن 
استثنائية ألي  ميزة  يعتبر  منفصلة  إيجاد شبكة 

نظام أمني. 
ويوضح قائالً: »إن أي نظام يرتبط أمنياً بأي 
بحد  أمنياً  اختراقاً  يعتبر  كانت  أياً  أخرى  جهة 
ذاته، ألنه في حالة وجود عطل فني في الشركة 
أو اجلهة االتصالية يكون النظام األمني مكشوفاً، 
األجهزة  تطرح  وعندما  احلماية،  تنقطع  وهكذا 
األمنية في األسواق تكون ُعرضة لالختراق، ألن 
دائماً  يحاولون  الذين  املجرمني  من  الكثير  هناك 
كسر هذه األنظمة األمنية واختراقها، ولهذا يفضل 
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ما الذي يجمع بني »اإلنذار فوق املبكر« و»سيف 
999« و»مقعد الطفل«؟ 

فني  يعمل  واحد  ملخترع  اختراعات  ثالثة  إنها 
االختراعات  وهذه  أبوظبي،  شرطة  في  اتصاالت 

املبتكرة ليست إال قمة جبل اجلليد!
في  يعمل  الذي  إسماعيل  أحمد  أسامة  يركز 
العامة للعمليات املركزية بشرطة أبوظبي  اإلدارة 
كفني اتصاالت منذ 12 عاماً على اختراع أجهزة 
وحلول ذات طابع أمني تعزز من السالمة واألمان 

وبتكلفة أقل بكثير مما تقدمه الشركات الكبرى.
ومن خالل ورشة صغيرة هي عبارة عن غرفة 
في منزله ابتكر أسامة العديد من االختراعات التي 
مت تطبيقها عملياً وبنجاح في العديد من العمليات 

األمنية.
ومن أبرز اختراعاته نظام »اإلنذار فوق املبكر« 
في  آخر  جهاز  بأي  ربطه  بإمكانية  يتميز  الذي 
سريع  بأنه  ميتاز  كما  نوعه،  كان  مهما  العالم 
اجلهاز  ولهذا  وزم��ان.  مكان  أي  في  ويستخدم 
40 وظيفة أمنية، ويعمل هذا اجلهاز على األبواب 
والنوافذ واخلزائن، وفي حالة فتح الباب أو كسر 
النافذة أو اخلزنة يقوم اجلهاز باالتصال تلفونياً 
ملنظومته  اختراق  وجود  ليؤكد  البيت  بصاحب 
األمنية، وميكن برمجة هذا اجلهاز على أي هاتف 
أو  العمليات  غرفة  مع  ربطه  ميكن  كما  محمول، 

أقرب مركز للشرطة. 
ويقول أسامة: إن للجهاز القدرة على العمل بكل 
الطرق املمكنة من خالل ربطه بالشبكات السلكية 

اإعداد: لرا الظرا�شي  - ت�شوير: حممد علي

علوم و تكنولوجيا
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من أبوظبي..
اختراعات أمنية ُمفيدة
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في
المقص

معلــق ريا�ضـــي

هناك 
أجيال كثيرة قد ال تعرف عالقة كرة القدم اإلماراتية ببطولة »كأس اخلليج العربي لكرة 

القدم«، متى وكيف بدأت وحتت أي ظرف كانت؟ 
تعود أول مشاركة إماراتية في كأس اخلليج العربي لكرة القدم إلى الدورة الثانية 
التي أقيمت في العاصمة السعودية »الرياض«، وحتديداً في ملعب »امللز« في الفترة من 

15 وحتى 28 مارس عام 1972.
ولهذه املشاركة قصة بدأت أحداثها بعد قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة في 2 ديسمبر عام 1971، وكان 
ال بد للكرة اإلماراتية أن يكون لها حضور خارجي، فكانت بطولة »كأس اخلليج العربي لكرة القدم« هي األقرب، 
وهي املتنفس الكروي لنا في اخلليج بعدما انطلقت نسختها األولى عام 1970 في البحرين، مبشاركة أربعة 

منتخبات هي: »الكويت والسعودية وقطر والبحرين« البلد املنظم.
وعلى العموم، اجتمع احتاد اإلمارات لكرة القدم آنذاك برئاسة املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك بن 
محمد آل نهيان الذي يعتبر أول رئيس »الحتاد اإلمارات لكرة القدم«، حيث تولى املهمة من عام 1971 وحتى 
عام 1973، وقرر املجتمعون املشاركة في بطولة كأس اخلليج بالرياض على الرغم من أن البطولة كانت على 
بعد أقل من ثالثة أشهر، ومع ذلك أصّر احتاد الكرة اإلماراتي على املشاركة على الرغم من عدم وجود دوري 
محلي آنذاك، وعدم وجود مدرب للمنتخب أو كادر إداري له، على اعتبار أن األمور كانت في بداياتها، ومع ذلك 

كان التحّدي األكبر هو املشاركة حتت أي ظرف.
وقد متت تسمية املرحوم شحته اإلسماعيلي، وهو مدرب »النادي األهلي« في دبي مدرباً للمنتخب اإلماراتي، 
واألخ العزيز جمعة غريب شفاه الله تعالى مديراً للمنتخب، وطلب منهما تشكيل فريق للمشاركة في هذه البطولة.

وبناًء على ذلك، مت اختيار املجموعة األكبر من الالعبني من أندية »األهلي« و»النصر« في دبي، و»العروبة« 
و»اخلليج« في الشارقة، باإلضافة إلى العبني من »النادي األهلي« سابقاً في العاصمة أبوظبي.

ونظراً لضيق ذات اليد في تلك الفترة، أقام االحتاد اإلماراتي لكرة القدم معسكراً تدريبياً في دبي، ومت نقل 
بعض الالعبني الطلبة من إمارة الشارقة للدراسة في مدارس دبي، ومت تسكني الالعبني في فندق »اخلليج الكبير« 
مقابل العبرات، وَجَرت التمارين في امللعب الترابي لنادي »األهلي« بدبي، نظراً لعدم وجود مالعب مزروعة،  
وألن الشيء بالشيء يذكر، فأول ملعب مزروع في دولة اإلمارات كان ملعب نادي »الشعب« بالشارقة في 

أواخر السبعينات.
والستحالة إقامة مباريات ودية للمنتخب اإلماراتي مع فرق خارجية، استعاض شحته اإلسماعيلي مدرب 
املنتخب عن ذلك مبباراتني مع العبني محليني مت جتميعهم من فرق مختلفة، ومبباراة ثالثة أقيمت في أبوظبي مع 

فريق »النادي األهلي« الظبياني سابقاً، وعلى ضوء تلك املباراة مت ضم العبني من أبوظبي.
وبعد ذلك االستعداد املتواضع، وصل منتخب اإلمارات إلى الرياض، وهو الوليد اجلديد والعضو اخلامس في 
البطولة، وكانت ضربة البداية مقابلة منتخب قطر الذي يعتبر أكثر خبرة وحضوراً بحكم مشاركته في النسخة 
األولى من البطولة، ومتّكن منتخب اإلمارات من تسجيل أول انتصار له بعد قيام االحتاد في أول مباراة خارجية 
بهدف ُسّجل في أول دقائق املباراة بإمضاء سهيل سالم هداف »النادي األهلي« في دبي، والذي أحرز أول 
هدف دولي لإلمارات. وبهذا االنتصار، تّوج منتخب اإلمارات باملركز الثالث بعد الكويت والسعودية، وقبل قطر 

والبحرين التي انسحبت من البطولة.
هذه قصة املشاركة اخلارجية األولى لكرة القدم اإلماراتية، لتتواصل بعدها املشاركات واإلجنازات اخلليجية 

والعربية والدولية.
وفَّق الله تعالى منتخبنا الكروي، ليحقق لنا مزيداً من اإلجنازات الرياضية التي نفخر بها، كما فخرنا بأول 

مشاركة ملنتخبنا في الدورة الثانية من »كأس اخلليج العربي لكرة القدم«.

ضربة البداية
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األنظار  القدم فإن كل  األمر بكرة  يتعلّق  عندما 
تبدو شاخصة نحو التغييرات الكبيرة التي طرأت 
على اللعبة خالل السنوات األخيرة، بعدما شهدت 
نقلة كبيرة على مستوى عقود الرعاية أو صفقات 
انتقاالت الالعبني أو االستثمارات التي دخلت اللعبة 

من الباب الواسع.
الكرة  سماء  في  العربي  احلضور  يكون  قد 
الالعبني  عدد  يتعد  لم  حيث  َخجوالً،  األوروبية 
في  ناجحاً  تاريخاً  حققوا  أو  شهرة  نالوا  الذين 
مالعب القارة العجوز عدد أصابع اليدين، وإن كان 
ماجر  رابح  اجلزائري  اآلن  حتى  أبرزهم  يزال  ال 
الذي نال لقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع بورتو 
النهائي الشهير أمام بايرن ميونيخ  البرتغالي في 

األملاني.
وقد شهد عالم كرة القدم تغييرات كبيرة خالل 
العقد األخير خصوصاً مع حتول اللعبة إلى جتارة 
»أفيون  البعض  يعتبرها  قد  لعبة  أكثر منها مجرد 
التوجه  إلى  املستثمرون  سارع  حيث  الشعوب« 
أسهمت  كبيرة،  مالية  مبالغ  لوضع  أوروبا،  نحو 
في حتريك حركة االقتصاد، ورسمت معالم خريطة 

جديدة في العديد من الدول.
وقد تنافس الروس وأهل شرق القارة الصفراء 
مع الغرب وكذلك مع العرب الذين سّجلوا حضوراً 

بارزاً ومميزاً في عالم اللعبة مالياً واستثمارياً.

حقبة من�سور بن زايد

إال  املستديرة،  الساحرة  لعالم  للمتابع  ميكن  ال 
أن يتوقف كثيراً وكثيراً جداً، عند اخلطوة الكبيرة 

والرائدة التي قام بها سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاسة، باإلعالن عن شراء نادي مانشستر سيتي 

اإلجنليزي.
االقتصادي  فكره  خالل  من  سموه  جنح  وقد 
نقلة  إحداث  في  الرياضية  ورؤيته  واالستثماري 
كبيرة »للستيزنس« الذين كان فريقهم »السماوي« 
مجرد رقم عادي في عالم اللعبة في بالد الضباب.

النادي  ش��راء  خ��الل  من  سموه،  أضفى  وق��د 
واالستثمار القوي في استقدام العبني كبار ومدرب 
إعادة  في  مانشيني  روبرتو  اإليطالي  هو  قدير 
البريق إلى النادي الذي عاد ليعتلي منصة التتويج 

عبر الفوز بلقب البرميير ليغ في املوسم املاضي.
فكان  عاملية  صفقات  أي��ض��اً  ال��ن��ادي  وأب���رم 
التعاقد مع اإليطالي بالوتيلي والبلجيكي كومباني 

والفرنسي سمير نصري واألسباني ديفيد سيلفا 
دزيكو،  والبوسني  وتيفيز  اغويرو  واألرجنتينيني 
حتى بات لدى الفريق تشكيلة يحسد عليها من ِقبل 
اإلجنليزي  ال��دوري  في  واملنافسني  اخلصوم  كل 
وفي أوروبا، وإن كان الفريق لم يحقق النجاح قارياً 
بعدما وّدع منافسات دور املجموعات لبطولة دوري 

األبطال للمرة الثانية على التوالي.
وقد أعلنت رابطة الدوري اإلجنليزي املمتاز أن 
»مانشستر سيتي« حامل لقب البطولة في املوسم 
املاضي يتصدر ِفَرق البطولة في األموال املدفوعة 
إلى وكالء الالعبني، مما يدل على حجم الصفقات 

الكبيرة التي أبرمت خالل األشهر املاضية.
وسدد سيتي مبلغ 10.54 مليون جنيه استرليني 

لصالح الوكالء.
بعدما  الثاني،  املركز  في  العريق  ليفربول  وحلَّ 

الكرة األوروبية 
مربط خيل العرب.. استثماريًا  

حتقيق: علي حممد 
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»ميالن«. وبدأت رعاية »طيران اإلمارات« مليالن في 
العام 2007، لتعود الشركة وتوقع عقداً جديداً في 
املوسم 2009 - 2010 لرعاية »الروسونيري« بعقد 
بلغت قيمته 60 مليون يورو، وملدة خمس سنوات، 
مع وضع اسم الشركة على قمصان النادي العريق.
مع »نادي  اتفاقاً  الشركة اإلماراتية  أبرمت  كما 
هامبورغ األملاني« العريق، رغم ابتعاد الفريق عن 

منصات التتويج في العقد األخير. 

دخول قطري جديد

عقود  عبر  اإلم��ارات��ي  االستثماري  النجاح 
الرعاية، شّجع وألهب حماس القطريني، فكان العقد 
الرعاية من خالل  األضخم على مستوى صفقات 
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع »قطر 
اتفاق مع برشلونة  إلى  التي توصلت  فاونديشن« 
املؤسسة  شعار  وض��ع  مبوجبه  يتم  اإلسباني، 
القطرية على قمصان الفريق الكاتالوني ملدة خمس 

سنوات مقابل 166 مليون يورو.
العقد القطري أسال لعاب املسؤولني الكتالونيني، 
النادي عن تراث  العقد، ليتخلَّى  الذين وافقوا على 
عريق وتاريخي بعدم وضع إعالنات مدفوعة على 

قمصان رجال ملعب »كامب نو«. 
»بارك  ملعب  إلى  القطري  االستثمار  وسيمتد 
دي برنس« اخلاص بنادي باريس سان جيرمان، 
إذ بعدما اشترته »شركة قطر لالستثمار« سيشهد 
امللعب أعمال جتديد حتى يكون جاهزاً الستضافة 

مباريات »كأس أمم أوروبا« التي ستقام في فرنسا 
عام 2016. وستعمد الشركة إلى بناء منصة جديدة 
للصحفيني  خاصة  أماكن  وبناء  املقاعد  واستبدال 
وزيادة سعة امللعب لتصل إلى 60 ألف متفرج بقيمة 

قد تصل إلى 50 مليون يورو.

ت�ساوؤلت

مبالغ  العرب  يدفع  »ملاذا  البعض:  يتساءل  قد 
طائلة من أجل األندية األوروبية«؟

ويقول محللون إنه يجب النظر في ذلك من خالل 
رغبة العرب في االستثمار الناجح مالياً في األندية 
اسم  ذلك يشكل فرصة إلبراز  أن  كما  األوروبية، 
ومكانة دول وشركات عمالقة وجدت لها مساحة 
بل  وحسب،  العربي  الوطن  مستوى  على  ليس 

وحتى عاملياً.
الكبيرة  والدعاية  الناجح،  املالي  فاالستثمار 
اسمها  تضع  التي  الشركات  عليها  حتصل  التي 
على قمصان األندية، كلها عوامل دفعت الشركات 
قمصان  على  اسمها  لوضع  السعي  إلى  العمالقة 
الفرق األوروبية، إذ كيف ميكن التغاضي عن أهمية 
اسم طيران االحتاد في ملعب املان سيتي، وملعب 

اإلمارات اخلاص بنادي ارسنال؟
عائدات  من  استفاد  فقد  برشلونة  ن��ادي  أما 
منو  في  أسهم  مما  قطر«  »مؤسسة  مع  الصفقة 
املائة خالل املوسم  النادي بنسبة 13 في  إيرادات 
2010 - 2011 لتتجاوز عتبة ال�650 مليون دوالر 

تعاقدات  إبرام  إلى  النادي  دفع  األولى، مما  للمّرة 
كان آخرها استقدام الظهير الدولي خوردي البا من 
فالنسيا بعد تألقه مع منتخب »الالروخا« في يورو 

.2012
في  الرياضية  األعمال  مجموعة  أعلنت  وق��د 
السنوي  تقريرها  في  البريطانية،  »ديلويت« 
القدم  كرة  في  األوس��ط  الشرق  استثمارات  أن 
لعوائد  قياسية  مستويات  مع  تزامنت  األوروبية 

االندية الرياضية.
ووفقاً للتقرير, فقد حققت عائدات أهم 20 نادياً 
لكرة القدم  منواً بنسبة ثالثة في املائة سنوياً خالل 
العائدات  اجمالي  ليتخّطى   2011  - 2010 املوسم 
حركة  إل��ى  جزئياً  ويعود  دوالر  مليارات  ستة 
األوسط،  الشرق  منطقة  من  اآلتية  االستثمارات 
النوادي  بني  ومن  وقطر.  اإلم��ارات  من  وحتديداً 
أندية  استفادت خمسة  التقرير،  في  املدرجة  ال�20 
من اتفاقيات رعاية قميص الفريق التي أبرمت مع 

مؤسسات وشركات في الشرق األوسط. 
ويرد من بني هذه األندية مانشستر سيتي عبر 
بن  منصور  الشيخ  سمو  قبل  من  شرائه  صفقة 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
مللعب  االحت��اد  طيران  ورعاية  الرئاسة،  ش��ؤون 
على  إيجاباً  انعكس  الفريق، مما  النادي ولقمصان 
النادي »فنياً« فاستعاد مكانته بني كبار »البرميير 
املاضي  املوسم  اللقب في  إحراز  ليتمكن من  ليغ« 
للمرة األولى بعد 44 سنة من الغياب عن منصات 

التتويج.
سان  باريس  استفادة  كانت  فقد  فرنسياً،  أما 
االستثمار  من  استفاد  بعدما  مزدوجة،  جرمان 
إن  قيل  صفقة  في  النادي  أسهم  بشراء  القطري 
على  ساعد  ساركوزي  السابق  الفرنسي  الرئيس 
»طيران  جانب صفقة  إلى  النادي،  إلنقاذ  حتقيقها 
اإلمارات« التي تضع اسمها وشعارها على قميص 

النادي الباريسي.

ملاذا اأوروبيًا ولي�س عربيًا؟

البعض  ي��راود  قد  ال��ذي  األب��رز،  السؤال  أم��ا 
إلى أوروبا، وعدم  العرب  حول حتّول املستثمرين 
خوضهم غمار هذه التجربة في املالعب العربية، فقد 
ال يكون اجلواب يحتاج إلى الكثير من العناء. ويقول 
محللون: إن أي استثمار عربي في األندية احمللية 
سيكون استثماراً خاسراً بكل املقاييس، وذلك بسبب 
غياب العائدات املالية الكبيرة من البطوالت احمللية 
التي تقدم مبالغ »خجولة«  البطوالت اآلسيوية  أو 
قد ال تكون كافية ملنحها مكافآت فوز لالعبني جّراء 
انتصاراتهم في مباريات املسابقة القارية، من دون 
أن نغفل ضعف العائد من النقل التلفزيوني احمللي 

واآلسيوي على حٍد سواء.
ساحات  عن  العربي  الغياب  أن  ندرك  أن  يبقى 
التنافس والتميز رياضياً، بدأ يتحول نحو جناحات 
جديدة في عالم االستثمار املالي في كبرى األندية 
األوروبية، أمالً في أن نصل إلى اليوم الذي نرى 
ناجح  استثمار  بذور  لزرع  املناسبة  األرضية  فيه 

اقتصادياً وفنياً في األندية العربية.

بارك  كوينز  جاء  بينما  جنيه،  مليون   8.60 دفع 
رينجرز الذي يحتل قاع الترتيب في الدوري حالياً 

6.82 مليون جنيه.

التاريخ العربي

وال يعتبر االستثمار العربي جديداً في املالعب 
الفايد خطوة  املصري محمد  اتخذ  فقد  األوروبية، 
جريئة بشراء نادي فولهام الصغير في العام 1997. 
ورغم أن جتربة الفايد لم تكن مشجعة كثيراً بسبب 
فشل امللياردير املصري في إحداث نقلة كبيرة في 
إلى  السعي  له  يحسب  كان  وإن  الصغير،  النادي 
ضمان استمرار الفريق في عالم األضواء وهو ما 
حتقق رغم حاالت التبديل والتغيير التي طرأت على 

الفريق الذي مرَّ على قيادته أكثر من مدرب.
األردني  األعمال  رجل  أقدم  فقد  أملانيا،  في  أما 
حسن عبد الله إسميك، وبعد احلصول على موافقة 
أسهم  49٪من  شراء  على  األملانية  األندية  رابطة 
في  ينافس  الذي   ،1860 العام  في  ميونيخ  نادي 
العربي  كان  اإلجناز  وبهذا  الثانية،  الدرجة  دوري 
الوحيد الذي ميتلك عدداً من األسهم في ناٍد أملاني.

أما في اسبانيا، فقد اشترى القطري الشيخ عبد 
الله بن ناصر آل ثاني نادي »ملقة اإلسباني«، في 
36 مليون يورو، شاملة  2010 مقابل  العام  أوائل 
في  نادياً  ميتلك  عربي  أول  فكان  النادي،  ديون 

إسبانيا.
وقد تبدو الصفقة القطرية لنادي ملقة إيجابية، 
في دوري  أن يحجز مكاناً  الفريق  بعدما استطاع 
أبطال أوروبا للمرة األولى في تاريخه، بل واألهم 
جتاوز عقبة دور املجموعات كمتصدر رغم وجود 

العمالق اإليطالي إي سي ميالن.
النادي  منها،  يعاني  التي  األب��رز  املشكلة  لكن 

اإلسباني، تتمثل في املشاكل املالية التي يعاني منها، 
حيث فرض عليه حظر مالي من االحتاد األوروبي 

بسبب مدفوعات متأخرة للدائنني.
وقد جمَّد االحتاد األوروبي مؤخراً جائزة النادي 
املالية والتي تنص على أن ينال كل فريق يفوز في 
مباراة أو يتعادل على 4.5 مليون يورو إلى جانب 
املجموعات  مرحلة  في  للمشاركة  األساسي  األجر 
مليون   3.5 ومبلغ  يورو  مليون   8.6 يبلغ  والذي 

يورو للتأهل إلى الدور السادس عشر.
وسيحصل ملقة في حال جتاوز الدور السادس 

عشر على 3.9 مليون يورو.
األوروب��ي خصص  االحت��اد  أن  بالذكر  اجلدير 
 4.9 النهائي  نصف  ال��دور  يبلغ  ملن  مالية  جائزة 
مليون يورو، بينما ينال الفائز باللقب 10.5 مليون 

يورو والوصيف 6.5 مليون يورو.

قطر يف باري�س

فرنسا،  إلى  القطرية  األنظار  حتولت  ذلك  بعد 
حيث اشترى القطريون، من خالل »مؤسسة قطر 
لالستثمارات الرياضية« أسهم نادي باريس سان 
جرمان مقابل 50 مليون يورو، وهو املبلغ الذي أنقذ 
نادي عاصمة العطور واألزياء من مشكالته املالية 
الصعبة، مع وضع خطة لتطوير النادي، والنهوض 

به.
الفوز  فرصة  ضياع  رغم  القطريون  واستطاع 
بلقب الدوري الفرنسي »ليغ 1« في املوسم األول، 
الفني  التعاقد مع املدير  إبرام صفقات كبيرة، عبر 
اإليطالي مارتشيلو ليبي، قبل أن ُيفجر صفقتني من 
العيار الثقيل في الصيف املاضي باستقدام الهّداف 
واملدافع  ابراهيموفيتش  زالتان  الالمع  السويدي 
البرازيلي الصلد تياغو سيلفا من ميالن، إلى جانب 

التعاقد مع املوهبة اإليطالية فيراتي من بيسكارا.

عقود الرعاية

لم يقتصر الدخول العربي إلى الكرة األوروبية 
على شراء األسهم وحتويل امللكيات »األجنبية« إلى 
عربية وحسب فقد كانت اخلطوة األبرز استثمارياً 

في إبرام عقود للرعاية واتفاقات إعالنية كبيرة. 
كانت اخلطوة األولى برعاية »طيران اإلمارات« 
لنادي تشلسي اإلجنليزي مقابل 30 مليون جنيه، 
املالك  عنجهية  بسبب  طويالً  تدم  لم  العالقة  لكن 
عام  في  العالقة  لتنتهي  ابراموفيتش،  الروسي 

.2004
فسخ العقد مع »البلوز« دعا الناقلة اإلماراتية إلى 
التحول للجانب اآلخر من عاصمة الضباب وتوقيع 
اتفاقية مع ارسنال في يونيو 2004 مقابل حوالي 
في  رعاية  صفقة  أكبر  فكانت  يورو،  مليون   150

تاريخ الكرة اإلنكليزية. 
ونص عقد الرعاية على إطالق اسم »اإلمارات« 
سنة،   15 ملدة  أرسنال  لنادي  اجلديد  امللعب  على 

بعدما تخلّى النادي عن امللعب التاريخي هايبري.
امللعب  على  اإلم��ارات«  »ستاد  اسم  أطلق  وقد 
اجلديد الذي يتسع ل� 60 ألف متفرج، وبلغت تكلفة 

بنائه 500 مليون دوالر.
العبي  قمصان  على  الشركة  ومت وضع شعار 
 2006 املوسم  من  ب��دءاً  مواسم،  لثمانية  الفريق 
قليلة  أسابيع  قبل  اإلعالن  يتم  أن  قبل   ،2007  -
على  كبيرة  بفوائد  عادت  التي  الرعاية  عن جتديد 

الشركة الراعية.
ولم يقتصر نشاط »طيران اإلمارات« على رعاية 
ارسنال اإلجنليزي، بل استطاعت الشركة اإلماراتية 
العمالق  باب  من  والدخول  إيطاليا  إلى  التحول 
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»الجزيرة« يريد التعاقد مع الُمدرب »إيمري« بدياًل للبرازيلي »بوناميغو«أ

باولو  البرازيلي  عن  بديالً  ليحل  إميري،  أوناي  اإلسباني  املدرب  مع  التعاقد  من  قريباً  اإلماراتي  اجلزيرة  بات 
الدور  الدور األول من بطولة »دوري اتصاالت للمحترفني« ولقاء  الفريق خالل  بوناميغو، الذي أشرف على قيادة 

السادس عشر أمام عجمان في مسابقة »كأس صاحب السمو رئيس الدولة«.
وكان املدرب البرازيلي قد فشل في ترك بصمة إيجابية خالل مستهل مشواره مع »العنكبوت«، الذي ابتعد عن دائرة 
التنافس، قبل أن ينهض في األسابيع األخيرة ليحقق سلسلة من النتائج اإليجابية، كان أبرزها الفوز على بني ياس 

بالثالثة وعلى الوحدة بهدفني دون مقابل ليقفز إلى املركز الثاني.
أما في مسابقة »كأس صاحب السمو رئيس الدولة«، فقد تفوق الفريق »األبيض واألسود« على عجمان بهدفني 

مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.
وكانت إدارة »اجلزيرة« قد سعت إلى التعاقد مع املدرب األملاني ماغات، إال أن املفاوضات لم تصل إلى اخلامتة 
قيادة كل من:  له  الذي سبق  إميري  مفاوضات مع  في  وليدخل  إسبانيا،  العاصمة« صوب  »فخر  ليتجه  السعيدة 

»فالنسيا« اإلسباني و»سبارتاك« موسكو السابق.
وستشهد فترة االنتقاالت الشتوية حركة »ساخنة« في بورصة الالعبني، سواء احملليني أو األجانب، حيث سيسعى 
الوحدة إلى استبدال ثالثة العبني أجانب على أقل تقدير، بينما وضع النصر الالعب حسن محمد على الئحة االنتقاالت 
بعدما فشل في حجز إقناع املدرب اإليطالي زينغا مبستواه احلقيقي، في الوقت الذي يتجه عيسى علي كابنت الوصل 

لالنتقال إلى النصر، بينما أقترب األهلي من التعاقد مع جناح بني ياس عدنان حسني.

مبارك غانم: كرة القدم في دول الخليج تحتضر
ميلك مبارك غامن العب منتخبنا الوطني السابق الكثير من الذكريات احللوة واملرة عن 

املشاركة في بطوالت »كأس اخلليج«.
تعتبر  التي  البطولة  في  شارك  السابق،  اخلليج  فريق  والعب  خورفكان  مدينة  ابن 
»عرساً« كروياً ألهل املنطقة في خمس دورات، إال أنه كسائر العبي ذلك اجليل املتميز لم 

يعرف طعم املجد أو الوصول إلى منصات التتويج.
ميتلك مبارك غامن - احمللل في قناة »دبي الرياضية« حالياً- اجلرأة في قول احلقائق، 
ه رسالة شديدة اللهجة حني يقول:  وإن كانت مؤملة أو قاسية في بعض األحيان. فهو يوجَّ
»ليعلم اجلميع، أن دول اخلليج متر حالياً في أسوأ الفترات الفنية في تاريخها الكروي«.
يعود مبارك غامن إلى املاضي، فيقول: كانت املرة األولى التي شاركت بها في بطولة 
»خليجي 6« في اإلمارات، ومن ثم السابعة في ُعمان، والثامنة في البحرين، والتاسعة في 

السعودية والعاشرة في الكويت.
ويعترف أن املشاركة للمرة األولى في البطولة اخلليجية كانت حلماً حتقق بالنسبة له على املستوى الشخصي، 
خاصة وأن البطولة كانت حتظى مبتابعة جماهيرية كبيرة، وكانت لها مكانة خاصة في قلوب اجلماهير، كما أن ميزتها 
أنني شاركت بها وأنا ابن 17 عاماً، وهذا أمر قّل ما يحصل أن ينال العب صغير في السن، فرصة اللعب في هذه 
البطولة. ويضيف: البطولة األفضل فنياً في رأيه كانت التاسعة، ألنها كانت تضم أفضل نوعية من املنتخبات، حيث 
لم يكن هناك منتخب ضعيف بل كانت رمبا البطولة األفضل فنياً، وإن كان املنتخب الُعماني في ذلك الوقت يعتبر 

احللقة األضعف.
ويرى غامن، أن املستوى الفني حالياً ملنتخبات اخلليج هزيل، ومن يعترض لينظر إلى تصنيف املنتخبات اخلليجية 
اخلاص باالحتاد الدولي ليعرف احلقيقة دون مواربة، كما نسأل أي متابع حالياً.. هل هناك جنوم في الكرة اخلليجية 

بقامة ماجد عبد الله أو حمود سلطان أو عدنان الطلياني أو جاسم يعقوب؟ 
ويتابع: »أقولها وبالفم املآلن.. لألسف الكرة اخلليجية فقيرة فنياً، وهي حتتضر«، لكن البطولة اخلليجية ستبقى 

بطولة »اجتماعية«، رغم أنها فقيرة فنياً على حد تعبيره.
وال ينسى مبارك غامن إيجابيات البطولة اخلليجية على مستوى اللعبة في املنطقة، حيث أسهمت في بناء املنتخبات 

وإقامة منشآت، والتعاقد مع مدربني كانت لهم صوالت وجوالت على مستوى اللعبة عاملياً.

أبيض وأسود

ماتزاري .. وحلم إعادة 
لقب »الكالتشيو« 

إلى نابولي
والتر  املدرب  لتولي  الثالثة  السنوية  الذكرى 
ماتزاري القيادة الفنية لفريق نابولي املدير الفني، 
لم تكن مفرحة  بعدما ُمني الفريق بخسارة أمام 

أيندهوفن الهولندي في دوري أوروبا.
املدرب  قلب  في  غصة  تركت  اخلسارة  هذه 
مجده  كتب  الذي  النادي  إعادة  في  جنح  الذي 
أرماندو  دييغو  األرجنتينية  األسطورة  الكروي 
الساحة  وال��ى  األض���واء  عالم  إل��ى  م��ارادون��ا 

األوروبية بعد سنوات من الغياب.
حتّول ماتزاري إلى مركز اهتمام في النادي 
للفريق،  واستراتيجياته  خططه  ملعرفة  االيطالي 
وإن كان ليس من املدربني الذين يرغبون كثيراً 
في الظهور اإلعالمي، بل مييل إلى العمل بصمت 

وبال ضجيج.
فريق  إلى  البريق  يعيد  أن  والتر  واستطاع 
نابولي خالل فترة عمل استمرت 36 شهراً، كتب 
فيها قصصاً من النجاح كان أبرزها الفوز بلقب 
بطولة كأس إيطاليا في 20 مايو /أيار املاضي 
في  األوملبي  امللعب  في  يوفنتوس  على  بفوزه 

روما.
ويعتبر نابولي في املوسم احلالي الرقم األبرز 
اخلبراء  كل  يتفق  »الكالتشيو«، حيث  في سماء 
والنقاد على أن تشكيلة املدرب ماتزاري وحدها 
هي التي تستطيع إيقاف قطار »السيدة العجوز«، 
األول  احللم  تعتبر  التي  الدرع  على  واحلصول 
دي  اوريليو  والرئيس  امل��درب  ي��راود  ال��ذي 

الورينتيس املنتج السينمائي البارز.
والتر ماتزاري بدأ مشواره التدريبي مع فريق 
بدوري  م��روراً  الثالثة(،  )الدرجة  اتشيريالي 
إلى  يصل  أن  قبل  ليفورنو،  مع  الثانية  الدرجة 
قبل  ريجينا وسمبدوريا،  مع  أ(  )السيري  عالم 
روبرتو  من  بدالً  ليحل  نابولي  في  يرسو  أن 

دونادوني.

أرقام × أرقام
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400 انتصار  بال

ال يختلف اثنان على أن املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو هو »رجل استثنائي«، بكل ما للكلمة من 
معنى بعدما حقق إجنازات وألقاباً في كل جتربة 
مر بها سواء في بلده البرتغال، أو في إجنلترا ومن 

ثمَّ في إيطاليا وأخيراً وليس بآخر في إسبانيا.
واستطاع املدرب في مشواره التدريبي حتقيق 
البرتغالي  الدوري احمللي مع كل من بورتو  لقب 
وتشلسي اإلجنليزي وإنتر ميالن اإليطالي وريال 
مدريد اإلسباني، كما نال اللقب القاري مرتني مع 

بورتو وإنتر ميالن.
من  التدريبي  مشواره  خالل  امل��درب  ومتكن 
الوصول إلى رقم »400« انتصار، بعدما قاد فريقه 
للفوز على الكويانو بثالثة أهداف دون مقابل في 

مباراة ضمن مسابقة كأس امللك اإلسباني.
 400 ال���  حاجز  وان«  »السبيشل  وجت���اوز، 
حتقيق  »امللكي«  الفريق  استطاع  بعدما  انتصار، 
اتلتيكو مدريد بهدفني دون مقابل  االنتصار على 
الهولندي  أياكس  على  تفّوق  كما  »الليغا«،  في 
دور  ضمن  الفريق  مباريات  ختام  في  برباعية 

املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
في  »امل��و«  انتصارات  سلسلة  في  والالفت، 

انتصار   100 أكثر من  أنه حقق  التدريبي،  مشواره 
مع فريقني هما: تشلسي اإلجنليزي وريال مدريد.

ويواصل املدرب البرتغالي قصة النجاح مع الفريق امللكي اإلسباني، رغم سيل االنتقادات 
وصافرات االستهجان اجلماهيرية، مما عزز من شكوك الرحيل عن البرنابيو في ختام املوسم 

احلالي.
اجلدير بالذكر، أن جوزيه مورينيو حقق 124 انتصاراً مع تشلسي، و91 فوزاً مع بورتو 
و67 مع إنتر ميالن، و9 مع يونياو ليريا و6 مع بنفيكا، بينما يواصل حصد االنتصارات مع 

ريال مدريد التي جتاوزت حاجز 105 انتصارات.

140 مليون يورو 
قيمة ميسي

ليونيل  األرجنتيني  النجم  قيمة  وصلت 
بذلك  ليكون  يورو،  مليون   140 إلى  ميسي 
الالعب األغلى في العالم، وذلك وفق الدراسة 

التي قامت بها »مؤسسة بلوري« البرازيلية.
النجم  على  جديدة  م��رة  ميسي  وت��ف��ّوق 
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حّل ثانياً 

بقيمة 96.3 مليون يورو.
فالكاو  راداميل  الكولومبي  سعر  وارتفع 
 56.1 إل��ى  مدريد«  »أتلتيكو  وه��داف  الع��ب 
األربعني قبل  املركز  ليصعد من  مليون يورو 

عام، إلى املركز اخلامس.
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ريدغ دسشار ءاسسيم

ال يختلف اثنان على أن املرأة اإلماراتية حظيت مبكانة رمبا لم حتظ بها كثير من النساء السيما العربيات، وحصلت على 
حقوقها في التعليم والصحة والعمل ومجاالت أخرى، دون معاناة كالتي عانتها نساء أخريات في دول أخرى، وإن لم نكن 
مبالغني، فإن احلقوق قد منحت إليها حتى قبل أن تطالب بها، واألكثر من ذلك أن املرأة اإلماراتية في غضون واحد وأربعني 
عاماً استطاعت بعلمها وكفاءتها ومتسكها بثوابت املجتمع ومرتكزاته، أن تصل إلى مواقع القرار السياسي، فأصبحت وزيرة 
ووكيلة وزارة وعضوة في املجلس االحتادي وباتت في مواقع تنفيذية، وترأست دوائر محلية، ولم تخل مؤسسة من وجودها 
األمنية  وكذلك  أم قضائية وعسكرية  رياضية  أم  اقتصادية،  أم  تعليمية،  أم  املؤسسة سياسية،  كانت  قرار سواء  كصانعة 
واخلاصة، والتكاد تخلو مؤسسة من املؤسسات من وجود العنصر النسائي فيها، إن لم يكن هذا العنصر هو الغالب فيها على 

العنصر الرجالي.
لم تصل املرأة إلى ذلك كله ألن املجتمع عنصري أو منحاز إلى املرأة بسبب العنصر، أو ألن املجتمع أراد الرضوخ ملطالب 
دولية تنادي بحقوق املرأة واالنتصار لتلك احلقوق، بل وصلت إلى ذلك كله ألن املجتمع وصنَّاع القرار فيه أرادوا لها ذلك، 
وألنهم آمنوا بها ومبا اكتسبته من أدوات، ومبا حققته من نتائج إيجابية في التعليم، ومبا أجنزته في مواقع عملها، فقد أثبتت 
من خاللها حقيقة قدرتها على أن تكون عضواً فعاالً في املؤسسات، وعضواً قادراً على حتريك عجلة التنمية في الدولة بصورة 

أكبر وأسرع.
مجلس الوزراء في اجتماعه املنعقد في األسبوع األول من ديسمبر، وفي ِخضم االحتفاالت بإجنازات االحتاد في اليوم 
الوطني احلادي واألربعني، أكد من جديد على ثقته بإجنازات املرأة اإلماراتية، وأهمية مشاركتها في صنع القرار، فدعا إلى 
إلزامية متثيلها في مجالس إدارات املؤسسات احلكومية االحتادية إمياناً منه بكفاءتها، وأهمية مشاركتها الرأي في وجهات 

النظر التي البد وأنها ستثري القرارات في هذا النوع من املجالس في مختلف املجاالت.
القرار كان له آثار إيجابية ليس على مستوى اإلمارات فحسب، بل تخطى حدود اإلمارات والدول العربية إلى الدول الغربية 

التي يعتقد كثيرون أنها سبقتنا في مسألة متكني املرأة بكثير، فأتاحت للمرأة أكثر مما أتاحته اإلمارات للمرأة.
الكاتبة األميركيّة كاثرين هوين على موقع »بوليسي مايك« قالت في مقال لها في األسبوع الثاني من ديسمبر: أطلّت علينا 
اإلمارات العربية بإقرار قانون يدعم مشاركة املرأة في مجالس إدارات الشركات والهيئات احلكومية وشبه احلكوميّة، لتصبح 
بذلك أّول دولة في مجلس التعاون اخلليجي تتّخذ خطوات حقيقيّة في متكني املرأة، إمياناً بقدرتها على إحداث تغيير حقيقي 
ومشاركة فاعلة. هنا في أميركا... ال يزال عدد من املنّظمات والهيئات تكافح لتعزيز دور املرأة في املراكز القيادّية العليا وتبديد 
خرافة أّن املرأة ال تعمل بكفاءة الرجل في مجالس اإلدارة. قد ال يتناسب القانون الذي أصدرته اإلمارات بشكل كلّي مع طبيعة 
مجتمع الشركات في الواليات املتّحدة.. .إاّل أّنه يشّكل حافزاً الستمرار كفاح املرأة هنا في أميركا، لتتبّوأ مكانتها التي تستحق 

في املناصب العليا خصوصاً وأن الدراسات واحلقائق تثبت فاعليّة وجود العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات”.
إذا كانت أمريكا التي تسعى لتصدير احلريات للعالم، وتدافع عن حقوق املرأة مازالت ال متنح املراة كل حقوقها، ومازالت 
املرأة تكافح من أجل أن تتبوأ مكانتها في املناصب العليا، فلنا نحن النساء في اإلمارات أن نفاخر بالثقة التي ُمنحنا إياها واملكانة 

التي تبوأناها بفضل تلك الثقة.
العلم الذي اكتسبته املرأة والكفاءة واجلدارة والثقة التي باتت عليها لن تكون ذات جدوى كبيرة لو لم حتظ املرأة بقيادة 
تؤمن بأهمية ماحصلت عليه ، وقيادة آمنت بأهمية تطويع ذلك كله في مراكز تنفيذية، ومواقع صنع القرار التي اتيحت للمرأة 
فرص شغلها في مجلس الوزراء أو في املجلس الوطني االحتادي أو في املناصب الدبلوماسية أو في مواقع أخرى اقتصادية، 
وآخرها كانت مقاعد متثيلية في مجالس اإلدارات التي بات متثيل املرأة فيها إلزامياً، ونثق بأنه سيكون االختيار فيه على مبدأ 

الكفاءة واجلدارة.
املكانة التي حصلت عليها املرأة تضعها أمام حتّديات جديدة، وهي احلضور القوي واملؤثر في تلك املواقع، فالوصول ليس 
كل شيء، فأالهم من الوصول هو مشاركتها وتأثيرها في تلك املجالس بدرجة ال تقل عن التأثير الذي أحدثته في مواقع سابقة 
سياسية أو اقتصادية أو انسانية واجتماعية، حكومية أو خاصة. هذا هو املأمول واملنتظر من املرأة اإلماراتية التي باتت سيدات 

العالم يغبطنها على ثقة استحقتها ومكانة وصلت إليها ويفترض أن حتافظ عليها.

المرأة في مجالس اإلمارات

ع�ضو �ضابق يف املجل�ص الوطني الحتادي

maysarashed@gmail.com
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