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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

الدولة »حفظه اهلل«  نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اإ�شدار �شاحب  لقي 

ال�شروط  ا�شتوفوا  الذين  املواطنات  اأبناء  من   1117 لـ  اجلن�شية  مبنح  االحتادية  املرا�شيم 

الالزمة الكت�شابهم اجلن�شية ترحيبًا من الفعاليات واأفراد املجتمع اأدخل الفرحة والبهجة 

على قلوب امل�شتفيدين من هذا القرار التاريخي الذي اأثلج �شدورهم.

ولي�س اأدل على تاريخية هذا القرار اأنه عالج ولالأبد م�شكلة عالقة منذ �شنوات طويلة 

انعك�شت �شلبًا على املتاأثرين منها من اأبناء املواطنات، اللواتي �شاءت ظروفهن االرتباط باأزواج 

يحملون جن�شيات اأخرى غري اجلن�شية االإماراتية. وهو قرار تاريخي اأي�شًا، الأن االإمارات هي 

اأول دولة خليجية متنح اأبناء املواطنة املتزوجة من غري املواطن كافة االمتيازات، واإقرار 

يف  متكينها  على  ويعمل  االإماراتية،  للمراأة  املكا�شب  من  املزيد  حتقيق  يف  ي�شهم  احلق  هذا 

خمتلف املجاالت املجتمعية. 

�س قيم الوفاء واالنتماء لدولة االإمارات، ويعزز  اإن�شاين ُيكرِّ اأي�شًا قرار  وهذا القرار هو 

االأ�شرة  ويحمي  الدولة،  اأبناء  بني  الوطنية  والُلحمة  وامل�شاواة  والعدل  املواطنة  قيم  من 

االإماراتية التي هي نواة املجتمع.

احلر�س  من  ياأتي  املجتمع،  فئات  بجميع  البالغ  الر�شيدة  احلكومة  اهتمام  اأن  غرو  وال 

واملحافظة على كيان جمتمعي متجان�س، وهذا لي�س بالغريب على القيادة احلكيمة ال�شائرة 

على ُخطى باين النه�شة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »طيَّب 

اهلل ثراه«.

حظيت  التي  الق�شايا  اأكرث  من  اأجانب  من  املتزوجات  املواطنات  اأبناء  ق�شية  كانت  وقد 

بن�شاء  الرتباطها  �شواء،  حد  على  والر�شمية  ال�شعبية  االأو�شاط  من  ا�شتثنائي  باهتماٍم 

اإماراتيات يحملن همومًا تتعلق مب�شتقبل �شغارهن.

ويحمل هذا القرار التاريخي اأبعادًا اجتماعية واقت�شادية، ال �شيما اأنه يفيد يف ح�شول 

اأبناء املواطنات على فر�س تعليمية ووظيفية اأف�شل، كما اأن له ُبعدًا ا�شرتاتيجيًا يتمثل يف 

لهذا  معاجلة  هناك  �شتكون  املواطنات  اأبناء  فبتجني�س  ال�شكانية،  الرتكيبة  خلل  معاجلة 

اأن االأم االإماراتية هي التي تربي، وهي التي حتر�س على تاأ�شيل وزرع حب  اخللل ال �شيما 

الوطن يف اأبنائها، فهذا القرار يعزز روح الوالء واالنتماء يف نفو�س اأبناء املواطنة املتزوجة 

من غري املواطن، وي�شهم يف حتقيق املزيد من املكا�شب للمراأة االإماراتية.

الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شديدة  والروؤية  الثاقبة  النظرة  يوؤكد  القرار  هذا  اإن 

»حفظه اهلل« لتاأمني اال�شتقرار لالأ�شرة، والتاأكيد على قيمة التالحم والتعا�شد االجتماعي، 

و�شعور اأبناء املواطنات املتزوجات من اأجانب باالأمان واال�شتقرار النف�شي واالجتماعي، ففي 

نهاية املطاف فاإن هذه الفئة عزيزة على القيادة ال�شيا�شية، ولذلك هي تتخذ كل ما من �شاأنه 

تعزيز م�شرية العمل والعطاء لدى هذه الفئة، وحتقيق اال�شتقرار الأفرادها من خالل توفري 

خمتلف اأنواع الرعاية الكاملة واملختلفة.

وحياكم اهلل  

قرار تاريخي
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 علي �شامل الكعبي:
التنمية املُ�شتدامة عابرة لالأجيال

األرواح  إلنقاذ  النار  اقتحام  يتطلب  عملهم 
وإطفاء احلرائق وتقدمي العون،  

األفراد  هؤالء  املدني«،  »الدفاع  أبطال  إنهم   
الذين نستغيث بهم في املخاطر ونثق في قدراتهم 
املهام، وقصة  على تقدمي املساعدة في مختلف 
هؤالء الرجال هي محاولة لتقريب العدسة على 
هؤالء والتعّرف عن كثب على تفاصيل حياتهم 

26وعملهم.
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أخبار الوطن

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  أصدر صاحب 
الدولة رئيس مجلس الوزراء »رعاه الله« بصفته حاكماً إلمارة دبي مرسوماً 
بشأن تشكيل جلنة عليا الستضافة معرض »إكسبو الدولي 2020« برئاسة 
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس »هيئة الطيران املدني« في 

دبي الرئيس األعلى »لطيران اإلمارات واملجموعة«. 
ووفقاً ملا نص عليه املرسوم رقم »2« لسنة 2012 ستضم اللجنة كالً من: 
معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي 
نائباً للرئيس، ومعالي رمي إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة العضو املنتدب، 
وسعادة أحمد عبدالله الشيخ املدير العام للمكتب اإلعالمي حلكومة دبي 
عضواً، وسعادة هالل سعيد املري الرئيس التنفيذي ملركز دبي التجاري 

العاملي عضواً. 
وسترفع اللجنة تقاريرها الدورية إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« مباشرة على أن تتضمن تلك 
التقارير نتائج أعمالها وأنشطتها وإجنازاتها واملعوقات التي قد تعترضها 
واحللول واملقترحات التي توصي بها حيالها، فيما أكد املرسوم ضرورة 
تعاون جميع الدوائر احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة في إمارة دبي 
تاماً مع اللجنة، ومساندتها في إجناح أهدافها الرامية إلى حتقيق  تعاوناً 

االستضافة املثلى ملعرض »إكسبو الدولي 2020«.

وحددت املادة الرابعة من املرسوم ُمهمات وصالحيات اللجنة التي 
اللجنة،  أعمال  لتنظيم  الالزمة  اإلستراتيجية  اخِلطط  وضع  تتضمن 
الدولي  »إكسبو  معرض  باستضافة  منها  املرجّوة  األهداف  وحتقيق 
2020« في دبي وفقاً للمعايير الدولية املعتمدة في هذا الشأن، باإلضافة 
إلى تقييم البُنية التحتية املتوفرة الستضافة املعرض الضخم، وحتديد 
مختلف االحتياجات من منشآت ومتطلبات مالية وفنية وإعالمية وأمنية 

واقتصادية وسياحية.
كافة  مع  التنسيق  أيضاً  اللجنة  تتولى  ذاتها،  املادة  أوردته  ملا  ووفقاً 
اجلهات العامة واخلاصة داخل دبي وخارجها، واختيار األماكن وحتديد 
واألنشطة  البرامج  حتديد  وكذلك  احلدث،  الستضافة  املالئمة  املواقع 
بالتسويق اإلعالمي إلمارة  اللجنة  لها، كما ستُعنى  والفعاليات املصاحبة 
دبي على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية لضمان جناح استضافة 
اللجنة  تراها  أخرى  اختصاصات  أو  مهمات  أية  إلى  باإلضافة  املعرض، 

الزمة لتحقيق أهدافها.
وذكرت املادة اخلامسة من املرسوم أن للجنة تشكيل جلان أو ِفرق عمل 
ملساعدتها في أداء مهماتها، على أن يحدد رئيس اللجنة مهمات وصالحيات 
تلك اللجان والِفرق، كما ميكن للجنة االستعانة مبن ترى دعوته حلضور 

اجتماعاتها من اخلبراء واملختصني. 

نائب رئيس  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  أمام صاحب  أدى 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، ستة عشر قاضياً جديداً 
في محاكم دبي ورئيس نيابة جديد اليمني القانونية بأن »يحكموا بني الناس 
بالعدل، وأن يحترموا القوانني، وأن يؤدوا مهمتهم بكل أمانة وإخالص، ويلتزموا 
سلوك القاضي الشريف«. وقد متنّى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« للقضاة اجلدد في محكمتي االستئناف 
الناس  بني  العدالة  في حتقيق  املتمثلة  رسالتهم  أداء  في  النجاح  واالبتدائية 

املتقاضني أمام محاكم دبي، وأال تأخذهم في احلق لومة الئم.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله«، مجدداً 
الذي  املبدأ  القضاء ونزاهته، موجهاً سموه بضرورة ترسيخ هذا  استقاللية 

يعتبره سموه ركناً أساسياً من أركان احلكم الذي ال يجوز املساس به بأي 
حال من األحوال.

حضر أداء اليمني في قصر سموه بزعبيل كل من: سمو الشيخ أحمد بن 
سعيد آل مكتوم رئيس »هيئة الطيران املدني« في دبي الرئيس األعلى »لطيران 
اإلمارات واملجموعة، ومعالي محمد عبدالله الشيباني مدير عام ديوان صاحب 
السمو حاكم دبي نائب رئيس »املجلس القضائي« في دبي، وسعادة الفريق 
الدولة رئيس  رئيس  نائب  السمو  الفتان مدير مكتب صاحب  راشد  مصبح 
مجلس الوزراء حاكم دبي، وسعادة عصام عيسى احلميدان النائب العام في 
دبي، وسعادة الدكتور أحمد بن هزمي السويدي مدير محاكم دبي، إلى جانب 

عدٍد من رؤساء احملاكم وكبار املسؤولني.

.. و16 قاضيًا يؤدون اليمين القانونية أمام سموه 

محمد بن راشد ُي�شدر مر�شومًا بت�شكيل جلنة ُعليا ال�شت�شافة
 معر�س »اإك�شبو الدويل 2020«

وّجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« بتوفير طائرة خاصة لنقل املالزم أول وزميله - اللذين تعّرضا إلطالق 
نار خالل أدائهما واجبهما في كمني للقبض على جتار مخدرات مبنطقة »بني 

ياس«-   إلى اخلارج ملواصلة العالج فور سماح واستقرار حالتهما الصحية.
جاء ذلك خالل الزيارة الثانية التي قام بها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمستشفى ُبغية االطمئنان 
السمو  لهما حتيات صاحب  نقل سموه  حيث  التحريات،  عنصري  حالة  على 

رئيس الدولة »حفظه الله« الذي تابع ُمجريات األمور حلظة بدايتها.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن أي ِفعل إجرامي ُيعّرض 
حياة أي من ُحماة القانون للخطر لن ينال من عزميتهم وشجاعتهم في مواصلة 

العمل على ردع من تسّول له نفسه املساس بأمن املجتمع واستقراره.
وشدد سموه على عزم الداخلية مواصلة اجلهود وبال هوادة الجتثاث آفة 
املخدرات، ومالحقة جتار السموم مهما واجهنا من حتّديات وأخطار، حتى ال 
يبقى ملرّوجيها مستقر بيننا، مشيراً سموه إلى ما تنطوي عليه هذه اآلفة من 

أخطار جسيمة على صحة املجتمع واستقرار لبناته.
وأعرب سموه عن أمنياته للمصابني بسرعة الشفاء، والعودة ساملني لعائالتهما 
للمسؤولية  مثاالً  ليكونا  تالياً،  واجبهما  أداء  مواصلة  من  ومتكنهما  وذويهما، 

واألمانة والتفاني في خدمة الوطن وحماية املجتمع من شرور العابثني، مؤكداً 
سموه أن ما قاما به سيظل موضع تقدير واحترام من قبل اجلميع.

وذلك  أملانيا،  في  العالج  ملواصلة  وزميله  الضابط  طائرة خاصة  أقلّت  وقد 
الرعاية  بتوفير  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  لتوجيهات صاحب  ترجمة 
ه سموه بتوفير طائرة خاصة لنقل املصابني إلى اخلارج  الكرمية لهما، بعدما وجَّ

ملواصلة العالج فور سماح واستقرار حالتهما الصحية.
وعبَّر املصابان عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو رئيس الدولة 
»حفظه الله« على مكرمته السامية، ومتابعته احلثيثة حلالتهما الصحية، ولكل 
ما يدور على أرض الوطن من أحداث تهم الناس، مؤكدين أن ما تعرضا له زاد 
من قوة عزميتهما  وإصرارهما على مواصلة أداء واجبهما في احلفاظ على أمن 
واستقرار املجتمع إلى جانب باقي زمالئهما من املنتسبني لقوة الشرطة واألمن.

كما عبَّرا عن شكرهما للقيادة الشرطية على اهتمامها البالغ، ومبا أحاطتهما 
به من رعاية كرمية تركت أثراً كبيراً في نفسيهما ونفوس ذويهما، مؤكدين أن 
ما تعّرضا له من أذى جسدي ليس بعزيز على الوطن بقيادته وشعبه، كما يعّد 
جزءاً بسيطاً لرد اجلميل والِعرفان لقائد املسيرة الذي لم يأل جهداً يوماً في 
العمل على حتقيق كل آمال وطموحات أبنائه، وتوفير أفضل مستويات وفرص 

احلياة الكرمية.

خليفة بن زايد 
 مينح جن�شية  الدولة

 لـ 1117 من اأبناء املواطنات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله« مراسيم احتادية مبنح اجلنسية أللٍف و117 
من أبناء املواطنات الذين استوفوا الشروط الالزمة الكتسابهم 
املواطنات  أبناء  مبنح  السامي  األمر  مبوجب  وذلك  اجلنسية، 

جنسية الدولة عند بلوغهم سن 18 عاماً.
وكانت جلنة تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة 
سموه  إلى  رفعت  قد  املواطنات  أبناء  بشأن  الله«  »حفظه 
قوائم األسماء التي قّدمتها وزارة الداخلية، واعتمدتها اللجنة 
الذي عقدته يوم 31 يناير املاضي  خالل اجتماعها األخير 
شؤون  وزير  نائب  الزعابي  جمعة  أحمد  معالي  برئاسة 
الرئاسة رئيس اللجنة، بحضور ممثلني عن كل من وزارة 
شؤون الرئاسة، واملجلس األعلى لألمن الوطني، وجهاز أمن 
الدولة ووزارة الداخلية، وذلك في إطار استكمال اإلجراءات 

واملراحل القانونية اخلاصة مبنح واكتساب اجلنسية.
وكانت اللجنة قد كلّفت وزارة الداخلية بحصر جميع الفئات 
اكتساب  لشروط  واملستوفية  املواطنات  أبناء  من  املستحقة 
اجلنسية، وإعداد القوائم النهائية ورفعها إلى جلنة متابعة تنفيذ 
توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« بشأن أبناء 
املواطنات، والتي راجعت القوائم قبل اعتمادها ورفع توصيات 
بشأنها إلى صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« إلصدار 

املراسيم اخلاصة بحقهم.

.. ويوّجه بنقل ُمصابي »كمين بني ياس«
 إلى خارج الدولة لمواصلة العالج
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أخبار الوطن

محمد بن زايد يبحث العالقات مع الرئي�س الكوري اجلنوبي
بحث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة »بقصر اإلمارات« في أبوظبي مع فخامة 
الرئيس لي ميونغ باك رئيس جمهورية كوريا اجلنوبية العالقات الثنائية بني 
البلدين وعدٍد من املوضوعات املشتركة التي تصب في اجتاه تعزيز التعاون 
بني دولة اإلمارات وكوريا اجلنوبية، ومجمل التطورات في املنطقة والقضايا 
التي تهم البلدين، وذلك بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 

اخلارجية.
ورحب سمو ولي عهد أبوظبي بفخامة الرئيس الكوري في دولة اإلمارات، 
مؤكداً سموه حرص اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
التعاون، وتنمية جوانب  الله« على دعم أواصر  الدولة »حفظه  نهيان رئيس 
متمنياً  املشتركة،  املصالح  يخدم  مبا  الصديقني،  البلدين  بني  املشترك  العمل 

سموه جلمهورية كوريا وشعبها الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وقال سموه: »إن عالقات الصداقة القائمة بني دولة اإلمارات وكوريا، والتي 
شهدت خالل السنوات املاضية تطوراً كبيراً بفضل ما تلقاه من اهتمام ودعم 
التي  للشراكة االستراتيجية  ُيحتذى  ُتعدُّ منوذجاً  الصديقني،  البلدين  قيادتي 

ترّسخ التعاون البناء ملا فيه خير ومصلحة البلدين والشعبني الصديقني«.
وحمَّل فخامة الرئيس الكوري لي ميونغ باك الفريق أول سمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان حتيات فخامته ومتنياته الطيبة لصاحب السمو الشيخ خليفة 
بالده  ِحرص  فخامته  مؤكداً  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 

على تعزيز أواصر الصداقة والعالقات الثنائية بني البلدين مبا يحقق تطلّعات 
البلدين والشعبني الصديقني.

وأعرب فخامته عن تطلعه للقاء سمو ولي عهد أبوظبي في كوريا اجلنوبية 
مارس  شهر  في  بالده  تستضيفه  الذي   « النووي  »األمن  مؤمتر  حلضور 

اجلاري.
حضر اللقاء كل من: معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة 
اخلارجية، ومعالي الدكتور جوعان سالم الظاهري األمني العام عضو املجلس 
األعلى للبترول، ومعالي خلدون خليفة املبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، 
ومعالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة »التنمية االقتصادية في أبوظبي«، 
وسعادة اللواء الركن عيسى سيف محمد املزروعي نائب رئيس أركان القوات 
املسلحة، وسعادة محمد مبارك املزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة 
»أدنوك«،  الوطنية  أبوظبي  بترول  عام شركة  مدير  السويدي  ناصر  الله  عبد 
واملهندس محمد إبراهيم احلمادي الرئيس التنفيذي »ملؤسسة اإلمارات للطاقة 

النووية«، وسعادة عبد الله خلفان الرميثي سفير الدولة لدى كوريا.
كما حضر اللقاء من اجلانب الكوري معالي كيم سونغ هوان وزير اخلارجية 
والتجارة، ومعالي جن سوكو وزير االقتصاد املعرفي، ومعالي كوون دو يوبو 
وزير شؤون األراضي والنقل واملالحة البحرية، وسعادة الدكتور كوون تاه 
كيون سفير كوريا اجلنوبية لدى الدولة، وأعضاء الوفد املرافق لفخامة الرئيس 

الكوري.

.. ويشهد ختام بطولة »أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية«
أبوظبي  نهيان ولي عهد  آل  الشيخ محمد بن زايد  أول سمو  الفريق  شهد 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة 
نادي »أبوظبي للفروسية«، احتفال ختام فعاليات بطولة »أبوظبي الدولية جلمال 

اخليول العربية«، والتي نظمتها »جمعية اإلمارات للخيول العربية األصيلة« على 
ميدان قفز احلواجز العشبي في النادي.

التعاون  دول مجلس  من  املشاركة  اخليول  ُمالك  من  عدد  االحتفال  حضر 
اخلليجي، والدول العربية.

 

رئيس  نائب  نهيان  آل  زاي��د  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  اطلع 
الدكتور  من  بأبوظبي  سموه  قصر  في  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
محمد بن علي كومان أمني عام مجلس وزراء الداخلية العرب على أجندة 
االجتماعات املزمع عقدها خالل العام اجلاري، وناقش سموه وأمني عام 
املجلس عدداً من املوضوعات املتعلقة بتعزيز وتطوير مسيرة العمل األمني 

العربي املشترك.

حضر اللقاء كل من: سعادة اللواء ناصرسالم خلريباني النعيمي األمني 
العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد علي 
خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، والعقيد سعود 
رئيس  نائب  سمو  ملكتب  العامة  األمانة  »سكرتارية  إدارة  مدير  الساعدي 
مجلس الوزراء وزير الداخلية«، واملقدم أحمد سعيد املزروعي مدير إدارة 

»التعاون الدولي« في وزارة الداخلية.

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  أشاد 
الوزراء وزير الداخلية باجلهود التي تبذلها مؤسسة »حتقيق أُمنية«، وبدورها 
وزارة  دعم  سموه  مؤكداً  بالطفل،  املتعلقة  اإلنسانية  املبادرات  في  امللموس 

الداخلية ملختلف برامج املؤسسة لتحقيق الفائدة للمواطنني واملقيمني.
وكان سموه قد شهد في »كلية الشرطة« توقيع اتفاقية تعاون بني األمانة 
ومؤسسة  الداخلية  وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب  العامة 

»حتقيق أُمنية«.
وقع االتفاقية عن األمانة العامة سعادة اللواء ناصرسالم خلريباني النعيمي 

وعن  الداخلية  وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب  العام  األمني 
مؤسسة »حتقيق أُمنية« الشيخة نور فاهم القاسمي عضو مجلس اإلدارة.

إدارة  مجلس  عضو  نهيان  آل  خليفة  بن  سلطان  بن  زايد  الشيخ  وثمَّن 
مؤسسة »حتقيق أُمنية« جهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، 

ومبادراته الرائدة خصوصاً ما يتعلق منها بالطفل.
حضر توقيع االتفاقية سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة 
الداخلية، وعدد من كبار الضباط واملديرين العامني في وزارة الداخلية، ورمي 

محمد الفهيم عضو مجلس إدارة مؤسسة »حتقيق أُمنية«.

.. ويشهد توقيع اتفاقية مع مؤسسة »تحقيق ُأمنية«

سيف بن زايد  يبحث وكومان تعزيز العمل االأمني العربي امل�شرتك 
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اإلنسان  وج��ود  مع  ب��دأت  كممارسة  اإلدارة 
أصوله  له  كعلٍم  اإلدارة  أما  األرض،  كوكب  في 
القرن  نهاية  في  فظهرت  ونظرياته  وقوانينه 
واإلدارة  العشرين.  القرن  وأوائل  عشر  التاسع 
أهداف  لتحقيق  واملبادئ  النُظم  من  مجموعة  هي 
وطاقات  بجهود  مستقبلية  خطة  مرسومة ضمن 
بشرية، وهي العمل مع أناس آخرين ومن خاللهم 
يتميز  وأعضائه،  التنظيم  من  كل  أهداف  لتحقيق 
هذا التعريف بإبراز األهمية للمكون البشري في 
املطلوبة،  النتائج  على  االهتمام  وتركيز   ، التنظيم 
إضافة إلى أن حتقيق األهداف الشخصية لألعضاء 

ال ينفصل عن حتقيق أهداف التنظيم.
املنظمات  جن��اح  عن  املسؤولة  هي  اإلدارة 
اإلدارة  إلى  األمم  تقدم  ويعود  املجتمع،  داخ��ل 
املوجودة فيها ، ألنها قادرة على استغالل املوارد 
البشرية واملادية بكفاءة عالية وفاعلية، وأن جناح 
املشروعات وحتقيقها ألهدافها مرتبطان مبستوى 

الكفاية اإلدارية في املشروعات املختلفة.
مدارس فكر اإلدارة متعددة وهي األُطر النظرية 
لدراسة اإلدارة، وال زال العلماء واملفكرون يبحثون 
وأسباب  أُسس  عن  اإلدارية  النظريات  خالل  من 
النجاح والتفوق في املنظمات؛ ملاذا هناك مؤسسات 
هناك  مل���اذا  ؟  النجاح  ف��ي  واس��ت��م��رت  ن��ش��أت 
مؤسسات جنحت تارة وأخفقت تارة أخرى؟، ملاذا 
هناك مؤسسات فشلت ولم تنجح؟ هذا السر الذي 
حيّر العلماء متت دراسته وظهرت عدة نظريات في 

مجال علم اإلدارة.
على  اإلداري  الفكر  في  نظرية  كل  وتعتمد 
افتراضات خاصة بها، وتختلف رؤيتها لإلنسان 
النظريات  التي يعمل بها عن رؤى بقية  واملنظمة 
مراحل  عبر  لإلدارة  املنهجية  الدراسة  وتقدمت   ،
لتركيز العلماء  مختلفة ومتفاوتة، وكان ذلك تبعاً 
واملمارسني لإلدارة على ما يعتبرونه اجلزء األكثر 
أهمية لقيام اإلدارة اجليدة في كل زمان وفي كل 
ظرف من الظروف. وهناك موجات من النظريات 
العلمية في مجال اإلدارة تستمر ويتحمَّس اجلميع 
لها ولعدة سنوات، ثم تأتي نظرية أخرى لتكشف 
املنظمة  جناح  إلى  تؤدي  أخرى  أم��وراً  هناك  أن 

وُتقّدمها.
لظهور  زمني  تسلسل  وج��ود  من  وبالرغم 
يجب  فإنه  املتنوعة  اإلدارية  واملدارس  النظريات 
تلغي  املستحدثة ال  املدارس  أفكار  أن  إلى  التنبيه 
واالختالفات   ، السابقة  امل��دارس  أفكار  نهائياً 
األزمنة  اختالف  عن  تعبير  هي  بينها  املوجودة 
التي  املجتمعات  وتطورات  والظروف  واألمكنة 
النظريات  ضمنها  وتنشأ  املنظمات  فيها  تعمل 
الطريق  بأنها  الزعم  إداري��ة  نظرية  ألية  وليس   ،
الوحيد أو األمثل لتطوير وحتديث أساليب اإلدارة 

نظرية »اإلدارة باألهداف« والتي تتركز على كيفية 
حتقيق املؤسسة ألهدافها ، ويعتمد هذا األسلوب 
وُحسن  الدميقراطية  املشاركة  على  اإلدارة  في 
بتحديد  وتبدأ  واملنفذين،  املديرين  بني  العالقات 

األهداف والوسائل التي تساعد في حتقيقها 
وهي   )Z )نظرية  اليابانية  اإلدارة  جاءت  ثم 
النظرية التي طرحها العالِم الياباني وليم أوشي، 
والعاملني،  اإلدارة  بني  العالقة  النظرية  وأساس 
وقد  الكاملة،  والثقة  وامل��ودة  األلفة  تسود  حيث 
الياباني  املجتمع  من  املبدأ  هذا  أوشي  استوحي 
للفرد  الوظيفة  على ضمان  اعتمد  حيث  وثقافته، 
مما يوفر له األمن الوظيفي ويعطيه حفزاً معنوياً 
واحد  مدير  وجود  على  ز  ركَّ كما  العمل،  إلتقان 
 »  Z »نظرية  فكرة  وتقوم  األوامر،  إعطاء  يتولى 

على بناء فريق عمل ذي اختصاص واحد.
الفكرية  وامل��دارس  التيارات  هذه  خضم  في 
لنظريات اإلدارة بزغت نظرية »اجلانب املظلم من 
اإلدارة« وهي موضوع مقالنا هذا، والِفكرة تقوم 
على أن اإلنسان مزيج من املتناقضات، وكل صفة 
نقيضة  صفة  اآلخر  اجلانب  في  تقابلها  ظاهرة 
الصفة،  النظر عن مدى كبت هذه  مكبوتة، بغض 
فقد تكون درجة الكبت عالية جداً أو منخفضة أو 
متوسطة، أي أن هناك اجلانب اخليّر في شخصية 
من  اخلفي  واجلانب  الشرير،  واجلانب  اإلنسان 
الشخصية يعود إلى اجلانب اآلخر من شخصيتنا 

حيث يحاول الفرد أن يخفيها عن اآلخرين.
اجلانب املظلم من اإلدارة موضوع ُمتعلِّق بعلم 
ونظريات  السابقة  الدراسات  فمعظم   ، النفس 
من  املشرق  اجلانب  على  تركز  كانت  اإلدارة 
اإلدارة، ولكن اجلانب املظلم من اإلدارة واملقصود 
به تصرفات وسلوكيات املدير املنفرة والتي تظهر 
حتاول  والتي  الشخصية،  في  السلبية  اجلوانب 
اخلروج إلى النور وتتحنيَّ الفرص التي تفّجر ما 
كبته اجلانب اإلنساني املتعقل، ومن أبرز عالمات 
اجلانب املظلم من اإلدارة »الكره، احِلقد، التسلّط، 
الكذب، الغضب، االنتقام، اخلداع«، أي كل الصفات 
من  اإلنسان  يظهره  ما  مع  واملتناقضة  املضادة 
معالم  تتضح  للعيان،  تظهر  وسلوكيات  صفات 
اجلانب اخلفي من الشخصية عندما يكون املدير أو 
املسؤول واقعاً حتت ضغوط كبيرة ودرجة احلذر 
اإلدارة  ، هناك يصبح اجلانب اخلفي من  متدنية 
ظاهراً من خالل سلوكيات وتصرفات املدير ، وهي 
تؤثر على عالقات العمل ويتأثر بها فريق العمل 

وفي النهاية األهداف التنظيمية للمنظمة.
شخصية  يعكس  اإلدارة  من  املظلم  واجلانب 
ونفسية املدير من حيث قدرته على األداء وطرق 
حتسني اإلنتاج، فعندما يكون املدير عصبي املزاج 
)سيئ اإلدارة( فذلك يؤثر على العمل بشكل تام 

الجانب الُمظِلم من اإلدارة  
وحتقيق النجاح املطلق.

كان للعلماء ومفكري اإلدارة في غرب أوروبا 
الفكر  تنشيط  في  ب��ارز  دور  واليابان  وأمريكا 
بدءاً  اإلدارة  ، فظهرت نظريات  اإلداري وفلسفته 
من النظريات »املدرسة الكالسيكية« ومنها نظرية 
ونظرية  البيروقراطية  ونظرية  العلمية  اإلدارة 
النظريات على  اإلدارية، ولقد ركزت هذه  املبادئ 
وليس  العمل  على  والتركيز  األف��راد  أداء  تطوير 
على الفرد العامل وظروفه، وأكدت على استخدام 
املشكالت  حلل  التوصل  في  العلمي  األسلوب 
واالهتمام   ، اجل��دارة  حسب  العاملني  واختيار 
التخصص،  مببدأ  واالهتمام   ، العاملني  بتدريب 
اإلداري��ة  الوظائف  العليا  ل��إلدارة  ُتسند  بحيث 

ويتولى العاملون مهام التنفيذ.
باملدرسة  حينذاك  ُعرفت  دراس��ات  ظهرت  ثم 
»نظرية  اإلداري��ة:  نظرياتها  أبرز  ومن  السلوكية 
زت هذه النظرية، بعكس  العالقات اإلنسانية«، وركَّ
أبدت  التي  العالقات  على  الكالسيكية،  النظرية 
اهتماماً باإلنتاج وأغفلت جانب العالقات اإلنسانية، 
اد هذه النظرية  ويعتبر العالم مايو MAYO من روَّ
اإلدارية. وأثناء تلك الفترة الزمنية ظهر االهتمام 
في  واضحاً  ذلك  ويبدو  اإلداري،  النفس  بعلم 
االحتياجات  ُسلّم  عن  ماسلو  العالِم  دراس��ات 
اإلنسانية، ثم ظهرت املدارس والنظريات احلديثة 
في اإلدارة ومنها »مدرسة النظم« )نظرية النظام( 
اإلدارية  املبادئ  أكثر  املوقفية وهي من  والنظرية 
مرونة، حيث يقر علماؤها ومفكروها أنه ال توجد 
نظرية واحدة ثابتة لإلدارة ميكن تطبيقها في كل 
ظهرت  وكذلك  الظروف،  جميع  وفي  املؤسسات 

ويتجه باإلدارة إلى اجلانب املظلم، ومن املؤكد أنه 
من الصعب على املوظفني توجيه انتقاد إلى املدير 
مما يزيد األمر تعقيداً. وبعض املديرين ال يجيدون 
استخدام  أو  املوظفني  طبيعة  مع  التعامل  فن 
املشاكل  من  عدداً  يسبب  مما  النفسية  األساليب 
بشكل  موظفيه  بني  املشاكل  معاجلة  عدم  ومنها: 
مناسب، عدم التقيد بالتعليمات والقواعد اخلاصة 
حلل  للمدير  كافية  سلطة  وجود  وعدم  بالعمل، 
املشاكل، وعدم توفر احلوار والنقاش املفتوح بني 

 تعتمد كل نظرية في 
الِفكر اإلداري 

على افتراضات خاصة 
بها وتختلف رؤيتها 
لإلنسان والمنظمة 

التي يعمل بها 
عن رؤى بقية النظريات

عندما يكون
المدير عصبي المزاج 

فذلك يؤثر على 
العمل بشكل تام 

ويتجه باإلدارة
إلى الجانب الُمظلم

املدير واملوظفني مما يؤدي إلى ِقلة التوجيهات من 
املدير للموظفني وعدم مشاركتهم في اتخاذ القرار.
اإلدارة  املظلم من  اجلانب  نظرية  يركز مفكرو 
في شخصيته،  خفياً  جانباً  لكل شخص  أن  على 
تفاعالت  إدارة  نستطيع  كيف  هو  املهم:  واألمر 
االنضباط  وتباينها؟  واختالفها  شخصيتنا 
تفاعالتنا  إلدارة  والوسيط  املفتاح  هو  العاطفي 
بعض  فباستطاعة  إيجابية،  بصورة  الشخصية 
الناس إدارة ذلك بفاعلية أكثر من اآلخرين، بالرغم 
من الضغوط اخلارجية مثل عبء العمل والشعور 
بالضيق، والفروقات في الشخصية مع التحديات 
تؤخذ  أن  وميكن  األخ���رى،  امل��ؤث��رة  والعوامل 
ثبات  االعتبار في ضوء  بعني  االحتياجات  جميع 

واستقرار عاطفة اإلنسان.
اإلدارة  من  املظلم«  »اجلانب  نظرية  ُمنظرو 
يعتقدون أن إحدى الطرق لتكوين اإلدارة الناجحة 
هي أن يحاول املدير تفهم موظفيه وأن يكسبهم 
من خالل إعطائهم الفرصة للتعبير عن مقترحاتهم 
من أجل العمل وتشجيعهم بشتى الطرق من أجل 
رو هذه النظرية  نصائح  حتقيق ذلك، وُيقدِّم ُمنظِّ
من  املُظلم  اجلانب  لتفادي  ومسؤول  مدير  لكل 
جيداً  مستمعاً  تكون  أن  يجب  ومنها:   اإلدارة 
استخدام  متفتحة، وجتنَّب  عقلية  ولديك  وودوداً، 
كلمة »أنا« بكثرة، واختر الطريقة املناسبة للتواصل، 
الوقت،  على  وسيطر  يخطأ،  من  مع  حازماً  وكن 
ودبلوماسياً،  موظفيك،  تخدع  ال  بحيث  وواضحاً 
خطأً  ارتكبت  وإذا  موظفيك،  مع  لكالمك  وانتبه 
الصالح  وغلِّب  ملوظفيك،  قدوة  وكن  به،  فاعترف 
كن  كذلك  بعمق،  والتفكير  اخلاص،  على  العام 
موظفيك  مع  تعامل  وأخيراً  حياتك،  في  متوازناً 
باحترام وال تنَس أنهم رأس املال املفكر، وتعامل 
معهم باحترافية لتكسبهم في جانبك، وبهذه الطرق 

سوف تتخلص من اجلانب املظلم من اإلدارة.
من كل ما تقدم، نؤكد على ضرورة االنتباه، إلى 
وجود جانب مظلم في شخصية كل فرد، وعليه أن 
يعالج هذا اجلانب املظلم ويكاشف ويصارح نفسه 
بذلك، وأنه ال يوجد إنسان يخلو من العيوب ولكن 
إذا الحظ واكتشف املدير اجلانب السلبي واملظلم 
عليه  السيطرة  واستطاع  في شخصيته وسلوكه 
النظرية احلديثة في علم اإلدارة تقول: إن  ، فإن 

املدير قد جنح في أداء أعماله اإلدارية.
على  اإلط���الع  على  الضباط  األخ���وة  نحثُّ 
توضيح  في  ألهميتها  احلديثة  اإلدارية  النظريات 
املطلوبة  املهام والواجبات  أداء  للنجاح في  الُسبل 
منا، إضافة إلى أننا نعمل في مجال اإلدارة والعمل 
الرتب  أعلى  إلى  مالزم  رتبة  من  ابتداًء  اإلداري 
واملناصب اإلدارية ، فاإلدارة مهمة لكافة الضباط 

إلى جانب التخصصات الفنية املختلفة.

نظرية الجانب
الُمظلم من اإلدارة 

تستند إلى أن 
اإلنسان مزيج من 
المتناقضات وكل 

صفة ظاهرة تقابلها 
في الجانب اآلخر صفة 

نقيضة مكبوتة.
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تحقيق

منطقة  تشهده  وما  العاملية،  األسواق  تقلبات  مع 
تطيح  تكاد  أو  أطاحت،  اقتصادية  أزمة  من  اليورو 
األحداث،  بتلك  واإلمارات  املنطقة  وتأثر  فيها،  دوالً 
تبرز أهمية املقولة التي تدعو إلى عدم وضع »البيض 
مديرو شركات  إليه  دعا  ما  واحدة«، وهو  في سلة 
استثمارية عاملية وخبراء اقتصاديون، مشيرين إلى 
على  التركيز  وعدم  االستثمارات،  في  التنوع  أهمية 
إلى  التنويه  إغفالهم  بعينه، مع عدم  أو مجال  قطاع 

أفضلية إحداها على اآلخر.

االت�صاالت والذهب

يقول عمار حطاب املدير التنفيذي لشركة »إرنست 
فرع  االقتصادية  األبحاث  في  املتخصصة  ويونغ« 
هي  والتنوع  االستثمار  توزيع  سياسة  »إن  دبي: 
األجدى في الوقت احلالي، ففيما يخص السوق املالي 
االستثمار  إلى  أدعو  مرحلة تصحيح،  في  هو  الذي 
بالفائدة  يعود  الذي  االتصاالت  قطاع  في  لكن  فيه 
من  البنوك  أن  كما  املستثمرين،  صغار  على  حتى 
اإلسالمية  وخصوصاً  أيضاً،  الواعدة  القطاعات 
أن  كما  األقل،  كان  األزمة  على  انكشافها  ألن  منها، 
االنتقاص من حجم  قليلة كذلك، مع عدم  مخاطرها 

البنوك التقليدية«.
االستثمار  في  التنويع  على  حطاب  يشجع  كما 
التركيز  وعدم  وأبوظبي  دبي  سوقي  في  باحملافظ 

على سوق واحد في احملافظ احملددة سابقاً.
ويرشح حطاب االستثمار البسيط في الذهب مع 
أخذ احليطة واحلذر، ألنه يتوقع أن تصل أسعاره إلى 
1900 دوالر لألونصة  إلى  1800 دوالر  مستويات 
خالل الفترة املقبلة، ومن املمكن أن يكون املردود 5 

باملئة على املدى القصير.
االستثمار  على  يشجع  الذي  الثالث  املجال  أما 
وكذلك  واملتوسطة،  الصغيرة  املشاريع  فهو  فيه 
جتميع املشاريع، فهناك قطاعات ميكن التركيز عليها 
كقطاعي التعليم والصحة وهما من القطاعات الواعدة 

االستثمارية.
ويلفت املدير التنفيذي لشركة »إرنست ويونغ« � 
دبي إلى أن اتباع سياسة تنوع االستثمارات تقليالً 
للمخاطر وجلدوى تلك القطاعات املذكورة، على املدى 
التركيز على  الطويل فيجب  املدى  أما على  القصير، 

قطاع معني.
ما  باألزمة  تأّثراً  القطاعات  أكثر  أن  إلى  ويشير 
واإلنشاء  العقاري  كالتطوير  بالعقار  منها  يتعلق 
لكن  مجدية  تكون  أن  املمكن  من  وهي  وغيرهما، 
العقارات،  على  طلباً  هناك  ألن  الطويل،  املدى  على 
كما أننا نشهد استثمارات داخلية، باإلضافة إلى أن 
سعر برميل النفط يعتبر عالياً، مع األخذ في االعتبار 

الزيادة في عدد السكان.
كسيولة  باملئة   25 على  باإلبقاء  حطاب  وينصح 
ووديعة القتناص الفرص في السوق املالي مع احلذر 
بدأت  السياحية  القطاعات  أن  إلى  مشيراً  الشديد، 

الصعود لكن سوق املال يكاد يخلو منها

ال للعقارات

أما تامر بزاري الرئيس التنفيذي لشركة »جنيرو 
األساسية  اخلدمات  قطاع  »إن  فيقول:  كابيتال« 
في  الواعدة  القطاعات  من  واالتصاالت  والتجزئة 
الوقت الراهن، ألنها تهم شريحة واسعة من املواطنني 
واملقيمني«، وينصح ب�»االبتعاد عن تلك التي لن حتقق 

منواً كبيراً كقطاع العقارات ألن الطلب عليها كان قليالً 
خالل الفترة املاضية وفرص صعودها ضعيفة«.

إذ  واع���دة،  التجزئة  مبيعات  أن  إل��ى  ويشير 
استفادت اإلمارات من الوضع السياسي في املنطقة، 
وأع��داد  الفنادق  إشغال  ِنسب  على  ذلك  وانعكس 
اإلمارات،  بنوك  إلى  دخلت  التي  والودائع  الزوار، 
على  الطلب  أن  كما  جيداً،  القطاعات  هذه  أداء  وكان 
ح كفتها  أيضاً، وهو ما رجَّ ارتفع  اخلدمات والسلع 

في االستحواذ على أموال املستثمرين.
يتأثر  لم  التجزئة  قطاع  أن  إلى  ب��زاري  وينوه 
باألزمة، بل إن املطاعم ازدهرت وارتفعت أسعارها، 

وخصوصاً تلك التي تقدم املأكوالت السريعة.
»جنيرو  لشركة  التنفيذي  الرئيس  ويشجع 
كابيتال« على االقتراض الذي تعتبر فائدته منخفضة 
ذات  السندات  في  واالستثمار  الدول،  ببقية  مقارنة 
بعض  تطرحها  التي  كتلك  اجليد  االئتماني  احلد 
مجموعات التجزئة، فتكلفة االقتراض تعتبر منخفضة 

مقارنة بالعائد من تلك السندات.

االأ�صهم االأمريكية 

في  املالي  املستشار  توماس،  جيمس  ويقول 
»أكيوما إلدارة الثروات« املتخصصة في توفير حلول 
التخطيط املالي في منطقة اخلليج: »إنه يصعب التّكهن 
اجلاري،  العام  خالل  الواعدة  االستثمارية  بالفرص 
مشيراً  حالياً«،  املتوفرة  املعطيات  على  بناًء  وذلك 
أفضل  أداًء  األسواق ستسجل  بأن  االعتقاد  أن  إلى 
خالل الفترة املقبلة، سيكون خاطئاً على األغلب. لكنه 
يشجع العمالء على االستثمار في محافظ استثمارية 
متنوعة ُتغطي كافة القطاعات االستثمارية الرئيسة، 

أين تتجه البوصلة؟
القطاعات االقت�شادية التي ميكن اأاّل تتبدد اأموالك فيها اإذا قررت اال�شتثمار فيها يف 2012

حتقيق: �صامر �صالح 
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عقاراتات�صاالت

اأ�صهم

ذهب

اب ار حطَّ _  جيم�س توما�س_ تامر بزاري_ عمَّ

�سيا�سة توزيع اال�ستثمار 

والتنوع هي االأجدى يف 

الوقت احلايل

قطاع اخلدمات الأ�سا�سية 

والتجزئة واالت�ساالت من 

القطاعات الواعدة

اأن�سح امل�ستثمرين 

باالبتعاد عن اأوروبا يف 

الوقت الراهن
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بدالً من اختيار قطاع واحد فقط.  ويضيف توماس: 
الواليات  تبدو  األسهم،  س��وق  صعيد  على  »إن��ه 
جاذبة  النامية  األس��واق  وكذلك  األمريكية،  املتحدة 
لالستثمارات، كما تستحق بعض القطاعات األخرى 
التي تكون فيها نسبة الفائدة ثابتة، دراسة الفرص 

االستثمارية فيها«.
وأن  السلع،  في  باالستثمار  توماس  وينصح 
تضاف إلى احملفظة االستثمارية املتنوعة، إذ ستكون 
التي  األسواق  طليعة  في  شك  بال  النامية  األسواق 

توفر فرص منو واعدة خالل العام 2012. 
الواليات  أن  فيعتقد  األسهم،  وفيما يخص سوق 
حيث  واعدة،  منو  إمكانات  توفر  األمريكية  املتحدة 
فيها  وانخفضت  قوية،  منو  أرق��ام  مؤخراً  سجلت 
معدالت البطالة بشكل ملحوظ، كما اجتازت البنوك 
تبدأ  أن  ويتوقع  الديون،  بسداد  املرتبطة  املشكالت 
الرئاسية  االنتخابات  أن  كما  مجدداً،  باإلقراض 
األمريكية ستجرى قريباً، لذا فمن غير املرجح إجراء 

أي تغييرات ميكن لها أن تعيق مؤشرات النمو. 
ومن جهة أخرى، تعتبر أساسيات األسواق النامية 
قوية للغاية، ويأتي ذلك مدعوماً بالعديد من العوامل، 

منها: أن أغلب سكان الدول النامية هم من الشباب، 
املتوسطة بشكل متسارع، وانخفاض  الطبقة  وتنمو 
وتركز  واألف��راد،  احلكومي  املستويني  على  الدين 
ومستويات  بلدانهم،  داخل  احلكومية  االستثمارات 
التصدير فيها قوية، كما أن األسواق النامية ُتعد األقل 
تأثراً بتداعيات األزمة املالية، والتحديات االقتصادية 
حتقق  أن  ويتوقع  العالم،  دول  ببقية  عصفت  التي 

معدالت منو جيدة خالل العام اجلاري. 
ستشهد،  اليورو  منطقة  أن  إلى  توماس  ويشير 
إضافة إلى اململكة املتحدة، العديد من التحديات التي 
وأكثر  قريباً،  جتاوزها  في  ستنجح  بأنها  يعتقد  ال 
حقيقية،  أزمة  تواجه  التي  اليونان  هي  تأثراً  الدول 
أوروبا في  عن  املستثمرين باالبتعاد متاماً  وينصح 

الوقت احلالي. 
أمام  املتاحة  اخل��ي��ارات  من  العديد  وهناك 
تعتمد  عدمه  من  لهم  ومالءمتها  املستثمرين، 
املستثمرين  استعداد  مدى  على  األولى  بالدرجة 
االستثمار  في  يرغبون  التي  وامل��دة  للمخاطرة، 
املستثمرين  على  يجب  ل��ذا  وأهدافهم،  فيها، 
استشارة خبير مالي متخصص لتحديد األهداف 

في  مالي  مستشار  توماس،  جيمس  يقدم   
»أكيوما«   خمس نصائح لقرارات العام 2012 وهي:
1 � ضع خطة مالية: تأخذ اخلطة املالية احملكمة 
بنظر االعتبار األهداف على املديني القصير والبعيد، 
هذه  ضمن  األول��وي��ات  حتديد  على  تساعد  وهي 
األهداف، وعليك أن تكون واقعياً في أهدافك وحتديد 

األولويات أوالً، ومن ثم التَصرف تبعاً لذلك.
2 � سدد ديونك قدر املستطاع: حاول أن تقلل من 
بتسديد  أوالً  وابدأ  املالية،  بالتزاماتك  ديونك، وتفي 
طريقك  شق  ثم  ومن  األعلى،  الفائدة  ذات  الديون 

تدريجياً لتسوية كافة الديون األخرى.
3 � ضع ميزانية: تتمحور األساسيات اخلاصة 
ذلك،  ومع  الشهرية،  امليزانية  حول  مصاريف  بأي 
يضع القليل منا ميزانية فعلية وخطة متويل حقيقية، 

ويغفل الكثيرون بأن مجرد التخطيط البسيط ميكن 
أن يشكل تغييراً كبيراً في حياتنا ويجعلنا أقل قلقاً 
على أوضاعنا املالية، وراجع نفسك، وأعد حساباتك 
ملعرفة أين تنفق أموالك بالضبط، وقد يكون من املفيد 
االحتفاظ بإيصاالت االستالم جلميع مشترياتك ملدة 
الذي  ما  الشهر  بنهاية  راجع  ثم  ومن  كامل،  شهر 
أين  اشتريته، وميكن ذلك أن يساعدك على معرفة 
تنفق أموالك، وقد تتفاجأ لبعض املصاريف التي قد 

تدفعك لوضع خطة توفير في احلال.
 تعطي امليزانية نظرة عامة على الدخل والنفقات، 
وميكن لها أن تكون أداة مهمة إذا كنت تريد القيام 
امليزانية  هذه  بتغييرات في متويالتك، وستساعدك 
على معرفة فيما إذا كنت تصرف الكثير أو القليل، 
ورمبا تصرف الكثير على شيء من دون أن ُتفكر 

حقاً في املوضوع، إن وضع ميزانية محددة تساعدك 
على التخلص من النفقات غير الضرورية. 

4 � االدخار للحاالت الطارئة: نعيش عاملاً يتسارع 
إيقاعه عاماً بعد عام، لذا قد حتصل أمور ليست في 
احلسبان قد تستنزف جميع مدخراتنا، ونؤكد على 
ضرورة ادخار مبلغ معني للحاالت الطارئة، وبذلك 
على وضعك  املتوقعة كثيراً  املفاجآت غير  لن تؤثر 
املالي، كما أن توفيراً صغيراً شهرياً ميكن أن ُيشكل 

فرقاً كبيراً على املدى الطويل. 
5 � راجع خطط حماية عائلتك: بعد ضبط أمورك 
املالية، وفِكر بعائلتك وما الذي ميكن أن يحدث إذا 
مرضت مثالً؟ أو في أسوأ احلاالت إذا فارقت احلياة؟ 
وبينما يصعب علينا أن نسأل مثل هذه األسئلة، فإن 

العواقب ميكن أن تكون أصعب بكثير مستقبالً«.

االستثمارية، وبحث اخليارات املتوفرة.

ثالثة قطاعات جمزية

ويقول بيتر جرانري، محلل أسهم لدى »ساكسو 
للقطاعات   Z-score املخاطر  مؤشر  »إن  بنك«: 
العاملية يظهر أن أفضل التقييمات تكمن في قطاعات 

املرافق اخلدمية واخلدمات املالية والرعاية الصحية.
تشهد  الثالثة  املذكورة  القطاعات  »أن  ويضيف: 
األرباح،  حتقيق عائدات مرتفعة من حيث توزيعات 
والعائدات على األصول، وبنية رأس املال، وتقييمات 
املكاسب، مقارنة بالبيانات املسجلة منذ العام 1995«.

ويرى أن أقوى قطاعني خالل األزمات املالية هما 
الرعاية الصحية واالتصاالت، وذلك قياساً على احلد 
القطاعني  هذين  أسهم  بيع  ألسعار  املتوقع  األعلى 

خالل األزمة.
كما تتألف احملفظة االستثمارية احملايدة والبسيطة 
حسب  )مختارة  العاملية  األسهم  من  باملئة   40 من 
إنترناشيونال(،  كابيتال  ستانلي  مورغان  مؤشر 
و40 باملئة من السندات احلكومية )سندات اخلزينة 

األميركية ألجل 10 سنوات( و20 باملئة من الذهب
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رئيس  الكعبي  عبيد  سالم  بن  علي  معالي  أشاد 
مبسيرة  األسرية«  التنمية  »مؤسسة  أمناء  مجلس 
»االحتاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
التنمية  »ملؤسسة  األعلى  الرئيس  العام«  النسائي 
األسرية« رئيسة »املجلس األعلى لألمومة والطفولة« 
إجنازات  أثمرت  والتي  باملرأة،  النهوض  أجل  من 
الدولة  داخ��ل  اجلميع  ليشمل  أثرها  امتد  عظيمة 

وخارجها.
أهمية  إلى   »999« مع  حوار  في  معاليه  وتطرَّق 
لألطفال  الدولي  للمؤمتر  اإلمارات  دولة  استضافة 
»التنمية  شعار  حتت  والثالثني  احل��ادي  العرب 
أن  معاليه  أكد  حيث  اجلميع«،  مسؤولية  املستدامة 
األطفال هم العماد األساسي لالستدامة التي تشكل 

ظاهرة عبر جيلية.
العامة  القيادة  التعاون مع  أن  إلى  وأشار معاليه 
لشرطة أبوظبي وحتديداً مع مركز البحوث والدراسات 
األمنية يأتي في إطار حتديد االستراتيجيات الوطنية 
التي تضعها الدولة للتعامل مع الظواهر االجتماعية 

املختلفة. وفيما يلي نص احلوار:
مؤخراً  األُس��ري��ة  التنمية  مؤسسة  عقدت   <
والدراسات  البحوث  مركز  مع  مشتركاً  اجتماعاً 
التعاون  مجاالت  فما  أبوظبي،  شرطة  في  األمنية 

بني الطرفني؟
- كمدخل لإلجابة عن هذا السؤال، دعني انطلق 
الذي  األسرية«،  التنمية  إنشاء »مؤسسة  قانون  من 
املؤسسة  أن  إلى  تشير  واضحة  نصوصاً  تضّمن 
كجهة معنية بالشأن االجتماعي مبدلوالته املختلفة، 
عليها ولغايات حتقيق األهداف املبتغاه من تأسيسها 
أن تقوم بالتعاون والتشارك مع املؤسسات والهيئات 
التي من شأن التعاون معها أن يؤدي إلى حتقيق هذه 
األهداف، ووفقاً لهذه الرؤية فإننا ننظر إلى أن هناك 
العديد من املجاالت التي ميكن أن يتم التعاون فيها 
بني املؤسسة و»مركز البحوث والدراسات األمنية« 
في شرطة أبوظبي، منها على سبيل املثال ال احلصر 
مجاالت  في  متخصصة  وأبحاث  دراس��ات  إج��راء 
وحجم  األطفال  معاملة  وإس��اءة  امل��رأة  ضد  العنف 
وسائل  أثر  أو  األس��ري،  العنف  مشكلة  ودالالت 
وغير  املجتمعي،  التماسك  على  احلديثة  االتصال 
التي ُتسهم في رسم وحتديد  املوضوعات  ذلك من 
االستراتيجيات الوطنية التي تضعها الدولة للتعامل 

مع الظواهر االجتماعية املختلفة.
> ما األهداف التي من أجلها أنشئت املؤسسة؟

- هناك الكثير من األهداف التي تسعى املؤسسة 
وغرس  الدينية  القيم  تأصيل  منها  حتقيقها،  إلى 

التقاليد العربية األصيلة لضمان استمرارية األسرة 
واخلطط  االستراتيجيات  ووضع  املجتمع،  ومتاسك 
وتنفيذ البرامج املتخصصة في تنشئة ووقاية ورعاية 
الطفل وإعداده اإلعداد اجليد للمستقبل والعمل على 
مساعدة املرأة وتعزيز مكانتها لتمكينها من اإلسهام 
واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  حركة  في  الفاعل 
الرامية  السياسات  لتنفيذ  مبتكرة  أساليب  وتبني 
املرأة والطفل في اتساق  إلى رعاية وتنمية وتأهيل 
األمثل  وبالتعاون  للدولة،  االجتماعية  السياسة  مع 
مع املنظمات اإلقليمية والدولية، واعتماد مبدأ العدل 
األسرة  في  والشراكة  واملرأة  الرجل  بني  واملساواة 
الفقر  مبحاربة  واالهتمام  الشاملة،  التنمية  ملسايرة 
العمل  سوق  في  للمشاركة  للمرأة  الفرص  وإتاحة 
الرعاية  مشروعات  واعتماد  األس��رة  دخل  لزيادة 
واإلمناء الداعمة ملتطلبات األمومة والطفولة، والدفاع 
عن حقوق املرأة في كل املجاالت، مبا يكفل لها حياة 
أسرية كرمية، وإيجاد اآلليات املناسبة حلل املنازعات 
وتوفير  واألس��رة،  امل��رأة  تواجه  التي  واملشكالت 
كافة،  وأشكالها  بصورها  للمسنني  الالزمة  الرعاية 
اجتماعية  للعيش في حياة  استقطابهم  والعمل على 
مستقرة، وإذكاء روح املبادرة واالبتكار لدى النشء 
ونشر  واإلنتاج،  العمل  على  لتحفيزهم  والشباب 

الوعي بقضايا األسرة باستخدام الوسائط املقروءة 
البيئية  الثقافة  مفاهيم  وتعميم  واملرئية،  واملسموعة 
لضمان الترشيد األمثل للمياه والطاقة والوعي البيئي 
وغرس ومتكني مفاهيم وآليات العمل التطوعي لدى 
والتعليم  التربية  بقضايا  واالهتمام  األسرة  أفراد 
املؤسسة،  أهداف  لتحقيق  احلديثة  التقنية  ووسائل 

ودعم حقوق املرأة األسرية وتنميتها.
التي  اإلجن��ازات  أهم  على  اطالعنا  لكم  هل   <
حققتها املؤسسة منذ تأسيسها قبل خمس سنوات 
ملصلحة األسرة واملرأة والطفل في دولة اإلمارات؟

نا، ولله احلمد، وبتوجيهات  - إننا في املؤسسة متكَّ
صاحب  سيدي  رأسها  وعلى  احلكيمة  القيادة  من 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله«، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
الشيخة  سمو  من  شخصي  وبإشراف  املسلحة، 
فاطمة بنت مبارك »حفظها الله« أن نحقق العديد من 
أي  ويستطيع  بها،  نفاخر  أن  التي ميكن  اإلجنازات 
كان أن يلمسها، ومن أبرزها هذا االنتشار اجلغرافي 
إمارة  مناطق  مختلف  في  املنتشرة  املؤسسة  ملراكز 
أبوظبي من خالل مراكزها اخلمسة عشر ، ذلك أن 
الفئة  إلى  الوصول  على  ترتكز  املؤسسة  سياسة 
املستهدفة في مناطق جتمعها. واسمح لي هنا بأن 
شهر  في  حتققت  التي  اإلجن��ازات  أحد  إلى  أشير 
املؤسسة  استضافة  في  واملتمثل  املاضي  نوفمبر 
والثالثني  احلادي  العرب  لألطفال  الدولي  للمؤمتر 
اجلميع«،  مسؤولية  املستدامة  »التنمية  شعار  حتت 
بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  رعاية  حتت  عقد  والذي 
نور  امللكة  جاللة  وبحضور  الله«  »حفظها  مبارك 
احلسني وشاركت فيه وفود أكثر من عشرين دولة، 
ذلك أن االستدامة تشكل ظاهرة عبر جيلية، أي أنها 
عملية حتويل من جيل إلى آخر، ومن هنا جاءت فكرة 
إشراك أطفالنا في عمليات وأنشطة وأوجه ومجاالت 
التنمية املستدامة املختلفة من خالل إدراك مفاهيمها 
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اجتاهاتهم  وتعديل  واخلبرات  املهارات  وإكسابهم 
االستدامة  ومتطلبات  يتوافق  مبا  وسلوكياتهم 
هذا  على حتقيق  مجتمعاتهم  مساعدة  من  ومتّكنهم 

املبدأ على أرض الواقع.
املهمة:  املرافق  من  مجموعة  املؤسسة  متتلك   <
الكرمي،  القرآن  حتفيظ  مراكز  حضانات،  مدارس، 
أداءها؟  مون  تقيِّ كيف  ومتنزهاً،  للسيارات  ونواٍد 
وما املرافق املزمع إنشاؤها مستقبالً خلدمة األسرة 

بشكل عام؟

علي سالم الكعبي: 
التنمية الُمستدامة ظاهرة عابرة لألجيال
حوار: فوزي ق�شطة

جهود �سمو ال�سيخة فاطمة مل تتوقف عند 

الدفاع عن ق�سايا الأ�سرة الإماراتية،

 بل ذهبت طموحاتها للأ�سرة العربية 
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- تعتمد املؤسسة على آلية دورية لتقييم خدماتها 
هذه  أكانت  س��واء  املستهدفة،  الفئات  في  وأثرها 
البرامج  في  أم  العامة  املرافق  في  تتمثل  اخلدمات 
واملبادرات التي تنفذ من خالل هذه املرافق. وقد كان 
لدى العمالء بشكل خاص انطباع إيجابي للغاية من 
مستوى الدعم االجتماعي وطبيعة التعامل والشعور 
باالحترام والقيمة اإلنسانية، وتوفر متطلبات األمن 
والسالمة في هذه املرافق، وكل هذا ما كان ليتأتى 
على  بالتركيز  للمؤسسة  الواضحة  السياسة  لوال 
عمليات التطوير املؤسسي لقدرات مواردها البشرية 
واملتابعة  املستمرة  التدريبية  البرامج  خالل  من 
كفاءتهم  ورف��ع  املوظفني  ق��درات  لتطوير  احلثيثة 
وإكسابهم اخلبرات واملعارف واملهارات التي متّكنهم 
من تقدمي أفضل خدمة ممكنة للعمالء وفقاً ألفضل 
العاملية. وفيما يتعلق باخلطط املستقبلية  املمارسات 
تنوي املؤسسة التوسع في تقدمي خدمات متخصصة 
ذات جودة عالية لكبار السن من خالل إقامة مراكز 
التي  املهمة  االجتماعية  الفئة  لهذه  نهارية  رعاية 
إع��داد  على  وأش��رف��ت  دولتنا  بناء  ع��بء  حتملت 
وتنشئة األجيال الالحقة التي تولت عمليات التحديث 
والتطوير والبناء والتقدم للمجتمع اإلماراتي احلبيب. 
وتقوم املؤسسة حالياً بإجراء الدراسات واملسوحات 
العالقة، لوضع  ذات  بالتعاون مع اجلهات  الالزمة، 
املراكز  ه��ذه  مكونات  ح��ول  واض��ح��ة  ت��ص��ورات 
التي  والبرامج  ستقدمها  التي  واخلدمات  وطبيعتها 
املسنني  واحتياجات  يتالءم  مبا  بتنفيذها  ستقوم 

ويعبّر عن شكر وتقدير املجتمع جلهودهم.
مراكزها  ف��ي  التوسع  املؤسسة  تنوي  كما 
اخلارجية، من خالل افتتاح مراكز جديدة في املناطق 

بحيث  اآلن،  حتى  املؤسسة  خدمات  تغطها  لم  التي 
أينما  املواطنني  جميع  إلى  التنمية  مكتسبات  تصل 

كانوا.
خطط  من  املؤسسة  أعمال  جدول  على  ماذا   <

ومشاريع للتنفيذ في املرحلة املقبلة؟
- املستقبل يعني الكثير ملؤسسة التنمية األسرية 
من حيث الكم والنوعية. فاملؤسسة سوف تستمر في 
واملشاريع  اخلطط  وتنفيذ  املعتادة،  خدماتها  تقدمي 
املدرجة، وعلى سبيل املثال ال احلصر تقدمي خدمات 
استشارات أُسرية موجهة جلميع أفراد األسرة في 
والنفسية  واالجتماعية  والتربوية  األسرية  املجاالت 
والقانونية  والشرعية  والتنموية  واملهنية  والصحية 
تطويره  سيتم  والذي  »شاور«،  برنامج  خالل  من 
خالل هذا العام إلى برنامج تلفزيوني يقدم استشارة 
تنفيذ  في  االستمرار  وسيتم  للمواطنني،  مباشرة 
مع  التعامل  أجل  من  للمتزوجني  مخصصة  برامج 
واحلد  السعيد  غير  والزواج  األسري  التفكك  قضية 
»إثراء احلياة  برنامج  الطالق من خالل  من مشكلة 
»تعزيز  برنامج  لتعزيز  موجهة  وبرامج  الزوجية« 

األسرية«،  احلياة  في  للرجل  اإليجابية  املشاركة 
قدراتها  وتنمية  املرأة  لتمكني  املوجهة  البرامج  ومن 
الريادية  قدراتها  لتعزيز  واالقتصادية  االجتماعية 
»برنامج رائدات الدار«، إضافة إلى البرامج املوجهة 
إلى األطفال والشباب لتنمية قدراتهم وزيادة مهاراتهم 
وإسهامهم الفاعل في األسرة واملجتمع وتعزيز قيمة 
حب الوطن في نفوسهم وتأكيد هويتهم الوطنية من 
خالل االهتمام بالتراث والعادات والتقاليد األصلية، 
وتعزيز قيمة املسؤولية الفردية واملسؤولية املجتمعية 
لدى املشارك جتاه أسرته ومجتمعه ووطنه من خالل 
إلى  موجهة  برامج  وهناك  ال��دار«.  »شباب  برنامج 
آليات االندماج االجتماعي  كبار السن بهدف تعزيز 
وتقدمي الرعاية االجتماعية الشاملة لهم والتركيز على 
متطلباتهم االجتماعية والنفسية والتثقيفية، من خالل 

برنامج »بركة الدار«.
العامة،  والصحة  البيئة  حماية  مجاالت  وف��ي 
ستستمر املؤسسة في تقدمي خدمات داعمة للجهات 
البيئية،  الثقافة  لتعزيز  العالقة،  ذات  احلكومية 
ورفع  والطاقة،  والكهرباء  املاء  استهالك  وترشيد 

الوعي الصحي لدى أفراد األسرة واملجتمع، وتشجيع 
السليمة،  الصحية  والتغذية  البدنية  اللياقة  ممارسة 
على اعتبار الصحة والرياضة والتغذية أموراً مهمة 
ترتبط ببعضها وتصب في صحة األسرة اجلسدية 
»صحة  برنامج  خ��الل  من  والنفسية  والذهنية 

األسرة«.
»حفظها  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  لسمو   <
األسرة  على  بيضاء  وأياٍد  مضيئة  بصمات  الله«، 
عن  حتدثونا  أن  لكم  هل  عام،  بشكل  اإلماراتية 

توجيهات سموها للمؤسسة في هذا املجال.
د اإلجنازات على  - عندما تتضافر اجلهود تتجسَّ
بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  فمسيرة  الواقع.  أرض 
مبارك »حفظها الله« من أجل النهوض باملرأة أثمرت 
وقد  اجلميع.  ليشمل  أثرها  امتد  عظيمة  إجن��ازات 
وجاداً  رئيسياً  اجتاهاً  العربية  املرأة  قضايا  شكلت 
لم  فهي  والتنمية.  البناء  أجل  من  سموها  عمل  في 
مع  التعاون  مدت جسور  بل  احمللي،  بالعمل  تكتف 
العربية. كما  الدول  النسائية في مختلف  االحتادات 
أولت اجلوانب اإلنسانية واالجتماعية اهتماماً خاصاً 
على جميع املستويات. فجهدها ال يكل وعزميتها ال 
متل حتى ترى ثمار جهودها مكللة بالنجاح، مما جعل 
الكثير من الدول واملنظمات تسعى وتتسابق لتكرمي 
الفيَّاض  وبرها  املخلص  وعطائها  املتميز  دوره��ا 
رائعة.  قدوة  منها  جعلت  التي  الفذة،  وشخصيتها 
الدفاع  عند  فاطمة  الشيخة  سمو  جهود  تتوقف  لم 
طموحاتها  ذهبت  بل  اإلماراتية،  األسرة  قضايا  عن 
تدخر  وال  وإنسانيتها،  وواقعها  العربية  لألسرة 
سموها جهداً في متابعة أعمال املؤسسة من خالل 
لالطالع  للمؤسسة  الدورية  واجتماعاتها  زياراتها 
ومراحل  التنفيذ  وأدوات  وآليات  العمل  خطط  على 
أمناء  ملجلس  املناسبة  التوجيهات  وإصدار  اإلجناز 
حول  املؤسسة  ولقيادة  األسرية  التنمية  مؤسسة 
والبرامج  املبادرات  وتنفيذ  بالعمل  االرتقاء  آليات 
واملشاريع التي تعكس صورة إيجابية ومشرقة عن 
طبيعة التطور والتقدم الذي يعيشه املجتمع اإلماراتي 
مع محافظته على متاسك بنيانه االجتماعي والتالحم 

بني أفراده.
اجلهات  مع  املؤسسة  تعاون  تقّيمون  كيف   <
التنمية  في  أهدافها  لتحقيق  واالحتادية  احمللية 

املستدامة لألسرة اإلماراتية؟
معنية  كمؤسسة  األسرية،  التنمية  مؤسسة   -
بأنها  تؤمن  األولى،  بالدرجة  االجتماعي  بالشأن 
من  إال  االستراتيجية  أهدافها  حتقق  أن  ميكن  ال 
والهيئات  اجلهات  مع  والتنسيق  التعاون  خ��الل 
تلك املعنية بتحقيق احملصالت  األخرى، وخصوصاً 
برامج  أن  جند  ولهذا  أبوظبي،  حلكومة  االجتماعية 
التشبيك والتشارك بني املؤسسات، سواء العامة أم 
اخلاصة، هي إحدى سمات املجتمعات املتقدمة، كون 
ويجنّب  الواحد،  الفريق  روح  يعزز  األسلوب  هذا 
االزدواجية وهدر الطاقات واملال واجلهد، فال يعقل 
أن تعمل جهات رسمية عدة بنفس املجال من دون 
التنسيق فيما بينها، ألن تكرار العمل دون التنسيق 
اجلهود  تشتت  حتماً  عليه  سيترتب  والتشارك 
الطاقات  هدر  إلى  أسلفنا  وكما  ويؤدي  وبعثرتها، 

املؤسسة  وقعت  فقد  الغاية  ولهذه  واجلهد.  واملال 
اجلهات  من  العديد  مع  وشراكة  تعاون  اتفاقيات 
احمللية واالحتادية العاملة في املجاالت املختلفة، وقد 
كان لهذه الشراكات األثر البالغ في تنفيذ العديد من 
البرامج وحتقيق إجنازات متعددة في مجاالت التنمية 

االجتماعية املستدامة.
املماثلة لكم  > ماذا عن تعاونكم مع املؤسسات 
دول  باقي  في  ودولياً  العربي  الوطن  في  إقليمياً 

العالم؟
- تتعاون املؤسسة مع العديد من الهيئات الدولية 
منظمة  مثل:  املرأة،  الطفولة وقضايا  بقضايا  املعنية 
األمم املتحدة للطفولة »اليونيسيف« وصندوق األمم 
تعاونت  كما  »اليونيفيم«،  للمرأة  اإلمنائي  املتحدة 
املؤسسة وعبر اتفاقيات تعاون مكتوبة مع عدد من 
األردنية  اململكة  في  املشابهة  والهيئات  املؤسسات 
الهاشمية، وكان من ثمار هذا التعاون تنظيم املؤسسة 
العرب في دورته احلادية والثالثني  األطفال  ملؤمتر 
في مدينة أبوظبي، وهذه املرة األولى التي ينعقد فيها 
املؤمتر خارج أراضي اململكة األردنية الهاشمية، وقد 
جاء هذا اإلجناز كثمرة للتعاون بني البلدين الشقيقني.
> ما رأيكم في املستوى الرفيع الذي وصلت إليه 
التعليم وتقلُّدها مراكز قيادية  املرأة اإلماراتية في 

على مستوى الدولة؟
دعم  وبفضل  اإلماراتية،  املرأة  استطاعت  لقد   -
في  مرموقة  مكانة  تتبوأ  أن  لها،  السياسية  القيادة 
ومنذ  الدولة،  حرصت  املنطلق  هذا  ومن  املجتمع، 
التي تضمن حقوق  القوانني  كل  تهيئة  على  قيامها، 

نخطط لإقامة مراكز رعاية نهارية 

لت عبء بناء دولتنا لفئة كبار ال�سن التي حتمَّ

ركائز  إح��دى  امل��رأة  وك��ون  املجتمع،  في  األف���راد 
املجتمع الرئيسية املشاركة في التنمية، كان البد من 
التشريعات والقوانني  أن يكون لها نصيب من هذه 
الوطنية التي تشجع دخولها في سوق العمل وعدم 
وضع أي قيود حول الوظائف التي ميكن للمرأة أن 
مجموعة  إطالق  على  الدولة  حرصت  كما  تتوالها، 
من املبادرات الهادفة إلى تفعيل دور املرأة في قطاع 
املجاالت  مختلف  في  املرأة  مكانة  وتعزيز  األعمال 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية من خالل تنمية 
وتأهيل الكوادر النسائية لتفعيل مساهمتها في دعم 

املسيرة التنموية.
اإلماراتية  املرأة  انخراط  إلى  تنظرون  كيف   <
املجتمع  نظرة  تغّيرت  وهل  الشرطي؟  العمل  في 

التقليدية حيال ذلك؟
- كون املرأة اإلماراتية أثبتت مقدرتها على األداء 
احترام اجلميع،  العمل، واكتسبت  بيئة  والتكيف مع 
من  كبيرة  أع��داداً  الشرطة  أجهزة  استقطبت  فقد 
الفتيات، وبذلك اتيحت الفرصة للمرأة في املشاركة 
شيوع  في  واإلسهام  املجتمع  في  األمن  تعزيز  في 
أثبتت  وقد  الدولة،  أراضي  على  واألمان  االستقرار 
كفاءتها بالعمل في امليدان الشرطي وفي مهام األمن 
هذا  في  العمل  صعوبة  من  الرغم  على  واحلماية، 
امليدان احملفوف باملخاطر. واعتقد أن عمل املرأة في 
املجاالت األمنية والعسكرية، أصبح حاجة اجتماعية 
ملحة نظراً إلى أن هناك الكثير من الوظائف الشرطية 
التي تستهدف النساء بشكل عام وال ميكن القيام بها 

أو تنفيذها إال من خالل العنصر النسائي.
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كثيراً للخبر الذي يقول إن تايالندية مريضة بسرطان الثدي، في حالة صحية تأثرت 
حرجة، حققت أمنيتها األخيرة بالزواج من صديقها األسترالي الذي تعرفه 

منذ سبع سنوات في أحد املستشفيات في »تايالند«.
في تفاصيل اخلبر أن كونغ )41 عاماً( وداميان ميسنر )46 عاماً( أقاما 
حفل زفاف تايالندياً تقليدياً في اليوم العاملي ملكافحة السرطان، في وحدة رعاية جودة احلياة مبستشفى 
»باثوم ثاني«، في إطار برنامج »األمنية األخيرة« للمرضى امليؤوس من شفائهم الذي تنفذه الوحدة. 
األطباء َشّخصوا حالة »كونغ« بأنها مصابة بسرطان الثدي منذ عام 2011، وقالوا إن املرض بلغ املرحلة 
النهائية. وكان »كونغ« و»ميسنر« قد التقيا قبل سبع سنوات في »أستراليا«، حيث كانت »كونغ« تعمل 

محاسبة في مطعم صيني، وتسببت سلسلة من احلوادث املؤسفة في تأجيل زواجهما.
»كونغ« التي لم يكشف عن اسمها الكامل قالت: »أنا سعيدة جداً اليوم«، أما »ميسنر« فقال: »ما أن 
اكتشفت أن السرطان الذي تعانيه »كونغ« قد وصل إلى املخ، حتى أحضرتها إلى هنا بأسرع ما ميكن، 
وكان من أهدافي لهذه املرحلة إمتام الزفاف«. بعد إمتام الزفاف خرجت »كونغ« من املستشفى لقضاء ما 
تبقى لها من أيام مع أفراد عائلتها، بينما علق »ميسنر« قائالً: »من الناحية الطبية، هذا غير ممكن، ولكن 

لدي ثقة بأننا سنكون دائماً معاً«!
رغم كل احلزن الذي حَتمله احلكاية، ورغم النهاية احملتومة التي تسير إليها بطلتها، كما يقول األطباء 
على األقل، إال أن شعاعاً من األمل ُيطل منها، ليس األمل في احلياة التي هي محكوم عليها بالنهاية املعروفة 
لدى كل البشر، مهما امتد باإلنسان العمر، وإمنا األمل في أن زمن الرومانسية واملثاليات ما زال ممتداً، 

رغم كل املاديات التي طغت على احلياة وأفقدتنا اإلحساس باحلب والوفاء والعطاء دون انتظار مقابل.
في شهر ديسمبر 1991، وبينما كانت الكاتبة التشيلية الكبيرة »إيزابيل الليندي« في أسبانيا مبناسبة 
تقدمي روايتها »اخلطة الالنهائية«، دخلت ابنتها »باوال« في حالة سبات، وخالل ساعات ال حصر لها 
أمضتها  »الليندي« في ممرات املستشفى الذي أدخلت إليه »باوال« في مدريد، وبينما هي تتابع بكآبة 
َتطّور املرض، بدأت ُتدّون على صفحات دفتر قصة أسرتها وقصتها هي نفسها لتقّدمها هدية إلى ابنتها 
بعد جتاوز احملنة املأساوية، وواصلت التدوين في غرفة بفندق عاشت فيه شهوراً ِعدة، ثم إلى جانب 
سرير »باوال« في بيتهم بكاليفورنيا خالل صيف وخريف عام 1992. لكن املرض امتد ش���هوراً طويلة، 
أميركا  ُكتاب  أش���هر  من  عظيمة  لكاتبة  ذاتية  مؤثر وسيرة  كتاب  إلى  الصفحات  تلك  حتولت خاللها 
الالتينية، استمتع بقراءته ماليني البشر في كافة أنحاء املعمورة. وحدها »باوال« لم تقرأ ما دّونته والدتها، 

ألنها لم تفق من غيبوبتها تلك، حتى أسلمت الروح في السادس من ديسمبر 1992.
الرابعة فجراً،  الساعة  باوال. كانت  الواقع، ماتت  التي تخفي  انزاحت فيها احلجب  ليلة عجيبة،  »في 
توقفت حياتها دون صراع ودون جزع أو أل���م، ولم يكن هن����اك سوى السالم واحملبة املُطلقة من كل 

من كانوا يحيطون بها«.
بهذه الكلمات بدأت »إيزابيل الليندي« الفصل األخير من كتاب »باوال« املؤثر، لتقول لنا: إن الرائعني 
وحدهم هم الذين مينحون احلياة روعتها، وأنهم هم الذين ُيضفون على املوت فلسفة وعمقاً، كثيراً ما 
يغيبان عنا ونحن نعيش صدمة الفقد األليم، وأنهم يحولون مآسي احلياة إلى مناسبات للتأمل واالحتفال، 

حتى لو كان لهذا االحتفال طعم هو إلى املرارة أقرب.

الرائعون وحدهم

علـي عـبيـد
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف

High Sealed and Coupled HSC FZCO

Dubai Airport Free Zone, Bldg 6E, Block B, 6th floor
Phone: +971 4 299 3 299 , Fax: +971 4 299 3 298

Email: hsc_dub@eim.ae



عملهم يتطلب اقتحام النار إلنقاذ األرواح وإطفاء 
احلرائق وتقدمي العون، عملهم ال ُيدار من املكاتب 
املوت،  وإمنا في ساحات اخلطر وعلى مقربة من 
ويعيشون  بالدخان  املمزوجة  رائحته  يستنشقون 

مآسي اآلخرين. 
خارقة  بدالت  يرتدون  ال  أبطال حقيقيون  إنهم 
وال يعيشون حياة مختلفة، إنهم أبطال في قوالب 
باملسؤولية في  إال  بالتواضع، ال يستعينون  مليئة 

العمل واإلتقان فيه. 
إنهم أبطال »الدفاع املدني«، هؤالء األفراد الذين 
املخاطر ونثق في قدراتهم على  نستغيث بهم في 
تقدمي املساعدة في مختلف املهام، وهذه القصة التي 
العدسة  لتقريب  محاولة  هي   )999( تستعرضها 
على هؤالء والتعّرف عن كثب على تفاصيل حياتهم 

وعملهم.

»الُعمدة«

الدفاع  األولى، شخصية فريدة في  الشخصية 
املدني، يلقب بني زمالئه »بالقلب الشجاع« وعميد 
اإلطفائيني وعمدتهم، والبعض اآلخر ُيصّر على 

وآخ��رون  ميت،  قلب  لديه  الرجل  ه��ذا  أن 
وهم  يتضاحكون  له،  قلب  ال  أن  يصرون 
العادية،  غير  العديدة  بصفاته  يخبرونني 
وهو يفتخر ويقول لهم: »أنا في اإلطفاء 
قبل أن تولدوا بأعوام كثيرة!«. فقد عمل 
وثالثني  منذ خمسة  املدني  الدفاع  في 
عاماً، ومازال يفيض عطاًء.. إنه الرقيب 
أول عبدالله صالح محمد، الذي التحق 

بالدفاع املدني منذ 1978. 
وعن كيفية دخوله إلى الدفاع املدني 

وثالثني  خمسة  منذ  حريق  نشب  قال: 
عاماً وصادف وجودي في مكان احلريق، 

قوتي  بكل  أساعد  بتلقائية  نفسي  فوجدت 
و طاقتي في إطفاء احلريق، ونظراً لعملي 

املتميّز والتلقائي، طلب مني مسؤول موقع اإلطفاء 
التحقت  وهكذا  فوافقت  القسم،  في  بهم  االلتحاق 

بالدفاع املدني في أبو ظبي. 
 

القفز من الدور الرابع

يقول  املهنية،  حياته  في  املواقف  أصعب  وعن 
الرقيب أول عبد الله: حياتي في الدفاع املدني كلها 
العمل  في  اإلتقان  هو  فهدفي  باملخاطر،  محفوفة 
والتوكل على الله وصدق النية، وعندما أحلحت على 
أهمية ذكر تفاصيل هذه املواقف اخلطرة، أعطاني 
التي  واحل��روق  والكسور  باإلصابات  كامالً  ملفاً 
إن  بها خالل عمله، ثم ضحك وهو يقول:  أُصيب 
املستشفى يوصي عند كل حادث بعدم صالحيتي 

الغالف
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اإطفائيون يروون ُم�شاهداتهم وجتاربهم

 يف مواجهة اخلطر واملوت

محاربو النار

حتقيق: الرا الظرا�صي  - ت�صوير: حممد علي 

27 العدد 495 مارس 2012



29 العدد 495 مارس 2012 العدد 495 مارس 282012

الغالف

للعمل، ولكني بفضل الله أتعافى وأعود إلى العمل 
بروح مليئة بالنشاط.

اندلع حريق  قائالً:  يتذكر  وعن أصعب موقف، 
 1989 ع��ام  في  ذل��ك  وك��ان  البنايات  إح��دى  في 
ولم  كثيفاً  الدخان  وكان  احلريق  إلطفاء  وتوجهنا 
تعاكس  كانت  الريح  ألن  احلريق  إطفاء  نستطع 
جهودنا، لذلك اقترحت أن اقفز من سطح البناية إلى 
إطفاء احلريق  »البلكونات« حتى أمتكن من  إحدى 
توازني  فقدت  ولكني  فعلت  وهكذا  الداخل  من 
وحلسن  ظهري  على  الرابع  ال��دور  من  وسقطت 
حياتي  إنقاذ  في  ساهم  التنفس  جهاز  أن  احلظ 
أكثر من شهر ثم  املركزة  العناية  ولكني منت في 
بقيت شهرين في أحد عنابر املستشفى، ونتج عن 
القفز من الدور الرابع كسر في احلوض وحتطيم 
القدم  وكسر  الفقري  العمود  في  فقرات  ث��الث 
ونزيف في الرئة واملعدة، وكان اجلميع يقول: إنني 
لن استعيد عافيتي ولكن احلمد الله أصبحت طبيعياً 
بعد عالج كل الكسور وعدت إلى عملي أكثر حماساً 

وثقة بالله.

جهنم ت�شتعل!

الرقيب  يقول  األخ��رى  اخلطرة  املواقف  ومن 
عبدالله: كانت هناك باخرة متوقفة في ميناء زايد 
حولها  وكنا  متواصلة  أيام  ألربعة  وكانت حتترق 

نحاول إطفاءها ولكننا لم نستطع. 
كانت مثل جهنم، فاحلريق رغم كل اجلهود لم 
يهدأ والرياح كانت تعيق حركتنا في إطفائه، ولذلك 
إلطفاء  احملترقة  السفينة  إلى  أدخل  أن  اقترحت 
املدني  الدفاع  رجال  يقوم  بينما  الداخل  من  النار 
اآلخرون بإطفاء النار من اخلارج في نفس التوقيت 
إلى  الدخول  يجب  كان  وهكذا  النيران،  حملاصرة 
جهنم املشتعلة وفعلتها ودخلت وحاولت إطفاءها، 

وكنت كلما أشعر بحرارة النار أخرج ليتم تبريدي 
ولم  أخرى،  مرة  أعود  و  باملاء  رشي  طريق  عن 
أتوقف إال بعد أن أطفأت احلريق من الداخل، ولكن 
بعد ساعات من العمل املضني عجزت عن الوقوف 
من التعب واإلجهاد وسقطت وأسعفت ونقلت إلى 

املستشفى لتلقى العالج. 

م�قف م�ؤثر

في عام 1984حدث حريق في أحد بيوت  منطقة 
خشب،  من  البيت  وك��ان  ياس  بني  في  »يافور« 
ويوجد في البيت أم وطفالها، وعندما اشتعل البيت 
هربت األم بطفليها إلى »حوش« البيت ولكن النيران 
وخبأتهما  طفليها  على  األم  فخافت  حاصرتهم 
في  ودخلت  اإلطفاء  رجال  وصل  وعندما  حتتها، 
البيت احملترق وجدت  النيران إلنقاذ سكان  وسط 
وكأنها  بظهرها  وتغطيهما  طفليها  حتتضن  أم��اً 
الطفل  حملت  وهكذا  بيضها،  على  جتلس  دجاجة 
وزن  وكان  الثاني  الطفل  وبعدها  وأخرجته  األول 
املرأة ال يتجاوز ال�50 كيلو، ولكن خوفها وتشنّجها 
جعلها ثقيلة جداً ولكني بعون الله حملتها وخرجت، 
التي خبأت طفليها  األم  نسيان  استطيع  لن  ولكن 
النيران  في حضنها وجلست عليهما حتميهما من 

بظهرها.

زيت �صاخن

العزيز  عبد  الرقيب  فهو  الثانية  الشخصية  أما 

الدفاع  في  يعمل  ال��ذي  احلمادي  محمد  حسني 
املدني في منطقة املرفأ منذ 12 عاماً. وعن أصعب 
موقف صادفه في حياته املهنية في الدفاع املدني 
 2000 عام  أيام  أحد  في  ذلك  كان  احلمادي:  قال 
وكان  طريق  ح��ادث  بوجود  بالغ  جاءنا  حينما 
ذلك في الساعة 6.30 صباحاً، وهكذا توجهت مع 
زمالئي إلى موقع احلادث وكان السائق محشوراً 
في السيارة وكانت السيارة مقلوبة، وألن احملرك 
أصبح في األعلى فقد كان زيت السيارة الساخن 
يقطر على عيون السائق الذي كان صراخه يصمُّ 
األذان من شدة األلم بينما جسده محشور في عجلة 
القيادة، وكان اجلميع في حالة شديدة من االرتباك، 
الهيدروليكي  املقص  بإحضار  الفور  على  فقمت 
وكسرت باب السيارة وقمت بكسر »التابلوه« من 

اجلانبني واستطعت إخراج الرجل.

رائحة قاتلة  

أما املوقف الثاني، فهو موقف طريف حيث يتابع 
سيارة  وجود  عن  بالغ  جاءنا  قائالً:   احلمادي 
صدمت جمالً، في البدء اندهشنا من وجود جمال 
في هذه املنطقة في املرفأ، وعندما توجهنا، فوجئنا 
أننا لم جند إال أجزاًء من اجلمل وهي أرجله ورأسه 
وسنام  ومعدة  بطن  اخترقت  السيارة  أن  ويبدو 

اجلمل. 
بدأنا في البحث عن السيارة التي حوَّلت اجلمل 
»أراك«  شجرة  على  قفزت  قد  وكانت  هيكل  إلى 

أعضاء  أن  وجدنا  السيارة  أنزلنا  أن  وبعد  كبيرة 
اجلمل ودماءه وأمعاءه قد حطمت اجلانب األمامي 
مغموساً  كان  السائق  أنزلنا  وعندما  للسيارة، 
بالقاذورات وكانت رائحته ال حتتمل ولكن أصابته 
صدمة عصبية نتيجة احلادث و اصطدامه باجلمل، 
مما جعله يجري دون وعي في الشارع كاملجنون، 
في  فنحن  السيارات  بإحدى  يصطدم  أن  فخفنا 
السيارات  بني  يجري  وك��ان  السريع  ال��ش��ارع 
الرائحة  وحتملت  خلفه  جريت  لذلك  السريعة، 
كريهة!(  رائحته  كانت  كم  تتخيلي  )ال  الكريهة 
زميلي  بادر  ولكنه  ليهدأ  وقيدناه  علية  وقبضت 
»بعضة« مفاجئة فقد كان مصدوماً باحلادث، وفقد 
عقله لذلك نقلناه إلى املستشفى. وبعد أسبوع من 
تفوح  أنيق  رجل  اإلطفاء  مركز  إلى  دخل  احلادث 
الذي صدمت  السائق  »أنا  وقال  العود  رائحة  منه 
،ولكنه  احلادث  نتذكر  ونحن  فضحكنا  اجلمل!«، 
سأل عن السيارة فقلنا له إنها موجودة فقال: إن له 
فيها مبلغاً من املال وهنا قلت له »حتى إذا كان فيها 
مليون درهم لن يدخل أحد إلى هذه السيارة ذات 
الرائحة الكريهة،إذا أردت ففتش عنه بنفسك، فنحن 

لنا الرائحة الكريهة!«.  يكفينا أننا أنقذناك وحتمَّ

على حافة امل�ت

ي��ع��ان��ي احل���م���ادي م��ن ارت���ف���اع ف��ي نسبة 
يودي  أن  األمر  هذا  وكاد  الدم  في  الكوليسترول 
بحياته، ويقص علينا كيف حدث ذلك فيقول: كنت 
مناوباً وورد بالغ بوجود حريق نتيجة اندالع النار 
في »طراد« أثناء تعبئته بالوقود بالقرب من إحدى 
لذلك  املرفأ،  كورنيش  في  الوقود  تعبئة  محطات 
توجهنا إلى املوقع لنجد أن السماء أصبحت سوداء 
إطفاء  في  العمل  وباشرنا  احلريق  دخان  نتيجة 
مواطنني،  ستة  فأنقذنا  األشخاص  وإنقاذ  احلريق 

وحاولت إبعاد احلريق عن احملطة حتى ال يتحول 
ولكن  احلريق  إطفاء  استطعنا  وفعالً  انفجار،  إلى 
»الطراد« احملترق ظل ُمحترقاً وهو مربوط في امليناء 
إلى  توجهت  لذلك  الوقود،  محطة  من  مقربة  على 
»الطراد« احملترق وقمت بقص احلبل الذي كان في 
املاء إلبعاد القارب عن احملطة، فارتفع الكولسترول 
عندي نتيجة للجهد والدخان وشعرت أن صدري 
فقد  األرض،  على  وسقطت  األلم  من  يتقطع  يكاد 
أصبت باختناق شديد أثناء إبعادي الطراد املشتعل 
إلى  نقلي  ومت  آمن،  مكان  إلى  الوقود  محطة  عن 
»مستشفى املرفأ« بواسطة اإلسعاف، حيث باشروا 
العمل،  عن  َتوّقفه  بعد  مرات  عدة  قلبي  بإنعاش 
وجنحت جهود طاقم اإلسعاف والطاقم الطبي في 
القلب، ونقلت بواسطة  »مستشفى املرفأ« بإنعاش 
اإلسعاف اجلوي ملدينة خليفة الطبية حيث أجريت 
لي عملية قسطرة. ويتابع قائالً بتأثر: توقف قلبي 
أربع مرات متتالية نتيجة انسداد الصمام الرئيسي، 
كنت أصحو وأرى أوالدي و بناتي حولي يبكون، 

زارني املوت ولكني عدت بفضل الله بعمر جديد.
سألت احلمادي: ماذا كان يدور في رأسك في 
تلك اللحظات، ابتسم وقال: كان كل ما َعلق بذهني 
هو قول الشهادة.. كنت أردد الشهادة مبلء صوتي 

وعيون أطفالي الباكية كانت حتزنني عليهم.

متفرج�ن

بطولة شاب  في  فتتمثل  الثالثة،  الشخصية  أما 
من  يبلغ  املرزوقي  الله  عبد  مروان  اسمه  إطفائي 
التحق  أطفال،  ثالثة  ولديه  متزوج  26عاما  العمر 

بالعمل في الدفاع املدني في العام 2004.
وعن سبب دخوله إلى الدفاع املدني قال ببساطة: 
كان  الذي   - والده  بذلك  ويقصد   - »الشيبة«  إنه 
العمل وأراد  املدني وتقاعد عن  الدفاع  في  ضابطاً 

لولده أن يسير على نفس الدرب.
مروان  لنا  يحكيها  التي  األول��ى  القصة  تبدأ 
املرزوقي في يوم اجلمعة، حيث قال: كنت الضابط 
املناوب في منطقة »بني ياس« وذهبت إلى صالة 
دخاناً  رأيت  الصالة  من  خروجي  وعند  اجلمعة 
نحو  فتوجهت  عسكرية  سيارة  في  وكنت  كثيفاً 
الدخان ولكن لكثرة السيارات التي ازدحمت نتيجة 
محاولة متابعتها للحريق تعطلت قليالً عندما كنت 
ابعد السيارات التي جاءت تشاهد احلريق! وعندما 
دفاع مدني  اكتشفت عدم وجود سيارات  وصلت 
املنطقة يجلسون  أهالي  أو سيارات إسعاف وكان 
كان  والبعض  احملترق  البيت  حول  حلقات  بشكل 
يجلس فوق أسطح الفلل القريبة وكأنهم يشاهدون 

محاربو النار في طريقهم للمهمة

عبد الله صالحعبد العزيز حسنيمروان عبد الله

االستعداد قبل املهمة
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الغالف

مباراة لكرة القدم، فاتصلت اطلب الدعم من اإلطفاء 
مُتسك  الثالثينات  في  واإلسعاف وشاهدت سيدة 
وتضرب  هستيري  بشكل  وتصرخ  بيتها  بجدار 
واجماً  بجوارها  يقف  احلائط وزوجها  في  رأسها 
»محمد...  تصرخ  كانت  وامل���رأة  الصدمة  م��ن 
محمد!«.. حاولت تهدئتها وتنبيه زوجها وأدخلتهما 
إلى السيارة وحاولت أن أعرف إن كان يوجد أحد 
ففهمت  محمد«..  »محمد..  ترد  فكانت  املنزل،  في 
البيت احملترق،  أن طفلها محمد محتجز في داخل 
ويبدو أنه في الطابق الثاني، فقد كان نائماً حينما 
اشتعلت النيران، وألن اجلميع كان في الصالة لم 
يالحظ أحد احتراق البيت ولم يتصل أحد بالشرطة، 
لذلك التهم احلريق الطابق األرضي، وعندما جاءت 
صفوف  حركتها  أعاقت  أن  بعد  اإلطفاء  سيارة 
السيارات التي جاءت تشاهد احلريق أخذت خرطوم 
املاء وخوذة ودخلت إلى الفيال وكان السواد حالكاً، 
السواد  يدي من شدة  أتبنّي حتى  أن  استطع  ولم 
باخلرطوم وطلعت  للدخان ودخلت ممسكاً  نتيجة 
من  أمتكن  حتى  باخلرطوم  ممسك  وأن��ا  ال��درج 
اخلروج بعدها ألتعرف على طريق العودة، وعندما 
وصلت إلى الطابق الثاني وجدت الطفل محمد وكان 
يحتضر، فعيونه كانت مقلوبة نتيجة لالختناق وبدأ 
الزبد يخرج من فمه وكانت فيه تشنّجات فحملت 
إلى  أدراج��ي  وعدت  باخلرطوم  وأمسكت  الطفل 
بفضل  وأنقذت حياته  الطفل  إسعاف  اخلارج ومت 

الله وأطفأنا احلريق.

اأب مفجوع

رمضان، حيث  في شهر  كانت  الثانية  والقصة 
احترق بيت في »بني ياس وكان من البيوت القدمية 
كوجود مخرج  أمنية  احترازات  أي  لها  ليس  التي 
دعم ملساندة  كقوة  البالغ جئنا  ثاٍن. وعندما ورد 
الدفاع املدني في منطقة »بني ياس«. وسبب احلريق 
ألسنة  انتشار  على  ساعد  وقد  كهربائي،  ماس 
اللهب في أرجاء البيت احتراق األسقف املستعارة 
املوجودة فيه. لم يكن هناك مخرج للطوارئ وكان 
الرجل وزوجته في غرفة واألوالد الثالثة في غرفة 
والبنات األربع في غرفة أخرى. واندلع احلريق في 
الصباح واألسرة نائمة واستيقظ األب على رائحة 
الدخان ليكتشف احلريق ويخرج زوجته و يحاول 
ألن  البنات،  إخراج  يستطع  لم  لكنه  أطفاله  إخراج 
احلرارة  وبفعل  األملنيوم  من  كانت  الغرف  أبواب 
انغلقت ولم يستطيعوا فتح الباب، كما أن السجاد 
األب  كان  النار.  انتشار  على  ساعد  األرض  في 
النار  إخماد  كاملجنون ال يعرف ماذا يفعل حاولنا 
قمنا  حيث  تأخرنا  أننا  يبدوا  ولكن  البنات  وإنقاذ 
وكان  الغرفة  من  البنات  وأخرجنا  األبواب  بكسر 
الزبد يخرج من حلوقهن وعيونهن مقلوبة وثيابهن 
يغطي  كاملجنون  األب  وكان  النار  بفعل  احترقت 
بناته تارة ويبكي تارة أخرى، كان ال يعلم َمْن ينقذ 
ومن يترك للنيران، وعندما جاءت سيارة اإلسعاف 
ذات  الصغيرة  الطفلة  أخذت  وأنا  الفتيات  نقلت 
الثمانية أعوام إلى املستشفى، وهناك مت إنقاذ الفتاة 
التي أخذتها و األخرى التي تكبرها بعام أما الفتاتان 

الكبيرتان وعمرهما 17 و18 سنة فقد توفيتا فور 
وصولهما إلى املستشفى.

النار،  من  أسرع  يقتل  الدخان  مروان:  ويقول 
و  الدخان  بفعل  نحبهم  يقضون  الضحايا  فأغلب 
ليس بفعل النار، كما أن مادة »األسقف املستعارة« 

خطرة يجب احلذر منها.

حريق يف ال�ثبة  

دخوله  استدعت  التي  الصعبة  املواقف  ومن 
يذكر مروان  العالج  لتلّقي  نتيجة عمله  املستشفى 
املرزوقي القصة التالية: حصل حريق في الوثبة في 
سكن العمال وكان ذلك في فصل الصيف،  وكان 
نحاول  كنا  بالرمال..  ومحمالً  جداً  ساخناً  الهواء 
إطفاء »الكرفانات« التي اشتعلت فيها النيران وكان 
عددها 25 كرفاناً، وحاولنا إخماد النار حتى ال تلتهم 
كل الكرفانات، ومن شدة املجهود والتعب واحلرارة 
نتيجة  جفاف  لي  وحدث  شمس  أصابتني ضربة 
لنقص األمالح وسقطت فنقلت إلى املستشفى لتلقي 

العالج.

�شيارة ف�ق نخلة! 

»بني  منطقة  ف��ي  أع��م��ل  م��ا  ف��ت��رة  ف��ي  كنت 
اجلسرين« وورد بالغ من متصل يقول: إن هناك 
حادثاً وقع في منطقة »بني اجلسرين« فتوجهنا إلى 
دوريات  وجاءت  ليالً  الوقت  وكان  احلادث  موقع 
الواجب،  لنداء  تلبية  واإلسعاف  واملرور  الشرطة 
ولكننا لم جند السيارة التي وقع لها احلادث وبحثنا 
طويالً ولكننا لم جندها، فاستخدمنا كاشفات النور 
سيارة  لوجود  أثر  ال  ولكن  السيارة،  عن  وفتّشنا 
إنه  لهم  وقلنا  العمليات  بغرفة  فاتصلنا  مصدومة، 
بالسائق  العمليات  غرفة  فاتصلت  حادث  يوجد  ال 
الذي َبلَّغ عن احلادث وهو ُيصّر أنه شاهد السيارة 
تتعرض حلادث سير، وبعد تفتيش دقيق، قام أحد 
الزمالء برفع كشاف النور إلى أعلى لنكتشف سر 
مرات  عدة  انقلبت  أنها  يبدو  التي  السيارة  اختفاء 
وكانت  كبيرة،  نخلة  رأس  على  تستقر  أن  قبل 
وكان  ملتصقة  صفيح  علبة  عن  عبارة  السيارة 
وتدهورها  احلادث  شدة  نتيجة  توفي  قد  السائق 

قبل استقرارها فوق النخلة.

مهام عملهم بني السماء واألرض
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احللول املناس���بة لتحس���ني مس���توى اخلدمة أو 
السالمة املرورية ووضعها ضمن خطة عمل لتنفيذ 

التحسينات املقترحة وذلك حسب خطورتها.
وعن إمكانية الربط بني وقوع احلوادث بالعيوب 
الفنية في الطرق الداخلية في املدينة قال املهندس 
احلوادث  بتحليل  أبوظبي  بلدية  تقوم  الشامسي: 
البيانات  قاعدة  خالل  من  لديها  املتوفرة  املرورية 
مشروع  خالل  من  أبوظبي  شرطة  مع  املرتبطة 
»نظام إدارة معلومات النقل«، وعمل تقرير سنوي 
عمل  ثم  وم��ن  املرورية،  احل���وادث  عن  مفصل 
التحسينات الهندسية الالزمة للمناطق التي تشهد 
نطلق  التي  املناطق  وهي  احل��وادث  من  عدد  أكثر 

عليها اسم »النقاط السوداء«. 
وأشار إلى أن الدوائر احمللية املسؤولة عن الطرق 
املرورية  للسالمة  إستراتيجية  بوضع  حالياً  تقوم 
إلمارة أبوظبي من خالل اللجنة املشتركة للسالمة 
املرورية على أن تشمل االستراتيجية وضع خطة 

عمل لتحسني مستويات السالمة املرورية.

تعاون

تشكيل  مت  لقد  الشامسي:  املهندس  وأض��اف 
املرورية  السالمة  فريق عمل يتكون من مهندسي 
لعمل  أبوظبي  وشرطة  النقل  ودائرة  البلديات  من 
حتليل للحوادث املرورية، واقتراح احللول الهندسية 
إلى  باإلضافة  مشابهة،  ح��وادث  وق��وع  لتفادي 
ذلك يقوم فريق يتكون من أعضاء ميثلون البلدية 
وشرطة أبوظبي بعمل تدقيق السالمة املرورية قبل 
افتتاح مشاريع الطرق لضمان تطبيق أعلى معايير 
إصدار  قبل  الطريق  ملستخدمي  املرورية  السالمة 

املوافقة باالفتتاح.

خطط ُم�شتقبلية

الداخلية  للطرق  املستقبلية  اخلطة  ع��ن  أم��ا 
قامت  أبوظبي  بلدية  أن  الشامسي  املهندس  فذكر 
مجال  في  العاملية  اخلبرة  بيوت  بأحد  باالستعانة 
املرورية  السالمة  تدقيق  لعمل  املرورية  السالمة 
وحتليل  أبوظبي  ملدينة  الداخلية  الطرق  لشبكة 
مراحله  في  املشروع  إن  حيث  املرورية،  احلوادث 
املشروع  خالل  من  البلدية  وستتمكن  النهائية، 
حتديد املناطق األكثر خطورة لوضع خطة تنفيذية 
ألعمال التحسينات عليها في أسرع وقت على أن 
املتوسطة  للمناطق  التحسينات  بأعمال  البدء  يتم 
ثالث  خالل  وذلك  خطورة  األقل  تليها  اخلطورة 

سنوات. 

خطط وبرامج 

أكد العميد مهندس حسني أحمد احلارثي مدير 
أن  أبوظبي  شرطة  في  والدوريات  املرور  مديرية 
املمارسات  من  العديد  تطوير  في  املديرية شرعت 
املبادرات  من  العديد  اقتراح  إلى  إضافة  املتبعة، 
االستراتيجية  لدعم التطورات العمرانية والسكانية 
ضمن  وإدراج��ه��ا  أبوظبي،  إم��ارة  تشهدها  التي 
اخلطة  تشملها  التي  االستراتيجية  امل��ب��ادرات 
االستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، حيث 

كالسرعة  املرورية،  احلوادث  أسباب  تعدد  رغم 
من  وغيرهما  املتحرك  بالهاتف  واالنشغال  الزائدة 
األحياٍن،  غالب  في  واحدة  النتيجة  فإن  األسباب، 
قد  بإصابات  يصاب  وشباب  ُتزهق  أرواح  فهناك 
تكون سبباً في اإلعاقة بقية حياتهم. وُيلقي البعض 
على تصميم  احلوادث  هذه  كثيٍر من  في  بالالئمة 
الهندسي  التصميم  سوء  أن  يرون  حيث  الطرق، 
واألخير،  األول  السبب  هو  الطرق  مقاطع  لبعض 
ولكن ما مدى صحة هذا االتهام وهل ميكن اعتباره 

صحيحاً مبعزل عن عوامل أخرى؟ 

ثالوث

مدير  احلارثي  أحمد  حسني  مهندس  العميد 
أبوظبي  شرطة  في  والدوريات«  املرور  »مديرية 
ثالث  ذي  بكرسي  املرورية  السالمة  شبّه  الذي 
أرجل: األول ميثل العنصر البشري والثاني ميثل 
السيارة والثالث ميثل الطريق، »ومن املؤكد أنه إذا 
انكسر أي من تلك األرجل فسينهار الكرسي، وهذا 
ينطبق على السالمة املرورية فعند وجود خلل في 

أي عنصٍر من هذه العناصر تكون الكارثة«. 
للطرق  الهندسية  األخطاء  أن  احلارثي  ويرى 
تعتبر أحد مسببات احلوادث املرورية، إال أن نسبة 
مشاركتها كسبٍب رئيسي ال تزيد عن 10٪، ويتحّمل 
العنصر البشري ما يزيد عن 85٪ »ولذا فإننا نقوم 
بتفعيل وتطبيق ممارسات ومبادئ تدقيق السالمة 

املرورية«.
وأكد مدير مديرية املرور والدوريات في شرطة 
أبوظبي أن اإلحصائيات املرورية تشير إلى وقوع 

عدد خمسة حوادث مرورية ألسباب تتعلق بهندسة 
الطرق أدت إلى وقوع عدد ثالث وفيات وعدد أربع 
إصابات متوسطة وعدد »2« إصابة بليغة وذلك في 
عام 2010، بينما بلغ عدد احلوادث املرورية لنفس 
السبب منذ بداية العام احلالي 2011 وحتى تاريخ 
2011/9/30 ستة حوادث مرورية نتج عنها عدد 
»1« إصابة بليغة باإلضافة إلى عدد خمس إصابات 

متوسطة وعدد ست إصابات بسيطة.

م�ا�شفات ومعايري

ومن جانبه ذكر املهندس عبدالله سعيد الشامسي 
املدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية 
باإلنابة في بلدية مدينة أبوظبي أن املواصفات التي 
تتبع في هندسة الطرق هي مواصفات )األشتو(، 
باإلضافة إلى اتباع أدلة تشمل دليل بلدية أبوظبي 
إلجراءات تدقيق السالمة املرورية للطرق الداخلية 
ملدينة أبوظبي، ودليل تصميم الطرق لبلدية مدينة 
ملجلس  احلضري  الطرق  تصميم  ودليل  أبوظبي، 
أبوظبي للتخطيط العمراني، ودليل التحكم املروري 
وعالمات  مرورية  )إشارات  أبوظبي  مدينة  لبلدية 
أرضية للطرق(، والرسومات القياسية لبلدية مدينة 
مدينة  لبلدية  العامة  واملواصفات  أبوظبي، 

أبوظبي.
وأكد املهندس الشامس���ي على 
ترد  الت���ي  الش���كاوى  أن 
الغالب  إلين���ا هي ف���ي 
عن  ناجم���ة  ليس���ت 
الطرق  هندسة  سوء 
وإمن���ا ناجم���ة عن 
مس���تخدمي  رغبة 
الطرق في احلصول 
عل���ى حل���ول أفضل 
الحتياجاته���م،  وأنس���ب 
فحني ورود أي ش���كوى يتم 
إجراء زي���ارة ميدانية للتعرف على 
طبيعة الش���كوى وفي بعض األحيان 
يتم االش���تراك مع املش���تكي في الزيارة 
امليدانية في حال تطلب األمر لفهم املشكلة بشكل 
أوض���ح، ومن ثم يت���م عمل تقييم فني للمش���كلة 
بالتنسيق فيما بني وحدة السالمة املرورية وقسم 
خدمات املرور وقسم التصميم بالبلدية والتواصل 
مع إدارة هندس���ة املرور بش���رطة أبوظبي لوضع 

ى الطريق 
مفاجآت عل

هل ميكن اإلقاء 

الالئمة يف بع�س 

احلوادث املرورية 

على اأخطاء الت�شميم 

الهند�شي للطرق؟

تحقيق

حتقيق: اأمرية الرئي�صي

عبد الله الشامسي العميد حسني احلارثي
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تحقيق

متكاملة  استراتيجية  خطة  بإعداد  املديرية  قامت 
الصفرية  الرؤية  إلى  للوصول  مرحلية  بأهداف 
للوفيات الناجتة عن حوادث بحلول عام 2030. وقد 
على  اخلطة  إعداد  مرحلة  خالل  املديرية  حرصت 
مراجعة املمارسات العاملية وإعداد مقارنات معيارية 
لالستفادة القصوى من جتارب الدول املشهود لها 
املرورية، وقد حددت اخلطة  السالمة  في مجاالت 
لتطوير  رئيسية  محاور  خمسة  االستراتيجية 
السالمة املرورية، وهي ما تعرف ب�)5Es(، والتي 
تشمل )املجاالت الهندسية Engineering( مجاالت 
الضبط املروري )Enforcement( مجاالت التوعية 
التقييم  إل��ى  إضافة   ،)Response( والتثقيف 
 .)Evaluation( املستمر للنتائج ومؤشرات األداء

وتوافق  تكامل  على ضرورة  اخلطة  أكدت  كما 
تلك املجاالت من خالل منظومة متكاملة ومؤشرات 
أداء محددة يتم قياسها ومتابعتها بصورة مستمرة 

وتدعمها نظم املعلومات اجلغرافية.
وأشار احلارثي إلى أن اخلطوات الرئيسية التي 
اخلطة  لتنفيذ  والدوريات  املرور  مديرية  اعتمدتها 
وأه��داف  مستقبلية  رؤي��ة  حتديد  على  اشتملت 
منشودة مبا يتماشى مع أفضل املمارسات العاملية، 
السالمة  لتحسني  متكاملة  استراتيجية  وتطوير 
واألعمال  للمهام  الدقيق  التحديد  مع  امل��روري��ة 
فعاليتها  ومدى  املختلفة  املجاالت  في  واألنشطة 
)مجال اإلدارة واألعمال والتنسيق- مجال سرعة 
املستمر(،  التقييم  على  التأكيد  مع  االستجابة( 
ذات  اجلهات  على  املسؤوليات  وتوزيع  وحتديد 
أن  على  مؤكدين  الرئيسيني،  والشركاء  العالقة 
برامج  وتطوير  مشتركة،  مهمة  املرورية  السالمة 
وأنظمة إلدارة البيانات وحتديد احللول تدعمها نظم 

املعلومات اجلغرافية، واملراقبة والتقييم املستمر.
وعن تنفيذ هذه اخلطة ذكر العميد احلارثي أنه 

سوف يتم تنفيذ اخلطة من خالل أهداف ومؤشرات 
أداء مرحلية مت حتديدها بعناية ومن خالل تفعيل 
املهام  إلجناز  الرئيسيني  الشركاء  مع  العمل  مبدأ 
واخلطط والبرامج املشتركة حيث مت إجناز ما يلي: 
على  السرعات  إلدارة  استراتيجية  تطوير   -
الطرق بإمارة أبوظبي، من خالل العمل مع الشركاء 
لتطوير  البلديات(  النقل-  )دائ���رة  الرئيسيني 
الطرق  على  السرعات  إلدارة  متكاملة  إستراتيجية 
وقد  املرورية.  السالمة  مستويات  حتسني  بهدف 
اشتمل املشروع على دراسة السرعات احملددة على 
الطرق حالياً وحتديد مدى متاشيها مع احملددات 

املمارسات  أفضل  ودراسة  املستخدمة  التصميمية 
العاملية ومقارنتها مبا يتم تطبيقه حاليا في أبوظبي، 
من  عدد  في  الدولية  اخلبرات  دراسة  متت  حيث 
مرورية  سالمة  مستويات  أفضل  صاحبة  الدول 
)العديد من الواليات األمريكية- السويد- هولندا- 
استراليا- بريطانيا- نيوزيالند( ومقارنتها مبا يتم 
تطبيقه بأبوظبي وحتديد الدروس املستفادة لتطوير 

واعتماد احلدود املثلى للسرعات.
على  املرورية  السالمة  استراتيجية  تطوير   -
الطرق حيث قامت مديرية املرور والدوريات بالعمل 
البلديات-   – النقل  )دائرة  الرئيسيني  الشركاء  مع 

لتطوير  للتعليم(  أبوظبي  مجلس   – الصحة  هيئة 
أبوظبي،  إلم��ارة  املرورية  السالمة  استراتيجية 
وحتديد اإلجراءات واملبادرات التي يجب أن تتبناها 
املرورية  السالمة  مستويات  لتحسني  جهة  كل 
لتضاهي أفضل املستويات العاملية ولتصبح إمارة 
أبوظبي األفضل باملنطقة وواحدة من أفضل بلدان 
العالم فيما يخص مستويات السالمة واألمان على 
الطرق، وقد مت حتديد الهدف الرئيسي بالتأكيد على 
تقليل أعداد الوفيات الناجتة عن احلوادث املرورية 
مما   ،2022 عام  بحلول   ٪30 بنسبة  الطرق  على 
سيدعم تقليل الفاقد االقتصادي الناجت عن احلوادث 

وقد  تقريباً،  درهم  مليار   26 قيمته  مبا  املرورية 
حددت االستراتيجية املبادرات واألنشطة التي يجب 
تطبيقها في جميع املناحي واملجاالت التي تؤثر على 
والتوعية-  التعليم  )الهندسة-  املرورية  السالمة 

الضبط املروري- الصحة(.
- تطوير استراتيجية نظم النقل واملرور الذكية، 
فحرصاً من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
على ضرورة تطوير نظام النقل واملرور بأبوظبي 
والسكاني  االقتصادي  النمو  مع  يتواكب  مبا 
والتوسع العمراني الذي تشهده أبوظبي حالياً فقد 
ه سموه  بضرورة االطالع على أفضل األنظمة  وجَّ
واملرور  النقل  نظم  مجال  في  املستخدمة  العاملية 
حتسني  في  التطبيقات  تلك  تأثير  ومدى  الذكية 

مستويات أداء نظام النقل واملرور باإلمارة.
تدقيق  ومبادئ  ممارسات  وتطبيق  تفعيل   -
بالتعاون  الطرق  مشاريع  على  املرورية  السالمة 
السالمة  تدقيق  مبدأ  فإن  الرئيسيني،  الشركاء  مع 
التي  احلديثة  املبادئ  من  الطرق  على  املرورية 
املاضية  سنوات  العشر  خالل  عاملياً  تطبيقها  مت 
العديد  وجود  رغم  تطبيقه  إلى  احلاجة  دعت  وقد 
وتنفيذ  تكفل تصميم  التي  واألدلة  املواصفات  من 
املواصفات  حسب  املشاريع  تلك  عناصر  جميع 
تطبيق  من  التأكد  تكفل  والتي  املوضوعة  واألدلة 
من  العديد  في  أنه  كما  لكل عنصر،  السالمة  مبدأ 
املواصفات  بتحديد  األدلة واملقاييس  تهتم  األحيان 
املرورية  السعة  تكفل  والتي  التصميمية،  للعناصر 
مراجعة  يستدعي  مما  املرورية  السالمة  وليس 
املشاريع خالل جميع مراحل تطويرها من وجهة 
نظر السالمة املرورية من خالل أدلة واضحة يتم 
في  مختصون  خبراء  ويستخدمها  لذلك  إعدادها 
املجال، ومنذ بداية العام 2010 تبنّت مديرية املرور 
على  املرورية  السالمة  تدقيق  مبادرة  والدوريات 

مشاريع الطرق في مرحلتي التصميم والتنفيذ. 

اخلطوات الرئي�سية للخطة ا�ستملت على روؤية 

واأهداف مبا يتما�سى مع اأف�سل املمار�سات 

العاملية، لتح�سني ال�سالمة املرورية
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الحمادي: 
وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي 
شركاء رئيسيون في إرساء
 البنية التحتية المتطورة

حوار: با�صل ثريا - ت�صوير: عي�صى اليماحي

التنفيذي  املدير  احلمادي  عامر  املهندس  أك��د 
أبوظبي  »مجلس  في  التحتية  والبنية  للتخطيط 
ترجمة  على  املجلس  حرص   العمراني«  للتخطيط 
رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رؤى  تستلهم  والتي  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان مؤسس الدولة، وتوجيهات الفريق أول سمو 
أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
املجلس  رئيس  املسلحة   للقوات  األعلى  القائد  نائب 
التنفيذي إلمارة أبوظبي، والهادفة إلى االرتقاء مبكانة 
أبوظبي وإرساء عاصمة عربية مستدامة من خالل 

عملية التطوير العمراني املدروس واملتكامل.
وقال احلمادي في حوار مع »999«: إن املجلس 

يعتبر وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي 
متطورة  بنية حتتية  إرساء  في  الرئيسيني  شركاءه 
عالية  والزوار درجة  للمقيمني  تتيح  املعايير  وعاملية 
من السالمة واألمان وسهولة الوصول إلى املقاصد 

املطلوبة، وفيما يلي نص احلوار:
أبوظبي  »مجلس  إلى  أوكلت  التي  املهمات  ما   -
حتقيق  في  ُيسهم  وكيف  العمراني«  للتخطيط 

النهضة الشاملة في إمارة أبوظبي؟
العمراني«  للتخطيط  أبوظبي  »مجلس  يعتبر 
التطوير  عملية  وتعزيز  بتحقيق  املعنية  اجلهة 
لرؤية  وفقاً  أبوظبي  إمارة  في  املستدامة  والتنمية 
عمرانية  بيئة  إرس��اء  خ��الل  من   2030 أبوظبي 
العاملية، واحلفاظ على  املعايير  أرقى  متكاملة وفق 

املرتكزات الثقافية والبيئية والتراثية إلمارة أبوظبي 
لألجيال املقبلة. ويحرص املجلس على ترجمة رؤية 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
تستلهم رؤى  والتي  الله«،   »حفظه  الدولة  رئيس 
املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان مؤسس الدولة، وتوجيهات الفريق أول سمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة  رئيس املجلس 
االرتقاء  إلى  والهادفة  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي 
مبكانة أبوظبي وإرساء عاصمة عربية مستدامة من 
خالل عملية التطوير العمراني املدروس واملتكامل.  
دوراً   2007 عام  تأسيسه  منذ  املجلس  وتولى 
ملناطق  العمرانية  اخلطط  صياغة  في  متثّل  حيوياً 

حوار

مسؤولو املجلس يتفقدون أحد مشاريع مساكن املواطنني
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   »2030 »العاصمة  مظلة  حت��ت  ال��ث��الث  اإلم���ارة 
وإط��الق   ،»2030 و»ال��غ��رب��ي��ة   »2030 و»ال��ع��ني 
إحياء  إع��ادة  وبرامج  وخطط  الرئيسية  املخططات 
وصياغة  اإلم���ارة،  في  املختلفة  املناطق  وتطوير 
اإلرشادات والتوجيهات اخلاصة مبشاريع ومبادرات 
مختلف  مع  العمل  خ��الل  من  احلضري  التطوير 
هذه  مثل  إن  »استدامة«.   برنامج  لتعزيز  الشركاء 
عملية  بتحقيق  كفيلة  الطموحة  واملبادرات  املشاريع 
تطوير مستدامة وعالية اجلودة خصوصاً أنها جتري 
على مراحل عدة، وتغطي كافة أنحاء إمارة أبوظبي، 
اكتمال عدد  املواطنون واملقيمون والزوار  وسيشهد 

من هذه املشاريع خالل األشهر والسنوات املقبلة.
 

خطة ا�صرتاتيجية

>  ما مالمح خطة العاصمة 2030؟
حالياً  تعرف  والتي  »أبوظبي2030«،  خطة  متثل 
قام  عمرانية  خطة  أول   »2030 »العاصمة  بخطة 
بإطالقها،  العمراني«  للتخطيط  أبوظبي  »مجلس 
بها  احمليط  والبر  أبوظبي  جزيرة  تغطي  والتي 
محاور  أبرز  بني  ومن  أبوظبي(.  العاصمة  )منطقة 
وفق  العصرية  احلياة  بنمط  االرتقاء  اخلطة  هذه 
أرقى معايير اجلودة، وإقامة مركزين لتعزيز التنمية 
والتطوير )وسط مدينة أبوظبي ومنطقة العاصمة(، 
العاصمة،  ضمن  احلالية  األماكن  إحياء  وإع��ادة 

وتعزيز وصون الثقافة والتراث من خالل التخطيط 
للمناطق  كبيرة  أهمية  اخلطة  وُتولي  والتصميم. 
املتنزهات  مثل  اخلضراء  املناطق  وتطوير  البيئية 
واحلزام الرملي ملنع عمليات التطوير احلضري غير 

املسؤول. 
اخلطة  عن  الستار  إزاح��ة  منذ  املجلس  وعمل 
على نحو فعال للمضي قدماً  في تنفيذ مضامينها، 
وخالل السنوات الثالث املاضية، قام املجلس بتطوير 
في  الكائنة  للمجتمعات  تفصيلية  رئيسية  مخططات 
العاصمة أبوظبي مبا فيها شمال الوثبة وبني ياس 
املجلس  وعمد  والباهية،  والشامخة  الوثبة  وجنوب 
الرؤية  هذه  بتحقيق  الكفيلة  السياسات  إلى صياغة 
األخرى  وامل��ب��ادرات  »استدامة«  برنامج  فيها  مبا 
املتعلقة باحللول السكنية معتدلة التكاليف ومخططات 

الشوارع عالية اجلودة و مراجعة عمليات التطوير. 
التي حتققت من خالل هذه  األهداف  أبرز   > ما 
والعني  أبوظبي  من  كل  في  االستراتيجية  اخلطة 

والغربية؟
التي  املهمة  اإلجن��ازات  من  العديد  املجلس  حقق 
تندرج حتت مظلة »العاصمة 2030« و»العني 2030« 
قام  التي  املشاريع  بني  وم��ن   »2030 و»الغربية 

بإطالقها: 
العاصمة،  منطقة  مشروع   :2030 العاصمة   *
واإلعالن عن املخطط الرئيسي إلعادة إحياء كل من 

الشهامة/الباهية، وبني ياس- جنوب الوثبة، وإعادة 
تطوير منطقة الكورنيش، وإعادة إحياء وسط مدينة 
احلضرية  الشوارع  تصميم  دليل  وإطالق  أبوظبي، 
التقييم  نظام  ودليل  العامة  املناطق  تصميم  ودليل 

بدرجات اللؤلؤ ل� »استدامة« اخلاص بالفلل.
* العني 2030: خطة العني 2030 )اخلاصة مبدينة 
العني(، وخطة إعادة إحياء وسط مدينة العني )يجري 

العمل فيها حالياً(،وخطة منطقة العني 2030. 
تطوير  على  العمل  )يجري   :2030 الغربية   *

املخطط الرئيسي للمنطقة الغربية(. 
* مشروع مساكن املواطنني، حيث تتجاوز القيمة 
اإلجمالية لهذه املشاريع 22 مليار درهم في كل من 

أبوظبي والعني واملنطقة الغربية.
ستنجز  التي  املواطنني  مساكن  مشاريع  ما   <

وتسلَّم في الفترة املقبلة بإمارة أبوظبي؟
تلقى مبادرة مساكن املواطنني الضوء على حرص 
بنمط  باالرتقاء  الرشيدة  أبوظبي  حكومة  والتزام 
احلياة للمواطنني عبر توفير مجتمعات سكنية راقية 
حيث  الواعد،  واملستقبل  اجليد  العيش  ُسبل  توفر 
يشكل بناء هذه املجتمعات السكنية جزءاً أساسياً من 
حتقيق رؤية 2030، الرامية إلى توفير مساكن راقية 
التطويرية  أبرز الشركات  للمواطنني تقوم بإنشائها 
وفق  الغربية  واملنطقة  والعني  أبوظبي  من  كل  في 
أرقى معايير اجلودة واالستدامة إلى جانب منظومة 
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حوار

االجتماعية  واملرافق  التحتية  البنية  من  متكاملة 
واخلدمية املتطورة. 

وتتضمن املبادرة  بناء أكثر من 13 ألف فيال بتكلفة 
درهم، وتضم مشاريع  مليار   22 تزيد عن  إجمالية 
في  الفايضة«  و»العني  حفيت«  و»جبل  »الغربية« 
مدينة العني، ومشروع »السلع« في املنطقة الغربية، 
ومشروعي  أبوظبي،  في  ياس«  »جزيرة  ومشروع 
إلى  يصل  ما  تسليم  مت  وقد  و»الفالح«.   »وطني« 
ياس« خالل شهر  »جزيرة  مشروع  في  فيال   488
آالف   5 قرابة  بناء  عمليات  املاضي، وجتري  يونيو 
فيال في مشروع »الفالح«، حيث سيتم تسليم ألف 

منها في الربع األول من العام احلالي. 

مبادرة »ا�شتدامة«

> أطلق املجلس مبادرة »استدامة« فما هي وما 
أهدافها؟

أحد  املستدامة  والتنمية  التطوير  عملية  تعتبر 
بهدف   2030 أبوظبي  لرؤية  األساسية  املرتكزات 
املعايير  أرقى  وفق  مستدامة  عربية  عاصمة  إرساء 
يجري  التي  املشاريع  كافة  فإن  هنا،  من  العاملية. 
مستدامة  معايير  من  تنطلق  اإلم��ارة  في  تنفيذها 
والثقافية  البيئية  املقومات  على  احلفاظ  إلى  تهدف 

واالقتصادية والتراثية.
إدارة  مثل:  عدة  أهدافاً  العملية  هذه  وتتضمن    
االعتبار  في  األخ��ذ  مع  احلالية  املتطلبات  وتلبية 
احتياجات األجيال املقبلة من املواطنني، وإرساء بيئة 
حضرية تتيح لكافة املجتمعات العيش بتناغم ضمن 
ونابضة  آمنة  عامة  مناطق  وإقامة  عصرية،  حياة 
البعض،  بعضها  مع  ومترابطة  واحلركة  بالنشاط 
وتوفير أفضل الظروف الكفيلة بتعزيز عملية التنويع 
للمناخ  تستجيب  التي  اخلطط  ووضع  االقتصادي، 
الصحراوي وحتافظ على مصادر املياه، واالستفادة 
من الطاقة املستدامة وتقنيات وأساليب إدارة النفايات 
مبكانة  االرتقاء  في  بالتالي  للمساهمة  اإلمكان  قدر 
املشاريع  استقطاب  في  رائدة  إمارة  لتكون  أبوظبي 
واألفراد  للعمل واإلقامة والترفيه ضمن بيئة متميزة 

من كافة اجلوانب. 
وبهدف حتقيق عملية التطوير املستدام على أكمل 
ويديره  أطلقه  الذي  »استدامة«  برنامج  جاء  وجه، 
املجلس لتحقيق رؤية قيادة أبوظبي الرشيدة لتطوير 
مبعايير  إسالمية  عربية  كعاصمة  أبوظبي  إم��ارة 
مرتكزات  أربعة  على  »استدامة«  وتقوم  عاملية، 

رئيسية تتضمن:  
* البيئي: إرساء أبوظبي كإمارة مستدامة تسهم 
في تعزيز وتوجيه وصون املصادر الطبيعية لألجيال 

حاضراً ومستقبال.ً 
* االجتماعي: االرتقاء مبعايير حياة السكان من 
ومتنوعة  بالنشاط  نابضة  مجتمعات  إقامة  خالل 
االحتياجات  تلبي  مختلفة  سكن  خيارات  توفير  مع 

املتنوعة.
والتقاليد  الثقافة  وتعزيز  حماية  الثقافي:   *
احلياة  ملتطلبات  االستجابة  مع  والعربية  اإلماراتية 

األفراد  لكافة  املتنوعة  الثقافات  واحترام  املعاصرة، 
الذي يقيمون أو يزورون أبوظبي.

التنوع  عملية  وتعزيز  دع��م  االق��ت��ص��ادي:   *
عاملية  عاصمة  إلى  أبوظبي  وحتويل  االقتصادي، 
مستدامة، ولتكون مثاالً حيّاً للمنطقة في عملية التنمية 

والتنويع االقتصادي. 
مرتكزاته  كأحد  »استدامة«  برنامج  ويتضمن 
الرئيسية »نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ« اخلاص بكل 
من الفلل واملباني واملجتمعات، والذي يهدف إلى تقييم 
أداء االستدامة لدى املجتمعات واملباني والفلل.  ويعتبر 
الوطن  في  لالستدامة  تقييم  نظام  أول  النظام  هذا 
العربي، حيث جرى تصميمه للتعامل مع خصوصية 
وجغرافية املنطقة ودعم عملية التطوير املستدام بدءاً 
إلى البناء واألداء الفعال، حيث  من التصميم وصوالً 
املشاريع  أداء  تصنيف  ومتطلبات  إرش��ادات  يتيح 

احملتمل ملا يتعلق مبحاور »استدامة« األربعة. 
)أُم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو    <
إطالق  كان  لذا  الكبير  بعطائها  متّيزت  اإلم��ارات( 

اإلمارات«،  أُم  »ميدان  مشروع  على  اسمها  املجلس 
فهالّ حتدثنا عن هذا املشروع؟

من  تتويجاً  اإلم��ارات«  أم  »ميدان  ميثل مشروع 
و»مؤسسة  املجلس  به  قام  ال��ذي  املشترك  العمل 
التنمية األسرية« بهدف حتديد موقع امليدان ووضع 
املخطط العمراني له ليكون في قلب العاصمة أبوظبي. 
ويجسد هذا املعلم العمراني استحقاقاً إنسانياً ل�سمو 
وتتويجاً  اإلمارات«  »أم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 
واإلجنازات  السخية  واملساهمات  املعطاءة  للجهود 
امللفتة التي بذلتها سموها من أجل األسرة اإلماراتية، 
ومن أجل اإلمارات بصفة عامة، وفضالً عن املبادرات 
والتي  الدولي  الصعيد  على  اإلنسانية  واملشاريع 
أهلت سموها عن جدارة واستحقاق لتنال العديد من 
اإلشادات والتقديرات الدولية تثميناً جلهود سموها 
املباركة في خدمة اإلنسانية وقضايا املرأة على كافة 

الصعد اخلليجية والعربية والدولية.
أهمها  فريدة  عاملية  مبيزات  املشروع  ويتمتع 
سهولة الوصول إليه من كل االجتاهات، حيث يرتبط 
منطقة  في  الرئيسة  والشوارع  املجاورة  باملناطق 
ميدان  ليشمل  للتوسع  قابالً  ليصبح  القدمي  السوق 
االحتاد وعلى مقربة من قصر احلصن والكورنيش، 
كما يتميز بوجود  حدائق خضراء على طول شارع 
العبور  في  سهولة  مع  للمشاة  وبطرق  الكورنيش، 
ومريحة  جذَّابة  بإضاءة  ويتمتع  احمليطة،   للمناطق 
تتيح للمشاة حرية احلركة في أجواء احتفالية وطرق 
سهلة وميسرة ومبتكرة وسط فضاء حر مير عبر 

امليدان. 

�صالمة واأمان 

الداخلية  وزارة  مع  التعاون  مون  تقيِّ كيف   <
والقيادة العامة لشرطة أبوظبي لناحية اخلدمات 
األمنية واملرورية الالزمة إلجناز املشاريع وغيرها 

من مجاالت التعاون؟
نحن في املجلس ننظر إلى وزارة الداخلية والقيادة 
من  رئيسي  جزء  أنهم  على  أبوظبي  لشرطة  العامة 
شركائنا الرئيسيني الذين نتطلع معاً لتحقيق أهداف 
متطورة  حتتية  بنية  إرس��اء  في  تتمثل  مشتركة 
عالية  والزوار درجة  للمقيمني  تتيح  املعايير  وعاملية 
من السالمة واألمان وسهولة الوصول إلى املقاصد 

املطلوبة. 
وقد عملنا مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي في 
بعض املشاريع واملبادرات، ومن بينها »دليل تصميم 
الشوارع احلضرية«، حيث وجدنا من شرطة أبوظبي 
تعاوناً مثمراً للغاية وحرصاً كبيراً على أن تتيح هذه 
واألمان  والسالمة  الراحة  درجات  أقصى  الشوارع 
ولشرطة  الداخلية  لوزارة  ممتنون  ونحن  للسكان، 
اجلهود  دعم  في  الكبير  التعاون  هذا  على   أبوظبي 
الرامية إلى إرساء أبوظبي كعاصمة عربية مستدامة 
األمن  على  احلفاظ  في  واملباركة  الطيبة  وللجهود 
ُتشّكل  والتي  واملقيمني،  املواطنني  وراحة  واألم��ان 
والتطور  التنمية  لتحقيق  احليوية  املطالب  أهم  أحد 

املنشودين على كافة األصعدة. 
P.O. Box 3374 
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Telephone: +971 2 815 7000
Fax: +971 2 677 8696

www.almansoori.biz
Email: info@almansoori.biz

تعترب عملية التطوير 

والتنمية امل�ستدامة اأحد 
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لتهّور  دفع الطبيب »ط -33 عاماً« حياته ثمناً 
أقارب  أحد  من  االنتقام  أراد  أرعن،  مجرم طائش 
الطبيب، فاختاره هو بالذات ليكون الضحية البريئة، 

وإليكم التفاصيل...
عاماً«،   20 بني »ض-  الزوجية  احلياة  تكن  لم 
وزوجته »ز- 19 عاماً«، تسير على خير ما ُيرام. 
ففي إحدى املرات، وعقب خالف حاّد بينهما، تركت 
الزوجة البيت متوّجهة إلى بيت أهلها، بعدها حاول 
»ض« إعادة زوجته إلى بيتها، إال أن أهلها رفضوا 
الصلح، وإعادة املياه إلى مجاريها، وأعلنوا رغبتهم 
في تطليقها منه، لكن الزوج متّكن بأسلوب ما من 
البيت،  إلى  العودة  على  واتفقا  بزوجته،  االتصال 

لكن دون علم أهلها وأخذ موافقتهم...
فعالً عادت »ز« إلى منزل زوجها »ض«، وهذا 
»غ  أخيها  وحفيظة  عامة  أهلها  حفيظة  أث��ار  ما 
شخص  أنه  عنه  املعروف  وهو  خاصة،  43عاماً« 
غريب األطوار، ال يقف في طريق جهله ومكابرته 
أّي مستحيل، فخطط للزواج من شقيقة زوج أخته، 
وُتدعى » ن- 23 عاماً« وذلك بهدف االنتقام من 
صهره »ض« الذي برأيه خدع أخته »ز «، وضغط 
رفضه  احلائط  بعرض  ضاربة  إليه  لتعود  عليها 

ورفض أهله لهذه العودة املذلة برأيه.
الطبع  السن و صاحب  في  الكبير  »غ«  وتقدم 
الصعب خلطبة »ن« شقيقة صهره، فرحب الصهر 
وأهله بهذه اخلطبة، أوال: ألن »ن« لم تكن جميلة 
بعد  يوما  العمر  في  تكبر  وهي  كثيراً،  متعلمة  أو 
يوم، وال يتقدم لها الكثير من العرسان، وثانياً: على 
القرابة  أمل أن يزيد زواجها من »غ« من أواصر 
بني العائلتني،لكن »غ« وبعد مدة من زواجه منها، 
وبعدما أذاقها من صنوف اإلهانة والضرب ألواناً، 

أعادها إلى أهلها مطلقة وذليلة ومهانة.
ما فعله »غ« لم يكن أمراً عادياً، حيث إن صهره 
»ض« عزم أمره على االنتقام منه على فعلته املُدانة 
أخذ  أياماً،  استغرق  تخطيط  وبعد  »ن«،  أخته  مع 
على عاتقه عهداً بأن ال يكتفي بتطليق زوجته »ز« 
وردها هي األخرى ُمطلّقة وذليلة ومهانة إلى أهلها، 
بل إن يقتل »غ« نفسه وملا كان »غ« قد هرب إلى 
جهة مجهولة خوفاً من انتقام أهل »ن« منه، فقد 
قرر »ض« قتل أحد أفراد عائلة طليقته »ز« انتقاماً، 

لكّن التحقيقات الالحقة أكدت كذب اّدعائه، حيث 
أدلة  تقدمي  في  أو  مقنعة،  رواية  تقدمي  في  فشل 
دامغة على أنه املرتكب احلقيقي لهذه اجلرمية، إذ 
التحقيق  أمام   – لسانه  بعظمة  اعترف  ما  سرعان 
- أنه كذب في إفادته، وأنه لم يرتكب هذا اجلرم 
اخلفي،  احلقيقي  القاتل  هو  أخاه »ض«  وأّن  أبداً، 
وقال: »أخي حضر إلى املنزل بعد القيام بجرميته، 
مني  الواحد، طالباً  باحلرف  به  قام  وأخبرني مبا 
حدث،  ألنني  منه  بدالً  العدالة  إلى  نفسي  تسليم 
وقّدم لي املسدس أداة اجلرمية، زيادة في تضليل 

العدالة، قبل أن يغادرنا إلى جهة مجهولة«...
»ض«  وقع  حتى  القضية،  على  أيام  متِض  لم 
متكنت  إذ  الشرطة،  بيد  الهارب  احلقيقي  القاتل 
التحريات واملباحث اجلنائية من  إدارة  دورية من 
بسبب  عليه  القبض  وإلقاء  »ض«  سيارة  إيقاف 

جرميته البشعة بشاعة خلقه وروحه وضميره.
املُدان، وقد حاول تضليل  ووقع في شّر عمله 
العدالة مجدداً بالقول إن شقيقه »ر« هو القاتل ال 
بأنه  واعترف  »ض«  عاد  معاً  ومبواجهتهما  هو، 

القاتل احلقيقي.
وأحيل القاتل »ض« إلى احملكمة التي استمعت 
والدفاع،  العام،  واحلق  االّدع��اء،  شهود  كّل  إلى 
حاول  الذي  الدفاع  ومحامي  النيابة،  ومطالبات 
العرض  عن  دفاعاً  ارُتكبت  »بأنها  اجلرمية  تبرير 

والشرف«.
من   - احملكمة  هيئة  رأت  املطاف  نهاية  وفي 
الدافع  أّن  أعضائها-  وقناعة  األدلة،  توافر  خالل 
العشوائي  »االنتقام«  هو  اجلرمية  لهذه  احلقيقي 
الطائش ليس غير، ألن املجرم قتل شخصاً ليس له 
أّي عالقة بطالق شقيقته »ن«، كما أنه لم يعترف 
تسليم  إذ حاول  بارتكاب جرميته،  بدء  ذي  بادئ 

شقيقه احلدث مكانه على أنه القاتل احلقيقي.
املتهم  )جت��رمي  احملكمة:  هيئة  ق��رار  خالصة 
إص��رار  سابق  عن  العمد  القتل  بجناية  »ض« 
وترّصد، ومعاقبته بالسجن لعدة سنوات، وإلزامه 

بدفع الّدية الشرعية لورثة الطبيب املغدور(.
»ر«  شقيقه  بسجن  احملكمة  هيئة  قضت  كما 
بجرم تضليل  الزمن  من  ملدة  األحداث  في سجن 

العدالة.

4 رصاصات حاقدة
اإعداد: وجيه ح�صن 

املُطبق،  وجهله  املتهّور  طيشه  هداه  ملاذا  يدِر  ولم 
زوجته  عائلة  من  وهو  »ط«،  الطبيب  اختيار  إلى 
ومن وجهائها، ليكون هو الضحية املراد اصطيادها 
وقنصها، فأعّد عّدته لتنفيذ جرميته النكراء، إذ جّهز 
الفرصة  يتحنّي  وبدأ  الغاية،  لهذه  حربياً  مسدساً 

السانحة لتنفيذ عمله اإلجرامي.
بعد بضعة أيام قصد »ض« صباحاً منزل الطبيب 
»ط«، واختبأ في إحدى الزوايا قرب املنزل، بانتظار 
وعندما  اجلهنميّة،  خطته  لتنفيذ  املواتية  اللحظة 
متوّجهاً  اخلارجي  البناية  درج  من  الطبيب  هبط 
السيارة،  باب  فتح  أن  وما  القريبة،  سيارته  إلى 
على  دهمه »ض«  حتى  املقود،  وراء  مقعده  وأخذ 
حني غّرة، مشهراً مسدسه احلربي في وجهه، ولم 
إذ أطلق - ومن مسافة  يتردد ولو لثانية واحدة، 
جّد قريبة – أربع رصاصات على الطبيب، الذي لم 
في  احلياة  فارق  الرصاصات طويالً، حتى  متهله 
احلال، أما القاتل فقد الذ بالفرار، وصودف مرور 
الشرطة في احلي،  التابعة ملركز  الدوريات  إحدى 
فسمع أفراد الدورية صوت إطالق النار، فتوجهت 
الدورية وتبعتها سيارة إسعاف إلى مكان إطالق 
النار، حيث وجدوا الطبيب »ط« مقتوالً أمام منزله 

وزوجته وأوالده وجيرانه يبكون.
وفي املستشفى أوضح تقرير الطبيب الشرعي، 
»أّن الوفاة ناجمة عن نزف دموي حاّد، بسبب نفوذ 
أربع رصاصات قاتالت إلى أماكن عدة في جسد 

الضحية، األمر الذي أّدى إلى وفاته فوراً«.
أفراد  وفيما  النكراء،  اجلرمية  على  أيام  ومّرت 
مركز الشرطة في احلي وأفراد من إدارة التحريات 
القاتل  إليجاد  معاً  يتعاونون  اجلنائية  واملباحث 
شقيق  ق��ام  إذ  القضية،  في  جديد  ش��يء  ،حدث 
أي  17 عاماً«  » ر-  املدعو  القاتل احلقيقي »ض« 
في سّن األحداث، بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة، 
وبتسليم سالح اجلرمية املسدس احلربي ُمدعياً أنه 
بالسجن فقط  أن يحكم عليه  القاتل، وذلك بهدف 
ألنه حتت سن الرشد، وينجو بالتالي أخوه »ض« 
أن  معه،على  اتفق  ما  بحسب  اإلع��دام  عقوبة  من 
يعوض عليه أخوه سنوات السجن باملال وبزيادة 
في  إقامته  بتكاليف  وبتكفله  امليراث  من  حصته 
السجن وبتكاليف زواجه بعد خروجه من السجن.
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على مدى عقود طويلة من الزمن اشتهرت بلدة 
»سنوتاون« التي يعني اسمها »مدينة الثلج« والتي 
تبعد نحو مئة وأربعني كيلو متراً إلى الشمال من 
مدينة أديلدين االسترالية بالهدوء واالستقرار، إال 
أن هذه الصورة تغيرت عندما حتولت هذه البلدة 
خالل الفترة من أغسطس 1992 إلى مايو 1999 
نحو  بحياة  أودت  التي  القتل  ألعمال  إلى مسرح 
رعباً  السكان  قلوب  ومألت  شخصاً  عشر  أحد 

وخوفاً.
تعود بداية الكشف عن هذا الكابوس الذي حّل 
بالبلدة إلى العام 1994 عندما عثر مزارع في قرية 
تقع إلى الشمال من أديليد على بقايا هيكل عظمي 
لشاب مجهول الهوية، األمر الذي أدى إلى انتشار 
الشائعات حول حدوث أعمال قتل أخرى قد تكون 

البلدة واملناطق القريبة منها قد شهدتها.
التكتم على هذه  املعنية حرصت على  السلطات 
أحد  اسم  ذلك  األخرى، وشمل  واجلرائم  اجلرمية 
سوى  واض��ح  سبب  هنالك  يكن  ولم  الضحايا، 
تصرف الشرطة املُتصف بالغطرسة وسوء التقدير، 
كانت  االسترالية  اإلع��الم  وسائل  أن  لوحظ  كما 
شديدة احلذر في تناولها لهذا األمر، تنفيذاً ألوامر 
ما  مبتابعة  صلة  لها  قضائية  جهات  من  صدرت 

يتعلق باجلرائم.
االسترالية  األقاليم  بعض  أن  املعروف  ومن 
في  املتورطني  املجرمني  هوية  على  حظراً  تفرض 
اجلرائم  وبعض  األطفال  على  اجلسدي  االعتداء 
هوية  إل��ى كشف  ذل��ك  ي��ؤدي  ال  حتى  األخ��رى 
انعقاد  خالل  تسمح  ال  احملاكم  أن  كما  الضحايا، 
جلساتها ألي فرد باستخدام آلة تصوير داخلها أو 
قيام احملامني باإلدالء بتصريحات للصحفيني داخل 

أروقتها.
شخص  ستمائة  نحو  »سنوتاون«  بلدة  تضم 
االرتفاعات  ذات  واجلبال  القمح  مزارع  بها  حُتيط 
املنخفضة، ومثل العديد من البلدات اجلنوبية عانت 
وقلة  االقتصادي  الوضع  سوء  من  البلدة  هذه 

الوظائف وانتشار الفقر والبطالة.
وفي الثمانينات من القرن املاضي بدت سنوتاون 
الهدوء  حيث  القدمية،  للعصور  تعود  بلدة  وكأنها 
والسكينة واختفاء أية عناصر عنف وتوتر، إال أن 
إلى  املشهد  تغير  إذ  طويالً  يستمر  لم  األمر  هذا 

النقيض في العشرين من مايو للعام 1999.
البنوك احمللية، مت  ففي مقر فرع مهجور ألحد 
تضم  كانت  بالستيكية  براميل  ستة  على  العثور 
مواد حمضية وبقايا أجساد بشرية، حيث أدى هذا 
االكتشاف إلى إصابة البلدة بحالة من الذهول وعدم 

ضحايا »مدينة الثلج«
ترجمة: د. ح�صن الغول 

تصديق ما حدث.
عدداً  شملت  ذلك  إثر  أُجريت  التي  التحقيقات 
إلى  أدت  والتي  البلدة  من  القريبة  الضواحي  من 
 32( بونتينغ  هم جاستني  أشخاص  أربعة  اعتقال 
عاماً( وروبرت واجنر )27( وفتاة تدعى اليزابيث 

جروف، إضافة إلى مارك هايدن )40(. 
ومع استخدام معدات كشف متطورة من بينها 
أف��راد  عثر  األرض  سطح  يخترق  رادار  جهاز 
مت  ذلك  إثر  مترين،  عمق  على  جثة  على  الشرطة 
تشكيل فريق مهام من أفراد الشرطة ُعرف باسم 
»تشارت« لتقدمي املساعدة في الوصول إلى مزيد 

هوية  من حتديد  احملققون  متكَّن  وخالل شهر 
أحد الضحايا، وكان من الواضح أن نتائج التحقيق 
في  احلقيقي  السبب  على  الضوء  تسلط  ب��دأت 
االستيالء  في  متثل  والذي  القتل  عمليات  ارتكاب 
على معاش التكافل االجتماعي الذي كان يتقاضاه 
الضحايا والذي متكَّن القتلة من استالمه بعد ذلك.

إال أن بعض التقارير أشارت إلى أن القتلى قد 
يكونون ضحايا أفراد جماعة النازيني اجلدد وفقاً 

إلدعاء أحد املتهمني.
الشرطة من جانبها فّضلت التركيز على احلافز 
املالي في هذه القضية، إذ رأت أن أعمال القتل هذه لم 

ميدانية  وأعمال  التحقيقات  وإجراء  املعلومات  من 
أخرى حيث مت حتديد أسماء عدد من األشخاص 
إلى  إضافة  غامضة  ظ��روف  في  اختفوا  الذين 
احلصول على مزيد من التفاصيل املتعلقة ببراميل 
الرعب حيث كانت إحدى اجلثث موضوعة بداخل 
كيس بالستيكي مدفون في األرض ملدة تزيد على 

ثالثة أعوام.
بعد مرور أربعة أيام، مت العثور على كيس آخر 
بداخله جثة قرب مكان اجلثة السابقة، ومع استمرار 
احلفر ُعثر على بقايا هيكل عظمي وهو ما جعل عدد 

اجلثث التي مت العثور عليها يصل إلى عشر.

تكن عشوائية بل خضعت لتخطيط ُمسبق ودقيق.
في الثاني من يونيو اعتقل فريق املهام »شارت« 
عاماً(   19( سبايريدون  جيمس  يدعى  شخصاً 
قتل  جرمية  بارتكاب  قام  العترافاته  وفقاً  والذي 
التاريخ، إال أن اعترافاته بقيت  قبل شهر من ذلك 

في طي الكتمان عن السكان ووسائل اإلعالم.
االعترافات التي أدلى بها ذلك الشاب الذي حاول 
االنتحار مرتني ساعدت رجال الشرطة على التعرَّف 
على هوية ستة من الضحايا، وإن لم يتم نشر أي 
من أسمائهم، في وقت تزايدت الشكوك بأن بعض 

عمليات القتل تعود إلى ما قبل العام 1994.

ال��ن��ووي  احل��م��ض  فحص  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد 
للضحايا مت نشر ثالثة من أسمائهم حيث لوحظ 
وجود صلة بينهم وبني املتهمني، ووفقاً لتقرير أعده 
يبدو وكأن مجموعة من  األمر  أحد احملققني، فإن 

األشخاص قررت التخلص من بعض أفرادها.
وخالل وقت قصير متّكن احملققون من التعرف 
على املزيد من هويات الضحايا إضافة إلى تكثيف 
عمليات مراقبة السيارات الغريبة التي كانت تصل 
إلى البلدة املشهورة بهدوئها حيث أُثيرت تساؤالت 
عن وجود شبكة من األشخاص غير أولئك املقبوض 

عليهم ووجود عالقة بينهم وبني الضحايا.
لفريق  التابعون  احملققون  واص��ل  وكالعادة 
»تشارت« حجب املعلومات عن اجلمهور واإلعالم 
الضحايا  بعض  وقتل  اختفاء  ظ��روف  أن  رغ��م 
بالضحية  يتعلق  ما  خاصة  واضحة  أصبحت 

اليزابيث هايدن.
وقد كشفت التحقيقات عن أن أحد املتهمني بالقتل 
وهو روبرت واجنر قد عاش مع الضحية باري لني 
فترة من الوقت، إال أنه لم يعرف الكثير عن طبيعة 
عن  هنالك حديث  كان  وإن  التي جمعتهما،  احلياة 
توّرط االثنني في سلسلة من أعمال القتال ترّكزت 
أصابع  ُوجهت  والتي  واآلسيويني  الشواذ  ضد 

االتهام فيها إلى جماعة النازيني اجُلدد.
1999، متّكن فريق  للعام  يونيو  الثامن من  في 
للضحية  ص��ورة  على  احلصول  من  »ت��ش��ارت« 
كلينتون تريزيسا الذي ُعثر على هيكله العظمي في 
التحقيقات.  في  ساعدتهم  والتي   1994 أغسطس 
وفي الثالث من يوليو 1999 مت اتهام كل من روبرت 
بارتكاب  هايدن،  وم��ارك  جاستني  وجون  واجنر 

جرمية قتل ذهب ضحيتها شخص مجهول.
جيمس  الشاب  إدان��ة  متت   2002 يوليو  وفي 
وحكم  القتل  عمليات  في  باملشاركة  فالساكيس 
الرتكاب  الدافع  وكان  عاماً.   42 ل�  بالسجن  عليه 
جرائم القتل احلصول على مكاسب مادية من أموال 
الضحايا  كان  الذي  االجتماعي  التكافل  صندوق 
يتقاضون منه معاشات ومساعدات مالية، وبالرغم 
أن  إال  املتهمني  ضد  اإلدان��ة  أحكام  ص��دور  من 
تعرضوا  الشرطة وطاقم احملكمة  وأفراد  احملققني 
ووسائل  احملليني  السكان  قبل  من  مرير  لهجوم 
املعلومات واحلقائق عن اجلميع  اإلعالم إلخفائهم 

والبطء في إجراءات التحقيق.
من  اجلميع  متنع  لم  العنيفة  االنتقادات  هذه 
الشعور باالرتياح للتخلص من موجة الرعب التي 
مرارتها  تزال  وال  لسنوات  الوادعة  البلدة  سادت 

عالقة في النفوس.
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باملواد  عقابه  العامة  النيابة  وطلبت  املبلغ.  منه 
وبتاريخ  عقوبات،   )1/238-1/234-1/121(
اجلنايات  محكمة  حكمت     2007 م��ارس   20
سنوات  ث��الث  م��دة  بالسجن  املتهم  مبعاقبة 

وتغرميه 25 ألف درهم وإبعاده عن الدولة.
فطعن  احلكم  ه��ذا  عليه  احملكوم  يرتض  لم 
 2007-1766  -1742 رقمي  باالستئنافني  عليه 
بتعديل  2007 حكمت احملكمة  مايو   15 وبتاريخ 
احلكم املستأنف واالكتفاء بسجن املتهم ملدة سنة 

واحدة وتأييده فيما عدا ذلك.
بالتمييز  احلكم  هذا  في  عليه  احملكوم  طعن 
املماثل مبوجب تقرير مؤرخ في 14 يونيو 2007 
مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من 

أن يشمل حكم  أي شخص  إدانة  يتوجب عند 
حكمه،  القاضي  عليها  بنى  التي  األسباب  اإلدانة 
يكون  ذل��ك  القاضي  خالف  إذا  ح��ال  في  وأن��ه 
حتى  يشترط  وأنه  احلكم،  ذلك  حصير  البطالن 
يوضحها  أن  ومقبولة  صحيحة  األسباب  تكون 
مجهولة،  وليست  واضحة  عبارات  في  القاضي 
وخالف ذلك يصيب احلكم بالقصور في التسبيب.

توافر  من  بد  ال  الرشوة،  جلرمية  بالنسبة 
طالب  يكون  أن  شروطها  ضمن  ومن  أركانها 
على  بناًء  عامة  بخدمة  مكلفاً  العطية  أو  الرشوة 
أو  عمل  ألداء  عام  موظف  من  له  صادر  تكليف 

االمتناع عن عمل إخالل بواجبات وظيفته.
جناية  في  حكماً  تتناول  العدد  هذا  وقضية 
خلل  لوجود  صدوره  بعد  احلكم  ونقض  رشوة 

قانوني.
واملستشار  احملامي  يقول  احلكم  على  وتعليقاً 
القانوني إبراهيم التميمي عن قضية رشوة والتي 
أسندت بها النيابة العامة إلى أحد املتهمني، وهو 
11/يونيو  يوم  في  بأنه  عامة،  بخدمة  مكلف 
/2006 طلب وَقبِل لنفسه عطية إخالالً بواجبات 
وظيفته حيث طلب مبلغ 25 ألف درهم من شخص 
ليقوم بإعداد التقرير احلسابي الذي كلف بإعداده 
الدعوى  فيها  تنتهي  بصورة  احملكمة  قبل  من 
واستلم  املذكور  بها  يعمل  التي  الشركة  لصالح 

محاميه املوكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه 
اإلخالل بحق الدفاع ومخالفة القانون، واخلطأ في 
تطبيق ذلك، أن احلكم املطعون فيه قضى ببطالن 
اإلذن بالتسجيل واستبعد التسجيالت، كدليل، في 
حني أن ما تساند إليه من أدلة هو نتيجة مباشرة 
الدليل  لوال  إذ  استبعده،  الذي  الباطل  لإلجراء 
الباطل ملا ُكشفت باقي األدلة في الدعوى ما يترتب 
عليه بالضرورة بطالن القبض، كما أنه بالرجوع 
إلى نص املادة اخلامسة من قانون العقوبات تبني 
التكليف  أمر  أن  على  داللته  في  قاطع  النص  أن 
للمتهم ال بد أن يكون صادراً من موظف عام على 
املقررة  والنظم  القوانني  مبقتضى  التكليف  هذا 
بالنسبة إلى العمل املكلف به، والطاعن تلقى األمر 
وهو  كفيله  مع  الشريك  اخلبير  من  املهمة  بأداء 
ليس موظفاً عاماً ولكنه مكلف بخدمة عامة، ومن 
بخدمة  املكلفة  الفئات  من  الطاعن  اعتبار  فإن  ثم 
مخالفاً  القانوني  النص  إلى  إضافة  يعتبر  عامة 
مقيداً  ليس  الطاعن  أن  والثابت  الشارع،  إلرادة 
كخبير بجدول اخلبراء – وشاب البطالن إجراءات 
القبض لعدم وجود إذن من النيابة العامة أو توافر 
حالة تلبس ولبطالن اإلذن بالتسجيل وأخل احلكم 
بحق الدفاع عن الطاعن لعدم استجابته الستدعاء 
البطالن  احلكم  وشاب  لسؤاله،  الشاكي  محامي 

لتناقضه مع حكم صادر في واقعة مماثلة إذ أن 
استئناف  محكمة  من  الصادر  احلكم  من  الثابت 
في   2004/964 رقم  االستئناف  في  الشارقة 
واقعة مماثلة أنه قضى بتعديل وصف التهمة من 
جناية رشوة إلى جنحة احتيال مؤثمة باملادة 399 

عقوبات مما يعيب احلكم مبا يستوجب نقضه.
من   216 املادة  في  يوجب  الشارع  إن  وحيث 
قانون اإلجراءات اجلزائية أن يشتمل احلكم على 
التي بني عليها وإال كان باطالً، واملراد  األسباب 
بالتسبيب املعتبر حتديد األسانيد واحلجج املبني 
هو عليها واملنتجة له من حيث الواقع أو القانون، 
في  يكون  أن  يجب  فيه،  الغرض  يحقق  ولكي 
على  الوقوف  يستطاع  بحيث  مفصل  جلي  بيان 
عبارات  في  احلكم  إفراغ  به  ما قضى  مسوغات 
يحقق  فال  مجهلة  صورة  في  وضعه  أو  معماة 
الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبب 
مراقبة  من  التمييز  محكمة  ميكِّن  وال  األحكام، 
صار  كما  الواقعة  على  القانون  تطبيق  صحة 
إلى إثباتها في احلكم- ملا كان ذلك وكانت املادة 
1/234  عقوبات املقدم بها الطاعن تنص على أنه 

من جناية رشوة
إلى جنحة احتيال 

يعاقب بالسجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف 
أو لغيره عطية  أو قبل لنفسه  بخدمة عامة طلب 
أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك ألداء 
عمل أو االمتناع عن عمل إخالالً بواجبات وظيفته.

العقوبات  قانون  من  اخلامسة  املادة  وجاءت   
بخدمة  مكلفاً  يعد  أنه  األخيرة  فقرتها  في  تنفي 
القانون كل من ال يدخل في  عامة في حكم هذا 
السابقة  الفقرات  في  عليها  املنصوص  الفئات 

بناًء  العامة  باخلدمة  يتصل  عمل  ب��أداء  ويقوم 
على تكليف صادر إليه من موظف عام ميلك هذا 
التكليف مبقتضى القوانني أو النظم املقررة وذلك 
بالنسبة إلى العمل املكلف به- ومفاد حكم هذين 
النصني أنه يتعني لتوافر أركان اجلرمية الواردة 
أو  الرشوة  طالب  يكون  أن   1/234 امل��ادة  في 
العطية مكلّفاً بخدمة عامة بناًء على تكليف صادر 
عن  االمتناع  أو  عمل  ألداء  عام  موظف  من  إليه 
ذلك وكان  كان  ملا  بواجبات وظيفته  إخالالً  عمل 
احلكم املطعون، فيه لم يعن ببيان، مدى اختصاص 
اخلبير  إلى  املسند  التقرير  إع��داد  في  الطاعن 
به في مكتب  املكلف  العمل  املنتدب وبيان طبيعة 
صاحب  اخلبير  إليه  يعهد  وهل  املنتدب  اخلبرة 
أسبابه  التقارير من عدمه وجاءت  بإعداد  املكتب 
اخلصوص  هذا  في  الطاعن  دفع  على  الرد  في 
بأنه يقوم بأداء عمل يتصل باخلدمة العامة، مما 
إليه  املسندة  اجلرمية  أركان  توافر  معه  يبني  ال 
في  والفساد  التسبيب  في  بالقصور  يشوبه  مما 
االستدالل مبا يوجب نقضه واإلحالة ودون حاجة 

لبحث باقي أوجه الطعن.

اإعداد: اأماين اليافعي 

إبراهيم التميمي

بالرجوع �إىل قانون 

�لعقوبات تبني �أن 

�لن�ص قاطع يف داللته 

على �أن �أمر �لتكليف 

للمتهم ال بد �أن يكون 

�صادرً� من موظف عام
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ينص قانون السير واملرور االحتادي على أن لوزير الداخلية صالحية حتديد 
احلاالت التي يجوز فيها حجز الرخصة أو املركبة، وله استصدار جداول باملخالفات 

التي تستوفى عنها الغرامة وبشرط أال جتاوز الغرامة ثالثة آالف درهم.
واملرور  السير  شأن  في  1995م  لسنة   )21( رقم  االحت��ادي  فالقانون  إذاً 
والقانون املُعدل له قد استعمل مصطلح املخالفة لتحديد النوع ومصطلح الغرامة 
لتقدير العقوبة، ويصل مبلغ الغرامة في حده األقصى إلى )3000( ثالثة آالف 

درهم إماراتي.
ويتم تسوية هذا األمر لدى وزارة الداخلية بصفتها القائمة على متثيل السلطة 

التنفيذية عند تنفيذ أحكام هذا القانون، وهو ما جعل البعض يسمي هذه املخالفات 
»باملخالفات التصاحلية« ال سيما وأن النص السابق كان يدلل على ذلك.

ارتكب  من  بأن  أساس  على  والقائم  الصلح  هذا  املخالف  رفض  إذا  أنه  غير 
الرفض حتال  مت  فإذا  األمر،  وسينتهي  وقدرها  غرامة  دفع  عليه  يجب  املخالفة 
األوراق إلى النيابة العامة لتعرض على القضاء وعند اإلدانة يجب أال تقل الغرامة 

احملكوم بها عن نصف القيمة املقررة.
وبالرجوع إلى املادة )26( من قانون العقوبات االحتادي، جنده ينص على أن 
اجلرائم )3( أنواع وهي جنايات وجنح ومخالفات، وأقر بأن نوع اجلرمية يتحدد 

أوالً: تنص املادة »28« من  القانون االحتادي رقم 21 لسنة  1995 
في شأن السير واملرور وتعديالته على أنه: »يجوز تسجيل املركبة 
امليكانيكية باسم من يقيم أو يعمل في اإلمارة املوجودة بها سلطة 

الترخيص«.
كما تنص املادة »135« من الالئحة التنفيذية من القانون على أنه: 
»يصدر ترخيص بسير  املركبة على النموذج املعد لذلك باسم املالك 
احلقيقي من سلطة الترخيص باإلمارة التي يقع فيها محل إقامة طالب 

الترخيص.. وأي بيانات أخرى تراها سلطة الترخيص ضرورية«.
إليها  املشار  القانون  على االستفسار وباالطالع على مواد  ورداً 
املختصة  السلطة  هي  الترخيص  بسلطة  املقصود  أن  يتضح  أعاله، 
باإلمارة بإصدار تراخيص قيادة املركبات وتسجيلها وسيرها على 
وإصدار  املركبة  لتسجيل  اشترط  القانون  أن  كما  العامة-  الطرق 
ترخيص السير بشأنها أن يكون الشخص يقيم أو يعمل في اإلمارة 

املوجود بها سلطة الترخيص.
لذلك ولكل ما سبق نرى أنه يجوز تسجيل املركبة امليكانيكية ومنح 
ترخيص بالسير لتلك املركبة، في أي إمارة من إمارات الدولة طاملا 
أن الشخص يقيم أو يعمل بتلك اإلمارة، وذلك بعد أن يتقدم باألوراق 

الثبوتية.
 

التكييف القانوني لمخالفة
قواعد وإجراءات الضبط المروري

الرائد تركي �صعيد الظهوري

رئيس قسم التشريع بإدارة »الشؤون القانونية في وزارة الداخلية

ما مدى جوازية تسجيل مركبة 
لمن لديهم إقامات 

من خارج اإلمارة؟
يجيب عن هذا السؤال:

م�صاعد اأول عبد الرحمن اأحمد الكو�س

باحث قانوني - إدارة الشؤون القانونية
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بنوع العقوبة املقررة لها في القانون، وإذا كانت اجلرمية معاقباً عليها بالغرامة أو 
الدية مع عقوبة أخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة األخرى.

ووفقاً لذات القانون فإن اجُلنحة هي اجلرمية املعاقب عليها بعقوبة أو أكثر 
من العقوبات اآلتية:

احلبس، الغرامة التي تزيد على ألف درهم، الدية، أما املخالفة فهي كل فعل 
أو امتناع معاقب عليه في القوانني أو اللوائح بالعقوبتني التاليتني أو بإحداهما: 
احلجز ملدة ال تقل عن )24( ساعة وال تزيد على عشرة أيام، أو الغرامة التي ال 

تزيد على ألف درهم.
االحتادي وجد  واملرور  السير  قانون  على  بناًء  الصادرة  اللوائح  ومبراجعة 

بأنها تنص على الغرامة بأكثر من ألف درهم في األفعال اآلتية:
1- قيادة املركبة بصورة تشكل خطر )التسابق على الطرق( ومقدار الغرامة 

)2000( درهم مع حجز املركبة 30 يوماً.
2- قيادة املركبة بتهور ومقدار الغرامة )2000( درهم وحجز املركبة 30 يوماً.

3- عدم تغطية احلمولة في الشاحنات ومقدار الغرامة )3000( درهم ومدة 

حجز املركبة 7 أيام.
4- تسرب أو تساقط أشياء من حمولة املركبة ومقدار الغرامة )3000( درهم 

ومدة احلجز )30( يوماً.
وبتطبيق القاعدة السابقة التي نص عليها في قانون العقوبات والتي تقر بأن 
نوع اجلرمية يتحدد مبقدار العقوبة وملا كان مقدار العقوبة املقرر ملثل هذه اجلرائم 
املذكورة أعاله هو الغرامة التي تزيد على ألف درهم، فإننا هنا نكون أمام جنحة 

وليست مخالفة.
وعليه يثور التساؤل عن اجلهة املختصة بنظر اجُلنح: هل هي السلطة التنفيذية 
أم السلطة القضائية؟ ومبراجعة قواعد االختصاص في قانون اإلجراءات اجلزائية 
فرد  قاٍض  واملشّكلة من  االبتدائية  أن احملكمة  )139( تنص على  املادة  أن  جند 

تختص بنظر جميع قضايا اجلنح واملخالفات.
وعليه، فإننا نرى بأنه من األهمية عدم ازدواج النصوص القانونية وأن مثل 
هذه القضايا يجب أن حتال للنيابة العامة، ومن ثم إلى احملكمة املختصة كونها 

ُجنحاً وليست مخالفات وأن يتضمن قانون السير واملرور عقوبات خاصة بذلك.
ومما دعانا إلى القول بذلك أن بعض اجلرائم التي مت النص عليها في قانون 
السير واملرور ومن بينها: جرمية رفض إعطاء االسم أو العنوان أو إعطاء بيان 
غير صحيح قد اعتبرت جنحة يعاقب عليها باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر 
وبغرامة ال تقل عن خمسمائة درهم وال تزيد على ألفي درهم، في حني أن الالئحة 
اخلاصة بقواعد الضبط املروري قررت لها في جدول املخالفات تسلسل )46( 
التطبيق:  أولوية  التساؤل عن  يثور  غرامة مقدارها خمسمائة درهم فقط، وهنا 

هل هي للقانون أم جلدول املخالفات؟، وبالتالي تعطيل نص قانوني عن التطبيق.
النصوص  تطبيق  يعني  القوانني مما  تكامل  إلى  النظر  نرى ضرورة  وعليه، 

وتوحيد اإلجراءات وأيضاً مراعاة قيام رجال املرور بذلك.
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آفاق

دكتور اأ�صامة الروبي

املستشار القانوني الرئيسي باألمانة العامةملكتب سمو الوزير
إدارة حقوق اإلنسان

دولية  اتفاقية  مبوجب  الدولية  املنظمة  تنشأ 
متعددة األطراف، تدخل حيز التنفيذ عندما تنضم 
إليها أو تصادق عليها مجموعة من الدول يحددها 
االتفاق صورة  يأخذ  وقد  الدولية.  املنظمة  ميثاق 
ذات  مستقلة  دولة  لكل  املجال  يفسح  بأن  عاملية 
سيادة أن تنضم إليه بغض النظر عن كونها تقع 
في أي بقعة جغرافية، وقد يكتسي بطابع إقليمي 
محدد، فيُسمح لعدٍد من الدول ذات روابط جغرافية 
أو حضارية أو اقتصادية أو سياسية باالنضمام 
دولي،  مؤمتر  في  امليثاق  إعداد  عادة  ويتم  إليه. 
أو  احلرب،  في  املنتصرة  ال��دول  إما  إليه،  تدعى 
الدول اإلقليمية كما حدث بالنسبة »جلامعة الدول 
الدول  تصديق  إلى  امليثاق  هذا  فيحتاج  العربية«. 

الشخصية القانونية للمنظمات الدولية

لسلطات  متضمناًً  كان  إذا  خاصة  عليه،  األعضاء 
متس سيادة هذه الدول. 

األساسية  باملالمح  الدولية  املنظمات  وتتصف 
اآلتية:

الدول: وهذا  يتألف من مجموعة من  أ - جتمع 
أو  األف��راد  وليس  الدول،  هم  األعضاء  أن  يعني 
اجلماعات األخرى. وينبغي – كمبدأ عام – أن ميثل 
الدول املشاركة في املنظمة أعضاء من حكوماتهم أو 
ممثلني عن احلكومات يتكفلون بالتعبير عن إرادتها.

املنظمة  إنشاء  أن  أي  اتفاق دولي:  ُينشئها  ب - 
للمبادئ  وفقا  فقط  الدول  بني  اتفاق  على  يستند 
االتفاق مبثابة  الدولي، ويكون هذا  للقانون  العامة 
للمنظمة  دستور  مبثابة  ولكونه  للمنظمة.  دستور 

دولة  لتوجيهات  تخضع  أن  دون  من  األعضاء 
معينة. أما من وجهة النظر السياسية، فإن القرارات 
إرادة  عن  دائماً  تعبَّر  ال  قد  املنظمة  من  الصادرة 

الدول األعضاء فيها .

ن�شاأة ال�شخ�شية القان�نية الدولية

الكتساب  األهلية  هي  القانونية«  »الشخصية 
والقيام  وااللتزامات  الواجبات  ل  وحتمُّ احلقوق 
بالتصرفات القانونية، ورفع الدعاوى أمام القضاء.

بالشخصية  الفقه  اعتراف  من  الرغم  وعلى 
العملي  التطبيق  في  أن��ه  إال  للدولة،  القانونية 
القانونية،  بالشخصية  للدولة  يعترف  لم  الرسمي، 
إال في القرن التاسع عشر. وقد بدأ القبول بفكرة 
الشخصية القانونية للدولة من خالل إجراء مقارنة 
الدولة كشخصية مستقلة لها كيانها املنفصل  بني 
املستقل  الداخلي وكيانها  القانون  عن رعاياها في 
الدولي،  املجتمع  إقليمها في  السيادة على  صاحب 
وبني اإلنسان كشخص قانوني في املجتمع الداخلي، 
للدولة  االعتراف  عن  املقارنة  هذه  أسفرت  وقد 
باألهلية الكتساب احلقوق والتحمل بالواجبات على 

املستويني الداخلي والدولي. 
القرن  في  الدولية  األح��داث  تطور  أدى  وق��د 
على  تنظيمية  وح��دات  وج��ود  إلى  عشر  التاسع 
كاحتاد  دولية  اختصاصات  لها  الدولي  املستوى 
 1865 عام  باريس  اتفاقية  أنشأته  الذي  »البرق«، 
عام  برن  اتفاقية  أنشأته  الذي  »البريد«  واحت��اد 
عام  الصناعية«  للملكية  الدولي  و»املكتب   1874
األمم«  »عصبة  بإنشاء  الصورة  واكتملت   ،1886
عام 1919 حيث أسهم وجودها في بدء االعتراف 

بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية. 
الدولية  للمنظمات  االع��ت��راف  أن  واحلقيقة 
بالشخصية الدولية لم يتم إال بعد مناقشات فقهية 
أنكر  حيث  الدولية،  الشخصية  مفهوم  في  طويلة 
الفقهاء األولون متتع املنظمات الدولية بالشخصية 
شخص  هي  الدولة  أن  وأكدوا  الدولية،  القانونية 
الدولية  املنظمات  أما  الوحيد.  الدولي  القانون 
وليست  قانونية  عالقة  مجرد  نظرهم  في  فهي 
شخصاً قانونياً. غير أنه منذ القرن التاسع عشر، 
الشيء  بعض  موقفهم  من  يغيرون  الفقهاء  أخذ 
الدول  غير  وهيئات  جماعات  بوجود  ويعترفون 
وتخضع  الدولية  القانونية  بالشخصية  تتمتع 

للقانون الدولي العام. 
ثار حول  الذي  الفقهي  الرغم من اجلدل  وعلى 
القانونية  بالشخصية  الدولية  املنظمة  متتع  مدى 
من  البد  أنه  املتيقن  القدر  فإن  كالدول،  الكاملة 
على  القانونية  بالشخصية  للمنظمة  االع��ت��راف 
كشخص  وذلك  املقر،  دولة  في  الداخلي  املستوى 
ومتلُّك  التصرفات  إب��رام  في  احل��ق  له  معنوي 
واستئجار املباني الالزمة للقيام بأعمالها والتعاقد 
مع موظفيها ...إلخ. أما على املستوى الدولي، فالبد 

الدولية ملعرفة  املنظمة  الرجوع التفاقية إنشاء  من 
فإذا  الدولية.  القانونية  بالشخصية  متتعها  مدى 
التملك،  في  للمنظمة  احلق  ُتعطي  االتفاقية  كانت 
ومتثيل  الدولية،  العالقات  إطار  في  التعامل  وفي 
إصدار  عن  فضالً  املؤمترات،  في  األعضاء  الدول 
بال  تتمتع  فإنها  األعضاء،  للدول  ملزمة  ق��رارات 
الالزم  بالقدر  الدولية  القانونية  بالشخصية  شك 
امتالكها  عدم  حالة  في  أما  النشاط.  هذا  ملمارسة 
بالشخصية  تتمتع  ال  فإنها  السابقة،  للصالحيات 

القانونية الدولية.
الدولية بالشخصية  العدل  اعترفت محكمة  وقد 
القانونية لألمم املتحدة في رأيها االستشاري الذي 
أصدرته في 1949/4/11، بخصوص التعويضات 
عن األضرار الناجمة عن اخلدمة في األمم املتحدة 
)قضية مقتل الكونت برنادوت وسيط األمم املتحدة 
اإلسرائيلية(،  العصابات  أيدي  على  فلسطني  في 
حيث جاء في هذا الرأي االستشاري »إن خمسني 
املجتمع  أعضاء  من  الواسعة  األكثرية  متثل  دولة، 
الدولي متلك، وفق القانون الدولي، صالحية خلق 
وليس  موضوعية،  دولية  بشخصية  يتمتع  كيان 
مجرد شخصية معترف بها من جانبهم فحسب«. 
املتحدة  األمم  متتع  أن  على  احملكمة  أك��دت  كما 
مقاصد  لتحقيق  عنها  غنى  ال  دولية  بشخصية 
وحقوقها  املنظمة  وظائف  وأن  ومبادئه،  امليثاق 
بقسٍط  متتُعها  أساس  على  إال  تفسر  أن  ميكن  ال 
كبيٍر من الشخصية الدولية«. ورأت احملكمة كذلك 
»أن املنظمة ذات طبيعة خاصة متميزة عن الدول، 
تتمتع بأهلية تتناسب في اتساع مجالها أو ضيقه 
مع األهداف التي أنشئت املنظمة من أجل حتقيقها«. 

ع املنظمة بال�شخ�شية  �شروط متتُّ

القان�نية الدولية:

انتهينا إلى أن املنظمة الدولية تتمتع بالشخصية 
املستوى  على  التصّرف  وأهلية  الدولية  القانونية 
ذلك.  على  إنشائها  معاهدة  نصت  إذا  الدولي، 
ميكن  حتى  الشروط  من  عدٍد  اجتماع  ويشترط 
للمنظمة  الدولية  القانونية  الشخصية  عن  احلديث 

الدولية، وهي:
1- أن تتمتع املنظمة بإرادة مستقلة. واملقصود 
قرارات  إصدار  في  احلق  للمنظمة  يكون  أن  بذلك 
إرادتهم،  التوقف على  ملزمة للدول األعضاء دون 
إرادة  عن  مستقلة  تكون  أن  يتعني  املنظمة  فإرادة 

الدول األعضاء فيها .
2- أن تتمتع املنظمة باختصاصات معينة. فالبد 
مبوجب  محددة  اختصاصات  للمنظمة  يكون  أن 
إلى  الوصول  مبوجبها  تستطيع  إنشائها  اتفاقية 
حتقيق أهدافها. وعلى ذلك، يتعني أن يكون للمنظمة 
احلق في إصدار قرارات وتوصيات في مجال هذه 
االختصاصات، وأن تكون لها القدرة على مخاطبة 

أعضائها والتعامل معهم.

3- تكامل األجهزة والوحدات القانونية للمنظمة. 
يؤهلها  قانوني  كيان  للمنظمة  يكون  أن  مبعنى 
فيه  متارس  مقر  لها  يكون  أي  نشاطها،  ملمارسة 
نشاطها، وأن يكون لها رئيس أو أمني عام ميثلها 
وإداري  مالي  ونظام  األخرى،  املؤسسات  أم��ام 
وحتقيق  نشاطها  ممارسة  من  ميكنها  مستقل 

أهدافها.
4- اعتراف الدول بالشخصية القانونية للمنظمة. 
واملقصود هنا، هو قبول الدول غير األعضاء التعامل 
اخلاص  وكيانه  ذاتيته  له  كشخص  املنظمة  مع 
سبق  قد  األعضاء  الدول  أن  اعتبار  على  املستقل، 

لها االعتراف بوجود هذا الكيان بحكم عضويتها.

ع املنظمة بال�شخ�شية  اآثار متتُّ

القان�نية الدولية:

الدولية  للمنظمة  االع��ت��راف  على  يترتب 
اآلثار  من  مجموعة  الدولية  القانونية  بالشخصية 

القانونية، ميكن إجمالها فيما يلي:
صالحية  أي  القانونية.  باألهلية  متتُّعها   -1
املنظمة الكتساب احلقوق والتحّمل بااللتزامات التي 

تتفق مع أهداف إنشائها. 
للمنظمة  فيحق  التقاضي.  في  املنظمة  حق   -2
القانونية  للشخصية  اكتسابها  على  بناًء  الدولية 
الدولية تسوية منازعاتها مع كافة الدول واملؤسسات 
الصلح  أو  التفاوض  األخرى عن طريق  واملنظمات 
إلى  اللجوء  طريق  عن  أو  التحكيم  أو  الوساطة  أو 
القضاء الدولي. وقد تنشئ بعض املنظمات الدولية 
محاكم دولية ملحقة بها كما هو احلال في »محكمة 

العدل الدولية« امللحقة باألمم املتحدة.
3- عقد املعاهدات وإبرام العقود. فيحق للمنظمة 
أن تعقد االتفاقيات مع الدول األعضاء أو غيرها مبا 
يخدم أهداف املنظمة. كما يحق لها التعاقد مع الغير 

لتسيير نشاطها وتنفيذ األعمال املنوطة بها. 
4- التمتع باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية. 
وكذلك  وموظفوها،  الدولية  املنظمة  تتمتع  حيث 
الدول  مواجهة  في  فيها  األعضاء  ال��دول  ممثلو 
احلصانات  من  مبجموعة  املقر،  ودول  األعضاء 
واالمتيازات، القصد منها تسهيل ممارسة املنظمة 
ألعمالها وذلك على النحو املبني في املعاهدة املنشئة 
اتفاقات خاصة  من  يعقد  فيما  أو  نفسها  للمنظمة 
لهذا الغرض. ومن بني هذه االمتيازات واحلصانات 
التي  املباني  وحرمة  املنظمة  بأموال  يتعلق  ما 
وضمان  والضريبي  القضائي  وباإلعفاء  تشغلها 
سرية مراسالتها، ومنها كذلك ما يتعلق مبوظفيها 
كاحلصانة الشخصية والقضائية والتمتع باإلعفاء 
لتحقيق  ال��الزم  بالقدر  كله  وذلك  الضرائب،  من 
االمتيازات  هذه  أن  مالحظة  مع  املنظمة.  أه��داف 
واحلصانات تختلف بطبيعة احلال عن تلك املمنوحة 
مبدأ  العملي  التطبيق  في  يحكمها  والتي  للدول 

املعاملة باملثل.

األخرى  الدولية  االتفاقيات  من  أسمى  يكون  فإنه 
يتعلق  فيما  وذلك  األعضاء،  ال��دول  تبرمها  التي 

بالتزاماتهم جتاه املنظمة.
األجهزة  وه��ذه  دائ��م��ة:  أجهزة  للمنظمة  ج- 
وظائفها،  أداء  املنظمة  تستطيع  حتى  ضرورية 
الدولية  املنظمة  ما مييز  أهم  املظهر من  هذا  ويعد 
صفة  له  تكون  ال  الذي  الدبلوماسي  املؤمتر  عن 

االستمرارية.
قانونية  وشخصية  ذاتية  إرادة  للمنظمة  د- 
للمنظمة  تكون  أن  الذاتية  اإلرادة  وتعني  دولية: 
»إرادة خاصة بها مستقلة عن إرادة الدول األعضاء 
بها«، بحيث تكون املنظمة قادرة على التعبير عنها 
. وتكون قراراتها ذات قيمة قانونية بالنسبة للدول 
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الشرطة  أجهزة  مختلف  في  احملققون  يسعى 
القانون إلى احلصول على معلومات جنائية  وإنفاذ 

حيوية وفعالة بهدف معاجلة القضايا املوكلة إليهم.
املصادر  بعض  احملققني  ل��دى  يكون  وع���ادة 
التي  باملعلومات  تزودهم  التي  املعلوماتية واألدوات 
البيانات  قواعد  مثل  عليها  احلصول  في  يرغبون 
احملمولة،  والهواتف  واملخبرين  امللموسة  واألدل��ة 
أجهزة  تشمل  أخرى  إعالمية  وسائل  إلى  إضافة 

الكومبيوتر والكومبيوتر احملمول وغيرها.
التحقيق  مصادر  أحد  السجون  نظام  وُيعتبر 
الغنية باملعلومات، إال أنه ال يتم استغالله جيداً، وإن 
على  احلصول  في  جنحوا  قد  احملققني  بعض  كان 

املعلومات الالزمة وواصلوا هذا األمر.
وعادة ال توفر املؤسسات اإلصالحية والسجون 
مصادر معلومات كافية عن االتصاالت التي جترى 
معلوماتية  ثروة  والتي متثل  بداخلها،  السجناء  بني 

للمحققني.
أحد أساليب االتصال بني السجناء ما ُيطلق عليه 
إرسال  السجناء  يتبادل  السجن«، حيث  »بريد  اسم 
رسائل فيما بينهم، والتي تصبح ذات قيمة معلوماتية 
كبيرة، حيث كان الكثيرون منهم ُيفضل هذا األسلوب 
قيام  من  تخوفهم  بسبب  الهاتفية  االتصاالت  على 

املسؤولني بتسجيلها.

الشرطة العالمية

باجلرمية  يتعلق  ما  املعلومات  ه��ذه  وتتضمن 
املتورطني  واألشخاص  فيه  حدثت  الذي  واملسرح 
باألسلحة  يتعلق  م��ا  كذلك  وجودهم،  وأم��اك��ن 

املستخدمة وأية اعترافات للمتورطني.
مثل  على  للحصول  القانونية  الشروط  وتختلف 
بعض  أن  إال  أخرى،  إلى  منطقة  من  املعلومات  هذه 
تسمح  لكي  احملكمة  من  أم��راً  تطلب  املؤسسات 
للمحققني باحلصول على نسخ من رسائل املساجني، 
محدودة  ولفترة  ضيقة  حدود  في  ذلك  يتم  وعادة 
للتمديد في  قابلة  إلى شهرين  تتراوح ما بني شهر 

ظروف ُمعينة.
ال��س��ج��ون وامل��ؤس��س��ات  ل��دى بعض  وي��ك��ون 
االت��ص��االت  لتعقب  خاصة  وح���دات  اإلصالحية 
ومعرفة  السجن  ن��زالء  بني  تتم  التي  واملراسالت 
واملراسالت  االتصاالت  تلك  تأخذ  حيث  محتواها، 
أسلوب  باستخدام  وتتم  والغموض،  السرية  طابع 

الشيفرة مما يجعل من الصعب سبر أغوارها.
املعلومات  على  للحصول  أخ��رى  طرق  وهنالك 
وذلك  املساجني،  من  احملققون  إليها  يحتاج  التي 
تغطي  التي  الكتابات  أو  األوشام  فحص  طريق  عن 
العصابة  إلى  يشير  فبعضها  أجسامهم  من  أج��زاًء 
اإلجرامية التي ينتمي إليها السجني أو السالح الذي 
استخدمه واملفضل لديه، كما قد يشير وشم ما إلى 

إذ عن طريقها ميكن كشف جوانب خفية من اجلرائم 
اخلاضعة لتحقيقاتهم ومعرفة املتورطني بها.

ال��س��ج��ون وامل��ؤس��س��ات  امل��ع��روف أن  وم���ن 
اإلصالحية تقوم بتسجيل املكاملات الهاتفية لنزالئها 
ذهب  منجم  مبثابة  تصبح  والتي  املساجني،  من 
للمحققني واملسؤولني الذين لهم عالقة بتتبع بعض 
بأن  عادة  وال��زوار  السجناء  إخبار  ويتم  اجلرائم، 

مكاملاتهم الهاتفية يتم تسجيلها.
وبالرغم من هذا التحذير فإن املساجني ال يلتزمون 
بذلك، بل يتحدثون خالل مكاملاتهم تلك بال قيود أو 
حتفظ من منطلق أن بعضهم ال يدرك خطورة وأهمية 
ما يتحدث به، إضافة إلى أن بعضهم ينسى مع الوقت 

أن تلك املكاملات خاضعة للتسجيل.
املساجني حذرهم ويتلفظون  يفقد بعض  وأحياناً 
الهاتفية، والتي تكون ذات  بعبارات خالل مكاملاتهم 
األمر  يصل  قد  بل  للمحققني  فائدة  وحتمل  معنى، 
باجلرمية  صديقه  أو  ألبيه  االعتراف  إلى  ببعضهم 
التي ارتكبها أو يفضي إليهما مبعلومات بشكل غير 
يتصل  قد  كما  كبيرة.  أهمية  ذات  تكون  قد  مباشر 
هذا السجني هاتفياً بصديقته ويتفاخر مبا ارتكب من 
أعمال سيئة، وقد تكون مجرد كلمة منه مفتاحاً حلل 

جرمية ُمعقدة.
وقد تبدو كلمة عفوية من السجني، إال أنه ميكن 

للمحققني حتليلها واالستفادة منها.
وإذا كان احملقق غير قادر على الدخول إلى جهاز 
ببعض  االستعانة  يستطيع  فإنه  احمللي،  الكشف 
بسجل  تزويده  ميكنهم  الذين  احملليني  احملققني 
للمكاملات الهاتفية ذات الصلة بالقضية التي يعمل من 
أجلها، إال أن اجلانب السلبي لهذا العنصر يتمثل في 
عامل الوقت، إذ يجب االستماع إلى تلك املكاملات في 
الوقت احلقيقي لها بحيث ال يتم ضياع أي جزء منها.
عليها  احلصول  يتم  مكاملة  أية  تقدمي  أجل  ومن 
فإن  احملكمة،  في  كدليل  الستخدامها  السجن  من 
على احملقق أن يحصل على ُمصادقة مسؤول خدمة 

الهواتف في السجن على تلك املكاملة.
للعديد من احملققني فإن تسجيل وفحص  ووفقاً 
املكاملات الهاتفية للسجناء ساهمت وبشكل كبير في 
بعض  حل  إلى  أدت  التي  اخليوط  ببعض  اإلمساك 

القضايا واعتقال املتورطني في اجلرائم.
اإلصالحية  واملؤسسات  السجون  بعض  وهناك 
وتعقيداً،  تطوراً  أكثر  هواتف  أنظمة  تستخدم  التي 
املعلومات  على  احلصول  على  قادرة  تكون  والتي 
تتمتع  املطلوبة بدقة وسرعة متناهيتني، وبالطبع ال 
جميع السجون واملؤسسات اإلصالحية بالقدرة على 

تسجيل املكاملات الهاتفية للمساجني بالشكل الفّعال.
على  احلصول  عملية  في  مهم  عنصر  وهنالك 

الطاقم  في  يتمثل  والذي  املساجني،  من  املعلومات 
العامل داخل السجن واملؤسسة اإلصالحية، والذي 
يعرف بالعنصر االستخباراتي البشري، والذي يقوم 
مع  مباشرة  ويتحدث  يتعامل  حيث  املخبر،  بعمل 
املساجني، ويحرص على االستماع ملا يتلفظون به من 

كالم ومتابعة تصرفاتهم.
طيبة  عالقات  إقامة  إلى  احملققون  يسعى  ولهذا، 
استمرارية  لضمان  املخبرين  ه��ؤالء  مع  وقوية 
بالقضايا  الصلة  وذات  املهمة  باملعلومات  تزويدهم 
مثل  على  احملافظة  يجب  كذلك  عنها،  يتحرون  التي 

هذه العالقات وتطويرها.
يتجاهلون  احملققني  من  العديد  أن  املالحظ  ومن 
ميكن  التي  املعلومات  أهمية  جيداً  يعرفون  ال  أو 
ممارسة  مع  أنه  إال  السجناء،  من  عليها  احلصول 
الكثير من التجارب ومرور الوقت تتضح أهمية هذا 
اجلانب املهم في أية عمليات حتقيق يجريها احملققون 
خالل جهودهم لكشف الغموض الذي يحيط بالعديد 
ومعرفة  حلّها  كاهلهم  على  يقع  التي  القضايا  من 

املتورطني فيها.
احملققني  من  الكثير  ي��درك  ذات��ه  الوقت  وف��ي 
ليست  اإلصالحية  واملؤسسات  السجون  تلك  أن 
املجرمني  تضم  اللون  كاحلة  وأبنية  جدران  مجرد 
واملشبوهني، بل هي مناجم معلوماتية ال تقدر بثمن.

المساجين...
ثروة معلوماتية هائلة للمحققين

أو  عائلته  اسم  أو  السجني  اسم مستعار يستخدمه 
أصدقائه واملقربني منه، إضافة إلى املكان الذي كان 
يقطنه في املاضي أو رموز تتعلق بجرائم ارتكبها من 
قبل، بل قد يحكي وشم ما قصة جرمية، كما قد يكون 

ذا معنى كبير لصاحبه.
كما أن الكتابة على اجلسم بطريقة النقش حتمل 
الوشم،  مثل  ذلك  في  مثلها  املعلومات  من  الكثير 
من  للكثير  املرء  يحتاج  وأحياناً  املعاني  إلى  إضافة 

الوقت لفهمها وشرح رموزها.
ومعظم هذه الكتابات حتتوي عادة على رسومات 
ورموز، بحيث يصعب التوصل إلى معناها احلقيقي 
بهذا  خبرة  لديه  الذي  احملقق  أن  إال  مضمونها،  أو 
ما  ومعرفة  بها  احمليط  الغموض  حل  ميكنه  األمر 
تعنيه الرموز والنقوشات املختلفة، وأحياناً ال يتمكن 
ميكنه  احلالة  ه��ذه  وف��ي  كامل  بشكل  فهمها  من 
املؤسسة  في  العاملني  احملققني  بأحد  االستعانة 
بالعصابات  خبرة  لديهم  من  خاصة  اإلصالحية، 
العصابات  اإلجرامية وأعضائها واملنافسني لهم من 
األخرى. كما ميكن للمحققني ووفقاً لإلجراءات املتبعة 
تتبع املكاملات الهاتفية ومعرفة محتوياتها من خالل 

التسجيل القانوني لهذه املكاملات.
الذين يفدون  الزوار  كما يقوم احملققون مبتابعة 
للسجن وتسجيل املكاملات الهاتفية للهواتف احملمولة، 

اإعداد: د. ح�صن توفيق
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �شبق اأن اتفق النا�س  

على حب اإن�شان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �شبق لقائد اأن كانت 

�شمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�شهادات بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين

الشيخ زايد لصحفية أمريكية:

»مستعدون أن نعيش على التمر«

إعالن  شهد  بارز،  إعالمي  احللقة  هذه  ضيف 
قيام االحتاد ورفع علم الدولة في قصر الضيافة 
في دبي، وكان أول من أعلن هذا احلدث في الثاني 
من ديسمبر 1971 عبر »تلفزيون أبوظبي«، وهي 
الدولة  في  كانت  التي  الوحيدة  الرسمية  احملطة 
قبل  احلكام  اجتماعات  من  العديد  حضر  آن��ذاك. 
تأسيس االحتاد ورافق الشيخ زايد في العديد من 
وسجل  وخارجها،  الدولة  داخل  التفقدية  جوالته 
بالصوت  والعربية  احمللية  األح��داث  أب��رز  بذلك 
القدير  اإلعالمي  إنه  التلفزيون..  عبر  والصورة 
العام  أبوظبي في  إلى  الذي وصل  القدسي  محمد 
1969 للعمل مذيعاً في دائرة اإلعالم في أبوظبي. 
وفيما يلي نص شهادته وانطباعاته وذكرياته مع 

الشيخ زايد »طيَّب الله ثراه«.
حطت الطائرة التي أقلتني من القاهرة على مدرج 
وهو   ،1969 يناير   2 في  الصغير  أبوظبي  مطار 
املكان نفسه الذي توجد عليه حالياً إذاعة وتلفزيون 
أبوظبي، إذ كان مبنى املطار في ذلك الوقت صغيراً 
للغاية، وقام أحد اإلخوان من عائلة الظاهري بأخذ 
اجلمارك  على ضابط  مررنا  ثم  وختمها  جوازاتنا 
فقال:  ال،  قلنا:  شيء؟  لديكم  يوجد  هل  وسألنا: 
خليفة  محمد  معالي  هو  الشخص  وهذا  تفضلوا، 
بعد ذلك منصبني في احلكومة  تقلد  الذي  الكندي 
لإلسكان.  ووزي��راً  للتخطيط  وزي��را  االحتادية، 

خرجنا من غرفة اجلمارك لنشاهد الصحراء املمتدة، 
الرئيسي  الشارع  وهو  ال�»سبخة«  طريق  أخذنا 
الذي يسمى  اليوم بشارع املطار. ثم توجهت من 
طريق املطار إلى مبنى السوق املركزي الذي متت 
إزالته في شارع حمدان، وهو قدمي جداً، كان الباعة 
فيه يعرضون بضائعهم على األرض. وبجانبه يقف 
مبنى مركز شرطة أبوظبي حيث استبدلت رخصة 

القيادة التي كانت لدّي.
اإلعالم  »دائرة  إلى  توجهت  الثاني  اليوم  وفي 
والسياحة«، والتي أنشئت عام 1968، وكان يشرف 
عليها األخ محمد توفيق الغصني »رحمه الله«، حيث 
كان الشيخ زايد قد أحضر إعالميني متميزين من 

محمد القدسي
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ذوي السمعة واخلبرة ليقوموا على تأسيس إذاعة 
أبوظبي وأغلبهم كانوا من إذاعة ال�»بي بي سي«. 
وبهذه الدائرة الواقعة في شارع خليفة التقيت باألخ 
الغصني ألقدم له طلبي الوظيفي، لكنه بسبب نهاية 
امليزانية السنوية عملت معهم مؤقتاً أي بالقطعة. ثم 
التخطيط،  دائرة  إلى  أيضاً  املعتمدة  أوراقي  قدمت 
يشرف  وكان  حمدان،  شارع  في  تقع  كانت  التي 
معنية  وهي  جمعة  حسن  محمود  الدكتور  عليها 
أنشأها  التنموية.  أبوظبي  إم��ارة  مشاريع  بكافة 
الشيخ زايد لتنفيذ كل تطلعاته وأحالمه التي كان 
عموماً  اإلمارات  ولدولة  اإلم���ارة  لهذه  بها  يحلم 

فيما بعد.

اأول ن�شرة اأخبار

دائ��رة  في  املسؤولني  أح��د  أخبرني  ذل��ك  بعد 
لتقيم  جاءت  بريطانية  بعثة  هناك  أن  التخطيط، 
على  البعثة  هذه  ج��اءت  حيث  للتلفزيون،  محطة 
إثر اللقاء الذي جمع الشيخ زايد باللورد طومسن 
في إحدى زيارات زايد »رحمه الله« الرسمية إلى 
بريطانيا. وطومسن هذا يعتبر ملك التلفزيون في 
العالم حينها، حيث كان ميلك 37 محطة تلفزيونية 
أن  منه  طلب  قد  زايد  الشيخ  وكان  العالم،  حول 
إلى  ذهبت  أبوظبي.  في  خاصاً  تلفزيوناً  ينشئ 
الدائرة والتقيت مع املسؤولني هناك وتفاهمت معهم 

الشيخ زايد واحلكام بعد رفع علم االحتاد ألول مرة 

انطباعات اإعالمي خُم�شرم عن مواقف لل�شيخ زايد يف االحتاد واالإعالم والق�شايا العربية.
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على املوضوع، وبعدها التقيت ب�السيد فورد وهو 
في  وذلك  التلفزيون،  معدات  تركيب  عن  املسؤول 
»فندق الشاطئ« في أبوظبي، عرضت عليه أوراقي 
قارئاً  أك��ون  أن  على  العمل  عقد  معه  وقعت  ثم 
النشرة كاملة  إلى تهيئة  للنشرة اإلخبارية إضافة 
وترجمتها للغة العربية، إذ كانت النشرة تأتي من 
شركة إخبارية بريطانية إلى التلفزيون كي تذاع من 
خالله. ومن وظائفي أيضاً أن أربط بني األفالم التي 
حترير  إلى  وباإلضافة  املذكورة،  الشركة  ترسلها 
 220 الوقت  ذلك  راتبي في  األخبار احمللية، وكان 
ديناراً بحرينياً. بدأنا العمل معهم وكنا قد استأجرنا 
مكاناً للتلفزيون في إحدى بنايات الشيخ سرور بن 
محمد آل نهيان في شارع حمدان. وبدأت األجهزة 
تصل من بريطانيا ويتم تركيبها على الفور، حتى 
اجللوس  عيد  في  متاماً  باحملطة  العمل  اكتمل 
الثالث في 1969/8/6 وتشرَّفنا بسمو ولي عهد 
أبوظبي آنذاك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
بجولة  قام  حيث  احملطة،  هذه  بافتتاحه  نهيان  آل 
سريعة وتفقد أجزاء احملطة، ثم تشّرفت بقراءة أول 
نشرة أخبار في هذه احملطة وفي ذلك اليوم نفسه. 
أول  اقرأ  بأن  تشّرفت  بأنني  أيضاً  يذكرني  وهذا 
 2 في  االحتاد  قيام  عن  اإلعالن  بعد  أخبار  نشرة 

ديسمبر 1971 من احملطة نفسها.
 

فكر اإعالمي

االحتاد  اجتماعات  معظم  شخصياً  غطيت  لقد 
في  االجتماعات  أحد  وفي  والسباعي،  التساعي 
قطر، كنا قد ذهبنا لتغطية هذا احلدث.. وفي قاعة 

االجتماعات قمنا بدورنا بتركيب كاميرات التلفزيون 
جاء  وعندما  اخلارج،  في  انتظرنا  ثم  الداخل،  في 
الرؤساء لدخول القاعة، نظر إلينا الشيخ زايد ونحن 
واقفني خارج القاعة وقال: »ملاذا أنتم في اخلارج« 
قلنا لقد وضعنا الكاميرات، وهي ستصور االجتماع، 
فقال: »ال البد أن حتضروا االجتماع حتى تسجلوا 
وتكتبوا كما تسمعون«، فانظر كيف كان فكر زايد 
اإلعالمي الذي يرى أن اإلعالمي يكتب اخلبر كما 
يسمع ويرى وال يأخذه من فالن أو عالن، ملا قد 

يشوبه من حتريف أو خطأ. 
ومن االجتماعات التي حضرتها مع الشيخ زايد 
اجتماع توحيد القوات املسلحة في 6 يونيو  أيضاً 
1976، وكان يومها في استراحة »بومريخة«، وهي 
للشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، وكنا قد وصلنا 
أنا وأحد املصورين إلى ذلك  في اخلامسة صباحاً 
املكان، ركبَّنا الكاميرات وجلسنا في اخلارج، ومن 
ثم جاء الشيخ زايد وقال: »ال جتلسوا في اخلارج 
انعقد  االجتماع«.  في  يدور  عما  واكتبوا  أدخلوا 
االجتماع بحضور الشيخ زايد والشيخ راشد وكان 
معهما اللواء الركن عواد اخلالدي رئيس هيئة أركان 
القوات املسلحة املعار من اململكة األردنية الهاشمية 
ليقوم بالتعاون مع معالي علي الُشرفا مدير ديوان 
د القوات  الرئاسة آنذاك لصياغة القرارات التي توحِّ
من  أخذنا  بنجاح،  االجتماع  انتهاء  وبعد  املسلحة. 
الشيخ زايد كلمة عن هذا اإلجناز حيث قال: »اآلن 
اإلمارات  شعب  نهنئ  لله،  واحلمد  االحتاد  اكتمل 
بتوحيد القوات املسلحة«. ثم كلمة للشيخ راشد قال 
أكملنا  اليوم  اإلمارات، نحن  فيها: »مبروك لشعب 

خطوة أساسية في احتادنا«.. 
ومن واقع تغطية اجتماعات االحتاد، تعرفت عن 
كثب على الصفات اإلنسانية األصيلة للشيخ زايد 
والتي هيأته ألن يكون قائداً يقود هذا االحتاد الذي 
لم تعرف أي دولة في العالم بنياناً قوياً وعمالً جاداً 
ومخلصاً، كالذي ُبذل لقيام دولة اإلمارات. يتضح 
هذا جلياً حتى قبل االحتاد، ففي عام 1969 توجهت 
إلى إمارة الفجيرة ألقوم بتصوير أربعني بيتاً بناها 
االحتاد على  قبل  الفجيرة  زايد ألبنائه في  الشيخ 
مقربة من قصر حاكم الفجيرة آنذاك الشيخ محمد 
بن حمد الشرقي »رحمه الله«. لقد كان عطاء الشيخ 
زايد ميتد إلى ما وراء أبوظبي شامالً كافة املواطنني 

في كل اإلمارات ألنه كان يعتبرهم أهله وأبناءه.
 

فيلم ال�شروق

له  الشيخ زايد في أطول جولة احتادية  رافقت 
في  متجوالً  قضاها  يوماً   37 امتدت   1973 سنة 
جميع أنحاء اإلمارات، وكنا نرسل كل يوم نشرة 
إلى  ُتسلمها  للشرطة  طائرة  عبر  اجلولة  هذه  عن 
الناس  يزور  الله«  »رحمه  كان  أبوظبي.  تلفزيون 
يجلس  الدولة،  مناطق  من  ومنطقة  قرية  كل  في 
كان  فقد  احتياجاتهم،  إلى  ويستمع  الناس  مع 
املواطنني. ومن  على سعادة ورفاهية كل  حريصاً 
خالل هذه اجلولة الحظ الشيخ زايد وجود بعض 
ديوانه:  مدير  عنهم  فسأل  األجانب،  الصحافيني 
»هؤالء الصحافيون يصورون ملن؟«، فقال الشرفا: 
فقال:  وتلفزيوناتهم،  لصحافتهم  يصورون  إنهم 
»طيب ملاذا ال يأخذون من تلفزيون أبوظبي كل ما 

يحتاجونه؟«، فقال الشرفا: »طال عمرك التلفزيون 
ال يزال في بدايته وال يستطيع أن يزودهم باملادة 
زايد  الشيخ  وضعه  األمر  هذا  يحتاجونها«.  التي 
في ذهنه، فبعد انتهاء اجلولة طلب من علي الشرفا 
يظهر  الدولة  احتاد  عن  فيلم  إنتاج  على  يعمل  أن 
من  ويكون  التي متت،  االحت��اد  إجن��ازات  كل  فيه 
اسم  يكون  وأن  الرئاسة،  دي��وان  ورعاية  إنتاج 
الفيلم »الشروق«، وطلب مني أن أتولى هذه املهمة 
فقمت بوضع سيناريو  أملاني،  فريق  بالتعاون مع 
حدود  من  العمل  فريق  رافقت  ثم  للفيلم،  رئيسي 
نا  الشرقي، صورَّ الساحل  إلى  قطر  مع  اإلم��ارات 
واملساكن،  املدارس،  من  الدولة  منجزات  كل  فيه 
واملزارع، واملوانئ، اآلبار واملستشفيات وغيرها، ثم 
سافرنا إلى أملانيا الستكمال مونتاج الفيلم إلى أن 
مت إجنازه في نفس السنة أي 1973. وبعدها طلب 
هذا  نعرض  حتى  البحر  قصر  في  أكون  أن  مني 
الفيلم على الشيخ زايد، وخالل عرضنا للفيلم كانت 
كان  لقد  الله«.  »رحمه  تفارق وجهه  ال  االبتسامة 
»رحمه الله« إعالمياً من الطراز األول فكل جوالته 
حتى  تصويرها  على  يحرص  للمشاريع  التفقدية 

يراها جميع املواطنني كي يتعلموا منها.

برنامج »ن�شائح واإر�شادات«

في عام 1974 مت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، 
وكان قد اجتمع الشيخ زايد ومعه الشيخ مكتوم بن 
مع  آنذاك  الوزراء  مجلس  رئيس  مكتوم  آل  راشد 
في  وذلك  الدستورية،  اليمني  ألداء  اجلدد  الوزراء 
أقرأ  بأن  وتشرَّفت  أبوظبي،  في  املشرف«  »قصر 

اليمني، جلس  أداء  انتهى  أن  للوزراء. وبعد  اليمني 
اخلارجية،  احلديقة  في  ال��وزراء  مع  زايد  الشيخ 
وكان يجلس إلى جانب الشيخ زايد معالي أحمد بن 
حامد آل حامد وزير الثقافة واإلعالم آنذاك، فأشار 
إليَّ فجئت إليه، فقلت: آمر طال عمرك، فقال الشيخ 
التلفزيون  زايد: )محمد من باكر قّدم برنامج في 
اسمه »نصائح وإرشادات إلى أبنائنا« يتحدث عن 
الدراسة والتعليم والنجاح والتميز وأضرار التدخني 
ورفاق السوء وغيره، ألن األبناء هم الذين سيبنون 
االجتماع،  من  الثاني  اليوم  في  وبالفعل  الوطن(. 
ثم طّور  البرنامج بعد نشرة األخبار يومياً  قدَّمت 
بإشراك الدكتور الزين عباس عمارة املتخصص في 

الطب النفسي. 
هناك  كان  التاريخ  ذلك  من  تقريباً  شهر  وبعد 
مهرجان زراعي في مدينة العني، ذهبنا نحن بدورنا 
للتغطية اإلعالمية، وكان الشيخ زايد قد قام بجولة 
اإلجناز  بهذا  جداً  سعيداً  وكان  املهرجان  هذا  في 
تلك  وخالل  به،  يحلم  كان  الذي  الكبير  الزراعي 
نحن  ال��ذي  الركن  على  زاي��د  الشيخ  مّر  اجلولة 
تواجدنا فيه، ثم أخذ يربت على كتفي وقال: »زين 
سويت يا محمد«. وتساءلت حينها، ما األمر الذي 
التعب  ُيقدر  الذي  الكبير  الوالد  جعل  حتى  فعلته 
التقدير. وكان من  والعطاء للناس أن يقدرني هذا 
ضمن مرافقي الشيخ زايد، الشيخ مبارك بن محمد 
آل نهيان وزير الداخلية في ذلك الوقت، فقال لي: 
تعرف محمد ملاذا فعل الشيخ زايد ذلك، فقلت: ملاذا، 
قال: هذا على البرنامج الذي أمرك أن تقدمه فهو 

سعيد جداً به.

عروبة زايد

تغطية  أيضاً،  املهمة  اإلعالمية  تغطياتنا  ومن 
االجتماع الذي أعلن فيه قيام االحتاد في دبي، حيث 
السارية  اإلمارات على  الشيخ زايد برفع علم  قام 
غيَّر  الذي  العظيم  التاريخي  اليوم  لهذا  ترمز  التي 
كثيراً في مسيرة اإلمارات ومنطقة اخلليج والوطن 
لم تكن  زايد  الشيخ  أن رؤية  العربي عموما، ذلك 
وإمنا  فقط  اإلمارات  بني  احتاد  قيام  على  تقتصر 
له:  حديث  في  قال  وقد  أيضاً،  اخلليج  دول  بني 
الوطن  العرب في  األشقاء  لكل  االحتاد مفتوح  إن 
العربية  مواقفه  خالل  من  ظهر  ما  وهذا  العربي، 
من  موقفه  املثال:  سبيل  على  ذلك  ومن  القومية. 
تصوره  بالفعل  يترجم  الذي   1973 أكتوبر  حرب 
وإحساسه العربي القومي واملسلم جتاه دول الوطن 
العربي، عندما قامت احلرب بني مصر وسوريا من 
جهة و»إسرائيل« من جهة أخرى. كنا في ذلك اليوم 
في قصر البحر نغطي مؤمتراً صحفياً لزايد اخلير، 
اخلارجية  الشؤون  وزير  غباش  سيف  بحضور 
النفط  قطع  الله«،  »رحمه  فيه  أعلن  والذي  آنذاك، 
عن الدول التي تدعم »إسرائيل« في احلرب. وكان 
بحضور صحافيني من دول أجنبية ومنها أمريكا، 
للشيخ  سؤال  بتوجيه  أمريكية  صحفية  قامت  إذ 
زايد قائلة: »أنتم كدولة دخلكم األساسي من النفط 
اخلطوة«،  هذه  على  أقدمتم  إن  ستعيشون  فكيف 
على  عاشوا  وأجدادنا  آباءنا  »إن  قائالً:  عليها  فرد 
التمر ونحن مستعدون أن نعيش على التمر حتى 

نقف بشرف مع إخواننا العرب«.

الشيخ زايد يستقبل اإلعالميني ويبدو القدسي في أقصى ميني الصورةكان الشيخ زايد حريصاً على التواصل مع كافة الشرائح في املجتمع
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vv

د. فالح حنظل

إبراهيم، كان يكن  الله  مشهور اسمه يوسف عبد 
املراجع سبب  لنا  تذكر  ملبارك، ولم  الشديد  العداء 
هذا العداء، إال أن يوسف وافق على مشاركة األوالد 
في التآمر ضد ع�مهم وباشر االتصاالت مع دول 
اجلوار لكي يكسب تأييدها إلطاحة الشيخ مبارك، 
لذلك فقد ذهب إلى البصرة وراح يستعدي الوالي 
لكن  مبارك،  حرب ضد  على شن  ملساعدته  هناك 
مبارك كان أسرع منه إذ أرسل موفدين إلى الباب 
على  احلصول  من  ومتكَّن  استانبول  في  العالي 
اعتراف به بأنه )قائم مقام( إمارة الكويت، وبذلك 
ضمن ع�دم مساعدة األتراك ليوسف وأوالد أخيه، 
أما املتآمرون فلم ي�لقوا السالح بل حاولوا كسب 

فحكم إلى ع�ام 1896.                                           
األخ  الكويت  في  األمر  تولى  الع�ام،  ذلك  في 
ويعرف  جابر  بن  صباح  بن  مبارك  وه�و  الرابع 
دولة  مؤسس  يعتبر  ألنه  الكبير(،  )مبارك  باسم 
في  مبارك  وك��ان  احل�ديث.  النمط  على  الكويت 
البالد،  في  األمن  عن  مسؤوالً  مح�مد  أخيه  زمن 
اكتسب  لذلك  والبادية،  القبائل  عن شؤون  وكذلك 
خبرة أهلته إلدارة األمور بشكل جيد خالل سنوات 
حكمه التي امتدت تسعة عشر ع�اماًً، غير أن توليه 
املنصب لم يخل أول األمر من منافسة ومعارضة 
من أوالد أخيه جراح ومح�مد، إذ أرادوا أن يكون 
تاجر كويتي  التآمر مع  باشروا  لذلك  لهم.  احلكم 

الش�يخ  أسرة  من  الكويت  ح�كام  س��ابع  ه�و 
صباح بن جابر الذي ظه�ر على مسرح األح�داث 
في اخلليج ع�ام 1750 تقريباً، ثم تسلسل احل�كم 
ش�هدت  وق�د  ه�ذا،  يومنا  إلى  العائلة  ه��ذه  في 
الكويت كما شه�د جيرانها من دول وإمارات اخلليج 
عالقات مع دول اجل�وار، وكذلك مع بريطانيا، إلى 
أن تولى األمر ه�ناك الش��يخ صباح بن جابر بن 
عبد الله بن صباح وهو امللقب )صباح الثاني( الذي 
الثاني  1866. وكان لصباح  ع�ام  إلى  يح�كم  بقي 
أربعة أوالد ه�م: ع�بد الله ومح�مد وجراح ومبارك، 
الله  عبد  ابنه  الثاني  بع�د صباح  األمر  تولى  وق�د 
الذي ح�كم إلى ع�ام 1892، ثم أعقبه أخوه مح�مد 

منهم  كان  فما  أيضاًً،  فشلوا  أنهم  إال  ق�طر  حاكم 
إال الذهاب إلى حائل حيث يقيم األمير عبد الع�زيز 
بن متعب الرشيد الذي متكَّن من انتزاع احل�كم من 
آل سعود في ع�ام 1892 وأجبر احلاكم السعودي 
عبد  األمير  يومذاك  وكان  من جن�د،  الهروب  على 
الرحمن بن فيصل بن سعود الذي جلأ ومعه ولده 
عبد الع�زيز إلى الكويت، لذلك فقد كان في قلب ابن 
العائلة  يؤوي  الذي  مبارك  للشيخ  كراهية  الرشيد 
السعودية، وبناًء على ذلك فقد وافق على أن يساعد 
الثائرين على مهاجمة الكويت وخلع الشيخ مبارك 

من احل�كم وتسليمه له�م.
لذلك  لألمر،  تنبَّه  قد  كان  مبارك  الشيخ  لكن 
يعقد  أن  وهي  جريئة،  سياسية  خطوة  اتخ�ذ  فقد 
مع�اه�دة دفاع�ية مع بريطانيا. فباشر التفاوض مع 
املمثلية البريطانية املوج�ودة في البحرين فأرسلت 
له الكولونيل )ميد( الذي حت�دث معه به�ذا الشأن، 
أية  بعقد  مبارك  الشيخ  يقوم  أال  على  االتفاق  ومت 
اتفاقيات مع أية دولة أجنبية مقابل أن تقوم بريطانيا 
توقيع  ومت  عليه،  تقع  اعتداءات  أية  من  بح�مايته 

الكبير
ال�شــيخ مبارك بن �شباح  1896 – 1915 

املع�اه�دة في ع�ام 1899، وبذلك ضمن الشيخ مبارك 
حق احل�ماية من بريطانيا. كانت أول النتائج لهذه 
القيام  حاولوا  والثائرين  يوسف  أن  هي  املع�اه�دة 
به�جوم خاطف على الكويت واغتيال الشيخ مبارك، 
احل�دود  ناحية  من  اله�جوم  يتم  أن  اخلطة  وكانت 
الع�راقية عن طريق البحر، وع�ندما وصل الثائرون 
إلى »خ�ور عبد الله« املتاخم للح�دود، كانت ه�ناك 
رّصدت  قد  )البوينغ(  البريطانية  احلربية  السفينة 
حركتهم فباشرت بإطالق النيران عليهم وه�زمته�م، 
فلما بلغ ذلك مسامع الشيخ مبارك قرر أن يه�اجم 
على  يقضي  لكي  حائل  ع�اصمته  في  الرشيد  ابن 
�ز حملة كبيرة ساعدته  للتآمر ضده، فج�هَّ أثر  كل 
الع�راق  ومن  املنطقة  من  له  املوالية  القبائل  فيها 
واستطاع أن يدخل جن�د في ع�ام 1901، وأن يع�يد 
األمير عبد الرح�من بن سع�ود إلى العرش إال أنه 
إلى  متجهاً  الصحراء  في  أكثر  توغل  عندما  أخ�طأ 
ح�ائل فقد طالت خ�طوط مواصالته وأصاب التعب 
والوه�ن رجاله، بينما كان خصمه ابن الرشيد على 
أمت استع�داد ملقابلته وقتاله، إلى أن التقى اجلمع�ان 

ع�ام  في  ذلك  وكان  )الصريف(،  اسمه  م�كان  في 
لكنها  الطرفني  بني  شديدة  معركة  ودارت   1901
لم تكن في صالح الشيخ مبارك، إذ دارت الدوائر 
قتيل  بني  700 شخص  من  أكثر  وفقد  قواته  على 
وجريح، فتراجع وانسحب إلى الكويت مبن بقي معه 
من رجال، أما املتآمر يوسف ومن معه فقد قرروا 
إنه�اء النزاع وبذلك طويت هذه الصفحة من تاريخ 
الكويت، وبعدها قرر الشيخ مبارك أن ينصرف إلى 
مع�الم  الكويت وجلب  الداخلي وحت�ديث  اإلصالح 

احلضارة اجل�ديدة إليها. 
تشجيع  ال��ى  اي��ران  في  النفط  اكتشاف  دف��ع 
اإلجنليز على التنقيب عن النفط في الكويت. وفي 
النفط  ع�ام 1910 أثبت املسح اجليولوجي وج�ود 
في مناطق كثيرة فيها. فلما بلغ ه�ذا اخلبر الشيخ 
اإلمارة  اقتصاد  أن  ذلك  به خيراً،  استبشر  مبارك 
كان قائماً على الغوص للبحث عن اللؤلؤ مثل بقية 
إمارات اخلليج، وكان مما يساع�د في رفد خزينة 
ممراً  كانت  الكويت  أن  األم��وال  ببعض  الشيخ 
للقوافل التجارية البرية التي تأتي من العراق في 
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في مصر وفلسطني.
أما على املستوى اخلليجي فقد متكَّن األمير عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أن يستعيد ملك 
عائلته من آل الرشيد، وأن يتوسع في حكمه بحيث 
استطاع أن يحتل اإلحساء وأن يطرد األتراك منها 
وكان ذلك في ع�ام 1913 بذلك أصبح للسعودية 
شاطئ على اخلليج العربي وصارت جتاور الكويت 

من اجلنوب والغ�رب.                        
الشيخ  يخشاه  كان  ما  وقَّع   1914 ع�ام  وفي 
مبارك، إذ اندلعت احلرب العاملية األولى، وكان أكثر 
النفط  عن  التنقيب  عمليات  تتوقف  أن  يخشاه  ما 
لذلك  أراضيه،  احل��رب  ش��رارة  تطول  أن  وكذلك 
بقي على عالقة جيدة مع اإلجنليز الذين كانوا قد 
بقية  مع  على عالقة جيدة  وكذلك  البصرة  احتلوا 
حكام املنطقة، وبقي على هذه السياسة إلى أن وافاه 
األجل في شه�ر يناير من ع�ام 1916 وبذلك يك��ون 

ق�د ح�كم الكويت مل�دة تسع�ة عش����ر ع��اماً.

طريقها إلى ن�جد أو بالع�كس، لكن ه�ذه األموال ال 
ميكن أن تع�تبر دخالً كبيراً ميكن بواسطتها حتقيق 

تقدم يذك�ر في اإلمارة.
 1904 ع�ام  في  وافق  مبارك  الشيخ  فإن  لذلك 
كويتي   – بريطاني  بريد  مكتب  تأسيس  على 
اجلانب  من  االتفاقية  على  وقَّع  وقد  الكويت،  في 
البريطاني الكابنت )نوكس( الذي صار أيضاً مقيماً 
ع�صرياً  أعطى مظه�راً  فقد  وبذلك  ًهناك،  سياسياً 
حت�مل  التي  والبواخر  السفن  راحت  إذ  لإلمارة، 
البريد من بريطانيا وأوروبا ترس��و فيها، فانتعشت 
بذلك جتارتها مع اله�ند وبقية دول اخلليج، وتقول 
املصادر املتوفرة لدينا إن الكويت كانت متلك أكبر 
أسطول جتاري يومذاك. ولم يكتف الشيخ مبارك 
تأجير  على  وافق   1907 ع�ام  في  إنه  بل  به�ذا، 
ميناء )الشويخ( ليكون مرسى للسفن البريطانية، 
مما زاد من النشاط التجاري في البالد، فقد كانت 
الس��فن التجارية واحلربية ترسو ه�ناك، فأع�طى 
ذلك مظ�هراً من مظاه�ر استتباب األمن واالزده�ار 
مؤانئ  أحسن  الكويت  من  وجع�ل  اإلم��ارة،  في 
الع�ربي. وفي ع��ام 1911 وصلت  ساحل اخلليج 
الشيخ  أمريكية، وملا لم يطمئن  الكويت بعثة طبية 
إلى غ�اياتهم فإنه امتنع أول األمر عن السماح لهم 
خ�زعل  الشيخ  صديقه  لكن  الكويت،  في  بالع�مل 
وه�و ح�اكم منطقة )احمل�مرة( في األح�واز طمأنه 
لذلك  ه�ناك،  مستشفى  فتح  تنوي  البعثة  أن  إلى 
وافق على هذا شرط أن يك�ون الع�مل طبياً ًوليس 
ثاني  األمريكي  الكويت  مستشفى  فكان  تبشيرياًً، 
مستشفى في املنطقة بع�د مستشفى البحرين وكان 
مديره الطبيب )بول هاريسون(، وهو املعروف عند 
الطب  إدخال  أن  ريب  وال  )هريسن(،  بإسم  البدو 
احل�ديث إلى الكويت كان أمراً مهماً  بالنسبة لألمور 

الصحية ه�ناك. 
ولم يفت الشيخ أن يه�تم باألمور الثقافية، ففي 
تلك السنة أيضاً مت فتح )املدرسة املباركية(، وهي 
أول مدرسة يجري التعليم فيها على أسس علمية 
وح�ديثة، ومنذ ع�ام 1911 كانت احلركة العمرانية 
وج�ود  أن  ومبا  روي��داً.  روي��داً  تدب  الكويت  في 
اتصاالت  وسائل  ه�ناك  تكون  أن  يحتّم  األجانب 
سريعة، فإنه في ع�ام 1912 مت فتح مكتب للتلغ�راف 
يربط الكويت بإيران من جه�ة وببقية إمارات اخلليج 
والعراق من جه�ة أخرى، وبذلك مت تسهيل أع�مال 
كبير  قدم   1913 ع�ام  وفي  اجليولوجية،  الفرق 
)برقان(  منطقة  أن  مفاده  تقريراً  اجليولوجيني 
غنية بالبترول، وميكن أن يستخرج بكميات جتارية 
وسرعان ما هرع م�دير الشركة إلى الكويت ومعه 
)بوشهر(  بلدة  في  البريطاني  السياسي  املقيم 
الفارسية، وفي 1913 وقَّع الشيخ مبارك بن صباح 
العربي  اخلليج  تاريخ  في  نفطي  امتياز  أول  على 
تقوم مبوجبه الشركة باستخراج النفط وتصديره 
من ه�ناك، كما وقَّع على اتفاقية جديدة مع املقيم 
البريطاني بأنه لم مينح أي امتياز آخر  السياسي 
االمتياز  ألية شركة أخرى، وقد صادف منح هذا 
في تلك السنة أن قام املستر )ونستون تشرشل( 

البريطانية  البحرية  وزي��ر  منصب  يشغل  ال��ذي 
بإصدار أمر إلى كل السفن احلربية واملدمرات أن 
احلجري  الفحم  من  محركاتها  وقود  في  تتح�ول 
السالح  حلبة  في  النفط  دخل  وبذلك  النفط،  إلى 
كما  البريطانية،  لإلمبراطورية  املهم  االستراتيجي 
االستراتيجية  األهمية  على  اإلجنليز  أعني  فتح  أنه 
أهميته  من  أكثر  العربي،  اخلليج  ملوقع  اجلديدة 
اله�ند  إلى  امل��ؤدي  املواصالت  خط  على  كموقع 
ومنها إلى أوروبا. ونتيجة لصفقة امتياز النفط زاد 
الدخل في خ�زانة احلاكم، مما ساعده على تطوير 
بشكل  واالهتمام  اإلمارة  في  األوضاع  وحتسني 
خاص بالناحية األمنية فيها، ذلك أن العالم كان قد 
أوشك أن يدخل حرب عاملية هي احلرب العظمى أو 
احلرب العاملية األولى وكانت األساطيل البريطانية 
حتتشد في مياه اخلليج لغرض اإلنزال في العراق 
واحتاللها لكي تفتح جبهة أمام األتراك املتحالفني 
مع أملانيا للتخفيف من ضغط قواتها التي ستقاتل 
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صاحب السمو رئيس الدولة يرعى تخريج
الدفعة األولى من طلبة جامعة »اإلمارات«

�آل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �سهد 

�ل�سمو  �أ�سحاب  و�إخو�نه  �لدولة،  رئي�س  نهيان 

�أع�ساء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد، وكبار رجال �لدولة 

طلبة  من  �لأوىل  �لدفعة  تخريج  حفل  و�مل�سوؤولني 

جامعة »�لإمار�ت«.

�أعرب  كلمة  �لدولة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  و�ألقى 

�لأوىل من  �لدفعة  فيها عن عظيم �سعادته بتخريج 

�جلامعة، وتوجه �إىل �خلريجني بالتهنئة �حلارة.

�لعتماد  عليهم  يكون  �أن  نرجو  �إننا  �سموه:  وقال 

بهم  يقتدي  و�أن  �لأمل،  ذخرية  باعتبارهم  م�ستقباًل 

�إخو�نهم من خريجي �ل�سنو�ت �لقادمة.

�عتقاده  عن  �لدولة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  و�أعرب 

�لذي ل يد�خله �سك باأن �لرثوة �حلقيقية هي �لرجال 

بكل  �أمدنا  �لذي  �هلل  نحمد  �إننا  وقال:  �ملال،  ولي�س 

�خلري وبالعلم، وباأ�سقائنا �لذين يعملون يف �جلامعة 

من �لبالد �لعربية �ل�سقيقة.

استخدمت الشرطة أجهزة 
اإلرسال واالستقبال منذ 

عدة سنوات للمحافظة على 
األمن والقبض على اجملرمني.. 

ومسايرة لهذه اخلدمات 
البد وأن يقف خلف األجهزة 

الالسلكية رجال مدربون 
متخصصون.. يفهمون ماذا 

يقدمون من خدمات ويقدرون 
أهمية األجهزة التي يعملون 

عليها، ولذا فتحت مدرسة 
الالسلكي بوزارة الداخلية 

ويشرف عليها رجال من ذوي 
اخلبرة  والكفاءة العالية من 

رجال الشرطة.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

استطاع اللقاء األول لوزراء 
الداخلية اخلليجيني أن يقر 

مبادئ راسخة لوحدة األمن 
بني دول املنطقة، وأن يتوصل 

في نفس الوقت إلى اإلطار 
العملي الذي ميكن االنطالق 

منه لتنفيذ هذه املبادئ.
فالقاعدة الراسخة لوحدة 
األمن اخلليجي تتمثل فيما 

أعلنه املؤمتر من أن أمن 
اخلليج ال ميكن أن يتجزأ، وأن 

احلفاظ على األمن، ومواجهة 
االعتداء، هما مسؤولية 

مشتركة ينهض بها اجلميع.

�أعمالها  يف  لل�رشطة  �لعامة  �لعالقات  تنطلق 

و�ت�سالتها و�إجناز�تها من قو�عد و�أ�س�س خمتلفة.. هذه 

�لأ�س�س وتلك �لقو�عد.. جاءت بعد �لتجربة و�لدر��سة، 

ومعرفة مفهوم �لعالقات �لعامة ككل ومن ثم مفهوم 

�لعالقات �لعامة لل�رشطة.. ور�سالتها �ل�سامية..

وهي توؤمن باأن �ل�رشطة عن�رش �جتماعي من عنا�رش 

يتزعمها  �لتي  �لدولة  باأن  �أي�سًا  وتوؤمن  �ملجتمع.. 

�أبنائه..  �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ ز�يد هي نتاج تكاتف 

ومن هذ� �ملنطلق بات على �لعالقات �لعامة �أن تزيل 

�مل�سافة- �إن وجدت- بني �ل�سعب وجهاز �لأمن، وتقيم 

�ملعروفة  �لربط  �أدو�ت  با�ستخد�م  �ملتينة  �جل�سور 

لدينا.

��ستقبلت �لأو�ساط �لأدبية و�لفنية يف �أبوظبي باهتمام 

كبري، ر�ئد �مل�رشح �لعربي �لأ�ستاذ زكي طليمات، �لذي 

�ألقى عدة حما�رش�ت عن فن �مل�رشح و�أثره يف �لتطور 

�حل�ساري. وكان ملجلة »�ل�رشطة« ن�سيب مع �لرجل  

�لتي  �لنجوم  من  �أجيال  تخريج  يف  تخ�س�س  �لذي 

تتوهج �لآن يف �سماء �لفن �لعربي.

لقد كان �ملمثل قبل زكي طليمات منبوذ�ً من �ملجتمع، 

وذويه،  �أهله  من  عليه  مغ�سوبًا  �لدولة،  من  حمتقر�ً 

حتى �ملحاكم مل تكن تعرتف ب�سهادته. �أما على يدي 

�أرقى  على  حا�ساًل  �ملمثل  �أ�سبح  فقد  طليمات  زكي 

�ل�سهاد�ت، معرتفًا به من �لدولة �لتي متنحه �لأو�سمة 

و�جلو�ئز.

يف �لجتماع �لأول �لذي عقدته جلنة �أ�سبوع �ملرور برئا�سة 

�لر�ئد جمعة بن علي �تخذت عدة قر�ر�ت مهمة منها:

و�ملن�سور�ت  �لكتيبات  منها  مطبوعات  عدة  طباعة   -

و�ملل�سقات.

- عمل طابع بريد بهذه �ملنا�سبة.

- �ست�سرتك �ملر�سد�ت ولأول مرة يف �أ�سبوع �ملرور.

ملعرفة  �ملرور  �أ�سبوع  قبل  متتالية  حمالت  عمل   -

�ل�سيار�ت �ملخالفة.

- و�سع �إ�سار�ت �ملرور �لعاملية و�لتحذيرية يف �ل�سو�رع.

- و�سع �إر�ساد�ت لل�سائقني.

- عمل م�سل�سالت �إذ�عية وتلفزيونية وحملة �إعالمية يف 

جريدة »�لحتاد«.

- عمل و�ساحات للك�سافة ومنها �سهاد�ت تقدير.

- �عتماد �لعريف تركي �سليمان �سكرتري�ً د�ئمًا للجنة.
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نايف بن عبد العزيز وحمودة بن علي
يوقعان اتفاقية للتعاون األمني

العالقات العامة وفلسفة الشرطة

صانع النجوم زكي طليمات

الرادار  يعمل على الطرق في أبوظبي

�أمني  تعاون  �تفاقية  على  �لريا�س  �لتوقيع يف  مت 

ودولة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  بني  ثنائي 

ت�سمل خمتلف جمالت  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت 

�لتعاون �لأمني بني �لبلدين. وقد وّقع �لتفاقية �سمو 

�لأمري نايف بن عبد �لعزيز وزير �لد�خلية باململكة 

وزير  علي  بن  حمودة  ومعايل  �ل�سعودية  �لعربية 

�لدولة لل�سوؤون �لد�خلية، وتتماثل هذه �لتفاقية مع 

�ململكة  وقعتها  �لتي  �لأخرى  �لثنائية  �لتفاقيات 

و�سلطنة  وقطر  �لبحرين  مع  �ل�سعودية  �لعربية 

�لكويت،  مع  توقيعها  �ملقرر  �لتفاقية  ومع  ُعمان، 

�لثنائي  �لأمني  �لتعاون  ودعم  تنظيم  بهدف  وذلك 

بني �ململكة ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

وّجه �لحتاد �لريا�سي لل�رشطة بدولة �لكويت �لدعوة 

�أول  يف  للم�ساركة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  �إىل 

بطولة لكرة �ليد ت�سرتك فيها �ل�سعودية و�لكويت وقطر 

�لحتفال  �إطار  �لإمار�ت يف  ودولة  وُعمان  و�لبحرين 

بيوم �ل�رشطة �لعربية. ومن �ملقرر �أن تبد�أ هذه �لدورة 

يوم 10 �أبريل �لقادم وت�ستمر ملدة 10 �أيام.. وقد و�فق 

حيث  من  لل�رشطة  �لريا�سي  �لحتاد  �إد�رة  جمل�س 

�ملبد�أ على �مل�ساركة يف هذ� �للقاء �لأخوي.

الكويت تنظم أول بطولة لكرة اليد للشرطة 
لدول مجلس التعاون الخليجي

بها  �مل�سموح  �ل�رشعات  �لد�خلية  وز�رة  حددت 

و�ستقوم  وخارجها  �أبوظبي  مدينة  د�خل  لل�سيار�ت 

�ل�رشعة  و�سبط   قيا�س  بجهاز  بال�ستعانة  �لوز�رة 

�لذي �سيعمل به �عتبار�ً من �لأ�سبوع �لقادم يف تنظيم 

�ملخالفات بحق �ملخالفني.

لذ�، يرجو فرع �لعالقات �لعامة بوز�رة �لد�خلية من 

�لأخوة �سائقي �ل�سيار�ت �لتقيد بنظام �ملرور �ملتبع 

وعدم جتاوز �ل�رشعات �مل�سموح بها.

قرارات جديدة للجنة أسبوع المرور
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البداية كانت في أول 
أبريل عام 1972عندما 

جرى تنظيم أول أسبوع 
للمرور في اإلمارات، 

ومعنى ذلك أن أسبوع 
املرور قد أكمل عامه 

اخلامس والعشرين، وطوال 
هذه السنوات لم ينقطع 
االحتفال بهذه املناسبة، 

وظلت دائماً موضع 
احلفاوة واالهتمام.

1
9
9
7

حتت رعاية الشيخ خليفة

كلية الرشطة حتتفل بتخريج الدفعة السابعة
 حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

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

�لدفعة  بتخريج  �حلايل  مار�س  �ل�رشطة يف  كلية  حتتفل 

�ل�سابعة من مر�سحي �ل�سباط، ويبلغ عدد �خلريجني 118 

�لبحرين و3 من دولة  6 من دولة  �سابطًا مر�سحًا منهم 

قطر �ل�سقيقتني.

�لدر��سة  تتلقى  �لتي  �لثانية  هي  �لدفعة  هذه  وتعترب 

ويح�سل  �سنو�ت  �أربع  مدى  على  �لكلية  يف  و�لتدريب 

�لقانونية  �لعلوم  يف  �للي�سان�س  درجة  على  خريجوها 

و�ل�رشطية.
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علي  حميد  �للو�ء  �سعادة  عقد 

بوز�رة  �لعام  �ملفت�س  �سيف 

�خلا�سة  �للجنة  رئي�س  �لد�خلية 

و�مل�رشف �لعام و�ملن�سق للحمالت 

لقانون  �ملخالفني  �لتفتي�سية على 

وز�رة  �لأجانب مبقر  و�إقامة  دخول 

�لفرعية  �للجنة  مع  �لد�خلية 

�ملكلفة بتنفيذ �حلمالت �لتفتي�سية 

�لقر�ر  لتطبيق  �أبوظبي  �إمارة  يف 

تنفيذ  ب�ساأن   96 ل�سنة   13 رقم 

قانون دخول و�إقامة �لأجانب.

طالب  �لعقيد  �لجتماع  وح�رش 

�سوؤون  �إد�رة  مدير  طالب  ح�سني 

�لأمن بالإد�رة �لعامة ل�رشطة �أبوظبي و�لعقيد عبد�هلل �ملال 

و�إد�رة  �أبوظبي  يف  و�ل�سو�حل  �حلدود  حر�س   �إد�رة  مدير 

�لعالقات و�لتوجيه �ملعنوي بالوز�رة، ومت خالل �لجتماع 

�لتفتي�سية  �حلمالت  �عرت�ست  �لتي  �ملعوقات  ��ستعر��س 

خالل �ملرحلة �ل�سابقة.

بدايات
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استمرار احلمالت التفتيشية 

تغريم خمالفني لقانون اإلقامة عرشة آالف درهم

�سباط من ال�سرطة خالل جولة تفقدية لـ»ترخي�ص ال�سائقني« يف اأبوظبي

ا�ستعرا�ص ملو�سيقى �سرطة اأبوظبي يف اإحدى املنا�سبات الوطنية

قام وفد من وز�رة �لد�خلية 

�لعقيد �سامل عبيد  برئا�سة 

�ل�سام�سي مدير عام »كلية 

ل�سلطنة  �ل�رشطة«بزيارة 

��ستغرقت  �ل�سقيقة  عمان 

�ستة �أيام.

خالد  �لر�ئد  �لوفد  و�سم 

�إبر�هيم �لنقبي رئي�س ق�سم 

�لتدريب بالكلية.

و�لتقى �لوفد خالل �لزيارة 

بن  هالل  �لفريق  مبعايل 

�ملفت�س  �ملعويل  خالد 

و�جلمارك  لل�رشطة  �لعام 

و�سعادة �لعقيد عي�سى بن �سعيد �لكيومي �آمر �أكادميية 

�ل�رشطة �لُعمانية.

�لُعمانية وتخريج  �ل�رشطة  يوم  �حتفالت  �لوفد  و�سهد 

دفعة جديدة من �أكادميية �ل�رشطة �لُعمانية.

وقام بزيار�ت ميد�نية �سملت �أكادميية �ل�رشطة و�لإد�رة 

بال�رشطة  �ملعلومات  تقنية  و�إد�رة  للعمليات  �لعامة 

�لُعمانية.

مدير عام كلية الرشطة زار سلطنة ُعامن
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اجليش الشعبي اجلنرال جياب يخطط جلر القوات 
السكانية  الكثافة  ذات  املناطق  عن  بعيداً  األميركية 

العالية.
وبعد ذلك، قام بشن هجوم بهدف إطالق شرارة 
فيتنام  جمهورية  حكومة  ضد  شعبية  انتفاضة 

اجلنوبية واألميركيني.
الشمالية  القيادة  اختارت  نفسه،  الوقت  وفي 
االحتفاالت بالسنة القمرية اجلديدة املعروفة باسم 
إلطالق  وقفاً  ع��ادة  تشهد  كانت  والتي  »التيت« 
النار، حيث كان من املالحظ أن الوحدات العسكرية 
التابعة جليش فيتنام اجلنوبية تعاني من ضعٍف في 

قوتها وانعدام السالمة األمنية لها.
وعلى النقيض من اإلعجاب األسطوري الشعبي، 
فإن هذا الهجوم لم يفاجئ األميركيني بشكل كامل، 
فقد أشارت مصادر متنوعة إلى أن وحدات اجليش 
الشعبي الفيتنامي و»الفيتكونغ« كانت تنتشر حول 

املدن.
القوة  قائد  متّكن  يناير  م��ن  العاشر  وف��ي 
إقناع  من  وياند  فريدريك  اجلنرال  الثاني  امليدانية 
وستمورالند بسحب الكتائب القتالية األميركية إلى 
اخللف بعيداً عن العاصمة مما أدى إلى وجود 27 
»سايجون«،  منطقة  في  كتيبة   14 من  بدالً  كتيبة 
مت  التي  ال��ق��رارات  أخطر  من  القرار  ه��ذا  وك��ان 

اتخاذها في هذه احلرب.
من جهته، لم يعتقد البريغادير فيليب ديفيدسون 
لوستمورالند  التابعة  القوات  مخابرات  مسؤول 
حنق  سيثيرون  الشيوعيني  ب��أن  واح��دة  حلظة 
الناس ويشنون هجومهم خالل أعياد »التيت«، إال 
أن خطأه األساسي متثل في إساءة تقييم الهجوم 
الذين  الشيوعيون  به  اتصف  الذي  العناد  ومدى 

خاطروا بكل شيء في قتال املدن.
وستمورالند  حاول  التوتر،  ِحدة  تصاعد  ومع 
الفيتنامي اجلنوبي جنوين فان ثيو  الرئيس  إقناع 
اجلنوبية  فيتنام  جليش  املشتركة  القيادة  وقائد 
اجلنرال كاو فان فني بإنهاء حالة وقف إطالق النار 

خالل احتفاالت »التيت«.

هجوم »التيت«
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

انعطاف حا�شم يف حرب فيتنام

مُيثل هجوم »التيت« الشيوعي في يناير 1968 
وضربة  فيتنام  حرب  في  رئيسية  حتول  نقطة 

موجعة للواليات املتحدة في هذه احلرب.
القتال  استؤنف  فو«  بيان  »ديان  معركة  ومنذ 
اخلمسينات  أواخر  في  الصينية  الهند  منطقة  في 
من القرن العشرين في َسعي من الواليات املتحدة 
للدفاع عن حليفتها في الشطر اجلنوبي من فيتنام 
اجلنوبية«  فيتنام  »جمهورية  باسم  واملعروف 
ضد التمرد الشيوعي الذي توجهه حكومة فيتنام 

الشمالية.

اجلنرال ويليام ويستمورالند قائد قيادة املساعدات 
العسكرية األميركية في فيتنام العودة إلى الواليات 
املعارك في فيتنام بل  املتحدة، وهناك أشاد بسير 
ُيقدم  أن  »أمتنى  قائالً:  الصحفيني  ألحد  ص��ّرح 
القتال  إلى  أتطلّع  فأنا  الشماليون على فعل شيء، 

ضدهم«.
وفي فيتنام اجلنوبية أصبح االهتمام األميركي 
ُمنصبّاً على سلسلة من االشتباكات احلدودية حيث 
كانت قوات »الفيتكونغ« واجليش الشعبي الفيتنامي 
الشمالي تواصل استعداداتها العسكرية، وكان قائد 

التي  اجلنوبي��ة  ك���وريا  قوات  شنت  وعندما 
وع���دم  التدريب  ضع��ف  من  تع����اني  ك���انت 
احمللية  الشيوعية  القوات  على  هجوماً  الكفاءة 
املعروفة باسم »الفيتكونغ« مت التصدي لها بعنف، 
برية  أميركية  قوات  إرسال  إلى  أدى  الذي  األمر 

ملساندتها.
املسدود  الطريق  فيه  كان  ال��ذي  الوقت  وفي 
أمام أي حل هو سيد املوقف كان اجليش الشعبي 

الفيتنامي الشمالي يتسلل إلى اجلنوب.
قرر   1967 نوفمبر  وف��ي  ذلك،  من  وبالرغم 

هج�م »التيت«

في الثالثني من يناير للعام 1968 قامت القوات 
الفيتنامي  الشعبي  واجليش  »للفيتكونغ«  التابعة 
فيتنام  وسط  في  أماكن  لعدة  ضربات  بتوجيه 

الرئيسية واملكثفة بدأت  الهجمات  اجلنوبية، إال أن 
في الليلة التالية.

عاصمة   36 ض��رب  من  الشيوعيون  ومتّكن 
إقليمية من بني 44 عاصمة، إضافة إلى خمس من 
ست مدن تتمتع باحلكم الذاتي، وأربٍع وستني مدينة 

مروحيات عسكرية أميركية تنقل جنوداً إلى ساحة القتال خالل هجوم »التيت«.

أصاب الهجوم الشيوعي 
العنيف واملفاجئ القوات 
األميركية بالصدمة حيث 

وجدت صعوبة في احتواء 
الهجوم.

كما أن الرأي العام 
األميركي نظر إلى نتائج 
هجوم »التيت« على أنها 
هزمية لقواتهم أكثر من 

اعتبارها نصراً.

قوات فيتنامية شمالية
هجمات القوات الفيتنامية الشمالية
القوات األميركية والفيتنامية اجلنوبية

فيتنام الشماليةبحر الصني اجلنوبي

30 يناير

»هوا«
دانانغ

كوانغ تغاي

كوى نون

منها ترانغ
داالت

ماي ثو
بني تري

تايالند

كمبوديا

الوس

جيش فيتنام 
الشمالية

سايجون
بيان هوا

بان مي

كونتوم

أشاو
حام دوك

داك تو

فيتنام اجلنوبية

القوات الفيتنامية
اجلنوبية واألميركية

فاسو دوك
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مهمة أخرى ونحو خمسني قرية، كما ضربوا العديد 
من القواعد واملنشآت العسكرية التي تضمنت ثالثة 
وخمسني  ثماِن  وتدمير  طائرات  مهبط  وعشرين 

طائرة.
بالعاصمة  احمليطة  احليوية  املنطقة  في  أم��ا 
سايجون فقد دخلت فرقتان من القوات الشيوعية 
إلى  ووصلت  املدينة  إلى  اجتهت  ثم  املنطقة  إلى 
السفارة األميركية، كما استولت على مبنى البلدية 
لتخزين  بينه«  »لونغ  مستودع  من  جزءاً  ودمرت 
القتال داخل سايجون  األسلحة، وقد انتهى معظم 

خالل أيام قليلة باستثناء حي تشولون الصيني.
السابقة  االمبراطورية  العاصمة  شهدت  كما 
أن  إال  بيت،  إلى  بيٍت  من  امتد  عنيفاً  قتاالً  »ُهوا« 
القوات األميركية والفيتنامية اجلنوبية متكنت بعد 
خمسة وعشرين يوماً من استعادة السيطرة عليها 
بعد أن تعّرض نصفها للدمار ومت تشريد أكثر من 

مائة ألف من سكانها.

النتائج

كبيرة  عسكرية  هزمية  »التيت«  هجوم  شكَّل 
التي حلقت  اخلسائر  أن  من  وبالرغم  للشيوعيني، 
يسبق  لم  اجلنوبيني  والفيتناميني  باألميركيني 
»الفيتكونغ«  أن قوات  إال  لها مثيل في ضخامتها، 
نصف  نحو  خسرت  الفيتنامي  الشعبي  واجليش 
الشيوعيني  أن  الواضح  من  كان  أنه  كما  عددها، 

فشلوا في كسب تأييد السكان املدنيني لهم.
الشعبي  التأييد  ازداد  نفسه،  الوقت  وف��ي 

أنباء  بعد ورود  اجلنوبية خاصة  فيتنام  حلكومة 
من مدينة »هوا« عن قيام الشيوعيني بإعدام نحو 
خمسة آالف من »أعداء الشعب«، إال أنه كان من 
عليها  كان  اجلنوبية  فيتنام  حكومة  أن  الواضح 
واملسؤوليات خاصة  األعباء  املزيد من  تواجه  أن 
بعد أن أصبح أكثر من نصف مليون شخص من 

مواطنيها بال مأوى.
كما أن نتيجة مهمة متّخضت عن هجوم التيت 
متثّلت في نظرة الرأي العام األميركي لهذا الهجوم 
واعتباره هزمية لقواتهم حيث شكل صدمة خطيرة 

لهم وزاد من أعداد املعارضني لهذه احلرب.
وإذا كانت الواليات املتحدة قبل هجوم »التيت« 
حرب  في  العسكري  النصر  إح��راز  إل��ى  تسعى 
عن  تبحث  بدأت  الهجوم  وقوع  بعد  فإنها  فيتنام، 

أفضل وسيلة للخروج من مستنقع هذه احلرب.
الغربي  اإلع��الم  إسهاب  ورغ��م  ال��واق��ع  وف��ي 
واألميركي في احلديث عن أن معركة »التيت« مثلت 
هزمية كبرى للشيوعيني بسبب اخلسائر العسكرية 
أن  الواضح  من  أنه  إال  بهم،  التي حلقت  الضخمة 
العسكريني  القادة  مصداقية  ضربت  املعركة  هذه 
األميركيني الذين كانوا في تصريحاتهم يستخفون 

بقوة وتأثير القوات الشيوعية في الصميم.
هزمية  شّكل  قد  التيت«  »هجوم  ك��ان  وإذا 
عسكرية للقوات الشيوعية، إال أنه في الوقت ذاته 
كان مبثابة نقطة مراجعة ألساليبها القتالية خاصة 
حرب  أسلوب  عن  الهجوم  هذا  في  تخلَّت  أن  بعد 
في  تقليدية صبت  معارك  في  لتتورط  العصابات 

اأرقــــــام ونـتـائج

الق�ات االأمريكية والفيتنامية اجلن�بية:

> 85.000 جندي.
> 280 كتيبة.

> أعداد ضخمة من الدبابات واملدفعية والطائرات.
> القائد: اجلنرال ويليام ويستمورالند. 

>  اخلسائر األميركية: 1829 قتيالً, 7.746 جريحاً, 
11 مفقوداً.

قتيالً,   2.788 اجلنوبية:  الفيتنامية  >  اخلسائر 
8.299 جريحاً, 578 مفقوداً.

> املدنيون الفيتناميون 12.600 قتيل.

الق�ات ال�شي�عية

> 197 كتيبة.
املدفعية  وبعض  الدبابات  من  قليل  >  عدد 
وجود  وع��دم  العدد  محدودة  وصواريخ 

طائرات عسكرية.
> القائد: اجلنرال فو جنوين جياب.

> اخلسائر: 45.000 قتيل, 5.800 أسير.

جنود أميركيون جرحى خالل نقلهم إلى مستشفى ميداني خالل معركة الدفاع عن مدينة »هوا« 

صالح القوات األميركية والفيتنامية اجلنوبية، إال أن 
هذا الهجوم في الوقت نفسه شكل هزمية سياسية 
ومعنوية له إذ جاء مبثابة حتذير للقوات اجلنوبية 
وحلفائها األميركيني بأن هزميتهم في احلرب على 

أيدي الشيوعيني لم تعد من األمور املستحيلة.
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عبيد  امل��الزم شيخة  بأن جتد  األق��دار  ش��اءت 
الزعابي مدير »فرع الشؤون اإلدارية والقانونية« 
اخلاصة«  واملهام  للحراسات  العامة  ب����»اإلدارة 
إليهن  ُيشار  الالتي  النساء  من  واح��دة  نفسها 
بالبنان، فامتطت صهوة التميّز لتكون ضمن فريق 
إليه بتقديٍر واحترام، فبالرغم من أن طبيعة  ُينظر 
العمل في احلراسات شاقة ومتعبة نفسياً وبدنياً، 
املهمة  جناح  فور  وراحة  بسعادة  تشعر  أنها  إال 
املوكلة إليها، فكلمة »شكراً« كافية بأن تزيح عنها ما 
واجهته وزميالتها من ِصعاب، وإحساسها بأهمية 

ما قامت به من واجب.
العمليات  في  دبلوم  على  الزعابي  حصلت 
الشرطية بتقدير امتياز، إضافة إلى حصولها على 
ميدالية التقدير، وقد التحقت بالسلك الشرطي منذ 
أن تضعها في صفوف  في  كافية  كانت  عاماً   14
التميّز، بالرغم من معارضة أهلها في البداية كونها 
فتاة لن حتتمل الصعوبات والتدريبات العسكرية، 
املعارضني  أش��د  م��ن  وأخ��وه��ا  وال��ده��ا  وك���ان 
لطموحاتها لكونهما على علٍم بخبايا العمل الشرطي 
لعملهما في املجال ذاته وما يتضمنه ذلك من مشقة 
وتعب، ولكن إصرارها على التجربة وحتديها لتلك 
الصعوبات كانا عاملني أساسيني في اقناع ورضا 
جميع األطراف، واضعة نصب عينيها رضا والديها 

في املقام األول.

�شع�بات 

العادات  تضع  بيئة  إلى  وتنتمي  ام��رأة  كونها 
الزعابي  شيخة  أن  إال  عينيها،  نصب  والتقاليد 
خالل  من  ملجتمعها  صوتها  إيصال  في  جنحت 

شيخة الزعابي:
 أهلي عارضوا التحاقي بالشرطة 
خوفًا عليَّ من التدريب والمشاق

احترامها له ولذاتها، ويقينها بأن ما تقوم به ليس 
تخِف  فلم  به،  القيام  عليها  وطني  واج��ب  سوى 
خاصة  أخرى،  إمارة  من  االنتقال  مرحلة  صعوبة 
إذا كانت هذه اإلمارة هي إمارة رأس اخليمة والتي 
تبعد كثيراً عن العاصمة أبوظبي مقر عملها، هذا إلى 

جانب فقدانها ألهلها وأبنائها.
في  البداية  في  واجهتها  التي  الصعوبات  وعن 
عملها، تذكر شيخة أن فترة التدريب على احلراسة 
األولية  فاخلطوات  ومعقدة  كانت صعبة  واحلماية 
سهلة وهي مبثابة الشيء املكتوب واملرسوم على 
الورق، وتأتي اخلطوات التالية األصعب عند تطبيق 
ما مت رسمه وهي فترة التدريب، أما اخلطوة األهم 
اخلطوات  فتكون  الشخصية،  حراسة  عند  هي 
السابقة مبثابة التهيئة للحظة التطبيق على الواقع 
بحركة،  حركة  احل��دث  مجريات  مع  والتعامل 
فحراسة الشخصية على وجه الواقع تتطلب يقظة 
األمني،  احلس  وجود  جانب  إلى  احل��واس  جميع 
والتيق�ّن واحلذر ألي خطر مفاجئ قد يأتي من أي 
اجتاه، هذا باإلضافة إلى اإلملام  بدراسة تفاصيل 
الوجوه واالستعداد للحركة السريعة عند مواجهة 
واخلطوات  املجرم  فعل  ردة  وتوق�ّع  طارئ،  أي 
واألخطر  األسوأ  توق�ّع  وضرورة  سيتبعها  التي 
دائماً، مع األخذ باالعتبار عدم إحساس الشخصية 
احملمية بأي أمٍر مريب حفاظاً على سالمته وراحته 

النفسية.
وه��ن��اك ص��ع��وب��ات أخ���رى ت��ذك��ره��ا شيخة 
التجّمعات  النساء في  وتصادفها مع اجلمهور من 
أو االحتفاالت عندما يحاولن الدخول دون تفتيش 
الشيء الذي يضعها وزميالتها في موقف يصعب 

إقناعهن بأن األمر يكون ضماناً لسالمتهن، وكثيراً 
ولكنها  قبلهن  من  كالمية  مشادات  حصلت  ما 
مثل  في  مطلوب  باألعصاب  التحكم  بأن  تقول 
هذه املواقف، وكثيراً ما تغادر بعض السيدات وقد 

اعتذرن عما بدر منهن من سوء فهم.

ات  حمطَّ

القيادة جزء من شخصية شيخة، حيث كانت   
وقد  الدراسية،  مرحلتها  في  القيادية  املهام  تتولى 
وبالتالي  الراحل  والدها  من  القيادة  روح  ورثت 
ورثت منها ابنتها هذه الصفة، والناظر إلى شيخة 
يالحظ ابتسامتها التي ال تفارقها لطبيعتها املرحة، 
إلى  الدخول  بوابة  هي  االبتسامة  بأن  وقناعتها 

نفوس اآلخرين.
وتناسقها  األشياء  وترتيب  والتنسيق  الرسم 
بعض  جانب  إلى  قلبها،  إلى  احملببة  الهوايات  من 
الرياضات كالسباحة والرماية، وقد ُطلبت ملنتخب 
الشرطة األوملبي ولكنها اعتذرت ألن انضمامها له 
يحتاج إلى تفرغ، إضافة إلى حبها للعمل ألنه يعمل 
االلتقاء  لها مجال  ويتيح  باستمرار  تطويرها  على 

بشخصيات هامة ودخولها أماكن ضخمة وفخمة.
قوية  بأنها  بأسرتها  عالقتها  شيخة  وتصف 
يتسلل  بأن  للتقصير  مجاالً  تترك  وال  ومتماسكة، 
بينهم ويقوم بتشويه هذه العالقة، لذا فقد جنحت 
في التوفيق بني أسرتها وعملها، لقناعتها بأن العمل 
الناجح يتحقق من خالل املوازنة بينهما، وأن حبها 
الشديد لعملها ال يعني بأن تترك نفسها واهتمامها 
للعمل فقط، وهذا ما غرسته في نفوس أبنائها بأن 

يعطوا لكل ذي حق حقه.

اإعداد: نوال �صامل

نساء في الميدان
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المتميزون

التحق بشرطة أبوظبي عام 1991 وتخّرج في 
عام 1996 وحصل على بكالوريوس احلقوق، وعمل 
للمرشحني  العاشرة  للدفعة  الثانية  للسرية  قائداً 
منذ التخرج ملدة عام، ومن ثمَّ انتقل قائداً للسرية 
الطلبة  لدفعة  قائداً  وُعني  الثامنة  للدفعة  الثانية 
لقسم  رئيساً  ذلك  بعد  انتقل  ثم  عشرة،  الثالثة 
التسجيل والقبول واستقر بعدها بأربعة أعوام في 
أبوظبي«  »كلية شرطة  في  العامة  العالقات  قسم 

وما زال على رأس عمله حتى اآلن.
إنه الرائد محمد أحمد الشامسي الذي يؤمن بأن 
اإلنسان بطبيعة عمله الذي يؤديه قد يترك بصمات 
خارجها،  أو  املؤسسة  داخل  عمله  على  واضحة 
وهذا بالفعل ما تركته الوظيفة على أدائه في عمله، 
حيث أصبح االلتزام بالنسبة له سمة من سماته 
واجلدية نهج حياته في العمل واالنضباط سلوكاً 

عاماً.
الكثير  املهنية  مسيرته  خالل  الشامسي  تولّى 
من املهام املختلفة والنشاطات التي تتطلب احلركة 
واألعمال  الواجبات  من  كثير  وتنظيم  والتنسيق 
القيام  ومنها:  الكثيرة  واملشاركات  واملهمات 
اليوم  الحتفاالت  الرئيسي  احلفل  عريف  مبهمة 
العامة  القيادة  احتفال  عريف  األربعني،  الوطني 
»باليوبيل  االحتفاالت  ضمن  أبوظبي  لشرطة 
وغيرها  »الكلية«،  مجلة  حترير  ورئيس  الذهبي«، 
املهام  جانب  إل��ى  ه��ذا  األخ��رى  املشاركات  من 
ومنها  حالياً  الشامسي  يتوالها  التي  والواجبات 
والتوجيه  العالقات  دور  وتفعيل  سياسات  رسم 
وأعمال  وخطط  السنوية  اخلطط  ووضع  بالكلية، 
والشهرية،  السنوية  التقارير  وكتابة  املوظفني 
الصحف  في  لألخبار  اللغوية  الصياغة  وإع��داد 
الرسمي  املتحدث  ونائب  الكلية،  واملجالت وموقع 

اإعداد: اأماين اليافعي

> االسم: محمد أحمد محمد الشامسي
> تاريخ امليالد: .1974 

> احلالة االجتماعية: متزوج ولديه خمسة أبناء.
سنة  حقوق  بكالوريوس  الدراسي:  >  املؤهل 
ودبلوم  أبوظبي،  الشرطة-  كلية  من   1996
جامعة  م��ن   1998 سنة  دول���ي  ق��ان��ون 

اإلسكندرية.
العالقات  قسم  رئيس  الوظيفي:  >  املسمى 

والتوجيه بكلية الشرطة- أبوظبي.
> الهوايات: القراءة ونظم الشعر والرياضة 

بروفايل

»ِخدمة 
المجتمع 
هي الغاية 
التي 
ننُشدها«

إدارة  »جلنة  رئيس  نائب  أنه  جانب  إلى  للكلية، 
العليا  الداخلية، وعضو »اللجنة  املشاريع« بوزارة 
الدائمة لالتفاقيات الدولية«، وعضو »اللجنة العليا 
أبوظبي  لشرطة  العامة  للقيادة  الذهبي«  لليوبيل 
)رئيس جلنة الفعاليات واملعرض الدائم املصاحب(، 
وعضو اللجنة العليا لليوبيل الفضي لكلية الشرطة 
إدارة  اإلعالمية(، وعضو مجلس  اللجنة  رئيس   (
جلنة  وعضو  الشرطة«،  »كلية  وموقع  »بوابة« 

»فريق اجلودة« بكلية الشرطة.
ال��دورات  من  الكثير  إلى  الشامسي  وانتسب 
التدريبية التي كان الهدف منها رفع سوية األداء 
سبيل  على  ومنها  العمل  في  واخلبرة  واجل��ودة 
العامة واإلعالم،  املثال دورات في إدارة العالقات 
العمل  تطوير  أساليب  العصبية،  اللغوية  البرمجة 
الشرطي، برامج وفنون اإللقاء والعرض والتقدمي، 

إدارة اجلودة الشاملة وغيرها.
 

فخر واعتزاز

حلصوله  واالعتزاز  بالفخر  الشامسي  يشعر 
على »جائزة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
خلدمة املجتمع«، والتقائه بسمو ولي عهد أبوظبي 
فكرة  تطبيق  بعد  نالها  التي  اجلائزة  الستالم 
لبرنامج أمني وتدريب عدد يقارب ال�500 شخص 
احلفل  وعرافة  الشرطي  املعرض  جلنة  ورئاسة 
الرئيسي، والتميز والنجاح في »أكادميية مبارك« 

)األول على املوفدين(.
وحصل الشامسي أيضاً على جوائز وشهادات 
الثانية  الطبقة  من  االمتياز  ن��وط  ومنها:  ع��دة 
)مصر(، وميدالية التقدير من الطبقة األولى )سمو 
الشيخ محمد بن  الداخلية(، وجائزة »سمو  وزير 

املخلصة  اخلدمة  وميدالية  املجتمع«،  خلدمة  زايد 
)سمو وزير الداخلية( .

ينصح الشامسي جميع منتسبي شرطة أبوظبي 
للبذل  حسنة  وصورة  إيجابياً  مثاالً  يكونوا  بأن 
والعطاء على مستوى متطور من املرونة واخلبرة 
والتجديد والتفاني في تنفيذ السياسات وفق رؤية 
يكون  أن  ضرورة  إلى  مشيراً  واضحة،  ورسالة 
املوظف مستوعباً ومدركاً ملسؤوليته ومسؤوليات 
وعدم  واحد  كفريق  والعمل  العمل،  في  الزمالء 
وال��ت��ص��ورات  املقترحات  ط��رح  ع��ن   ال��ت��وان��ي 

التطويرية للعمل.
الشامسي: »ستؤدي كل تلك اخلطوات  ويقول 
حتماً خلدمة املجتمع الذي هو الغاية التي ننشدها 

جلعل مجتمعنا أكثر أمناً واستقراراً«.
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فلكها،  وفي  خلفها  تدور  وحياتي  الصغر  منذ 
إنها الساحرة املستديرة، التي أسرتني منذ الصغر، 
هواياتي  أهم  اآلن  وأصبحت  بحياتي،  وارتبطت 

التي الغني لي عنها.
محمد  املساعد  يصف  اجلميلة  الكلمات  بهذه 
الذي ميارس مهامه  مراد علي محمد األميري - 
كإداري في فرع التخطيط االستراتيجي في مركز 
شرطة الشعبية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي - 

تعلقه وعشقه لهواية كرة القدم.
يقول األميري: ال أتذكر طفولتي، إال وهي معي 
الطريق  وفي  سريري  وفي  مدرستي  حقيبة  في 
حركاتي  بكل  لصيقة  كانت  طفولتي،  »تؤانس« 
من  عالقة  هناك  وتتذكرني،  أتذكرها  الصبيانية، 
تكن  لم  القدم  فكرة  بيننا،  ووجداني  خاص  نوع 
ولكنها  لي،  بالنسبة  الطاقات  لتفريغ  لعبة  مجرد 

كانت أسلوباً وطريقاً للمتعة والنجاح. 
ويضيف املساعد األميري: أن تعلّقة »بالساحرة 
املستديرة« لم يوهن وميوت عندما جاءت مرحلة 

اإعداد: الرا الظرا�صي

العكس كما يقول، كلما كبرت،  الشباب، بل: على 
هذه  أمارس  أصبحت  لذلك  بها،  تعلّقي  زاد  كلما 
الرياضة على نطاق محلي واسع، حيث اشتركت 
في العديد من البطوالت التي ينظمها نادي الشرطة 

بأبوظبي.
ويتابع املساعد محمد األميري: أنه أثناء خدمته 
العامة  القيادة  في  سنوات  ثمان  عن  تزيد  التي 
لشرطة أبوظبي، شارك في كل الفرق الكروية في 
جميع األقسام و اإلدارات التي عمل بها ويقول: 
»كنت أشارك بحماس، وقد حصدنا بعض اجلوائز 
في  الثالث  املركز  حصدت  حيث  بها،  اعتز  التي 
دورة بطولة نادي الشرطة بأبوظبي لعام 2010، 
لعام  البطولة  نفس  في  الثاني  املركز  وحصدنا 

.»2011
من  العديد  على  األم��ي��ري  املساعد  وحصل 
التي  احلكومية  ال��دوائ��ر  بطوالت  في  اجلوائز 
تشترك بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والتي 
كان آخرها بطولة مدينة زايد الرياضية، كما حصل 

خارج المهنة

راعي الساحرة المستديرة

فريق الشرطة الذي لعب في صفوفه على املركز 
من  وهي  االحت��اد«،  »طيران  بطولة  في  الثاني 

البطوالت التي يعتز بها كما يقول. 
بكرة  شغفه  أن  األم��ي��ري:  محمد  ويضيف 
القدم لم يجعله يهمل حياته األكادميية، فهو اآلن 
طالب في إحدى اجلامعات يحلم أن يكمل تعليمة 
كرة  والعب  متميزاً  إعالمياً  ويصبح  األكادميي 
محترفاً، فاألحالم - والكالم لألميري - هي زاد 

احلياة.
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في قلوبنا

على منصة التتويج انطلقت منه فرحة لم تعادلها 
املتحّرك،  كرسيه  مع  قضاها  سنوات  خالل  فرحة 
الذي الزمه وهو في الثالثة عشرة من عمره ليحرمه 
ذلك احلادث األليم من اجلري واللهو كسائر الذين 
يعيشون أجمل حلظاتهم في هذا العمر، ولكن نظرة 
التفاؤل والتطل�ّع إلى املستقبل كانت ترسم مالمحها 
على وجه محمد علي حسن احلامد )27 عاماً(، الذي 

قهر إعاقته بتحقيق ما لم يتخيّل حتقيقه.
يعود احلامد بذاكرته إلى سنوات إعاقته األولى، 
وكان لألسرة دور كبير في خروجه من بوتقة اليأس 
األولى من احلادث، حيث  السنة  الذي الزمه خالل 
واحلنان  باحلب  وإحاطته  رعايته  في  إخوته  جنح 
وأنه  خاصة  جديد،  من  والبدء  احلياة  إلى  والعودة 
كان يتمتع بالنشاط واحليوية قبل احلادث. ويذكر 
احلامد مواقف عديدة كان ألخوته دور كبير فيها، 
ومنها زرع اإلميان والرضا بقضاء الله وقدره، وأن 
جديدة  لبداية  بداية  بل  العالم  نهاية  ليست  اإلعاقة 
احلالة  إلى  أعاده  الذي  األمر  الوضع،  مع  والتأقلم 
النفسية الطبيعية، خاصة عند رؤيته ومقابلته للعديد 
من احلاالت احلرجة في إعاقتها من خالل رحالته 

العالجية، ليحمد الله على ما هو عليه.

الريا�صة يف حياته

كونه العباً في منتخب الناشئني لكرة القدم بنادي 
البطوالت  العديد من  الرياضي، حق�ّق احلامد  العني 
قدماً  املضي  على  حثه  للرياضة  وحبه  احمللية، 
الرياضية. وألنه يحب  ليشارك في بعض األنشطة 
األلعاب اجلماعية فقد شارك في فريق كرة السلة، 
الفتا نظر املدّرب الذي أُعجب بطريقة لعبه ولياقته 
البدنية ليطلب منه االنضمام إلى فريق ألعاب القوى، 
بطولة  في  الدولة  خارج  مشاركاته  بداية  فكانت 
قارية في ماليزيا ليحقق أول إجنازاته بإحراز املركز 
الثاني، ويفخر احلامد بحصوله على أول ذهبية 100 
التي  العربية  البطولة  في  املتحركة  للكراسي  متر 

أقيمت في دولة قطر عام 2011.
   

عاب قهر ال�شِ

الصف  حتى  احل��ادث  قبل  احلامد  محمد  درس 
محاوالً  العالجية  رحالته  لتبدأ  اإلعدادي،  الثالث 
إكمال دراسته لوال مصادفة فترات االمتحانات أثناء 

الدراسة  إكماله  حلم  ليتعرقل  الدولة،  خارج  سفره 
سنوات وسنوات، وُيجاهد احلامد من أجل احلصول 
احلياة،  معترك  في  السير  من  متك�ّنه  شهادة  على 
ولكن الظروف حوله لم تكن مهيأة لتتعامل مع حالته 
الداخلية  التحق مبراكز وزارة  أن  إال  فما كان منه، 
لذوي االحتياجات اخلاصة وكان من الدفعة األولى.  
وقد لعبت الصدفة دوراً كبيراً في تعّرفه باملراكز من 
خالل إعالن في إحدى الصحف احمللية، لتكون هذه 
املراكز مبثابة األمل الذي ُوضع أمامه والنافذة التي 

تشّع من خاللها آمال وطموحات يود حتقيقها.
وتلقى محمد في هذه املراكز العديد من الدورات 
ضمن  ليكون  اآللي،  باحلاسب  يتعلق  فيما  خاصة 
له  وف�ّرت  التي  املراكز  خريجي  من  األولى  الدفعة 
ولزمالئه العديد من فرص العمل، ليلتحق احلامد بعد 
منطقة  في  الشرطة  بقسم  تخّرجه  من  أشهر  ستة 
العملية  حياته  هناك  من  لتبدأ  العني،  مبدينة  املقام 
جميع  في  لتنق�ّله  اخلبرات  من  الكثير  ويكتسب 
األقسام ملدة سبع سنوات، إلى أن انتقل إلى نادي 
اخلدمات  قسم  في  ليعمل  العني،  مبدينة  الضباط 

املساندة لشؤون املوظفني.

اإعداد: نوال �صامل  - ت�صوير: مفتاح النعيمي

نافذة األمل

Fhon +971 2 642 2267   -  Fax +971 2 641 3335
P.O.Box  47640 - Abu Dhabi - UAE

E-mail: ah.kahlout@aldiera.com    www.aldiera.com
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هو واحد من أهم وأبرز رجال األعمال في مصر، 
سطع جنمه عندما بدأت ظاهرة رجال األعمال تأخذ 
ُبعداً جديداً في كثير من الدول العربية وعلى وجه 
اخلصوص مصر، متخطياً دوره الطبيعي ليصبح 
له حضور واضح في األنشطة العامة وصوالً إلى 
الذي  »اللوبي«  أخذ شكل  حتقيق طموح سياسي 
من  السياسي  القرار  صناعة  في  للتأثير  يسعى 
خالل السعي لتأسيس حزب سياسي ميثل حتالفاً 
األعمال. ووسط هذا  السلطة ورجال  بني  عضوياً 
أصبحوا  الذين  األعمال  رجال  ظاهرة  منت  اجلو 

يديرون كثيراً من املشروعات الضخمة في مصر.
إنه جنيب أنسي ساويرس الذي ُولد في السابع 
عشر من يونيو 1955 في محافظة سوهاج، مركز 
ساويرس  أنسي  وال��ده  مصر،  بصعيد  »طهطا« 
املتعددة  »أوراسكوم«  مجموعة  ومؤسس  رئيس 

النشاطات.
رج��ال  أك��ب��ر  م��ن  واح����داً  يعتبر س��اوي��رس 
»أوراسكوم«  شركة  يرأس  إذ  املصريني،  األعمال 
حصل  للتكنولوجيا،  و»أوراس��ك��وم«  لالتصاالت 
على دبلوم في الهندسة امليكانيكية وعلى املاجستير 
في علوم اإلدارة التقنية من سويسرا، وأطلق قناتني 
فضائيتني على التوالي األولى »أو تي في« في العام 
2007 و»أون تي في« في عام 2008، وهو واحد 

من أكبر املساهمني في جريدة »املصري اليوم«.
ثروته حسب مجلة »فوربس« ُقدَّرت عام 2010 
ب� 2.5 مليار دوالر وترتيبه في قائمة أغنى أغنياء 
مصر  بلده  مستوى  على  أما   ،»374« رقم  العالم 

فيحتل املرتبة الرابعة.

انطالقة ق�ية

العام  في  فعلياً  العملية  حياته  ساويرس  بدأ 
للتكنولوجيا  قطاع  بإنشاء  ب��ادر  عندما   ،1987
شركة  بوكالة  »أوراسكوم«  والده  شركة  ضمن 
العمل  منظومة  واستكمل  االمريكية،  بي«،  »اتش 
بهذا املجال في العام 1990 من خالل ضمه وحدة 
مطوراً  »تيكات«  شركة  من  احلاسب  اتصاالت 

شركة  وكالة  على  حصل  حتى  بالشركة  عالقته 
لينطلق   1992 عام  االتصاالت  ألجهزة  »تيكات« 
بقطاع  عالقته  متكني  باجتاه  التاريخ  ذل��ك  بعد 
باملهندس  املجال  هذا  في  مستعيناً  االتصاالت، 
اتصاالت  مهندس  أول  يعد  الذي  اخلولي  أسامة 
أول  أنشأ   1994 العام  وفي  معه.  عمل  مصري 
أنشأ   1996 »انتاتش،« وفي عام  لإلنترنت  شركة 
الصناعية في  األقمار  أول شركة لالتصاالت عبر 
عالم  في  انطالقته  كانت   1997 عام  وفي  مصر. 
»فرانس  شركتي  مع  بتحالفه  احملمول  الهاتف 
تيليكوم « و»موتوروال« لينشئ شركة »موبينيل« 
من  باملائة   70 على  استحوذت  التي  لالتصاالت 
في  احملمول  التليفون  خلدمات  املصرية  الشركة 
مصر، وكانت هذه نقطة التحول الثانية في تقدمه 

في مجال االتصاالت.
أسهم جنيب ساويرس في منو وتنويع نشاط 
 1979 العام  في  إليها  انضم  أن  منذ  »أوراسكوم« 
القطاع اخلاص  أكبر مؤسسات  اليوم من  لتصبح 
في مصر وأكثرها تنوعاً، بل ومتتلك أكبر حصة في 

رأسمال بورصتي القاهرة واألسكندرية.
أمام  الطريق  د  أول من أسس ومهَّ يعتبر  وألنه 
ملجموعة  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع 
القطاع  الباهر في هذا  »أوراسكوم«، وبعد جناحه 
تقسيم  اإلدارة  قررت  بالشركة،  أخرى  وقطاعات 
»أوراسكوم« إلى مجموعة من الشركات املنفصلة 
اإلنشاءات  مثل  مختلفة  جتارية  نشاطات  متارس 
ساويرس  ويرأس   . وغيرها  والفنادق  والصناعة 
مجلس إدارة شركة »أوراسكوم تيلكوم القابضة« 

منذ إنشائها نهاية عام 1997.
كان من أهدافه األولى تكوين فريق من املهندسني 
املصريني اخلبراء في مجال شبكات »جي أس أم«، 
وضع  استراتيجية  اعتمد  عندما  ذلك  له  وك��ان 
يراقب  أجنبي  خبير  كل  بجوار  مصري  مهندس 
ويتعلَّم ويكتسب اخلبرة، كذلك قام بتطعيم الهيكل 
حتقق  التي  املصرية  بالكوادر  للشركة  اإلداري 
أضحت  قليلة  فترة  وبعد  وبالنتيجة،  الهدف.. 
مجموعة شركاته متتلك كفاءات وخبرات مصرية 

قادرة على العمل واإلدارة باحترافية.

دخ�ل املجال االإعالمي

كثيرين  أعمال  رجال  بني  من  ساويرس  اتهم 
بأنهم »ظاهرة غير وطنية« في مصر بدأت خالل 
إال  تخدم  ال  فئة  وأنها  األخيرة،  سنوات  العشر 
املودعة  البسطاء  أم��وال  ابتزاز  خالل  من  نفسها 
»محدثو  وأنهم  مشروعاتها  بها  لتقيم  البنوك  في 
مقاطعة  حلملة  س��اوي��رس  تعرَّض  كما  نعمة«، 
شركاته  مقاطعة  إل��ى  تدعو  واسعة  إلكترونية 
وخاصة »موبينيل« بعد إدالئه بأكثر من تصريح 
غداة إعالنه عن إنشاء قناتني تلفزيونيتني جديدتني 
بهدف »مواجهة اجلرعة العالية« من البرامج الدينية 
وكأنه  يشعر  بأنه  تصريحه  وكذلك  زعمه،  حسب 
يسير في شوارع إيران من كثرة ما يرى من األزياء 
رسماً  نشره  وأيضاً  احملتشمة،  واإليرانية  العربية 
كاريكاتورياً يسخر من النقاب واللحية على موقع 
عام  يونيو  أواخر  »تويتر«  االجتماعي  التواصل 
2011، مما أثار موجة غضب وسخط على اعتبار 
اضطره  مما  املسلمني،  ملشاعر  إهانة  يعدُّ  ذلك  أن 
إلى تقدمي »اعتذار« لم ُيجِد نفعاً أمام تقدم خمسة 
عشر محامياً ببالغ للنائب العام يتهمونه باإلساءة 
السلم  وتهديد  اإلسالمي  الدين  من  والسخرية 
االجتماعي ليتحول بعد ذلك إلى قضية رفعت بحقه 

ومازالت منظورة أمام احملاكم املصرية.
املصريني  املثقفني  بعض  سانده  املقابل،  وفي 
واعتبروه من ُدعاة التنوير والدميقراطية في مصر، 
معتبرين احلملة التي يتعرَّض لها ساويرس طائفية 

في األساس كونه مسيحياً.

بني االقت�شاد وال�شيا�شة

يساوي ساويرس في تصريحاته بني مصلحة 
الفرد ومصلحة الوطن ويضعهما في االجتاه نفسه، 
مؤكداً على الفائدة التي تعود عليه وعلى الوطن معاً 

من خالل املشاريع التي أقامها ويقيمها.
أو  حواجز  أية  مصر  في  توجد  ال  أنه  ويعتقد 
عوائق أمام أي فرد لديه طموح وشرف وقدرة على 

العطاء والعمل، كون مصر تعيش ثورة اقتصادية، 
وأن رجل الشارع البسيط أو املجتمع كله يستطيع 
أم  أكان سفيهاً  كل شخص، سواء  على  يحكم  أن 

إنساناً عنده قدرة على التمييز.
ويقول: إنه إلى هذه اللحظة مقتنع بالرأسمالية، 
ولديه ثقة مطلقة فيها مفضالً إياها على االشتراكية 
مليون مرة، ويضرب مثالً بالرأسمالي الذي يترك 
في  ويعملون  يعيشون  معه  يعملون  الذين  الناس 
ظروف سيئة وال يراعيهم صحياً واجتماعياً فيصفه 
بأنه »رأسمالي غبي«، ويؤكد على أن فرص الربح 
في  الفرص  أفضل  من  هي  مصر  في  املوجودة 
املنطقة، وأن رأس املال ال يعرف الدين إمنا يعرف 
ف أمواله خارج  الكسب والربح، وبالتالي َمْن يوظِّ
مصر في نظره هو »جاهل وال يرى الفرص الكبيرة 

املوجودة في مصر«.
وال يؤيد ساويرس اجلمع بني دورين سياسي 
واقتصادي لبعض رجال األعمال، معتبراً اجلمع بني 

االثنني مشروعاً فاشالً.
ويقول: إن اإلنسان الذي يضع مقدراته في بلده 
البد أنه يخاف على بلده قبل أي أحد، ألن قضية 
أم غير قبطي قضية محسومة من  االنتماء قبطي 
هذا املنطلق، وأن انتماءه ملصر أوالً وأخيراً، وال يقبل 

فيه أي مزايدة.
وينفي ساويرس وجود عالقة بينه وبني اإلدارة 
األمريكية، مؤكداً على وجود عالقة اقتصادية من 
الشركات  من  الباطن  من  مشاريع  تنفيذ  خالل 

األمريكية التي تعمل في مصر فقط.
ويقدَّر خبراء حجم التواجد االقتصادي لشركاته 
يليه  باملئة،   40 ب�  مصر  في  املقاوالت  مجال  في 
املرتبة  في  السياحة  قطاع  ثم  االتصاالت  مجال 
يقدَّر  كما  فقط،  باملئة   20 حوالي  ويشكل  الثالثة، 
اخلبراء استثمارات املسلمني املصريني من 30 إلى 

40 باملئة من رأسمال شركاته.
اجلدل  من  الرغم  على  ويبقى جنيب ساويرس 
الدائر حول دوره االقتصادي وطموحه السياسي 
في  االتصاالت  رائد  بأنه  املعروف  األعمال  رجل 

مصر، وأحد روادها في املنطقة.

شخصيات
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ملياردير 
المحمول
اإعداد: فوزي ق�صطة
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الكلمة و الظل

نال  سالمة  عمرو  املصري  السينمائي  املخرج 
»آفاق  مسابقة  في  عربي  مخرج  أفضل  جائزة 
السينمائي  »أبوظبي  ملهرجان  التابعة  جديدة« 
الدولي« في دورته اخلامسة لعام2011، وذلك عن 
فيلمه »أسماء« الذي عرض ألول مرة في املهرجان 

نفسه. 
»999« التقت باملخرج عمرو سالمه ليحدثنا عن 
شباب  وطموحات  آمال  وعن  السينمائية  جتربته 
وُكتَّاب،  وفنانني  مخرجني  من  العرب  السينما 
العربي  الوطن  في  السينما  واقع  إلى  ونظرتهم 

ومستقبلها.

عربي  مخرج  أفضل  جائزة  على  حصلت   <
ل�»مهرجان  التابعة  جديدة«  »آفاق  مسابقة  في 

أبوظبي السينمائي«، حّدثنا عن هذه التجربة؟ 
- حصلت على اجلائزة من خالل فيلم »أسماء« 
الذي قمت بتأليفه وإخراجه، وهو من بطولة الفنانة 
الكدواني،  ماجد  والفنانني  صبري،  هند  التونسية 
وتدور  كمال.  وأحمد  عادل،  هاني  رجب،  وسيد 
املناعة  نقص  مرض  تعاني  أرملة  حول  أحداثه 
له،  االستسالم  عدم  وتقرر  »اإلي���دز«،  املكتسبة 
لعالج  بالسعي  عنيفة ضده سواء  حرباً  فتخوض 
نفسها أم بث األمل في قلوب كل املصابني باملرض. 
الفنان ماجد الكدوانى حصل أيضاً على  علما بأن 
نفسه،  الفيلم  في  دوره  عن  ممثل  أفضل  جائزة 
وهذا الفوز أعتبره إجنازاً وشرفاً كبيرين لكل الذين 
شاركوني العمل دون استثناء، خاصة الفنانة املبدعة 
بكل  دورها  أدَّت  والتي  الفيلم  بطلة  صبري  هند 

منظومة االستوديوهات وشركات اإلنتاج والتوزيع 
الكبرى التي تتحكم في هذه الصناعة، وقد متيزت 
كما  االستهالكي  التجاري  اخلط  عن  بخروجها 
متيزت بتقدميها محتوى إبداعياً أكثر حرية ورقياً.. 
السينما  ع��ن   كثيراً  نسمع  اليوم  أصبحنا  لقد 
املستقلة، فضالً عن أن كثيراً من الناس في املجتمع 
املصري يحبون هذا النوع من السينما ويفضلونها 
لها  ازدهار،وسيكون  في  هي  بالتالي  غيرها،  على 
مستقبالً.  املصرية  الثقافة  تغيير  في  كبير  دور 
واجلدير ذكره أن أبرز صنّاع السينما املستقلّة في 
مصر أغلبهم من الشباب،والذين حّققوا من خاللها 

تقدماً ملموساً وجناحاً يستحق التقدير.

الُمخرج المصري
 عمرو سالمة 

لـ»999«: 
الربيع العربي

سُيْحِدث تطورًا 
هائاًل في 
السينما  

ِحَرِفية وإتقان. فالشكر هنا موصول للقيّمني على 
هذه  أقاموا  الذين  السينمائي«  أبوظبي  »مهرجان 
مقاربات  على  تركز  والتي  الثانية،  للمرة  املسابقة 
ملخرجني  روائية  أعمال  في  جريئة  وأفكار  جديدة 
من كل أنحاء العالم في جتاربهم اإلخراجية األولى 
اجلديدة،  للمواهب  محفِّز  عامل  وهي  والثانية، 

وتقديراً ألعمالهم التي تعبوا عليها. 
»اإليدز«،  مرض  عن  يتحدث  »أسماء«  فيلم   <
واملشاهد بطبيعته ينفر من األعمال التي تتناول 
مغامرة  ه��ذه  أليست  املوضوعات،  ه��ذه  مثل 
سينمائية من ناحية جماهيرية الفيلم من عدمه؟

- صحيح، الفيلم يتناول مسألة مرض »اإليدز«، 
التي أردنا معاجلتها من خالل  لكن القضية األهم 
من  اخل��وف  اخل��وف..  قضية  هي  الفيلم  أح��داث 
من  العربي  املواطن  خوف  املجتمع،  ومن  السلطة 
الناس  جميع  فليس  اختالفها،  على  حقوقه  ضياع 
لديهم خوف،  األعم  األغلب  لكن  باإليدز  مصابون 
الشخصية  تلك  »أسماء«،  اسم  عليه  أطلقت  لذلك 
الشرائح  من  الكثير  متثل  التي  املقهورة  املظلومة 
يتناول  هنا  فالعمل  العربي.  الوطن  في  املجتمعية 
اإلنسان وهمومه العاطفية واالجتماعية واإلنسانية. 
واحلمد لله جاءتني ردود فعل جيدة جداً من نقاد 
للفيلم  عرض  أول  ُكثر خالل  ومشاهدين  وفنانني 

في املهرجان. 
> عرض لك أيضا فيلم بعنوان: »حترير 2011 
فعاليات  ضمن  والسياسي«  والشرس  والطيب 
يتناول  وهو  أيضاً،  السينمائي  أبوظبي  مهرجان 

الثورة املصرية، حدثنا عن هذا الفيلم؟
- ليس غريباً على مهرجان أبوظبي أن يعرض 
فيلمني لي في دورة واحدة، ففيلمي الروائي األول 
)زي النهارده( تأليفاً وإخراجاً، ُعرض عاملياً للمرة 
األولى ضمن »مهرجان الشرق األوسط السينمائي 
أن يصبح اسمه  أبوظبي، قبل  الثاني« في  الدولي 
املهرجان  وهو  السينمائي«،  أبوظبي  »مهرجان 
أما  العربية.  للسينما  الداعمني  أكبر  من  يعدُّ  الذي 
إلى  ينقسم  فهو   ،»2011 فيلم »حترير  بخصوص 
املخرجان  إخراجها،  في  يشاركني  أجزاء،  ثالثة 
رؤية  منا  كل  قدم  حيث  عزت،  وتامر  أمني،  آينت 
تخص أحد أطراف الثورة في كل فصل من الفيلم، 
الشرطة  وضابط  )الطيّب(  العادي  املواطن  حيث 
الفيلم  )السياسي(،وينتمي  وأخيراً  )الشرس( 
على  فكرته  وتقوم  السوداء،  الكوميديا  لنوعية 
خطوات لكي تصبح ديكتاتوراً منها صبغة الشعر 
ووضع صورتك في كل مكان واستغالل اإلعالم 
وصنع عدو غير موجود والتوريث وغيرها، واعتمد 
شخصيات  فيه  وحتدثت  جرافيك،  فواصل  على 
مصطفى  ود.  البرادعي  محمد  د.  مثل  سياسية 
الفقي ود. حسام بدراوي والكاتب الصحفي بالل 

فضل واألديب عالء األسواني.
والفيلم عموماً يتناول الثورة املصرية من بدايتها 
أن  خالله  من  حاولنا  النظام؛  سقوط  حلظة  إلى 
نرصد أحاسيس الناس ومشاعرهم، ونوثق آراءهم 
الثورة،  أحداث  أثناء  والنفسية  الذهنية  وحاالتهم 
ذلك ألننا لو انتظرتنا إلى ما بعد نهاية األحداث ملا 

متكنا من رصد كل تلك املشاعر التي لو رصدناها 
اليوم الختلفت اآلراء والصطبغت بصبغة سياسية 

ودبلوماسية.
الثورة،  تناولت  التي  األف��الم  أغلب  لكن   <
ومتخصصني  نقاد  من  واسعة  انتقادات  لقيت 
وفنانني سينمائيني كثيرين، اتهموها بالسطحية 
قضية  معاجلة  في  تسرعت  ألنها  واملباشرة 

الثورة قبل نضجها؟
- هذا صحيح، لكن األمر هنا ينطبق على أفالم 
عن  درامياً  عمالً  أقدم  أن  أردت  لو  فأنا  الدراما، 
هذه  تنضج  أن  إلى  أنتظر  أن  من  لي  الثورة،البد 
التجربة وتتغلغل في الوجدان اجلمعي للناس، أما 

عبارة حوار: خالد الظنحاين - ت�صوير: عي�صى را�صد فهو  والسياسي«،  والشرس  »الطيب  فيلم 
عن فيلم وثائقي بالدرجة األولى، أي عمل أريد منه 
تسجيل اللحظة، وهذا ال يعني أنه يخلو من اجلودة 
بل على العكس متاماً، فنحن حاولنا من خالله اجلمع 
بني سرعة اإلجناز واجلودة العالية في الوقت ذاته، 
لنا للحصول على جائزة »املنظمة  وهو األمر الذي أهَّ
الدولية للتربية والثقافة والعلوم »اليونسكو«، التي 
»إنريكو  الشهير  اإليطالي  السينمائي  اسم  حتمل 
فولشيانوني«، وذلك في ختام فعاليات الدورة 68 
يعدُّ  الذي  الدولي«،  السينمائي  فينيسيا  »ملهرجان 

أقدم املهرجانات السينمائية في العالم.
> ما أثر الثورة املصرية على تطور السينما في 

مصر، من وجهة نظرك؟
- تأثير الثورة على تطور السينما يبقى محدوداً 
إلى حد ما، وسوف يأخذ وقتاً طويالً إلى أن يرتوي 
به الوسط الثقافي والفكري للناس، ذلك ألن الثورة 
بدأت سياسياً، حيث بدأت بتغيير النظام السياسي 
احلاكم في البلد، الذي نشر ثقافة استهالكية ُمدّمرة 
في املجتمع املصري، هذه الثقافة لها جذور متأصلة 
في وجدان الناس ومن الصعوبة مبكان أن جتتثها 
بهذه السرعة والسهولة. واجلدير بالذكر أن تأثير 
الظروف احلياتية على الناس أكبر من تأثير السينما 

على احلياة.
املستقلة  السينما  إلى مستقبل  > وكيف تنظر 

مقابل التجارية منها؟
ستبقى  التجارية  السينما  احلال،  بطبيعة   -
فترة  إلى  وميولهم  الناس  توجهات  على  مسيطرة 
الثقافة  بسبب  وذل��ك  بالقصيرة،  ليست  زمنية 
االستهالكية السائدة التي ذكرتها آنفاً. لكنني أبدو 
اليوم متفائالً جداً نحو السينما املستقلة التي تعبر 
خارج  إنتاجها  يتم  التي  السينمائية  األف��الم  عن 

للفنانني  ال��س��وداء«  »القائمة  عن  وم��اذا   <
املصريني الذين ناهضوا الثورة املصرية،هل أنت 

معها أم ضدها؟
السوداء  القائمة  هذه  ضد  أنا  احلقيقة  في   -
على  الفنان  يصنف  أن  ضد  وأي��ض��اً  للفنانني، 
له  إنساٍن  فكل  ضدها،  أو  الثورة  مع  أنه  أساس 
رأي يجب علينا أن نحترمه، كما أنه ال يهمني رأي 
هذا الفنان أو ذاك،بل إن ما يهمني في األساس هو 
بعيد عن حدث  الفن  أن  عن  وإبداعاته، فضالً  فنه 
الثورة باعتباره حدثاً سياسياً في الدرجة األولى، 
وال ميت للفن بصلة. فهذا اخللط احلاصل في هذه 
القائمة السوداء متناقض، وبالتالي يجب مراجعتها. 
تها  واجلدير باإلشارة أن بعض األسماء التي ضمَّ
رمبا  كثيرة  ألسباب  بها  ُغّرر  أي  مظلومة  القائمة 
شخصية أو رمبا قد أُسيئ فهمها وهكذا. ومن هذا 
املنطلق فأنني على استعداد للعمل مع الفنانني الذين 
نت أسماؤهم في القائمة السوداء باستثناء بعض  دوُّ
األسماء التي بالفعل كان لها دور مؤسف في إيذاء 

شباب الثورة، وكله معلوم ومدّون.
العربية  السينما  مستقبل  إلى  تنظر  كيف   <

اليوم؟
- السينما العربية في ازدهار كبير، خاصة في 
ظل العدد الكبير من املهرجانات السينمائية العربية 
كافة  على  وانفتاحها  عربي  بلد  غير  في  املنتشرة 
تقدمه  التي  املادي  الدعم  عن  فضالً  العالم،  دول 

للسينما احمللية والعربية على حد سواء.
كما أن ثورة االتصاالت و)اإلنترنت( خصوصاً، 
األفالم  انتشار  في  ج��داً  واس��ٍع  بشكٍل  أسهمت 
العربية، بل وأحدثت نقلة نوعية في جودة األفالم 
وبهذا  والهاوي.  احملترف  الشباب  يقدمها  التي 
السينما  مبستقبل  ج��داً  متفائل  أن��ا  اخلصوص 

»مهرجان اأبوظبي ال�سينمائي«

ُيعدُّ من اأكرب الداعمني لل�سينما العربية
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وصلت  العربية  األفالم  بعض  أن  خاصة  العربية، 
التتويج في غير مهرجان دولي مثل  إلى منصات 

»كان« و»برلني« و»فينيسيا« وغيرها. 
> ماذا عن الدعم املادي للسينما العربية.. وما 
مدى أثره على تطور األفالم العربية واالرتقاء بها 

عاملياً؟
- إن معظم مبدعي العرب من مخرجني وممثلني 
يفتقرون إلى الدعم املادي، ففي غير بلد عربي يوجد 
في  نقص  من  يعانون  الذين  املخرجني  من  الكثير 
ميلكون  وال  السينمائية،  ألعمالهم  املادي  التمويل 

اإلمكانيات التقنية واملادية التي تدعم إبداعاتهم.
األف��الم  لدعم  قيّمة  عربية  م��ب��ادرات  وهناك 
العربية، ك�»صندوق سند« على سبيل املثال التابع 
رائدة  مبادرة  فهو  السينمائي«  أبوظبي  »ملهرجان 
في مجال الدعم السينمائي التي دخلت في صميم 
وهي  الطويلة.  الروائية  لألفالم  اإلنتاجية  العملية 
لتحقيق  اجلدد  العرب  للمخرجني  حقيقية  فرصة 
طموحاتهم السينمائية، وهذا من شأنه أن يرفع من 
قيمة العمل السينمائي العربي، ويشكل له حضوراً 
قوياً في ساحة السينما العاملية ومنصات التتويج 

في املهرجانات العاملية.
وهناك أمر آخر مهم جداً اإلشارة إليه من هذه 
املستبدة  العربية  األنظمة  بعض  أن  وهو  الناحية، 
االقتصادية  األزم���ات  إل��ى  باإلضافة  جعلت- 
فقراء  العربية  الشعوب  م��ن   ٪95 امل��ت��ك��ررة- 
واألكثرية منهم حتت خط الفقر والفكر في الوقت 
العربية تخسر قاعدة  السينما  ذاته، وبالتالي، فإن 
جماهيرية كبيرة، إذ لو أن هذه النسبة الفقيرة من 
الناس حصلت على نصيبها من العدالة االجتماعية 

الدعم  للسينما  لكفلت  وبلدانها،  مجتمعاتها  في 
املادي الكبير الذي سيطورها بشكل تلقائي، وذلك 
عن طريق القوة الشرائية العالية التي ستخلقها هذه 
الشريحة الكبيرة من الناس لألفالم املنتجة، إما عبر 
أم  الفيلم  ملشاهدة  السينما  دخول  بطاقات  شراء 
عبر شراء أشرطة األفالم من احملالت املتخصصة، 
وبهذا األمر ستنشط السينما وتتطور تطوراً هائالً.. 

وهذا ما سيحققه »الربيع العربي« إن شاء الله. 
فى  كشك..  )ش��اب  كتاب  مؤخراً  لك  صدر   <
هذا  قصة  فما  »اجل��ادي��ن«(  عن  البحث  رحلة 

الكتاب؟
كتبتها  مقاالت  مجموعة  عن  عبارة  الكتاب   -
على فترات متتالية في مدونتي اإللكترونية، وهي 
تتحدث عن الهوية عموماً، إذ كنت في مرحلة من 
مراحل حياتي أبحث عن هوية خاصة بي، وهذا هو 

ما يفعله كل شاب في مقتبل عمره، فالكتاب 
يتناول بعض أشكال احلياة كما يراها الشباب، 
الوقوف  س��وى  شيئاً  يفعل  ال  ش��اب  قصة  من 
مع  ويتحدث  الغازية  املياه  لشرب  كشك  بجانب 
و»اجلادين«  املوضوعات،  مختلف  في  أصدقائه 

مياه غازية  أعلنت عنها شركة  إشارة ملسابقة  هو 
من  العجلة  أجزاء  صور  لتجميع  التسعينات،  في 
أغطية الزجاجات، وكان ميكن إيجاد جميع األجزاء 
عدا »اجلادين«، فأصبح حلم معظم الشباب إيجاد 
لقي  ولقد  القصة.  بطل  ضمنهم  ومن  »اجلادين« 
كتابي هذا جناحاً كبيراً في مصر لم أكن أتوقعه، 
فقد صدرت له ست طبعات خالل شهرين فقط من 

بداية إصداره.
> وهل تعتبر الكتابة متنفسا آخر لك، قد يغني 

عن اإلخراج السينمائي؟
في  أستمتع  فأنا  الصورة..  بهذه  ليست  ال   -
األحيان  بعض  في  والسينما.  الكتابة  األمرين، 
وقناعات  أفكار  عن  تعبِّر  أن  الكتابة  في  تستطيع 
هذه  بعض  املقابل جتد  وفي  األفالم،  في  تقال  ال 

األفكار ال تصلح إال في األفالم وهكذا.
فضالً عن أنك في الكتابة تعبِّر عن أشياء حتصل 
في اللحظة أو بشكل يومي، ومن الصعوبة مبكان 
أن تنجز لكل فكرة خطرت في بالك عمالً سينمائياً، 
ملا هذا العمل من جتهيزات تطول وتطول. لذلك أجلأ 

دائماً للكتابة التي أعتبرها متنفساً جميالً. 

»الإنرتنت« اأحدث نقلًة نوعيًة يف جودة

 الأفلم التي ينتجها ال�سباب العربي 

<›J›JÉJê<l˜Ê^œ€◊÷<‹â^¢]
AllJassimlcontractinglL.L.C.

Tel : +971 4 2865610    -   Fax : +971 4 2865611
P.O.Box : 36405   -   Dubai - UAE
www.aljassimcontracting.ae
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ال��ط��رح.. ف��ي  السطحية  أح��ب  ال 
س��وال��ف  يشبه  ال���ذي  واألس���ل���وب 
للنص  يكون  أن  »ال��ب��رزات«..الب��د 
عليه،  ومتعوب  متميز  أسلوب  األدبي 
حتى يجعل القارئ يركز أكثر ويحاول 
التي  اجلمالية  الصور  يستشف  أن 
اإلغراق  دون  ولكن  الشاعر،  وظفها 
أشبه  النص  جتعل  التي  الرمزية  في 

بطالسم املشعوذين.

ع��ض بن حا�ش�م الدرمكي

شاعر إماراتي

�شعر/ ب�شام �شالح مهدي- العراق�شعر/ م�شبح بن علي الكعبي

�شعر/ هبة ع�شام - م�شر

عود كمبودي

حبل للسير

مدينُة الليل
ـــــــــرٍق ط اإىل  اأيـــــــــــامـــــــــــي  خــــــــيــــــــُل  جتـــــــــــــــّرين 

ـــــــــــــُح الــــــبــــــكــــــاء بـــهـــا ــــت ري ــــف ــــش ــــ� ـــــتـــــي ع ومـــــقـــــل

ـــــدمـــــي اأ�ــــــــــشــــــــــابــــــــــٌع لــــــــعــــــــرو�ــــــــس لــــــــــّونــــــــــت ب

وبـــكـــت ـــــــت  ـــــــرق اأط ــــــــــي  روح ــــــــــــدار  ال غـــــربـــــة  يف 

يــــــوؤّمــــــنــــــهــــــا جــــــ�ــــــشــــــمــــــًا  جتـــــــــد  مل  الأنـــــــــهـــــــــا 

وطــــئــــت واإن  اأحــــــــالمــــــــي  ـــــــــــــــس  االأر� تــــــــغــــــــادُر 

كـــتـــفـــي ـــــى  عـــــل ـــــٍن  غـــــ�ـــــش يف  ــــــــــــــزاد  ال اأعــــــــــّلــــــــــُق 

ــــــــــــــــــــــــــواُب مــــقــــفــــلــــٌة مــــــديــــــنــــــة الــــــلــــــيــــــل واالأب

ــــــوارعــــــهــــــا �ــــــش يف  ـــــــــــــــــــرثاٌت  ع ــــــــا  ــــــــه ــــــــش ــــــــا� اأُن

ــــٌة ــــف ــــائ ـــــرخ واالأ�ـــــــــشـــــــــجـــــــــاُر خ والــــــلــــــيــــــل يـــــ�ـــــش

مــــــــديــــــــنــــــــٌة هــــــزمــــــتــــــهــــــا نـــــفـــــ�ـــــشـــــهـــــا قـــــلـــــقـــــًا

ـــــــرت وجـــــــــه اأعـــــــــوامـــــــــي حـــــوافـــــُرهـــــا  قـــــــد عـــــــّف

ـــــا بـــــــواخـــــــُرهـــــــا ـــــه ـــــي ـــــش ـــــرا� ــــــــن م فــــــــــغــــــــــادرت ع

وغـــــــــــــــــــّردت فـــــــــــوق اأحـــــــــــــــــــزاين اأ�ــــــــشــــــــاورهــــــــا

ــــــــًا يـــــ�ـــــشـــــاجـــــُرهـــــا ــــــــم ـــــمـــــت ه ـــــئ ـــــش الأنــــــــــهــــــــــا �

يـــــــحـــــــاورهـــــــا  ــــــــــوٍق  خمــــــــــل اأي  جتــــــــــد  ومل 

ــــــــا ــــــــادره اأغ ـــــمـــــٍت  �ـــــش يف  فــــــــــــاإين  اأر�ــــــــــــشــــــــــــًا.. 

اأ�ــــــشــــــافــــــرهــــــا ــــي  ــــش ــــ� ــــف ن يف  كــــــنــــــت  ــــــٍة  ــــــل ــــــرح ل

ـــــــــا  ـــــــــره زائ نــــــــــــــام  هــــــــــــــالك  ـــــــــق  ـــــــــري ط ويف 

ــــا ــــره ــــش ــــا� ــــح ـــــهـــــا ي ـــــــــــلُّ مـــــــــن فـــــي مـــــــديـــــــنـــــــٌة ك

ــــرهــــا ــــا�ــــش ــــن ت ـــــمـــــ�ـــــسٌ  �ـــــش وال  ــــــــالم  ــــــــظ ال ــــــــن  م

خــــ�ــــشــــائــــرهــــا ـــــعـــــري  �ـــــش يف  ــــسُّ  ــــ� ــــي ــــب ت واالآن 

احلبُل الذي تدعوين لل�شرِي فوَقه

اأكرُث خطرا من انزالٍق حمتم

يف كلِّ االأحوال

هو لي�س رحيما مبا يكفي

لعبوِر اجلهِة االأخرى من الهاوية

غرَي اأنه حني ينقطع يف منت�شفها

ُي�شقطني يف العمِق البعيد

حيث ال جماَل للت�شبِث بنتوءاٍت

اأو جذِع �شجرٍة

اأو حتى رغبة يف العودِة لفيلٍم مدبلج

يخفي اأ�شواَتنا

عي اأنها نحن... خلف م�شوٍخ تدَّ

لل�شاعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�شراف: خالد الظنحاين

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

ـــــــايل وممـــــكـــــن بـــحـــايل ممــــكــــن اأ�ــــشــــحــــي مب

ــــرت �ـــشـــايل ــــط ــــي مـــتـــى مـــــا ع ــــل الــــريــــحــــه ال

ــــــدي وخـــــايل فـــعـــايـــل ج ــــّم خـــ�ـــشـــمـــي  ــــش � ال 

�ـــشـــاعـــر واأرتـــــــــــب بـــــنـــــودي كـــيـــف يـــحـــاليل

تـــــاألـــــيـــــفـــــي الـــــبـــــيـــــت واملـــــــــــــــــّوال مـــــــــّوايل

الـــطـــلـــعـــة ومــــدخــــايل الــــغــــري يف  ـــــد  اأقـــــّل مــــا 

ـــايل ب ـــى  ـــل ع الــــلــــي  الــــكــــالم  اإال  اأرّكــــــــــب  مــــا 

ــــزايل ــــن وم ــــــــد  زاي دار  داري  قــــلــــت  واإن 

ـــــرَّ بــعــقــايل ــــرَّ اأعـــ�ـــشـــم الـــغـــرتة ع را�ـــشـــي وم م

ـــد واأغـــــــاليل تـــقـــل يف قـــي تـــوا�ـــشـــع  اأمـــ�ـــشـــي 

ــــايل ـــس واأخــــت ـــا� ـــن ــــني ال ـــــد ب ــــا اأ�ــــشــــّعــــر اخل م

جـــــدودي وريــــحــــة  الـــ�ـــشـــامـــيـــات  الـــ�ـــشـــلـــوم  اال 

ـــــس بـــقـــيـــمـــة وجــــــودي ـــــ� ـــي واأح ـــام ـــق ـــر م ـــك ي

ــــحــــة عــــــــود كـــمـــبـــودي ــــري ــــي مـــعـــطـــر ب كــــن

ـــــي بــــنــــودي ـــــا ه واملــــــــفــــــــردات الــــغــــريــــبــــه م

ـــــــــدن بــــه عـــلـــى عــــودي والــــعــــود عــــــودي واأدن

ـــي واألــــــــزم حـــــدودي ـــش ـــا� ـــي ون ـــل ـــاأه واأعــــتــــز ب

عــــــدودي واأورد  ــــــــدودي  ج مــــــــوارد  اأورد 

حـــ�ـــشـــودي ـــفـــي  وخـــل الـــيـــزيـــد  اإال  كـــنـــي  ــــا  م

جــنــودي ـــــــّوه  اأم لـــلـــدفـــاع  حـــاجـــه  ــفــت  ــش � واإن 

قـــيـــودي اقــــطــــع  ـــــزوم  الـــــل �ــــشــــان  ـــى  عـــل واإال 

خــــدودي اأ�ـــشـــّعـــر  الــقــ�ــشــيــد  ع  ـــت  ج اإذا  ــن  ــك ل
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أعالم عربية

اأدوني�ض

إسبر،  سعيد  أحمد  علي  الشاعر  ولد 
واملعروف ب� )أدونيس( عام 1930 - وهو 
فالحية  ألسرة   -  1948 منذ  اتخذه  لقب 
محافظة  من  )قصابني(  قرية  في  فقيرة 
قبل  نظامية  مدرسة  يعرف  لم  الالذقية. 
القرآن  حفظ  لكنه  عشرة،  الثالثة  سن 

على يد أبيه، كما حفظ عدداً كبيراً من قصائد 
القدامى. في ربيع 1944، ألقى قصيدة وطنية من شعره أمام رئيس 
اجلمهورية السورية حينذاك، والذي كان في زيارة للمنطقة. نالت 
قصيدته اإلعجاب، فأرسلته الدولة إلى املدرسة العلمانية الفرنسية 
في )طرطوس(، فقطع مراحل الدراسة قفًزا، وتخرج من اجلامعة 

مجاًزا في الفلسفة. 
التحق باخلدمة العسكرية عام 1954، ثم غادر سوريا إلى لبنان 
عام 1956، حيث التقى بالشاعر يوسف اخلال، وأصدرا مًعا مجلة 
)شعر( في مطلع عام 1957. ثم أصدر أدونيس مجلة )مواقف( 
بني عامي 1994و 1996. دّرس في اجلامعة اللبنانية، ونال دكتوراه 
الدولة في األدب عام 1973، وأثارت أطروحته )الثابت واملتحول( 
سجاالً طويالً. وبدًءا من عام 1981، تكررت دعوته كأستاذ زائر 
والواليات  وسويسرا  فرنسا  في  للبحث  ومراكز  جامعات  إلى 
املتحدة وأملانيا. وتلقى عدداً من اجلوائز اللبنانية والعاملية وألقاب 
التكرمي. وترجمت أعماله إلى ثالث عشرة لغة. غادر بيروت في 

1985 متوجهاً الى باريس بسبب ظروف احلرب.
وللشاعر أدونيس الكثير والكثير من املؤلفات منها على سبيل 

املثال: 
قصائد أولى - دار مجلة »شعر« بيروت 1957، أوراق في الريح 
- دار مجلة »شعر« بيروت 1958، أغاني مهيار الدمشقي - دار 
مجلة »شعر« بيروت 1961، املسرح واملرايا - دار »اآلداب« بيروت 
1968،  وقت بني الرماد والورد - دار »العودة« بيروت 1970، هذا 
هو اسمي - دار »اآلداب« بيروت 1980، مفرد بصيغة اجلمع - دار 

»العودة« بيروت 1977.

مل يعد غري املجن�ن

إنني أحملُه اآلَن على شبّاك بيتي 
ساهًرا بني احلجار الساهرة 

مثل طفٍل علَّمته الساحرة 
أنَّ في البحر امرأة 

حَملْت تاريخه في خامٍت 
وستأتي 

حينما تخمد ناُر املدفأة 
ويذوب الليل من أحزاِنه 

في رماد املدفأة... 
... ورأيت التاريخ في رايٍة سوداء ميشي كمنهزم 
لم أُؤّرْخ عائشٌ في احلنني في النار في الثورة في 

سحر ُسمِّها اخلالَّق 
وطني هذه الشرارة، هذا البرق في ظلمة الزمان 

الباقي... 

أدب عالمي

ت�شارلز �شيميك 

تشارلز سيميك شاعر ومترجم وكاتب مقاالت أمريكي من 
بيوغوسالفيا  بلغراد  مدينة  في   1938 عام  ولد  أصل صربي 
السابقة. عاش سنني الكارثة التي حلت بأوروبا خالل احلرب 
العاملية الثانية، وهاجر بعدها في سن املراهقة إلى أمريكا ليصبح 
واحداً من أبرز شعرائها املعاصرين. نشأ في شيكاغو وتلقى 
لألدب  أستاذاً  حالياً  ويعمل  »نيويورك«  جامعة  في  تعليمه 

األميركي والكتابة اإلبداعية في جامعة »نيوهامبشر«، ومحرراً ملجلة 
)باريس ريفيو( باالشتراك مع الكاتبة والشاعرة ميغان أورورك..نشر سيميك أولى 
قصائده عام 1959، ولكنه بدأ مسيرته األدبية مع أول مجموعة ظهرت له عام 1967 
بعنوان )ما يقوله العشب(، وسرعان ما جذب املزيد من االهتمام النقدي، وخصوصاً 
نال شعره  يوغسالف.  لشعراء  وترجمات شعرية  باالجنليزية  له  عند نشره قصائد 
جوائز عديدة منها: جائزة »البوليتزر« لعام 1990 عن ديوانه )العالم ال ينتهي: قصائد 
نثر( وجائزة »واالس ستيفنز« عام 2007. وانتخب ملنصب شاعر الواليات املتحدة عام 
2007. من عناوين مجموعاته الشعرية: ) تعرية الصمت(1971، )مدرسة ألفكار سوداء( 
1978، )أغاني بلوز ال تنتهي(1986، )أرق الفنادق(1992، )عرس في اجلحيم(1994، 

)اصطحاب القطة السوداء(1996، )نزهة ليلية(2001، و)ستون قصيدة(2008.
ليس من السهل تصنيف الشعر الذي يكتبه سيميك، فبعض قصائده يظهر نزوعاً 
سريالياً وميتافيزيقياً واضحاً، وبعضها يرسم صوراً واقعية كاحلة السواد حلاالت من 
العنف واليأس، والبعض اآلخر ميزج بني هذه وتلك مما يجعل من الصعب وضع حد 
فاصل بني ما هو اعتيادي وبني ما يفوق املعتاد. إال أن أسلوبه أخذ مبرور الزمن يزداد 
متيزاً وتبلوراً، مما جعل بعض النقاد يشيرون إلى قصائده بوصفها »صناديق أحاجي 
صينية محكمة البناء«. وعلى الرغم من أنه لم يتقن االنكليزية إال عندما بلغ اخلامسة 
عشرة من العمر، إال إن إجادته الصنعة الشعرية وبراعته اللغوية تظهران بكل وضوح 
د صوره الشعرية من جهة، وفي قدرته العالية على تنظيم وإيصال رؤاه  في غرابة وتفرُّ

وجتربته الشعرية إلى متلقيه بسالسة ويسر من جهة أخرى.

كتاب مليء بال�ش�ر

كان أبي يدرس الالهوت باملراسلة
وكان ذلك وقت االمتحان.

وأمي حتوك. وأنا أجلس هادئا وبيدي كتاب
مليئ بالصور. هبط الليل. 

يداي بردتا وأنا أتلمس وجوه
امللوك وامللكات املوتى.

كان هناك معطف مطري أسود
في غرفة النوم بالطابق العلوي

يتدلى من السقف،
ولكن ما الذي كان يفعله هناك؟

كانت إبر أمي الطويلة تتقاطع بسرعة.
كانت سوداء

مثل باطن رأسي آنذاك.
الصفحات التي كنت أقلبها تخفق كاألجنحة.

»الروح طائر«، هكذا قال ذات مرة.
في كتابي املليء بالصور

كان ثمة معركة حتتدم: رماح وسيوف
َص�نَ�عت غابة شتوية من نوع ما

فيها قلبي مخّرم ينزف بني أغصانها.
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طارق ال�شناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

أحيانًا 
تضيق زاوية رؤية عدد من الفنانني فال َيرون أبعد من مصاحلهم أو ما يعتقدون أنها 
كذلك، مستندين إلى املثل املصري الشهير: »جحا أولى بلحم ثوره«.. آخر من استعان 
بجحا هو »مدحت صالح« حيث طالب في أكثر من حوار املطرب العربي أال يغني 
سوى فقط بلهجة بلده .. التونسي يغني تونسي واللبناني لبناني والكويتي كويتي!!

رمبا يعتقد »مدحت« أن الساحة الغنائية في مصر سوف تتسع له لو أنه حال دون غناء املطرب العربي أغاني 
باللهجة املصرية وهكذا تضيق الساحة وال يجد الشعراء وامللحنون املصريون سوى مطربني مصريني مينحونهم 
أغانيهم، كما أن التليفزيونات العربية التي ُتقّدم أغنيات مصرية سوف تستبعد في هذه احلالة املطرب العربي الذي 
يغني باللهجة املصرية مما يؤدي إلى زيادة مساحة وفرص »مدحت« وغيره في التواجد اإلعالمي وهو اقتراح 
ال يراعي فروق التوقيت حيث لم يعد هذا ممكناً في عصر الفضاء ناهيك عن أنه يخاصم أيضاً روح اإلبداع الذي 

يسمح بالتعددية!
موقف »مدحت« من املطربني واملطربات العرب كان له حكاية مشابهة في نهاية األربعينيات من القرن املاضي 
عندما هتف عدد كبير من املطربني واملطربات في نقابة املوسيقيني املصرية »أخي جاوز الظاملون املدى جاءت صباح 
بعد نور الهدى« ولم تنقذ املوقف سوى نقيبة املوسيقيني في تلك السنوات »أم كلثوم« التي رفضت االنصياع إلى 

رغبات الغاضبني ضد السماح لصباح بالغناء في مصر وكانت قد سبقتها بسنوات قليلة »نور الهدى«.
ما يريده »مدحت« بأن يكتفي املطرب العربي بالغناء بلهجة بلده يعني أن يحذف من الغناء املصري على أقل 
تقدير 50 % مما احتفظت به املكتبة الغنائية، ألن الفنان العربي عندما يأتي ملصر يفضل أن يغني باللهجة املصرية 

كلمات وأنغاماً وهو في العادة ال يلقى من أهل بلده نقداً أو هجوماً ألن العرب توافقوا على اللهجة املصرية.
البعض عندما يعتقد أن مساحة وجوده تتأثر  الذي يعيشه  إنه اإلحساس  ملاذا يحتج إذن »مدحت صالح«؟ 
سلباً مبزاحمة اآلخرين وأن »جحا أولى بلحم ثوره«! واحلقيقة أنها نظرة قاصرة جتد لها تنويعات في حياتنا 
الثقافية والدرامية عندما تعلو بعض األصوات بني احلني واآلخر بتلك املقولة، بل إنني أتذّكر بعد ثورة 25 يناير 
مباشرة أن عدداً من املخرجني واملمثلني احتج إلى اللواء »طارق املهدي« الذي كان مسؤوالً عن تسيير األعمال 
في »ماسبيرو« - مبنى اإلذاعة والتليفزيون - في مصر، يريدون إبعاد كل ما هو غير مصري عن الدراما من 
أجل إفساح املجال لهم وأشهروا سالح »جحا وثوره« ..وبالفعل مت استبعاد عدد من املخرجني والنجوم العرب 
مثل »محمد عزيزية« و»عباس أرناؤوط« و»تيّم حسن« و»سوالف فواخرجى« و»جمال سليمان« وغيرهم وكان 
موقفاً يدل على قصر النظر السياسي وأيضاً االقتصادي وكأن الثورة املصرية أُقيمت لإلطاحة بالفنان العربي 

وليس للقضاء على الفساد! 
»أسمهان«  وقيمة  بقامة  عرب  ومطربات  مطربون  قّدمه  ما  املصرية  األغاني  من  نخصم  أن  املمكن  من  هل 
و»فريد« و»جناح سالم« و»سعاد محمد« و»صباح« و»فايزة« و»وردة« مروراً ب� »سميرة« و»لطيفة« ووصوالً 

إلى »أصالة« و»نانسي« و»إليسا« و»حسني اجلسمي« و»جنات« إنها تبدو حالة من الغضب املعصوب العينني.
عندما تستمع إلى »جناح سالم« وهي تغني: »يا أغلى اسم في الوجود يا مصر« أو »وديع الصافي« وهو يردد 
»عظيمة يا مصر« أو نانسي »أنا مصري وأبويا مصري وخفة دمي مصري« أو اجلسمي: »عيني على أهل كايرو« 

وغيرها وغيرها.. ألم تستشعر صدق إحساسهم بحب مصر؟ 
غنَّت سعاد محمد »وحشتني« وغناها بعد ذلك »مدحت صالح« و»خالد عجاج« ورغم ذلك روح األداء والطعم 

املصري تستطيع أن تراهما وتشعر بهما أكثر مع صوت »سعاد محمد« رغم أنها لبنانية.
جتربة »فيروز« في التَّغني بكل ما هو لبناني جديرة بالطبع باالحترام وهي تشكل بالتأكيد تفرداً على كل 
املستويات حيث إن »فيروز« مع األخوين رحباني »عاصي ومنصور« كانت ُتقدم حالة خاصة يقف وراؤها مذاق 
متكامل من الفن اللبناني اخلالص، وبعد ذلك أكمل »زياد الرحباني« الطريق ورغم ذلك كان لفيروز والرحبانية 
خالل الستينيات من القرن املاضي أيضاً ملمح مصري من خالل إعادة الرحبانية التوزيع املوسيقي لعدد من 
األغنيات القدمية لسيد درويش و»محمد عبد الوهاب« مثل: »طلعت يا محلى نورها« و»خايف أقول اللي في قلبي«.

حقيقة لم أستوعب سر غضب »مدحت صالح« حتى لو كان اخلوف من املزاحمة، فأنا أرى أن ثورات الربيع 
كسرت متاماً هذا اإلحساس إال إذا كان »مدحت« ال يزال يعيش في »كوكب ثاٍن«.. وبهذه املناسبة أهدي له أغنية 

»نانسي عجرم« وهي تقول »أنا مصري وأبويا مصري وخفة دمي مصري«!! 
   

شطحات »مدحت« .. وثور »جحا«!

شيء
في
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اإعداد : حممد ح�صن احلربي

وهمسهم  الناس  وأص��وات  واألنهار  والبنايات 
يكن  لم  مبا  فوجئنا  حتى  وجنباته،  الطريق  في 

باحلسبان.. كيف؟

اإيك�شكي�زمي!

في  كما  لها  مخططاً  املرة  هذه  الرحلة  تكن  لم 
لغرض  للعائلة  ُمرافقاً  كنت  بل  السابقة،  امل��رات 
عجوز  بسيدة  فوجئنا  مفتتح جتوالنا،  وفي  طبي. 
ومعها فتاة »توقعنا أنها ابنتها أو إحدى حفيداتها«، 
عينيها  من  ذلك  عرفنا  »يأكلهما«،  الفضول  يكاد 
تنظر  ال��ذي  ما  ترى  لكن  احلادتني،  الصغيرتني 

يكون  ال  عساه  انتباهها؟،  لفت  ال��ذي  وما  إليه؟، 
سلوكا مستنكرا قمنا به من دون علم، أو مالبس 
ارتديناها عليها كتابة أجنبية معناها ليس حسناً، أو 
السيدة  بينما  أو، ورحنا في اجتهادات وظنون،   ..
»إيكسكيوزمي«.  منا  فشيئاً  شيئاً  تقترب  العجوز 
يقولون، »يس.. كان  فبادرناها بكسر اجلليد، كما 
تعرفون  ليتكم  املسبحة.  وكرت  يو..؟«.  هيلب  آي 
لتتوقف،  العجوز  السيدة  هذه  انتباه  لفت  الذي  ما 
لتسأل  برنامج،  أو  بتأخير عن موعد  مكترثة  غير 
ابنتها  أشارت  وجديداً..!.  مهماً  أمراً  اعتبرته  عما 
هوليوودية  وبطريقة  نحونا،  »السبابة«  باصبعها 
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رحلة إلى قلب وروح
»تكساس« 

سياحة
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املدينة  في  أحد  يعرفك  أالّ  كثيرة  أحياناً  تتمنى 
التي تريد زيارتها أو البلد، مردداً في نفسك »رِب 
بدو  كان  هكذا  يعرفونني«..  ال  بأناس  ارزقني 
الصحراء يدعون ربهم فيما سمي ب� »عهد املغازي«، 
ال أعاده الله. لكن في النهاية »منك التخطيط وعلى 

الله التدبير«.
ما إن وصلنا »سانت انتونيو«، وحال بدأنا نفتح 
أعيننا على جوانب تلك املدينة التكساسية اجلميلة 
نحن  أين  باملقارنة،  لنعرف  اخلاص،  الصيت  ذات 
العالم،  في  واجلمالي  العمراني  التميز  من خريطة 
ونتعّرف على ما حولنا من األشياء، الهواء والوجوه 
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سياحة

أنها  لنكتشف  ورؤوسنا  بعيوننا  اصبعها  تتبعنا 
بعض  حيث  البنات«،  من  »واح��دة  يد  على  تؤشر 
بيت  حينها  يدها..تذكرت  ظاهر  في  احلناء  نقوش 
كبارق  تلوح  ثهمِد -  ببرقِة  أطالل  الشعر »خلولة 
الوشم في ظاهر اليد«.. مفارقة أن تتذكر طَرفَة بن 
العبد في تكساس..!. لكن كيف »الح« هذا الوشم 

للعيون األمريكية..؟

ال��شم 

وجوهنا،  وتهللت  الصعداء،  تنفَّسنا  فقط  عندها 
فناً  يعد  ما  إلى  كانت  اإلش��ارة  أن  عرفنا  أن  بعد 
وليس إلى ما يستدعي استنكاراً أو احتجاجاً أو ما 
الله على ذلك كثيراً، ال سيما ونحن  شابه. حمدنا 
في دولة »أجانب« وعلينا احترام نظامهم وعاداتهم 

وتقاليدهم وثقافتهم.
شرحنا لهن أنها حنَّاء وزينة طبيعية تستخدمها 
النساء في الشرق ومنطقة اجلزيرة واخلليج العربي 
حتديداً. لكنهما طلبتا مزيداً من التفاصيل، ففضلنا 
هذه  مثل  في  األسهل  وهي  جيم«  »السني  عملية 
املواقف خصوصا أننا في شارع عام، فتمت املهمة 
بنجاٍح ومتيّز. و»متيّز« هذه، أضافتها زوجتي من 
بني  ُنفرق  أن  حاولنا  لقد  اجلودة.  مؤشرات  باب 
على  يحفر  الذي  األجنبي  »التاتو«  وبني  »احِلنة« 
اجللد ويدوم طويالً ويصعب طمسه أو تنظيفه عن 
اجللد. وبينما تعد »احِلنة« مادة مفيدة للجلد إضافة 
إلى النقوش التزيينية، يبقى »التاتو« ُمضراً باجللد 
الشعب  من  عريضة  قطاعات  قبل  من  ومستهجناً 
أمانة  اإلنسان  جسم  إن  واألوروب���ي.  األمريكي 
احترامه  اجلميع  وعلى  البشر  لدى  ُمقّدسة  ِشبه 
وصيانته واحملافظة عليه وعدم زجه فيما ميثل له 
هالكاً. هزت األمريكية رأسها موافقة وكأن لسان 
حالها يقول »ُشكراً على هذه املعلومة.. وأنتم على 
حق..«. على أي حال، هنالك فرق بني فهم اآلخر 

وبني التمنّي واالجتهاد التفسيري.
وجاء دورنا لنستفيد نحن منهما بعض املعلومات 

يبخال  فلم  مرافقتها  والفتاة  السيدة  من  السياحية 
الكرم،  من  ق��دٍر  على  كانتا  فقد  بشيء،  علينا 
البريطانيني  من  كرماً  أكثر  األمريكان  وباملناسبة، 
وحتديداً االسكتلنديني.. تلك قصة سنرويها الحقاً«.

معل�مات باجلملة 

بالكثير  وابنتها  العجوز  السيدة  كافأتنا  لقد 
املعالم  من  حزمة  ذلك،  ومن  نتوقعه  يكن  لم  مما 
املدينة  ترك  قبل  زيارتها  علينا  التي  السياحية 
البرية،  احلياة  حديقة  انتونيو،  سان  »برج  مثل: 
والبنديرة«، يعني: البدو األمريكان، وفيها نهر بديع 
عالم البحر« وفيها  يطلق عليه اسم »سي وورلد – 
منها:  متنزهات  جانب  إلى  احليتان،  عروض  تقام 
حديقة احليوان »زو بارك« وكذلك حديقة الزهور. 
وحملبي التسّوق توجد »موالت« متنوعة منها على 
سبيل املثال »سانت ماركس«، فضالً عن أن املدينة 
حافلة باملطاعم الهندية والصينية التي ُتقّدم لعشاق 

املوائد الشرقية العريقة أطباقاً شهية.
ووك«  »ريفر  املتميز  بنهرها  انتونيو«  »سانت 
الذي يقسمها قسمني، منفتحة بتاريخها على أنساق 
وأمناط حياة متنوعة من بينها الشرقي واآلسيوي 
عالقة  وعلى  التدخني  تكره  مدينة  إنها  حتديداً. 

ليست جيدة باملدخنني. انتبهوا..!

درجة رجال االأعمال 

أمستردام،  »دبي،  هنالك؟  إل��ى  وصلنا  كيف 
نيويورك، سانت انتونيو – جنوب تكساس«. رحلة 
ليست قصيرة بيد أنها ال تخلو من متعة، ببساطة 
ألنها املرة األولى التي أحجز فيها على درجة رجال 
ارتكبت جناية  أنني  الرحلة  األعمال، ألشعر طوال 
من  طلباً  ومتوقعاً  ُمتوجساً  شخصية«،  »انتحال 
الشرطة في اجلو أو في أول مطار، ملعاقبتي على 
هذه »الِفعلة«، فأنا رجل أسفار وعلى مدى عشرات 
السنني وأنا أحجز درجة سياحية، فما الذي جعلني 
هذه املرة أعاقب نفسي باحلجز على درجة أو ُسلّم 

»أنطونيو«،  أو  انتونيو  »س��ان  مدينة  ُتعد 
كما يحلو للبعض لفظها، ثامن أكبر مدينة في 
أمريكا من حيث عدد السكان الذي يبلغ بحسب 
إحصاء العام 2004 أكثر من 1.2 مليون نسمة. 
انتونيو  األسباني   الكاهن  أنشأها  قد  وكان 
اوليفاروس في العام 1718، لتكون مقراً للبعثة 
األسبانية، في منتصف الطريق بني بعثاتها في 
شرق تكساس ومحطاتها العسكرية في شمال 
لتصبح  الوقت  مبرور  املدينة  ومنت  تكساس، 
مساحتها 777 كيلو متراً مربعاً. وفيها أثنيات 
وأصول ومنابت عدة أهمها خمس مجموعات، 
تعيش بسالم فيما بينها، وتتخذ من املرتفعات 
كاسل هيل،  بالكونيس،  كمرتفعات  لها،  سكنى 

أوملوس بارك، وتيريل هيلز.

رجال األعمال وأنا لست منهم..؟.. أقدار.
نيويورك  إلى  التذكرة  سعر  يتعدَّى  ال  اليوم، 
انطالقاً من دبي اخلمسة آالف درهم، يبقى سعر 
إلى  »نيويورك  من  أمريكا،  في  الداخلي  الطيران 
سانت انتونيو – تكساس«، وهو منخفض ال يتعدى 

الثالثمائة دوالر أمريكي، أقل أو أكثر أحياناً. 
رمبا  األسفار:  وُعشاق  للسيّاح  أخيرة  كلمة 
أمريكا  تبقى  املعلومات،  وِقلة  فقط،  البعد  بسبب 
بالنسبة للعالم العربي بلدا ال ميثل وجهة سياحية، 
واحلياة  سياحي  بلد  أمريكا  أن  هي  احلقيقة  لكن 
تقع  أخرى  بلدان  بخالف  ومحتملة  رخيصة  فيها 
في أوروبا. ثم إن أمريكا في األساس متت هندسة 
يجد  لذلك  دون،  فما  الوسطى  للطبقة  فيها  احلياة 
السائح العديد من األشياء رخيصة بدءاً باملأكوالت 
والتجربة  والطبيعية..  السياحية  باألماكن  مروراً 

خير برهان.

املوقع وامل�ساحة 
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من هنا وهناك

املغنية البريطانية »ريانا« خالل حضورها إحدى »فعاليات أسبوع لندن لألزياء« ملوسم 
خريف وشتاء 2012. 

عناصر من »األدلة اجلنائية« يحملون جثث سجناء قضوا في حريق هائل في سجن 
»كوماياغوا« في »هندوراس«، حيث لقي حوالي 300 سجني حتفهم في أسوأ كارثة من هذا 

النوع تصيب هذا البلد الالتيني. 

عروض طهي حية لزوار معرض جلف فود في دبي »من املصدر«الشيف العاملي هيكل جوهري الذي ولد ونشأ في سنغافورة يقدم 

جانب من أحداث العنف التي أندلعت في أثينا باليونان احتجاجاً على 
تردي األوضاع االقتصادية وسياسة التقشف القاسية.

حادث 
تصادم قوي 
بني سيارتي 

سباق 
»شيفروليه«، 

خالل 
اختبارات على 
حلبة »ديتونا« 

في فلوريدا 
األمريكية 

قبيل انطالق 
سباقات 

»ناسكار«.

رجال شرطة من فرقة العمليات اخلاصة يتجهَّزون لتأمني قمة األمن 
النووي التي تعقد أواخر هذا الشهر في عاصمة كوريا اجلنوبية سيول. 

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

ي«
جيت

«

متزجلة على املياه تعبِّر عن سعادتها مبمارسة  الرياضة وسط أجواء 
باردة جداً في اسكتلندا.

عارضتان 
تتدربان 

على فقرتهما 
خلف 

الكواليس 
قبيل انطالق 

أسبوع 
»مرسيدس 

بنز 
لألزياء« في 

نيويورك.
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علوم و تكنولوجيا

كان  الذي  القول  هذا  التسعني،  بعد  تبدأ  احلياة 
في املاضي مجرد أُمنية صعبة املنال وُحلماً يراود 
اجلهات  لبعض  وفقاً  أصبح  البشر،  من  املاليني 

العلمية أقرب إلى التحول إلى حقيقة واقعة.
هذه األفكار املتعلقة بإطالة عمر اإلنسان ليتجاوز 
التسعني ُطرحت للمرة األولى في العام 1939 عندما 
نشر خبيرا اإلحصاء البريطانيان ميجور جرينوود 
وجيه إيروين مقاالً في »البيولوجيا البشرية« ناقشا 
فيه معدالت الوفيات للنساء خاصة اللواتي جتاوزت 
أن  توقعا  حيث  والتسعني،  الثالثة  بعضهن  أعمار 
أعمارهن  متوسط  ُيبلغ  بحيث  احلياة  معدل  يزداد 

املئة.
مظاهر  توقف  إمكانية  عن  اخلبيران  وحت��دث 
قام  أرسطو  أن  إلى  مشيرين  العمر،  في  التقدم 
 2300 أكثر من  منذ  األمر  هذا  كتاب حول  بتأليف 
عام حتدث فيه عن أن التقدم في العمر عملية آخذة 

في الضعف والزوال، وأن اإلنسان سيبقى متمتعاً 
بصحته وحيويته حتى ساعة وفاته.

الصلة باخللية  النظريات احلالية ذات  تزال  وال 
أن  تفترض  العمر  في  بالتقدم  املتعلقة  واجلزئيات 
عن  ناجمة  نفسية  عملية  سوى  ليس  األم��ر  هذا 

الضرر التراكمي وعدم االنسجام.
من  ال��ت��ط��ور  بيولوجيا  علماء  اع��ت��اد  وق��د 
على  العمر  في  التقدم  ظاهرة  في  املتخصصني 
االعتقاد بأن رفاقهم كانوا يدرسون كيفية سماح 

االختيار الطبيعي بحدوث الضرر التراكمي.
إال أن األمور بدأت في التغير عندما قام علماء من 
مختبرات جيم كاري بجامعة »كاليفورنيا« وآخرون 
من جامعة »مينيسوتا« بالواليات املتحدة عام 1992 
بنشر مقاالت وبشكل مستقل في »ساينس« حتدثا 
فيها عن أن إحدى أهم املشاكل التي واجهت العلماء 
والباحثني في العام 1939 متثلت في االعتماد على 

البيانات البشرية في وقت كان يصعب فيه حتويل 
البشر إلى حيوانات جتارب.

إلى  كورتسينغر  وزميله  كاري  جيم  عمد  وقد 
استخدام مئات اآلالف من احلشرات ملعرفة خطوات 
تقدمهم في العمر، حيث راقبا مجموعات متشابهة 
في العمر من تلك احلشرات ملعرفة ظروفها احلياتية 

وتسجيل حاالت املوت لكل واحدة منها.
كما أجرى عدد من العلماء بعض األبحاث على 
مجموعات كبيرة من احلشرات والديدان واخلنافس 
ملعرفة أية إشارات تتعلق بنوعية احلياة التي تلبي 
مرحلة الشيخوخة، إضافة إلى قياس معدالت الوفاة 

بشكل دقيق.
ثالثة  الباحثني فإن هنالك مرحلة  لهؤالء  ووفقاً 
والعقالنية  الرشد  إلى  الوصول  بعد  احلياة  من 
والتي تتصف عادة مبعدالت وفاة ثابتة ومستقرة.

أثارت مقاالت كتبها ونشرها عالِم األحياء  كما 

ويليام هاميلتون في العام 1966 حول تطور عملية 
الشيخوخة لدى اإلنسان الكثير من االهتمام، حيث 
رأى أنه في مطلع احلياة يتم التخلص من أية جينة 
تساهم في قتل الكائن احلي عبر االختيار الطبيعي، 
القتل في وقت  بأعمال  تقوم  التي  اجلينات  أن  إال 

متقدم من احلياة يصعب التخلص منها.
وبسبب تقاعس قوى االختيار الطبيعي في هذا 
األمر، تتطور عملية الشيخوخة وتظهر على اإلنسان 

مالمح وأعراض التقدم في العمر.
ر علماء التطور هذا األمر بأنه دليل على  وقد فسَّ
بشكٍل  اإلنسان  بها  سيمر  مرحلة  الشيخوخة  أن 
حتمي، وفي الوقت نفسه رأى بعضهم أن النظرية 
التي طرحها هاميلتون تتحدث عن أن الفرد في حال 
العمر بحيث ال يصبح للجينات السيئة  تقدمه في 
أي تأثير إضافي في إجناح عملية التكاثر، فإن قوة 
درجة  إلى  تصل  حتى  تتضاءل  الطبيعي  االختيار 
الصفر، كما أن عملية البقاء على قيد احلياة ستنهار.
يرون  الذين  الباحثني  من  الكثير  هنالك  أن  إال 
اإلنسان  لدى  الشيخوخة  وقف  على  دالئل  وجود 

ولكن بشكل غير كامل ونهائي.
تراكمية  عملية  ليست  لهم  وفقاً  فالشيخوخة 
الصدأ  مع  األمر  مثلما  متواصل  كيميائي  لضرر 

ولكنها منوذج لعملية انهيار ناجمة عن التطور.
من  طرحه  مبا  أرسطو  أن  البعض  يرى  ولهذا 
األمر  كذلك  على خطأ،  كان  الشيخوخة  آراء حول 
الذين  املعاصرين  األحياء  علماء  من  العديد  لدى 
حاولوا تفسير عملية الشيخوخة معتمدين فقط على 

الكيمياء احليوية أو األحياء.
االختيار  ق��وى  ف��إن  الباحثني،  لبعض  ووفقاً 
الطبيعي تضعف مع التقدم في العمر، وهذا يعني 
البيئة  التكيف اجليد مع  على  املرء يكون قادراً  أن 
مع  التكيف  هذا  يضعف  حيث  شاباً  يكون  عندما 

مرور الوقت.
إال أن عنصر الشباب ليس هو العنصر الوحيد، 
الوقت  بعض  يستغرق  التكيف  عمليات  بناء  أن  إذ 

خاصة في استجابته للتغيير البيئي.
ويرى العلماء أن التقدم في السن عملية متداخلة 
والنظام  واحمليط  اجلينية  الوراثة  بني  ومعقدة 

الغذائي وعوامل عدة تتعلق باإلجهاد.
وعبر عقود طويلة من الزمن، يواصل الباحثون 
البيولوجية في  الساعة  اكتشاف ما هي  محاوالت 
وتأخير  عليها  احملافظة  وكيفية  اإلنسان  جسم 
عالمات انقضائها، مما أدى إلى نشوء »علم محاربة 
الوراثية  النظريات  دراسة  علم  وهو  الشيخوخة«، 
ألسباب  والفيسولوجية  والكيميائية  والبيولوجية 

العالجات وفقاً  السن، كما ويبحث عن  التقدم في 
لهذه األحداث، ومنذ زمن كان العلماء يعتقدون أن 
الهرمونات تتراجع بسبب التقدم في السن، أما اآلن 
فالعكس صحيح فنحن نتقدم في السن ألن معدل 
الهرمونات يتراجع، وهذه الهرمونات تقوم بضبط 
العمليات الكيميائية في اجلسم وتبدأ بالتراجع في 

سن العشرين حتى بلوغ السبعني.
ومن الواضح أن معدل عمر اإلنسان في احلياة 
قد ارتفع، فقبل نصف قرن تقريباً كان الرقم في 
العقد اخلامس من العمر أي أن املعدل كان 45 عاماً، 

أما اآلن فهو في العقد السابع أي 65 عاماً.
والشيخوخة وفقاً للمفهوم العلمي لها: هي تغير 
ونقص في بروتينات اجلسم ومن أهم هذه املظاهر 
اجلفاف والتجعدات التي تظهر في املالمح والشيب 

والصلع وِقصر القامة وتغيُّر األظافر.
الشرايني  كتصلب  داخلية  تغيرات  حتصل  كما 
الصدرية  والذبحة  القلب  عضالت  في  واحتقان 
في  ونقص  العظام  وهشاشة  القلبية  والسكتة 

الذاكرة والبصر.
والساعة  الشيخوخة  عملية  وقف  أجل  ومن 
مرور  مع  اجلسم  نشاط  تبّطئ  التي  البيولوجية 
الزمن، يجب االهتمام بتاريخنا التطوري وهو أمر 
إلى  اإلش��ارات  بعض  هنالك  أن  إال  التعقيد،  بالغ 

وجود إمكانية لتحقيق ذلك.
بساطة  األكثر  اإلنساني  التطور  تاريخ  ويتعلَّق 
في ظل ظروف  أسالفهم  يعش  لم  الذين  باألفراد 

قلة  مجرد  هؤالء  يكون  وقد  صناعية.  أو  زراعية 
صغيرة، إال أن شيخوختهم تعتبر مهمة لفهم إمكانية 
سكان  أن  مالحظة  وميكن  لها.  اآلخرين  خضوع 
تعرض  الذين  اجلديدة«  غينيا  »بابوا  مثل  مناطق 
أسالفهم فقط للفيضانات الزراعية وألساليب حياة 
السهل  املاضي لن يكون من  القرن  مختلفة خالل 

إصابتهم بالشيخوخة ذاتها التي تصيب اآلخرين.
وميكن القول إن اإلنسان اعتمد في غذائه على 
آالف  عبر  وذلك  املصنعة،  وغير  الزراعية  األطعمة 
االختيار  عملية  من  سّهل  األم��ر  وه��ذا  السنني، 
األولى وبشكل خاص  عمره  في سنوات  الطبيعي 

في الثالثني سنة األولى.
ومع تقدمه في العمر َتضُعف قوة هذا االختيار، 
على  احملافظة  في  لإلنسان  الضروري  من  ولهذا 
خالل  منتظمة  حمية  يتبع  أن  وحيويته  شبابه 
سنوات عمره املتقدمة وأن ميارس بعض األنشطة 

الرياضية التي تنعكس إيجابياً عليه.
كذلك من أجل وقف زحف الشيخوخة على املرء 
تقوية اجلانب الروحي لديه والتمسك بتعاليم الدين 
واالمتناع عن التدخني والكحول واإلكثار من تناول 
كذلك  الدهون،  من  والتقليل  والفواكه  اخلضراوات 
استنشاق الهواء النقي قدر اإلمكان وعدم اإلسراف 
في تعاطي مشروبات الطاقة وتناول حبة إسبرين 
طويلة  لفترات  للشمس  التعرض  وع��دم  يومياً 
عائلية  حياة  في  والعيش  السمنة  عن  واالبتعاد 

مستقرة وممارسة الرياضة.

الحياة
تبدأ في 
التسعين

تتوقف �شيخوخة اجل�شم عند 

الو�شول اإىل عمٍر معنٍي الأ�شباٍب

ال تزال جمهولًة.    

اإعداد: د. ح�صن توفيق
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عزيزي القارئ.. نضع بني يديك سؤالني أجب عنهما بالشكل 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

ال�ش�ؤال االأول وجائزته : قلم فاخر

٭ افتتح مدير عام �شرطة اأبوظبي املقر

اجلديد ملركز �شرطة اخلالدية وذلك فـي؟ 

-مارس عام 1990   -مارس عام 1991   -مارس عام 1992

ال�ش�ؤال الثاين وجائزته : قلم فاخر

٭ الأي غر�س ي�شتخدم »الكوز« يف حياة النا�س يف االإمارات قدميًا؟

الفائز بالسؤال األول العدد »494«
داوود �شليمان علي الفليتي

الفائز بالسؤال الثاني العدد »494«
نا�شر الفال�شي

حل مسابقة العدد »494«
حل السؤال األول:  في فبراير  عام   1973

حل السؤال الثاني: »انقفظ« تعني افرغ من عملك الذي أمرت
به بسرعة.  

ك�ب�ن ال�ش�ؤال االأول العدد )495(

ك�ب�ن ال�ش�ؤال الثاين العدد )495(

مسابقة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �صامل

حتتوي هذه ال�شبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�شم

اإىل 9 خانات �شغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات باالأرقام الالزمــة من 

1 اإىل9، �شرط عدم تكرار الرقــم اأكــثـــر من مرة واحدة يف كل مربـــع كبري 
ويف كل خط اأفقي وعمودي.

سودكو

6 4 5 3

3 2 7

2 4 6 9

2 8 1 9

6 2 7

1 9 6 4

9 1 3

3 5 7 8 4 1

1 9 7

نزهة

تعرف اإىل االأماكن ال�شحيحة للكلمات واكت�شف 

مع احلل ال�شحيح الكلمة املفقودة.

متاهة الكلمات

1- بعد اليوم.
2- حصل.

3-  قرأ.
4- مصاعب.

5- مال نقدي.
6- إكثار.
7- ظهر.

8- مسك.
من سور القرآن الكرمي
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فضل الله بعض املخلوقات على بعض وفضل سيدنا 
رسول الله )]( لذا ال يستطيع أحد أن يشكك فيه ألنه 
على  بعضهم  فضلنا  الرسل  )تلك  الله  كتاب  في  وارد 
بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات( )البقرة 

اآلية 253(.
فرب العباد قد أخذ العهد لرسوله الكرمي )]( على 
جميع األنبياء  والرسل عليهم السالم قال تعالى: }َوإِْذ 
ُثمَّ  َوِحْكَمٍة  ِكتَاٍب  ِمْن  آَتيْتُُكْم  مَلَا  النَّبِيِّنَي  ِميثَاَق  اللَُّه  أََخَذ 
َولَتَنُْصُرنَُّه  ِبِه  لَتُْؤِمُنَّ  َمَعُكْم  مِلَا  ُمَصدِّقٌ  َرُسولٌ  َجاَءُكْم 
َقاَل أَأَْقَرْرمُتْ َوأََخْذمُتْ َعلَى َذلُِكْم إِْصِري َقالُوا أَْقَرْرَنا َقاَل 
اآلية  عمران  )آل  اِهِديَن{  الشَّ ِمَن  َمَعُكْم  َوأََنا  َفاْشَهُدوا 

.)81
وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن-عباس رضي 
الله عنهما في تفسير هذه اآلية قولهما: »ما بعث الله نبيا 
من األنبياء إال أخذ عليه امليثاق لئن بعث الله محمداً، وهو 
على  امليثاق  يأخذ  أن  وأمره  ولينصرنه،  به  ليؤمن  حي 

أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمن به ولينصرنه«.
فهو اإلمام األعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد 
لكان هو الواجب الطاعة املقدم على األنبياء كلهم، ولهذا 

كان إمامهم ليلة اإلسراء ملا اجتمعوا ببيت املقدس.
 »[« به  تام  علم  الكتاب  أهل  عند  كان  فقد  ولهذا 
في  ورد وصفه  كما  ومهاجرته،  بعثته  ومكان  ومببعثه 
قال  أبناءهم  يعرفون  كما  ليعرفونه  إنهم  حتى  كتبهم 
َيْعِرُفوَن  َكَما  َيْعِرُفوَنُه  الِْكتَاَب  آَتيْنَاُهُم  }الَِّذيَن  تعالى: 
َيْعلَُموَن{  َوُهْم  قَّ  احْلَ لَيَْكتُُموَن  ِمنُْهْم  َفِريقاً  َوإِنَّ  أَْبنَاَءُهْم 

)البقرة اآلية 146(.
يَّ الَِّذي  وقال تعالى }الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَُّسوَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ
يِل{ )األعراف  َيِجُدوَنُه َمْكتُوباً ِعنَْدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواألجِْنِ

اآلية 157(. 
وفي احلديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
إنه  النبي ] قال: »أجل والله  حينما سئل عن وصف 
ملوصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: »يا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً لألميني، 
وال  بفظ  ليس  املتوكل،  سميتك  ورسولي  عبدي  فأنت 
غليظ، وال سخاب في األسواق وال يدفع السيئة بالسيئة، 
امللة  به  يقيم  الله حتى  يقبضه  ولن  ويغفر،  يعفو  ولكن 
العوجاء، بأن يقولوا ال إله إال الله فيفتح به أعيناً عمياً، 

وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً...«
وهو أكثر األنبياء تبعاً فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي »]« قال: »ما من نبي إال أعطي من اآليات ما 
مثله آمن عليه البشر، وإمنا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه 

الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة«.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله »]«: 

»أنا أكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة«.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله »]«: »لم 

يصدق نبي من األنبياء ما صدقت، وإن من األنبياء نبيا 
ما يصدقه من أمته إال رجل واحد«.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي »]« قال: 
»عرضت علي األمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي 
ومعه الرجل والرجالن، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي 
سواد عظيم، فطنت أنهم أمتي فقيل لي: هذا موسى »]« 
عظيم  سواد  فإذا  اآلخر،  األفق  إلى  أنظر  ولكن  وقومه، 
ألفا يدخلون اجلنة  فقيل لي هذه أمتك، ومعهم سبعون 

بغير حساب، وال عذاب...« احلديث.
لنبينا  وفي هذا األمر فضل عظيم وخصيصة كبيرة 
محمد »]« فالله تعالى يكتب لكل نبي من األنبياء من 
األجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها فقد قال »]«: 
»من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه 

ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا« احلديث.
فما من معرفة وال حالة وال عبادة وال مقالة وال شيء 
مما يتقرب به إلى الله عز وجل مما دلَّ عليه رسول الله 
»]«، ودعا إليه إال وله أجر من عمل به إلى يوم القيامة، 
وال يبلغ أحد من األنبياء إلى هذه املرتبة، ذلك ألن النبي 
أن  ثبت في احلديث  فقد  أهل اجلنة،  نفع شطر  قد   [
أمته شطر أهل اجلنة، قال ]: »أترضون أن تكونوا ربع 
أهل اجلنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل 
اجلنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفسي بيده إني ألرجو أن 

تكونوا شطر أهل اجلنة«.. احلديث.
فإذا كان »]« قد نفع شطر أهل اجلنة، وغيره من 
األنبياء إمنا نفع جزءاً من أجزاء الشطر، كانت منزلته في 
القرب على قدر منزلته في النفع، فما من عارف من أمته 
إال وله مثل أجر معرفته مضافاً إلى معارفه »]«، وما 
من ذي حال من أمته إال وله »]« مثل أجره على- حاله 
يتقرب  مقال  ذى  من  وما  أحواله »]«،  إلى  مضموماً 
به إلى الله عز و جل إال وله »]« مثل أجر ذلك القول 
من  عمل  من  وما  رسالته،  وتبليغ  مقالته  إلى  مضموماً 
األعمال املقربة إلى الله عز وجل من صالة وزكاة وعتق 
وجهاد وبر ومعروف وذكر وصبر وعفو وصفح إال وله 
أعماله،  على  أجره  إلى  عامله مضموماً  أجر  مثل   »[«
أمته  من  أحد  نالها  ومرتبة سنية،  علية،  درجة  من  وما 
بإرشاده وداللته إال وله مثل أجرها مضموماً إلى درجته 
»]« ومرتبته، ويتضاعف ذلك بأن من دعا من أمته إلى 
هدى أو َسنَّ ُسنة حسنة كان له أجر من عمل بذلك على 
عدد العاملني، ثم يكون هذا املضاعف لنبينا ] ألنه دل 

عليه، وأرشد إليه.
وألجل هذا، بكى موسى عليه السالم ليلة اإلسراء بكاء 
غبطة غبط بها النبي »]«، إذ يدخل من أمته اجلنة أكثر 
مما يدخل من أمة موسى عليه السالم، ولم يبك حسداً 
كما يتوهمه بعض اجلهال، وإمنا بكا أسفاً على ما فاته 

من مثل مرتبته.

السراج المنير )2/1(

ي�شرنا ا�شتقبال ا�شتف�شاراتكم عن اأي اأمٍر من االأمور ال�شرعية، و�شيتوىل االإجابة عنها الدكتور عمر عبد الكايف.

فتاوى الناس
fatawyalnas@gmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02
ص.ب: 38999 

دائماً ترد إلينا أسئلة وفتاوى في مسألة جمع الصلوات في السفر.
الّظهر  بني  اجلمع  جواز  إلى  واحلنابلة  الّشافعيّة  ذهب  أعلم:  والله  نقول   -
والعصر، وبني املغرب والعشاء جمع تقدمي، أو جمع تأخير بسبب الّسفر الّطويل 

الّذي تقصر فيه الّرباعية،
أّما املالكيّة فال يشترط للجمع في الّسفر عندهم طول مسافة الّسفر أو قصرها، 

فإذا نوى اإلقامة في أثناء إحدى الّصالتني عند التّقدمي بطل اجلمع.
وال يشترط فيه إقامة أربعة أّيام لبطالن اجلمع.
وأحوال جواز اجلمع في الّسفر أو عدمه كاآلتي:

أ - يرّخص اجلمع بني الّظهر والعصر جمع تقدمي بشرطني:
أحدهما: أن تزول عليه الّشمس باملكان الّذي نزل فيه للّراحة.

ثانيهما: أن ينوي االرحتال قبل دخول وقت العصر والنّزول في مكان آخر 
بعد غروب الّشمس.

الّظهر أّول وقتها، وأّخر  النّزول قبل اصفرار الّشمس صلّى  ب - وإن نوى 
الّظهر  العصر وجوباً حتّى ينزل ليوقعها في وقتها االختيارّي، فإن قّدمها مع 

أجزأت، وندب إعادتها في وقتها عند نزوله.

ج - وإن نوى النّزول بعد االصفرار وقبل الغروب صلّى الّظهر قبل أن يرحتل 
وهو مخيّر في العصر إن شاء قّدمها مع الّظهر، وإن شاء أّخرها حتّى ينزل هذا 
إذا زالت عليه الّشمس أثناء نزوله فإن زالت عليه الّشمس أثناء سيره فأحواله هي:

أ - إن نوى النّزول وقت اصفرار الّشمس أو قبله أّخر الّظهر، ليجمعها مع 
على ما  الّدسوقّي وجوازاً  على ما قال  العصر جمع تأخير وقت نزوله وجوباً 

قال اللّخمّي.
ب - وإن نوى النّزول بعد الغروب جمع بينهما جمعاً صورّياً، وهو أن يصلّي 

الّظهر آخر وقته االختيارّي، والعصر أّول وقته االختيارّي.
هذا بالنّسبة للّظهر والعصر. ومثلهما املغرب والعشاء مع مراعاة ما يدخل به 

وقت العشاء وهو الّشفق وما يخرج به وهو الفجر.
- وقد اّتفق القائلون بجواز اجلمع بسبب الّسفر على أّنه يجوز اجلمع للمسافر 
بني الّصالتني - الّظهر والعصر أو املغرب والعشاء - في وقت األولى منهما وفي 

وقت الثّانية كذلك.
غير أّنه إن كان نازالً في وقت األولى فاألفضل أن يقّدم الثّانية في وقت األولى، 

وإن كان سائرا فيها فاألفضل أن يؤّخرها إلى وقت الثّانية.
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إشراقات إيمانية

كان عند �أهل �لكتاب

علم تام به »]«

ومببعثه ومهاجرته 

كما ورد و�صفه يف كتبهم 

حتى �إنهم ليعرفونه كما 

يعرفون �أبناءهم

ففي قصة املعراج من حديث أنس بن مالك رضي 
أتى  حتى  بي  صعد  ثم  وفيه...  مرفوعاً  عنه  الله 
قال  فإذا موسى،  فلما خلصت  السادسة...  السماء 
)جبريل( هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد 
ثم قال: مرحباً باألخ الصالح والنبي الصالح، فلما 

جتاوزت بكى.
قيل له: ما يبكيك؟ قال أبكى ألن ُغالماً ُبعث بعدي 
يدخل اجلنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي... 

احلديث.
ُغفر  الذي  آدم  بني  من  الوحيد  اإلنسان  إنه  بل 
رب  أخبره  قد  و  تأخر  ما  و  ذنبه  من  تقدم  ما  له 
تعالى:  الله  قال  الكرمي.  كتابه  في  وأخبرنا  العباد 
}إِنَّا َفتَْحنَا لََك َفتْحاً ُمبِيناً لِيَْغِفَر لََك اللَُّه َما َتَقدََّم ِمْن 
ِصَراطاً  َوَيْهِدَيَك  َعلَيَْك  ِنْعَمتَُه  َوُيتِمَّ  َر  َتأَخَّ َوَما  َذْنبَِك 
)س���ورة  َعِزيزاً{  َنْص��راً  اللَُّه  َوَينُْصَرَك  ُمْستَِقيماً 

الف�تح اآليات 3-1(.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه- الذي في 
الشفاعة- وفيه قوله »]«: »...فيأتوني فيقولون: 
يا محمد أنت رسول الله، وخامت األنبياء، وقد ُغِفَر لَك 

ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك...«.
في  ال��ذي  عنه-  الله  رض��ي  أن��س  حديث  وف��ي 
الشفاعة أيضا وفيه قوله »]«: »ولكن ائتوا محمداً 

عبداً قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر...«.
قال العز بن عبد السالم: »ولم ينقل أنه أخبر أحداً 

من األنبياء مبثل ذلك بل الظاهر أنه لم يخبرهم، ألن 
كل واحد. منهم إذا طلبت منهم الشفاعة في املوقف 
نفسي«،  »نفسي  وقال:  أصابها  التي  خطيئته  ذكر 
ولو علم كل واحد منهم بغفران خطيئته لم يوجل 
منها في ذلك املقام وإذا استشفعت اخلالئق بالنبي 

»]« في ذلك املقام قال: »أنا لها«.
لََك  }َوَرَفْعنَا  تعالى:  قال  ذكره  الله  رفع  وقد 
الله سبحانه  يذكر  فال   ،)4 اآلية  )الشرح  ِذْك��َرَك{ 
إال ذكر معه، وال تصح لألمة خطبة وال تشهد حتى 
كل  في  ذكره  وأوجب  ورسوله،  عبده  أنه  يشهدوا 
اإلسالم  أساس  هما  اللتني  الشهادتني  وفي  خطبة، 
الصالة  وفي  اإلسالم  هو شعار  الذي  األذان  وفي 

التي هي عماد الدين إلى غير ذلك من املواضع.
وأقسم الله بحياته »]« فقال تعالى: }لََعْمُرَك 
 ،)72 اآلية  )احلجر  َيْعَمُهوَن{  َسْكَرِتِهْم  لَِفي  إِنَُّهْم 
شرف  على  يدل  بحياته  املقسم  بحياة  واإلقسام 
 »[« حياته  وأن  بها،  املقسم  عند  وعزتها  حياته 
العامة  البركة  من  فيها  ملا  بها  يقسم  أن  جلديرة 

واخلاصة ولم يثبت هذا لغيره »]«.



وال ميكن حتقيق مفهوم الذكاء اجلمعي 

ما مل تتوفر �شبكة نطاق ترددي عري�ض 

التطور  �شبكات  مثل  ال�����رع��ة،  فائقة 

ط��وي��ل امل���دى »ل��ون��غ ت���رم اإف��ل��ي��و���ش��ن« 

خدمات  توفر  على  ال��ق��ادرة   ،)LTE(

مما  واح��د  اآٍن  يف  واآمنة  مبتكرة  بيانات 

��م وي��ت��ك��ام��ل م��ع ���ش��ب��ك��ات ال�����ش��وت  ي��ت��مِّ

الال�شلكية الداعمة للمهام احلا�شمة مثل 

�شبكات )LMR( امل�شتخدمة على نطاق 

وا�شع يف قطاع ال�شالمة العامة. 

وي������رى ال�������ش���ي���د اأ�����ش����ام����ة ال�����ش��ه��اب��ي 

امل���دي���ر االإق��ل��ي��م��ي ل�����رك��ة م���وت���وروال 

���ش��ول��ي��و���ش��ي��ن��ز- ال�����رق االأو����ش���ط اأن 

جت�����ش��ر ت��ق��ن��ي��ت��ي ���ش��ب��ك��ات ال�����ش��وت 

و����ش���ب���ك���ات ن���ط���اق ال�������ردد ال��ع��ري�����ض 

امل�شتعملتني يف قطاع ال�شالمة العامة هو 

وفاعلية  اأداء  على  هام  تاأثر  ذو  تكامل 

هيئات ال�شالمة العامة.

وال يقت�ر حتدي تكامل ال�شبكتني على 

جعل نظم النطاق الرددي العري�ض قابلة 

متكينهما  بل  فح�شب،  البيني  للت�شغيل 

ذات   )LMR( �شبكات  مع  التعاون  من 

االأج��ه��زة  م��ن  ب���دءًا   - امل��ه��ام احلا�شمة 

الفعلية  التحتية  البنية  اإىل  وو����ش���واًل 

واملزايا الت�شغيلية، واإدارة ال�شبكة. 

�شبكات  بني  التفاعل  تعزيز  خ��الل  وم��ن 

ال�شالمة العامة ذات النطاق ال�شيق من 

ال��رددي  النطاق  ذات  وال�شبكات  جهة 

ال��ع��ري�����ض، وك��ذل��ك م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون 

االجتاه  ثنائية  الال�شلكية  االأجهزة  بني 

هيئات  �شتتمتع  ال��ب��ي��ان��ات،  واأج���ه���زة 

�شبكات  مب��وث��وق��ي��ة  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��الم��ة 

وفوائد  احلا�شمة  امل��ه��ام  ذات  ال�شوت 

اجل��ي��ل ال���ت���ايل م���ن خ���دم���ات ال��و���ش��ائ��ط 

ال�شبكة  ه��ذه  مثل  و�شتحقق  امل��ت��ع��ددة. 

املدجمة اأو املتكاملة معاير غر م�شبوقة 

لتحققه  كانت  م��ا  والفاعلية  االأداء  م��ن 

و�شتمثل  بل  اندماجهما،  قبل  ال�شبكتان 

مثل هذه ال�شبكة خطوة هامة يف تطبيقات 

تقنيات ال�شالمة العامة.

حلول واقعية يف الزمن احلقيقي

واجلديد هنا هو اإمكانية جمع املعلومات 

ال��داع��م��ة ل��ل��م��ه��اّم احل��ا���ش��م��ة م��ن نطاق 

وا����ش���ع م���ن ال��و���ش��ائ��ط، م��ث��ل م��ك��امل��ات 

ال��ط��وارئ  رق��م  اإىل  ال���واردة  اال�شتغاثة 

ال��ف��ي��دي��و  م���راق���ب���ة  وك����ام����رات   911
التفاعلية  واخلرائط  ال�شوارع  يف  املثبتة 

بيانات  قواعد  من  امل�شتمدة  واملعلومات 

املعلومات  تلك  تبادل  ثم  وم��ن  متعّددة، 

ع��ل��ى ال��ف��ورم��ع رج���ال االأم����ن يف م��راك��ز 

واملتواجدين  العمليات،  غرف  ال�رطة، 

يف موقع احلدث يف ذات الوقت عرب �شبكة 

ات�شاالت فائقة ال�رعة والفاعلية وذات 

حماية اأمنية فائقة.

ما هي اأ�صباب اختيار �صبكة خا�صة؟

ل��زام��ًا اأن تتوفر  الأ���ش��ب��اب ع��دي��دة، ب��ات 

ال�شالمة  ه��ي��ئ��ات  ل��دع��م  خ��ا���ش��ة  �شبكة 

العامة يف اإجناز مهاّمها على اأكمل وجه. 

االت�����ش��االت  ل�شبكات  مي��ك��ن  اأن���ه  ورغ���م 

التجارية اأن تقوم بدور مهم يف دعم هيئات 

اخلا�شة  ال�شبكات  فاإن  العامة،  ال�شالمة 

تتيح للم�شوؤولني عن ال�شالمة العامة بناء 

�شبكة وفق معاير فائقة الدقة، من حيث 

يتوافق  مبا  والتحكم،  َعة  وال�شَّ التغطية 

االأوىل  اال�شتجابة  طاقم  احتياجات  مع 

عند التعامل مع مواقف ت�شتلزم �شبكات 

داعمة للمهام احلا�شمة. 

ولن تتوفر مثل هذه القدرات على حتديد 

اإال  بها  والتحكم  االت�����ش��االت  اأول��وي��ات 

لدعم  خ�شي�شًا  مة  امل�شمَّ ال�شبكات  مع 

هيئات ال�شالمة العامة. وعالوة على ذلك 

العامة  ال�شالمة  ووك���االت  لهيئات  ف��اإن 

من  تلبيتها  ميكن  ال  ف��ري��دة  احتياجات 

خالل �شبكات ال�شوت والنطاق الرددي 

الكوارث  التجارية. عند وقوع  العري�ض 

ت�شل  التجارية  االت�شاالت  �شبكات  فاإن 

بفعل  الُق�شوى  اال�شتيعابية  طاقتها  اإىل 

االإقبال الهائل على ا�شتخدامها، ويف مثل 

الأنها  تقّل  موثوقيتها  ف��اإن  احلالة  ه��ذه 

ا�شتيعابية  طاقة  م��ع  للتعامل  مة  م�شمَّ

اخلا�شة  ال�شبكات  حال  يف  واأم��ا  معينة. 

تتحكم  اأن  عامة  �شالمة  هيئة  لكل  ميكن 

كرثت  ومهما  ب�شبكتها،  ك��ام��ل  ب�شكل 

الكوارث اإال اأن ذلك لن يوؤثر على فاعلية 

لقطاع  ال��داع��م��ة  ال�شبكة  موثوقية  اأو 

ال�شالمة العامة.

ثورة تقنية احلزمة العري�صة

يقف قطاع ال�شالمة العامة على عتبة نقلة 

نوعية بف�شل تطور التكنولوجيا. بحيث 

الطوارئ  �رطة  مركبات  حتويل  متكن 

بوا�شطة  متكاملة،  مراكزعمليات  اإىل 

تطوير مودم فائق ال�رعة ميكن تثبيته 

من  ميكنه  ال�رطة  مركبة  �شندوق  يف 

االإت�شال مع املراكز واملركبات االأخرى 

وتبادل البيانات وال�شور والفيديو.

عن  املقدمة  اأو  القيا�شية  احل��ل��ول  ف���اإن 

التحليلية  البيانات  اأو  الفيديو  طريق 

فريق  ت�شاعد  احلقيقي  الزمن  يف  املتاحة 

االأ�شعدة  جميع  على  العامة  ال�شالمة 

ومن وجهة نظر ال�شيد اأ�شامة ال�شهابي 

فاإن  االأو���ش��ط،  لل�رق  االإقليمي  املدير 

عتبة  على  يقف  العامة  ال�شالمة  جم��ال 

مرحلة تاريخية ذات اآفاق واعدة. 

   LTE »اأهمية �صبكات التطور طويل املدى »لونغ تريم اإفليو�صن

يف االرتقاء باأداء وفاعلية قطاع ال�صالمة العامة

ي�شهد قطاع ال�شالمة العامة تطورات تقنية �ريعة جتعل العامل يتجه نحو حقبة 

تقنية  املبني على   )Collective Intelligence(eاجلم�عي الذكاء  ي�ش��ودها 

النطاق الرددي العري�ض. وتتمثل اأهمية الذكاء اجلمعي  يف عدم اقت�شاره على 

توزيع املعلومات بل اإتاحة اإ�شدارها و تقا�شمها من طرف اجلميع با�شتعمال 

تقنية ات�شاالت النطاق الرددي العري�ض ثنائي االجتاه.

ومن ثم، ميكن لكل فرد تقا�شم وجهة نظره اخلا�شة بخ�شو�ض احلادث مع بقية 

فريق عمله الذين ميدونه مبعلومات اآنية خالل الزمن احلقيقي.

وتكمن اأهمية مثل هذا التعاون يف متكني كافة اأفراد فريق العمل، بدءًا من املوزع 

االآمر وو�شواًل اإىل اأفراد اال�شتجابة االأوىل للطوارئ، من االإحاطة بكل جوانب 

احلادث واالإ�شهام باملعلومات الدقيقة واحليوية. 

ال�شيد اأ�شامة ال�شهابي
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مجال أورام الثدي يطلب من النساء للوقاية احملافظة على فحص نفسها دورًيا 
كل شهر، وفحص الثدي دورياً باألشعة مرة كل سنتني من سن األربعني إلى 
اخلمسني ثم سنوًيا بعد ذلك، واختيار مركز يوجد به أطباء متخصصون حيث 
إن متابعة العالج مع نفس األطباء ميكنهم من مراجعة امللفات ومقارنة األشعة 

سنوياً، وبذلك ميكن اكتشاف أي تغيير بسهولة.
السمنة،  وجتنب  الدهون،  أكل  من  بالتقليل  رشيدة  الدكتورة  تنصح  كما 
واإلكثار من أكل أطعمة األلياف، واإلكثار من أكل الفواكه واخلضار، ومراجعة 

الطبيب عند ظهور أي عوارض مرضية على الثدي، والفحص الدوري.
وذكرت أن عالج سرطان الثدي يعتمد على عدة أمور، ومنها: مرحلة املرض، 
ونوعية اخلاليا السرطانية، ورغبة املريضة، وأكدت على أن العالقة بني الطبيب 
املعالج واملريضة وأسرتها يجب أن تكون عالقة ثقة وصدق منذ البداية، مع 
املريضة  إلى  املعلومات  لتوصيل  ومقنعة  مبسطة  طرق  عدة  هناك  بأن  العلم 
وعائلتها بدون أي تخوف أو مبالغة، ولكن التبسيط الشديد وإبالغ املريضة 
وعائلتها بأخبار غير صادقة ليس من مصلحة املريضة على اإلطالق، خصوصاً 
السيدة  ما يكون شاقاً وطويالً ورمبا تتعرض  غالباً  العالج أحياناً  أن طريق 
لعالج جراحي وكيميائي وإشعاعي وهذه كلها تتطلب إعداداً نفسياً جيداً وقوة 

إرادة هائلة وتشجيعاً من اجلميع. 
 وهناك عدة طرق مختلفة لعالج أورام الثدي، ومن حق املريضة أن تعرف 
كل التفاصيل املختلفة، ومن ثم حتدد هي مبساعدة طبيبها ورمبا أفراد أسرتها 
إعطائه  وكيفية  العالج  بنوعية  اجليد  املريضة  علم  إن  للعالج،  الطرق  أفضل 
ومضاره ومحاسنه هو أفضل وسيلة لشحن نفسيتها وتقوية عزميتها لتقبل 

العالج والتغلب على هذا املرض.
خاليا  جلميع  شاملة  أو  موضعية  إما  تكون  العالج  أن:  طرق  وأضافت 
اجلسم،  فالطريقة املوضعية تستعمل لالستئصال أو القضاء أو السيطرة على 
اخلاليا السرطانية في موضع معني، وتعتبر اجلراحة، والعالج باإلشعاع  هو 
من وسائل العالج املوضعي،  أما طريقة العالج الشامل فتستعمل للقضاء أو 
السيطرة على  اخلاليا السرطانية في جميع أنحاء اجلسم، وهذه الطريقة تشمل 
العالج الكيميائي،  و العالج الهرموني، والعالج املناعي تؤخذ عن طريق الفم أو 

احلقن، وميكن للمرأة أن تتلقى طريقة واحدة من العالج أو مزيجاً من الطرق.
وأشارت الدكتورة رشيدة إلى أن هناك دراسة علمية أمريكية كشفت عن 
من  تقلل  أسبوعياً  أو ساعتني  ملدة ساعة  بنشاط  املشي  رياضة  أن ممارسة 

احتماالت اإلصابة بسرطان الثدي بنسبة 20 باملئة للسيدات. 

سرطان الثدي هو شكل من أشكال األمراض 
السرطانيه التي تصيب أنسجة الثدي، وعادة ما 
يظهر في قنوات األنابيب التي حتمل احلليب إلى 
الرجال والنساء  احللمة وغدد احلليب، ويصيب 
على السواء. وبالرغم من أن اإلصابة لدى الذكور 
نادرة احلدوث إال أنها أكثر عدوانية، فمقابل كل 
إصابة للرجال يوجد 200 إصابة للنساء، ويعتبر 
سرطان الثدي من بني أبرز األمراض املؤدية إلى 

الوفاة بني اإلناث.
وعن أسباب سرطان الثدي، ذكرت الدكتورة 
رشيدة عباس استشارية نساء وتوليد في »إدارة 
اخلدمات الطبية« في شرطة أبوظبي أن أسباب 

منها:  عوامل  هناك  ولكن  معروفة،  غير  املرض 
كذلك  الهرمونات، وتوجد  األدوية،  اإلشعاع،  األكل،  نوعية  الفيروس،  الوراثة، 
عوامل تزيد من إمكانية ظهور اإلصابة بهذا السرطان منها: التقدم في العمر، 
عشرة،  الثانية  سن  قبل  الشهرية  الدورة  وابتداء  الثالثني،  سن  بعد  واحلمل 
واستمرار الدورة الشهرية ملا بعد سن اخلمسني، والسمنة، وحدوث سرطان 

الثدي عند األقارب.
وأشارت إلى أن هناك دراسة حديثة، حيث أكد العلماء أن الضوء االصطناعي 

الثدي عند  ارتفاع معدالت اإلصابة بسرطان  الكامنة وراء  األسباب  أحد  هو 
النساء، حيث قال باحثون: إن النساء اللواتي يعملن في دوام ليلي هّن أكثر 
إثباتات  إلى  التوصل  عدم  رغم  وعلى  غيرهّن.  من  الثدي  لسرطان  عرضة 
أن  أكدت  الفئران  على  أجريت  التي  التجارب  لكن  املجال،  هذا  في  واضحة 
التعرض الطويل األمد للضوء االصطناعي، خالل الليل والنهار على حد سواء، 

قد يسبب السرطان.
الليلي للضوء االصطناعي من دون وجود  التعرض  الدراسة أن  وأظهرت 
مستويات  قمع  خالل  من  الثدي  في  األورام  منو  يحّفز  البتة  طبيعي  ضوء 
الظلمة خالل  من  املمتدة  الفترات  أن  تبنّي  كما  األساسي،  امليالتونني  هرمون 
»امليالتونني«  إنتاج  يقمع  فالضوء االصطناعي  األورام،  الليل تبطئ منو هذه 
النوم  دورات  تنظيم  في  يساعد  هرمون  هو  امليالتونني  أن  علماً  الدماغ،  في 

واالستيقاظ عند الشخص.
أما عن أعراض املرض، فقالت الدكتورة رشيدة: إن هناك العديد من األعراض 
التي تظهر هذا املرض وهي: وجود كتلة في الثدي غير مؤملة عادة، وإفرازات 
من حلمة الثدي، سواء كانت مخلوطة بدم أو إفرازات صفراء »غير مخلوطة 
باحللمة،  انكماش  أو  تشققات  وظهور  واجللد  احللمة  لون  في  وتغير  بدم«، 
وتورم الغدد الليمفاوية حتت اإلبط، إضافة إلى ألم موضعي بالثدي رغم أن 

معظم األورام اخلبيثة ال يصاحبها ألم.
في  املتخصصة  الصحية  واجلمعيات  املراكز  وإرشادات  تعليمات  وحسب 

• ما هو مر�ض قرحة املعدة؟

 ُتعرف القرحة على أنها جرح مفتوح في الغشاء املخاطي املبطن للمعدة، 
الهضمية  العصارة  نتيجة  وذلك  املخاطي  الغشاء  من  جزء  يتهتك  حيث 

)حمض الهيدروكلوريك، وإنزمي الببسني(.

امل�شببات 

أقراص  تناول  أو  االجهاد  أو  التدخني  نتيجة  عادة  املعدة  قرحة  حتدث 
األسبرين بكثرة حيث تؤدي الى تهيج بطانة املعدة، كما يوجد لبعض الناس 
ميل وراثي لإلصابة بالقرحة. ومن احملتمل أن تنشأ قرحة املعدة عن ُضعف 

مناعة املعدة ضد العصارتني الهاضمتني. 

االأعرا�ض 

من  األعلى  اجلزء  في  بألم  الشعور  في  املعدة  قرحة  أعراض  تتلخص 
املعدة، ويحدث األلم عادة عندما تكون املعدة خاوية خاصة في فترة ما بني 
الوجبات وأثناء الليل. وقد يعاني املرضى من بعض املشاكل مثل: انسداد 
يجب  احلالة  هذه  وفي  املعدة  جدار  انثقاب  أو  الداخلي،  النزيف  أو  املعدة 

التدخل اجلراحي. 

و�شائل العالج 

تعالج قرحة املعدة باألدوية املضادة للحموضة حيث تسكن األلم، وذلك 
تكرار  حالة  وفي  إفرازه،  متنع  والتي  املعدي  احلمض  معادلة  طريق  عن 

القرحة فإنه يجب التدخل اجلراحي.

قرحة المعدة

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com

ب
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ج
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ل 

وؤ�
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صحة

هل الضوء الصناعي
وراء انتشار سرطان الثدي؟

الدكتورة رشيدة عباس

اإعداد :اأمرية الرئي�صي



برنامج »حماكاة« مدخل للطلبة الإماراتيني ملهن نبيلة 

يف جمال الرعاية ال�صحية

200  فر�صة خالل 2012 متنح للطلبة الإماراتيني 
لالإن�صمام اإىل اأول دفعة من برنامج »حماكاة« يف خمتلف 

من�صاآت �صحة

برنامج دعم الكفاءات الوطنية من »�صحة« هو برنامج مو�صوع 

والهدف  »حم��اك��اة«،  ا�صم  عليه  اأطلق  متطورة  معايري  وف��ق 

الأ�صا�صي منه الو�صول اإىل فئة ال�صباب الإماراتيني، وحّثهم على 

التوجه والتخ�ص�ص يف جمال الرعاية ال�صحية، ولذا فاإن برنامج 

اإن�صاء جتّمع  الأمد تعمل على  اإّل خطة طويلة  ما هو  »حماكاة« 

دائم للطلبة الإماراتيني ذوي املواهب املتمّيزة، املتاأهبني للعمل يف 

جمال الرعاية ال�صحية. 

حتى  وت�صتمر   2012 فرباير   12 الأحد  اليوم  انطالقته  وخالل 

ثالثة اأ�صابيع املقبلة، �صيعمل برنامج »حماكاة« على �صّم الطالب 

الطبية،  خليفة  ال�صيخ  مدينة  من  ك��ٍل  يف  بالربنامج  امللتحقني 

وم�صت�صفى الكورني�ص و م�صت�صفى املفرق كبداية الربنامج، وفيما 

خالله  من  ويتم  ل�صحة.   تابعة  اأخرى  من�صاآت  اإىل  �صمهم  �صيتم 

لالأعمال  كثب  عن  والنظر  الطبية  املهن  بطبيعة  الطلبة  تعريف 

واملهام التي يقومون بها الأطباء واملمر�صني على اأر�ص الواقع.

�صركة »�صحة« تطرح برنامج »حماكاة«

جلذب ال�صباب الإماراتي لالنخراط يف جمال الرعاية ال�صحية

حتّدث  »حماكاة«  برنامج  عليها  ُبني  التي  للفكرة  و�صرحاً 

ال�صيد حممد حمد الهاملي املدير التنفيذي للخدمات امل�صاندة 

يف �صركة �صحة، عن الربنامج قائاًل: » اإّن برنامج »حماكاة«  

اأو  �صحة،  �صركة  به  تقوم  ال��ذي  احلقيقي  ال��دور  يعك�ص 

�صُيمنُح  العمل، حيث  اآلية  اأخرى يحاكيها من حيث  بعبارة 

الطبية على  الوظائف  فيه فر�صة مل�صاهدة  امل�صارك  الطالب 

اأر�ص الواقع ، وبالتايل فاإن هذا الأمر �صيكون اأكرث فاعلية يف 

املهمة،   عن  املنا�صبة  واملعرفة  املتعّددة،  املهارات  اكت�صاب 

للمهارات  التفا�صيل  كافة  لفهم  اأك��رب  فر�صة  �صيمتلك  كما 

واملتطلبات الالزمة لتحقيق التمّيز يف هذا املجال«.

�ص لكل  جمموعة من الطالب امل�صاركني يف الربنامج  �صيخ�صّ

متابعة  اأج��ل  م��ن  الخت�صا�صني؛  م��ن  خبرية  اأو  خبري 

الربنامج   لهذا   املتوقع  ومن  عليهم،  والإ�صراف  �صوؤونهم 

و  املواهب  ذوي  الإماراتيني  للطلبة  اإلهام  م�صدر  ي�صكل  اأن 

يعّرفهم مبدى اإ�صهام املتخ�ص�صني يف جمال الرعاية ال�صحية 

يف منحنا اأف�صل �صبل احلياة، وبذلك ميّثل برنامج »حماكاة« 

ال�صابات  و  ال�صباب  م��ن  ق��اع��دة  بناء  يف  الأوىل  اخل��ط��وة 

املواطنني  املهتمني يف امتهان جمال الرعاية ال�صحية.

اإّن برنامج »حماكاة« هو جزء من حملة »�صحة« لتوظيف 

الكفاءات الوطنية حتت عنوان »لنحافظ على البت�صامة يف 

اأبو ظبي«، وقد لقت الر�صالة التي اأطلقتها »�صحة« �صدًى 

املواهب، حيث عملت  الإماراتيني ذوي  الطلبة  لدى  وا�صعاً 

على ا�صتقطابهم للعمل يف الوظائف املختلفة يف جمال الرعاية 

ال�صحية  متمثاًل يف م�صت�صفياتها يف الإمارة.

»حم��اك��اة«  برنامج  �صيعمل  ال��ق��ادم��ة،  ال�صنوات  وخ��الل 

الطلبة  من  عدد  اأكرب  ل�صّم  ال�صتيعابية؛  قدرته  رفع  على 

الإماراتيني الراغبني باأن ي�صبحوا جزءًا منه.

ملزيد من املعلومات، يرجى الت�صال ب:

�صالمة املزروعي

مدير الت�صويق املوؤ�ص�صي

smazrouei@seha.ae :بريد الكرتوين

�صركة اأبو ظبي للخدمات ال�صحية )�صحة( يف �صطور:

�صركة  )�صحة(  ال�صحية  للخدمات  ظبي  اأبو  �صركة  تعد 

وتطوير  اإدارة  بهدف  تاأ�ص�صت  م�صتقلة  عامة  م�صاهمة 

يف  العامة  والعيادات  امل�صت�صفيات  يف  العالجية  الأن�صطة 

على  باحلفاظ  )�صحة(  �صركة  وتلتزم  ظبي.  اأبو  اإم��ارة 

رعاية  خدمات  توفري  اأج��ل  من  بثبات  ال��ري��ادي  دوره��ا 

كلفة  وذات  اجلميع،  متناول  ويف  اجلودة،  عالية  �صحية 

معقولة بالن�صبة للمجتمع املحلي والإقليمي وذلك باأ�صلوب 

ي�صمن تعزيز ال�صعور بامل�صوؤولية جتاه املجتمع ويوؤمن 

ال�صحية  تكاليف هذه اخلدمات  الأفراد على حتمل  قدرة 

التي تتما�صى مع اأرقى املعايري الدولية. 

ومتتلك )�صحة( وتدير 12 م�صت�صفى ت�صم نحو 2،644 

�صريرًا مرخ�صاً، واأكرث من 62 مركزًا للخدمات العالجية 

اإىل  اإ�صافة  امل�صتعجلة،  والرعاية  والأولية،  اخلارجية 

اأكرب مزودي  �صركة )�صحة( واحدة من  بنكي دم. وتعد 

ال�صرق  منطقة  يف  املتكاملة  ال�صحية  الرعاية  خدمات 

من  اأك��رث  ت�صم  التي  موظفيها  �صبكة  بف�صل  الأو���ص��ط 

واإداري.  طبي  وم�صاعد  وممر�صة،  طبيب،   17،000
كربى  من  عدد  مع  عديدة  ب�صراكات  )�صحة(  دخلت  كما 

والقادرة  عاملياً  املعروفة  ال�صحية  الرعاية  موؤ�ص�صات 

ال�صحية  العناية  اأنظمة  من  خمتلفة  خيارات  توفري  على 

الراقية بالن�صبة للمقيمني يف اإمارة اأبو ظبي. وت�صم هذه 

ميد�صني،  هوبكينز  جونز  العاملية  ال�صحية  املوؤ�ص�صات 

و  الطبية  فيينا  وجامعة  وفاميد،  كلينك،  وكليفالند 

فريزينيو�ص ميديكال كري.

 : اللكرتوين  موقعنا  زيارة  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد 

www.seha.ae
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في قبل  كبيرة  بصدمة  احمللي  الرياضي  الوسط  أصيب  قصيرة،  مدة 
أعقاب اإلعالن عن تعاطي بعض الرياضيني اإلماراتيني املنشطات على 
مستوى بعض العبي كرة القدم في »دوري االتصاالت للمحترفني«، 
خالل  املنشطات  اإلماراتيني  الرياضيني  بعض  تعاطي  ذلك  وسبق 
مشاركتهم في »دورة األلعاب األوملبية العربية«، التي نظمتها دولة قطر مؤخراً، وما 
حدث سواء أكان محلياً أم عربياً فإنه يعتبر إساءة لسمعة الرياضة اإلماراتية، ويعد 
أمراً خطيراً، وال يجب السكوت عليه ويستدعي التعامل بشدة وبحزم مع املتورطني 
في تعاطي بعض الرياضيني اإلماراتيني للمنشطات، واستخدام جميع الوسائل املمكنة 

للقضاء على هذه اآلفة التي تهدد سمعة رياضيينا محلياً وعربياً وقارياً وعاملياً.
وتأسيساً  على ذلك، البد للهيئات واملؤسسات املسؤولة في الدولة، وعلى رأسها 
ر كل اجلهود واإلمكانات  »الهيئة العامة للشباب والرياضة« أن تتكاتف وتتعاون وتسخِّ
كل  متابعة  عن  املسؤولة  اللجنة  وهي  املنشطات«،  ملكافحة  الوطنية  »اللجنة  لدعم 
الرياضيني وعلى كل املستويات وفي كل الرياضات، والقيام بالكشف عليهم دورياً، مع 
العلم أنه سبق للجنة املذكورة أن قامت بإرسال قوائم باملواد املمنوع على الرياضيني 
استخدامها، وكانت قد أوصت في أكثر من ورشة عمل بأن يكون الكادر الطبي في 
أي ناٍد رياضي في الدولة هو املسؤول عن متابعة كافة الرياضيني، حتى وإن راجع 
الالعب الرياضي عيادة أخرى ألي سبب ما، فال بد أن يكون طبيب النادي الذي ينتمي 
إليه هذا الالعب مطلعاً على كل األدوية التي وصفت له، وذلك لتفادي األخطاء غير 

املقصودة التي يكون ضحيتها الالعب نفسه.
االحتادات  بعض  تقوم مبحاسبة  أن  والرياضة  للشباب  العامة  للهيئة  البد  كذلك 
املنشطات،  اإلماراتيني  الرياضيني  بعض  تعاطي  في  واملتورطة  املسؤولة  الرياضية 
الرياضة  سمعة  حساب  على  كانت  وإن  اإلجنازات،  حتقيق  سوى  يهمها  ال  والتي 
اإلماراتية، على أن تكون هذه احملاسبة علنية وتنشر عبر وسائل اإلعالم، مع حرمان 
ومعاقبة  الرياضي،  اإلداري  العمل  في  االستمرار  من  متورط  رياضي  مسؤول  كل 
تلك العناصر إن ثبت تورطها في هذا األمر لتكون عبرًة للجميع، كما نطالب »اللجنة 
الوطنية ملكافحة املنشطات« بأن تقوم باإلعالن عن اسم أي العب رياضي متورط في 

تعاطي املنشطات، مهما كانت األسباب واملبررات املقدمة.

آفــة الُمنشطات

علـي حــميـد

Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معلــق ريا�شـــي



من المالعبمن المالعب
اإ�صراف: كفاح الكعبي - دبي

َتدهور العالقات بني جماهري االأندية من وجهة نظر امل�شجعني.

يوم  بعد  يوماً  ي��زداد  املالعب  شغب  أن  يبدو 
واألسباب كثيرة ومتعددة، فبعض األحيان التعصب 
بعض  وفي  اخلسارة  تقبُّل  عدم  األحيان  وبعض 
كثيرة  أحياٍن  وفي  املشجعني  ثقافة  ِقلة  األحيان 
أدت  وقد  املالعب.  في  الكافي  األمن  وجود  عدم 
كوارث،  إلى  األخيرة  السنوات  في  العوامل  هذه 
وغيَّرت صورة الرياضة من هواية ولعبة ورياضة 
ُتدر املاليني إلى أداة للخصام والفرقة، بل حتولت 
موخراً  حدث  كما  للقتل  كأداة  األحيان  بعض  في 
لقاء  الشقيقة مصر وفي مدينة بورسعيد في  في 
املصري البورسعيدي واألهلي والذي راح ضحيته 

في  أما  جريح..  األل��ف  على  يزيد  وما  قتيالً   74
بني  اخلالفات  ِحدة  زادت  فلقد  احمللية  مسابقاتنا 
جماهير بعض الِفرق رغم الشعارات اجلميلة التي 
فبعض مشجعينا خالل  املشجعني،  روابط  ترفعها 
الشغب  حاالت  من  الكثير  في  دخلوا  املوسم  هذا 
هي  فما  وجماهير،  ومدربني  وإداري��ني  حكام  مع 
األسباب الكامنة وراء هذه التجاوزات هذا املوسم، 
لذلك كان ال بد ل� »999« أن تتجه لعشاق ومشجعي 
املشاكل  أسباب  ملعرفة  ومحبيها  اإلماراتية  الكرة 
األندية  العالقات بني جماهير  إلى سوء  أدت  التي 
ولنعرف أسباب املشكلة وجذورها وطرق الوصول 

روابط  إلى  توجهنا  أسرع وقت ممكن.  حللها في 
املشجعني في األندية ملعرفة أسباب اخلالف وكيفية 
إصالح ذات البني خصوصاًً وأن رياضتنا -واحلمد 
لله- ليس فيها عنف أو خروج عن السيناريو الذي 

يحدثه املشاغبون في بعض الدوريات العاملية.
 

االإعالم ه� ال�شبب! 

هيئة  عيناوي وسكرتير  ُمشجع  الظاهري  عبيد 
هو  اإلعالم  لي،  بالنسبة  يقول:  العيناوية  الشرف 
سبب أغلب مشاكل املشجعني هذا املوسم، ألنه يركز 
على السلبيات واملشاكل بني املشجعني ويضّخمها، 
كذلك فإن اجلهاز الفني في بعض الِفرق يبالغ في 
وكان سالحه   األخرى  الِفرق  ويستفز  تصريحاته 
اإلعالم. أضف إلى ذلك انفتاح اجلماهير على املواقع 
والشحن  و»تويتر«  »فيسبوك«  مثل:  االجتماعية 
املباريات احلّساسة واجلماهيرية  الزائد قبل وبعد 
بة قبل اللقاءات  مما يؤدي الحتكاك اجلماهير املُتعصِّ

شغب 
المالعب..
 إلى أين؟ 

بني الفريقني. وبالتاكيد هيَّجت تصريحات 
مارادونا وكوزمني األوضاع، وأعتقد أن 
ابتعاد الوصل عن املنافسة قلل من التوتر 
يزداد  فالتوتر  الفريقني،  ُمشّجعي  بني 
ففي  بسيطاً،  النقاط  فارق  يكون  عندما 
هذه األيام زادت حوادث الشغب بسبب 
الكاميرات  عدد  وزيادة  املباشر  النقل 
والتحليل الفوري، واالسوأ هو التركيز 
سير  أثناء  وأخطائهم  احُلكام  على 
املباريات وهذه سلبية كبيرة فأنا ضد 
وجود حكام ُيقيِّمون أداء احَلكم أثناء 
لعب املباريات. يجب أن ُيرِّكز  اإلعالم 
على اإليجابيات وليس على السلبيات، 
ألنه بذلك يثير اجلماهير ويستفزهم، 
يضر  اإلثارة  على  اإلعالم  فاعتماد  
برامج  وخصوصاًً  ودورينا  بفرقنا 
التحليل بكافة أنواعها فهذه البرامج 
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العقيد: عبد امللك جاين

ali_humaid99@hotmail.com

أين
القصور؟

أكل وشحم ونوم!
إذا كنا ننظر للثقافة من منظور التطور والتقدم واألخذ مبا 
باستخدام  أو  احلياة  أسلوب  في  سواء  وجديد  حديث  هو 
فهذا  واإلجراءات،  األمور  احلديثة إلدارة وتسيير  الوسائل 
شيء جميل والكل ُيثني عليه ، ولكن يجب االنتباه إلى أن 
هناك دراسة حديثة أكدت بأن أعلى الكتب مبيعاً في أسواق 
اإلمارات هي كتب الطبخ وكتب إنقاص الوزن والتخسيس 
ثقافتنا  أن  يعني  مما   ، األح��الم  تفسير  وكتب  والريجيم 
هي ثقافة ) أكل وشحم ونوم (، وهذا يعني بأن الرياضة 
برنامج حياتنا  اإلعراب في  لها موقع من  ليس  الترويحية 
والذين  املؤسسي  أم  الفردي  املستوى  على  سواء  اليومية 
واملناسبات  والبطوالت  املسابقات  سوى  هم  لهم  ليس 
في إيجاد  الذين يفكرون كثيراً  التنافسية بخالف اآلخرين 
أكبر رقعة من املناسبات واملنافسات الترويحية في البرنامج 
تعاني  املجتمع  أف��راد  من  قلة  عندهم  فنجد  للدولة،  العام 
بينما نحن نعيش في  املختلفة،  الصحية  السمنة والوعكات 
تنافس شديد مع دول العالم رغبة في احلصول على املراكز 
األولى في السمنة والسكر والضغط واألزمات القلبية وكل 
ذلك بشهادة األمم املتحدة )فمثالً يوجد واحد من كل أربعة  

أطفال في املراحل االبتدائية يعاني من السمنة املفرطة(.
ومن الكتب األخرى األكثر مبيعاً كتب تفسير األحالم، فلك 
أن تعلم بأنه في التاريخ اإلسالمي لم يكن هناك سوى ستة 
مفسرين لألحالم وأما اليوم ففي كل شارع وفريج عشرة 
من املفسرين .... لقد كثرت األحالم في أيامنا هذه ألن أمة 
العرب نائمة وفي سبات عميق فالكل يحاول التطور ويعمل 
ويستكشف ويبحث عن كل ما هو جديد، ونحن الزلنا ننتظر 
ما تسفر عنه االستكشافات واالختراعات من النتائج، وهذا 
يدور  ما  النعلم  أننا  ما  بقدر  بكل شيء  نعرف  ألننا  ليس 

حولنا وال نعرف سوى قانون الشراء واالقتناء.
أما فيما يتعلق بكتب الطبخ فهذا شيء مميز في حد ذاته،  
القياسية  لألرقام  »جينس«  كتاب  وتصفَّحت  نظرت  فلو 
لعام 2011  فستجد بأن العرب حصلوا على املراكز األولى 
في أكبر طبق للمجبوس واألول في أضخم صحن للكنافة 
واألول في أطول كعكة باملكسرات في العالم واألول في أكبر 
أن  لالحتراف  نريد  كيف  كله:  هذا  وبعد  جماعية...  مائدة 
يشق طريقه نحو املسار الصحيح والزال تفكيرنا في بطوننا 
املسكني  االخطبوط  فننتظر  املفسرين  أجواء  نعيش  والزلنا 
الفرصة في  ملنتخباتنا  وتوقعاتنا، وهل  نتائجنا  يحدد  لكي 
اجتياز املراحل املتقدمة من التصفيات النهائية في البطوالت 

املختلفة؟!.
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اجلماهير  تثير  التي  املشاكل  على  الضوء  ُتسلِّط 
هذه  كل  أن  واملشكلة  وتستفزهم،  املشاكل  وتزيد 
والسلبيات،  املشاكل  عن  تتحدث  مجتمعة  البرامج 
فاالنتقاد  املشاكل  لهذه  حلول  أي  ُتقّدم  ال  ولكنها 

سهل ولكن املشكلة في إيجاد احللول. 

انحياز اللجان  

»جروب  عضو  عبدالباسط  صالح  عبداملجيد 
التراس« أو »جنون الوصل« يقول: جماهير الوصل 
ثقافة  الدولة  جماهير  أكثر  هي  انحياز  وب��دون 
فنحن  احلديثة،  التشجيع  أساليب  على  وانفتاحاً 
و»بالتيفو«..  »بالبانرات«  شيء  كل  في  متميزون 
التي  اجلميلة  والعبارات  الرائعة  اللوحات  تلك 
يدفعه  لفريقها مما  اجلماهير عن حبها  فيها  ُتعبِّر 
انحيازاً  ليس  وه��ذا  والتفّوق،  والفوز  للمنافسة 
جماهير  أغلب  اعترافات  ولكنها  الوصل،  جلمهور 
من  خرجنا  فلقد  اجلماهير،  هذه  بتفوق  الدولة 
عباءة األغاني واألهازيج التقليدية ألناشيد خاصة 
بصوت  اجلماهير  كل  وترددها  تعرفها  بالوصل 
واحد. ونحن األكثر تنظيماً وحماساً بني اجلماهير 
فمنذ  ليس ظاهرة جديدة  والتعصب اجلماهيري   ،
أفراد  عون  التعصب، فاملشجِّ اللعبة ولد  والدة هذه 
وأمزجة وثقافات مختلفة كل واحد ُيعبِّر بطريقته. 
فهو  الوصل  جماهير  إثارة  في  األبرز  السبب  أما 
وجماهيره  الوصل  مع  اللجان  بعض  عدالة  عدم 
خصوصاًً جلنة االنضباط، فدائماً ما تكون القرارات 
عليها  أُعتدي  التي  هي  جماهيرنا  أن  رغم  ضدنا 
في أكثر من حالة خصوصاً في مباراة العني في 
القطارة وضد اجلزيرة ،فعندما يكون القاضي وهي 
جلنة االنضباط ال تتمتع بالعدالة واملنطقية وجتامل 
أندية على حساب أخرى فكيف نطلب من اجلماهير 

أن تلتزم وأال تغضب وُتعبِّر عن غضبها؟

ويواصل عبداملجيد حديثه قائالً: أضف إلى ذلك 
أخطاء احلكام الكثيرة واملؤثرة والتي غيرت نتائج 
وسائل   بعض  أن  إلى  باإلضافة  املباريات،  بعض 

اإلعالم طمست احلقائق بخصوص جماهير أندية 
معينة بالذات بينما تتحامل على جماهيرنا، لذلك فإن 
للتعبير عن  اجلماهير  يدفع بعض  بالظلم  الشعور 
غضبها بطرق مختلفة قد تخرج عن اإلطار املعهود. 
لقد احتضنا جماهير العني في زعبيل وأكرمناهم، 
ولكننا عوملنا بأسلوب وحشي وتعرضنا للضرب 
واإلهانة من بعض اجلماهير وفي النهاية جاء قرار 
جلنة االنضباط لصالح العني دون إعطائنا الفرصة 
حارسنا  إن  بل  النفس،  عن  الدفاع  أو  ال��رد  في 
َتعّرض للسب والشتم دون أن ُيحرك أحد ساكناً، 
وال أعتقد أن ابتعادنا عن املنافسة ساهم في تهدئة 
حُتب  متحمسة  جماهير  ،فنحن  عينا  ُمشجِّ خواطر 

فريقها وتبقى معه في الفوز واخلسارة.

جماهري ُم�شتاأجرة 

في  ليست  املشكلة  قائالً:  عبداملجيد  ويواصل 
املُستأجرة  اجلماهير  في  ،املشكلة  املنصة  جماهير 
تفقه  وال  باملال  بتأجيرها  الفرق  بعض  تقوم  التي 
شيئاً في ثقافة الفوز واخلسارة وهي ُمتعصبة من 
بتوفير  فهو  اجلماهير  ملشكلة  احلل  أما  َفهم،  غير 
العدالة في التعامل مع كل اجلماهير وعدم االنحياز 
ألندية على أخرى ،كذلك اعتب على بعض وسائل  
اإلعالم التي ال تقوم بنقل األحداث كما هي بل تزيد 
عليها بعض الرتوش واإلثارة وُتغيّر من قصصها 
لصالح اإلثارة، فيجب احتواء املشكلة أوالً قبل أن 
إلى  تكبر ومعاملة اجلماهير باملثل وعدم االنحياز 
طرف على آخر خصوصاًً بالنسبة للجنة االنضباط 

وجلنة دوري احملترفني بالذات.

التحكيم �شبب امل�شاكل!

ع يطلق على نفسه  سلطان أحمد احلمادي ُمشجِّ
أينما  فريقه  مباريات  ويتابع  القدم«  لكرة  »عاشق 

كانت يقول إنه ال يقبل أبداً أن تقوم بعض األندية 
وجماهيرها باستفزازهم وحتديد عددهم ووضعهم 
ومشاهدة  رؤي��ة  فيها  يستطيعون  ال  أماكن  في 
املباريات بوضوح وأنه من حقه أن يتعصب لناديه 
املشاكل  أن  ويعتقد  للجميع«،  مشروع  حق  »فهذا 
حُتل  صغيرة  مشاكل  هي  اإلم��ارات  جماهير  بني 
بسرعة وأنه رغم صغر املشجعني إال أنهم يتقبلوا 
اخلسارة رغم أنها توجع ،ولكن اإلشكالية الكبرى 
هذه السنة هي التحكيم وأخطاء احلكام القاتلة التي 
غالباً ما تتسبب في غضب اجلماهير، فبعض احلكام 
بأخطائهم خطفوا فوزاً مستحقاً من فرق في هذا 

املوسم وغيّروا نتائج العديد من املباريات.

ف�ز وخ�شارة 

العني  نادي  ُمشّجعي  أشهر  أحد  هو  »الُعمدة« 
واملشجعني  التشجيع  مشكلة  إن  يقول:  واإلمارات 
السبب  ولكن  سبب،   من  أكثر  لها  السنة  ه��ذه 
الرئيسي أن كل مشجع قبل بداية املوسم يعتقد أن 
فريقه سيخطف البطولة، خصوصاًً هذا العام، ألن 
األندية استعدت للموسم بشكل غير عادي بتعاقدات 
بالدوري،  الفوز  والهدف  وجديدة  كبيرة  وأسماء 
ولكن عند اخلسارة يصدم البعض فتكون النتيجة 
مشاحنات وشغباً قبل وبعد املباراة، فالبعض ليس 
لديه ثقافة الفوز واخلسارة بغض النظر عن العرض 
املشجعني  هؤالء  أنصح  وأنا  ِفرقهم،  ُتقدمه  الذي 

بالبقاء في بيوتهم أو في املقاهي ملتابعة املباريات.
هذه  الشغب  زيادة  سبب  أن  العمدة:  ويضيف 
األندية  أن  املنصرمة  السنوات  من  أكثر  السنة 
كبار  مدربني  مع  وتعاقدت  جيد  بشكل  استعّدت 
أجانب  والعبني  وكيكي  وكوزمني  كمرادونا  عاملياً 
ُمتميِّزين فأصبح لدى اجلميع احُللم بالفوز وحني 
ال يتحقق ذلك »يثور البعض ويزعل ويتسبب في 

الكثير من املشاكل!«.
جماهير  من  ِقلة  هناك  قائالً:  العمدة  ويواصل 
أنها  تعتقد  كانت  التي  وخصوصاً  األندية  بعض 
في  ساهمت  بل  القلة،  هذه  ُتفلح  ولم  ستنافس 
،فحاولوا  اخلسارة  يتقبلوا  لم  ألنهم  التوتر  زيادة 
االصطياد في املاء العكر والتشويش على إجنازات 
مسيرة  سيوقفون  أنهم  منهم  ظناً  األخرى  الِفرق 
مع  وقوفها  تواصل  العني  جماهير  ولكن  النجاح، 
العروض  أحلى  السنة  هذه  يقدم  ال��ذي  فريقها 
داخل وخارج امللعب، لذلك فإن جناحات جماهيرنا 
لم تكن في التشجيع بل في املبادرات االجتماعية 

عني وتكرمي رموز  التي تخفف التوتر بني املُْشجِّ
الكرة في اإلمارات.

الت�شجيع اأخالق 

في  القدم  كرة  عي  ُمشجِّ أشهر  من  »عنتر« 
نادي الشعب ومنتخب اإلمارات يقول عن هذه 
املشكلة: أيام زمان كان املشجع يشجع بسبب 
القميص والوالء للنادي وحبّاً في فريقه، وكانت 
التشجيع،  في  وأسلوب  رياضية  أخالق  هناك 
أخالق  عندهم  ما  املشجعني  بعض  األيام  هذه 
واخلسارة،  الفوز  ثقافة  وماعندهم  رياضية 
باخلسارة  التفكير    عليهم  يتعني  وبالتالي 
قبل الفوز وتهيئة أنفسهم حتى ال يتعرضون 
ع  لصدمة. ويتابع: أيام زمان كان الالعب واملُشجِّ
ب يوم يخسر، اآلن يطلعون  يزعل ويبكي ويعصِّ
وجوههم،  متأل  واالبتسامة  يضحكون  وهم 
والشتم  السب  عن  يبتعد  أن  يجب  فالتشجيع 
إخواننا  اآلخر  النادي  ومشجعو  والتجريح، 
اجلدد  املشجعني  فبعض  وأصدقاؤنا،  وربعنا 
الذين لم يلمسوا الكرة بأقدامهم متعصبون على 
الفاضي، وال يفهمون معنى التشجيع احلقيقي، 
ألنهم متعصبون ومتشنجون، ويعتقدون أنهم 
محبتهم  عن  ُيعبِّرون  املشاكل  إثارة  بواسطة 
بني  املشاكل  واخ��ت��الق  بالصريخ  ألنديتهم 
اجلماهير  قبل  الالعبني  على  اجلماهير، ويجب 
بتصرفاتهم  للمشجعني  أعلى  مثالً  يكونوا  أن 
داخل وخارج امللعب، و يجب أن نشجع نادينا 
بدون أن نكره األندية األخرى، ويجب أن نردد 

»مبروك« للفائز و»حظاً أوفر«  للخاسر.

ِقلة الثقافة وَكثـرة املتطفلني 

خالد الشعباوي أحد مشجعي نادي الشعب 
وعاشق لكرة القدم يقول: إن اإلشكالية األولى 
هي في قلة ثقافة اجلماهير ووعيهم خصوصاًً 
من الشباب واملراهقني عكس جمهور أيام زمان 
وال��والء  التشجيع  يعرف  كان  ال��ذي  الواعي 
األحذية  ورمي  والسب  بالشتم  ليس  للنادي، 
احلكم،  أو  اخلصم  الفريق  العبي  وجتريح 
فمشكلة اجلماهير اجلديدة أنها ُمتحمسة أكثر 
أن  يجب  أنه  تعرف  وُمتعصبة وال  الالزم  من 
هما  االثنني  وأن  الفوز  قبل  اخلسارة  تتقبل 

وجهان لعملة واحدة.
ويضيف خالد: أن بعض البرامج التلفزيونية 
اجلماهير  بني  التوتر  زي��ادة  أسباب  أحد  هي 
وإشعال الفتنة وسبب في زيادة اخلالفات بينها 
بسبب التركيز على السلبيات وتعميق اخلالفات 
النظر  أن دورها هو تقريب وجهات  بينها مع 
بشكل  الرياضة  حب  في  اجلماهير  وتوحيد 
عام، فبعض املشجعني يخرج في هذه البرامج 
ويستفزهم  األخرى  األندية  ُمشجعي  يتحدى 
قبل املباريات فيتولد توتر داخل وخارج امللعب 
تكون نتائجه الشغب، لذلك فإن توعية اجلماهير 
واملراهقني  اليافعني  وخصوصاًً  احل��ل  هي 

واملتحمسني لدرجة التعصب.

عبيد الظاهري عنتر بن بيات

�سبب زيادة ال�سغب هذه 

ال�سنة اأن الأندية ا�ستعدت 

ب�سكل جيد، فاأ�سبح لدى 

اجلميع احللم بالفوز وحني 

ل يتحقق ذلك، يثور البع�ض 

ويت�سبب بامل�ساكل!

-  حممد را�سد الظاهري »العمدة«



من المالعبمن المالعب

خـــبر و تعليق

احملترفني  دوري  في  أندية   9 قبل  من  واسعة  حتركات  شهدت  الشتوية  االنتقاالت  فترة 
التي  األماكن  في  احملليني  الالعبني  بعض  واستقطاب  األجانب  العبيها  بعض  أو  كل  لتغيير 
تعاني منها بعض الفرق بوجود نقاط الضعف وذلك إلصالح اخللل بعد انتهاء الدور األول. 
ثالثة أندية فقط لم تقم باستبدال أي من العبيها أو مدربيها وهي: »العني واجلزيرة والوحدة«.
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الثمانينات  الع��ب��ي  أش��ه��ر  م��ن  الع���ب  ه��و 
الوطنية  ومنتخباتنا  النصر«  »بنادي  والتسعينات 
ومن  رياضي،  ومحلل  وإداري  وُم��ّدرب  املختلفة، 
في  اإلم��ارات  دولة  في  الوسط  أشهر العبي خط 
والكأس  الدوري  النصر  مع  الذهبي،حقق  عصرها 
اجليل  في  زمالئه  مع  ووص��ل  مرة،  من  وألكثر 
الذهبي ألهم إجنازات الكرة اإلماراتية وهو: التأهل 
»لكأس العالم« في 1990 بإيطاليا... نعم هو الكابنت 
اإلماراتية،  الرياضة  أعالم  أحد  عبدالرحمن محمد، 
فالحقها  اعتزاله  بعد  القدم  ك��رة  من  يتعب  لم 
كمدرب وكحكم وكإداري وأخيراً كمحلل رياضي، 
احملترفني  دوري  في  النصر«  »نادي  صوت  فهو 
واملتحدث باسم النادي وما زال أحد رواد التحليل 

الرياضي في العديد من القنوات الرياضية.
الِسنية  املراحل  في  تدرج  محمد  عبدالرحمن 
بنادي النصر إلى أن وصل للفريق األول ثم ملنتخب 
اسمه  ارتبط  وقد  العسكري  واملنتخب  اإلم��ارات 
مباراة   80 وله  النصر  مع  اإلجنازات  من  بالعديد 
ل فيها 15 هدفاً حيث كان العباً أساسياً  دولية سجَّ
لفترة طويلة، وقد شارك في  في فريقه واملنتخب 
أكثر من دورة للخليج والبطوالت اآلسيوية، إال أن 
إليه مع  الوصول لكأس العالم كان قمة ما وصل 

املنتخب اإلماراتي.
أنه كان  الطريف في ذكريات عبدالرحمن  ومن 
منذ صغره يعشق التحليل والتعليق الرياضي، فلقد 
امللعب يوم كان  لقاءات مع زمالئه في  كان يعمل 
العباً، لذلك فلقد اجته باإلضافة للتدريب واإلدارة 
وعمل  ضالته،  وجد  حيث  الرياضي  التحليل  إلى 
في بداياته مع قناتي: »دبي وأبوظبي« الرياضيتني 
لتحليل  والشوتامي«  و»اجلزيرة  سي«  بي  »إم  ثم 
جتارب  لعبدالرحمن  وللعلم  اإلجنليزي.  ال��دوري 
سابقة في الغناء وهو صديق قريب للفنان عبدالله 

باخلير حيث يعشق االثنان نادي النصر منذ فترة 
طويلة.

أن  البعض،  يجهلها  التي  املعلومات  وم��ن 
عبدالرحمن محمد يعمل في األساس برتبة عسكرية 
بدائرة الهجرة واإلقامة بدبي وميارس عمله بشكل 
التحليل  إلى  باإلضافة  طويلة  سنوات  منذ  رائع 

واملتحدث الرسمي باسم »نادي النصر«.
محمد  عبدالرحمن  قلب  إلى  ُقرباً  الالعبني  أكثر 
وخالد  عبدالكرمي خماس  زمالؤه  كان  النادي  في 
وعدنان  خميس  فهد  املنتخب  وف��ي  اسماعيل، 
الطلياني،     للعلم جنمنا اليوم من القالئل الذين 
أنهوا مسيرتهم الكروية وظلوا قريبني من الرياضة 
التي  الناجحة  النماذج  وأحد  الرياضي  واإلع��الم 

تفخر بهم الكرة اإلماراتية.

إن قيام 9 من أندية الدولة احملترفة، بتغيير بعض أو كل العبيها األجانب،بعد انتهاء الدور األول 
من الدوري فقط، كلف ويكلف هذه األندية وميزانياتها الكثير، ويعتبر إهداراً لألموال العامة ويسبب 
أزمات للكرة اإلماراتية ويساعد في تدهور مستوى الدوري وبالتالي املنتخبات الوطنية، لذلك يجب 
محاسبة اإلدارات واللجان التي تقوم باختيار هوالء الالعبني وتفشل في حتقيق األهداف املرجوة 
وتفقد ِثقة اجلماهير واملسؤولني وتهز شعار االحتراف الذي يجب أن يحقق أرباحاً وال يعاني من 

اخلسائر املتواصلة واملستمرة.

آالف  والعشرة  آالف  اخلمسة  إلى  جماهيرنا  أعداد  تصل  أن  نتمنى  نحن 
وهم بِفرقهم يتعدون األربعني والثمانني ألفاً.. بالتأكيد مستوى الكرة عندهم 
يتفوق علينا مبئات املرات، ألن مالعبنا يتوفر فيها كل شيء عدا املستوى اجليد 
واجلماهير،  لذلك يجب إعادة اجلماهير للمالعب حتى نستطيع بناء كرة قدم 

ناجحة ونحقق اإلجنازات.

من الظلم أن يقوم »االحتاد الدولي لكرة القدم« مبنع املرأة من اللعب باحلجاب، واألمر 
إعطاء  عدم  تعني  ال  فاحلشمة  األلعاب،  كل  وفي  الرياضية  االحتادات  كل  على  ينطبق 
فاملرأة جزء ال  البطوالت،  والتنافس على  الرياضة  املسلمات مبمارسة  الفرص لالعبات 
يتجزأ من املجتمع ومن حقها ممارسة الرياضات بكافة أنواعها والتنافس حلصد امليداليات 
مع التزامها بحشمتها ووقارها، فممارسة الرياضة ليس بذخاً كما يعتقد البعض بل هي 
باإلضافة إلى كونها هواية فهي حتافظ على صحة املرأة من األمراض والسمنة التي ُيكلف 

عالجها مئات املاليني سنوياً.

ذكريات المالعب

اجلماهيري  احلضور  معدل  في  جديداً  قياسياً  رقما  األملاني  ال��دوري  َضرب 
للمباريات هذا املوسم بأكثر من 45 ألف متفرج في كل مباراة وهو رقم قياسي يسجل 
ألول مرة في تاريخ كرة القدم ولم يصل أي دوري في العالم ملا وصل إليه معدل 

احلضور اجلماهيري في الدوري األملاني.
 83850 مبعدل  حضوراً  األكثر  »برشلونة«  جماهير  كانت  األندية  مستوى  وعلى 
ألف متفرج في كل مباراة وهو رقم ليس بغريب على جماهير برشلونة وسبق أن 

جتاوزوا هذا الرقم.

أعرب الصيني زهانغ جيلونغ القائم بأعمال رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم عن دعمه 
إلعادة النظر في قاعدة ارتداء احلجاب في املباريات من املجلس الدولي لكرة القدم، وذلك قبل 

اجتماع األخير في آذار )مارس( احلالي في لندن.
وقال جيلونغ: »العديد من العبات كرة القدم في »آسيا« يضعن احلجاب«، مضيفاً »أمتنى أن 
يقوم املجلس الدولي بدعم االقتراح امُلقدم إلى »الفيفا« من أجل مراجعة هذه املادة، والسماح 

للنساء بلعب كرة القدم وهن يضعن ِغطاء للرأس«.
وتابع: »زمالئي في املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم يدعمون بقوة هذه الفكرة من 
أجل مراجعة القاعدة، وأعتقد أن هذا األمر هو ملصلحة العبات كرة القدم في كافة أرجاء العالم«.

ُمطبل..  أو  محل���ل..  هو 
أو ُمهل���ل، فلق���د أصبح من 
الش���خصيات الكاريكاتيري���ة 
الب���ارزة في س���احة التحليل، 
وس���ماه البعض بفاكهة البرامج 
التحليلية، فهو خبير في الردود 
الهزلية، وطريقت���ه في احلديث 
والردود تغل���ب عليها العصبية 
والعشوائية والردود العاطفية، 
فهو مس���تعد في كل األوقات 
وآرائه بطريقة  أفكاره  لتغيير 
بع���ض  فف���ي  دراماتيكي���ة، 
احلديث  محللنا  يب���دأ  األحيان 
في رأي، وفي نهاي���ة احلوار ينتهي 
إل���ى رأي متناقض م���ع الرأي األول 
في االجتاه وم���واٍز له في القوة. لقد 
حيّر األلباب وس���لب عق���ول األعداء 
واألحب���اب، فليس ف���ي موقفه ثبات، 
املهم من احلديث، إثب���ات الذات فهو 
قمة ف���ي التناقضات،يق���ال والعهدة 
على الراوي، والراوي يعش���ق كشف 
املخفي من مصائب الساحة الرياضية 
والب���الوي، إن ش���طحات الرجل في 
ش���طحات  تفوق  األحي���ان  بع���ض 
»احل���الج« في الطرافة واالنبس���اط 
وامل���زاج، فهو خبير في املناقش���ات 
البيزنطية، يقال إن���ه توقع في بداية 
أحد املواس���م أن يفش���ل أحد الفرق 
في احتالل مكان ب���ارز في الدوري 
ففاز الفريق بالدرع، فاعترف احلبيب 
بخس���ران الرهان وبأنه رس���ب في 
االمتح���ان، وأن توقعات���ه كانت في 
خبر كان، وفي نهاية املوسم شّغلوه 
كخبير ليعلّم���وه أنه ملك في التطبيل 
والتزمير ال ف���ي الرياضة والتحليل، 
فه���و قمة ف���ي التناقض���ات ويؤمن 
بالثابت واملتغير، وميارس جلد الذات 
ينس���ى  قلبه طيب وبس���رعة  ولكن 
اإلحباط  ليخرج من حالة  الصدمات، 
حلالة حب الذات. صار أشهر من نار 
على علم، بس في الضحك والفرفشة 
والت���ردد والنكات وتغيي���ر املواقف 
بس���رعة وال يع���رف الندم،البع���ض 
ق���ال عن���ه »مين���ون« والبعض قال 
»ش���يطون« بس ف���ي اإلضحاك هو 
مضمون، صار ُمس���لينا في املجالس 
وآراؤه تتغير من اليس���ار إلى أقصى 

اليمني في ملح البصر.
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ضت عنها تغييرات عديدة ال نعلم إن كانت في صالح أو ضد  مضى عام وأكثر على قيام الثورات العربية ومتخَّ
الشعوب التي انتفضت لتغييرات سياسية واقتصادية كانت تتطلع إليها على أرض واقعها. وفي ِخضم هذه الثورات 
والتغييرات كان بعضهم يطرح تساؤالت حول »الربيع العربي« وأثره على دول اخلليج التي لم َتسلم بعضها من 
تظاهرات واحتجاجات ومطالبات ببعض التغييرات السياسية، والتي كانت اإلمارات بعيدة عنها كل البعد ألسباب ال 
تخفى على اجلميع، وهي أن اإلمارات لم تكن بحاجة إلى »ربيع عربي« أو أي فصل لتبدأ فيه التغييرات السياسية 
واالقتصادية، فقد بدأت ذلك منذ سنوات طويلة وفق منهج وبرنامج واضحني وسياسة يدركها من هو خارج الدولة 
ومن في الداخل، إذ وضعت وفق األهداف والطموحات والتطلّعات واحلاجات من دون تصنّع أو تكلّف. سياسة اإلمارات 
واضحة في حتقيق االستقرار ملواطني الدولة ومن خالل تقدمي كافة احلقوق التي نص عليها دستور دولة اإلمارات 
العربية املتحدة في كافة املجاالت، والتي تسعى الدولة من خالل احلكومة إلى ِخدمة مواطنيها الذين تعدهم أولوية، 

وتعد االستثمار فيهم واجباً.
ما نتحدث عنه ال يأتي ضمن األساليب اإلنشائية أو اإلشادة التي ال تأتي في َمحلّها، بل من واقع مايراه وما يعيشه 
املواطن اإلماراتي. وقد يكون من املناسب املرور على برنامج الزيارات التي يقوم بها الفريق أول سمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ملختلف مناطق الدولة، واستقباله املواطنني في 
مجالسه التي أقامها في تلك املناطق بعيداً عن إمارة أبوظبي، والتي أكد فيها للجميع ِحرص احلكومة الرشيدة على 
تلبية احتياجات املواطنني والوقوف على قضاياهم وهمومهم، وهو األمر الذي رمبا لم تعهده احلكومات العربية أو حتى 
األجنبية، في حني أنه أمر عهدناه كإماراتيني منذ زمن املؤسسني الحتاد دولة اإلمارات، إذ إنهم لم ينتظروا الشعب 
يأتيهم فحسب ملواقعهم للتحدث عن حاجته أو للتعبير عن واقعه، بل حتّركوا من مختلف املواقع إلى مواقع مختلفة 
للوقوف على حاجاته والتعّرف على طموحاته وآماله، وهذه هي القيم التي ترّبى عليها أبناء اإلمارات والتي ال تأتي من 

فراغ بل تنبع من قيم دين وأعراف اجتماعية وتاريخية تبقى دائماً محل اعتزازنا. 
اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأخيه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وإخوانهما أصحاب 
السمو أعضاء املجلس األعلى حكام اإلمارات، َيسعون لبذل كافة اجلهود من أجل خدمة املواطنني وراحتهم وتوفير 
لراحة كل من ُيقيم على أرض الدولة بدليل تنوع اجلنسيات  احلياة الكرمية والرفاهية لهم، بل إنهم يسعون أيضاً 
وأعداد املقيمني على أرض الدولة واألوضاع املعيشية التي يشعرون من خاللها باالستقرار لهم وألسرهم، وما حتقق 
في األربعني سنة ال يعد شيئاً يسيراً بل عجزت عن حتقيقه دول فاقت اإلمارات في تاريخها وإمكاناتها، ما يستدعي 
تثمني كل ذلك، وضبط النفس واحتساب احِلكمة والعقل في كل خطوة نخطوها، وفي كل عمل ننجزه، وفي كل كلمة 
ُنعبِّر بها عن تقصير أو ثغرة نرى أنها تسترعي االنتباه إليها وجتاوزها، فالثورات ليست ِسمة تناسب مجتمع اإلمارات.

الشاهد في حديثنا عن »الربيع العربي« وزيارات أصحاب السمو من الشيوخ، وكيف أن اإلمارات بعيدة عن الثورات 
وما متخض عنها ال يعني أننا َنّدعي مثالية دولتنا ومجتمعنا وعدم وجود جوانب قصور مازالت حتتاج ألن متر عليها 
ِخطط التنمية الشاملة وأن تشملها اإلمكانيات التي سخرتها الدولة لتكتمل تلك التنمية، لكننا نتمنَّى أن يكون احلديث 
عن جوانب القصور بكثير من التعّقل، وأن تكون املطالب بأي تغييرات سياسية واقتصادية بِحكمة اعتدنا وترّبينا عليها 

للحفاظ على كل ما حتقق من إجنازات على أرض الدولة. 

اإلمارات في ربيع دائم

ع�شو �شابق يف املجل�س الوطني االحتادي

maysarashed@gmail.com


