


عملية حترير رهينة اإماراتي يف نيجرييا كانت ر�سالة ق�ية وم�ؤثرة، مفادها اأن الدولة ال 

تخ�سع للإرهاب واالإرهابيني وابتزازهم، وهي ر�سالة وجهتها الدولة يف مثل هذا ال�قت من 

العام املا�سي حينما حّررت �سفينة اإماراتية خمط�فة من قبل قرا�سنة �س�ماليني يف املحيط 

الهندي.

لقد اأثبتت دولة االإمارات يف هذه املنا�سبة، ويف غريها من املنا�سبات اأنها حازمة وحا�سمة 

يف قرارها، واأن لها القدرة واملقدرة على ال�سرب بيٍد من حديد على كل من ت�س�ل له نف�سه 

لب�سط  ممكن  جهد  اأي  تدخر  لن  واأنها  للخطر،  وم�ساحلها  الدولة  م�اطني  حياة  تعري�ض 

�سيطرة القان�ن على اأي خمالف ومنتهك له اأينما وجد ويف اأي وقت. 

وكما بات اجلميع يعرف االآن، فقد متكنت وزارة الداخلية اأواخر ال�سهر املا�سي من حترير 

يف  طمعًا  هناك  احتجازه  بعد  نيجرييا،  يف  م�سلحني  يد  على  اختطافه  مت  اإماراتي  م�اطن 

فدية مالية قدرها خم�سة مليني دوالر، طالب بها اخلاطف�ن، من دون اأن متكنهم ال�زارة من 

احل�س�ل عليها، وقب�ست على اجُلناة.

ومتت العملية بتن�سيق مع ال�سلطات النيجريية فتم القب�ض على رئي�ض ع�سابة اخلاطفني 

وحترير امل�اطن، وعاد اإىل اأهله �ساملًا، بعد اأن احتجز هناك قرابة ال�سهرين، حينما ت�جه 

اإىل هناك يف زيارة عمل لت�قيع عق�د جتارية. 

ال���زراء وزير  نائب رئي�ض جمل�ض  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ �سيف بن  �سم�  الفريق  اأكد  ولقد 

اأينما كان�ا، م�سريًا �سم�ه اإىل االهتمام  اأبنائه  الداخلية، حر�ض قيادة ال�طن على �سلمة 

الذي اأواله قائد ال�طن، �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه 

ه بحتمية العمل على حترير الرهينة باأ�سرع وقت ممكن، ف�سًل عن املتابعة  اهلل«، حيث وجَّ

احلثيثة التي قام بها �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

جمل�ض ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، والفريق اأول �سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات امل�سلحة، لتنفيذ تلك الت�جيهات ال�سامية.

ومهارات  اأدوات  من  امتلكت  مهما  االإج��رام  ق�ى  »اإن  قائًل:  ال�طن  اأبناء  �سم�ه  وطماأن 

اإجرامية، فاإننا نبقى دومًا لها باملر�ساد، بف�سل ما متنحه لنا القيادة العليا من دعٍم وحتديٍث 

م�ستمرين«.

ال �سك اأن حر�ض القيادة الر�سيدة على اتباع منهج احل�سم وقطع الطريق على املرتب�سني 

ل له نف�سه جتاوز اخلط�ط احلمراء  باأمن ال�طن وامل�اطنني، ه� اأبلغ ر�سالة اإىل كل من ت�س�ِّ

على  م�سلحته  يف  تك�ن  لن  النتيجة  الأن  خط�ته،  على  االإق��دام  قبل  مرة  األ��ف  يفكر  ب��اأن 

االإطلق.. وله يف ذلك ِعرٌب كثرية.

وحياكم اهلل  

ال ُرضوخ لإلرهابيين
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

قسيمة اشتراك
االسم: ......................................................
الوظيفة: ....................................................
املدينة: ...................... اإلمارة/الدولة:............
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عنوان املنزل »للتسليم املباشر«:
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طريقة دفع االشتراك
1- شيك مصرفي باسم مجلة »999«

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

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

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

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

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

ن�سائح غذائية

 ملر�ض ح�سا�سية القمح 

»اإي�سلم�خريي�ض«.. 

ُكم الن�ساء!  ْ حيث حتحَ

الزالزل خطر داهم

 ال يزال يثري حرية وعجز العلماء 
رت التاريخ............. من امللعب..............ال�سرطة العاملية...............معارك �سطَّ 6450108

 

ت�سدر �سهريًا عن وزارة الداخلية

االإمارات العربية املتحدة

الهيئة االستشارية

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتيرا التحرير

اإلخراج والتصميم

الل�اء / خليل داوود بدران

العقيد / ثاين بطي ال�سام�سي

املقدم / ع��ض �سالح الكندي

ع�سام ال�سيخ

با�سل ثريا

عمر حمزة

مهن�د �س�ال�م

ه�سام عبد احلميد

املرا�سلت:

وزارة الداخلية

�ض.ب: 38999

االإمارات العربيةاملتحدة - اأب� ظبي

+971  2 هاتف: 4194488 

فاك�ض: 4194499 2 971+

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

اال�سرتاكات:

االأفراد: 50 درهمًا

ال�سركات والدوائر الر�سمية والهيئات 

وامل�ؤ�س�سات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:

8009009

هاتف: 02/6411440

فاك�ض: 02/6424842

88

92

جمعة فريوز:
اأخطر ال�سلع املغ�س��سة واملُقلدة 

هي التي تتعلق ب�سحة االإن�سان

ماذا يحدث إذا كنت مصادفة في بنك إلجراء 
معاملة مالية أو في محل لشراء قطعة من الذهب 
أو  عصابة  البنك  أو  احملل  وهاجمت  لزوجتك 

شخص مسلح، وبدأ يعيث فساداً؟
أمام  فأنت  املوقف  هذا  في  نفسك  رأيت  إذا 
التي  أبوظبي  إم��ارة  خارج  أنك  فإما  خيارين، 
سجلت خالل العامني املاضيني »صفر« بالغات 
سطو مسلح، أو أن سوء الطالع قادك للوقوع في 

حالة نادرة بالدولة.
26
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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« في املكتب اإلعالمي 
حلكومة دبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
األنباء  لوكالة  التنفيذي  الرئيس  هووجن  إمانويل  السيد  دبي  عهد  ولي 

الفرنسية »أ ف ب« والوفد املرافق.
وجرى خالل اللقاء استعراض عدد من القضايا السياسية واالقتصادية 
التنمية  في  اإلع��الم  دور  تفعيل  وُسبل  والدولية  اإلقليمية  واإلعالمية 

االقتصادية ومد جسور التواصل بني ثقافات العالم وشعوبه.
برسالة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  أشاد صاحب  وقد 
اإلعالم الهادفة واملوضوعية، معتبراً سموه أن اإلعالم مرآة العالم وعني 
املشاهد على األحداث التي جتري في أي بقعة من العالم وهو أيضاً لسان 

حال الشعوب خاصة التي ال صوت لها.
وأكد سموه أن دولة اإلمارات تفتح ذراعيها وصدرها لوسائل اإلعالم 
وتهيىء لها املساحة الكافية من حرية التحّرك والعمل من دون حواجز أو 

ُمعوقات، مشيراً سموه إلى إميانه بالرأي والرأي اآلخر للوصول إلى القرار 
والرأي السليم في شتى امليادين وعلى مختلف املستويات.

وإلى ذلك، أعرب الرئيس التنفيذي لوكالة األنباء الفرنسية عن إعجابه 
آل مكتوم ورؤيته لإلعالم  بن راشد  الشيخ محمد  السمو  بآراء صاحب 
وتقديره لدور اإلعالمي واملؤسسة اإلعالمية أو الصحافية في نقل الصورة 

والكلمة إلى املُتلقي دون محاباة أو تضليل للرأي العام.
واعتبر أن دولة اإلمارات ُتصنَّف من الدول املتقدمة جداً إقليمياً ودولياً 

في مجال اإلعالم وتقنياته ورسالته النبيلة.
وأشاد السيد هووجن باإلمكانات املتاحة في اإلمارات خاصة في دبي 
ومدينتها اإلعالمية التي توفر كل وسائل الدعم اللوجستي لوسائل اإلعالم 
السياق  هذا  في  مشيراً  والدولي،  اإلقليمي  العمل  نحو  لالنطالق  الدولية 
إلى البنية التحتية خاصة وسائل االتصال واملواصالت واملرافق اخلدمية 
ُتوفرها لإلعالميني  التي  الواسعة من احلرية  املساحة  إلى جانب  الداعمة 

ومؤسساتهم، بعيداً عن القيود واإلجراءات الروتينية املعّقدة.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« في منصة »ميدان« مبنطقة »ند 
الشبا« في دبي وفد رابطة كشافة ساحل ُعمان الذي يضم ثالثة من كبار 
الضباط اإلجنليز الذين خدموا في دولة اإلمارات قبل قيام الدولة في ستينيات 

القرن املاضي.
وتبادل سموه والوفد بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكتوم ولي عهد دبي حديث الذكريات.. إذ أعرب الضباط الثالثة الذين يتقدمهم 
اجلنرال جون ماكميالن عن اعتزازهم بالفترة التي أمضوها في اخلدمة بدولة 
اإلمارات والتي تركت أثراً طيباً في نفوسهم وذكريات لن ينسوها خاصة جلهة 
عالقاتهم اإلنسانية مع أبناء اإلمارات التي متيزت بالبساطة واالحترام املتبادل.
حضر اللقاء سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة اللواء 

محمد ظاعن القمزي وعدد من املسؤولني والضباط.

.. ويستقبل وفد رابطة كشافة ساحل ُعمان

محمد بن راشد ي�ستقبل الرئي�ض التنفيذي ل�كالة االأنباء الفرن�سية

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« كل العب من العبي املنتخب األوملبي لكرة القدم مبلغ خمسمائة ألف 

درهم تقديراً إلجنازهم بالتأهل إلى تصفيات »أوملبياد لندن 2012«.
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  وهنأ 
»حفظه الله« منتخبنا الوطني األوملبي لكرة القدم وإدارتيه الفنية واإلدارية 

والعبيه بالتأهل إلى نهائيات مسابقة كرة القدم في أوملبياد لندن.
جاء ذلك خالل استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في »قصر الضيافة« 
في املشرف.. العبي املنتخب الوطني األوملبي لكرة القدم.. بحضور سمو 
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وسمو 

الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم في املنطقة الغربية.
الوطني  منتخبنا  حققه  الذي  التاريخي  اإلجن��از  بهذا  سموه  وأش��اد 
األوملبي ألول مرة بالصعود إلى األوملبياد لرفع اسم دولة اإلمارات عالياً 
الظهور  أن  إلى  سموه  مشيراً  والدولية..  القارية  الرياضية  احملافل  في 
مختلف  في  املستويات  كافة  على  اإلم��ارات  لدولة  واحلضاري  املُتميز 
املنافسات الرياضية.. يعكس حجم التطور والتقدم الذي وصلت إليه الدولة 

في مختلف املجاالت.

وحثَّ صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« أبناءه على متثيل الدولة 
في »أوملبياد لندن« املقبل خير متثيل وبصورة ُمشّرفة تليق بسمعة دولة 
اإلمارات واملكانة التي وصلت إليها.. مؤكداً سموه أن الرياضة وحتقيق 
اإلجنازات فيها باتت اليوم مرآة تعكس الوجه احلضاري لتطور الشعوب 

وتقدمها.
الرياضة في  وأكد سموه حرص دولة اإلمارات على تنمية ورفع مستوى 
مختلف ألعابها وتأهيل شباب رياضي يتحلى بالروح العالية واألخالق احلميدة.

واعياً  وقال سموه: إن الرياضة الصحيحة ُتغذي العقل وتنّشئ جيالً 
يضع نصب عينيه سمعة وطنه وشعبه قبل أي شيء آخر.. كما أكد صاحب 
السمو رئيس الدولة حرص سموه على تقدمي الدعم ألبنائه الذين ميثلون 
الدولة في احملافل الرياضية اإلقليمية والدولية والتي من شأنها أن تسهم 
في رفع راية اإلمارات عالياً وتعكس الصورة احلضارية للدولة أمام العالم.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره ألبنائه في املنتخب الوطني األوملبي 
الرياضي  إجنازهم  على  واإلداري  الفني  اجلهازين  وأعضاء  القدم  لكرة 
الكبير متمنياً سموه لهم مزيداً من التقدم والنجاح ملواصلة األداء الرياضي 

املتميز في مختلف احملافل الرياضية اإلقليمية والدولية.

رئيس الدولة يستقبل أمير قطر
   استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله« أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة 
قطر الشقيقة في استراحة سموه في »اجلسيورة« بحضور سمو الشيخ 
سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة والفريق أول 
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات املسلحة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم في 

املنطقة الغربية.
صاحب  بأخيه  اللقاء  بداية  في  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  ورحب 

السمو أمير دولة قطر والوفد املرافق لسموه.
البلدين  تربط  التي  األخوية  العالقات  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى 
والشعبني الشقيقني والُسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف املجاالت 
مبا يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، وذلك في إطار التشاور والتنسيق 
التعاون لدول اخلليج  إلى استعراض مسيرة مجلس  البلدين إضافة  بني 
وجهات  تبادل  اللقاء  املشترك.كما جرى خالل  اخلليجي  والعمل  العربية 
النظر حول مجمل األحداث واملستجدات الراهنة على الساحتني اإلقليمية 

والدولية وموقف البلدين منها.

..ويستقبل »المنتخب الوطني األولمبي« لكرة القدم  
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أخبار الوطن

محمد بن زايد ي�ستقبل وزير الدفاع الربيطاين
استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان 
املسلحة في مبنى املعمورة معالي فيليب هاموند وزير 

الدفاع البريطاني.
تبادل  أهمية  بالوزير الضيف مؤكداً  ورحب سموه 
الثنائية  اللقاءات  ومواصلة  املسؤولني  كبار  زي��ارات 
والتي من شأنها تطوير عالقات التعاون املتميزة بني 
وتعزيزها  وبريطانيا  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة 
طموحات  يلبي  مبا  املجاالت  مختلف  في  وتنميتها 

وتطلعات البلدين والشعبني الصديقني.
وبحث سموه مع وزير الدفاع البريطاني سبل دعم 
وتعزيز العالقات الثنائية الوثيقة بني البلدين وتوسيع 
العسكرية  الشؤون  في  وخاصة  التعاون  جوانب 
خدمة  على  املشترك  احل��رص  ضوء  في  والدفاعية 
مصالح البلدين ودعم كافة اجلهود الرامية إلى حتقيق 

األمن واالستقرار والسالم في املنطقة.
في  واملُستجدات  التطّورات  آخر  اللقاء  واستعرض 
االهتمام  ذات  املوضوعات  من  وعدداً  والعالم  املنطقة 

املشترك.

.. ويستقبل وفدًا من كوريا الجنوبية

عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  أول سمو  الفريق  استقبل 
كورياً  وفداً  البحر«  »بقصر  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
جنوبياً ضم سيوجن جون كواك رئيس املجلس الرئاسي للرؤية املستقبلية 
الكوري ويوجن ون كاجن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الكورية 
»كنوك« ودوجن سو هور الرئيس التنفيذي لشركة »جي. أس كالتكس« 

الكورية.
ورحب سموه بالوفد الكوري الزائر مباركاً سموه اتفاقية املشاركة التي مت 
توقيعها بني شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« من جهة، وشركتي النفط 
الوطنية الكورية »كنوك« و »جي. أس كالتيكس« الكورية من جهة أخرى وذلك 

من اجل تطوير مناطق نفطية غير مطورة تقع في إمارة أبوظبي.
وأكد سموه أن هذه االتفاقية تأتي في إطار العالقات الثنائية املتميزة 
وجمهورية  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بني  االستراتيجية  والشراكة 

كوريا الصديقة معرباً سموه عن تطلعه ملزيد من التعاون املشترك وزيادة 
االستثمارات والتعاون في مختلف املجاالت بني البلدين الصديقني.

من جانبهم عبّر أعضاء الوفد الكوري عن سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد 
أبوظبي، منوهني ملا وصلت إليه العالقات بني البلدين والشعبني الصديقني.
احلاكم  ممثل  نهيان  آل  محمد  بن  طحنون  الشيخ  سمو  اللقاء  حضر 
في املنطقة الشرقية وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم 
في املنطقة الغربية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخليرية 
واإلنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الشيوخ وكبار املسؤولني.

 

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الدورة التاسعة والعشرين الجتماع وزراء الداخلية 

العرب الذي عقد في تونس. 
وقال سموه في كلمة االفتتاح: »إن التحديات األمنيَة املشتركَة في العالم 
العربي كثيرة ولكنها ليست عصيّة علينا، فهناك حلول دائماً وهناك مبادرات 
في إطار العمل العربي املشترك علينا أن نستفيد منها من أجل الوصول إلى 
الغايات املشروعة التي تتطلع إليها شعوبنا أوالً وتسعى إليها حكوماتنا العربية 
تالياً. وأضاف سموه: »يجب أن نثق بقوتنا وفاعليتنا اجلماعية، فنحن نعمل 
وفق قواعد راسخة من القيم السماوية واملعايير اإلنسانية واحلضارية ونسعى 
جميعاً إلى حتقيق غايات مشروعة ونبيلة تتمثل في مكافحة اجلرمية واحلفاظ 

على أمن الناس، واستقرارهم وصون حقوقهم وكرامتهم«.

شهدها  التي  املتغيرات  حجم  أحد  على  خافياً  يعد  »لم  سموه:  وتابع 
العالم العربي خالل العام املاضي وجسامة التحديات التي تواجه منطقتنا 
العربيَة مبختلف األصعدة واملجاالت«،  داعياً سموه إلى إيجاد آليات جديدة 
مع  واجلماعة  العصر  بروح  التحديات  هذه  مع  للتعامل  حكيمة  وإجراءات 

مراعاة خصوصيات وتشريعات كل دولة.
وأعرب سموه عن أمنياته وتفاؤله بالعمل معاً على بناء مستقبل أفضل 
لألجيال القادمة انطالقاً من عزائم قوية أساسها العمل املشترك، واإلميان 

الصادق باحلق والعدل واملساواة.
وناقش الوزراء جملة من القضايا واملواضيع التي تهّم التعاون العربي في 
املجاالت األمنية املختلفة ومن أهمها الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون األمني 

العربي وضمان أمن املواطن العربي وتعزيز مكتسباته.

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية املواطن اإلماراتي محمد خميس ماجد لدى عودته إلى 

أرض الوطن بعدما حررته وزارة الداخلية من أيدي خاطفيه في نيجيريا.
وكان سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان فى استقبال املواطن العائد حلظة 
وصول الطائرة اخلاصة التي حتمله إلى أرض الوطن وسط فرحة عارمة من 
األهل واألصدقاء حيث رافق سموه عدد من أفراد أسرة املواطن وفريق العمل 

املكلف بتحريره.
وأعرب سمو الشيخ سيف بن زايد عن شكره وتقديره ألسرة املواطن محمد 
خميس لتعاونها مع فريق العمل الشرطي املكلف مبهمة حتريره وحفاظها على 

السرية مما أسهم في إجناح العملية وعودته ساملاً إلى أرض الوطن.
وكانت حادثة اختطاف املواطن محمد خميس قد شهدت اهتمامات رسمية 

واسعة النطاق وبأعلى املستويات، حيث وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« بحتمية العمل على حترير الرهينة 
بأسرع وقت ممكن فضالً عن املتابعة احلثيثة لصاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله« والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات املسلحة.
للرهينة  الداخلية  وزارة  نبأ حترير  واملجتمعية  الشعبية  األوساط  وتلقت 
اإلماراتي ببهجة عارمة، حيث تبادل مستخدمو شبكات التواصل االجتماعية 
على  بجديد  ليس  بأنه  وصفوه  ال��ذي  اإلجن��از  بهذا  والتبريكات  التهاني 
الوطن  بقيادة  واعتزازهم  فخرهم  عن  عبروا  كما  اإلماراتية،  احلكومة  كفاءة 

ومؤسساتهم الوطنية.

.. ويستقبل مواطنًا حررته »الداخلية« من خاطفيه في نيجيريا

سيف بن زايد  يراأ�ض اجتماع وزراء الداخلية العرب يف ت�ن�ض
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متابعات

اختتمت فعاليات الدورة اخلامسة ملؤمتر ومعرض 
الذي  املخاطر»آيسنار2012«  ودرء  الدولي  األمن 
سمو  أول  الفريق  برعاية  أبوظبي  إمارة  في  أُقيم 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، والذي افتتحه 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب 
»مركز  في  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

أبوظبي الوطني للمعارض«.
وحضر فعاليات »آيسنار 2012« كل من معالي 
بسلطنة  الداخلية  وزير  البوسعيدي  فيصل  حمود 
بن عبد  الشيخ راشد  الركن سمو  والفريق  ُعمان، 
البحرين،  في مملكة  الداخلية  وزير  خليفة  آل  الله 
باململكة  الداخلية  وزي��ر  العنصر  محند  ومعالي 

متابعة : الرا الظرا�سي  - ت�سوير : عي�سى اليماحي 

الداخلية  وزير  العال  عبد  فوزي  ومعالي  املغربية، 
الليبي، ومعالي حسن درار هوفنيه وزير الداخلية 
الداخلية  وزارات  ووكالء  جيبوتي،   في جمهورية 
ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة املشاركة، 
باإلضافة إلى معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد 
التعاون لدول اخلليج  العام ملجلس  الزياني األمني 
وأعضاء  والقناصل  السفراء  من  وعدد  العربية، 
السلك الدبلوماسي املعتمدين لدى الدولة، وأعضاء 
الله  عبد  الفريق سيف  بحضور  املشاركة،  الوفود 
الشعفار، وكيل وزارة الداخلية ومعالي اللواء الركن 
لشرطة  العام  القائد  نائب  الكتبي،  عبيد  احليري 
قائد  الهديدي  علي  محمد  حميد  واللواء  أبوظبي، 
املزينة  مطر  خميس  واللواء  الشارقة،  شرطة  عام 

نائب القائد  العام لشرطة دبي، واللواء مطر سالم 
بن مسيعد النيادي مدير عام اخلدمات اإللكترونية 
ملعرض  املُنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  واالتصاالت، 
عبد  واللواء  املخاطر،  ودرء  الدولي  األمن  ومؤمتر 
األمن  عام  مدير  الشريفي  محمد  مكتوم  العزيز 
الداخلية،  وزارة  في  االحتادي  والتحقيق  الوقائي 
العمليات  عام  مدير  الريسي  ناصر  أحمد  واللواء 
اللجنة  رئيس  نائب  أبوظبي،  شرطة  في  املركزية 
خليفة  الركن  واللواء  واملؤمتر،  للمعرض  املنظمة 
املساعد  الداخلية  وزارة  اخلييلي، وكيل  ح��ارب 
وزارة  وكبار ضباط  املساندة،  واخلدمات  للموارد 
مستوى  على  للشرطة  العامة  والقيادات  الداخلية، 

الدولة، وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

تعاون �أمني دويل   

آل  زاي��د  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وأك��د 
نهيان أن دولة اإلمارات العربية املتحدة، وبحمد الله 
وأماناً، وهذا  ُتعّد واحدة من أكثر دول العالم أمناً 
يتطلب منا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، العمل بعزمية 
وحماية  واستقرارها  أمنها  على  للحفاظ  وإصرار 
املكتسبات الوطنية التي حققتها دولتنا في مختلف 
امليادين، موضحاً أن انعقاد املعرض واملؤمتر مُيثّل 
ومؤسسات  املنطقة،  دول  ثمينة حلكومات  فرصة 
واحلراسة  األمن  بشؤون  املهتمة  اخلاص  القطاع 
املشاركة  الوفود  مع  اخلبرات  وتبادل  لاللتقاء 
والشركات العارضة، واالطالع على أحدث األنظمة 
والسالمة  األمن  مجاالت  في  العاملية  والتقنيات 
ومكافحة اجلرمية، والتصّدي لها ودرء مخاطرها.   
وأضاف سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، في ختام تصريحه: أن معرض ومؤمتر 
األمن الدولي ودرء املخاطر »آيسنار 2012« حقق 
بني  والتنسيق  التعاون  لتعزيز  املنشودة  أهدافه 
حكومات دول العالم في املجال الشرطي واألمني، 
للجرمية، ضمن  التصدي  في  تطلعاتها  يحقق  مبا 
من  املزيد  ويتطلب  اخُلطى،  فيه  تتسارع  عالم 

التعاون املشترك ملواجهة تلك التحديات. 

حدث �أمني متميز  

ودرء  الدولي  األم��ن  »مؤمتر  فعاليات  وضم 
به  شارك  كما  العمل،  ورش  من  العديد  املخاطر« 
نخبة من اخلبراء واألكادمييني واملتخصصني محلياً 
وإقليمياً وعاملياً، وذلك جتسيداً لرؤية واستراتيجية 
تقدمي  نحو  ال��دؤوب  وسعيها  الداخلية،  وزارة 
إسهامات فاعلة  لتعزيز األمن الدولي ونشر ثقافة 

السالمة.

العليا  اللجنة  رئيس  النيادي  مطر  اللواء  وقال 
ودرء  ال��دول��ي  األم��ن  وم��ؤمت��ر  ملعرض  املنظمة 
وإقليمية  عاملية  شركات  مشاركة  إن  املخاطر: 
املعدات واألجهزة  ومحلية متخصصة في تصنيع 
األمنية والتقنية والنُظم األمنية، تعكس الثقة الكبيرة 
اإلقليمي  املستويني  على  الدولة  بها  تتمتع  التي 
بفضل  واستقرار  أمن  من  به  تنعم  وما  والدولي، 

توجيهات ودعم  قيادتنا العليا. 
خالل  من  ه��دف  املؤمتر  إن  ق��ائ��الً:  وأض��اف 
اإلمارات  دولة  إبراز جهود  إلى  املطروحة  احملاور 
أهم  ومناقشة  األمني،  املجال  في  املتحدة  العربية 
أمناط اجلرائم املستحدثة وحتدي اإلرهاب وسبل 
اجلرائم،  هذه  مثل  ملكافحة  الدولي  التعاون  تعزيز 
وأشار إلى أن املؤمتر  يتيح  الفرصة للتعرف إلى 
التجارب واخلبرات  في مجال األمن الدولي ودرء 
املخاطر، للوصول إلى نتائج وتوصيات من شأنها 

أن  تخدم العمل األمني وحتقق أهدافه املطلوبة.

جل�سات علمية

أعمال  الشعفار  الله  عبد  سيف  الفريق  وترأس 
اجللسة األولى بعنوان »التعاون املؤسسي والدولي 
العقيد  ومقررها  املخاطر«،  ودرء  األمن  تعزيز  في 
العامة  القيادة  من  احلميدي  محمد سعيد  الدكتور 
عبد  الدكتور  خاللها  قدَّم  اخليمة،  رأس  لشرطة 
فيها  تناول  عمل  ورقة  الزياني  راشد  بن  اللطيف 
»أمن مجلس التعاون لدول اخلليج العربية الواقع 
عبيد  الركن  اللواء  واملأمول«، واستعرض  معالي 
الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي »الفعاليات 
وجاهزية التعامل معها أمنياً«، ثم قدَّم آبل جوليو 
جونزاليس نائب رئيس اللجنة الدولية للوقاية من 
اإلشعاع، عضو األكادميية األرجنتينية للعلوم البيئية 

ورقة حول »اإلرهاب البيئي وُسبل التعامل معه«.
اخلييلي،  حارب  خليفة  الركن  اللواء  وت��رأس 
الداخلية املساعد للموارد واخلدمات  وكيل وزارة 
بعنوان:  وكانت  الثانية  العمل  جلسة  املساندة، 
»األمن الدولي ودرء املخاطر من منظور شمولي« 
الشامسي  خليفة  عبيد  الدكتور  العقيد  ومقررها 
رئيس مجلس القضاء الشرطي، وتضمنت اجللسة 
ثالث أوراق عمل، األولى: »دور تبادل املعلومات 
في تعزيز األمن ودرء املخاطر«، وقدَّمها كل من 
القومي  األم��ن  هيئة  رئيس  زال��ه  ميهالي  اللواء 
وإميل  باملجر،  والعدل  العامة  اإلدارة  وزارة  في 
والثانية  الفرنسي،  الداخلية  وزير  معاون  بيريز 
جتفيف  في  والدولي  اإلقليمي  »التعاون  تناولت 
املوارد املالية لإلرهاب« وقّدمها كل من غوستافو 
كارستون  والعميد  »بنما«  شرطة  رئيس  بيريز 
والقضايا  املركزية  اخلدمات  قسم  رئيس  فوس 
األساسية، فيما تناول سعادة إبراهيم العابد مدير 
فيصل  والدكتور  لإلعالم،  الوطني  املجلس  عام 
عبيد العيان الرئيس التنفيذي ألكادميية »ريدان«، 
الدولي  األمن  املؤسسية خلدمة  اجلهود  »تضافر 
باملناقشات  اجللسات  واختتمت  املخاطر«.  ودرء 

العامة.

»999« �سريك �إعالمي

األمن  معرض  في   »999« مجلة  شاركت 
أرض  في  أقيم  الذي  »آيسنار«  املخاطر  ودرء 
إعالمي،  كشريك  مؤخراً  بأبوظبي  املعارض 
الزوار  من  كبيراً  عدداً  املجلة  استقطبت  وقد 

واملشاركني في املعرض.

الكتبياخلييليالشعفار

»اآي�سنار 2012« يتاألق يف دورته اخلام�سة 

سيف بن زايد:
اإلمارات أكثر دول العالم أمنًا وأمانًا
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تحقيق

كما  لألطفال  األول  العدو  هو  رمبا  اإلهمال 
الذي  ابنها  تركت  أم  من  تتوقع  فماذا  للراشدين، 
لم يتجاوز العام أعلى الدرج في الفيلال  الكبيرة 
لترد على تليفون يرن أو تلقف حقيبتها من الغرفة 
أن  تتوقع  هل  البيت؟  من  اخلروج  قبل  املجاورة 
يلجأ هذا الطفل إلى محاكمة عقلية ملخاطر النزول 
على السلم من دون مساعدة من هو أكبر وأعقل 
منه؟ بالطبع ال! فإن وقع حادث لهذا الطفل وسقط 
من أعلى الُسلّم فَمْن ُيالم؟ الطفل أم الُسلّم أم األم؟ 
الطفل لن ُيالم ألنه غالباً ال ُيقدِّر املخاطر، والُسلّم 
وقد  األحيان  من  كثيٍر  في  مصمم  فهو  ُيالم  ال 
روعيت فيه معايير السالمة، ولكن اللوم يقع على 

األم التي لم تعقلها قبل أن تتوكل.
املنطق نفسه ُيقاس على حاالت سقوط اطفال 
التي نقرأ عنها بني  من األبراج السكنية الشاهقة 
رمبا  مأساوية  أكثرها  كان  والتي  واآلخر  احلني 
إثر  توفى  عمره  من  اخلامسة  في  طفل  حادثة 
سقوطه من الطابق الثامن في منطقة »جميرا ليك 
تاور« في دبي في أكتوبر املاضي، لتشاهده والدته 
التي كانت برفقة ابنتها الكبرى البالغة من العمر 
املدرسية،  للحافلة  انتظاراً  البناية  أمام  سنة   15
محل  الشقة  إلى  وتصعد  انهيار،  بحالة  وتصاب 
سكنها، وُتلقي بنفسها من النافذة التي سقط منها 

ابنها، لتفارق احلياة على الفور.
إلى  احل���وادث  تلك  معظم  أس��ب��اب  وت��ع��ود   
سلوكيات بريئة ترتكب من قبل األطفال في تسلّق 
الُشرفات كونهم ال يدركون املصير الذي ينتظرهم، 
والسهو أو اإلهمال من قبل أولياء األمور، وكذلك 

إلى عيوب قد تكون فنية في شروط البناء.

مر�جعة

لتكرارها  وتفادياً  املؤسفة  احلاالت  هذه  وإزاء 
»اللجنة  املاضي  نوفمبر  في  أعلنت  فقد  مستقبالً 
العليا حلماية الطفل« في وزارة الداخلية، ممثلة في 
»مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل«، أنها تراجع 
حلماية  املباني،  في  العامة  السالمة  مواصفات 
والبلكونات  النوافذ  من  السقوط  من  األطفال 

وشرفات املباني والشقق السكنية.
رئيس  نائب  سمو  ملكتب  العام  األم��ني  وق��ال 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا 
حلماية الطفل، اللواء ناصر خلريباني النعيمي، إنه 
لوحظ في اآلونة األخيرة تزايد احلوادث املنزلية، 
نتيجة بقاء األطفال في منازلهم وحدهم من دون 
مراقبة، أو نتيجة لضعف الوعي وإجراءات السالمة 
واشتراطات  مواصفات  ذلك  في  مبا  املطلوبة، 

السالمة الضرورية في النوافذ والشرفات.
الفترة  في  املؤسفة  احل���وادث  أن  وأض���اف: 
وشرفات  نوافذ  من  أطفال  لسقوط  املاضية 
منازلهم، دفعتنا إلى إعطاء أولوية للجانب التوعوي 
مخاطر  من  األطفال  بسالمة  اخلاص  اإلرش��ادي 
النوافذ والشرفات، الفتاً إلى وجود مخاطر كامنة 
في أي منزل، ما يتطلب زيادة الوعي واملسؤولية 
العقارات  مالك  يعي  وأن  األمور،  أولياء  ِقبل  من 

أبراج الموت
حاالت ال�سق�ط من االأبراج ال�سكنية العالية.. واالإهمال.. اأبرز االأ�سباب. 

حتقيق: اأماين اليافعي
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أن  التأكد من  في  املسؤولية  من  عليهم جانباً  أن 
منشآتهم ومبانيهم حتقق القدر املطلوب من األمن 
تأجيرها  يتم  عندما  املباني،  هذه  في  والسالمة 

وتسليمها ألُسر وعائالت تضم أطفاالً.
معايير  وض��ع��ت  ال���دول  بعض  إن  وق���ال: 
واشتراطات سالمة، يتحّمل مالك العقار املسؤولية 
مطابقة  غير  والشرفات  النوافذ  كانت  حال  في 

ملقاييس معينة.
الداخلية  وزارة  مركز  مدير  قال  جانبه،  من 
الشمري،  محمد  فيصل  املقدم  الطفل،  حلماية 
العربية  باللغات  توعية  ملصقات  أعد  املركز  إن 
من  مجموعة  تشمل  واألوردي����ة،  واإلجنليزية 
في  األولى  اخلطوة  تعتبر  والنصائح،  اإلرشادات 
من  محذراً  املنزلية،  املخاطر  من  األطفال  حماية 
على  حقيقياً  خطراً  متثل  التي  املفتوحة  النوافذ 

األطفال.
مؤشرات  خمسة  التوعية  ملصقات  وح��ددت 
رئيسية، ميكن االستفادة منها حلماية األطفال من 
السقوط عبر النوافذ، تتمثل في املراقبة اللصيقة، 
أما املؤشر الثاني فيرتكز على أهمية إغالق جميع 
املؤشر  وركز  األطفال،  سالمة  أجل  من  النوافذ 
على  املعدنية  القضبان  تركيب  أهمية  على  الثالث 
النوافذ ما يسهم في حماية األطفال من السقوط. 
على  الرابع  املؤشر  في  التوعية  رسالة  وأك��دت 
النوافذ، والتي بإمكانها  ضرورة تركيب مصدات 
النوافذ من أن تنفتح ألكثر من أربعة  منع وصد 
إنشات، ودعت اإلرشادات في املؤشر اخلامس إلى 
األطفال  ألعاب  و  األثاث،  إبعاد جميع قطع  أهمية 

كبيرة احلجم عن النوافذ.
حلماية  الداخلية  وزارة  »مركز  مدير  وأك��د 
صارمة  ضوابط  وض��ع  ض��رورة  على  الطفل« 
الستخدام الشرفة، ليس للصغار فقط، بل للكبار 
مترين  ارتفاع  على  شرفة  من  فالسقوط  أيضاً، 
فقط ميكن أن يكون مميتاً، وبالنسبة للطفل، فإن 

واسعة  تكون  قد  الشرفة  قضبان  بني  املسافات 
مقارنة بحجمها، وهو أمر يشكل خطراً على حياته، 
إذ يكون من السهل انزالقه من بينها ساقطاً على 

األرض.
 

ت�سميم وحماية

كان  مها  املباني  تصميم  عند  البديهي  من 

 محمد أحمد أبو وردة

السالمة  ومواصفات  مبعايير  االلتزام  ارتفاعها 
ويرى  والنوافذ.  بالشرفات  يتعلق  فيما  وخاصة 
من  أن  وردة  أبو  أحمد  محمد  املعماري  املهندس 
أهم أسباب حوادث السقوط من املباني العالية أن 
القدمية منها ال تطابق  تصاميم املباني خصوصاً 
السبب  يرجع  وقد  العاملية،  البناء  قوانني  أحياناً 
في ذلك حسب رأيه إلى عدم تقيّد املقاولني بتنفيذ 
أجزاء املبنى كما مت تصميمه في املباني احلديثة، 
وذلك لعدم وجود الرقابة الكافية، ومن أمثلة ذلك: 
وطريقة  اخلارجية  النوافذ  وحجم  مساحة  أن 
في  فتحها واملواد املصنوعة منها قد تكون سبباً 

تعرض املستخدمني للسقوط.
وسائل  توفر  يجب  أنه  إلى  وردة  أبو  ويلفت 
مساحات  تصميم  مثل:  من  املباني  في  حماية 
النوافذ بالقدر املناسب ملساحة الفراغات، ووضع 
أجزاء حماية من السقوط على األجزاء السفلية من 
مع  يتوافق  مبا  املنزلي  األثاث  وتصميم  النوافذ، 
وضع النوافذ وجتنب وضع اجللسات على النوافذ 
وتوفير  عنها،  األطفال  لسقوط  جتنباً  مباشرة 
الدفاع  ملتطلبات  وفقاً  والسالمة  الوقاية  متطلبات 

املدني.
وأضاف: أن اجلهة املالكة لتلك املباني يتوجب 
عليها تعيني شركة صيانة ذات مقدرة على إدارة 
يلزم شركة  عقد  هناك  يكون  أن  العقار، ويفضل 
ُيعّرض  قد  حادث  أي  مسؤولية  بتحّمل  الصيانة 
القيام  في  إهمالها  نتيجة  للخطر  املستخدمني 

بواجباتها بالشكل املطلوب.
الشروط  أهم  من  إن  قائالً:  وردة  أبو  ويتابع 
القانونية لتأمني السالمة العامة في املباني هو أن 
يكون ارتفاع النوافذ أو األجزاء القابلة للفتح ال يقل 
عن 110 سنتيمترات ، وارتفاع حديد حماية السلم 
سنتيمترات،   110 عن  أيضاً  يقل  ال  )الدرابزين( 
 120 عن  يقل  ال  املباني  سطح  ذروة  وارتفاع 

سنتيمتراً.

تحقيق

من اأهم ال�شروط القانونية 

لتاأمني ال�شالمة العامة يف 

املباين اأن يكون ارتفاع النوافذ 

اأو االأجزاء القابلة للفتح ال يقل 

عن 110 �شنتيمرتات
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اليوم  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة  أصبحت 
في مقدمة الدول املشهود لها بالنجاح في مالحقة 
املخدرات  وم��روج��ي  جت��ار  رؤوس  ومحاصرة 
اإلجراءات  أهمها  من  عديدة  بوسائل  ومحاربتهم 
توعية  برامج  وتطبيق  الصارمة  القوية  األمنية 
وتثقيف مجتمعي، فضالً عن برامج تعنى باملدمنني 
لهم  الالحقة  الرعاية  كبرنامج  الدولة  مواطني  من 
وما  بحقهم،  قانوناً  املقررة  العقوبة  قضائهم  بعد 
مواطني  من  املدمنني  إخضاع  من  ذل��ك  يترافق 
الدولة لفحصني األول دوري واآلخر مفاجئ فضالً 
عمل  فرص  وتوفير  ومعونات  حوافز  تقدمي  عن 

للملتزمني منهم بهذه البرامج.
والتوعية  الالحقة  الرعاية  برامج  وحققت 
والتثقيف املجتمعي التي تطبقها شرطة دبي نتائج 
باهرة على جهة تعافي العديد من املواطنني الذين 
إلى  إعادتهم  وبالتالي  املخدرات،  آفة  بنار  اكتووا 
التي غيَّبهم عنها وقوعهم فريسة  الطبيعية  احلياة 

اإلدمان.

معونات �سهرية

املهدي  عبد  اجلليل  عبد  اللواء  يقول  هذا  وفي 
العسماوي مدير »اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات« 
بشرطة دبي: إن الشباب التائبني بحاجة ماسة إلى 
النواحي  جميع  من  بهم  واالهتمام  بأيديهم  األخذ 
النفسية والدينية والثقافية واالقتصادية التي تسهم 

في االستقرار وعدم الرجوع إلى االنحراف.
وأوضح في حديث مع »999« أن برامج التوعية 
التي تطبقها شرطة دبي في هذا املجال تقوم على 
خروجهم  بعد  مجدداً،  التائبني  املدمنني  احتضان 
من السجن أو مركز التأهيل، ومساعدتهم بالعودة 
مجدداً إلى املجتمع وحصولهم على وظائف تعينهم 
وذلك  طبيعي،  بشكل  والعيش  حياتهم  تدبير  على 
بالتنسيق مع بعض اجلهات احلكومية واملؤسسات 

اخليرية.
وبني، أن برامج التوعية والرعاية الالحقة تقدم 
للمنضوين فيها مساعدات شهرية هي عبارة عن 
من  تتراوح  بقيمة  غذائية  مواد  لشراء  كوبونات 
»بيت  من  مقدمة  شهرياً  دره��م   1500  -  750
اخلير«، فضالً عن سعي البرنامج لتوظيف العديد 
ممن يثبت تعافيهم، عدا عن إيفاد عدد من املتعافني 
مناسك احلج بشكل سنوي،  اآلفة ألداء  من هذه 

وذلك بالتعاون مع مؤسسات وشركات وطنية. 
وقال: إن عدد املستفيدين من املعونات الشهرية 
ممن هم منخرطون في البرنامج بلغ 116 شخصاً 
لهم  وفرت  الذين  عدد  أن  مبيناً   ،124 أصل  من 
 91 أصل  من  36متعافياً  بلغ  عمل  فرص  اإلدارة 

طلبوا هذه املساعدة من اإلدارة بهذا اخلصوص.
وقال: إن عدداً من املتعافني يؤمنون فرص عمل 
مبنحهم  اإلدارة  تقوم  بحيث  أنفسهم،  تلقاء  من 
عدد  بلغ  حيث  وسلوك،  سيرة  حسن  شهادات 
الشهادات التي قدمت للمتعافني نحو 333 شهادة 

خالل العام 2011.
شرطة  انتهاج  أن  العسماوي  اللواء  وأوض��ح 

الرئيس  الهدف  في  يصب  البرامج  هذه  ملثل  دبي 
التوعية  أن حمالت  إلى  مشيراً  املخدرات،  ملكافحة 
شرطة  في  والوقاية«  التوعية  »إدارة  تنفذها  التي 
دبي أسهمت في تخفيض أعداد املتعاطني للمخدرات 
ازدادت  وق��ت  في  كبيرة  بنسبة  املواطنني  من 
أن املدمنني على  أعداد املتعافني من اإلدمان، مبيناً 
للعالج  أنفسهم  تلقاء  من  تقدموا  الذين  املخدرات 
إلى  مشيراً  البرامج،  هذه  بفضل  عام  كل  يتزايد 
74 شخصاً  املاضي  العام  بلغ  الفئة  هذه  عدد  أن 
منهم 57 مت إيداعهم في مركز »األمل« والبقية في 

»املركز الوطني للتأهيل«.
وقال: إن برنامج الرعاية الالحقة يتابع املدمنني 
املواطنني  من  عقوبتهم  انتهت  املخدرات ممن  على 
إخضاعهم  خ��الل  من  كاملني  عامني  م��دى  على 
املفاجئ لضمان  الفحص  الدوري، وكذلك  للفحص 
عدم عودتهم لتعاطي املخدرات، مبيناً أن من تثبت 

عودته للتعاطي يتم تقدميه للمحاكمة من جديد.
املاضي  ال��ع��ام  جن��ح  البرنامج  أن  وك��ش��ف 
مبساعدة 494 مواطناً من التعافي من اإلدمان على 
املخدرات في اإلمارة، من أصل 929 مدمن مخدرات 
يخضعون للفحص الدوري في إطار برنامج الرعاية 
في  والوقاية«  التوعية  »إدارة  تنفذه  الذي  الالحقة 
شرطة دبي، مشيراً إلى أن آليات البرنامج مستمرة 
لتحقيق الهدف بتعافي كافة املواطنني من املخدرات 

ومحاصرة أعداد املتعاطني.
وأضاف: أن املتعافني اجلدد جنحوا باقتدار في 
اجتياز فترة االختبار احملددة بعامني التي يتخللها 

إجراء فحوصات دورية ومفاجئة لهم.
إلى  يقفون  املكافحة  ضباط  جميع  أن  وأك��د 
اآلفة،  هذه  من  لتخليصهم  املدمنني  هؤالء  جوار 
الفتاً إلى أن هناك جلان عفٍو من املمكن أن يستفيد 
منها املدمن، بحيث ينال عفواً بعد مرور ربع مدة 
العقوبة، شريطة االمتثال للفحص الدوري واالبتعاد 
نهائياً عن هذه اآلفة، مناشداً املتورطني في قضايا 
املخدرات من املدمنني االبتعاد عن هذه اآلفة اخلطيرة 
واالنصياع للبرامج التي تؤهلهم، لكي يكونوا أفراداً 
صاحلني، ويتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية، 

بعد انقضاء فترة عقوبتهم.
وقال: إن شرطة دبي ال تقصر مطلقاً مع كل من 
يثبت نوايا حسنة، معرباً عن استعداده ملساعدة كل 
من يقلع عن آفة املخدرات، مناشداً في هذا الصدد 
كي  لديهم  مدمن  أي  عن  اإلب��الغ  بسرعة  األس��ر 

يحموه من عقوبة السجن.
أن  إلى  الصدد  العسماوي في هذا  اللواء  ولفت 
ز في إطار  »إدارة مكافحة املخدرات« في دبي تركِّ
من  كبير  جانب  في  األُس��ر  على  التوعية  برامج 
جهودها لتوضيح كيفية اإلبالغ عن االبن أو فرد 
األسرة مبجرد مالحظة وجود تغيير في سلوكياته 
حتى يتجنب وقوعه حتت طائلة القانون ويخضع 

لعالج سري.

عالج بال عقاب

سيف  جمعة  الدكتور  الرائد  ش��دَّد  جانبه،  من 
الشامسي مدير »إدارة التوعية والوقاية« في اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بشرطة دبي على ضرورة 
املدمنني،  لدى  عقاب  بدون  العالج  حقيقة  تنشيط 
باعتبار أن ذلك سيشجع على تقدم املدمنني بأنفسهم 
إلى إدارة مكافحة املخدرات لتلقي العالج، حيث إنه ال 
تزال نسبة كبيرة من املدمنني ال تثق بهذه احلقيقة 

ويعتقدون باحتمالية تعرضهم للعقاب.
الشاملة  االجتماعية  الرعاية  اعتماد  إن  وقال: 
ملتعاطي املخدرات يهدف إلى إعادة تأهيلهم، وإيالء 
التأهيل  »مراكز  يغادرون  ملن  الالحقة  الرعاية 
آفة  من  الشباب  سيحمي  اإلصالحي«  أو  النفسي 
ضمان  أج��ل  من  الصحيح  وعالجهم  امل��خ��درات 

عودتهم للمجتمع.
املخدرات«  مكافحة  »إدارة  أن  الشامسي  وأكد 
من  ع��دداً  املاضية  الثالثة  األع��وام  خالل  أوف��دت 
التائبني ألداء فريضة احلج، ُمبيناً أن من مت إيفادهم 
ال��دوري  الفحص  لبرنامج  اخلاضعني  من  هم 
من  وهم  اإلدارة،  تطبقه  الذي  الالحقة«  »الرعاية 

الذين أقلعوا فعلياً عن تعاطي املخدرات.

متعة ز�ئفة

اإلدمان  من  املتعافني  من  عدد  أحاديث  وتظهر 
فريضة  ألداء  إيفادهم  مت  الذين  املخدرات  على 
»برامج  متكنت  كيف   »999« التقتهم  ممن  احلج 
وكذلك  املخدرات،  مضار  من  والتثقيف«  التوعية 
إلى  بأيديهم  األخذ  من  الالحقة«  الرعاية  »برنامج 
جادة الصواب ومساندتهم بشتى األساليب العلمية 
حتى  وخيرية،  حكومية  مؤسسات  مع  بالتعاون 
منتجني  فاعلني  أشخاصاً  فيها  باتوا  التي  اللحظة 

وسط مجتمعهم.
من  املتعافي  املواطن  الشاب  حكاية  وتسلط 

عودة إلى 
الحياة 

م�اطن�ن تائب�ن 

يروون ُمعاناتهم مع املُخدرات. 

حتقيق: جمد حممود- دبي

تحقيق
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- اللواء الع�شماوي

 برنامج الرعاية الالحقة يتابع املدمنني على 

املخدرات ممن انتهت عقوبتهم من املواطنني 

على مدى عامني كاملني
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تحقيق

الشباب  معاناة  على  الضوء  )أحمد.أ.ج(  املخدرات 
من اإلدمان على املخدرات، قبل أن تنتشلهم برامج 

التوعية والرعاية من براثن هذه اآلفة.
قصة أحمد مع اإلدمان هي كقصص اآلخرين، 
املخدارت في عمٍر مبكر   آفة  انغمس في عالم  فقد 
حينما  عشرة،  السادسة  جت��اوز  عمره  يكن  ولم 
أمسك بأول قطعة حشيش من دون أن يعرف ما 
الذي يحمله، فرفاق السوء الذين وجدوا فيه ضالتهم 
كانوا يدفعونه لنقل املخدرات إلى األشخاص الذين 
كانوا يشترونها منهم ..ولطاملا حمل أحمد املخدرات 
إلى  بها  ليذهب  يحمل  م��اذا  يعرف  أن  دون  من 
أولئك األشخاص فيسلمهم ما بحوزته من كميات، 
ويتسلَّم منهم أثمانها، ويقفل عائداً لكي يسلِّم املبالغ 

إلى رفاق السوء.
بدأ  حيث  أشهر،   7 ملدة  احلال  هذا  على  وبقي 
زائفة  متعة  عن  بحثاً  املخدرات  تعاطي  في  بعدها 
حتى  السوء  لرفاق  تقليداً  ذلك  فعل  إنه  ويقول: 

انغمس في عالم املخدرات.
يقول أحمد البالغ من العمر اآلن 34 عاماً: عانيت 
على  إدماني  ج��راء  عائلتي  أف��راد  وتعذب  الكثير 
املخدرات.. لقد جردني إدماني على املخدرات ملدة 18 
عاماً من اإلحساس بأنني إنسان سوي أعيش حياة 
طبيعية، فهذه اآلفة التي وجدت نفسي في أتونها، وأنا 
لم أجتاوز السادسة عشرة من عمري بسبب رفاق 

السوء جرت علّي وعلى عائلتي الويالت«.
أجمل  أفنيت  »لقد  يعتصره:  واألل��م  ويضيف 
سنوات عمري هباًء، واحلقت بعائلتي خسائر مادية 
ومعنوية فادحة .. لم أكن أشعر بوجودي كإنسان.. 

كنت أشعر مبتعة زائفة .. لقد خسرت الكثير«.
تسبب  امل��خ��درات  عالم  في  تورطه  أن  ويفيد 
من  يجد  أن  قبل  عديدة  مرات  السجن  دخوله  في 
يأخذ بيده من عائلته، وعلى وجه اخلصوص والده 
وأشقاؤه وكذلك »إدارة مكافحة املخدرات« بشرطة 
التي متكن  اللحظة  الصواب، حتى  جادة  إلى  دبي 
من الفوز بثقة عائلته والشرطة التي ابتعثته العام 
املاضي مع أربعة عشرة متعافياً الداء مناسك احلج 

بالتعاون مع مؤسسات خيرية.
جيدة  وظيفة  له  وفرَّت  دبي  شرطة  إن  وقال: 
في أحد مراكز التسوق بعد عودته من احلج بحيث 

متّكن من الزواج.

رفقة �ل�سوء

بعد  قصته  عاماً(   30( محمد  التائب  وي��روي 
قائالً: »مصيبتي جاءت من  املخدرات  التعافي من 
احلبوب  على  اإلدمان  في  وانخرطت  السوء،  رفقة 
املنشطة التي وفرها لي أصدقاء السوء، وبعد تشبع 
احلشيش،  إلى  حتولت  واعتيادها  منها  جسدي 
من  فترة  بعد  هربت  حيث  االنهيار،  بداية  وكانت 
مستشفيات  في  عالجي  والدي  وحاول  املدرسة، 

)األمل(، ولكن من دون فائدة«.
وأشار محمد إلى أنه بعد فتره وجيزة مت القبض 
عليه فحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، وبعد 
خروجه وجد من يقف إلى جانبه وقال: إنه انضوى 
في برنامج الرعاية الالحقة الذي قدم له الكثير من 
العون حتى اللحظة التي تعافى فيها من اإلدمان على 

املخدرات ومت ابتعاثه إلى أداء فريضة احلج.
املعاناة  اسمه-  تقدمي  -رف��ض  آخ��ر  وي��روي 
انغماسه  جراء  بالشخص  تلحق  التي  واخلسائر 
في عالم اإلدمان على املخدرات ويقول: إن معاناة 
املدمن  إن  حيث  عقل،  يتصورها  ال  رمبا  املدمنني 
فقدانه  عن  عدا  وعمله  ومجتمعه  أُسرته  يخسر 
هذا  أن  أي  له،  اآلخرين  واحترام  ال��ذات  احترام 
الشخص بحاجة إلى أن يبدأ حياته وكأنه مولود من 
جديد وما بني تقبّله لنفسه وتقبّل األسرة واملجتمع 

له تكمن املعاناة.
تلك  على  كانوا  املدمنني  وجميع  أنه  ويضيف: 
التي  الرعاية  ببرامج  يلتحقوا  أن  قبل  الشاكلة 

أعادتهم من جديد إلى أشخاص طبيعيني.

اهتماماً  س��ن��وات  منذ  دب��ي  شرطة  أول��ت 
املخدرات،  تعاطي  عن  التائبني  باملواطنني  كبيراً 
وعملت على ابرام اتفاقيات عمل مع العديد من 
لتقدمي  اخلير  احلكومية ومؤسسات  املؤسسات 
سعياً  الفئة  لهذه  واملساندة  الدعم  أن��واع  كل 
في  وطبيعي  فاعل  بشكٍل  احلياة  إلى  إلعادتهم 
إطار املجتمع. ووقَّعت اتفاقية مع »بيت اخلير« 
لرعاية األفراد التائبني، ممن ابتلوا باإلدمان على 
السم القاتل، وذلك انطالقاً من أن مساعدة هذه 
الفئة تصب في صالح مجتمع اإلمارات، وتهدف 
إلى املساعدة على تقومي هذه الفئة من مواطني 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، الذين يعانون من 
مشكالت صحية وقانونية، وتوفير الدعم الالزم 
لهم وألسرهم، إذا ما عزموا على التوبة، وترك 
وصحتهم،  حياتهم  ��رت  دمَّ التي  السموم  هذه 
وزوجاتهم  أسرهم  ب��ؤس  في  سبباً  وكانت 
املعادلة  من  األف��راد  هؤالء  خلروج  وأوالده��م، 
اإلدمان  كلفة  عن  فضالً  لألسرة،  االقتصادية 
على  مواردهم  لصرف  تدفعهم  التي  الباهظة 
األسرة،  قوت  على حساب  الذميمة،  العادة  هذه 

واحتياجاتها، وسعادتها وترابطها.
بتعافي  االهتمام  أن  إلى  دبي  شرطة  وتنبهت 
جدية  آفاقاً  هناك  تكن  لم  ما  يكتمل  لن  املدمنني 
وعملية إلتاحة الفرص أمام التائبني للتأهيل للعمل 

املناسب لهم على مواجهة أعباء احلياة، وعمدت في 
العام 2007 إلى توقيع مذكرة تفاهم مع »برنامج 
اإلمارات لتطوير الكوادر الوطنية« ُتعنى بتوظيف 
املذكرة  وتقضي  املخدرات.  إدم��ان  من  التائبني 
بتنفيذ مشروع تعاوني يهدف إلى تدريب وتأهيل 
مجموعة مختارة من التائبني من إدمان املخدرات 
من مواطني اإلمارات لتوظيفهم من خالل »برنامج 
شركات  في  الوطنية«  الكوادر  لتطوير  اإلم��ارات 
دبي  ش��رط��ة  تتولى  بحيث  اخل���اص.  القطاع 
ورفع  املتقدمني  من  مجموعات  اختيار  مسؤولية 
تنسيق  يتولى  الذي  البرنامج  إلى  بهم  توصيات 
إعداد املقابالت مع الشركات املعنية بتوظيف هذه 

املجموعات املختارة. 

حياتي تغريت!

أما حسن فيقول: لقد كنت أتعاطى املخدرات منذ 
أن كان عمري 15 عاماً، بسبب رفاق السوء وفي 
ظل غياب رقابة والدي علّي، وها أنا اآلن أبلغ من 
العمر 32 عاماً، أي أنني كنت مدمناً ملدة 17عاماً، 
بالهداية  علّي  مّن  بفضله  الذي  احلمدلله  ولكن 
التوعية  »إدارة  على  القائمني  بفضل  ثم  والتوبة 
يتابعون  كانوا  الذين  دبي  شرطة  في  والوقاية« 
معي حلظة بلحظة حتى تغيّرت حياتي فأحسست 

بالراحة النفسية.
الختياره  سعادته  عن  آخ��ر  متعاٍف  وأع��رب 
العام املاضي ضمن احلجاج وقال: إنها لفتة طيبة 
والثقة  االهتمام  من  مزيد  لبث  دبي  شرطة  من 
باملتعافني واملقلعني عن تعاطي املخدرات. وبنيَّ أن 
تورطه في عملية التعاطي جاء نتيجة رفقة السوء، 
مجموعة  رافق  أنه  إلى  الفتاً  االستكشاف،  وحب 
من الشباب كانوا يتعاطون مخدر احلشيش، وأراد 
إنه في إحدى اجللسات فوجئ  أن يجّرب، وقال، 
عليه  احلكم  ومت  عليه،  يقبضون  املكافحة  برجال 
عام  بعد  عنه  العفو  مت  أنه  إال  سنوات  أربع  ملدة 
وأشار  والسلوك.  السيرة  حلسن  العام  ونصف 
إلى أنه استاء من نفسه كثيراً حلظة إلقاء القبض 
عليه، متابعاً وبعد تعافيه من اإلدمان خالل فترة 
في  ساعدوه  املكافحة  رج��ال  أن  تأكد  السجن، 
اإلقالع عن تعاطي املخدرات، مشيراً إلى أنه خضع 
لبرامج إصالحية عديدة أسهمت في إعادته جلادة 

الصواب.

- الرائد ال�شام�شي

اتفاقيات

اعتماد الرعاية االجتماعية ال�شاملة

 ملتعاطي املخدرات يهدف اإىل اإعادة 

تاأهيلهم
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كانت 
مباريات  فيها  أحضر  التي  األخيرة،  أنها ستكون  أعتقد  وكنت  األولى،  املرة 
من هذا النوع، فحتى املباريات التي كانت تعرض على شاشة التلفزيون، لم 
أكن يوماً من هواة مشاهدتها، رغم أنها حتظى بشعبية لدى قطاع واسع من 
املشاهدين، كنت أرى أغلبهم من فئة األطفال وكبار السن، حتى اكتشفت في 

وقت متأخر أن العمالة املساعدة في البيوت من هواة مشاهدة هذه الرياضة أيضاً.
إنها املصارعة احلرة التي لم أفكر يوماً في حضور أي من جوالتها، حتى كان شهر فبراير املاضي، 
حيث جرت جولة من بطولة العالم للمصارعة احلرة على أرض »مدينة زايد الرياضية« في أبوظبي، وحتت 
إحلاح األبناء حضرت مباريات اليوم الثالث واألخير من احلدث الذي لم أدرك أهميته إال بعد أن بدأت 
خطوات احلجز حلضور هذه املباريات ومشاهدة أبطالها الذين لم يكونوا معروفني لدي، في حني أنهم 
أشهر من جنوم السينما لدى هواة هذه الرياضة، أمثال »جون سينا«، و»سي إم بنك«، و»ذا ميز«، و»آرثر 
تروث«، و»جاك سواجر«، وغيرهم من األسماء التي لها شأنها في عالم املصارعة الذي حللت ضيفاً عليه 

دون سابق إصرار وترصد. 
كانت الصعوبة األولى التي واجهتني عند احلجز هي نفاد تذاكر مباريات اليومني األول والثاني التي 
تبدأ أسعارها من 1200 درهم للصفوف القريبة من احللبة، وتنتهي عند 300 درهم للصفوف اخللفية، 
حيث تستطيع بالكاد أن تشاهد احللبة ومن يتحرك فوق أرضيتها، رغم ضخامة أجسام املصارعني وطول 
قاماتهم، وكنت محظوظاً جداً، ألنني استطعت أن أحصل على ثالثة مقاعد في منتصف مدرجات ملعب 
التنس الذي أقيمت املباريات عليه، حيث يبلغ سعر التذكرة الواحدة 600 درهم، في اليوم الثالث واألخير 

من احلدث الكبير.
بدء  موعد  قبل  أننا وصلنا  رغم  امللعب،  من  قريب  موقف  على  العثور  في  الثانية  الصعوبة  وكانت 
املباريات بساعة كاملة. أما الصعوبة الثالثة فقد متثلت في الزحام على مداخل امللعب، وتلتها صعوبة 
احلصول على نسخة من صورة موقعة من »جون سينا« ُتباع مبئة درهم، وكان أقصى ما استطعنا 
شراءه بعض قميصي »تي شيرت« يحمالن أسماء املصارعني املشاركني في احلدث، سعر الواحد منهما 

مئة درهم أيضاً!
وبعد أن جتاوزنا هذه الصعوبات كلها، واجهتني شخصياً صعوبة أكبر متثلت في محاولة االقتناع بأن 
ما يجري أمامي هي مباريات حقيقية وليست مسرحيات رديئة التمثيل، يؤدي أدوارها ممثلون سيئون، 
يصلون حد التهريج املبالغ فيه، مبن فيهم احلكام الذين يتدحرج بعضهم خارج احللبة من نفحة هواء 

عابرة، ويدعي بعضهم اإلغماء من لطمة مصطنعة، تاركاً املصارعني يفعلون ما يشاؤون. 
يحضر  الذي  اجلمهور  على  فيه  املبالغ  التمثيل  هذا  كل  انطالء  هو  فكان  كله،  هذا  من  األصعب  أما 
املباريات، والهستيريا التي كانت تنتاب هذا اجلمهور كلما تعرض بطله احملبوب للضرب أو كاد ينهزم، كما 
تقتضي اإلثارة التي خطط لها منظمو املباريات، قبل أن تأتي النهاية السعيدة التي غالباً ما نشاهدها في 
األفالم الهندية التي يبدو أن املنظمني قد أدمنوا مشاهدتها، فيفوز األبطال احملبوبون الذين يقف اجلمهور 
طوال املباريات مشجعاً لهم هاتفاً بأسمائهم، ويخسر أصحاب الدم الثقيل الذين يهتف اجلمهور ضدهم 

طوال الوقت، مهما فعلوا.
الطبيعة، بينما  أبطالهم احملبوبني على  املهم أن األطفال قد خرجوا تغمرهم السعادة، ألنهم شاهدوا 
خرج منظمو احلدث أكثر سعادة ألنهم مألوا جيوبهم وحافظوا على سالمة مصارعيهم، على وعد بلقاٍء 
التي  املفاجآت  أكبر  اإلعالن عنه من قبل مذيع احللبة  املقبل، كان  العام  الوقت من  جديد في مثل هذا 
التنس« في »مدينة  األبناء، ونحن نغادر »مجمع  تلقيته من  الذي  األول  السؤال  أما  أسعدت اجلمهور. 
زايد الرياضية« بعد انتهاء العرض فكان: هل ستحضر معنا جوالت العام املقبل يا أبانا؟ وكان جوابي 
ال يختلف عن جواب أي أب رأى السعادة في عيون أبنائه وهم يصافحون بطلهم املفضل »جون سينا«: 

وكيف أتخلف عن رؤية صديقي »جون سينا« أيها األبناء األعزاء؟
    

صديقي »جون سينا«

عل�ي ع�بي�د
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف

تأسست سنة 

1979

خدمات حقول النفط 
البرية والبحرية 

غاز ونفط 

مؤسسة الفاره للمقاوالت والنقليات العامة
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لكن.. دعونا بداية نتحدث إلى الرائد طاهر 
»اجلرمية  فرع  مدير  الظاهري  محمد  غريب 
املنظمة« في إدارة التحريات واملباحث اجلنائية 
في شرطة أبوظبي ليرسم لنا صورة كاملة عن 

واقع هذا النوع من اجلرائم في اإلمارة. 
الرائد طاهر أن نسبة السطو املسلح  يؤكد 
و2011   2010 عامي:  في  أبوظبي  إمارة  في 
عن  بالغ  أيُّ  يسجل  لم  حيث  »صفراً«  بلغت 
املاضيني،  العامني  في  مسلح  سطو  حالة  أي 
واحد  بالغ  هناك  كان   2009 عام  في  بينما 
سطا  ال��ذي  البنوك  أحد  من  بالغ  وهو  فقط 
بضائقة  مير  كان  الذي   - عمالئه  أحد  عليه 
مالية - باستخدام السالح األبيض ومبساعدة 
عيون  في  برشه  قام  الذي  األحمر«  »الفلفل 
املوظفني، ولكن أحد العاملني استطاع أن يرن 
جرس اإلنذار وجاءت الشرطة وأحبطت عملية 

السطو.
املنظمة« في  وأوضح مدير فرع »اجلرمية 
إدارة التحريات واملباحث اجلنائية في شرطة 
وجود  يشترط  املسلح  السطو  أن  أبوظبي 
 15 إل��ى  تصل  قد  شديدة  وعقوبته  س��الح 

تهديد  في  يستخدم  السالح  ألن  سجناً  سنة 
وتخويف الناس وإكراههم.

 
�ل�سرطة يف كل مكان

الرئيسي  السبب  أن  طاهر  الرائد  ويعتبر 
إمارة  املسلح في  السطو  للقضاء على ظاهرة 
الذي  الوقائي  الدور  إلى جناح  يعود  أبوظبي 
هناك  أن  إلى  مشيراً  األمنية،  األجهزة  تلعبه 
إمارة  الساعة في شوارع  دوريات على مدار 
مكان،  كل  في  موجودة  فالشرطة  أبوظبي، 
ففي فصل الصيف يكون عمل الدوريات أكثر 
نتيجة لسفر أغلبية السكان توافقاً مع إجازات 
نشر  يتم  لذلك  السنوية،  واإلج��ازات  املدارس 
فينخفض  الشتاء  فصل  في  أما  دوري��ة،   40
العدد إلى 20 دورية، كما أننا نرفع من معدل 
الدوريات في الفترة املسائية ألن أغلبية حاالت 

السطو تكون في الليل.
ز على  ويتابع الرائد طاهر قائالً: نحن ُنركِّ
الدور الوقائي أي قبل أن تقع جرمية السطو، 
كما أننا جنعل عمل الدوريات الشرطية بشكل 
ظاهر للعيان لتفادي أي حادث قد يقع نتيجة 

وجود نية أو تخطيط مسبق للسطو، ألن كثرة 
الدوريات الظاهرة جتعل اجُلناة يتراجعون عن 
مخططاتهم اإلجرامية،لذلك دائماً ما نركز عمل 
الدوريات في املناطق التي قد تكون مستهدفة 
مثل: »البنوك ومحال الصرافة ومحال الذهب«.

تقنيات حديثة  

وإضافة إلى الوجود املكثف للدوريات، فإن 
الذهب  محالت  في  املوجودة  اإلن��ذار  أجهزة 
املركزية.  العمليات  بغرفة  متصلة  والصرافة 
هي  التقنيات  هذه  إن  طاهر:  الرائد  ويقول 
وسائط حديثة ال صوت لها، فال يشعر اجُلناة 
لذلك  عليهم،  القبض  ُيسهِّل  ما  وهذا  باخلطر، 
يجب على محال املجوهرات والِصرافة االلتزام 
رخصة  لتجديد  نشترطه  الذي  اإلنذار  بجهاز 
عليه  الدورية  الصيانة  عمل  يجب  كما  احملل، 
للتأكد من فاعليته، إضافة إلى صيانة كاميرات 
املراقبة وعدم إعطاء الثقة املبالغ فيها للموظف 
مع  دوري��ة  اجتماعات  عقد  يتم  كما  اجلديد، 
محال الصرافة والذهب لنشر الوعي والثقافة 

األمنية لديهم. 

مع اجله�د ال�قائية اأ�سبحت »جرائم ال�سط� امل�سلَّح« نادرة احلدوث يف الدولة

تحت التهديد

ماذا يحدث إذا كنت مصادفة في بنك إلجراء معاملة مالية أو في محل لشراء قطعة من الذهب لزوجتك وهاجمت 
احملل أو البنك عصابة أو شخص ُمسلح وبدأ يعيث فساداً؟ إذا رأيت نفسك في هذا املوقف فأنت أمام خيارين، فإما 
أنك خارج إمارة أبوظبي التي سجلت خالل العامني املاضني )صفراً باملائة( بالغات سطو مسلح، أو أن سوء الطالع 
قادك للوقوع في حالة نادرة بالدولة. وفي هذا التحقيق ُنسلّط الضوء على اجلهود التي تبذلها الشرطة للوقاية 
من هذه اجلرائم وكيف نتقي شرها كأفراد في حال وجدنا أنفسنا في وسطها، فضالً عن تقدمي تفسيرات قانونية 

ونفسية لهذا النوع من اجلرائم حتى نحاول فهم دوافعها ومنابعها.

حتقيق: الرا الظرا�سي  -  ر�سا فكري
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�إجر�ء�ت �أمنية 

التعرض  ح��ال  في  السليم  التصرف  وح��ول 
املنظمة«  يقدم مدير فرع »اجلرمية  لسطو مسلح، 
اجلنائية في شرطة  واملباحث  التحريات  إدارة  في 
أبوظبي مجموعة من اإلجراءات في حالة تعرض أي 
محل للسطو املسلح قائالً: يجب أالّ يبدي الشخص 
إلى  بالسالح  التهديد  يتحول  ال  حتى  مقاومة  أي 
استخدام فعلي قد يفقد فيها الشخص حياته ويجعل 
املجرم في حالة من الضغط العصبي والتي ميكن 
فيها بطريقة ال حُتمد عقباها، ويجب  أن يتصرف 
على العاملني في احملل ضغط زر اإلنذار بكل هدوء 
دون أن يشعر السارق ودون أن يخبره بذلك حتى 
ال ينتقم منه، لذلك من املهم أن يوضع زر اإلنذار في 
مكان معني يسهل الوصول إليه مثل أن يضعه حتت 
قدميه أو في مكان يسهل الضغط عليه دون مشقة.

خدع   

ولكن ماذا عن التكتيكات التي يلجأ إليها اجُلناة 
لتسهيل عمليات السطو املسلح؟ يشير الرائد طاهر 
إلى أن هناك بعض اخلدع و االبتكارات التي يقوم 
العنصر  استخدام  مثل  املسلح  للسطو  اجُلناة  بها 
املرأة  فدور  اآلمنة،  البيوت  اقتحام  في  النسائي 
الباب وعندما جتد من  قيامها بطرق  يقتصر على 
أنها  تدعي  حاجتها  عن  ويسأل  الباب  لها  يفتح 
الشقة سيدة عجوزة  وإذا كانت صاحبة  متسولة، 
الشقة  أصحاب  فتاة صغيرة حتاول مبساعدة  أو 
تهديدها لسرقة البيت، وإذا كان أصحاب الشقة في 
العمل أو مسافرين تعطي اإلشارة ألفراد العصابة 

لكسر الباب لتنفيذ السرقة.
مسلح  لسطو  التعرض  يدعي  البعض  أن  كما 
ويتبني فيما بعد أن البالغ كاذب لغاية في نفسه، 
للهواتف  محل  في  بائعة  قامت  املرات  إحدى  ففي 
املتحركة باإلدعاء أنها تعّرضت لسطو مسلح ولكن 
بعد التحقيقات اكتشفنا كذبها، وأنها اّدعت القصة 
حتى تستولي هي على الهواتف ومت حتويلها إلى 

النيابة.

�لقانون و�ل�سطو �مل�سلح  

اجلانب  هو  ما  ولكن  اجلنائية،  الناحية  من  هذا 
القانوني للسطو املسلح؟ يجيب على هذا التساؤل 
الشرطية  العلوم  خبير  إمام  الواحد  عبد  الدكتور 
في »كلية الشرطة« بأبوظبي الذي قال: إن السطو 
املسلح جرمية تشدد املشّرع اإلماراتي في عقوبتها. 
والسطو املسلح عبارة عن تشكيل عصابي مسلح 
في  السالح  يشهر  لم  لو  ألكثر من شخص حتى 
عملية السطو ولكن وجود السالح يكفي أن تعتبر 
العصابي  والتشكيل  مسلحاً،  سطواً  اجلرمية 
مجموعة من األشخاص لديهم زعيم لهذا التشكيل 

وتكون هناك صلة بني أشخاصه، والغرض من هذا 
التشكيل هو تعكير الصفو العام.

لعام   )3( رقم  للعقوبات  االحت��ادي  والقانون 
يعاقب   :)186( رقم  مادته  نص  في  يقول   ،1987
عصابة  ألف  من  كل  املؤبد  السجن  أو  باإلعدام 
بالسالح  قاومت  أو  السكان  من  طائفة  هاجمت 
رجال السلطة العامة ملنع تنفيذ القوانني وكذلك من 
تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى قيادة 
ما، أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في 
بالسجن  فيعاقب  ما  قيادة  فيها  يتقلد  ولم  تأليفها 

املؤبد أو املؤقت.
واملادة )187( يعاقب باإلعدام كل من قلّد نفسه 
رئاسة عصابة حاملة للسالح أو تولى فيها قيادة ما 
أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب 
أو  للدولة  اململوكة  األم��وال  أو  األراض��ي  نهب  أو 
العسكرية  القوة  مقاومة  أو  الناس  من  جلماعة 

جرائم السطو املُسلّح هي من اجلرائم اخلطرة 
التي حتدث في أي مكان في العالم، وعقوبتها دائماً 
باستخدام  تهديداً  هناك  ألن  املشدد،  السجن  هي 
النوعية من اجلرائم احملدودة  السالح. وُتعد تلك 
وعادة  عام،  بشكل  اإلم��ارات  دولة  في  احل��دوث 
أو  الصرافة،  محال  على  اجلرائم  هذه  ُترتكب  ما 
األمنية  األجهزة  اتخذت  لذلك  املجوهرات،  محال 
الكفيلة باحلد من تلك  الدولة كافة اإلجراءات  في 
والبنوك  الصرافة  إلزام محال  اجلرائم من خالل 
مبكر  إن��ذار  أجهزة  بتركيب  املجوهرات  ومحال 
ترتبط إلكترونياً بغرف العمليات بأجهزة الشرطة، 
وتركيب كاميرات حديثة، إلى جانب ضرورة تأمني 
حواجز  وجود  أو  اخلاص،  األمن  برجال  املكان 
زجاجية بني العمالء في محال الِصرافة، والعاملني 
نوعية  ذات  تكون  األموال،  أو حتويل  في صرف 

جيدة وليست سهلة الكسر. 
وحول تلك اجلرائم وأسباب وقوعها في بعض 
اجلرائم  وأشهر  مرتكبيها،  ومالحقة  األحيان، 
ابراهيم  خليل  العميد  مع   »999« التقت  املرتكبة، 
املنصوري مدير اإلدارة العامة للتحريات واملباحث 
اجلنائية في القيادة العامة لشرطة دبي الذي قال: 
إن إمارة دبي ُتعدُّ معلماً اقتصادياً وسياحياً بارزاً 
السياح  من  كبيرة  ألع��داٍد  ومقصداً  املنطقة،  في 
اجلنسيات،  مختلف  من  والزوار  األعمال  ورجال 
وسط  اندست  طفيلية  فئات  هناك  أن  إلى  منوهاً 
للزيارة واالستثمار لتحقيق  أتت  التي  املجموعات 
نوايا إجرامية سيئة من خالل اقتناص املال والثروة 

بغير وجه حق عن طريق السطو أو السرقة. 
وأشار إلى أن جناح أجهزة األمن املختلفة في 
البيئة  إلى  يعود  املسلح  السطو  جرائم  اكتشاف 
األمنية املتكاملة سواء من حيث الهياكل، واألقسام 
في  أم  املدربة،  البشرية  والكوادر  املتخصصة، 
في  املساعدة  احلديثة  التقنية  األجهزة  استخدام 

مواجهة ساخنة
ِخطط فّعالة مل�اجهة جرائم ال�سط� املُ�سّلح يف دبي 

ُمضيفاً  اجلنائية،  اجلرائم  عمليات كشف غموض 
أن شرطة دبي وبقية أجهزة الشرطة بالدولة لديها 
أساليب عمل مبتكرة في مالحقة مرتكبي اجلرائم 
الكبرى بصورة لم تخطر على بال تلك الِعصابات 

عندما خططت الرتكاب جرائمها. 
وأشار إلى أن هذه األجهزة األمنية متكَّنت من 
مغادرتها  قبل  العصابات  تلك  على  القبض  إلقاء 
البالد، أو مالحقتها عبر اإلنتربول الدولي والقبض 

عليهم في دول أخرى. 

�أبرز جر�ئم �ل�سطو �ملُ�سّلح

جرائم  أب��رز  من  أن  إل��ى  املنصوري  وأش��ار 
األعوام  خالل  حدثت  التي  القليلة  املسلح  السطو 
املاضية جرمية السطو على »بنك الشارقة« مبنطقة 
القرهود في دبي عام 2001، والتي بلغت حصيلتها 
مليوناً و800 ألف درهم، أيضاً جرمية السطو على 
 5 بلغت  والتي  الدولية«  »االرتباط  شركة  أموال 
وهناك  العام،  ذات  في  درهم،  ألف  ماليني و600 
جرمية وقعت خالل عام 2003 حيث قامت عصابة 
األفريقية  اجلنسيات  من  أشخاص   8 من  مكونة 
نايف  بشارع  الصرافة  محال  أحد  على  بالسطو 
بديرة، وضرب موظفي احملل باملطارق والعصي، 
والفرار  درهم،  ماليني   10 مبلغ  على  واالستيالء 
إلى جهة غير معلومة، إال أن فرق املباحث متكنت 
وخالل وقت قياسي من إلقاء القبض على اجلناة 

واسترداد تلك املبالغ الكبيرة. 
السطو  قضايا  من  كذلك  املنصوري:  وأضاف 
الكبرى التي وقعت في دبي، قضية السطو املُسلّح 
على محل »غراف« للمجوهرات في »وافي سنتر«، 
بطريقة  ُنفذت  2007 حيث  عام  ذلك خالل  وكان 
خطيرة، ومتت سرقة مجوهرات بقيمة 56 مليون 
درهم، واستخدمت فيها سيارات اقتحمت املركز، 
والسالح الناري الذي مت تهديد رواد املركز واحملل 

علي  آل  إبراهيم  عمر  الدكتور  الرائد  يقدم 
»وصفة« من 7 نصائح لكل من يتعّرض لسطو 

مسلح مبراعاة التالي:
> الوعي الكامل بخطورة املوقف وعدم بناء 
أي افتراضات مثل إن السالح غير حقيقي أو 

عدم ِجدية املجرم في اإليذاء.
املجرم في حالة  أن  االعتبار  األخذ بعني   <
توتر وقلق شديدين  مما يؤثر سلباً على اتزانه 
االنفعالي والقدرة على التفكير السليم و بالتالي 

اتخاذ قرارات خاطئة. 
وجتنب  املقاومة  وعدم  بالهدوء  االلتزام   <

املفاجآت. 
يطلبه  ملا  واالستجابة  االنقياد  إظهار   <

املجرم. 
> عدم النظر إلى عيني املجرم مباشرة حتى 

ال تشعره باخلوف والتهديد. 
> استخدام كلمات واضحة وجمل قصيرة 
عند الرد و احلديث معه وجتنب املراوغة حتى 

ال تثيره. 
> محاولة أخذ وصف دقيق للمجرم وإبالغ 

الشرطة مباشرة بعد احلادثة.

املكلفة مبطاردة مرتكبي هذه اجلرائم ويعاقب من 
عدا هؤالء من أفراد العصابة بالسجن املؤقت. 

ويرى الدكتور عبد الواحد إمام أن تالشي ظاهرة 
أبوظبي يعود جلملة من  إمارة  املسلح في  السطو 
األسباب منها: اخلطة اإلستراتيجية لوزارة الداخلية 
وأهدافها التي على كل اجلهات األمنية أن تنفذها، 
الدوريات  تركيز  مثل  الوقائية  اخلطط  إلى  إضافة 
لالستهداف،  ُمرجحة  تكون  قد  التي  األماكن  على 
وإلزام املؤسسات املالية والفنادق واحملال الكبيرة 

بتركيب كاميرات تغطي كل جوانبها. 

�ل�سخ�سية �ل�سيكوباتية

أما الرؤية النفسية فيقدمها الرائد الدكتور عمر 
إبراهيم آل علي الباحث النفسي في »مركز البحوث 
والدراسات األمنية« في شرطة أبوظبي الذي أشار 
اجلرائم،  أخطر  من  يعتبر  املسلح  السطو  أن  إلى 
االغتصاب  مثل  أخ��رى  بجرائم  الرتباطه  نظراً 

بنسبة 33% أو القتل أو اإليذاء البليغ %30.
ويقول الرائد الدكتور آل علي إن السطو املسلح 
لعوامل  تعود  والتي  العنيفة  اجلرائم  من  يعتبر 
أن  مثل  ثقافية  عوامل  أو  العنف،  كتعلم  اجتماعية 
يكون العنف سلوكاً مقبوالً في املجتمع، أو بيولوجياً 
مثل وجود خلل في الهرمونات.. وأقرب التفسيرات 
حتت  يندرج  االنحرافات  من  النوع  لهذا  النفسية 
الشخصية  أو  السيكوباتية،  الشخصية  اضطراب 
املضادة للمجتمع التي من أهم صفاتها عدم القدرة 
في  والرغبة  واألنانية  املجتمع  في  االندماج  على 
املشاعر  وقسوة  ف��وري  بشكل  احلاجات  إشباع 
من  التعلم  وعدم  بالذنب  الشعور  وعدم  وَتبلّدها 
املواقف السابقة أو الندم على األخطاء، إضافة إلى 
بالنقص  الشعور  و  االستثارة  وسهولة  العدوانية 
وعدم القدرة على حتّمل اإلحباط وإلقاء اللوم على 

اآلخرين وخداع الذات. 
ويوضح الباحث النفسي أن بعض السيكوباتيني 
ومنها  عنيفة  وأعماالً  عدوانية  أعماالً  يحترفون 
في  التحّكم  على  ال��ق��درة  دون  املسلح  السطو 
انفعاالتهم حيث مييل هؤالء إلى البحث عن اإلثارة 
السلوك  من  اخل��وف  خبرة  انتفاء  مع  واملغامرة 
لغياب التقدير  املتهور أو التهديدات بالعقاب، نظراً 

االنفعالي واملعرفي املناسب للسلوك.

افعل و ال تفعل  

 - الرائد طاهر غريب

هناك بع�ض اخلدع و االبتكارات

التي يقوم بها اجُلناة لل�شطو امل�شلح

 مثل ا�شتخدام العن�شر الن�شائي
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الغالف

معدودة،  دقائق  سوى  العملية  تستغرق  ولم  به، 
الكشف  ُبذلت في  التي  أنه من خالل اجلهود  إال 
»النمر  عن عصابة  الكشف  مت  اجلرمية  هذه  عن 
الوردي« املنتشرة في أنحاء العالم، والكشف عن 
بعض من أفرادها الذين َنّفذوا اجلرمية على أرض 
دبي ومتت مطاردتهم دولياً حتي وقع إثنان منهم 
في قبضة الشرطة في دولة أوروبية كانا مطلوبني 
لديها ومتت استعادة كامل املجوهرات التي كانت 

مخبأة داخل إحدى السيارات. 
ارتكبت  أخرى  املنصوري جرمية سطو  وذكر 
بندقية  اجلاني  فيها  واستخدم   2009 عام  في 
لتهديد موظفي محل للصرافة بالقصيص وسرق 
عند  عليه  القبض  أُلقي  أن��ه  إال  دره��م،  أل��ف   27
محاولته الهروب من الدولة، وضبط املبلغ كامالً. 
كما أشار إلى عملية السطو التي نفذها شخصان 
عربي وإيراني على محلني للصرافة في الشارقة 
إلى  بغنيمتهما  وتوجها  ساعة  ربع  غضون  في 
دبي، إال أنه أُلقي القبض عليهما وكان ذلك خالل 
لتحويل  شركة  على  السطو  وأيضاً   ،2009 عام 
ووضعها  منها  درهم  ماليني   3 وسرقة  األموال 
في حقيبة ودفنها في منطقة صحراوية بالفجيرة 
متهيداً للهرب بها خارج الدولة عبر احلدود إال أنه 
مبتابعة اجُلناة ألقي القبض عليهما، ومتت استعادة 

املبلغ كامالً. 

جرمية و�فدة

عادة  اجلرائم  هذه  أن  املنصوري  العميد  وأكد 
ما ترتكب من أجانب َيفدون إلى الدولة بتأشيرات 
العملية والهرب  أو سياحة من أجل إجراء  زيارة 
فرق  شّكلت  دبي  شرطة  أن  إلى  وأشار  سريعاً. 
عمل وفق أعلى معايير البحث والتحّري للتصدي 
ملثل هذا النوع من اجلرائم، وجنحت تلك الفرق في 
النجاح، وحصلت على جائزة »برنامج دبي لألداء 
احلكومي املتميز« للدور املتميّز الذي قامت به في 
على  بالسطو  اخلاصة  املرتدة«،  »اللدغة  قضية 
أموال شركة االرتباط الدولية عام 2001، وكذلك 
حصولها على جائزة افضل فريق عمل لعام 2010 
والتي  »وافي«  السطو على مجوهرات  عن عملية 

سميت بعملية: »النمر الوردي«. 

جرمية نادرة 

ناصر  محمد  الدكتور  العقيد  قال  جانبه  من 
للتحّريات  العامة  اإلدارة  مدير  نائب  الرزاق  عبد 
إن  واملخافر،  املراكز  لشؤون  اجلنائية  واملباحث 
جرائم السطو املُسلّح ال تتجاوز اجلرمية الواحدة 
ظاهرة  ُتشكِّل  ال  فهي  وبالتالي  عامني،  من  أكثر 
واستعادة  اجُل��ن��اة  وق��وع  مع  خاصة  خطيرة، 

املسروقات بسرعة. 
في  املُرتكبة  اجلرائم  على  بناًء  أنه  وأوض��ح 
عقد  أهمها  خطوات  عدة  اتخاذ  مت  الصدد،  هذا 
التجارية  احملال  أصحاب  مع  دوري��ة  اجتماعات 
والبنوك ومحال الصرافة واملجوهرات الستعراض 
وارتباط  كاميرات،  من  لديها  التأمني  عوامل  أهم 

متركز  مت  أيضاً  العمليات،  غرفة  مع  إلكتروني 
على  تعمل  الذهب  سوق  داخ��ل  أمنية  دوري��ات 
مدار الساعة، والعمل على سد الثغرات األمنية في 
بالربط  الصرافة  إلزام محال  كما مت  تلك احملال، 
لسرعة  القيادة  عمليات  غرفة  مع  اإللكتروني 
الوصول في حال وقوع أي حادث سطو، وتأمني 

الصيارفة داخل تلك احملال بالشكل املطلوب. 
وأضاف عبدالرزاق: أن إدارة احلد من اجلرمية 
بعمل جتارب  وقت آلخر  من  تقوم  دبي  بشرطة 
وهمية لعمليات سطو ُمسلح لقياس مدى جاهزية 
أي  وقوع  عند  استجابتها  وُسرعة  األمنية  الِفرق 
أية  تالفي  على  والعمل  النوع،  هذا  من  ح��ادث 

سلبيات أو ثغرات موجودة. 

�لثغر�ت 

وأشار العقيد أحمد ثاني بن غليطة مدير إدارة 
دوريات  أن  إلى  دبي  بشرطة  اجلرمية  من  احلد 
اإلدارة تعمل وتتمركز دائماً في األماكن احليوية 
املُسلّح رغم  السطو  إلى أن جرمية  واملهمة، الفتاً 
االتي  اجلرائم  من  أنها  إال  احل��دوث  ن��ادرة  أنها 
اخلسائر  ألن  نظراً  كبيراً،  اهتماماً  اإلدارة  توليها 
فيها تكون كبيرة وأن اجلناة في تلك اجلرائم غالباً 
ما يخططون إما لسرقة محال الذهب واملجوهرات، 
أو سرقة محال الصرافة أو البنوك، ولذلك تكون 
خالل  من  سباقة  دائ��م��اً  الشرطية  االج���راءات 
اجلاهزية، والتأمني، وسد أية ثغرات قد ينفذ منها 

املجرمون. 

جتربة وهمية

مؤخراً  قامت  اإلدارة  إن  غليطة  اب��ن  وق��ال 
بإعداد جتربة وهمية على أحد محال املجوهرات 
الدوام  بدء  مع  ذلك  وكان  بديرة،  الذهب  بسوق 
علم  رغم  أنه  إلى  مشيراً  احمل��ال  لتلك  الرسمي 
صاحب احملل بالتجربة وموعدها، إال أنه مع بداية 
التجربة ومحاولة دخول بعض أفراد الشرطة عليه 
املجوهرات  على  والسطو  حركته  شل  ومحاولة 
انهار الرجل وكاد يفقد الوعي، وكاد يكون سبباً 
عليه  السيطرة  متت  أنه  إال  التجربة،  فشل  في 
وتهدئته وإكمال املهمة حيث متت مطاردة اجلاني 
الوهمي في شوارع نايف وألقي القبض عليه أمام 
حدث  وكأنها  التجربة  أظهرت  بصورة  اجلميع 
حقيقي مائة باملائة، وبذلك متّكنا من قياس زمن 
الفرق  للبالغ، وسرعة حترك  الدوريات  استجابة 
وإلقاء القبض على املتهمني بعد مطاردتهم في أقل 
من 20 دقيقة منذ ورود البالغ وحتى سقوطهم. 

لقياس  مهمة  التجارب  هذه  مثل  أن  وأوض��ح 
حادث  كان  سواء  االستجابة  وسرعة  اجلاهزة 
إلى  مشيراً  آخر  بالغ  أي  أو  حريقاً،  أو  سطو 
على سد  دائماً  تعمل  اجلرمية  من  احلد  فرق  أن 

الثغرات األمنية التي تكون مدخالً ألي جرمية.

ما  غالباً  اجلنائي،  البحث  ل��رج��ال  وف��ق��اً 
مركبات  السطو  جرائم  في  اجُلناة  يستخدم 
مسروقة وأسلحة قد ال تكون حقيقية، ولكنها 
ملثمني  ويكونون  للتهديد،  تستخدم  غالباً 
في  املراقبة، ودائماً  كاميرات  حتى ال تكشفهم 
اعترافاتهم يؤكدون أنهم قاموا باملراقبة املسبقة 
كافة  ودراس��ة  عليه،  السطو  مت  الذي  للمكان 

املداخل واملخارج وعمليات التأمني املتوفرة.

تكتيك

العقيد أحمد ثاني بن غليطة العميد خليل المنصوري 

 هذه اجلرائم عادة ما 

ُترتكب من اأجانب َيفدون 

اإىل الدولة بتاأ�شريات

 زيارة اأو �شياحة
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حوار

ُتعد السلع املغشوشة واملقلدة من أخطر املواد 
ضرراً على املجتمع، كما أنها عامل سلبي على 
خطراً  تشكل  أنها  عن  فضالً  الدولة،  اقتصاد 
كبيراً على صحة اإلنسان وسالمته، وقد ُسنت 
التي  الدولية  والقوانني  التشريعات  من  العديد 
حتارب جتارة هذه السلع، وتعمل دولة اإلمارات 
من خالل وزارة االقتصاد واجلهات احلكومية 
واحمللية املختصة بفاعلية كبيرة على احلد من 
دولة  أي  تخلو  ال  والتي  العاملية  الظاهرة  هذه 
في العالم من وجود مثل هذه السلع املغشوشة 

واملقلِّدة. 
وأكد جمعة مبارك فيروز مدير إدارة الرقابة 
التجارية في وزارة االقتصاد أن موضوع الغش 
ظاهرة  التجارية،  العالمات  وتقليد  التجاري 
عاملية وليس فقط في دولة اإلمارات، حيث أشار 
إلى أن هذه الظاهرة جتدها في كل دول العالم. 
السلع  منها  تدخل  التي  املنافذ  فاعلية  وعن 
املغشوشة قال فيروز: إن إدارات اجلمارك في 
الدولة، وهي املعنية بضبط الغش التجاري أثناء 
عبوره إلى الدولة، تتبع معايير عاملية في عملية 
الدولة،  خارج  من  املستوردة  البضائع  تفتيش 

لألسواق،  مراقبتها  ع��ن  ف��ض��الً  العاملية، 
املقلّدة  السلع  اكتشاف  على  املفتشني  وت��درِّب 
التجارب  من  باالستفادة  وذلك  واملغشوشة، 
الدولية في مكافحة الغش التجاري، عالوة على 
عن  أما  السلع.  هذه  بأضرار  اجلمهور  توعية 
اختصاصات إدارة الرقابة التجارية في الوزارة، 
فهي تقوم مبراقبة ومتابعة تنفيذ القوانني املتعلقة 
ال��وزارة  تستصدرها  التي  التجارية  بالرقابة 
وإعداد تقارير دورية بذلك، مع رصد معوقات 
التنفيذية  واللوائح  للتشريعات  العملي  التطبيق 
اجلهات  مع  وبحثها  االقتصادي  الطابع  ذات 
املختصة، إضافة إلى التنسيق مع اجلهات املعنية 
اإلجراءات  واتخاذ  الشكاوى  ومتابعة  بالرقابة، 
الالزمة ضد املخالفات التي تقع بالنسبة لقوانني 
املختلفة  الوزارة  إدارات  مع  والتنسيق  الرقابة، 
فيما يتعلق بتنفيذ القوانني الرقابية التي تختص 

بها اإلدارات املعنية. 
باقتراح  التجارية  الرقابة  إدارة  كما تضطلع 
مشروعات القوانني والقرارات الوزارية املتعلقة 
بالرقابة التجارية ودراسة الظواهر االقتصادية 
بشأنها، فضالً  االقتراحات  وتقدمي  املقننة  غير 
عن متابعة تطورات املتغيرات اإلقليمية والدولية 

التواصل  خالل  من  التجارية  بالرقابة  املتعلقة 
واإلقليمية  احمللية  واملؤسسات  املنظمات  مع 
والدولية ذات الصلة، واإلشراف على الشؤون 
املتعلقة مبكتب مقاطعة »إسرائيل« وفق القانون 
االحتادي رقم »15« لسنة 1971 بشأن مقاطعة 

»إسرائيل«.

عملية �ل�سبط

املراقبني في األسواق  آلية عمل  وبخصوص 
ميداني  دور  للمفتشني  فيروز:  أجاب  احمللية 
كبير ومراقبو األسواق منتشرون على مستوى 
دورية  تفتيشية  بجوالت  ويقومون  اإلمارات، 
التجارية  الرقابة  إدارة  في  أننا  كما  ومستمرة، 
نتلقى الشكاوى من اجلمهور واملستهلكني والتي 
تتعلق بالسلع املغشوشة واملقلَّدة، وبدورنا نقوم 
املخالفات  ومتابعة  بشأنها  اإلج��راءات  باتخاذ 
التي حتدث وفقاً لألحكام والقوانني التي ذكرها 
قضائية  ضبطية  لديهم  واملراقبون  القانون. 
بحيث تتم عملية التفتيش بالتنسيق مع الدوائر 
االقتصادية والبلديات احمللية في كل إمارة، وفي 
اإلعداد حلمالت  في  نشترك  األحيان  من  كثير 
التعاون  عن  فضالً  األس���واق،  في  مشتركة 

تطبيق  على  اجلمركية  اإلدارات  هذه  وتعمل 
معادلة صعبة، بني تشديد التفتيش وفرز كل ما 
في احلاويات من بضائع وبني تخفيف التفتيش 
احلركة  انسيابية  على  للمساعدة  املجال  وفتح 
التجارية، فالعملية هنا حتتاج إلى توازن، فكلما 
زادت نسبة التدقيق في البضائع املستوردة من 
التجارية،  احلركة  انسيابية  قلت  كلما  اخلارج، 
وهو األمر الذي سيؤدي إلى نقص البضائع في 
األسواق احمللية وبالتالي تتأثر األسعار أيضاً. 

مكافحة  مسألة  إن  قائالً:  فيروز  ويضيف 
يشترك  مشتركة  مسؤولية  التجاري  الغش 
االحتادية  والدوائر  املؤسسات  العديد من  فيها 
واحمللية إلى أن ينتهي األمر إلى القضاء. وعلى 
كل جهة من هذه اجلهات أن حُتكم الرقابة وتسد 
هذه  من  تخّفض  أو  حتد  حتى  الفجوات  كل 
أقل املستويات، وأينما  إلى  املنتجات املغشوشة 
من  أي جهة  أو فجوة من  ارتخاء  هناك  يكون 
هذه اجلهات، تكون مبثابة فرصة ذهبية لتجار 

هذه السلع إلدخالها إلى الدولة والترويج لها.
األكبر  التحدي  إن  قائالً:  فيروز  واستدرك 
هنا يكمن في أن املستهلك نفسه هو من يطلب 
ويرغب هذه السلع، وهو يعلم أنها ُمقلّدة، لكنه 
كفارق  اقتصادية  ألسباب  ويطلبها  يشتريها 

السعر بني األصلي واملقلّد.

دور فاعل

من  احلد  في  االقتصاد  وزارة  دور  عن  أما 
وزارة  إن  فيروز:  فيقول  املقلدة  السلع  ظاهرة 
االقتصاد تعمل على إجناز التشريعات وتشريع 
القوانني التي حتدد العقوبات الرادعة للمتاجرين 
بهذه السلع، كما أنها تقوم بتحديث التشريعات 
واملُستجدات  التطورات  حسب  مستمر  بشكل 

حوار: خالد الظنحاين

ت�سوير: عي�سى اليماحي

جمعة فيروز
لـ »999«: 
أخطر السلع 
المغشوشة 
والُمقّلدة  

  ما يتعلَّق بصحة

اإلنسان وسالمته     

مكافحة الغ�ض التجاري م�شوؤولية م�شرتكة

 ي�شرتك فيها العديد من املوؤ�ش�شات والدوائر 

االحتادية واملحلية
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التدريب  أغراض  في  الدوائر  هذه  وبني  بيننا 
قوانني  على  نعتمد  ونحن  للمراقبني.  والتأهيل 
وتشريعات ومعايير نقوم من خاللها بحمالت 
الشركات  بعض  مع  تعاون  وهناك  التفتيش. 
بتنظيم  األخيرة  هذه  تقوم  إذ  الشأن  هذا  في 
ورش تدريبية ملوظفي الوزارة واجلهات املعنية 
التي تساعدهم  ليحصلوا على اخلبرة والكفاءة 

في الكشف عن املخالفات التجارية.

�أ�سر�ر

السلع  هذه  أض��رار  عن  حديثه  معرض  في 
على املجتمع أضاف فيروز: منذ بداية تأسيس 
عناية  املستهلك  حماية  موضوع  أعطي  الدولة 
فائقة، ففي العام 1979 صدر قانون قمع الغش 
وذلك  الحقة  أخ��رى  قوانني  وتلته  والتدليس 
لتطور احلركة التجارية العاملية، وهناك قوانني 
النشر  وحقوق  التجارية،  كالعالمات  أخ��رى 
والتأليف والوكاالت التجارية، وحماية املستهلك 
قانون  وهناك  مستمر،  بشكل  تعديل  وهناك 
الوزارة  التجاري تصدره  الغش  ملكافحة  جديد 
عما قريب. والشك أن أضرار هذه السلع املقلدة 
كبيرة على الدولة وعلى املستهلك نفسه، صحياً 
واقتصادياً وأمنياً، خصوصاً إذا ما تعلقت بصحة 
واألدوية،  الغذائية،  كالسلع  وسالمته،  اإلنسان 
ومستحضرات التجميل والعطور، هذه األشياء 
بالغة اخلطورة،باإلضافة إلى األدوات الكهربائية 
التي قد تسبب خطورة على أرواح البشر. فضالً 
عن األضرار االقتصادية التي تلحق باالقتصاد 
احمللي وحركة التجارة العاملية. وقد قدر مؤخراً 
مبنطقة  التجارية«  العالمات  أصحاب  »مجلس 
التجاري  والتقليد  الغش  خسائر  حجم  اخلليج 
تريليون  إلى  دوالر  مليار   800 بني  العالم  في 

دوالر سنوياً، أي ما يصل إلى 7٪ من إجمالي 
التجارة العاملية.

�أخطر �ل�سلع �ملغ�سو�سة

على  ض��رراً  املشغوشة  السلع  أخطر  وعن 
ال��وزارة  قبل  من  ضبطها  مت  والتي  اإلنسان، 
إدارة  مدير  الدولة، حتدث  إمارات  مختلف  في 
الرقابة التجارية قائالً: لدينا إحصائية عن كمية 
املواد املغشوشة التي مت ضبطها، ونحن نحاول 
التركيز على ما يتعلق بصحة وسالمة اإلنسان 
التي  القوانني  ألنها األخطر على اإلطالق، وكل 
سنّت منذ بداية تأسيس الدولة، شددت العقوبة 
لها  التي  وامل��واد  السلع  بهذه  املتاجرين  على 
أن  وميكن  اإلنسان.  على صحة  مباشر  ضرر 
واألدوية،  الغذائية،  باملواد  السلع  هذه  نحصر 
باإلضافة  والعطور،  التجميل  ومستحضرات 
إلى األدوات الكهربائية واإلطارات. وقد حررت 
الوزارة 176 مخالفة حملال جتارية على مستوى 
وُمقلدة،  مغشوشة  سلع  بضبط  تتعلق  الدولة، 
خالل الربع الثالث من العام 2011، وذلك عبر 
القسم  تنفيذ نحو 2910 جوالت تفتيشية، نال 
األكبر منها قطاع التجزئة واملالبس والتنزيالت، 
السلع  بخصوص  أم��ا  مخالفة.   46 ب��واق��ع 
املغشوشة واملقلدة حملال بيع األدوات الصحية 
واملواد الكهربائية ضمن جوالت التفتيش خالل 

الفترة نفسها، فقد حررت الوزارة 17 مخالفة، 
التجميل  مواد  بيع  حملال  املخالفات  عدد  وبلغ 
عدد  بلغ  فيما  مخالفة،   33 نحو  والعطور 
املخالفات حملال بيع اإلطارات نحو 11 مخالفة.

قانون جديد

وعن مشروع القانون اجلديد الذي ستصدره 
األمور عناية  أهم  قائالً:  الوزارة حتدث فيروز 
من قبل الوزارة وهي املعنية في تنفيذ القوانني 
التجارية هو قمع الغش والتدليس، ونتيجة ذلك 
التجاري  الغش  ملكافحة  جديد  قانون  إعداد  مت 
وفق  إع��داده  ومت  النهائية،  مراحله  في  وهو 
تشديد  فيه  وروعي  العاملية  املمارسات  أفضل 
العقوبات املفروضة على املخالفني، ونأمل أن يتم 
من خالله تالفي بعض الفجوات التي كانت في 
اجلديد  القانون  أن  إلى  وأشار  القدمي.  القانون 
فيه تغليظ للغرامات املالية، والتي قد تصل إلى 
تصل  فيما  معينة،  حلاالت  درهم  مليون  نحو 

العقوبات إلى احلبس. 
الوزارة  إن  فيروز:  قال  حديثه  نهاية  وفي 
اجلهود  ببذل  التزامها  تواصل  دورها  بطبيعة 
ذات  اجلهات  مع  التنسيق  مستويات  ورف��ع 
تعزز  متكاملة  منظومة  لبناء  بالقطاع،  الصلة 
الوعي مبخاطر الغش التجاري والتقليد وتعمل 

على محاربة هذه الظاهرة.

حوار

خ�شائر الغ�ض والتقليد التجاري يف العامل

 بني 800 مليار دوالر اإىل تريليون دوالر �شنويًا
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تحقيق

رؤية  وجهة،  أية  إلى  توّجهنا  عند  العادة  جرت 
بعض احليوانات التي اعتدنا مصادفتها في الشارع، 
ومرورها مرور الكرام أمامنا أو من خلفنا أو حتى 
بجانبنا، قد تكون قطة تسعى إلى رزقها أو كلباً ماضياً 
في حال سبيله أو أياً من احليوانات التي تكثر في 
أغلب )ِعزبنا( ترعى في مكان ما، أم سائبة، خاصة 

في طريق السفر الطويل بني مدينة وأخرى.
ولكن هل وصل خيالنا البشري إلى تصّور أسد 
مشهد  أمام  واثقاً  ميّر  بري،  حيوان  أي  أو  منر  أو 
أشغالهم وتوجهاتهم  ُتركت  املارة! حتى  من دهشة 
أفواه  السير، وبني  لتختلط الصيحات وتسير عكس 
ُفتحت مذهولة دون تعليق على ما قد يكون واقعاً أم 
حلماً، لتبدأ االفتراضات بأنهم ميكن أن يكونوا لقمة 
القادم من مملكته، أو  املفترس  سائغة في بطن هذا 
الهارب من صاحب قيّد حريته بني جدران لم يعتد 
وجوده بينها، ولرمبا أراد التجديد لزيارة مدينة لم 
يزرها قط بأُناسها وسياراتها وتقدمها التكنولوجي.

وأصبحت  وهواياتهم،  الناس  اهتمامات  تعّددت 
الهاتف،  وبطاقات  والعمالت  الطوابع  جمع  هواية 
هوايات تقليدية عفا عليها الدهر كما ُيقال، فوصلت 

خارج القفص
اقتناء احلي�انات الربية وانت�سارها يف املدن بني اله�اية وال�جاهة.

حتقيق: نوال �سامل - ت�سوير: حممد علي

االختصاص  فلذوي  احليوانات؟  هذه  ملثل  البعض 
بيان األسباب ووضع احللول واإلجراءات  دور في 

الالزمة.
القانونية،  اإلج��راءات  تفاصيل  في  الدخول  قبل 
كان ملجلة »999« زيارة إلى أحد محبي هذه الهواية 
اخلطرة، ليأخذنا في جولة إلى أول حديقة حيوانات 
منطقة  في  بنفسه،  عليها  باإلشراف  قام  خاصة 
تساعد  التي  الطبيعة  حيث  اخليمة  برأس  »عوافي« 
على تربية مثل هذه احليوانات، فكانت رحلة شبيهة 
برحالت السفاري األفريقية، حيث املتعة في املشاهدة 
والدهشة لألنواع النادرة التي حتتويها هذه احلديقة.

بني ناب وخملب

في منطقة »عوافي« السياحية بإمارة رأس اخليمة، 
يعيش جاسم علي سالم األزَور أجمل حلظات حياته 
بني حيواناته التي يفخر باقتنائها، وباعتباره ميتلك 
أول حديقة للحيوانات في اإلمارة، يقول: »حبي لهواية 
اقتناء احليوانات البرية واملفترسة لم يكن مصادفة، 
فقد كانت البداية سعيي إلى إنقاذ احليوانات املعّرضة 
لالنقراض، وكذلك احليوانات النادرة، كما أن البعض 
منها حصلت عليه كهدايا  أو ما شابه من محميات 
أخرى داخل الدولة، ومت اختيار املكان كمكان مالئم 
من حيث األجواء والبعد عن صخب املدينة بالدرجة 
األولى، إضافة إلى كون منطقة عوافي منطقة سياحية 

يأتيها الزوار من كل مكان«.
معها،  التعامل  عند  واجهته  التي  املخاطر  وعن 
التعامل  عند  ضمانات  أية  توجد  »ال  األزَور:  يقول 
مع  والتفاهم  الود  بلغ  مهما  مفترسة  حيوانات  مع 
صاحبها، فال بد من وجود إجراءات احترازية حتسباً 
على  ترويضها  عند  وقد حرصت  منها،  ألي هجوم 
أخذ االحتياطات الالزمة أنا وفريق من املتطوعني في 
عملية الترويض، وأذكر بأنني تعّرضت خلدش بسيط 

من أحد األسود نتيجة مداعبتي له أثناء ترويضه«.
األمراض،  من  والوقاية  السالمة  يخص  فيما  أما 
ينّوه األزَور إلى أن هناك كشفاً دورياً لهذه احليوانات 
من قبل الطبيب البيطري، وأنه حريص كل احلرص 

منها،  الطيور  خاصة  األم��راض  من  سالمتها  على 
ولكنه يفتقر إلى الدعم احلكومي بالرغم من مساهمة 
وحلمه  للمنطقة،  السائحني  جذب  في  احلديقة  هذه 
للحيوانات  طبيعية  محمية  أكبر  المتالك  وسعيه 

النادرة ومبواصفات عاملية.

من �لكالب �لبولي�سية �ىل �لأ�سود 

وهاٍو آخر ال يختلف عن األزَور في حب املغامرة 
واالستمتاع مع هذه املخلوقات، أّدت سفراته الكثيرة 
إلى  اجلنوبية  أميركا  ودول  األفريقية  البالد  إلى 
هذه  تربية  حول  األس��رار  من  الكثير  على  التعّرف 
سلوكياتها  بعض  معرفة  إلى  إضافة  احليوانات، 
وطرق عالج بعض أمراضها، الشيء الذي أدى إلى 
لعب دور البيطري في احلاالت احلرجة دومنا احلاجة 

إلى مختص.
لهواية  عاشق  بأنه  نفسه  القبيسي  ذياب  يصف 
تربية احليوانات املفترسة، حيث حتتوي مزرعته التي 
اتخذها مقراً لتربيتها نحو املئات من األسود والنمور 
إلى  الهواية  هذه  وصلت  حتى  بأنواعها،  واألفاعي 
درجة عشق هذه احليوانات واهتمامه باإلشراف على 
تغذيتها وعالجها، وعن بدايته مع هذه الهواية يقول: 

سنوات  منذ  املفترسة  احليوانات  تربية  في  »بدأت 
طويلة، وقد بدأت في تربية الكالب البوليسية وتعلمت 
كيفية ترويضها، وبعدها قمت بتربية األسود والنمور 
والفهود التي قمت بجلبها من دول عدة، وبعد تشديد 
القانون ومنع تربية احليوانات في األحياء السكنية، 

اتخذت من مزرعتي مكاناً آمناً ومناسباً لتربيتها«.
يقول  الهواية  بهذه-  وتعل�ّقه  حبه  سبب  وعن 
هذه  تطوير  وقتها  بالي  في  يكن  »ل��م  القبيسي: 
الهواية، ألنني في كل مرة أسافر فيها إلى الدول التي 
أقوم بجلب احليوانات منها، أتعل�ّم شيئاً جديداً في 
لذا وصلت  التعامل معها،  بعض سلوكياتها وكيفية 
هذه الهواية إلى حب اقتناء كل ما هو غريب ومثير 
لالهتمام، فاحليوان الذي أقوم بتربيته يهّمني أمره 
أوالً لصرفي الكثير من األموال من أجل اقتنائه، إلى 
والوجاهة  التميّز  عن  بعيداً  به  جانب حبي وتعل�ّقي 
أكون  لذا  الدولة،  في  الشخصيات  بعض  يفعل  كما 
شديد احلزن عند فراقها، ألن األسد والفهد والنمر 
فتتغيّر  الواحد،  العام  بلوغها  بعد  خطورتها  تكمن 

سلوكياتها إلى درجة إمكانية مهاجمة صاحبها«.
وفيما يتعل�ّق بتعامله معها واملخاطر التي تعّرض 
متت  ما  إذا  احليوان  أن  إلى  القبيسي  يشير  لها، 

األذواق إلى حب اقتناء كل ما هو جديد 
االنتباه  لفت  أو  التميّز  بغية  وغريب 
والتباهي. وتربية احليوانات واحدة من 
الهوايات التي يستهويها البعض خاصة 
وتعد  العربي.  اخلليج  منطقة  في 
واملفترسة  البرية  احليوانات  تربية 
إذا  خطورة  األكثر  الهوايات  من 
األخ��رى،  بالهوايات  قورنت  ما 
يحتاج  معها  التعامل  وأن  خاصة 
إلى مترين وتدريب للنفس، وقدرة 
وبسلوكياتها  بها  التحكم  على 
مرحلة  في  كانت  ما  إذا  خاصة 
عالم  من  االنتقال  حيث  البدايات 

واسع إلى عالم محدود.
وجود  على  املترتبة  اآلث��ار  فما 
مثل هذه املخلوقات في املدن، خاصة 
في األحياء املأهولة بالسكان؟ وما 
املخاطر األمنية والصحية وكيفية 
ما  ذلك:  لها؟ وقبل كل  التصدي 
دور القانون في جلب أو اقتناء 

 ذياب القبيسي

جاسم علي سالم األزَور
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تحقيق

ويذكر  طيعاً،  يكون  فإنه  إنسانية  بطريقة  معاملته 
موقفاً حدث في إحدى املرات عندما فوجئ مبهاجمة 
تكن  لم  أنها  اشتراها من صاحبه مع  قد  كان  لبؤة 
قيامه  من  وبالرغم  قبل،  من  عدواني  سلوك  ذات 
باستفزازها إال أنها أظهرت الهدوء ليُفاجئ بهجومها 
فور وصولها إلى املزرعة. أما في اجلانب البيطري 
اإلج��راءات  التخاذ  الكافية  اخلبرة  القبيسي  فلدى 
إلى  بنفسه،  املناسب  اللقاح  بتطعيمها  االحترازية 

جانب معرفته ببعض العالجات املناسبة لها.
 

ظاهرة مقلقة

تربية  حول  القانوني  باإلجراء  يتعل�ّق  وفيما 
احليوانات البرية واملفترسة، تقول َهنا سيف السويدي 
الطبيعية« بالشارقة:  البيئة واحملميات  رئيس »هيئة 
إن توجه بعض األُسر في املجتمع اإلماراتي القتناء 
وتربية احليوانات املفترسة بأنواعها البرية والنهرية 
هي ظاهرة مقلقة، وأضحت تشكل خطراً فعلياً على 
املجتمع وباألخص فئة األطفال،  أفراد  أمن وسالمة 
مشيرة إلى أن هذه الظاهرة في تصاعد مستمر، ما 
يشير إلى وجود خلل في قانون اقتناء تلك احليوانات 

والتي عادة ما ُتقتنى بشكل غير قانوني.
احليوانات  وتربية  اقتناء  ان  السويدي  وتؤكد 
قائمة  ضمن  يدخل  قد  املفترسة  وغير  املفترسة 
األنواع النادرة املهددة باالنقراض، وتلك التي ميكن 
تخضع  التي  األخ��رى  واألن��واع  ن��ادرة  تصبح  أن 
حلماية الدولة، وجميع تلك األنواع محظور االجتار 
الدولي  االجت��ار  اتفاقية  مبوجب  اقتناؤها  أو  فيها 
باالنقراض،  املهددة  البرية  والنباتات  باحليوانات 
بشأن   2002 لسنة   )11( رقم  االحتادي  والقانون 
تنظيم االجتار الدولي باحليوانات والنباتات املهددة 
اإلج��راءات  من  جملة  القانون  ويحدد  باالنقراض، 
القانونية واإلدارية بشأن اقتناء األنواع كما يفرض 

منظومة من العقوبات على مخالفة أحكامه.

خلل ما

وترى السويدي أن ثمة خلالً ما تسبب في بروز 
وتفاقم هذه الظاهرة، وينبغي البحث عن ذلك السبب 

في واقع إجراءات الرقابة في املنافذ البحرية والبرية 
وفي املطارات بشأن مراقبة إدخال هذه احليوانات، 
إلى جانب عدم وجود لوائح تنظيمية لتنفيذ القواعد 
القانون  في  عليها  املنصوص  القانونية  واإلجراءات 
اخلاص باالجتار باألنواع، ومن الطبيعي عند مناقشة 
وتربية  اقتناء  حمى  تصاعد  إلى  أدت  التي  العوامل 
املتداخلة  إدراك احلقائق  املفترسة،  البرية  احليوانات 
هذه  بروز  إلى  أدت  التي  ومؤثراتها  وظائفها  في 
الوعي  ضعف  في  حصرها  ميكن  والتي  الظاهرة، 
صحة  على  احل��ي��وان��ات  ه��ذه  مبخاطر  املجتمعي 
وسالمة أفراد األسرة واملجتمع، وتعمق واقع التقاليد 
االستهالكية واملظهرية بني شريحة من املجتمع إلى 
جانب اخللل في القواعد القانونية والرقابية املُنِظمة 

لهذه الظاهرة.

�سهريًا حالة   18
مع  بالتعاون  الهيئة  تعامل  إلى  السويدي  وتنّوه 
في  مهنية  بطريقة  الشارقة  لشرطة  العامة  القيادة 
معاجلة العديد من حوادث هروب احليوانات املفترسة 
من مالكيها، ومن احلاالت التي جتدر اإلشارة إليها، 
والتي جرى توثيقها في سجل »مركز إكثار وحماية 
احليوانات البرية العربية املهددة باالنقراض« التابع 
الشارقة،  في  الطبيعية«  واحملميات  البيئة  »لهيئة 
في  الشهر  في  حالة   18 من  أكثر  على  تزيد  والتي 
هروب  في  احل��االت  تلك  وتتمثل  الشارقة،  إم��ارة 
»البايثن«  وأفاعي  »الرباح«  قرود  من  كثيرة  أعداد 
ومتاسيح »النيل«، باإلضافة إلى عدد كبير من النمور 
والفهود، ونود اإلشارة على سبيل املثال ال احلصر 
إلى حادثة الفهد الذي جرى ضبطه سائباً في بداية 
الظهيرة عند خروج  2010 في وقت  شهر ديسمبر 
منطقة  في  فتمت محاصرته  مدارسهم،  من  الطالب 
أسواق مزدحمة عند »مسجد املغفرة« في الشارقة، 
مما تسبّب في حدوث فوضى في الشوارع احمليطة 
لشرطة  العامة  القيادة  مع  بالتنسيق  الهيئة  وقامت 
اإلكثار  مركز  من  مختص  فريق  بإرسال  الشارقة 
جرت  حيث  احلاالت،  هذه  مثل  مع  التعامل  مهمته 
في  اإلكثار  مركز  إلى  ونقله  وتخديره  محاصرته 
قام  السياق  ذات  وفي  بالشارقة،  الصحراء  منتزه 
أربعة  على  بالسيطرة   2010 في  املختص  الفريق 
فهود ثالثة منها لدى بعض األسر واآلخر كان هارباً 
إلى أن من أكثر  الزبير، وجتدر اإلشارة  في منطقة 
معها  التعامل  في  خطراً  املفترسة  البرية  احليوانات 
هي قرود الرباح التي عادة ما تكون في حالة هيجان 
إحداث  في  والتسبب  الهجومي  بطابعها  وتتميز 

العاهات الصحية لألفراد واإلضرار باملمتلكات.

�إجر�ء�ت وقائية

بها،  العمل  يجب  التي  الوقائية  اإلجراءات  وحول 
تقول السويدي: إنه عند السعي ملعاجلة هذه الظاهرة 
واحلقائق  األسباب  من  جملة  إغفال  عدم  ينبغي 
ومن  مشكالتها،  وتصاعد  بروزها  بواقع  احمليطة 
أجل أن نضع حداً لهذه الظاهرة وإيجاد حلول فعلية 
لتصاعد وتيرة مشكالتها، البد من التفكير في صياغة 
برنامج إجرائي متداخل في حيثياته وثوابته القانونية 
بالتوعية  اخلاصة  والبرامج  والرقابية،  واإلداري��ة 
االجتماعية مبخاطر هذه املشكلة، وفي تصورنا، فإنه 
من أجل احلد من هذه الظاهرة ينبغي تصحيح اخللل 
احلاصل في القانون املختص بتحديد إجراءات اقتناء 
األنواع من احليوانات، وتنظيم آلية مسؤولية تربية 
احليوانات مبختلف أنواعها، والتشديد على ضرورة 
تصحيح وحتديث آليات الرقابة في منافذ الدولة على 
إدخال احليوانات املفترسة، وصياغة برنامج للتوعية 
القتناء  املُنِظمة  القانونية  القواعد  بشأن  املجتمعية 
وتربية احليوانات مبختلف أنواعها، وتعريف املجتمع 
باملخاطر واملسؤوليات املترتبة على ذلك، وينبغي أن 
الفعلي واملستدام في  يكون لوسائل اإلعالم دورها 
تكون  بحيث  الظاهرة،  هذه  مع  العالقة  ثقافة  نشر 
مع  والتفاعل  اإلث��ارة  منهج  عن  وبعيدة  مؤسسة 

مظاهر واقع األحداث التي تبرز فقط.

-هنا ال�شويدي

�شر القتناء 
ُ
توجه بع�ض االأ

احليوانات املفرت�شة 

ظاهرة مقلقة
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الجريمة و العقاب

آرشي  القاتل  سراح  إطالق  عن  اإلع��الن  شّكل 
 1997 عام  أبريل  من  عشر  التاسع  في  مكافري 
أستراليا  في  املجتمع  من  لشريحة  كبيرة  صدمة 
بل ومألتهم غضباً ملنحه عفواً بعد أن أمضى ثالثاً 
حنقاً  الناس  أكثر  القضبان،  خلف  سنة  وعشرين 
أال  متنوا  الذين  القاتل  هذا  ضحايا  عائالت  كانوا 
يخرج من السجن حياً، إال أن الذي خفف عنهم وطأة 
القاتل سيتم  أن  الصحف من  أعلنته  ما  هذا اخلبر 
ترحيله إلى وطنه األصلي اسكتلندا، إذ رغم أنه عاش 
سنوات طويلة في أستراليا، إال أنه لم يحصل على 

جنسية ذلك البلد.
مسلسل  ُينِه  لم  أستراليا  من  طرده  أن  ويبدو 
القاتل، إذ واصل في  التي كان يثيرها هذا  املتاعب 

اسكتلندا انتهاك القانون.

سبعة!
ترجمة: د. ح�سن الغول 

ومن الواضح أن النزعة للقتل متلكت آرشي منذ 
طفولته إذ كان في العاشرة من العمر عندما هاجرت 
مدينة  من  بالقرب  واستقرت  أستراليا  إلى  أسرته 
سيدني، وفي الثانية عشرة من العمر بدأت متاعب 
آرشي مع الشرطة، إذ مت إيداعه إحدى املؤسسات 
على  إقدامه  بسبب  باألحداث  اخلاصة  العقابية 
السرقة، وعندما بلغ الثامنة عشرة من العمر كان قد 
أُودع السجن اخلاص باألحداث خمس مرات، حيث 
وصفه أحد رجال التحريات بأنه أسوأ صبي شاهده 

في حياته.
وفي سن الرابعة والعشرين كان قد أدين بخمٍس 
السيارات  سرقة  بني  ما  تتراوح  قضية  وثالثني 

وإضرام احلرائق وغيرها.
املتعلقة  األف��الم  مشاهدة  يعشق  آرش��ي  وك��ان 

 1973 م��ارس  من  عشر  السابع  صباح  وف��ي 
إلى  ينام  كان  ال��ذي  طفلها  أن  الزوجة  اكتشفت 
جوارها قد فارق احلياة اختناقاً نتيجة ضغط جسد 
أن احلادث كان  الشرطة  أكد تقرير  أُمه عليه، وقد 

عرضياً.
إال أن آرشي اعترض على تقرير الشرطة، واتهم 
التي  الصدمة  أن  الواضح  ومن  ابنه،  بقتل  زوجته 
تعرض لها شّكلت نقطة حتول في حياته اإلجرامية، 
مير  ولم  العقلية،  قدراته  على  كبير  بشكل  وأّثرت 
الطفل حتى اعتدى آرشي  أسبوع واحد على وفاة 
الذي  أخيها  قتلها لوال تدخل  على زوجته، وحاول 

متكن من إنقاذها من موت محقق.
جسده  امتأل  حيث  الوشم،  يعشق  آرشي  كان 
بأكثر من »200« وشم، بعضها حمل كلمات تنضح 

بجرائم القتل، والتي كان من الواضح أنه تأثر بها 
في حياته وحاول تقليدها.

وفي العام 1972 تنّفست أسرته الصعداء عندما 
قرر الزواج من صديقته جانيس، حيث تفاءلت بأن 
األسرة  أن  إال  السيئة،  طباعه  من  الزواج  يخلصه 
قليلة  أسابيع  مرور  بعد  إذ  األمل،  بخيبة  أصيبت 
نشبت اخلالفات بني آرشي وزوجته بسبب إدمانه 
على الكحول وارتباطه برفاق السوء، ولم يتورع عن 

ضربها بعنف وبشكٍل متواصل.
األم��راض  ملستشفى  ذل��ك  بعد  أن��ه جلأ  ورغ��م 
أخبر  كما  بداخله(  الذي  الشيطان  )لطرد  العصبية 
كما  بذلك،  القيام  عن  عجز  العالج  أن  إال  األطباء، 
على  إيجابياً  ينعكس  لم  لطفل  زوجته  إجناب  أن 

تصرفاته العنيفة.

بالكراهية للشرطة.
وخالل فترة قصيرة قرر آرشي وشم يده برقم 
سبعة تكرمياً لوفاة طفله، حيث كان يعتقد أنه يجب 

أن ميوت سبعة أشخاص انتقاماً ملوت الطفل.
األشهر  خالل  تشاهده  لم  التي  آرش��ي  زوج��ة 
يوم  ذات  تلقت  الطفل  وفاة  اعقبت  التي  اخلمسة 
بتهمة  وصديقها  أُمها  مع  بقتلها  تهديد  رسالتي 
أن  الواضح  من  وك��ان  الطفل،  وف��اة  في  التسبب 

املرسل هو زوجها.
وفي اليوم التالي بدأ مسلسل القتل، حيث اختار 
آرشي ضحيته األولى، وهو رجل في اخلمسني من 
تنفيذ  في  ساعده  حيث  سابقاً،  جندياً  كان  العمر 
جرميته فتاة ُتدعى كارول، والتي أصبحت صديقته 
وشريكته في جرائمه وفتاة أخرى ُتدعى جولي التي 
بعض  إلى  إضافة  عقلية،  مشاكل  من  تعاني  كانت 

املراهقني الذين شكلوا معاً عصابة يقودها آرشي.
قبل تنفيذ اجلرمية سمع آرشي كما ادعى صوتاً 
أشخاص  سبعة  يقتل  أن  منه  يطلب  األولى  للمرة 
وعلى الفور أحضر سكيناً وغرسها في عنق الرجل 

حتى تأكد من أنه فارق احلياة.
ارتكب  بأنه  واعترف بعد ذلك ألعضاء عصابته 
جرمية القتل، وهو فاقد اإلرادة، وأن الصوت الذي 

سمعه كان صوت طفله املتوفى.
أفراد عصابته  آرشي  أمر  أيام  بعد مرور ثالثة 
مبرافقته إلى املقبرة التي ُدفن فيها ابنه، حيث أكد 
وهو ينتحب أنه سينتقم ملوت ابنه، وأن الطفل حتدث 
إليه من القبر وطلب منه أن يقتل سبعة أشخاص من 

أجل أن يعود للحياة مرة أخرى.
عصابة  من  اثنان  كان  املقبرة  من  مقربة  وعلى 
أجبرا سائقها،  في سيارة، حيث  قد وصال  آرشي 
رونالد  وُيدعى  العمر  من  األربعني  في  رجل  وهو 
إلى  إيصالهما  على  السالح  تهديد  حتت  كوكس 
إليهما  انضم  املقبرة  إلى  الوصول  وعند  املقبرة، 
آرشي الذي أُجبر كوكس على اخلروج من السيارة 

وأطلق عليه النار متجاهالً توسالته بعدم قتله.
بعد االنتهاء من قتل كوكس عاد أفراد العصابة 
كان  آرشي  أن  إال  املشروبات،  لتناول  مقرهم  إلى 
سبعة  قتل  منه  تطلب  أص��وات��اً  يسمع  الي���زال 
عن  بالبحث  اتباعه  من  اثنني  أمر  حيث  أشخاص، 

ضحية جديدة.
أوقف  التالي  اليوم  من  األول��ى  الساعات  وفي 
الطريق  إيڤاجنيلوس كولياس سيارته على  الشاب 
»ديك  والشاب  »جولياتود«  للفتاة  وسمح  السريع 
أجبره  الرحلة  وخالل  معه  بالركوب  وايتينغتون« 
للسيارة،  اخللفي  املقعد  في  االستلقاء  على  االثنان 
وفي الطريق انضم آرشي لهم عاقداً العزم على قتل 
لقتل زوجته جانيس وأمها  العودة  ثم  الشاب  ذلك 
أما  ستة،  عندئذ  الضحايا  عدد  ليصبح  وصديقها 
السابع فقد قرر أن يكون الشاب ريك العضو في 
وعلى  باالرتياح جتاهه،  يشعر  ال  والذي  عصابته، 
ومت  املختطف،  الشاب  بقتل  ديك  تابعه  أمر  الفور 
مغادرة  إلى  اضطروا  اجلميع  أن  إال  سريعاً،  ذلك 
أجبر  الذي  األمر  منها،  الوقود  نفاد  بعد  السيارة 
آرشي على تأجيل خطته بالذهاب إلى منزل أسرة 

زوجته والتخلص من أفرادها، كما أفسد عليه األمر 
قيام ريك العضو في عصابته بإبالغ الشرطة عنه، 
مما أدى إلى القبض عليه وخالل اقتياده إلى مركز 
الشرطة اعترف متفاخراً للضابط املرافق له بأنه قتل 
ثالثة أشخاص وأنه سيقتل املزيد عندما تسنح له 

الفرصة.
وفي جلسة االستماع التي سبقت محاكمته في 
من  أبرياء  وزمياله  أنه  آرشي  أعلن   1974 فبراير 
عمليات القتل بسبب معاناتهم من اضطرابات عقلية.
وخالل انتظاره ملوعد انعقاد جلسة احملاكمة قام 
آرشي بقتل أحد زمالئه املساجني ولم تفعل إدارة 
له  مهدئة  أق��راص  تقدمي  سوى  ذلك  إزاء  السجن 

وبكميات كبيرة.
نفسي:  طبيب  قال  احملكمة  جلسة  انعقاد  خالل 
إن آرشي ُمعتل عقلياً وأنه ارتكب جرائمه من دون 
إدراك منه لذلك. إال أن طبيباً آخر عارض هذا الرأي 
وفي نهاية األمر توصلت املناقشات التي شارك فيها 
طبيب ثالث إلى نتيجة مفادها أنه سواء كان آرشي 
سليماً أم ُمعتل العقل، فإن إطالق سراحه سيشكل 

خطراً على املجتمع.
آرشي خالل دفاعه عن نفسه حتدث عن سماعه 
سبعة  قتل  منه  طلب  ال��ذي  املتوفى  ابنه  لصوت 
من  خرج  لو  إنه  وق��ال:  للحياة،  ليعود  أشخاص 
السجن فإنه قد يفكر في القتل ُمجدداً ليصبح عدد 

الضحايا سبعة.
وأكد على أنه في وقت ارتكابه عمليات القتل كان 

فاقداً لقدراته العقلية.
أحكاماً  الوقت  من  فترة  بعد  احملكمة  أص��درت 
أن  بعد  العصابة  أعضاء  معظم  على  بالسجن 
آرشي  وجدت  كما  القتل،  جرائم  بارتكاب  أدانتهم 
مرات،  ثالث  املؤبد  بالسجن  عليه  وحكمت  مذنباً 
حيث أقسم أن يقتل أربعة آخرين لدى خروجه من 

السجن.
سجني  أشهر  أصبح  الذين  السجني  هذا  أن  إال 
في أستراليا أصبح ُمساملاً وهادئ الطباع وأمنوذجاً 
السجن  سلطات  دفع  الذي  األمر  املثالي،  للسجني 
إلى السماح له بزيارة أفراد أسرته في عطلة نهاية 
األسبوع من دون أن يخضع للرقابة، ثم ُسمح له 
أن  بعد  يومياً  مبفرده  السجن  مبغادرة  ذلك  بعد 
أي  يشكل  يعد  لم  أنه  من  السجن  تأكدت سلطات 
خطر على املجتمع، وخالل وقت قصير مت صدور 
عفو عن آرشي مرتبط بترحيله من أستراليا إلى بلده 

األصلي اسكتلندا.
عاماً  أربعني  نحو  منذ  بلده  ير  لم  الذي  آرشي 
حاول بشتى الطرق إلغاء قرار الترحيل، إال أنه فشل 

في ذلك.
وفي األول من مايو للعام 1997 مت إرساله إلى 
ما  تقبل  حيث  عودة،  بال  رحلة  في  رأسه  مسقط 
بها في  تعّرف  قد  كان  امرأة  له وتزوج من  حدث 

السابق.
إال أن احلنني إلى أستراليا جعله يقرر زيارتها مع 
زوجته في العام 2002، وهي زيارة باءت بالفشل، 
إذ اكتشفت السلطات األسترالية هويته وإعادته مرة 

أخرى إلى اسكتلندا.
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تتلخص وقائع هذه القضية في أن شخصاً مت 
فصله من اخلدمة، حيث أقام دعوى طالباً احلكم 
بإلزام جهة عمله بإعادته إلى اخلدمة اعتباراً من 
التاريخ  هذا  من  رواتبه  ودفع   2000 سنة  يناير 
بواقع 4480 درهماً شهرياً حتى تاريخ الفصل في 
الدعوى، وترقيته على أساس األقدمية، ودفع فرق 
درهم   800 بواقع  فنية  عالوة  ودفع  له،  الراتب 
له  تعويض  1994 ودفع  عام  من  اعتباراً  شهرياً 
عن سلوك اجلهة التي كان يعمل فيها وتعويض 
عن بدل إجازة مدتها 70 يوماً، على سند من أنه 
املذكورة  اجلهة  قامت  محلى  عمل  عقد  مبوجب 
بتعيينه بصفة مشغل معدات براتب مقداره 2500 
مت  ثم  األولى،  أشهر  الثالثة  عن  شهرياً  درهم 
تثبيته في عمله لقاء 1820 درهماً كراتب أساسى، 
20٪ عالوة غالء معيشة، 60٪ عالوة سكن، ٪20 
مواصالت شهرياً، وأنهيت خدماته من دون ُمبرر 
العاملني  بعض  حق  في  بشكوى  تقدم  أن  بعد 

له، مما حرمه من مصدر  بسبب سوء معاملتهم 
لسد  كبيرة  مبالغ  اقتراض  إلى  واضطره  رزقه 

احتياجاته وأسرته، ومن ثم كانت الدعوى.
املدعى عليها  بإلزام  أول درجة  قضت محكمة 
بأن تؤدي للمدعي مبلغ 15515 درهماً ورفضت 
املدعي واملدعى  استأنف  ما عدا ذلك من طلبات. 
االستئناف  محكمة  وقضت  احلكم،  هذا  عليها 
احلكم،  املدعي  استأنف  املستأنف,  احلكم  بتأييد 
وقضت  واإلحالة،  بنقضه  احملكمة  قضت  حيث 
محكمة اإلحالة في موضوع االستئنافني بتعديل 
 24475 املبلغ املقضي به  احلكم املستأنف بجعل 
درهماً بدالً من 15515 درهماً، وتأييده فيما عدا 

ذلك. 
وتبني أن احلكم املستأنف، ضده فيه اخلطأ في 
التسبيب  في  والقصور  وتأويله  القانون  تطبيق 
فصل  ب��أن  قضى  إذ  االس��ت��دالل  في  والفساد 
املدعى  أن  من  سند  على  تعسفياً  كان  املستأنف 

خدمات  بإنهاء  العام  املدير  قرار  تقدم  لم  عليها 
شفاهة  خدماته  أنهيت  بأنه  قولها  وأن  املذكور، 
بهذا  عنه  كتاب  ص��دور  لعدم  للقانون  مخالف 
 7 البند  الفقرة اخلامسة من  أن  الشأن، في حني 
لم تشترط  لديها  العاملني  نظام خدمة  10 من   –
وقد حتققت  كتابة،  العام  املدير  اعتماد  يكون  أن 
الغاية من هذا اإلجراء – باعتباره ضمانة للموظف 
علم  من   – التأديب  جلنة  عمل  مراقبة  به  قصد 
اللجنة واعتماده  إليه هذه  انتهت  العام مبا  املدير 
احلديثة  القوانني  بأن  علماً  شفاهة،  اإلنهاء  قرار 
ال  ثم  ومن  بالشكلية،  الصارم  التقيد  هجرت  قد 
يعيب  اإلداري مكتوباً، مبا  القرار  يكون  أن  يلزم 

ويستوجب نقضه.
عبد  الدكتور  يقول  احلكم  هذا  على  وتعليقاً 
احلفيظ الشيمي أستاذ القانون املشارك في كلية 
القانون »بجامعة قطر«:تثير هذه القضية مسألة 
كتابة  اإلداري  القرار  يكون  متى  وهي:  أساسية 

هل ُيمكن أن يتمَّ
 الفصل من الخدمة شفاهة؟

هي  الشكلية  كانت  بداية  شفاهة؟  يكون  ومتى 
سيما  ال  اإلداري��ة  التصرفات  كل  في  األس��اس 
اإلدارية،  كالقرارات  املنفردة  اإلدارية  التصرفات 
هذا  في  تطور  قد  اإلداري  القضاء  أن موقف  إال 
اإلداري��ة  التصرفات  أن  على  واستقر  الصدد 
املنفردة )القرارات اإلدارية( ال يشترط أن تصدر 
على  القانون  نص  إذا  إال  اللهم  معني،  شكل  في 
من  اإلداري  القرار  فإن  ثم  ومن  ذل��ك.  خالف 
املمكن أن يكون كتابة ومن املمكن أن يكون شفاهة 

وقد يكون صريحا وقد يكون ضمنياً.
  ولكن متى يجب على اإلدارة أن تصدر قرارها 
اإلداري في شكل مكتوب؟ واإلجابة عندما تكون 
كانت  أو  العام  املوظف  ملصلحة  ضمانة  الكتابة 
الكتابة مقررة ملصلحة احلقوق واحلريات العامة.

وفي القضية التي نحن بصددها يقول املدعي: 
كتابة،  وليس  شفاهة  كان  خدمته  إنهاء  قرار  إن 
ولو صح هذا اإلدعاء لكان تصرف اإلدارة باطالً، 

أحيط  العامة  الوظيفة  في  التأديب  موضوع  ألن 
ملصلحة  شّرعت  التي  اإلج��راءات  من  مبجموعة 
اجلزاء  مشروعية  معها  انتفت  إذا  العام  املوظف 
التأديبي مثل: توجيه التهمة والتحقيق مع املوظف 
ومتكينه من الدفاع وإصدار قرار بإنهاء اخلدمة، 
وكل هذه اإلجراءات ال بد أن تتم كتابة اللهم إال 

إذا كنا بصدد بعض اجلزاءات البسيطة.
وفي هذه القضية، أثبت الواقع أن املوظف الذي 
أنهيت خدماته قد أحيل للتحقيق إلى جلنة تأديب، 
والتي انتهت في توصيتها بإنهاء خدمته، وبالفعل 
بإنهاء خدمات  عمله  إداري من جهة  قرار  صدر 
عن  وقوعها  ثبت  اإلج��راءات  هذه  فكل  العامل، 
طريق الكتابة، وإذا كانت اإلدارة قد تقاعست عن 
تقدمي القرار املكتوب بإنهاء خدمة املدعي فذلك ال 
ينهض دليالً على شفاهية قرار إنهاء اخلدمة، مما 
النقض  دائرة  أكدته  ما  وهو  إدعائه  ينفي صحة 

اإلدارية باحملكمة االحتادية العليا.

اإعداد: حامد حمجوب 

الدكتور عبد احلفيظ الشيمي

الت�صرفات الإدارية املنفردة 

ل ي�صرتط اأن ت�صدر يف �صكل 

معني، اإل اإذا ن�ص القانون 

على خالف ذلك
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أن يشمل  املتحدة على  العربية  اإلمارات  لدولة  الدستوري  املُشرِّع  يحرص 
املجتمع برعايته األشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم ألي سبب من األسباب، 
وسواء كان ذلك راجعاً إلى املرض أو العجز أو الشيخوخة أو لغير ذلك. فوفقاً 
للمادة السادسة عشرة من دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة، »يشمل املجتمع 
ر وغيرهم من األشخاص العاجزين عن  برعايته الطفولة واألمومة ويحمي الُقصَّ
رعاية أنفسهم لسبب من األسباب، كاملرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة 
اإلجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصاحلهم وصالح املجتمع«. وال شك 
أن املعاقني هم من األشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم، والذين ينبغي أن 
متتد إليهم يد املجتمع بالرعاية واالحتضان واحلماية. فاملعاق وفقاً ملا ورد باملادة 
األولى من القانون االحتادي رقم )29( لسنة 2006م بشأن حقوق املعاقني، هو 
»كل شخص ُمصاب بقصور أو اختالل ُكلّي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت 
في قدراته اجلسمية أو احلسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية 
إلى املدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من 

غير املعاقني«.

وإدراكاً ألهمية توفير الرعاية للمعاقني، واتساقاً مع النص الدستوري آنف 
الذكر، أصدر املُشرِّع االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة القانون االحتادي 
والذي  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  في شأن حقوق  2006م  لسنة   )29( رقم 
َتغيّر ُمسماه إلى »في شأن حقوق املعاقني«، وذلك مبوجب القانون االحتادي 
رقم )14( لسنة 2009م. وال تقتصر أوجه الرعاية املقررة في هذا القانون على 
كفالة اخلدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل والتعليم والعمل، وإمنا متتد إلى 
كفالة املشاركة الرياضية والترفيهية. بيان ذلك أن الفصل الرابع من الباب الثاني 
من القانون االحتادي رقم )29( لسنة 2006 املشار إليه ُيعنى بتحديد الُسبل 
الالزمة ملشاركة املعاق في احلياة الثقافية والرياضية والترفيهية. وقد ورد هذا 
مادتني  ويتضمن  والرياضية«،  والثقافية  العامة  »احلياة  عنوان:  الفصل حتت 
للمادة العشرين، »تتخذ الدولة التدابير  هما: املادة )20( واملادة )21(. ووفقاً 
الالزمة لتحقيق مشاركة املعاق في احلياة الثقافية والرياضية والترفيهية وذلك 

على النحو التالي:
1 - تنمية قدرات املُعاق اإلبداعية والفنية والفكرية واستثمارها من أجل إثراء 

الحقوق الرياضية للمعاقين
الدكتور اأحمد عبد الظاهر

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

املجتمع.
2 - توفير املواد األدبية والثقافية للمعاق بجميع األشكال املتيسرة، مبا فيها 
السمعية  وباألشكال  )برايل(،  وطريقة  اإلشارة  ولغة  اإللكترونية  النصوص 

واملتعددة الوسائط وغيرها.
3 - متكني املعاق من اإلفادة من البرامج والوسائل اإلعالمية والعروض 
وقواعد  فيها،  مشاركته  وتعزيز  الثقافية  األنشطة  وجميع  والفنية  املسرحية 

اإلعفاء من الرسوم اخلاصة بها.
املستوى  على  املنظمة  الرياضية  األنشطة  في  املعاق  مشاركة  تعزيز   -  4

الوطني واإلقليمي والعاملي.
5 - رفع تقارير دورية إلى الوزير متهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء التخاذ 
ما يراه مناسباً«. أما املادة احلادية والعشرون، فتنص على أن »تشكل بقرار من 
مجلس الوزراء جلنة تسمى )اللجنة املتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح 
للمعاقني( برئاسة األمني العام لهيئة الشباب والرياضة وعضوية ممثلني عن 
واجتماعاتها،  اللجنة  نظام عمل  الوزراء  االختصاص، ويصدر مجلس  جهات 

ومتارس اللجنة على وجه اخلصوص ما يأتي:
1 - وضع السياسات التي تكفل النمو املتكامل للمعاق وإتاحة فرص ممارسة 
األنشطة الرياضية والثقافية والترويحية التي تتميز باملتعة واألمان ومناسبتها 
غير  من  كأقرانه  أساسي  بشكل  ملمارستها  الظروف  وتهيئة  املعاق  لقدرات 

املعاقني.
2 - توسيع قاعدة ممارسة األنشطة الرياضية والثقافية والترويحية بني 
عقلياً  املعاقني  )رياضة  بشقيها:  املعاقني  رياضة  احتواء  وضمان  املعاقني، 
في  املُتبعة  التعليمية  البرامج  صلب  في  وِحسياً(  َحَركياً  املعاقني  ورياضة 

املؤسسات املتخصصة.
3 - وضع برامج إعداد الكوادر البشرية املؤهلة للعمل مع املعاقني في املجال 

الرياضي والثقافي والترويجي.
4 - تشجيع دمج املعاقني مع أقرانهم من غير املعاقني في املراكز واألندية 

الرياضية والثقافية واملخيمات وتوفير األلعاب واألنشطة املناسبة لهم.
5 - رفع تقارير دورية إلى الوزير متهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء التخاذ 

ما يراه مناسباً«. 
كذلك، يالحظ أن االتفاقية الدولية الشاملة واملتكاملة حلماية وتعزيز حقوق 
املعاقني وكرامتهم قد حرصت على كفالة مشاركة املعاق في احلياة الثقافية 
املادة )30( من االتفاقية  الترفيه والتسلية والرياضة. بيان ذلك أن  وأنشطة 
تنص على أن »1 - تقر الدول األطراف بحق املعوقني في املشاركة في احلياة 
الثقافية على قدم املساواة مع اآلخرين، وتتخذ كل التدابير املناسبة لكي تكفل 

للمعوقني ما يلي:
1 - التمتع باملواد الثقافية بأشكال ميسرة، والتمتع بالبرامج التلفزيونية 
واألفالم والعروض املسرحية وسائر األنشطة الثقافية بأشكال ميسرة، والتمتع 
بدخول األماكن املخصصة للعروض أو اخلدمات الثقافية، من قبيل املسارح 
واملتاحف ودور السينما واملكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر اإلمكان، 

بالوصول إلى النُصب التذكارية واملواقع ذات األهمية الثقافية الوطنية.
2 - تتخذ الدول األطراف التدابير املالئمة إلتاحة الفرصة للمعوقني لتنمية 
واستخدام قدراتهم اإلبداعية والفنية والفكرية، ال خلدمة مصلحتهم فحسب 

وإمنا إلثراء املجتمع أيضاً. 
للقانون الدولي،  3 - تتخذ الدول األطراف جميع اخلطوات املالئمة، وفقاً 
للتأكد من أن القوانني التي حتمي حقوق امللكية الفكرية ال تشكل عائقاً َتعّسفياً أو 

متييزياً يحول دون استفادة املعوقني من املواد الثقافية. 
4 - يحق للمعوقني، على قدم املساواة مع اآلخرين، أن يحظوا باالعتراف 
بهويتهم الثقافية واللغوية اخلاصة وأن يحصلوا على دعم لها، مبا في ذلك لغات 

اإلشارات وثقافة الصم.
5 - متكيناً للمعوقني من املشاركة، على قدم املساواة مع اآلخرين، في أنشطة 

الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول األطراف التدابير املناسبة من أجل:
جميع  في  ممكن،  حد  أقصى  إلى  املعوقني،  مشاركة  وتعزيز  تشجيع  أ. 

مجاالت األنشطة الرياضية العامة. 
ب. ضمان إتاحة الفرصة للمعوقني لتنظيم األنشطة الرياضية والترفيهية 

أوراق قانونية

اخلاصة باإلعاقة وتطويرها واملشاركة فيها، والعمل حتقيقاً لهذه الغاية، على 
التعليم  من  املناسب  بالقدر  اآلخرين،  مع  املساواة  قدم  على  مّدهم،  تشجيع 

والتدريب واملوارد. 
ج. ضمان إتاحة الفرصة لألطفال املعوقني للمشاركة، على قدم املساواة مع 
األطفال اآلخرين، في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، مبا في ذلك 

األنشطة التي تنظم في إطار النظام املدرسي. 
املشتغلني  من  املقدمة  اخلدمات  على  املعوقني  حصول  إمكانية  ضمان  ه�. 
بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة«. وجتدر اإلشارة أخيراً 
الذكر، وذلك مبوجب  آنفة  االتفاقية  اإلماراتي قد صادق على  املُشّرع  أن  إلى 
االتفاقية  على  التصديق  بشأن  2009م  لسنة   )116( رقم  االحتادي  املرسوم 

الدولية الشاملة واملتكاملة حلماية وتعزيز حقوق املعاقني وكرامتهم.

> بعد النتائج اخلطيرة واآلثار اجلسيمة التي حلقت بالبشرية 

جمعاء جراء احلربني العامليتني األولى والثانية وما خلفتهما من 
دمار شامل هز ضمير اإلنسانية، سعت الدول وراء إنشاء آلية 
تعمل على احلد من انتهاك حرمة األفراد واإلنسانية حرصاً منها 

السلم واألمن  التي من شأنها أن تهدد  التصدي للجرائم اخلطيرة  في 
العامليني، حيث مت إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية التي تختص مبتابعة 
وجرائم  اإلنسانية   وجرائم  اجلماعية  اإلبادة  بجرائم  املتهمني  األفراد 

احلرب وجرائم االعتداء.
تأسست احملكمة مبوجب ميثاق األمم املتحدة وهي منظمة مستقلة عن 
األمم املتحدة تسعى إلى وضع حد للثقافة العاملية املتمثلة في اإلفالت من 
العقوبة وحتقيق العدالة اجلنائية، وتعمل هذه احملكمة على إمتام األجهزة 
القضائية املوجودة، فهي ال تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد 
احملاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو اإلدعاء ضد 

تلك القضايا.
وبالرغم من العيوب التي حلقت باحملكمة اجلنائية الدولية من الناحية 
العدالة اجلنائية وما  أنه ال ميكن جتاهل فكرة أو مصطلح  العملية، إال 
الشعوب  جلميع  واألم��ان  األم��ن  حتقيق  نحو  السعي  من  إليه  ترمي 
مبقاضاة كل من ميس احلرية الشخصية التي كفلتها جميع الدساتير، 

ويلطخ الكرامة اإلنسانية بالدماء.
وتهدف احملكمة اجلنائية الدولية إلى حتقيق العدالة جلميع الشعوب، 
وخالل مفاوضات نظام روما، حاول الكثير من الدول جعل احملكمة ذات 
سلطة عاملية، لكن هذا االقتراح فشل بسبب معارضة الواليات املتحدة. 
ومت التوصل إلى تفاهم يقضي مبمارسة احملكمة لسلطتها فقط ضمن 

الظروف احملدودة التالية:
> إذا كان املتهم بارتكاب اجلرم مواطناً إلحدى الدول األعضاء )أو إذا 

قبلت دولة املتهم مبحاكمته(.
)أو  احملكمة  في  دولة عضو  أراضي  في  املزعوم  اجلرم  وقع  إذا   <

إذا سمحت الدولة التي وقع اجلرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في 
القضية(.

> أو إذا احيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس األمن.

ما فكرة المحكمة الجنائية الدولية؟

يجيب عن هذا السؤال:
النقيب/ حممد اأحمد الزيودي

رئيس قسم تدقيق العقود بإدارة الشؤون القانونية- ديوان وكيل الوزارة
zeyoudi.ae@hotmail.com
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لواء دكتور/ �سامي اأحمد عابدين

التحليل والحس

األمنيان
التي  الزاوية  حجر  متثل  املعلومة  أن  شك  ال 
يستند إليها جهاز الشرطة، وهي مبثابة الدم الذي 

ُيغّذي اجلسم باحلياة والوجود.
معروفة  تكن  ولم  حدثت،  واقعة  هي  فاملعلومة 
للباحث األمني من قبل، وغالباً ما يكون قد مضى 
على وقوعها فترة من الوقت تأكدت فيها ولو بقدر 

معني. 
ومتر املعلومة بعدة مراحل أال وهي:

بالطريقة  سواء  املعلومة  جمع  األولى:  املرحلة 
العلنية أو السرية. 

الشوائب،  من  املعلومة  تصفية  الثانية:  املرحلة 
أو  فيها  املشارك  املعلومة  من  التخلص  يتم  بحيث 

قليلة األهمية. 
منها  لالستفادة  املعلومة  الثالثة: حتليل  املرحلة 

لوضع التوقع والتنبؤ املستقبلي بشأنها. 
التي  املراحل  أهم  من  املعلومة  حتليل  ويعتبر 
تسير فيها املعلومة، فهو مبثابة تتويج لهذه املراحل 
تكون  بحيث  منها  املرجّوة  النتائج  إلى  للوصول 
صورة أكثر وضوحاً إلى احلد الذي ميكن مبقتضاه 

سالمة تقدير األشياء التي حدثت أو املتوقعة. 
بها  يقوم  التي  العملية  تلك  به  يقصد  فالتحليل 
عقل رجل األمن بالتوغل داخل العناصر واملعطيات 
باملالحظة  قيامه  خالل  من  لها  رصده  يتم  التي 
واملراقبة، الستنباط واستنتاج ما تعنيه كل منها من 
معاٍن، وأفكار، ودالالت، واحتماالت، ونتائج تساهم 
في النهاية في منع اجلرمية قبل حدوثها أو ضبطها 

بعد ارتكابها.

�أهم طريق لتحليل �ملعلومات

1 ـ استخالص الدالالت املعينة لكل أمر
> وجود أشياء نسائية غريبة في شقة قتيل يعني 

أن امرأة غريبة ترددت على هذا املكان. 
> وجود أعقاب سجائر في مكان اجلرمية يعني 

أن اجلاني يدخن نوعاً معيناً من السجائر. 
أنه كان هناك  أقدام يعني  آثار ألربعة  > وجود 

شخصان. 

في  ُمضاءة  الصالون  حجرة  جنفة  مشاهدة   <

النهار يعني أن احلادث رمبا قد وقع ليالً. 
اجلناة  أن  ُيرّجح  املنضدة  على  كوبني  > وجود 

اثنني على األقل. 
وهذا  والقدمني،  الكفني  مقطوعة  جثة  وجود   <

يشير إلى أن احلادث كان نتيجة للرغبة في االنتقام، 
ومن جهة أخرى يدل على أنه ليس عمالً عشوائياً، 
بقدر ما هو عمل مخطط، الهدف منه إخفاء شخصية 
القتيل، حتى ال يتم التعرف عليه، والوصول بالتالي 

إلى القاتل. 
يدل  سرقة،  حدوث  دون  من  الطعنات  تعدد   <

على أن باعث اجلرمية هو االنتقام، وسرقة أوراق 
بعينها دون غيرها من أشياء ماّدية ظاهرة مبسرح 
اجلرمية مع وجود اجلثة مما يدل على أن الباعث 

هو وجود منازعات أو خصومة. 
> إذا تبني أن هناك تعدداً في املسروقات أو أن 

السرقة استهدفت األجهزة الثقيلة وكبيرة احلجم، 
فإن ذلك يعطي داللة بتعدد اجلناة. 

وجود  اجلرمية  املعاينة مبسرح  من  تبني  إذا   <

يشير  قد  فإنه  نافذة،  أو  شرفة  من  يتدلى  حبل 
تواجد  أحدهم  وأن  احلادث،  في  اجلناة  تعدد  إلى 
بالشقة محل اجلرمية، بينما كان هناك آخر يتلقى 

املسروقات باستخدام ذلك احلبل. 
> العثور على جثة معلقة من الرقبة في سقف 

احلجرة، وقد تدلَّى اللسان من الفم مع وجود حذاء 
اجلثة  أسفل  منضدة  أو  كرسي  بجوار  الضحية 
املعلقة، فضالً عن العثور على خطاب على املنضدة 
ذكر فيه صاحب اجلثة خواطره عن ِضيقه باحلياة، 
بسبب غدر األصدقاء، ومع العثور على أوراق تفيد 
أنه يعاني من اكتئاب حادث، فإن ذلك يعطي داللة 

على أن الواقعة ليست إال انتحاراً وليس قتالً. 

أمثلة  هنا  ونسوق  املنطقي  االستنتاج  ــ   2
عديدة لذلك:

> حدوث سرقة من مسكن مع عدم وجود آلثار 

أمرين:  أحد  يعني  والنوافذ مما  األبواب  في  عنف 
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أ- أن السرقة متت مبفتاح مصطنع وهو ما ميكن 
للمختبر اجلنائي أن يؤكده أو ينفيه.

ب- أو أن السرقة داخلية � أي أن السارق هو أحد 
ساكني  أحد  من  مساعدة  تلقى  أو  املكان  ساكني 

املكان مثال:ً ابن منحرف أو خادمة أو زوجة. 
إلى مكان  وانتقلت  تبلّغت عن حادث قتل  إذا   <

أرضية  على  ملقاة  القتيل  جثة  ووج��دت  احل��ادث 
احلجرة، ووجدت دماًء في مكان احلادث واتضح 
مات  عليه  املجني  أن  الشرعي  الطبيب  تقرير  من 
يستنتج  فماذا  دموية،  إصابات  به  وليس  مخنوقاً 

من هذه الواقعة؟
> نستنتج من هذه الواقعة أن هذه الدماء لم تكن 

من املجني عليه، إذ أنه مات مخنوقاً، وأنه البد وأن 
تكون قد حصلت مقاومة من املجني عليه مع اجلاني 
ونزف من اآلخر دم مبكان احلادث، وبالتالي كان 
التي وجدت  الدماء  هذه  أن  هو:  االستنتاج  نتيجة 
مبكان احلادث هي دماء اجلاني، وفي هذه احلالة 
األمني  الباحث  يبحث  بأن  البحث  اجت��اه  يتحدد 
املصابني وعالقتهم  فيهم  املشتبه  األشخاص  عن  

باحلادث. 
> عدم وجود بعثرة في محتويات خزانة املالبس 

فيها مبشغوالتها  املجني عليها حتتفظ  التي كانت 
للمجني  املالصقني  من  السارق  أن  يعني  الذهبية، 

عليها.
األم  قتل  في  املستخدمة  األداة  وج��ود  عدم   <

آثار  بها وعليها  اجلناة  احتفاظ  إلى  وطفلها يشير 
دماء املجني عليها. 

> عدم وجود عجز في السكاكني اخلاصة باملطبخ 

معهم،  األداة  أحضروا  اجلناة  أن  يؤكد  والسفرة، 
وأنهم كانوا على عزم بارتكاب اجلرمية باستخدام 
املجني  من  التخلص  على  إصرار  وسابقة  العنف 

عليهم. 
عدم  مع  والطفلة  األم  بجثة  الطعنات  تعدد   <

سماع اجليران لصوت بكاء األطفال أو استغاثتهم 
يفيدان بتعدد اجلناة. 

> عدم وجود أية آثار للعنف باألبواب والنوافذ 

مع وجود مفتاح الباب اخلارجي لهذه »الفيال« في 
سحرية  عني  وجود  مع  للكالون،  الداخلي  الوجه 
بالباب اخلارجي »للفيال«، كلها أمور يستنتج منها 
أن دخول اجلاني لهذه »الفيال«كان دخوالً مشروعاً.
> العثور عى جثة داخل سيارة وعليها آثار أتربة 

أو مخلّفات زراعية يستنتج منه أن اجلرمية وقعت 
في مسرح جرمية آخر غير مسرح اكتشافها.

3 ـ الترتيب املنطقي لألمور
أحداثها  بعض  أن  البد  حتدث  واقعة  أي  إن   <

قد سبق البعض اآلخر، والتفكير املنطقي هو الذي 
يجعلنا نضع هذه األحداث في ترتيب منطقي سليم، 
أوقات  حتديد  هو  املنطقي،  الترتيب  هذا  وفائدة  
رتبنا  لو  فمثالً:  األح��داث   من  كل جزئية  حدوث 
أحداث جرمية قتل وتوقعنا أن يكون القتل في وقت 
معني، فإن لهذا أهمية كبرى في حصر  االشتباه في 
األشخاص الذين يعجزون عن إثبات وجودهم في 

مكان محدد في أثناء ذلك الوقت.

4 ـ االستبعاد
املعلومات  األمني  الباحث  يفحص  أن  مبعنى   <

التي توفرت لديه ويستبعد األمور املستحيلة أو غير 
في  كان  فيهم  املشتبه  أحد  أن  ثبت  فإذا  املنطقية، 
السجن وقت احلادث فيجب استبعاد الشبهة نحوه، 
وإذا ثبت أنه في واقعة قتل كانت توجد في الشقة 
أموال وأشياء ثمينة، ولم يسرق شيء. فاملنطق هو 
استبعاد احتمال أن تكون السرقة هي الدافع على 

القتل 

5 ـ الربط بني األحداث وبعضها
> كثيراً ما يخرج الباحث األمني بنتيجة معينة، 

إذا أحسن الربط بني األحداث، ففي إحدى الوقائع، 
في  شروع  عن  اخلصوصيني  احل��راس  أحد  أبلغ 
سرقة محل مجاور ملكان حراسته واتهم شخصاً 
بناء على ما جمعه من  الباحث  بذلك، وَشّك  معيناً 
رواها  كما  الواقعة،  حدوث  إمكانية  في  معلومات 
معلومات  وبني  ذلك  بني  فربط  ال�ُمبلِّغ،  احلارس 
وصلته من قبل، بأن هذا احلارس سبق أن طلب من 
مالك احملل املسروق أن يستخدمه كحارس فرفض  
قد  البالغ  أن  الباحث  استخلص  ذلك  على  وبناًء 
يكون غير حقيقي فأعاد مناقشة احلارس وضيق 
عليه اخلناق، فاعترف بأنه أبلغ بهذا البالغ ليدفع 

مالك احملل إلى استخدامه كحارس. 
> وفي إحدى الوقائع يقوم أحد مندوبي صرف 

مرتبات إحدى اجلهات احلكومية بإيداع مبلغ كبير 
من النقود في أحد املصارف في اليوم السابق على 
إبالغه بفقد هذا املبلغ في إحدى سيارات التاكسي، 
ال يعرف رقمها سهواً منه، ثم يتبني أيضاً أنه قام 
يوم اإليداع بتحرير شيك بهذا املبلغ لزوجته، وقيام 
وبناًء  إيداعه،  من  أسبوع  بعد  بصرفه  األخيرة 
على ذلك استخلص الباحث األمني أن البالغ غير 

حقيقي، وأن هذا املُبلّغ قد اختلس هذا املبلغ.
التي تبرق  الومضة  > احلس األمني هو مبثابة 

وميضها.  وينتهي  حلظة  األم��ن  رج��ل  ذه��ن  في 
املتولِّد  اإلحساس  أو  الشعور  هو  األمني  فاحلس 
النفس، واملعتمد على أسباب عقالنية تؤدي  داخل 
إلى  التوقع والتنبؤ باجلرمية بقصد منعها أو  إلى 

ضبط مرتكبيها. 
على جعل رجل  بقدرته  األمني  يتميز احلس   <

األمن يتوقع اخلطر األمني ويتنبأ بحدوثه، ومن ثم 
يتخذ من اإلجراءات ما يكفل منع وقوعها ابتداًء أو 
احليلولة دون استفحال آثاره أو في أسوأ الظروف 
اإلسراع لضبط مرتكبيه، وبالتالي اتخاذ كل ما من 

شأنه منع هروبهم.
والعقل  اإلحساس  على  يرتكز  األمني  احلس   <

معاً، أي يرتكز على أسباب يقبلها العقل ويستنبط 
إنسان  في  اخلطر  فكرة محددة، وهي: كون  منها 
أو شيء ما.  فالتحليل األمني هو ركيزة أساسية 

للحس األمني. 
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الشرطة العالمية

عقلياً  املُضطربني  األشخاص  بني  املواجهة 
وأجهزة الشرطة هي أكثر ترجيحاً بسبع مرات 
مقارنة باألشخاص العاديني، هذا ما أكده بحث 
نشر في الواليات املتحدة مؤخراً، والذي أشار 
املضطربني  جتاه  الشرطة  مسؤوليات  أن  إلى 
املاضية،  القليلة  العقود  خالل  ازدادت  عقلياً 
بحيث حلّت في بعض احلاالت محل العديد من 

مؤسسات رعاية املرضى عقلياً.
وبالرغم من أن ضباط الشرطة لم يتحولوا إلى 
ملعاجلة  الشوارع  أطراف  يحتلون  نفسيني  أطباء 
العقلية والعاطفية، إال أنهم أصبحوا في  املشكالت 
من  يعانون  الذين  أولئك  مع  يومية  اتصال  حالة 
مشكالت عقلية، ونتيجة لذلك، فإن رجال الشرطة 
مع  االتصال  كيفية  فهم  إلى  األقل  على  يحتاجون 
األشخاص املضطربني عقلياً بهدف مساعدتهم في 

تفادي أي مظاهر عنف قد يتعرضون لها.

خط أحمر!
التعامل االأمثل مع املُ�سابني باال�سطرابات العقلية.

ترجمة: د. ح�سن توفيق

األشخاص  أن هؤالء  يعني  ال  آنفاً  ذكر  وما 
قد ارتكبوا جرمية ما عندما اتصل بهم ضباط 
الشرطة وتطبيق القانون، بل إن البعض يرون 
ووفقاً  بهم.  مشتبهاً  وليس  ضحايا  فيهم 
الذين  من  باملئة  واح��د  نحو  ف��إن  للتقديرات 
يعانون من اضطرابات عقلية قد يشكلون خطراً 

على اآلخرين.
صعوبة  الظروف  أكثر  في  فإنه  ذلك،  ومع 
فإن ضباط الشرطة يتمكنون من كشف ما إذا 
كان هؤالء املرضى خطرين على أنفسهم أو على 

اآلخرين.
في العام 1998 تلقت إدارة الشرطة في بلدة 
إيثاكا الواقعة في والية نيويورك أكبر عدد من 

املكاملات الهاتفية غير ذات الصلة باجلرمية.
اإلدارة  هذه  جنحت  عليها  ال��ردود  وخ��الل 
املجتمعية  الشرطة  ضباط  بني  عالقة  بناء  في 
وخبراء ومسؤولي الصحة العقلية الذين متكنوا 
املصابني  األشخاص  مكاملات  عدد  تقليل  من 

باضطرابات عقلية.
هذه  دع��م  في  السبب  أن  ال��واض��ح  وم��ن 
الشراكة يعود إلى وفاة كل من الضابط مايكل 
في  ستاغ  ديبورا  مهاجمته  يد  على  بادوال 
العام 1996، والتي كانت تعاني من مرض 

عقلي وتتلقى العالج في أحد املستشفيات.
وقوع  ملنع  املكثفة  اجلهود  من  وبالرغم 
أغسطس من  في  أنه  إال  احلادث،  هذا  مثل 
قام  عندما  آخر  ح��ادث  وقع   2011 العام 
الشاب كيث شومواي الذي كان يبحث عن 
الذي  العقلي  لالضطراب  عاجلة  مساعدة 
احمللية  العيادات  إح��دى  في  منه  يعاني 

بإطالق النار على ضابط شرطة، وخالل 
الهجوم قام ضابط آخر باطالق النار 

على كيث، مما أدى إلى مصرعه.
الكثير  أن  م��ن  وب��ال��رغ��م 
القانون  تطبيق  ضباط  من 
مارسوا مهام تلقي املكاملات 
ال��ه��ات��ف��ي��ة ل��ألش��خ��اص 
باضطرابات  امل��ص��اب��ني 

عقلية، إال أن هذه املهام 
أحياناً  تنتهي  كانت 
ب��ش��ك��ل م���أس���اوي، 
النتائج  كانت  بينما 
حتظى  ال  الناجحة 
وسائل  من  بتغطية 

اإلع����الم خ��اص��ة ما 
الضباط  أح��د  مع  ح��دث 

فتاة  إقناع  في  جنح  ال��ذي 
سكني  عن  بالتخلي  مراهقة 

كانت بيدها، وكانت توشك إيذاء 
من حولها.

العديد من ضباط  وهناك 
ال����دوري����ات ال���ذي���ن ال 

يدركون أن عدم الرد 
على املكاملة الهاتفية 

من  حالة  ميثل  بل  التعاون،  عدم  من  نوع  هو 
العنف، وقد أمضى علماء النفس واخلبراء الكثير 
من الوقت لوضع معايير ميكن لضباط الشرطة 
هاتفياً  املتصل  كان  إذا  عما  ملعرفة  استخدامها 
إذا  بهم مصاباً باضطراب عقلي أم ال. وأحياناً 
واجه هؤالء الضباط شخصاً في أحد الشوارع 
اللجوء  عليهم  فإن  بأنه مصدر خطر  وشعروا 
إلى القوة، سواء كان هذا الشخص سليم العقل 

أو ُمختالً.
ويجب القول إنه بدون وجود برنامج وأجهزة 
متخصصة للتعامل مع األشخاص الذين يعانون 
من اضطرابات عقلية، فإنه سيزداد تهديد هؤالء 

ألسرهم وألفراد تطبيق القانون والشرطة.

ومع ذلك، فإن ذلك ال يعني أن على ضباط 
القانون جتاهل احلاجة إلى فهم سلوك  تطبيق 

األشخاص املضطربني عقلياً.
في  الشرطة  أكادمييات  من  العديد  أن  كما 
الواليات املتحدة تقدم إرشادات حول كيفية التعامل 
يخطط  بعضها  كان  وإن  عقلياً،  املضطربني  مع 
نفسه  الوقت  وفي  األمر  هذا  دورات حول  لتقدمي 
على  اخلاصة  واجلمعيات  الكليات  بعض  ساعدت 

ملء الفراغ في هذا املجال من املعرفة.
التعامل  على  التدرب  أصبح  املثال  وعلى سبيل 
كيفية  على  األمثلة  أكثر  من  التوحد  مرضى  مع 
تشخيص االضطرابات العقلية وسبل التعامل معها.

كيفية �لتعامل مع مر�ض »�لتوحد«

في  نشرت  التي  املقاالت  من  العديد  هناك 
والتي  »التوحد«،  مرض  عن  الشرطة  مجالت 
التعامل  على  الشرطة  ضباط  بعضها  ساعد 
املناسب مع املصابني بهذا املرض، كما متكِّن أحد 
ضباط الشرطة من إعداد دورة تدريبية حول 
التعرف على املصابني بالتوحد وردود فعل 
اآلخرين جتاههم وزيادة معدل السالمة 
واملصاب  الشرطة  ضابط  من  لكل 

باالضطراب العقلي.
وفي  الواقع، فإن على املسؤولني 
وذوي الصلة بهذا األمر أن يضعوا 
دورات  أية  تكون  أن  االعتبار  في 
وميزانية  محدد  وق��ت  ذات  مقترحة 
العديد من املواضيع مثل  قليلة، وأن تتضمن 
استعراض األمراض العقلية وأخطار عمليات 
العقلية  بالصحة  القانون  وعالقة  االنتحار 
العقلية  االضطرابات  حدوث  وتزامن 
وكيفية العمل مع املتخصصني في 
ووضع  العقلية  الصحة  مجال 
استراتيجيات تواصل خاصة 

باملرضى.
يجب  ع����ام,  وب��ش��ك��ل 
م���راج���ع���ة اس��ت��خ��دام 
كمنشآت  ال��س��ج��ون 
ذوي  الس���ت���ق���ب���ال 
العقلية،  االضطرابات 
لن  ال��ذي  الوقت  وف��ي 
تطبيق  أج��ه��زة  تشهد 
ال���ق���ان���ون ت��غ��ي��ي��رات 
املجال  ه��ذا  في  جذرية 
في  العاملني  الضباط  فإن 
هذه األجهزة سيواصلون تلقي 
املصابني  من  الهاتفية  املكاملات 
يجب  حيث  العقلية،  باالضطرابات 
باملعرفة  وت��زوي��ده��م  تشجيعهم 
مهامهم  ف��ي  للنجاح  ال��الزم��ة 
أجل  من  بالنفس  بالثقة  والتمتع 
حماية املجتمع من أية أعمال عنف 
قد يقوم بها مرضى االضطرابات 

العقلية.

ووفقاً للبحث، فإن األشخاص الذين يعانون 
العقلية والذين يتصلون  من عجز في قدراتهم 
عددهم  يفوق  للمساعدة  طلباً  الشرطة  برجال 
أن  كما  العاديني،  نظرائهم  عدد  م��رات  سبع 
األشخاص  بها  يقوم  التي  الهاتفية  االتصاالت 
ألجهزة  عقلية  اضطرابات  من  يعانون  الذين 
الشرطة تبقى األكثر عدداً من بني املكاملات التي 
االستجابة  إلى  إضافة  باجلرمية،  لها  عالقة  ال 
املكاملات  لتلك  الشرطة  أف��راد  لدى  السريعة 
وإحالتها إلى اجلهات املختصة التخاذ اإلجراءات 

املتعلقة بها.
وعادة تتلقى الشرطة العشرات وأحياناً املئات 
االضطراب  بحاالت  الصلة  ذات  املكاملات  من 
املختصة  اجلهات  على  يصعب  أنه  إال  العقلي، 
حتديد أعداد احلاالت بدقة، حيث كانت الشرطة 

تتعامل بإيجابية على أية مكاملة تتلقاها. 

مكافحة  جمعيات  إحدى  أعدته  لتقرير  ووفقاً 
بالغني  أربعة  من كل  فإن واحداً  العقلية  األمراض 
تعرض لإلصابة باضطراب عقلي في سنة معينة، 
وهم  ولدوا  املليون  ونصف  مليونني  نحو  أن  كما 
الشخصية  ف��ي  االنفصام  م��رض  م��ن  يعانون 
من  أكثر  أن  كما  »الشيزوفرينيا«،  باسم  املعروف 
يعانون من االضطراب  األمريكيني  باملائة من   2.6
خمسة  من  أكثر  أن  إلى  إضافة  القطب،  الثنائي 
تتعلق  اضطرابات  من  يعانون  أمريكي  ماليني 
بالصحة واإلدمان، كما أن نصف حاالت األمراض 
العقلية تظهر مع بلوغ الشخص لسن الرابعة عشرة 
من العمر، بينما تظهر ثالثة أرباع احلاالت في سن 

الرابعة والعشرين.
الذين  األشخاص  من  باملئة  تسعني  أن  كما 
اضطرابات  من  يعانون  االنتحار  على  ُيقدمون 

عقلية.
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إلميانه بتوفير حياة كرمية ألبناء شعبه، فضالً عن 
ز »رحمه الله« على تطوير املناطق النائية في  أنه ركَّ
الله  من  وبعوٍن  آنفاً.  ُذكرت  التي  املجاالت  جميع 
عز وجل، استطاع أن يحول الصحراء إلى واحات 
يبني  أن  استطاع  واعدة  رؤية  خالل  ومن  غناء، 
وطناً يجمع بني تراثه العربي اإلسالمي واالنفتاح 

على اآلخر.

�لقائد و�لو�لد

القيم  ميثل  الله«،  »رحمه  زاي��د  الشيخ  ك��ان 
املستوحاة من الدين اإلسالمي والعادات والتقاليد 
العربية األصيلة، وكان في معظم أحاديثه يرجع إلى 
آيات من القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة. 
وكان دائماً يشكر الله ويحمده على النعمة التي أنعم 

على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �سبق اأن اتفق النا�ض  

على حب اإن�سان مثلما 

اتفق�ا على حب زايد؟

وهل �سبق لقائد اأن كانت 

�سمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويف�ح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�سهادات بع�ض ممن عرف�ك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين

»الشيخ زايد كان يعمل أكثر من
18 ساعة يوميًا من دون كلٍل أو ملل«

»زاي��د  رج��االت  من  رج��ل  احللقة  ه��ذه  ضيف 
آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  رافق  املقّربني،  اخلير« 
البناء والعطاء  الله ثراه« في مسيرة  نهيان »طيَّب 
بالعلوم  ال��زاخ��رة  مدرسته  من  والدولة،ونهل 
بصفاته  وتأثر  والقيادية،  اإلنسانية  واملعارف 
الكرمية التي أسكنت زايد اإلنسان في قلوب  البالد 
والعباد... إنه داوود السكسك، الذي اتخذه الشيخ 
زايد »رحمه الله« سكرتيراً خاصاً له، وبقي يعمل 
وتفاٍن  إخالص  بكل  عديدة  أعوام  مدى  على  لديه 
مع  وذكرياته  شهادته  نص  يلي  وفيما  ومحبة. 

الشيخ زايد »طيَّب الله ثراه«:
الله  بإذن  له  للمغفور  خاصاً  سكرتيراً  عملت 
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله 
ثراه « منذ سنة 1966 وحتى العام 1974 حيث مت 
تعييني  في وزارة اخلارجية بدرجة وزير مفوض، 
عام  كمدير  الرئاسة  لديوان  انتدابي  مّت  ثمَّ  ومن 
متت   1986 عام  وفي  واملالية.  اإلداري��ة  للشؤون 
ترقيتي إلى درجة سفير في وزارة اخلارجية مع 
وفي  الدولة،  رئيس  ديوان  إلى  انتدابي  استمرار 
العام نفسه مت نقلي إلى ديوان رئيس الدولة بدرجة 

وكيل دائرة حتى سنة 1996.
جانب   إلى  أك��ون  أن  العظيم  الشرف  لي  كان 
حكم  مقاليد  فيه  تسلَّم  يوم  أول  في  زايد  الشيخ 
فيه شمس  بزغت  الذي  اليوم  ذلك  أبوظبي،  إمارة 

التقدم  طريق  البلد  لهذا  أض��اءت  التي  العطاء، 
الله تعالى«  واالزدهار والرفعة، لقد صنع »رحمه 
تاريخ هذه الدولة املجيد، وسيبقى التاريخ وعلى مرِّ 
الزمن يذكر قائداً وزعيماً ُملهماً وهب حياته خلدمة 
شعبه وبالده، وامتدت أياديه البيضاء حتى شملت 

كل من عرف أو سمع بزايد اخلير.
وقد وهب الشيخ زايد نفسه خلدمة شعبه وأمته، 
حتى  أحالمه  على حتقيق  للعمل  جهداً  يدخر  ولم 
بنى دولة وصل بها إلى مصاف الدول املتقدمة، وما 
كان ُينجز في عام واحد كان البعض يكاد ينجزه 
في عشرة أعوام ، فقد شهدته بأم عيني يعمل أكثر 
من ثماني عشرة ساعة يومياً من دون كلٍل أو ملل، 

داوود السكسك
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وكان يتابع كل صغيرة وكبيرة من أجل رفعة وعزة 
شعبه وازدهار وطنه.

بناء وعطاء

في صباح السادس من أغسطس 1966 منَّ الله 
على هذا البلد بأن تولّى املغفور له بإذن الله تعالى 
احلكم،  مقاليد  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
فأمر بتشكيل الدوائر احلكومية في إمارة أبوظبي، 
والصحة  واجليش  واألم��ن  والتعليم  كالتربية 
لها  ووضع  والعدل،  والكهرباء  وامل��اء  واألشغال 
سياسة عامة من أجل تطوير وازدهار هذه اإلمارة، 
حتى  الدوائر  هذه  جميع  عمل  يومياً  يتابع  كان 
يطمئن على تقّدم وأمن هذا البلد، وأن كل من يقيم 

على أرضه يشعر باألمن واألمان والوفرة.
القوات املسلحة  الله« بتأسيس  كما قام »رحمه 
واستقدم عناصر من أبناء هذا البلد من قوة ساحل 
الدول  من  عسكرية  بخبرات  استعان  كما  ُعمان، 
العربية الشقيقة، فبنى صرحاً عسكرياً مهاباً. وفي 
مجال التعليم، إمياناً منه بأن العلم هو طريق النجاح 
لبناء  الزمن  يسابق  الله«  »رحمه  كان  واالزدهار، 
املدارس واجلامعات لتأهيل أبنائه للريادة والتقدم. 
السليم  »العقل  مبدأ  ومن  الصحة،  مجال  وفي 
واملراكز  املستشفيات  بنى  السليم«،  اجلسم  في 
حتى  مجانية  كلها  وكانت  الصحية،  والعيادات 
يتسنَّى جلميع الناس من مواطنني ومقيمني التمتع 
الله«  »رحمه  أمر  كما  الالزمة،  الصحية  بالرعاية 

بإقامة املشاريع الكبيرة لتوفير املياه والكهرباء.
املطارات  بناء  مت  حكمه،  أي��ام  أوائ��ل  وف��ي   
تفتقد  كانت  والتي  احلديثة  والطرق  واجلسور 
لألرض،  عاشقاً  زاي��د  الشيخ  ك��ان  ال��دول��ة.  لها 
حاملاً بأن يحول األراضي القاحلة والصحراء إلى 
واحات غنَّاء وأشجار مثمرة، فأولى عناية خاصة 
على  الزراعية  األراضي  بتوزيع  وقام  بالزراعة. 
الذاتي، وأمر  الزراعة واالكتفاء  املواطنني لتشجيع 
بشراء منتجات كل هذه املزارع من املزارعني دعماً 
وتشجيعاً لهم على االستمرار وبذل اجلهد والعمل 
بغرس  وأمر  الوطن.  هذا  خلدمة  وإخالص  بحٍب 
األشجار التي غدت غابات تعم كل أرجاء الوطن، 
وخاصة أشجار النخيل التي ُزرع منها أكثر من 30 
املساكن  ببناء  الله«  أمر »رحمه  مليون نخلة. كما 
على  توزيعها  ومت  اإلمارات،  جميع  في  الشعبية 
املواطنني بدون مقابل، بل كانت هناك مخصصات 
األراض��ي  بتوزيع  وأم��ر  املساكن،  ه��ذه  لتأثيث 
القروض  وتقدمي  والصناعية،  والتجارية  السكنية 
للمواطنني لبناء املساكن واملباني واملصانع، وذلك 

 خالل استقبال أول طائرة تهبط على مدرج مطار أبوظبي )البطني(

ذكريات ال�سكرتري اخلا�ض لل�سيخ زايد »رحمه اهلل« قبل االحتاد وبعده.

الله بها على هذا البلد، ونحن جميعاً يجب علينا أن 
نحمد الله ونشكره أن أنعم علينا بقائٍد وحكيم ُملهم.
وأرحامه،  بوالدته  البار  االب��ن  نعم  ك��ان  لقد 
أول  فإن  العني  مدينة  في  يكون  عندما  أنه  وأذكر 
شيء يقوم به في الصباح هو زيارة والدته وأخته 
»رحمهما الله«، وكنت أرى الفرحة في عينيه حينما 
يدخل أحد أجناله إلى املجلس، لقد أحب جميع أبناء 
شعبه الذين بادلوه احلب بإخالص وعطاء وتفاٍن، 
وكان يشاركهم أفراحهم وأحزانهم، وكان مجلسه 
لهمومهم  واالستماع  الستقبالهم،  مفتوحاً  دائماً 
يسأل  وك��ان  وتلبيتها،  ومتطلباتهم،  وقضاياهم 
ارتباطه  عن كبيرهم ويحنو على صغيرهم، وكان 
بالشريعة  التمسك  على  يحثهم  ودائماً  بهم،  كبيراً 
والتراث،  والتقاليد  والعادات  السمحة  اإلسالمية 
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وال أنسى أنه كان في ليالي رمضان يشارك أبناء 
شعبه واملقيمني على أرض هذه الدولة باالحتفاالت 
في ليالي الشهر الكرمي مما جعل القاصي والداني  

يحبه.. لقد كان نعم األب احلنون الرؤوف.

فكر ز�يد

إن لدى الشيخ زايد فكراً عميقاً وراسخاً بأهمية 
فاإلنسان  املعجزات،  على حتقيق  وقدرته  اإلنسان 
عنده هو الركيزة األساسية لبناء األوطان، وانطالقاً 
جوهر  أن  الله«  »رحمه  أدرك  احلقيقة،  هذه  من 
املستنيرة  الطموحة  الرؤية  بني  يجمع  التنمية 
واإلميان العميق باإلنسان وقدراته وضرورة بناء 
فيه  تسلّم  الذي  األول  اليوم  فمنذ  القدرات.  هذه 
مقاليد احلكم رّكز بشكل كبير على بناء اإلنسان، 
فأولى التعليم أهمية خاصة وسّخر كل اإلمكانيات 
املادية والبشرية الالزمة من بناء مدارس ومعاهد 
العملية  إجناح  أجل  من  وغيرها  وجامعات  علمية 

التعليمية والتربوية الوطنية.
أن  وكانت سعادته ال توصف عندما كان يعلم 
أو  اجلامعة،  من  َتخرَّج  قد  الشعب  هذا  أبناء  أحد 
بزيارة  يقوم  واجليش.وكان  الشرطة  كليات  من 
جميع املعاهد ويحث أبناءه على حتصيل العلم حتى 
يكونوا مؤهلني لقيادة هذه الدولة إلى مستقبل أكثر 
إشراقاً لكي ترقى إلى مصاف الدول املُتقدمة. كما 
أولى املرأة ُجّل اهتمامه من حيث التعليم واملعرفة 
إلى  املرأة  فوصلت  القيادية،  املراكز  تبوأت  حتى 
في  عضوة  اليوم  وهي  عهده،  في  وزيرة  منصب 
املجلس الوطني االحتادي ووزيرة وسفيرة، تتويجاً 
للجهد الكبير الذي بذله الشيخ زايد في دعم املرأة 
اإلماراتية، وذلك من خالل ما تقوم به »أم اإلمارات« 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك »حفظها الله« من 
ميادين  في  الرؤية  هذه  تعزيز  في  متعاظم  دور 
الله«  »رحمه  القائد  وهو  ال  كيف  املتنوعة.  الدولة 
الذي قال: »اإلنسان هو الثروة احلقيقية لهذا البلد 
الشعب«،   ر خلدمة  ُيسخَّ لم  إذا  املال،  في  وال خير 
عظيماً  كان  باألفعال،  األقوال  الله«  »رحمه  فَقَرن 
في عطائه وحنانه واحتضانه جلميع أطياف شعبه، 
وُيكرِّم  الكبير،  على  ويحنو  الصغير  على  يعطف 
املجتهد، ويحث على العمل، فامتدت أياديه البيضاء 

لتشمل كل املقيمني على هذه الدولة املعطاء.

�لعالقات �خلارجية

وألن للعالقات السياسة اخلارجية أهمية كبيرة 
بالنسبة للدولة اجلديدة، كان أول ما قام به الشيخ 
بفضل  وذلك  املجال،  هذا  في  الله«  »رحمه  زايد 
حكمته وحنكته ودرايته بطبيعة احلال، هو إرساء 
االحترام  على  املبنية  الطيبة  األخوية  العالقات 
مواقفه  فاتسمت  وال��دول.  الشعوب  بني  املتبادل 
املستويني  على  واملصداقية  باحلكمة  السياسية 

َتسلّمه  على  شهور  متض  فلم  والدولي.  العربي 
زمام احلكم حتى قام بعدة زيارات إلى دول اخلليج 
الحتاد  نواة  يكون  احتاد  إلقامة  ساعياً  العربية، 
عربي أشمل، ولقد حتقق له بعض هذا احللم بقيام 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث بذل كل جهده  
إلى هذا االحتاد، وكان  ألن تنضم قطر والبحرين 
العربية  اإلم��ارات  دولة  قيام  بعد  نادي  من  أول 
املتحدة، بإقامة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

الذي رأى النور في أبوظبي في مايو 1981.
لم يتوان »رحمه الله« يوماً من األيام عن تقدمي 
العرب، فهو  العون واملساعدة، ألي من أشقائه  يد 
واملساجد  واجلامعات  امل��دارس  ببناء  أمر  ال��ذي 
معظم  خيره  عّم  حتى  واملطارات  والسدود  واملدن 
أرجاء الدول العربية واإلسالمية، كما أنشأ »رحمه 
الله« لهذا الغرض »مؤسسة زايد لألعمال اخليرية 
واإلنسانية« التي أنفقت ما يربو على مليار درهم 
على األعمال اخليرية والبر، وامتد خيرها أكثر من 
ذلك إلى الدول الصديقة والفقيرة من دون تفريق 

بني لون أو جنس أو دين.
مدافعاً عن القضايا العربية، ولن  لقد كان دائماً 
في  املشرف  األصيل  العربي  موقفه  أحد  ينسى 
جميع  على  الفلسطينية  القضية  ومساندة  عون 
األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فقام 
»رحمه الله« بتقدمي املساعدات لبناء املدن واملدارس 
واملساجد في األراضي احملتلة، واملساهمة في الدعم 
املالي للفلسطينيني، باإلضافة إلى توجيهاته وأوامره 

والعون  املساعدة  بتقدمي  اإلماراتي  األحمر  للهالل 
لكل الدول التي تصيبها الكوارث. لقد جعل »رحمه 
دولة  مساحتها  في  الصغيرة  اإلم��ارات  من  الله« 
كبيرة وعظيمة في عطائها وسمعتها ومكانتها بني 
الدول، ولقد عرفه العالم بحكمته ومصداقيته وأياديه 

البيضاء ومحبته للسالم واالستقرار والعطاء.

ر�ئد �لت�سامح و�ملحبة

إن مواقف الشيخ زايد التاريخية في رأب الصدع 
العربي، شاهد حقيقي على روحه الوطنية العامرة 
الدول  بني  والتعاضد  التعاون  بضرورة  باإلميان 
األشقاء  بني  للتقريب  دائماً  يعمل  كان  العربية، 
وبني وجهات النظر املختلفة سعياً منه إلى حتقيق 
رائد  فهو  العربي،   - العربي  التالحم  و  التوافق 
شعبه  هموم  يعيش  دائماً  كان  واحملبة،  التسامح 
وأُمته، فسّخر لها كل جهوده ملا فيه خير وعزة هذا 

الوطن وهذه األمة.
إخوانه  جانب  إلى  بالوقوف  كبيراً  إميانه  كان 
العرب في السراء والضراء، فهو القائل أثناء حرب 
الدم  من  بأغلى  العربي  البترول  »ليس   :1973

العربي«.
منوذجاً  احلكيمة  بقيادته  اخلير  زايد  كان  لقد 
وبإميانه  وحكمته  األصيلة  العربية  بصفاته  فريداً 
األهداف مهما كبرت  ببلوغ  الدائمة،  العظيم وثقته 
وبقراراته التاريخية وتضحياته وإجنازاته العظيمة 

في سبيل شعبه وأمته والعالم.

الشيخ زايد في إحدى املناسبات ويبدو الشيخ شخبوط يتلقى السالم من السكسك
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د. فالح حنظل

عبد العزيز إال أن هذا األمير دخل في معارك ضد 
الدولة الع�ثمانية ممثلة في والي مصر محمد علي 
باشا، وقد متكن هذا الوالي من اقتحام )الدرعية ( 
حيث سقط عبد الله بن سعود أسيراً في يد القائد 
إبراهيم باشا، فأرسله مخفوراً إلى القاه�رة ومنها 
ساحة  في  علناً  هناك  أعدم  حيث  اسطنبول  إلى 
سقوط  عن  إعالناً  احل��ادث  ذلك  فكان  )صوفيا( 
الدولة السعودية األولى في ع�ام 1818،  إال أن تلك 
الدولة لم تلبث أن وقفت على قدميها مرة أخرى في 
ع�ام 1820 عندما متكَّن األمير تركي بن عبد الله 
من انتزاع السلطة من خصومه وأعلن قيام الدولة 
السعودية مرة أخرى، فكان هو وولده األمير فيصل 

عبد  بن  الشيخ محمد  الديني  باملصلح  بن سع�ود 
العقد  ومت  الوه�ابية،  املدرسة  صاحب  الوهاب 
سنداً  سعيد  بن  محمد  يك�ون  أن  على  بينه�ما 
للدعوة بينما تكون بلدة الدرعية قاعدة لها، وبذلك 
فقد أصبح للحركة منهج ديني سياسي أخذ على 
عاتقه وج�وب نشره في كل أرجاء جن�د واجلزيرة 
العربية، وكذلك في الع�الم اإلسالمي، وع�ندما انتقل 
األمر  تولى   1765 ع�ام  في  تعالى  الله  إلى رحمة 
على  الذي سار  محمد  بن  العزيز  عبد  األمير  ابنه 
األمر  تولى  ثم  الدعوة،  في نشر  أيضاً  أبيه  ُخطى 
األمير سعود بن عبد العزيز بن محمد. وفي ع�ام 
بن  سعود  بن  الله  عبد  األمير  األمر  تولى   1813

آل  فيصل  بن  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  هو 
سعود عاهل اململكة العربية السعودية، تبوأ عرش 
ضم  من  مت�كَّن  أن  بع�د   ،1926 عام  في  اململكة 
كان  التي  النجدية  اإلمارة  إلى  واحلجاز  األحساء 
اخلليج  من  مملكته  حدود  امتدت  وبذلك  يحكمها، 

الع�ربي شرقاً إلى البحر األحمر غرباً.
ذكر  له�ا  كرمية  ع�ربية  أس��رة  سليل  وه��و 
عام  ففي  واخلليجي،  العربي  التاريخ  في  طويل 
بن سع�ود  مح�مد  األمير  األكبر  كان ج�ده   1745
إحدى مدن  )الدرعية(  بن مقرن حاكم  بن مح�مد 
جن�د، وإلى ج�وارها كان ه�ناك عدد من اإلمارات 
األخرى بقيادات قبلية، في ذلك الع�ام التقى مح�مد 

في  السعودي  احلكم  ركائز  أسسوا  من  كبار  من 
جند. لكن وفاة األمير فيصل في عام 1865 فتحت 
الباب على مشكالت الصراع على السلطة بني ولديه 
سنوات،  تسع  ملدة  تنازعا  حيث  وسعود  الله  عبد 
انتهت بأن متّكن أح�د أمراء قبيلة شمر وهو الشيخ 
مح�مد بن الرشيد من أن يطيح باألخوين ع�بد الله 
وسعود وأن يعتلي سدة احل�كم في جن�د، فكان ذلك 

السقوط الثاني للدولة السعودية في ع�ام 1884، 
السعودية  الشخصيات  أكثر  اضطرت  ذلك  إثر 
وهو  الرحمن  عبد  األمير  ومنه�م  البالد  ترك  إلى 
أخ ثالث للشقيقني املتنازعني عبد الله وسعود فأخذ 
وهناك  الكويت،  إلى  وجلأ  العزيز  عبد  ولده  معه 

سّيد نجد
عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سع��د اأول مل�ك ال�سع�دية

الذكرى  فكانت  شاباً،  العزيز  عبد  الصبي  صار 
األليمة رفيقة أفكاره وسمير أحالمه، وهناك درس 
العلوم وعايش الشيوخ واألمراء وظل يحلم باملُلك 
القوي  الشاب  بأنه  يعرفونه  الناس  وكان  املفقود 
البنية الفارع القامة البرَّاق العينني. وفي عام 1901 
خرج ذلك الشاب البالغ من العمر واح�داً وعشرين 
الصحراء  اخترقوا  مقاتالً،  أربع�ون  ومعه  ع�اماً 
بن  محمد  عاصمة خصمه  الرياض  إلى  متوجهني 
الرشيد، وكان احلاكم ه�ناك األمير عجالن، ومت�كَّن 
هو  فقتله  األمير،  قصر  اقتح�ام  من  الع�زيز  عبد 
على  سع�ود  آل  علم  ارتفع  ما  وسرعان  ورجاله، 
قصراألمير عجالن إشارة إلى أن الرياض سقطت 

بيد األمير عبد العزيز عبد الرحمن آل سع�ود، وكان 
ذلك في يوم 1902/1/15، لكن األمور لم تستقم 
إذ خاض عدة حروب ضد خصمه األمير  له فوراً 
 1906 ع�ام  في  منه  أن متّكن  إلى  الرشيد  مح�مد 
الع�زيز،  لألمير عبد  وبذلك دانت جند كلها تقريباً 
وفي ع�ام 1913 كان احلكم قد استقر له،لذلك راح 
يتطلع إلى منطقة األحساء حيث كانت حتت حكم 
األتراك، فقرر أن ينتزعها منهم، فاتبع في ه�جومه 
خطة مح�كمة حيث ربط جذوع النخيل على أجساد 
اقتحام  من  ومتكن  الرصاص،  من  لتقيهم  رجاله 
الثكنة التركية، فوقع في يده أكثر من ألف جندي 
البالد،  خارج  إلى  البحر  فأركبهم  أسرى  تركي 
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عبد الله فيلبي( ثم قام مبغامرة كانت األولى من 
نوعها، حيث قطع الربع اخلالي مع جماعة من البدو 
وألف كتاباً شيقاً عن رحلته. وملا استقر األمر للملك 
عبد العزيز صار مقرباً منه، وفي ع�ام 1932 كانت 
حمى البحث عن النفط في اخلليج على أشدها، إذ مت 
اكتشافه في منطقة »جبل دخان« في البحرين، أما 
شركة )ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا( األمريكية 
فقد زادت لهفتها للحصول على امتياز في منطقة 
هو  عربي  أصل  من  أمريكياً  فاختارت  اإلحساء 
عالقات  موظف  ليكون  الريحاني(  )أمني  األديب 
السعودية ويكون  إلى  أن يذهب  لها، مهمته  ع�امة 
طرفاً في مفاوضات النفط مع امللك، وفي ش�هر مايو 
من ع�ام 1932 التقى احلاج عبد الله فيلبي املدع�و 
)املستر هوملاس( املستشار للشؤون اخلارجية في 
شركة )ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا ( في لندن 
فيلبي  الله  عبد  احلاج  يقوم  أن  على  اتفقا  وهناك 
مبفاوضة امللك على االمتياز في اإلحساء وجنحت 
التوقيع  مت   1933/7/22 يوم  وفي  املفاوضات، 
التي  والشركة  امللك  بني  ع�اماً   60 ملدة  ع�قد  على 
صار اسمها )سوكال( لقاء دفع مقدمة مالية 300 
ألف جنيه إجنليزي وأن يدفع مبلغ 20 ألف جنيه 
بع�د ثمانية عشر شهراً، ثم يدفع مبلغ 5000 جنيه 
كل ع�ام إلى أن يتم اكتشاف النفط وحينذاك ُيعدل 

مضمون االتفاقية.
عليه  اعتمدت  الذي  األساس  املبالغ  تلك  كانت 
وكيانها،  أسسها  تثبيت  لغرض  اململكة  ميزانية 
فيما  دخلت  الشركة  هذه  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
بع�د في مشاركة مع شركة )تكساكو( األمريكية 
فأسستا شركة )كالتكس( وفي ع�ام 1934 صار 
اسمها الش�ركة العربية األمريكية للنفط )أرامكو(. 
أما عمليات البحث واحلفر والتنقيب ع�ن النفط فقد 
أتت ثمرتها يوم 1938/3/4 إذ بينما كان العاملون 
احلفر  في  منهمكني   )7 رقم  )دمام  احلفارة  على 
تصاعدت الغازات من فم البئر ولم يلبث أن تدفق 
النفط مبعدل 1500 برميالً يومياً وبع�د ثالثة أيام 
واحتفل  يومياً،  برميالً   3690 إلى  املع�دل  وصل 
به�ذا احلدث رجال املال في العالم، فقد زار اململكة 
املالكة  األسرة  أعضاء  من  عدد  السعودية  العربية 
فيلبي، وفي  الله  بدعوة من احلاج عبد  البريطانية 
بافتتاح  العزيز  عبد  امللك  قام   1939/3/29 يوم 
صمام النفط التابع لشركة »أرامكو«، وُصّدرت أول 
شحنة من ميناء »رأس تنورة« إلى العالم اخلارجي، 
مع  مقارنة  االتفاق  بهذا  مح�ظوظة  اململكة  وكانت 
دول وإمارات اخلليج األخرى التي عقدت اتفاقيات 
مع شركات بريطانية، إال أن اندالع احلرب العاملية 
الثانية في ذلك العام أجبر الشركات البريطانية على 
التوقف عن احلفر، وملا كانت أمريكا على احلياد من 
تلك احلرب في سنواتها األولى فقد بقيت »أرام�كو« 

مستمرة في نشاطها النفطي.
مورد  تأمني  العزيز  عبد  امللك  استطاع  وهكذا 
مالي صار يكبر عاماً بعد عام مما أّهله ألن ينجح 
في لم شمل عرب اجلزيرة حتت لوائه وأن يسود 

األمان فيها.

ودانت منطقتا األحساء والقطيف كلها له،
وفي ذلك الع�ام أرسلت شركة النف�ط )بريتش 
إلى  إيران جيولوجييها  في  كانت  التي  بتروليوم( 
منطقة اخلليج في املوقع املسمى )برقان( املوجود 
في الكويت والذي يحتمل وجود النفط فيه، وكان 
حاكم الكويت هو الشيخ مبارك الصباح، وفي عام 
1914 وقع احل�دث الذي ه�ز العالم كله، أال وه�و 
القوات  وجتمعت  األولى،  العاملية  احلرب  نشوب 
البريطانية في منطقة اخلليج ثم تقدمت نحو بغ�داد 
التي سقطت في يد اجلنرال )م�ود( في ع�ام 1917، 
وفي تلك السنة أيضاً سقطت القدس في يد اجلنرال 
وحضور  مكان  لإلجن�ليز  صار  وبذلك  )اللينبي(، 
في البالد العربية، وقد نتج عن ذلك ثالثة أحداث 
مهمة، األول: أن ملك احل�جاز الشريف احلسني بن 
علي أعلن نفسه ملكاً على العرب وراح يدع�و إلى 
وحدة عربية، والثاني: ظه�ور امليجر ه�وملز الباحث 
)املستر  ظه�ور  والثالث:  اخلليج  في  النفط  عن 
هوملز  امليجر  وكان  البريطاني،  السياسي  فيلبي( 
جيولوجياً وصل مع احلملة البريطانية إلى اخلليج 
وملا علم بوجود البترول في الكويت ذه�ب إلى لندن 
بع�د احلرب وأسس هناك شركة اسمها )إيسترن 
سندكيت( وأخذها إلى البحرين أما )املستر فيلبي( 
احل�كومة  أوفدته  مخابرات  ورجل  سياسي  فه�و 
البريطانية لكي يتفاوض مع األمير عبد العزيز بن 
سعود الذي كان يريد أن يزاحم الشريف حسني بن 
علي على مملكة احلجاز، ومتكَّن )فيلبي( من عقد 
مالياً  بأن س�اع�ده  الع�زيز  األمير عبد  صداقة مع 
للقضاءعلى خصومه من القبائل األخرى، لكن ذلك 
لم يؤثر على تصميم األمير عبدالع�زيز بن سعود 
الذي يريد أن يزاحم الشريف احلسني بن علي على 
وتوحيدها  احلجاز  فتح  احل�جاز، بضرورة  مملكة 

مع بقية أقطار اجل�زيرة العربية.
وفي ع�ام 1919 وقعت أول معركة بني األمير 
عبد العزيز واألمير عبد الله بن احلسني في منطقة 
)تربه( وهناك مت النصر لعبد العزيز، وبذلك انفتح 
الطريق أمامه نحو احلجاز، وفي عام 1924 تنازل 
امللك احلسني بن علي عن امللك لولده األمير علي، 
وبعد ذلك بسنة هاجم األمير عبد العزيز مدينة ج�دة 
عاصمة امللك علي ومتكَّن من اقتحامها، فاستسلم له 
إلى  العرش وغ�ادر احلجاز  امللك علي وتنازل عن 
العراق ليعيش مع أخيه امللك فيصل وبذلك حتقق 
ملكاً  نفسه  أعلن  ال��ذي  الع�زيز  عبد  األمير  حلم 

للمملكة العربية السعودية في عام 1926. 
لم يكن تسلُّم امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود العرش بعد توحيده معظم أطراف اجل�زيرة 
واقتصادي  سياسي  لنشاط  بداية  إال  الع�ربية 
واجتماعي غايته النهوض بأمر األمة واالنتقال بها 
الدين  تعاليم  عهد جديد حتت  إلى  قدمي  ع�هد  من 
ُيومذاك  اقتصاديا  يشغله  ما  أه�م  وكان  احلنيف، 
البعض  عنه  يتح�دث  الذي  البترول  موضوع  ه�و 
بأنه م�وج�ود في منطقة األحس�اء، لذلك فإنه وقبل 
إلى شركة  أن يعلن نفسه ملكاً، فقد أعطى امتيازاً 
)إيسترن سندكيت( التي يرأسها امليجر ه�وملز ملدة 

سنتني للحفر في ساحل اخلليج لقاء مبلغ ألفي جنيه 
اجنليزي سنوياً. غير أن هذه الشركة لم تع�ثر على 
النفط، لذلك انسحبت من االتفاقية في ع�ام 1927، 
من  أمريكيون  جيولوجيون  جاء  األثناء  تلك  وفي 
يبحثون  كاليفورنيا(  أوف  أويل  )ستاندرد  شركة 
عن النفط في منطقة األحساء وقد صادف في تلك 
الفترة وج�ود الدبلوماسي البريطاني )جون فيلبي( 
البعثة  ضمن  من  كان  إنه  حيث  السعودية،  في 
أجل  التي كانت تعمل من  البريطانية  الدبلوماسية 
احلجاز.  ومملكة  الع�زيز  عبد  امللك  بني  الوساطة 
وبعد أن أصبح عبد العزيز ملكا  استقال )فيلبي( 
من اخلدمة في لندن وذهب إلى مكة املكرمة واعتنق 
)احلاج  اسمه  فصار  احلرام  البيت  وحج  اإلسالم 
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مل يكن ت�صلُّم امللك عبد 

العزيز بن عبد الرحمن 

اآل �صعود العر�ص بعد 

توحيده معظم اأطراف 

اجلـزيرة العـربية اإل بداية 

لن�صاط �صيا�صي واقت�صادي 

واجتماعي غايته النهو�ص 

باأمر الأمة
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لقاء الشباب الخليجي

مع  ع�شناها  التي  تلك  طيبة،  خليجية  اأيامًا  كانت 

الإمارات  دولة  �شهدته  الذي  الكبري  الريا�شي  احلدث 

ال�شاد�شة لدورة  البطولة  العربية املتحدة، متمثاًل يف 

كاأ�س اخلليج العربية.. تلك الدورة اخلليجية التي قال 

عنها �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة باأنها جت�شد معاين 

الإخوة وتوّطد اأوا�رص املحبة.

ولقد جتلى هذا احلدث الريا�شي الهام كاأروع ما يكون 

ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  الدورة،  افتتاح  يوم  يف 

الدولة، حيث  اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ زايد بن �شلطان 

الريا�شية نحو خم�شني  زايد  ا�شتاد مدينة  احت�شد يف 

الذي  الفتتاح  عر�س  خالل  من  وبرز  �شخ�س،  األف 

�شاركت فيه جميع الفرق اخلليجية، تلك الوحدة التي 

جتمع بني دول اخلليج، وقوة ال�شباب الذي تقوم على 

اأكتافه دعائم هذه الوحدة.

انتهت الزيارة الناجحة التي 
قام بها السلطان قابوس 

سلطان ُعمان إلى دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، 

حيث أجرى خاللها سلسلة 
مباحثات وصفت بأنها هامة 

مع الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وقد وصل السلطان قابوس 
بن سعيد يرافقه وفد كبير 

مكّون من رئيس الديوان 
السلطاني ووزير الصحة 
ووزير الشؤون االجتماعية 

والعمل والتربية بالوكالة.. 
ووكيل وزارة اخلارجية 
واملستشار الصحفي 

للسلطان واملرافق اخلاص 
للسلطان قابوس.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

شهد صاحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان رئيس الدولة، افتتاح 

البطولة السادسة لدورة 
كأس اخلليج العربية لكرة 
القدم التي أقيمت مساء 

يوم اجلمعة املوافق 20 مارس 
املاضي، باستاد »مدينة زايد 

الرياضية« في أبوظبي.
وأعلن صاحب السمو رئيس 

الدولة عن افتتاح الدورة، 
باسم اهلل وعلى بركته وقال 

سموه: نفتتح هذه الدورة 
امليمونة باسم اهلل وعلى 
بركته، راجني أن يكون في 

هذا االفتتاح، وفي هذه الدورة 
كل السعادة وكل السرور، 

وأن يكون لقاؤنا اليوم 
مباركاً، ويشد أزر بعضنا 

بعضاً، وأن يكون لقاًء أخوياً 
ميموناً، نعتمده اليوم وعلى 

الدوام، وأن يكون لقاًء مباركاً، 
نستعني به في حاضرنا 

ومستقبلنا.

هي  املعادلة  هذه  القليل..  يفهمها  �شعبة  معادلة 

»الت�شجيع ي�شاوي �شعف الإنتاج«. اأذكر هذا.. واتذكر 

حديثًا خا�شًا مع معايل العقيد حمودة بن علي حول 

العقيد حمودة  راأي  وكان  بالدنا..  والفن يف  التمثيل 

الفنان لبد من ت�شجيعه ماليًا باإعطائه مكافاآت  اأن 

ُتعينه يف حياته.. واأدبيًا باأن ُيحرتم هذا الفنان يف 

هذا املجتمع..وياأخذ مكانه بني �شفوف القوم.. وعلميًا 

باأن ير�شل هوؤلء يف بعثات اإىل اخلارج يعودون اإلينا 

وم�شايرة  ثقافة  اأكرث  وبفن  اأكرث،  باإمكانيات  بعدها 

لروح الع�رص.

يف  احلقول..  كل  يف  الت�شجيع  عن  احلديث  وي�شتمر 

اإن  العقيد حمودة:  يقول  العام  والأمن  ال�رصطة  حقل 

كل  تفوق  الداخلية  وزارة  داخل  الت�شجيع  عمليات 

ت�شورات الت�شجيع يف كافة املجالت.

اآل  بن حممد  مبارك  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 

ال�رصطة  مدر�شة  الداخلية، مت يف  وزير  نهيان 

تخريج دورة امل�شتجدين الثامنة وعددها 200 

ال�شفارات  اأع�شاء  ح�رصها  م�شتجد،  �رصطي 

ال�رصطة  رجال  وكبار  الدبلوما�شية..  والبعثات 

وجمع غفري من ال�شعب.

الوزير  �شمو  و�شول  عند  التخريج  حفل  ابتداأ 

اإىل من�شة ال�رصف يرافقه الرائد �شامي ال�شاكت 

مدير املدر�شة فعزفت مو�شيقى ال�رصطة والأمن 

قائد  تقدم  بعدها  اللواء  �شمو  �شالم  العام 

الدورة.  اأفراد  العر�س م�شتاأذنًا �شموه بتفتي�س 

امل�شري  ثم  ومن  البطيئ  بامل�شري  العر�س  بداأ 

العادي على اأنغام املو�شيقى.
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األرشيف
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قسم لمكافحة التزييف والتزوير

المعادلة الصعبة

الدورة الثامنة للمستجدين من رجال الشرطة

مع البوليس النسائي في البحرين
فتيات يالحقن المجرمين ويقمن بالتحقيقات

للمرور  الحتادي  القانون  م�رصوع  و�شع  اكتمل 

واللوائح  القوانني  يف  الق�شور  اأوجه  ليعالج 

م�شاكل  ملواجهة  موحداً  اأ�شا�شًا  ولي�شع  احلالية، 

املرور على م�شتوى الدولة..

ال�شيطرة  اأن  على  والقانون  ال�رصطة  رجال  يوؤكد 

عدة  باتخاذ  اإل  تتحقق  ل  املرور  حركة  على 

الزدحام  دواعي  على  التعرف  منها  خطوات 

التحليلية  الدرا�شات  �شوء  يف  احلوادث  واأ�شباب 

العالج  اأوجه  واتخاذ  الدقيقة،  والإح�شاءات 

املادية والت�رصيعية التي تكفل تاليف تلك الدواعي 

اأ�شول  اإىل  وامل�شاه  ال�شائقني  واإر�شاد  والأ�شباب، 

ال�شحيحة وقواعد املرور يف جو ت�شوده  القيادة 

�رصطة  رجال  وبني  بينهم  التعاون  وروح  الثقة 

املرور.

اأ�شدر العقيد خلفان خمي�س وكيل وزارة الداخلية تعميمًا اإىل مدراء ال�رصطة بالإمارات واجلهات 

اأبريل  املعنية يف الوزارة مب�شمون قرار جمل�س الوزراء مبنع �شيد الربيان خالل الفرتة من اأول 

حتى نهاية يونيو من كل عام.

وطلب وكيل الوزارة مراقبة ومنع اإنزال الربيان الطازج امُل�شاد من مياه اخلليج اإىل اأ�شواق البيع 

يف الدولة خالل هذه الفرتة، واإحالة املخالفني لهذا القرار اإىل املحاكمة.

باإ�شافة  وزاريًا  قراراً  الداخلية  وزير  معايل  اأ�شدر 

التحريات  اإدارة  اإىل  والتزوير  التزييف  مكافحة  ق�شم 

الأمن  ل�شوؤون  العامة  بالإدارة  اجلنائية  واملباحث 

بالوزارة. ويت�شمن القرار اأن يتفرع الق�شم اإىل فرعني: 

فرع  هو  والثاين  التزييف،  مكافحة  فرع  هو  الأول 

مكافحة التزوير.

كما ين�س القرار على اأن يتوىل مدير عام �شوؤون الأمن 

اختيار العنا�رص املنا�شبة من ال�شباط والرتب الأخرى 

العامة  الإدارات  مديري  مع  والتن�شيق  بالتعاون 

لل�رصطة يف الإمارات.

قانون جديد للمرور على مستوى الدولة

منع صيد الربيان من أبريل إلى يونيو

ال�شتعانة  يفرت�س  التطور  وهذا  اجلرمية �رصورة..  مكافحة 

الرجل تفهم نف�شية  اأكرث من  املراأة ت�شتطيع  بالن�شاء.. لأن 

املراأة.

اأقرب  اإن املراأة اأكرث ح�شا�شية وهي  ويف بلد ثالث يقولون 

التهيئة  يف  اأنها  اإىل  بالإ�شافة  وم�شاكلهم  الأحداث  اإىل 

اأقدر  ال�رصية  والتحريات  املطلوبني  على  القب�س  لعمليات 

كثرية..  نظرهم  فوجهات  املعار�شون  اأما  اأي�شًا.  الرجل  من 

فيقول البع�س اإن اإجراءات الأمن تتطلب عماًل ج�شديًا وجهداً 

ع�شليًا وقوى نف�شية واإرادة ل ت�شتطيع املراأة توفريها ف�شاًل 

املراأة يف  انتظام  تعيق  والتي  الزوجية،  احلياة  اأعباء  عن 

مثل هذه املهمات.

ويخت�رص البع�س اآراءهم يف كلمات قليلة فيقولون: »اأجدى 

اأن  ل  ممر�شة  اأو  مدر�شة  املراأة  تكون  اأن  وللجميع  للمراأة 

تكون �رصطية«.

ل مير يوم اإل ون�شمع فيه عن العديد من حوادث ال�شيارات التي تت�شبب 

خلف  الكامنة  الأ�شباب  عن  بحثنا  ولو  الأرواح.  من  الكثري  اإزهاق  يف 

الأ�شباب. وعليه فاإن  راأ�س قائمة  ال�رصعة يف  اأن  هذه احلوادث لوجدنا 

احلد من �رصعة ال�شيارات كان ول يزال هاج�س رجل املرور على الدوام 

فال�شيارة امل�رصعة كالثور الهائج من ال�شعب التحكم فيها، وخ�شو�شًا 

�رصعة  اأي�شًا  له  فاإن  ا�شمه  �شارع  لكل  اأن  وكما  املفاجاآت.  وقوع  عند 

ق�شوى م�شموح بها، فكلما زاد عن هذه ال�رصعة يعترب خطراً على حياة 

النا�س وحياة من يف ال�شيارة. هذه ال�رصعة املحددة يتم تقريرها بعد 

درا�شة اعتبارات عديدة اأهمها كثافة حركة ال�شري وكثافة حركة امل�شاة. 

ومثل هذه ال�رصعة تقرر بعد درا�شة وافية من قبل رجال املرور بالتعاون 

مع مهند�شي الطرقات وتخطيط املدن.

جهاز ضبط السرعة لصالحك وليس ضدك!
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أصدر صاحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان رئيس الدولة 
مرسوماً احتادياً بتشكيل 

مجلس الوزراء برئاسة 
صاحب السمو الشيخ 

مكتوم بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس 

الدولة حاكم دبي. وقد 
شغل معالي الفريق 

الركن الدكتور محمد بن 
سعيد البادي منصب وزير 

الداخلية في التشكيل 
الوزاري اجلديد.  

1
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صاحب السمو حاكم رأس اخليمة
يشارك يف رعاية فعاليات أسبوع املرور

رشطة أبوظبي حتتفل باليوم التدريبي لعام 1996
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خالل معاينة �إحدى �ل�سيار�ت يف »ترخي�ص �أبوظبي«.

كوكبة من منت�سبي �سرطة اأبوظبي ي�ساركون يف ا�ستعرا�ض ع�سكري.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شارك 

ع�شو  القا�شمي  بن حممد  �شقر 

راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س 

الحتفال  رعاية  يف  اخليمة 

املرور  اأ�شبوع  فعاليات  ببدء 

الذي جرى تنظيمه على م�شتوى 

حملة  خالله  وُنظمت  الدولة 

وقوع  باأ�شباب  للتوعية  مكثفة 

حوادث املرور وو�شائل تفاديها، 

»جتاوز  �شعار:  حتت  وذلك 

الإ�شارة احلمراء خطورة بالغة«.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

ال�رصطة  كلية  احتفلت  امل�شلحة، 

ال�شابعة من طالبها،  الدفعة  بتخريج 

و�شهد الحتفال الكبري الذي اقيم بهذه 

بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  املنا�شبة 

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 

امل�شوؤولني  كبار  من  وعدد  الوزراء، 

واأع�شاء  الهامة  وال�شخ�شيات 

من  غفري  وجمع  الدبلوما�شي  ال�شلك 

املواطنني.

افتتح العقيد �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان مدير عام 

الذي   ،1996 لعام  التدريبي  اليوم  فعاليات  اأبوظبي  �رصطة 

اقيم على هام�س موؤمتر معوقات العملية التدريبية »امُل�شكلة 

واحلل« الذي نظمه ق�شم التخطيط والتدريب بالإدارة العامة 

ل�رصطة اأبوظبي، وا�شتمر ملدة اأربعة اأيام اعتباراً من 23 اإىل 

26 فرباير املا�شي.

وح�رص حفل الفتتاح عدد من كبار �شباط ال�رصطة، ووفود 23 

دولة واأ�شحاب ال�شعادة �شفراء الدول امل�شاركة يف املوؤمتر.

وبداأ الحتفال بتالوة اآيات عطرة من الذكر احلكيم، ثم األقى 

العقيد �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان كلمة رحب فيها 

باحل�شور، وقال: اإن اليوم التدريبي الذي تنظمه الإدارة العامة 

ل�رصطة اأبوظبي اأ�شبح من اأهم عوامل تطوير الأداء التدريبي 

عمومًا  بالتدريب  للمهتمني  دوليًا  وملتقى  بالإدارة،  الأمني 

والتدريب ال�رصطي خ�شو�شًا.

سمو الشيخ سلطان بن زايد آل هنيان
يشهد احتفال كلية الرشطة بتخريج دفعة جديدة
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سالميس
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

طم الُطم�حات الفار�سية على  ال�سخرة الي�نانية حتحَ

لوحة ملعركة »سالميس« 
البحرية والتي تظهر فيها 
بوضوح الفوضى التي سادت 
سير املعركة في املضائق 
املؤدية إلى ميدان املعركة.

وجه منحوت من الالزورد يعود 
د  للقرن اخلامس قبل امليالد قيل إنه جسَّ
وجه ملك الفرس سيرسيس.

شهد العام 480 قبل امليالد غزواً فارسياً ضخماً 
لليونان، حيث قاد امللك الفارسي سيرسيس جيشاً 
أسطول  ُيرافقه  األناضول  جبال  من  انطلق  كبيراً 

بحري يضم نحو 1200 سفينة حربية.
اجلنوبية  اليونانية  امل��دن  من  العديد  وك��ان 
التصّدي  قررت  قد  األسبرطية  للقيادة  اخلاضعة 
احملاوالت  أن  إال  وبحراً،  براً  الفارسي  للغزو  معاً 
التي جرت إلعاقة َتقّدم اجليش الفارسي وأسطوله 

باءت بالفشل.
األسطول اليوناني حترك إلى جزيرة »سالميس» 
اللتني  وطيبة«  »أثينا  مدينتي:  عن  تخلى  أن  بعد 
حثَّت  قد  نبوءة   وكانت  األعداء،  أيدي  في  سقطتا 
سكان أثينا على االهتمام باجلدران اخلشبية، األمر 
الشهير  معبدهم  ُج��دران  يدعمون  جعلهم  ال��ذي 
»األكروبوليس« الواقع وسط العاصمة باألخشاب، 
أملهم  بأن  يؤمنون  كانوا  منهم  الكثيرين  أن  إال 
في النجاة يتمثل في أكثر من 200 سفينة حربية 

خشبية يضمها األسطول اليوناني.
بعد انتهاء عملية إجالء سكان أثينا ونقلهم إلى 
»سالميس« بدأ األسطول اليوناني في االنتشار إلى 
الشرق من اجلزيرة لدى انتشار األنباء عن سقوط 
القائد  أمر  الغزاة  أيدي  في  األكروبوليس«  »معبد 
حتت  باالنسحاب  ُضباطه  يوريبيديس  األسبرطي 
أنه  إال  كورنيث،  قرب  دفاعية  ملواقع  الظالم  ُجنح 
باإلبحار  أسطوله  وأمر  ذاتها  الليلة  في  رأيه  غيَّر 

ملواجهة أسطول الفرس.
القائد  ف��إن  ه��ي��رودوت  امل��ؤرخ  إلدع��اء  ووفقاً 
بتحذير  قام  )ثيمتسوكليس(  اليوناني  العسكري 
اليونانيني على  أن  الفارسي سيرسيس من  القائد 
الفارسي  القائد  الذي دفع  وشك االنسحاب، األمر 
»سالميس«  جزيرة  حملاصرة  ُسُفنه  إرسال  إلى 
قائدهم  وإج��ب��ار  اليونانيني  ان��س��ح��اب  وم��ن��ع 
بوروبيديس على خوض معركة محفوفة باملخاطر.

إال أن هذه القصة كانت مثار شك، إذ كيف للقائد 
يثقوا برسالة وصلَتهم من  أن  الفارسي وُضباطه 

اجلهة املُعادية.
حملاصرة  خططوا  الفرس  أن  الواضح  وم��ن 

اليونانيني من قبل خاصة خالل الفترة التي سبقت 
اندالع »معركة أرمتيسون«.

ومتثَّل َهدفهم في َجّر السفن احلربية اليونانية 
املمر  عن  بعيداً  والغربية  الشمالية  املناطق  إلى 
ومن  باليابسة  »سالميس«  يربط  ال��ذي  الضيق 
الغرض، قام  ثم شن هجوم مزدوج عليهم، ولهذا 
الصنع  مصرية  سفينة  مئتي  بإرسال  سيرسيس 
إلى »سالميس« إضافة إلى أُسطول صغير لينتشر 
كان  بينما  اجلزيرة،  من  اجلنوب  إلى  املياه  في 
سفينة   600 نحو  يضم  الذي  الرئيسي  األسطول 
من  الشرق  إلى  الواقعة  املضائق  باجتاه  يتحرك 

اجلزيرة.

بهذه  اطالع  على  كانوا  جانبهم  من  اليونانيون 
باملعلومات  الفارسية حيث كان يزودهم  املناورات 
سياسي يوناني عاش في املنفى وُيدعى أرستيديس 
الفرس،  ضد  للقتال  وانضم  بلده  إلى  عاد  والذي 
طريق  أن  من  للتأكد  استكشاف  مجموعة  قاد  ثم 

الهروب إلى الغرب سالك.
وبالرغم من أن األخبار التي كان ينقلها اتصفت 
العسكريني  القادة  أن  إال  اإلحباط،  وإثارة  بالكآبة 
في  الفرس  ومواجهة  اإلبحار  ق��رروا  اليونانيني 
املضائق الواقعة بني »سالميس« واليابسة، آملني أن 
تؤدي املضائق إلى احلدِّ من فعالية السفن املعادية.

�ملعركة

إلح��راز  متشوقاً  ك��ان  ال��ذي  سيرسيس  امللك 
انتصار كبير أوقف سفنه ُقبالة جزيرة »سالميس«، 
بينما هبطت مجموعة من اجلنود الفرس على شاطئ 
»جزيرة ستياليا« الصغيرة خالل الليل، إال أنه بدالً 
شاهد  اليونانيني  على  منتصراً  أسطوله  رؤية  من 
مأساة بحرية حتدث أمام عينيه، إذ إن مجموعات 
صفوف  في  اصطفت  الفارسية  احلربية  السفن 
بدأت  وعندما  الضيق،  املياه  مجرى  داخل  عديدة 
في التحرك باجتاه اجلزيرة حدثت فوضى وأصبح 
من الصعب مواصلة سيرها داخل املضيق بشكل 
منتظم، وفي الوقت نفسه َتعّمد اليونانيون تأجيل 
هجومهم في انتظار أن َتُعَم الفوضى وبشكل كامل 

األسطول الفارسي.
حترك  أثينا  من  القادمة  السفن  وص��ول  مع 
األسطول اليوناني باجتاه َخصمه الفارسي ُمخترقاً 
على  القدرة  الفارسية  السفن  أفقد  بشكٍل  صفوفه 

التحّرك السريع واملناورة.
كان الفرس يتوقعون أن يهرب اليونانيون لدى 
مشاهدتهم األسطول الفارسي بتفوقه الكبير وذلك 
وفقاً للخطة التي أعدوها في اليوم السابق، إال أنه 
ِمثل ُكل املعارك التي شهدتها العصور القدمية، فإنه 
ما أن تبدأ املعركة حتى يصبح من الصعب االلتزام 

باخِلطة املوضوعة.
كما يضطر قادة السفن املنفصلة عن األسطول 
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إلى اتخاذ قرارات فورية بعيداً عن اخلطة.
القادة  اتخذه  الذي  الرئيسي  القرار  متثل  وقد 
السفن  ع��ن  االبتعاد  ف��ي  ال��ف��رس  العسكريون 
اليونانية املهاجمة وإحداث فوضي تؤدي إلى إرباك 
اليونانية واصلت تقّدمها  اليونانيني، إال أن السفن 

بنجاح.
لسير  مفصل  وصف  تقدمي  الصعب  من  كان 
املعركة، فاملصدر الرئيسي للمعلومات وهو املؤرخ 
هيرودوت عرض فقط سلسلة من القصص حول 
مجموعات مختلفة من املقاتلني حيث قيل أن نحو 
املعركة  ساحة  من  هربت  يونانية  سفينة  سبعني 

باجتاه خليج »إيليوسيس«.
من  أص��الً  ج��اءت  التي  اليونانية  السفن  هذه 
السفن  مواجهة  عدم  البداية  في  تعمدت  كورنيث 
املصرية الصنع التابعة لألسطول الفارسي، إال أنها 

في نهاية األمر قررت املشاركة في املعركة.
أرتيميسيا  املرأة  عن  أيضاً  هيرودوث  وحتدث 
التي كانت حاكمة لبلدة هاليكارناسوس اخلاضعة 
لسيطرة الُفرس والتي كانت تقود إحدى السفن في 
ُمقدمة األسطول الفارسي حيث تعرَّضت للمطاردة 
من جانب السفن اليونانية وخالل هروبها فوجئت 
تعترض  كانت  التي  الفارسية  السفن  من  بعدٍد 
لالصطدام  اضطرت  أنها  إال  بالصدفة،  طريقها 
قادة  الِفرار، وعندما شاهدها  من  لتتمكن  بإحداها 
تعمل  أنها  اعتقدوا  تطاردها  التي  اليونانية  السفن 
مطاردتها  عن  يتوقفون  جعلهم  مما  جانبهم  إلى 
املرأة  هذه  تصرف  أثار  حيث  بسفنهم،  واالبتعاد 

استحسان امللك سيرسيس.
من  جنود  عن  تتحدث  أخ��رى  قصة  وهناك 
استباقاً  »سايتاليا«  جزيرة  إلى  وصلوا  الفرس 
اليوناني  األسطول  سفن  من  مجموعات  لوصول 
أن  إال  إلى شمال وغرب اجلزيرة،  الذي مت طرده 

هؤالء اجلنود وجدوا أنفسهم منعزلني عن سفنهم 
جزيرة  شواطئ  من  تنطلق  لهجمات  وعرضة 

»سالميس« القريبة.
برؤية  سيرسيس  امللك  ُفجع  آخر  حادث  وفي 
العديد من قواته اخلاصة ومن ضمنهم ثالثة من 
أبناء أخيه وهم ُيذبحون على أيدي القوات اليونانية 

القادمة من أثينا.
عدد  تعّرض  »سالميس«  ساحل  طول  وعلى 
من اجلنود الفرس الذين وصلوا إلى اجلزيرة بعد 

تدمير سفنهم للقتل أو األسر،.
وبحلول نهاية اليوم انسحب األسطول الفارسي 
حيث  »فاليرون«  خليج  إلى  عارمة  فوضي  وسط 
حتقيق  في  وفشل  سفينة،  مائتي  من  أكثر  فقد 
هدفه بإجبار اليونانيني على التخلّي عن جزيرة 
أربعني  اليونانيون نحو  َفقد  بينما  »سالميس«، 

سفينة ومتكنوا من طرد عدوهم بعيداً.

�خلامتة

من  تبقى  وما  »سيرسيس«  الفرس  ملك  عاد 
أسطوله وجيشه إلى األناضول تاركاً خلفه اجلنرال 
ماردونيوس مع جزء من اجليش في وسط اليونان.

وفي العام التالي، متّكن اجليش اليوناني بقيادة 
الهزمية  إحل��اق  من  بوسانياس  األسبرطي  امللك 
بالفرس في »بالتايا« الواقعة إلى الشمال من أثينا 
الهيمنة  تهديد  من  فّعال  بشكل  اليونان  وحترير 

الفارسية عليها.
ثيميستوكليس من جانب  القائد  تكرمي  وقد مت 
أنه  إال  النصر،  إح��راز  في  ل��دوره  األسبرطيني 
سرعان ما انقلبوا عليه مما أجبره على اللجوء إلى 
حيث  سيرسيس  الفرس  ملك  ابن  ارتاسيرسيس 
عيَّنه حاكماً على مدينة ماغنيزيا الواقعة على نهر 

مايندير وبقي هناك حتى وفاته.

�أرقــــــام ونـتـائج

�ليونانيــون:

> أكثر من 300 سفينة
> القادة: يوريبديس )األسبرطي(

> ثيميستوكليس )األثيني(
> أديليمانتوس )كورنيثي(

> خسارة 40 سفينة.

�لـفــــــر�ض: 

> 800 سفينة.
> القائدك امللك سيرسيس

> خسارة أكثر من 200 سفينة.

نصر آخر أحرزه 
اليونانيون، حيث مت 

إحلاق الهزمية باألسطول 
الفارسي في الليل.

نسخة رومانية لتمثال نصفي للقائد اليوناني 
ثيميستوكليس الذي شارك في معركة »سالميس«.

إلى كورنيث

اليونان

ميغارا

خليج 
سارونيك

جزيرة سالميس

إلى أثينا

إيليوسيس

خليج ايليوسيس

موقع 
سيرسيس

توجه ادميانتوس إلى الشمال 
مع 70 سفينة، إال أنه عاد 
بعد فترة قصيرة ليلتحق 

باألسطول الرئيسي

انطلق األسطول 
الفارسي من خليج 
فاليرون في الليلة 
التي سبقت املعركة

200 سفينة أُسبرطية بقيادة 
ثيميستوكليس ويوريبيديس

عند الفجر التقى االسطوالن في 
املضيق إلى الشمال من سيتاليا.

الفرس  200 سفينة مصرية مت إرسالها من قبل 

 الليلة التي سبقت املعركة إلغالق الطريق أمام 
في

ب اليونانيني.
هرو

600 سفينة فارسية

خليج 
فاليرون

بيتاليا
سالميس
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وجه إعالمي تواجد في العديد من املواقع كوجه 
المرأة  وترجمة  تعبيراً  ليكون  مشّرف،  إماراتي 
إماراتية عسكرية قّدمت رسالة تقدير إلى مجتمعها، 
إلى  تنتمي  كعناصر  وأخواتها  دوره��ا  موّضحة 
الذي  احليوي  األمني  املجال  هذا  الشرطي،  السلك 
جنح في إيصال الرسالة املرجوة بأن الشرطة جزء 
مسؤولة  علي  آل  أحمد  فاطمة  إنها  املجتمع..  من 
التنسيق اإلعالمي في إدارة مدارس الشرطة بفرع 

العالقات العامة بشرطة أبوظبي.
في  اإلعالمي  املجال  في  فاطمة  أدوار  تعدّدت 
الداخلية  أنشطتها  مهام  إليها  فأوكلت  اإلدارة 
إلى  أبوظبي،  لشرطة  العامة  للقيادة  واخلارجية 
جانب التغطية اإلعالمية لألنشطة املختلفة بالتنسيق 
التثقيفية  البرامج  وإدارة  األمني،  اإلع��الم  مع 
من  احملاضرين  من  عدد  واستقطاب  والتوعوية 

بعض املؤسسات املجتمعية املتعاونة مع القيادة.
   

دون �سابق �إنذ�ر

رسمت فاطمة خط سيرها في املجال اإلعالمي 
ِقبل  من  اكتشافها  مت  فقد  إن���ذار،  سابق  دون 
إدارة »مدارس  الشامسي مدير  العقيد وليد سالم 
من خالل  اإلعالمية  ميولها  الذي الحظ  الشرطة« 
األنشطة اآلنفة الذكر، وقد كانت نقطة االنطالقة عام 
2008 لتقّدم حفل تخريج إحدى الدورات بتكليف 
من العقيد الشامسي، ومنها كان الطلب إلى فاطمة 
في عدة فعاليات وأنشطة لشرطة أبوظبي، مما عّزز 
ثقتها في نفسها وتكوين عالقات طيّبة مع اجلميع 
مع  التواصل  في  ومرونتها  االجتماعية،  لطبيعتها 
اآلخرين سواء العسكريني أم املدنيني خارج نطاق 
ال  جزء  اآلخرين  ثقة  كسب  بأن  إلميانها  العمل، 

»َكسُب ِثقة اآلخرين 
ُجزء ال يتجزُأ من عملي«

يتجزأ من واجبها وعملها الذي حترص على إظهاره 
على أكمل وجه، وأن عامل الثقة يلعب دوراً كبيراً 
في الظهور أمام اآلخرين بشكل الئق، مؤكدة بأنها 
ال متث�ّل نفسها فقط بل متث�ّل القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي، لتكون واجهة ُمشّرفة للمرأة اإلماراتية في 

هذا املجال.

خربة كافية

ودراية  وعي  على  اجلمهور  بأن  فاطمة  تدرك 
معه،  التعامل  مهارات  أكسبها  الذي  اإلعالم  بدور 
خبرة  أعطاها  املجتمع  شرائح  كافة  مع  فتعاملها 
املجتمع،  تفكير  طريقة  في  الغوص  في  كافية 
لتكون  عينيها  واملهنة ُنصب  الزي  احترام  واضعة 
املجتمع،  في  الشرطة  لدور  تأكيداً  متبادلة،  الثقة 
األمنية  اجلهات  عملت  التي  الرسالة  إلى  للوصول 
ومساهمة  باملجتمع،  الشرطة  عالقة  بتعميق  عليها 
اإلعالم في إيصال هذه الرسالة إلى كافة اجلهات، 
والتطّور  البناء  في  منهما  كل  دور  إلى  ُمنّوهة 
إلى جانب  الرشيدة  قيادتنا  بتوجيهات سامية من 
بالفريق  ممثَّلة  الُعليا  الشرطية  القيادات  توجيهات 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان- نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية- الذي لم يدخر جهداً 

في تقدمي كافة التسهيالت.

ُحب �لوطن

تتزّين حياة فاطمة آل علي بثمرة جتدها من أجمل 
لم  َجنته في حياتها، فعملها في مجال اإلعالم  ما 
ُيعفها من االهتمام والرعاية بابنها البالغ أحد عشر 
نفسه  في  الوطن  حب  غرس  البداية  فكانت  عاماً، 
الطيران  ُحلم  بوضع  احلب  هذا  جرعة  من  لتزيد 

ُيحل�ّق قبل أوانه أمام ناظريه وفي صحوه ونومه، 
الدور  بني  له  تربيتها  في  مثالية متزج  أُماً  فكانت 
التقليدي لألم ودورها كفرد في السلك العسكري، 
واحلنان  باحلب  ُمغلَّفة  والتعليمات  األوامر  فتأتي 
لغرس حب هذا املجال في نفسه منذ الصغر، لتكون 
والِطباع  والعادات  اإلسالمية  القيَم  تعليمه  البداية 
التي يجب أن يتحلّى بها اإلنسان الصالح في بلده، 
لتكون املرحلة الثانية هي بيان أهمية العلم للوصول 
إلى حتقيق احُللم الذي يود حتقيقه، فهكذا كانت له 
األم التي تعي متطلبات جيل اليوم بترك حرياتهم 

دون تقييّد مع احلرص على املراقبة واملتابعة.

جنمة هوليوود

ال تخلو احلياة من مواقف نتوقف عندها بني حنٍي 
الشفاه  على  البسمة  ترسم  ذكريات  لتكون  وآخر 
هذه  من  بعضاً  فاطمة  وتتذكر  كثيرة،  أحيان  في 
املواقف التي تتعّرض لها مما تقتضيه طبيعة عملها، 
اجلمهور  من  عدد  استوقفها  الفعاليات  إحدى  ففي 
لطلب توقيعها، فشعرت وقتها بأنها إحدى جنمات 
الشخصيات  من  إليهن  ُيشار  ممن  أو  هوليوود 
الشهيرة. وموقف آخر تتذكره واالبتسامة ال تفارق 
أحد  باتصال  مرة  فوجئت  حيث  لطرافته،  وجهها 
الضباط في إدارة مدارس الشرطة ليخبرها مازحاً 
املختلطة  للهجته  فاستغربت  وراي(،  وراي  )أنِت 
باملزح واجلد ليتبنّي بأنه متواجد في مطار أبوظبي 
األركان  أحد  في  فاطمة  صورة  ملح  حيث  الدولي 
إلعالن حول القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فشعرت 
وأنها  إليه،  تصبو  ملا  وصلت  كونها  بالفخر  وقتها 
تؤدي دورها مثلها مثل الرجل الذي يقف شريكاً لها 

وألي امرأة في هذا الوطن لبنائه ورفعته.

اإعداد: نوال �سامل

نساء في الميدان
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المتميزون

يترك  قد  يؤديه  ال��ذي  عمله  بطبيعة  اإلنسان 
التي  املؤسسة  داخل  أدائه  على  واضحة  بصمات 
تركته  ما  بالضبط  وهذا  خارجها،  أو  بها  يعمل 
الوظيفة في شخصية النقيب سلطان محمد سعيد 
النيادي من إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية. 

انتسب سلطان للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في 
عام 1999، وعني في إدارة الديوان ومن ثم مديرية 
العقابية  املؤسسة  إدارة  ثم  ومن  العاصمة  شرطة 
رئيس  منصب  حالياً  يشغل  وال��ذي  واإلصالحية 
قسم التأهيل االجتماعي، في إدارة املؤسسة العقابية 
أصبح  الوظيفية  مسيرته  وخ��الل  واإلصالحية، 
االلتزام والنظام بالنسبة له سمة من سماته واجلّدية 

نهج حياته في العمل واالنضباط والسلوك العام.
النقيب  حصل  ب��أن  أُكلها  اجلهود  أت��ت  وق��د 
سلطان على املركز الثاني في املجال األمني ضمن 
آل  زاي��د  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  جائزة 
الداخلية  الوزراء وزير  نهيان نائب رئيس مجلس 
للتميز الشرطي على مشروعه بشأن تنفيذ برامج 
تستهدف  ومترابطة  متكاملة  وتأهيلية  إصالحية 
السلوكية،  واستجابته  النزيل  شخصية  إصالح 

عقد  خالل  من  عنه  اإلف��راج  بعد  للحياة  ونظرته 
أشهر  بثالثة  خروجه  قبل  للنزيل  مكثفة  دورات 
لتأهيله للعودة إلى املجتمع، وذلك من خالل توقيع 
إلى  تهدف  والتي  تفاهم مع جهات عدة،  مذكرات 
تعديل  على  ومساعدته  عنه  املفرج  تأهيل  إعادة 
من  املجتمع  السلوكية، وحماية  وأمناطه  اجتاهاته 
املفرج عنه،  إلى اجلرمية مبتابعة ومراقبة  العودة 
ومعاجلة صدمة اإلفراج والعودة إلى املجتمع بحل 
األسرة  ِقبل  من  التقبل  وع��دم  النفور  مشكالت 
مناسبة  عمل  ف��رص  وتهيئة  احمليطة،  والبيئة 
وشريفة للمفرج عنه وتوفير فرص الكسب ألفراد 
النموذجية  األدنى  احلد  قواعد  وتطبيق  األسرة، 

ملعاملة النزالء واملتعلقة بالرعاية الالحقة.
يقول النقيب سلطان: إن توجيهات الفريق أول 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة بضرورة 
العناية بالنزالء وتذليل كافة الصعوبات التي حتول 
الكفيلة  السبل  واتخاذ  وإصالحهم  تأهيلهم  دون 
إلعادتهم أفراداً صاحلني وأعضاًء نافعني يتقبلهم 
املجتمع ويسعى إلدماجهم في احلياة االجتماعية 

للنزالء وأسرهم داخل املنشآت أثناء متضية فترة 
العقوبة وخارجها بعد اإلفراج عنهم كانت النبراس 
املضيء الذي جعله يفكر بحلول يطبقها على أرض 

الواقع في ميدان عمله.
سلطان  النقيب  نال  وأفكاره  واجتهاده  وبجده 
سيف  الشيخ  سمو  الفريق  من  التكرمي  شرف 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
مبثابة  يعتبره  الذي  التكرمي  وهو  الداخلية  وزير 
أكثر  نحو  يدفعه  والذي  »الناموس« على صدره 
والنشاط  العطاء  من  املزيد  يبذل  ويجعله  األمام 
واحليوية والتفكير في أفكار جديدة لتأهيل النزالء 
من  للتعديل  واإلصالحية  العقابية  املنشآت  في 

اجتاهاتهم وأمناطهم السلوكية.
أعتبره  التكرمي  هذا  »إن  سلطان:  النقيب  يقول 
مبثابة جتديد للدم في اجلسد للوصول إلى اإلبداع 
دائماً«،  األم��ام  نحو  والتقدم  العمل  في  والتميز 
مشيراً إلى أن اإلبداع والتميز هما ركنان أساسيان 
والقيادة  أبوظبي  حكومة  إستراتيجية  تطبيق  في 
العامة لشرطة أبوظبي وبذل الغالي والنفيس من 

أجل الوطن.

اإعداد: اأماين اليافعي

»التكريم ناموس على صدري«
اأفكار جديدة للنقيب �سلطان النيادي جعلته يعتلي �ُسلَّم التمّيز.
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هواية التصوير من الهوايات اجلميلة التي تنم 
بشغف  وإحساس شفاف  فني مرهف،  عن حس 

اللحظة الهاربة من زمن ال يعود. 
وعلى الرغم من أن وظيفته تقتضي أن يشاهد 
الركام ويعيش بني الدمار، إال أن الشرطي يوسف 
املدني  الدفاع  في  يعمل  الذي  احلمادي  الله  عبد 
في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بوظيفة مشّغل 
معدات إطفاء احلرائق، وجد نفسه في عالم يعشق 
في  تخفيه  الذي  اجلمال  اجلميلة،  الصورة  فيه 
خلسة من الزمن في صورة حتكي عنا وحتكي لنا. 
يوسف الذي يبلغ الرابعة والعشرين من العمر 
ويحب  »كاميرته«،  في  الصور  تسجيل  يهوى 
وتخليداً  والفن  للحب  رم��زاً  لآلخرين  إهداءها 

للحظة.
احلب،  م��ن  نسيج  »ال��ص��ور  ي��وس��ف:  يقول 

اإعداد: الرا الظرا�سي

األحالم  بكل  لتذكرنا  إطار  في  حبسها  نستطيع 
وبكل األحباء وبكل املاضي الذي عشناه ، نشيخ 
ماضينا  وعن  عنا  لتعبِّر  صورنا  وتبقى  ومنوت 
نكتشف  التي  اليومية  تفاصيلنا  وكل  وحضارتنا 
رائعة وجميلة  أنها كانت  الزمن عليها  بعد مرور 

ومنمقة في حياتنا«.
وعن سر تعلقه بهذه الهواية يقول يوسف: إن 
بهذا  مفتوناً  »يجعلك  الصور  فنون  في  اخلوض 

الفن املتجدد«.
العامة،  الثانوية  شهادة  على  حاصل  ويوسف 
مقاعد  إلى  يعود  التصوير جعله  لفن  أن حبه  إال 
الدراسة مرة أخرى، ولكن هذه املرة ليتعلم أصول 
ومبادئ فن التقاط الصور واحتجازها في جعبة 

الذكريات كما يقول. 
درس يوسف التصوير الفوتوغرافي وتصوير 

خارج المهنة

»هدفي إسعاد اآلخرين
وهم يشاهدون وجوههم في عدستي«

شغفه  إلشباع  بالتصوير  يكتِف  ولم  الفيديو، 
ر  وسخَّ التطوعي  العمل  في  اندمج  بل  الذاتي 
هوايته خلدمة هذا املجال اإلنساني، فهو عضو في 
»جمعية اإلمارات للعالقات العامة«، حيث يتطوع 
اخلاصة  واملناسبات  الفعاليات  لتصوير  أحياناً 
بخدمة املجتمع.  وعزز يوسف هوايته أيضاً من 
اجلانب املهني، فدخل مجال التصوير املتخصص 
فيلم  بعمل  قام  كما  و»البروشورات«،  للمجالت 
العامة«،  للعالقات  اإلمارات  »جمعية  عن  وثائقي 

ويخطط حالياً لعمل فيلم وثائقي آخر.
إنها صورة  التقطها يقول:  وعن أجمل صورة 
مدينة  خلفيته  كانت  »ال��رمي«،  جزيرة  في  طير 
أبوظبي، كما أنه في الغالب يحب تصوير اللقطات 
وإسعاد  السياحية،  املناطق  جمال  وإبراز  التراثية 

اآلخرين وهم يشاهدون وجوههم بعدسته. 

تصوير: يوسف احلمادي
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في قلوبنا

كطموح أي فرد في املجتمع ،تقف عزاء مهنا 
سعيد الشبلي )31 عاماً( أمام بحر من األُمنيات 
فهكذا  منها،  جزء  ولو  لتحقيق  محاولة خوضه 
بالعزمية  أرادت  كما  حياتها  مشوار  رسمت 
واإلصرار دون السماح مبرور عابر لالستسالم 
واليأس، فكانت تسمع بقلبها وتتحدث بروحها 
لتتواصل مع اآلخرين، بإميان وتفاؤل ميتزجان 
احلياة  في  ملصيرها  املستقبلية  نظرتها  مع 

وتعايشها مع إعاقتها.
في طفولتها، لم تكن عزاء َتعي ما يدور من 
حولها، فقد الحظت والدتها عدم تأثرها وتفاعلها 
من  ألخذها  احمل��اوالت  فكانت  األصوات،  مع 
طبيب إلى آخر أمراً طبيعياً إليجاد حل وعالج 
ملا تعانيه الطفلة، ليتم اكتشاف فقدانها النطق 
والسمع معاً، فكان اإلميان بقضاء الله وقدره 
األساس الذي استند عليه والديها، ليساعداها 
على إكمال مشوار حياتها بشكل طبيعي، من 
وبني  بينها  تفريق  أو  بنقص  أن حتس  دون 
هذه  بفضل  جميلة  طفولة  فعاشت  إخوتها، 
احلياة  ملواصلة  والتشجيع  والدعم  الرعاية 
أسوة باألسوياء، وكانت البداية لغة إشارات 
تريد  ما  إيصال  خاللها  من  تستطيع  بدائية 
وتلّقي ما يوّجه إليها، ولكن هذه اللغة لم تخل 

من الصعوبات خاصة وأنها لغة خاصة تستخدمها 
فقط في محيط أسرتها، األمر الذي أدى إلى تقريب 
املسافة بينها وبني إخوتها لِيتعلّموا لغتها للتواصل 

معها.

�سنو�ت در��سية ممتعة

االلتحاق  فكرة  من  بالرعب  تشعر  عزاء  كانت 
باملدرسة، فقد كان هاجسها الوحيد كيفية التواصل 
املنهج  وفهم  ومعلماتها  زميالتها  مع  واالستمرار 
هناك  ان  تعرف  تكن  لم  فهي  املقّرر،  الدراسي 
مدارس خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة، تتوف�ّر 
والتواصل،   للتعل�ّم  املساعدة  الوسائل  كافة  فيها 
وعندما التحقت بإحدى هذه املدارس َتعّرفت على 
إعاقتها  من  يعانني  اللواتي  الزميالت  من  العديد 
ذاتها، فعرفت أنها ليست الوحيدة التي تعاني من 
اإلعاقة خاصة، وأن هناك من هم في حالة أصعب 

من حالتها.
خاصة  التعليمية  املواد  من  العديد  عزاء  تلق�ّت 
فيما يتعل�ّق بالتكنولوجيا اجلديدة التي لم تتوفر في 
للمعرفة  لها مكاناً  بالنسبة  املدرسة  فكانت  املنزل، 
واالكتشاف والتعل�ّم في آن واحد، إلى جانب تلق�ّيها 
معرفة  إلى  قادتها  التي  والعلمية  الدينية  العلوم 
باألخالق  والتحلّي  اآلخرين  مع  التعامل  كيفية 
اإلشارة بشكلها  للغة  تعل�ّمها  هنا  واملهم  احلميدة، 
بنقلها  فبدأت  عاملياً،  واملستخدمة  الصحيح  العلمي 

»أسعى إلى تطوير ذاتي دائمًا«

عليها  كانت  أكثر مما  أمورها  لتسهل  أسرتها  إلى 
خالل فترة طفولتها.

�سعوبات وحتّديات

تعترف عزاء بصعوبة قدرتها على احلفظ، كما 
أنها لم تستطع تعلم اللغة اإلجنليزية خالل دراستها، 
ولكن هذه الصعوبات لم تقف حائالً أمام طموحاتها 
وتطلعاتها املستقبلية، فقد جاهدت لتحسني مستواها 
الدراسي في املجاالت األخرى، إلى جانب التحاقها 
بالدورات التي تساهم في تطوير الذات، األمر الذي 
دفعها إلى االلتحاق »مبراكز وزارة الداخلية لذوي 
االحتياجات اخلاصة«، لتكون فترة دراستها هناك 
من احملطات اجلميلة التي مرت بها في حياتها، فقد 
اإللكترونية،  السكرتارية  في  على شهادة  حصلت 
أمتع  من  املراكز  في  دراستها  فترة  تصف  حيث 
الفترات وأنها استفادت الشيء الكثير إلى جانب ما 
تلقته مواد تدريبية، فكّونت صداقات عديدة ساهمت 
وبشكٍل كبير في تكوين شخصية اجتماعية قادرة 

على التواصل مع اجلميع.
ومن باب دمج ذوي اإلعاقة باملجتمع، تعمل عزاء 
الشبلي ككاتبة تقارير بفرع احلرائق في قسم »األدلة 
اجلنائية« في العني، وبالرغم من خلو مكان عملها 
من ذوي االحتياجات اخلاصة، إال أنها لم تلق غير 
الدعم والتقدير واالحترام من مسؤوليها وزمالئها، 
باإلقبال واإلخالص  مما عكس ذلك على نفسيتها 

وأداء  العمل  في 
املهام املوكلة إليها على أكمل وجه، األمر الذي أدى 
إلى حدوث تغيّر جذري في حياتها، بإعطائها فرصة 
املساهمة في خدمة الوطن، وإجناز كل أمور حياتها 

اخلاصة والعملية دومنا احلاجة إلى مساعدة.
رئيسي  إداري  الظاهري-  علي  خلود  وتشير 
تعل�ّم  في  عزاء  رغبة  إلى  اجلنائية-  األدلة  بقسم 
الكثير فيما يخص عملها للوصول إلى درجة اإلبداع 
بتقدمي ما يلزم، إلميانها بأن من األساسيات التي 
فرد  بأنه  املعاق هو إحساسه  بها  ُيعامل  أن  يجب 
التعامل معه على أنه  نافع في مجتمعه، لذا وجب 
إنسان طبيعي، ألن الراحة النفسية تلعب دوراً كبيراً 
في أداء مهامه كفرد في املجتمع. وتذكر الظاهري 
مشاعر اخلوف التي الزمت عزاء في بداية التحاقها 
بالعمل بسبب إعاقتها، إال أن إدارة القسم وزمالئها 
عند  واملساعدة  واألُخ��وة  األُلفة  أجواء  لها  وفروا 
احلاجة، إلى أن تعل�ّم البعض منهم لغة اإلشارة منها 
لتتم عملية التواصل بطريقة مفهومة، فالتشجيع هو 
العامل األساسي الستخراج الطاقات والوصول إلى 
أعلى درجات التميّز. وفيما يخص دراستها، نّوهت 
الظاهري إلى أن عزاء تقوم حالياً بإكمال دراستها 
الثانوية، وذلك بتشجيع من إدارة وموظفي القسم 
الذين ملسوا لديها هذه الرغبة من خالل سعيها إلى 
تطوير نفسها والدخول إلى أي باب يساعدها في 

حتقيق ما تود حتقيقه.

اإعداد: نوال �سامل  - ت�سوير: مفتاح النعيمي
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شخصيات

هو صاحب موقع »ويكيليكس« الذي أثار جدالً 
ونقاشاً واسعني ما بني مؤيٍد ومعارض ملا ينشره 
من  أو  للرقابة  خاضعة  سرية  ووثائق  مواد  من 
التي حتتوي على قدٍر كبيٍر من األهمية السياسية 
إلى  حتى  وص��والً  الدبلوماسية  أو  العسكرية  أو 
واهتمام  ذهول  »ويكيليكس«  أثار  وقد  األخالقية. 
وثيقة  ألف  أربعمائة  من  أكثر  نشر  حينما  العالم 
في العام 2010 تتعلق بالعمليات العسكرية للقوات 
األمريكية في أفغانستان والعراق، وهي املرة األولى 
في التاريخ احلديث التي يتم الكشف فيها عن كٍم 
احلكومة  أدخل  مما  العسكرية،  الوثائق  من  هائٍل 

األمريكية في حالٍة من االرتباك والذهول.
إنه الصحفي االسترالي »جوليان أساجن« الذي 
حتّول إلى »أسطورة«، بل اعتبره الكثيرون من أكثر 

الناس غموضاً بل وذكاًء على كوكب األرض.
من  عشر  اخلامس  في  أس��اجن  جوليان  ول��د 
فبراير من العام 1971 في مدينة تاونزفيل بوالية 
صناعة  في  عمال  ألبوين  بأستراليا  كوينزالند 
والدته  حياة  بأسلوب  تتعلق  وألسباٍب  الترفيه، 
أن  قبل  مرة   35 نحو  منزله  من  هرب  املضطربة، 

يبلغ عمره 14 عاماً.
درس الفيزياء والرياضيات في جامعة »ملبورن«، 

اإعداد: فوزي مو�سى

من  مجموعة  تطوير  في  وأسهم  يتخرَّج،  لم  لكنه 
أول  وهو صاحب  املفتوحة  املصادر  أنظمة  برامج 
 .Portscanner املنافذ  عن  للبحث  مجاني  برنامج 
تزويد خدمة  أول شركة  أسس   1993 العام  وفي 
»اإلنترنت« في أستراليا واسمها »سابربيا«، بعدها 
نشطاء  حماية  بهدف  للتشفير  نظاماً  وطّور  ابتكر 

حقوق اإلنسان حول العالم.
والرياضيات  بالعلوم  مولعاً  أس��اجن  ك��ان 
والكمبيوتر، لدرجة توجيه تهمة قرصنة الكمبيوتر 
نفسه  يسّمي  ك��ان  إن��ه  وُي��ق��ال:   1995 ع��ام  ل��ه 
املخالفات،  تلك  بارتكاب  قام  عندما  »مينداكس« 
أواخر  حتى  الكمبيوتر  بعالم  الرجل  ولع  ليستمر 
بتسجيل  أساجن  قام   1999 عام  ففي  التسعينات. 
غير  بقيت صفحاته  والذي  »ليكس«  األول  موقعه 

مفّعلة.
»ويكيليكس«  املوقع  أسس   2006 العام  وفي 
املوقع  حترير  رئيس  منصب  حالياً  ويتولى 
املوقع  ُع��رف  وق��د  باسمه،  الرسمي  واملتحدث 
واشتهر بنشر وثائق ترتبط بالفساد واجلرائم التي 
النفايات  دفن  من  بدءاً  النامية  الدول  بحق  ترتكب 
للبنوك  املالية  االنتهاكات  إلى  وص��والً  الضارة 
عمل  فريق  جوليان  ويساعد  املختلفة،  والشركات 

على قدٍر عاٍل من االحترافية. وتشير مقاالته إلى 
أفكار مثالية تدعو إلى مكافحة الفساد والتصرف 
إزاء الظلم حول العالم، وقد جنح في نشر وثائق 
سرية تفضح الفساد بأعداٍد هائلة تفوق ما نشرته 

الصحافة العاملية.
وحاز أساجن على عدة جوائز عاملية في مجال 
منظمة  جائزة  ومنها  والصحافة  اإلنسان  حقوق 
العفو الدولية في العام 2009 بفضل كشفه لعمليات 
دون  من  اجلماعية  واإلعدامات  القسري  االختفاء 

محاكمة للمعارضني في كينيا.
ملقاومة  »ايكونيمست«  جائزة صحيفة  نال  كما 
الرقابة عام 2008 وتصدَّر ترشيحات »اإلنترنت« 

لشخصية العام في مجلة »تامي« في العام 2011.
دعمه  ال��ع��رب  م��ن  متابعيه  م��ن  أس��اجن  طلب 
والعاملني معه في »ويكيليكس« بكل ما يستطيعون، 
ألنه على حد قوله: »يواجه صعوبًة في احلصول 
املتحدة  الواليات  نفوذ  بسبب  الغربي  الدعم  على 
أقل  بشكٍل  وحتى  كالسويد  دول  إلى  ميتد  الذي 
إلى دولة مثل آيسلندا كذلك«، وقال أيضاً: »يصعب 
علينا اآلن أن نحظى بقاعدة دعٍم في الدميقراطيات 
الغربية الليبرالية، لذا نحن في حاجٍة إلى دعم العالم 
املعلومات  وتقدمي  املالي  الدعم  في  املتمثل  العربي 

والبيانات واإلخبار عن التهديدات التي قد نواجهها، 
كذلك الدعم الذي يتمثَّل في جوهر عملنا، وأن تقدَّم 
لنا مساعدات كتقدمي معلومات من حكومات تشير 

إلى سلوكيات سيئة«.

�إرهابي معلومات

»إن  عنه  قالت  فقد  اإلسرائيلية  الصحافة  أما 
يقلب  يكبُر،  أن  يرفض  ولد  مثل  أساجن  جوليان 
وصل  ما  كل  ويكشف  فوضوي،  بتصرٍف  املائدة 
اخلطير«  »باملجرم  ووصفته  يروه«  كي  يده  إلى 
معتبرة أن الرجل الغريب أساجن ذا الشعر األشقر 
الطويل ليس فقط إرهابي معلومات من نوٍع جديد، 
العظمى  القوى  بعني  فوضوياً  فقط  ليس  وه��و 
عدمي  مغروراً  فقط  ليس  وهو  العالم،  في  الكبرى 
ويضعضع  احلديثة  الدبلوماسية  يشوش  الثبات 
مجرم  هو  أساجن  جوليان  اجلديد،  العاملي  النظام 
م العقيدة السائدة في كل ما يتعلق  خطير، ألنه حطَّ

بفهم الشرق األوسط.
عرض  »لقد  أيضاً:  الصحف  هذه  قالته  ومما 
جعلنا  كم  تثبت  كبرى  مرآة  جميعاً  أمامنا  أساجن 
بنا  أدت  كهذه  فعقيدة  األخيرة،  العقود  في  أغبياء 
أال نرى على نحٍو صحيح التحدي التاريخي الذي 

نقف أمامه«.
وقالت أيضاً: »تبني لنا أي »إسرائيل« أننا غير 
لسنا  إلينا  يخيّل  ما  برغم  وأننا  كبيرة،  أهمية  ذي 
مركز العالم، نحن أقل إثارة الهتمام النظام الدولي 

واألمريكي مما يخيّل إلينا«.

ف�سل �لآخرين

أساجن:  قال جوليان  »ويكيليكس«  وعن جناح 
إلى  يشير  »ويكيليكس«  حققه  الذي  النجاح  »إن 
فشل أُناس آخرين، وهذا يعني أن اإلعالم السائد 

ال يقوم بدوره الفاعل بإخراج املواد التي ُحجبت 
شعرنا  وبالتالي  الساسة،  من  التأثير  بسبب 
اإلعالم  في  الفشل  هذا  تعويض  إلى  باحلاجة 
التي  احلساسة  السرية  امل��واد  إخ��راج  خالل  من 

يحتاجها الناس«.
وعن ما حققه من أهدافه حتى اآلن، قال جوليان 
احلكومة  حكومات،  ث��الث  غيّرنا  »لقد  أس��اجن: 
الكينية ورئيس وزراء تنزانيا واستقالة وزير دفاع 
الدامنارك، كذلك أثَّر نشر الوثائق على االنتخابات 
سجن  حقيقة  فضح  خالل  من  املاضية  األمريكية 
انتهاكات  بفضح  قمنا  وباختصار:  »غوانتانامو«، 
أكثر من مائة دولة وأكثر من خمسة  خطيرة في 

مليارات دوالر كان يسودها الفساد«.
اآلن،  حتى  حتقق  ما  عن  الرضا  م��دى  وع��ن 
خالل  من  والقناعة  بالرضا  »أشعر  أس��اجن:  قال 
معاملة  تسيئ  التي  الفاسدة  للحكومات  مواجهتي 
الناس واألفراد، وبالتالي ننظر إلى هذا األمر على 
أنه واجب علينا بغية الدفاع عن التاريخ والضحايا 
األبرياء، وأن الرضا لدينا يأتي من خالل مواجهة 
هو  وهذا  الفاسدة،  والسلوكيات  التصرفات  هذه 

مصدر طاقتنا وقوتنا«.
ونفى جوليان أساجن اطالع األمريكيني على أي 
التي  احلاالت  بعض  باستثناء  نشرها  قبل  وثائق 
نسألهم حولها كما يقول: »هل هذا صحيح أم ال، 

وما هو قولكم؟«.
وعن اعتقاده بأن ما يقوم به ميكن أن يغيّر وجه 
العالم أوضح جوليان  الصحافة االستقصائية في 
أساجن، بأنه يأمل في ذلك مؤكداً: »أننا نقوم بذلك 
االستقصائية  الصحافة  وجه  تغيير  بهدف  الفعل 
والتحقيقات الصحفية من خالل استهداف املعلومات 
التي ُحجبت بشكل متعمَّد، وميكننا بالتالي وبكلفة 
معقولة أن نحصل على املواد التي ستأتي وتؤدي 

بالتالي إلى إصالحات في املجتمع«.

مالحقة

للسمعة  تشويه  حلملة  أساجن  جوليان  تعرَّض 
أصدرتها  اعتقال  مذكرة  خالل  من  قوله  حد  على 
والتي  اجلنسي  التحرش  بتهم  سويدية  محكمة 
على  »اإلنتربول«  الدولية  الشرطة  وأدرجته  أنكرها، 
العام في  النائب  الئحة أكثر املطلوبني لها، كما فتح 
أستراليا حتقيقاً جنائياً ضد أنشطة جوليان أساجن 
بتهم انتهاك القوانني االسترالية من خالل نشر وثائق 
صالحية  إلغاء  إمكانية  إلى  ُملمحاً  أمريكية،  سرية 
حتقيق  فتح  املتحدة  الواليات  وفي  سفره.  ج��واز 
فيما  »ويكيليكس«،  وثائق  تسريب  حول  جنائي 
عرضت عليه اإلكوادور اإلقامة الدائمة على أراضيها.

 
�سجاعة �أم مغامرة؟

معدية،  »الشجاعة  املعروفة:  أساجن  أقوال  من 
فعندما يرى الناس أن العمل الشجاع يفعل مفعوالً 
جيداً وال يقبض على الشخص فهذا يشجع آخرين 

ليحذوا حذوهم«.
ويقول أيضاً: »مبا أننا نعيش مرًة واحدة، فلتكن 
أقران  مع  ولتكن  ُقوانا،  كل  تستنفد  إقدام  مغامرة 
لنا يشبهوننا في عقولهم وقلوبهم ممن نفتخر بهم، 
ولنجعل أحفادنا يسعدون لسماع بدايات قصصنا، 
ولكن لندعهم يرون ثمار أعمالنا بعيونهم وأمامهم 

في كل مكان«.
املبارزة،  ويقول:»الكون كله هو خصم يستحق 
السن  في  تقدمي  مع  بالوهن  سأصاب  ولعلي 
وارتضي أن أعمل في مختبر ألشرح للطالب بعض 
ولكن  وبرودة،  بالمباالة  البؤس  واتقبَّل  التجارب 
عندما يحمل الرجال وهم في قمة عنفوانهم قناعات 

وقيماً، فعليهم أن يتصرَّفوا وفقاً لها وينفذوها«.

الصحفي
الذي َهّز العالم
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يكتب بعفوية ساحرة، إذ أن روحه في احلياة ال 
تختلف عنها على الورق، حيث يعتبر أن السخرية 
أحمد  متخيلة.  كتابة  أسلوب  وليست  فلسفة حياة 
أميري كاتب إماراتي يعشق األدب الساخر وهو من 
التقت به مجلة »999«  ُكتّاب هذا األدب املتميزين، 
نوعها،  من  الفريدة  األدبية  جتربته  على  لتقف 

جتربتي مع السمنة منذ أيام مراهقتي حتى يومنا 
هذا، ومحاوالتي الفاشلة في التخلّص من السمنة، 
من  ألتهرب  زائد،  وزن  مجرد  عليه  أُطلق  ما  أو 
مجرى  على  الزائد«  »الوزن  هذا  وتأثير  احلقيقة، 
أن  أنكر  ال  كما  طباعي.  تشّكل  وعلى  حياتي 
جتربة اإلعالمي املعروف تركي الدخيل في كتابه 
املضي  على  شجعتني  سابق«،  سمني  »مذكرات 
بشكل  جتربتي  تناولت  لكنني  كتابي،  تأليف  في 
مختلف متاماً عن الطريقة التي تناول فيها الدخيل 
أن تركي الدخيل كتب ما كتب  جتربته، خصوصاً 
بعد تخلّصه من سمنته، بينما كتبت وال زلت سميناً، 

سابقاً، وحاضراً، ولألسف، قادماً. 
> من أين تستمد روح الفكاهة في كتاباتك، هل 

من وحي اخليال أم هي أسلوب حياة لديك؟
- جواب هذا السؤال هو في احلقيقة جزء من 
تكرار  من  بأس  ال  لكن  السابق،  السؤال  ج��واب 
اإلجابة لتزيد عدد صفحات احلوار وأحظى بتغطية 
الفكاهة  إن  وأق��ول  املوقرة،  مجلتكم  في  مناسبة 
بالنسبة لي أسلوب حياة وليست خياالً، بل أعتقد 
أنني فقير اخليال، وجلُّ ما أكتبه واقع لكنه مصّور 
األسلوب  بهذا  أدين  احلقيقة  وفي  فكاهي.  بشكل 
ما، في بعض األوقات  لوالدتي، فهي فكاهية نوعاً 
أن  سوى  شيء  أي  أفعل  لم  وأنا  احلال،  بطبيعة 
هذه  في  وال��دت��ي  جينات  مع  تشابهت  جيناتي 

اجلزئية، بالصدفة.
الكتابة  مستوى  إلــى  ككاتب  تنظر  كيف   <

األدبية الساخرة في الثقافة العربية؟
للكتابات  مخلصاً  ق��ارئ��اً  لست  بصراحة   -
الساخرة اللهم إال بعض املقاالت الساخرة املتفرقة 
أخصصه  الذي  فالوقت  وهناك،  هنا  أجدها  التي 
للقراءة يذهب معظمه في قراءة كتب الفكر والثقافة 
ما  بعض  فإن  عموماً،  لكن  الروايات،  من  والقليل 
يتعالى  حني  بريقه  يفقد  الساخر  األدب  في  أقرأه 
الكاتب على قّراءه، أو يتخصص في السخرية من 
جالونات  من  واح��داً  لتراً  يخصص  وال  اآلخرين، 
احلبر التي يسّود بها الصفحات في السخرية من 
نفسه، على األقل من باب التواضع ومعاملة نفسه 

مبثل ما يعامل به الناس. 
في  الساخر  األدب  كّتاب  نــدرة  أسباب  ما   <
على  واإلماراتي  عموماً،  العربي  الثقافي  املشهد 

وجه اخلصوص؟
من  يقلل  بيئة حاضنة  عدم وجود  أن  أعتقد   -
بعض  يبدأ  فرمبا  ساخرين،  كتّاب  ظهور  فرص 
الكتّاب مشوارهم مع الكتابة بأسلوب ساخر، لكن 
ال ميكن أن يواصلوا الكتابة بهذا األسلوب إال إذا 
لهم:  ويقول  ويشجعهم  يحتضنهم  من  وج��دوا 
واصلوا بهذا األسلوب. وحلسن حظي أنني التقيت 
في بداياتي بالكاتب الصحفي الدكتور محمد عبيد 
ُيسّدي  وكان  الساخر،  قلمي  احتضن  الذي  غباش 
كتاباتي،  في  الوقار  افتعال  بعدم  النصيحة  لي 
وكان يصر على أن أكتب وأنا على طبيعتي. كما أن 
السخرية مظلومة في عاملنا العربي، بسبب احملاذير 
الدينية املبالغ فيها، وبسبب النظرة السلبية لإلنسان 

ميكن  والذي  اجلدي  اإلنسان  عكس  بأنه  الساخر 
كنت  اإلم��ارات  في  مذيعاً  وأعرف  عليه،  االعتماد 
أضحك على كل كلمة يقولها، كان مبثابة مسرحية 
تغيير جلده  قرر  لكنه فجأة  الهواء ومجانية،  على 
أعرف سبب  وال  والرصانة،  اجلدية  ثوب  وارتداء 
بعض  الستهجان  تعرض  أنه  لي  يبدو  لكن  ذلك، 
وال  الضحك  قيمة  يعرفون  ال  الذين  األشخاص 
إضحاك  يستطيع  الذي  الشخص  أهمية  يقدرون 
اآلخرين، فانتقل للعمل في إذاعة أخرى، ورمبا هي 
التي اشترطت عليه أن يكون جدياً ورصيناً وقادراً 

على إبكاء من حوله. 
أمراض  من  لكثير  عالجاً  يعتبر  الضحك   <

العصر، فهل لك مجال في هذا االجتاه؟
لكنني  الكبير،  الكالم  لهذا  معنى  أع��رف  ال   -

شخصياً أشعر بالراحة بعد نوبات الضحك.
جمهور  بني  الساخرة  الكتب  رواج  مدى  ما   <

القراء العرب؟
الساخرة،  الكتب  رواج  مدى  بالضبط  أعرف  ال 
فليست هناك إحصاءات في هذا الشأن، لكن الذي 
أالحظه أن الكتابات الساخرة تشّد القراء أكثر من 
األمر  تشبيه  وميكن  والرصينة،  اجلادة  الكتابات 
يعتبر جمهور  إذ  امللهاة،  ومسرح  املأساة  مبسرح 
تفّضل  التي  باألغلبية  مقارنة  أقلّية  األول  املسرح 
امللهاة، أو تشبيهه بالشخص الذي يستطيع أن يثير 
جواً من املرح من حوله، في مقابل الشخص الذي 
ال يتوقف عن الشكوى والتذّمر وإسالة الدموع من 
عيون اآلخرين. وعن جتاربي الشخصية، فإن أغلب 
ما أتلّقاه من ردود على كتاباتي يذهب إلى كتاباتي 

الرأي  ومقاالت  اجل��ادة  كتاباتي  بينما  الساخرة، 
فإنني  لذلك  االهتمام،  بذلك  ال حتظى  أكتبها  التي 
لكنني ال أجرؤ  جترأت على إصدار كتب ساخرة، 
على إصدار كتاب جاد ألنني أشك في أن أبيع منه 

نسخة واحدة. 
األدب  بكتابة  سعيد  أنت  هل  أميري..  أحمد   <
الساخر، مبعنى آخر: هل حققت طموحاتك األدبية 

من خالل الكتابة الساخرة؟
املرة  هي  إذ  الغريب،  السؤال  هذا  أتوقع  لم   -
بكتابة  سعيداً  كنت  إن  نفسي  أسأل  التي  األولى 
األدب الساخر؟، واجلواب هو أنني شعرت باالبتهاج 
السؤال، بل سألت نفسي: أي  التفكير في  مبجرد 
أفعل  أكن  لم  لو  حياتي  في  سأفعله  كنت  شيء 
بها  أشعر  التي  السعادة  هذه  لكن  اآلن؟  أفعله  ما 
ال تعني أنني أشعر بالرضا الكامل أو أنني حققت 
طموحاتي األدبية، فما زال املشوار طويالً ولم أتقدم 

فيه إال بضع خطوات. 
> ملاذا األدب الساخر فحسب، هل تطرقت إلى 

أشكال الكتابة اجلادة؟
- نعم لدي مقاالت كثيرة جادة نوعاً ما، أتناول 
أنشرها  ودينية  وسياسية  مجتمعية  قضايا  فيها 
أسبوعياً في جريدة »االحتاد« في صفحة مخصصة 
لوجهات النظر، إذ عجزت عن التعبير عن رأيي في 
مثل هذه القضايا بأسلوب ساخر، ألنني أفقد روح 
الفكاهة حني أفكر في مثل تلك القضايا، وأحتول إلى 
إنسان غاضب أو أكثر جدية، فال ميكن أن تطرح 
رأياً وأنت تضحك في قضية مثل: التزّمت الديني 
أو اإلرهاب أو تقصير بعض املؤسسات العامة أو 

تقديس بعض األعراف والتقاليد البالية. 
بأضواء  كثيراً  تنشغل  وال  بصمت  تكتب   <

»امليديا«، فما سر هذا الصمت؟
يقتربون  ال  الذين  من  تقترب  ال  »امليديا«   -
الظهور  من  وأتهّرب  خجول  بطبعي  وأن��ا  منها، 
اإلعالمي، التلفزيوني بالذات، وفي اللقاءات القليلة 
التي أجريت معي كنت أصاب أثناءها بآالم رهيبة 
في بطني، وأذكر مرة أنني كنت مشاركاً في ندوة 
أتلعثم ثم أخذ  جماهيرية، وحني جاء دوري بدأت 
صوتي يتقطع إلى أن احمر وجهي وانقطع صوتي 
نهائياً، كأن بطاريتي نفدت في تلك اللحظة، ولوال 
إلى  الندوة تدارك األمر وتوّجه بالسؤال  أن مدير 
مشارك آخر لكانت فضيحتي بجالجل كما يقولون. 
في  للمشاركة  مدعواً  املاضي  العام  في  وكنت 
أنحاء  جميع  من  أدباء  يحضره  لآلداب  مهرجان 
العالم يتحاورون مع اجلمهور، وبقيت أدعو طيلة 
الوقت أن يلغى املهرجان، ويبدو أن إدارة املهرجان 
في  املشاركة  من  استبعادي  فتم  دعواتي  سمعت 
اللحظة األخيرة »فتغدوا بي قبل أن أتعشى بهم«، 
لكنني فرحت كثيراً بذلك القرار الصائب. وعموماً، 
للتعبير عن نفسي إال لعجزي  الكتابة  أنا لم أختر 
عن التعبير شفاهة منذ صغري. واملشكلة أنني كلما 
فكرت بهذه الطريقة ترّسخ شكي في نفسي أكثر. 
وهناك أمر آخر، هو أنني أكتب كثيراً عن جتاربي 
الكتابة، وفي احلياة، وعن مشاعري وما أفكر  في 

ومعرفة أسباب ُندرة ُكتّاب هذا األدب. 
> كتابك اجلديد »األكول.. سيرة بطن« يوحي 
الساخر،  األدب  كتابة  في  جديد  بأسلوب  عنوانه 

هل لك أن حتدثنا عن عوالم هذا الكتاب؟
فال  الشيء،  بعض  مفّخم  السؤال  أن  أعتقد   -
أزعم أنني أكتب بأسلوب جديد في األدب الساخر، 

وكل ما هنالك أنني أكتب كما أتكلم، أو كما أحب أن 
أتكلم، لكنني أقمع نفسي لئال أُفهم بشكل خاطئ، 
فبينما في الكتابة أستطيع تفسير ما أقول، وشرح 
معنى كالمي، فإن األمور ال جتري بهذه البساطة 

في الكالم الشفهي. 
عن  فيه  أحت��دث  فإنني  الكتاب  عوالم  عن  أما 

أحمد أميري لـ »999«: 
الُسخرية مظلومة في عالمنا العربي 

بسبب المحاذير الدينية الُمبالغ فيها
حوار: خالد الظنحاين - ت�سوير عي�سى اليماحي
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وأحلم به، وفي عالقاتي مع اآلخرين، وكل ما ميكن 
أو  عنه  كتبت  أن  لي  سبق  »امليديا«  في  أقوله  أن 
سأكتب عنه. وأعتقد أن »امليديا« مهمة لالعب كرة 
القدم، واملمثل، والرسام، والشاعر، فهؤالء ال يعرف 
األخضر،  املستطيل  خارج  عنهم  شيئاً  جمهورهم 
وخارج  اللوحة،  إطار  عن  وبعيداً  الشاشة،  وخلف 
سياق القصيدة، لذلك فاجلمهور يرغب في معرفة 
اجلوانب األخرى من حياتهم، وهم كذلك يرغبون 
في اطالع اجلمهور عليها، بينما الكاتب، خصوصاً 
الذي يكتب في شؤونه الذاتية كما أفعل، ال جديد 
يحتفظ  إنه  بل  يقوله لإلعالم،  أو  عنه  ليعلن  عنده 

بجديده ليكتب عنه. 
صدامات  في  عموماً  األدبــاء  يعيش  ملــاذا   <
عن  عزلة  في  وأحياناً  بينهم  فيما  وصراعات 
واقعهم والناس، هل من عقدة »نرجسية إبداعية« 

متجذرة في نفوسهم مثالً؟
أو  الواحدة،  املهنة  أصحاب  بني  الصدامات   -
نتيجة  طبيعي  واحد،  إب��داع  إنتاج  في  املشتركني 
شأن  من  التقليل  طرف  كل  ومحاولة  التحاسد 
البقية، وإن كان األكثر طبيعية هو أن تكون العالقة 
مالئكة  ليسوا  البشر  لكن  تصادمية،  ال  تنافسية 
لألسف الشديد. أما العزلة عن الواقع وعن الناس، 
عام،  بشكل  األدباء  على  ينطبق  هذا  أن  أعتقد  فال 
ويبدو أن الشعراء هم الذين أعطوا االنطباع للناس 
بأن األدباء منعزلون، فبعض الشعراء، مع احترامي 
طريقة  في  آخر،  كوكب  في  يعيشون  فعالً  لهم، 
تصفيف َشعرهم، وفي طريقة كتابة ِشعرهم، مع 
مالحظة أن العزلة ضرورية ألي أديب، فلو لم يختل 
أوقاتاً  ويخصص  ويكتب،  فكيف سيتخيل،  بنفسه 

طويلة للقراءة التي ال غنى عنها ألي أديب؟ 
»احلداثيني«  خاصة  اليوم  الكّتاب  أكثر   <
القومي  املجتمعي..  نطاقهم  ــارج  خ يكتبون 
الناس واملجتمع،   أي بعيداً عن قضايا  ..العربي، 

فكيف تنظر أنت ككاتب لهذا الطرح؟
- بصراحة أنا لم أعش هذه الغربة التي يتصنّعها 
ما  أستسيغ  وال  لهم  أقرأ  ال  ألنني  الكتّاب،  هؤالء 
يكتبون، بل ال أستطيع تذّوق إبداعاتهم، فكما أنني 
ال أحب قراءة بعض مناذج الشعر احلر املنفلت من 
اللوحات  تستوقفني  وال  واملعنى،  والقافية  الوزن 
التشكيلية وأعتبرها مجرد علبة طالء وقعت خطأ 
احملشوة  األف��الم  مشاهدة  أحب  وال  ورقة،  على 
بالرموز، فإنني ال أعترف بالنصوص التي ال تعرف 
رأسها من قدميها، وال تعرف إن كان من األفضل 
هؤالء  بالطبع  الشمال.  من  أم  اليمني  من  قراءتها 
ال ينتظرون اعترافي، ولهم جمهورهم الذي يعشق 
أعمالهم، كما أن هناك نقاداً يعتبرون هذه األعمال 

قمة في اإلبداع.. والناس أذواق.
والتغييرات  الثورات  هل  نظرك،  وجهة  من   <
العربية  الشعوب  على  طرأت  التي  السياسية 

ستعيد الروح إلى األدب والثقافة عموماً؟
- آمل ذلك لكنني أشك في حدوثه، فعلى الرغم 
وعلى  حصلت،  التي  للثورات  الكبير  حماسي  من 
خدي  على  جتري  التي  الفرح  دم��وع  من  الرغم 

كلما سقط طاغية، فإنني أخشى أن تكون الثورات 
استبداالً ألشخاص في مقابل أشخاص آخرين، من 
البالية بأخرى  دون االقتراب من استبدال األفكار 
الُطغاة  التي صنعت  الثقافة  من  والتخلّص  حديثة، 
إلى ثقافة ال تسمح بظهور طاغية حتى على مستوى 
البيت الواحد. كما أن األدب والثقافة يحتاجان إلى 
جٍو من احلرية ليستطيعا التحليق، واحلرية لألسف 
الثورات  انتهت  إذا  األبواب، خصوصاً  ليست على 
لصالح اجلماعات الدينية التي ال ميكن أن تعترف 
وخارج  املباح،  وغير  املباح  نطاق  خارج  باحلرية 
نطاق التوّسع في التحرمي في مقابل التضييق على 

التحليل. 
الثقافية  املؤسسات  ألداء  تقييمك  ما  أخيراً،   <
ــم اإلبـــداع  ـــا فــي دع اإلمــاراتــيــة الــيــوم ودوره
يرضي  الذي  بالشكل  دورها  أّدت  هل  واملبدعني، 

طموحاتكم ككّتاب وأدباء؟
يقول  كما  احلقيقة  عم  اب��ن  تريد  كنت  إذا   -
على  دوره��ا  أدت  نعم  فأقول  املصريون  إخواننا 
أكمل وجه، أما إذا أردت احلقيقة فهي لم تفعل شيئاً 
ذا أهمية، مجرد طباعة بعض الكتب مع عجز فاضح 
ألصحابها،  والترويج  وتوزيعها  تسويقها  في 
إلى  يحتاج  كتاب  طباعة  مجرد  أن  مالحظة  مع 
زيارات متكررة للجهة التي ستتولى أمر الطباعة، 
والدخول في مفاوضات على مستوى النص املقدم 
مناسباً  ليكون  عليه  إدخالها  املطلوب  والتغييرات 
اململّة  الندوات  بعض  وإقامة  اجلهة،  تلك  نظر  في 

بعض  واستحداث  املفتعلة،  اجلدية  من  أجواء  في 
اجلوائز األدبية من دون احتضان حقيقي للمبدعني. 
لكن على الرغم من هذا، فإنه من الظلم رمي الكرة 
في ملعب تلك املؤسسات وإخالء مسؤولية املبدعني 
أنفسهم في عدم تفاعلهم مع تلك املؤسسات. لكن 
عموماً، غياب دور تلك املؤسسات له إيجابية واحدة 
وهي أن األديب لن يركن إال إلى إبداعه، فليس هناك 
شيء ينتشله من قاع املجهول إال قلمه، لكن العملية 

حتتاج إلى بعض الوقت. 

> كاتب إماراتي من مواليد عام 1974 
في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل   <

احلقوق. 
الصحف  م��ن  ع��دد  ف��ي  مقاالته  نشر   <

واملجالت احمللية. 
> له مقال أسبوعي في جريدة االحتاد.

> ص��درت ل��ه أرب��ع��ة كتب »األس���د ال��ذي 
آدم«   عيال  و»عالم  قصيرة،  قصص  اعترف«، 
و»حجي حمد احللواني«، و»مع حتيات بوقلم«، 
وهي مجموعة مقاالت، وأخيراً »األكول.. سيرة 
في  كتاب«  »دار  عن  حديثاً  ال��ص��ادر  بطن« 

اإلمارات .

بروفايل
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ساعدتني قصيدة النثر على التجول 
وهي  واألشجار..  اجلدران  أكلم  حراً، 
تهذي لي، وأستنطق اجلبال في الظالم، 
فأنا مغامر بالليل، أشاكس صديقاً في 
الثالثة فجراً فأقول له أنا عند بابكم.. 
طبعاً:  فأجيب  مجنون،  أنت  هل  فيرد 

أحمل كمية من اجلنون املفرح.

�أحمـد �لع�ســم

شاعر إماراتي

�سعر/ �سر�ج �لليل - �لإمار�ت �سعر/ عبيد �ليليلي

�سعر/ لينا هويان �حل�سن - �سوريا

بصمة

على تخوم أرض النمور

»اليتيم«
ون�����������س������ه راح  اإن������ق�������������س������ى  ع���������ْم���������ٍر  وي�����������ن 

�����س����ل�����ه واالْخ  ع�����������دم  اأ��������س�������ب�������ح  ب��������ّره��������م 

ج����ن�����ه ظ�������ل�������ٍم  ع������ل������ى  ن����ف���������س����ه  ْف  ي�����ع�����ت�����ب 

ل�����ي�����ت ب�����������ض ك���������ان اجل������ف������ا ْب����ب����غ���������ض ْق����ط����ع�����ه

م����������ا ل����������� ذن�������������ب ْب�������������ل خ������ط������ي������ه ع�������ذب��������ه

ل������لأ�������س������ف ح�����ت�����ى ف�����������ْ ح�����ق������ق�����ه ح�������ارب��������ه

م���������ال���������ْه ق�����ي�����م�����ه ع������ن������ده������م ك������ّل�������������ض ل�����غ������ه

خ�������ذوه ْب�����ق�����������س������ه  واأب��������������  اأم  م�������ن  اإخ����������������ْه 

ذّك������������������روه! ط�����ل�����ب�����ه   .. اهلل  ع��������ب��������اد  ي���������ا 

����������ح.. وب�������ال�������ه�������دي ْن���������س����ح�����ه دي�����ن�����ن�����ا و�����������سّ

ب�����خ�����ت م��������ن ب��������ر ال�����ي�����ت�����ي�����م ال�������ل�������ي ْظ�����ل�����م������ه

ال������������رتاب يف  ت������������������ارى  اب����������ه���������م  ب������ع������دم������ا 

وخ��������اط��������ره ه������ال������ك ت���������������ازي ْم����������ن ال����ع����ت����اب

ك����ت����اب داخ��������������ل  ال������ع������م������ر  ج��������������روح  ودّون 

وال�����ق�����ط�����ي�����ع�����ه ج������م������ره������ا ال��������س�������ي ْب�����غ�����ي�����اب

ب����ال����ق���������س����ى ْم���������ن ال�������ه�������ّم ي������ن������زف ك����امل���������س����اب

وال������ط������م������ع ع������ام������ي ال�����ب�����������س�����رية ك����ال���������س����ب����اب

ك�����ال�����غ�����ري�����ب ْول������������ ����������س���������األ.. م������ال������ه ج��������اب

جم�������اب هلل  ال����������دع����������ا  اإّن  دروا  م����������ا 

وه����������اب اهلل  خ�������������اف  االأي�������������ت�������������ام  ظ�������������امل 

ع����������ذاب اأو  ب��������رو���������س��������ه  اإم����������������ا  ال��������ق��������رب 

احل�����������س�����اب ي�������������م  اإىل  �������س������ان������ه  م�����ع�����ت�����ل�����ي 

ْم نحَ روؤًى مل تحَ

اأب�سر ما تر�سمه خطى منر على ر�سيف اجل�ع..

اأمام حانة الظباء،

يكمن »ال�سيد« منر، وراء اأكمة ال�قت،

وتتم�سى »الليدي« ظبية،

باأمان يقظ،

تاأكل لقمة،

ُتلقي نظرة على ميينها واأخرى �سمالها . .

تتمهل،

يعل� �س�ت القدر:

هاهنا، هاهنا .. قفي مثل: »حق تقرير امل�سري«

ال ت�ست�سلمي ل�ح�سة العراء

فالنمر قريب قريب

يت�سلل بهدوء غ�سق 

لل�ساعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�سراف: خالد الظنحاين

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

ب��ي��ب��ان��ه م���ن���ه  يل  ب���ق���ى  ويل  ط������اح  ال���ب���ي���ت 

امتانه على  ارق���ى  م��ا  حجر  اإل��ي��ه  حملت  م��ا  ل��� 

ال���ب���ي���ت ه������ذا ك�������ن ����س���اك���ن ب�����ني ج����دران����ه

����س���ادف���ت ب����ه ن����ا�����ضٍ ك���ث���ريه ���س��م��ن ���س��ك��ان��ه

واحل����ان����ه االأم�����������ال  وع����اب����د  ال�����س��ف��ي��ه  اال 

ه��ال��ب��ي��ت ي���ا م���ا ن���ا����ض دف���ن���ت ���س��م��ن ع��م��دان��ه

ه��ال��ب��ي��ت ي��ا م��ا ن��ا���ض ع��ا���س��ت ت��ق��ط��ف اأغ�����س��ان��ه

ت���ع���ب���ت وان�������ا ����س���م���ن ن����ا�����ض ت����ر�����ض ب��ن��ي��ان��ه

ع��رق��ان��ه مي���ن���اه  يل  ال�����س��خ�����ض  ذاك  ت�����س���ف 

)!( واع����ان���ه  ال�سيخ  ط��ري��ق  ي��ع��رف  م��ا  م�سكني 

واح����ج����ار م�����دري ن���ا����ض ب���ني اأب�����اب����ه وب��ي��ن��ي

عيني م��ن  ط��ح��ت  م��ا  ف��خ��ر  يكفيني  ط��ح��ت  ول���� 

يح�يني ب���ال���ذات  ال��ب�����س��ر  م���ن  خ��ل��ي��ط  ي��ح���ي 

م���ع���ادي���ن���ي ك�����رث ح���ت���ى  م���ن���ه���م  خ�����اوي�����ت يل 

اب���ل���ي�������ض يف دي��ن��ي اأ����س����ف���ه���م وات�����ع������ذ م����ن 

ف���ن���ت ول����ك����ن ذك�����ره�����ا ب���ال���ط���ي���ب ي��ح��ي��ي��ن��ي

ت���ه���دم���ه وت����ن����ادي غ�������س����ن ال���ب���ي���ت زي��دي��ن��ي

ت���ّب���ت ي���دي���ن���ه ه��ال��ت��ع��ب م����ا ت���رب���ت ي��دي��ن��ي

ف���ق���ري ل���ك���ن ل������ ط���ل���ب اأع���ط���ي���ت���ه ���س��ن��ي��ن��ي

ي���ب���ن���ي وغ�������ريه م�����ن ع������رق مي����ن����اه ي��ع��م��ي��ن��ي
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أعالم عربية

�أحمد ر��سد ثاين

ولد الشاعر اإلماراتي الراحل أحمد راشد ثاني في 
في  لطفولته  وكان  خورفكان،  مدينة  في   1962 العام 
في شعره حيث متتاز »خورفكان«  أثرها  املدينة  هذه 
ويصف  واجلبل،  البحر  بني  تتمدد  التي  بتضاريسها 
الراحل طفولته فيقول عنها »تعرفت إلى أفضل إدمان 
موهبة،  أفضل  على  ومترنت  اإلطالق  على  به  أصبت 

الكتب،  قراءة  احلياة:  في  تعلمته  ما  أفضل  قدرة،  أفضل 
التفكير مع القراءة، احلياة في القراءة، واملوت أيضاً«.

وللشاعر ثاني ثماني مجموعات شعرية، والالفت في املجموعات الشعرية 
جتربته  تفاصيل  من  لكثير  محاكاتها  هي  قرن  ربع  مدى  على  كتبها  التي 
الشخصية بحلوها ومرها، أما املستوى الشعري في هذه املجاميع فيتصاعد 
طردياً ملصلحة اجلملة املختزلة، التي تنأى بنفسها عن احلشو، ويتضح ذلك 
في ديوانه األخير )الفراشة ماء مجفف( وهو عبارة عن قصيدة واحدة ب� 61 
جملة شعرية مرقمة تفصل بينها مساحات واسعة من البياض، فتظهر اجلمل 

والكلمات كسطور قليلة من كلمات، تدب على صفحة كثيرة البياض.
انخرط الراحل في اللعبة الشعرية إلى آخرها، ليس بوصفها كتابة جديدة 
فقط، وإمنا أيضا بوصفها ترجمة حلياة ذات نكهة تليق بعالم الشعراء األصالء، 
فرائحة الشعر عنده طازجة كما ينبغي للحظة أن تكون، مفارقة ومدهشة وقابلة 
للتأويل، وهذا يعني أن حرارة الشعر التي ستظل دافئة من بعده، لن تبخل عليه 

بقراء ُجدد يحملون همَّ الشعر وينادون بنكهة أخرى تليق باحلياة.
يشار للشاعر الراحل أنه أحد أعالم اإلمارات وكتب إلى جانب الشعر بحوثاً 
اإلمارات،ويروي  تاريخ  في  مؤثرة  شخصيات  حياة  تتبع  كما  التراث،  في 
الكثيرون عن أحمد راشد أنه حتدث عن والده الذي كان يعمل في البحر فأهداه 
أسفاراً تراثية في صغره، سرعان ما أصبحت زاده اليومي، ليكتشف في ما 

بعد أنه منذور للكتابة والكتب.
ومن مجموعاته الشعرية نذكر على سبيل املثال: )دم الشمعة( و)يأتي الليل 
ويأخذني( الذي يصف معاناة الشاعر الوجودية و)هنا اللذة( الذي يزاوج بني 

عاملي احلب والبحر و)الغيوم في البيت(.
وقد غيّب املوت الشاعر أحمد راشد ثاني )الذي كان أحد كتاب األعمدة في 
مجلة 999( ظهر يوم االثنني املوافق 2012/2/20 في أبوظبي، عن عمر ناهز 

اخلمسني عاما، إثر صراع طويل مع املرض. 
�أخري�ً

يسألني عن دواِفِع املوِج
وأخبُرُه عن حذاِء البحِر

يسألني عن أسباب السماِء
وأخبُره عن قبعِة الَقمِر

أخيراً َصَمَت،
فأخذُت أجمُع احلَصى
من على شطآِن الكالِم

وأضُعُه في كأس القصيدِة
أخيراً توقَف عن رثاء املرآِة

وناَم على املاء
كظل وردٍة

أخيراً ُشفَي من الّدم

أدب عالمي

يارو�سالف �سيفريت 

يختلف الشاعر التشيكي الكبير ياروسالف 
سيفيرت عن غيره من شعراء بالده، ليس فقط 
في تعدد مواهبه حيث كان صحفياً ومترجماً 
وناثراً، وإمنا أيضاً في حصوله على »جائزة 
نوبل لآلداب« في عام 1984، األمر الذي جعل 
الشعر التشيكي من خالله يطل على العالم من 

أوسع األبواب. 
التي  الفترة  التشيكي في  التاريخ  الشاعر وقصائده تختزل  حياة 
قراءة  فإن  ولذلك   ،1986 عام  حتى   1901 عام  من  أي  فيها،  عاش 
نادرة لإلطالل  القارئ فرصة  له، متنح  املختلفة  قصائده والدواوين 
مأساويته،  تاريخ تشيكيا مبختلف تشعباته وتعقيداته وأحياناً  على 
التي  الشعر والكلمات احلساسة  لكن ليس بشكل مباشر وإمنا عبر 

يختارها الشاعر إليصال موقفه.
حتت   1921 عام  في  صدرت  لسيفيرت  الشعرية  األعمال  أول 
الطبقي  االلتزام  في  واضحة  وكانت  الدموع«،  في  »مدينة  عنوان: 
أما  »أن تكون شاعراً«،  أعماله فكانت  آخر  أما  بالبروليتاريا،  لكاتبها 
وتخليد  واألمل،  والدموع  باحلب  متخمة  ديواناً   23 فكان  بينهما  ما 
اللحظات البطولية في التاريخ القدمي لبلده أو املعالم البارزة حلضارته 
أو الصفات املميزة لطبيعته، وكذلك براغ العاصمة الرمز التي كانت 
محبوبة الشاعر األولى، والتي خلدها من خالل عدد كبير من القصائد 
منها على سبيل املثال ال احلصر: »أبيات من سجادة مطرزة« حيث 

يقول فيها:

بر�غ 

من رآها ولو ملرة واحد فقط 
يظل اسمها يصدح في قلبه إلى األبد 

فهي بذاتها أغنية منسوجة في الزمان 
ونحن نعشقها 

فلتصدح 
لقد أسندت ذات يوم وجهي 

إلى حجر في جدار قدمي بالقرب من قلعتها 
فتناهى إلى سمعي فجأة 

هدير بعيد كئيب 
كان ذلك صوت القرون الغابرة 
ولكن ذلك احلجر الطري الرطب 

املقطوع من )اجلبل األبيض( 
همس في أذني برقة 

امض،
ستكون مسحوراً،

وغن فلديك من يسمع 
وال تكذب 

مضيت ولم اكذب،
إال الشيء القليل 

عليكن يا حبيباتي.
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طارق ال�سناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

لم متض سوى أيام فقط على رحيلها وفي حلظات قرر أهلها استثمارها في مزاد علني ليبيعوا فساتينها وجواربها 
وكل متعلقاتها ملن يدفع أكثر.

هكذا هي الدنيا، فقد كانت »ويتني هيوسنت« تستعد لكي تشارك في حفل »جرامي« ولكنها رحلت قبلها بلحظات 
ليتحول حفل التكرمي إلى حفل تأبني.

ملاذا يبدو لنا أن الفنان ضعيف أمام املخدرات التي حصدت أعمار الكثيرين وآخرهم السمراء اجلميلة األسطورة 
للمخدرات  وبعدها مباشرة الفنان املصري »حامت ذو الفقار« الذي كان قبل ربع قرن شاباً واعداً ثم وقع أسيراً 
وكثيراً ما ألقت األجهزة األمنية القبض عليه وأودعوه السجن وال يزال املصير نفسه ينتظر كل من وقع حتت سطوة 
املخدرات.. إنه النجاح والصعود اللذان يعقبهما اخلوف من ضياع كل ذلك في حلظات.. بالطبع ليس كل فنان يكون 
معرضاً للوقوع في براثن اإلدمان، ولكن هناك بالطبع ثمة استعداد وراثي.. أشعر أن »ويتني« َتعّرضت لهذا النوع 

من اإلحباط الذي يعيشه الفنان عندما متضي به األيام ويشعر أن القادم أقل بهجة وسعادة من الفائت. 
»ويتني« هي األسطورة التي انطلقت قبل ربع قرن من الزمان لتشّع في احلياة حالًة من الوهج كمطربة »بوب« 
سمراء وفنانة حتقق أعلى اإليرادات، وكانت في حياتها أيضاً ملهمة لإلبداع وليست مجرد فنانة مبدعة، فهي حاصلة 
على أرقام قياسية في عدد التكرميات وصلت إلى ست جوائز »جرامي« وكانت تستعد لنيل التكرمي السابع قبل 
رحيلها بساعات اعتزازاً وتقديراً ملشوارها، لقد رحلت عن 48 عاماً بعد أن وجدوها جثة هامدة في حوض االستحمام 

وحولها بصمات تؤكد تعاطيها املخدرات.
فيلم:  في   1992 عام  شاهدناها  فلقد  استثنائية،  وممثلٍة  كمطربٍة  حلياتها  النهاية  كلمة  »ويتني«  كتبت  وهكذا 
التذاكر دخلت مبوجبها املوسوعة وشاركها  قياسية في شباك  الذي حققت من خالله أرقاماً  »احلارس اخلاص« 
البطولة »كيفني كوستنر« ووصلت فيه لقمة النجومية، كان احلارس يحميها من األعداء ولكنها لم تعثر على حارس 
في احلياة يوفر لها حماية من اإلدمان ومن نفسها، ومن الواضح رغم أنها في هذا الفيلم كانت في الثالثني من 
عمرها إال أن مشوارها الفني شهد منذ ذلك احلني بداية مرحلة االنحدار الفني وعانت كثيراً على املستوى الشخصي 

من خيانة وإفالس ومحاوالت فاشلة للعالج.
النجاح الذي يصل إلى الذروة يعقبه أحياناً حالة من اخلوف فيلجأ الفنان لإلدمان ليخلق عاملاً موازياً للواقع يحقق 

من خالله انتصارات زائفة.
ستجد أن عالقة الفنانني بالتعاطي تكون بهذا القدر، من التباين والتطرف.. مثالً أعظم موسيقار في مصر »سيد 
درويش« مات على إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة أودت بحياته القصيرة عام 1923 وهو لم يكمل بعد 32 عاماً 
من عمره، ومن اجليل اجلديد مثالً نعثر على الراحل املطرب »عماد عبد احلليم« الذي منحه »عبد احلليم حافظ« 
اسمه وكان يتوقع له أن يصبح هو الصوت القادم وقال عنه، إنه أمل األغنية العربية.. بالفعل »عماد« صاحب موهبة 
ولكنه دخل إلى عالم اإلدمان وعثروا عليه جثة هامدة قبل نحو 17 عاماً بسبب جرعة مخدر زائدة ولم يكن قد وصل 
لألربعني من عمره، وقبلها بسنوات كان قد فقد كل بريقه كمطرب وممثل بعد أن عرف الشهرة الطاغية قبل أن يبلغ 
الرابعة عشرة من عمره.. الفنان »سعيد صالح« أدين جنائياً بتهمة التعاطي وقضى عاماً في السجن، ولو أخلص 
»سعيد« لفنه لوصل إلى مكانة تضعه موازياً ألبن جيله »عادل إمام«.. »ماجدة اخلطيب« أيضاً دخلت السجن بسبب 

التعاطي ورحلت وهي بعيدة عن املكانة التي كانت بالفعل تستحقها.
على اجلانب اآلخر، جتد مثالً أن »محمد عبد الوهاب« لم يدمن في حياته شيئاً إال الفن وله مقولة شهيرة هي »فني 
ثم فني ثم فني« وكان يقول دائماً: »كيف ينتج الفنان إذا كانت حياته فوضى؟ فالفن يأتي من النظام وليس اختراق 
النظام«.. كانت مثالً كل من »ليلى مراد« و »فريد األطرش« و »سعاد حسني« من ضحايا لعب القمار، »ففريد« باع 

عمارة في حي بالقاهرة تطل على النيل وال يزال املصريون يطلقون عليها حتى اآلن عمارة »فريد األطرش«.
كانت »أم كلثوم« ال تتناول حتى الشاي والقهوة إال في مواقيت محددة.. »فيروز« منوذج للفنان  املثالي الذي 

يحافظ على االنضباط الفني والشخصي. 
»ويتني هيوسنت« هي أسطورة الفن كانت وستظل، ولكن هذه األسطورة لها وجه آخر، إنها اإلنسانة التي لم 
تستطع أن حتافظ على مكانتها وهكذا جاءت سريعاً النهاية املأساوية.. ويبقى في تلك املعادلة الورثة الذين يسارعون 
عادة إلى بيع كل شيء.. إنه نوع آخر من اإلدمان وهو استثمار أقرب الناس إليهم أو من يفترض أنهم كذلك.. وهكذا 

الدنيا!!

فساتين »ويتني هيوستن« .. لمن يدفع أكثر!

شيء
في
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»كانكون« إحدى مدن املكسيك املطلة على البحر 
وذات الشواطئ البِكر مبعنى الكلمة، تخال بعضها 
أنك الوحيد الذي تطأها ولم يسبقك أحد إليها. ذلك 
كسائٍح  نفسك  على  السرور  يدخل  جميل  شعور 

عربي ورمبا على الغربي أيضاً.
»كانكون« في النهاية هي وسط ريفي بقرب املاء، 
سواء  كلها ممتعة،  عدة  خيارات  السياح  فيه  يجد 
البحرية منها »كالغوص« أو رياضية »كالغولف«، 
حيث تعقد بطوالت على تلك املسطحات اخلضراء 
الطبيعية. لكن أبرز ما في هذه احلاضرة الريفية إن 
جاز التعبير، واملطلة على البحر، هو إحدى مناطقها 
كاريبية  جزيرة  موخيريس«،  »ايسال  املسماة 
الرئيس.  البر  عن  معدودة  أمياالً  تبعد  صغيرة 
جعلها  نهارية، مما  كوجهة  اكتسبت شعبية  لكنها 
»كانكون«  منتجعات  أبرز  أحد   1970 العام  منذ 

املكسيكية على اإلطالق.

جزيرة لي�ست كاجلزر

النساء«  »ج��زي��رة  ه��ي  موخيريس«،  »اي��س��ال 

»إيسال موخيريس«.. حيث َتحُكم النساء!
اإعداد: حممد ح�سن احلربي

املشهورة نفسها، وهي الترجمة احلرفية تقريباً لهذا 
االسم االسباني األصل، وقد أطلق عليها تقريباً خالل 
احتلها  حيث  التاريخ،  كتب  تقول  كما  ال�16  القرن 
األسبان. قبل ذلك وكانت غير مأهولة، وتتحدث عنها 

بعض الكتب اخلاصة بحضارة »املايا«.
بخالف بحار ِعدة في العالم، تشتهر املياه القريبة 
تنتشر  امللونة، حيث  باألسماك  النساء  من جزيرة 
بكثرة الفتة، وتكون على مرمى نظر اجلالسني في 
هنا  اجلذابة.  التجارية  واحملال  املجاورة  املقاهي 
ويتمتعون  بعضاً  بعضهم  يراقبون  كلهم  الناس 
بذلك. هنالك مجموعات من الطيور والعصافير التي 
لم يسبق لك أن رأيتها من قبل وال حتى في الكتب 
أو األفالم، إنها األشهر في العالم من حيث غرابة 

إشكالها وألوانها وبالطبع أحجامها.

�لرحلة �إىل �جلزيرة

هنالك أكثر من طريق للسفر جواً إلى املكسيك، 
إلى »كانكون« ثم جزيرة النساء، األولى عن طريق 
نيويورك، والثانية عن طريق فلوريدا، والثالثة عن 

السفر  أردت  ما  إذا  تكساس.  داالس  مطار  طريق 
غير  في  املثال  سبيل  على  دبي  من  نيويورك  إلى 
سبتمبر«،  ورمبا  وأغسطس  »يوليو  الذروة  وقت 
درهم،   4500 تتعدى  ال  رخيصة  التكلفة  ف��إن 
 - املكسيك  إلى  الطائرة  رحلة  لها  أضفت  ما  وإذا 
تتعدى  ال  التكلفة  فإن  »النساء«،  فجزيرة  كانكون 
السبعة آالف درهم، وأنت دائماً زد مبلغاً مالياً على 
رحلتك  ترتبك  كيال  الورق،  على  النظرية  التكلفة 
عند حدوث شيء طارئ ال سمح الله. ثم عليك أن 
البعيدة  اجلزيرة  تلك  في  ليلة ستبيت  كم  حتسب 
لنا  ينبغي  أيضاً  »باملرهوتيل«،  كفندق  فندق  في 
الليلة  فإن  ال��ذروة  أوقات  غير  في  إنه  هنا  القول 
ب�25 دوالراً أمريكياً، أما في وقت الذروة فإن هذا 
أمريكياً  دوالراً   50 يتعّدى  وقد  املبلغ سيتضاعف 
»وباملناسبة فإنهم يتعاملون بالدوالر والبيزو هي 

العملة احمللية«.
ألن  عديدة  أياماً  حتتاج  ال  »النساء«  وجزيرة 
وعدد  أميال«،   8 تتعدى  وال  صغيرة  »مساحتها 
أنها  لك  تبدو  فهي   ..»12642« يبلغون  سكانها 

للهدوء فقط واالبتعاد عن كل ما يعكر  مخصصة 
صفوك.. هي للتأمل نهاراً والصخب ليالً.

�ل�سباحة برفقة »�جلر�جري«

هنا تستطيع ممارسة الرقص الذي تريد وتهوى 
شريطة أن تكون مجيداً فيه، فاخلطأ في الرقص هنا 
ممنوع بل محرم اجتماعياً. البعض ممن يأتي من 
إلى هذه اجلزيرة، يأكل السمك  »كانكون« صباحاً 
هنا،  األشهر  احلار، وهو  والفلفل  بالبهارات  املليء 
ويذهب  واحملال  املقاهي  بني  يتجول  ثم  ويرقص 
وميتلئ  يأتي  آخر  بعض  مساء،  »كانكون«  إلى 
ملزيد  ليالً  البقاء  بالسمك واملكان مبا فيه، فيفضل 
من السعادة. رغم أن هنالك سفناً مريحة وخاصة 

تأتي وتذهب إلى »كانكون« كل نصف ساعة.
مثالً  تخيل  يدهشك،  ما  جتد  املناطق  هذه  في 
أن جتد نهراً حتت األرض وينتهي به املطاف إلى 
القرش »اجلراجير«  البحر، وأن تسبح مع أسماك 
املفترسة في بحيرة خاصة، وتبقى محتفظاً برباطة 

جأشك و.. ابتسامتك أيضاً. 

لكن مبا أن اجلزيرة اسمها »جزيرة النساء« يحق 
عما  مختلفات  نساء  هنالك  هل  يسأل:  أن  للسائح 
نعرفه عنهن في هذه اجلزيرة الكاريبية الصغيرة..؟ 
دخوالً  وال  سؤاالً  ال  جنرب  لم  نحن  ولكن  رمبا، 
في هذا املوضوع الذي قد يستهويه البعض ويثير 
فضوله. سياحتنا تأخذ منحى آخر مختلفاً كلياً عما 
يبحث عنه الشباب؛ جتذبنا الطبيعة والبيئة، والثقافة 
والفنون، وأمناط حياة الشعوب وجتاربها النوعية، 
و»اخلرافات األرضية« التي تستعرضها اجلغرافيا 
أجمل  أخذ  باإلمكان  حيث  وواٍد،  وكهف  جبل  من 

الصور وأغربها وأكثرها طرافة..أيضاً.

ل عز�ء للرجال

الكاريبية  اجلزيرة  عن  يكفي  ه��ذا  هل  ترى، 
يصيبك  قد  هناك  رأيناه  ما  طبعاً،  ال،  الهادئة؟ 

بالصدمة املؤقتة.. فما هي التفاصيل؟
اخلبر األول: إذا ولدت املرأة فإنها تغادر فراشها 
لتنام في فراش آخر، بينما يذهب الرجل إلى الفراش 
األرواح  لتضليل  والسبب..؟  منها،  ب��دالً  اخلالي 

الشريرة كي ال تؤذي املولود اجلديد!
ذكراً،  مولوداً  امل��رأة  أجنبت  إذا  الثاني:  اخلبر 
فإن ذلك يعد كارثة، ويقام عزاء ملدة أسبوع، مهمة 

الرجل فيه، القيام بخدمة النساء املعزيات!
اخلبر الثالث: أما إذا أجنبت الزوجة مولودة أنثى، 
فإن األفراح تبدأ وملدة أسبوع، رقصاً وأكالً وشرباً، 

والرجل كالعادة يقوم بخدمة »املعازمي«!
التي حتكم مبعنى  املرأة هي  في هذه اجلزيرة، 
الكلمة، هي التي تخرج للعمل وإدارة شؤون األسرة 
واجلزيرة ككل، بينما يبقى الرجل في البيت يقوم 
يستطيع  ال  أنه  حد  إلى  األطفال  ويرعى  بشؤونه 
تناول طعامه قبل أن تأذن له زوجته أو أخته أو أمه 

أو جارته في حالة عدم توفر »حرمي« في املنزل.
املكسيكي  ال��رح��ال��ة  م���ذك���رات  ف���ي  ورد 
كيسرنانديس، إنه».. بحكم التقاليد، ال ميلك الرجال 
واستعمال حريتهم  التفكير  اجلزيرة حق  في هذه 
شؤونه  تدير  أمره  ولية  هي  فاملرأة  يريدون،  كما 
وتسيّر أموره كيفما ترى وتريد«.. يتمنى املرء أال 

تقرأ هذا الكالم »نساؤنا العربيات«..

سياحة
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من هنا وهناك

أطفال إماراتيون ينشدون في افتتاح الدورة الرابعة »ملهرجان طيران اإلمارات لآلداب«، الذي شارك 
فيه أكثر من 100 كاتب وأديب ومفكر من الشرق والغرب. )من املصدر(

مواجهة قوية بني فريقي: »غنتوت وزيدان للبولو« في إطار بطولة »كأس دبي الذهبي 
للبولو«. )من املصدر(

)من املصدر( جيوغرافيك« أبوظبي بعنوان: »سقوط حر من 15000 قدم«. برنامج »اخلارقون - قصص جناة واقعية«، على شاشة »ناشونال مدرب القفز املظلي مايكل هوملز كان موضوع أولى حلقات 

لوحة من لوحات اخلط العربي للفنان القطري 
يوسف أحمد في معرض له في »أرت سبيس« 

»مبركز دبي املالي العاملي«. )من املصدر(

فريق 
»صقور 

اإلمارات« 
يرسم علم 

الدولة 
في سماء 

أبوظبي خالل 
العروض 

اجلوية 
اليومية 
ملعرض 
الطيران 
اخلاص 

مبطار البطني. 
)تصوير: 

عيسى راشد(

سعيد احلاج خالل تدريب عملي على أعمال املراقبة اجلوية في مطار دبي، 
حيث أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن دعمها لبرنامج تأهيل مواطنني للعمل 

كمراقبني جويني في مطار دبي الدولي بالتعاون مع القطاع اخلاص. 
)من املصدر(

املصورة األسترالية شارني ماجري خالل إطالق كتاب »نساء من اإلمارات« 
في دبي، وهو أول كتاب للصور الفوتوغرافية حول الدور الذي تلعبه املرأة من 

مختلف اجلنسيات في تقدم وتطور دولة اإلمارات العربية املتحدة. )من املصدر(

تصميم 
لسيارة 

اختبارية من 
»نيسان« 
عرضت 

خالل 
»معرض 

جنيف 
للسيارات«. 

)من املصدر(
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تزال  الزالزل وال  الزمن شّكلت  عبر قرون من 
بجميع  البشرية  احلياة  تهدد  التي  األخطار  أحد 
عنها  الناجم  الدمار  ضحية  يقع  حيث  مكوناتها، 
اإلنسان والكائنات احلية واملدن واملصانع، وكل ما 

وصلت إليه يد اإلنسان من تطور.
للوقاية منه  وملواجهة هذا اخلطر أو على األقل 
إلى  العلماء  يسعى  املدمرة،  أخطاره  من  واحل��د 
تساعد سكان  قد  التي  والنظريات  الوسائل  إيجاد 
هذا الكوكب على حتاشي الوقوع ضحايا الزالزل 

والهزات األرضية.
ومن هؤالء العلماء جيان لني وهو عالم صيني 
يعمل حالياً في الواليات املتحدة، وكان في الرابعة 
أصدرت  عندما   1973 العام  في  العمر  من  عشرة 
احلكومة الصينية بقيادة ماوتسي تونغ أمراً بضمه 
»مراقبو  باسم  ُعرف  الطلبة  من  علمي  فريق  إلى 

الزالزل«.
وقد أدت سلسلة من الزالزل التي ذهب ضحيتها 
الزالزل  علماء  دفع  إلى  الصني  شرق  في  اآلالف 

َمْن التالي؟
جز الُعلماء. طٌر داهم اليزال ُيثري حرية وعحَ الزل خحَ الزحَ

ترجمة: د. ح�سن توفيق

أبحاثهم  مضاعفة  إلى  لني  ومنهم  البلد  ذلك  في 
يستطيعون حتديد  االستعانة مبراقبني  طريق  عن 
األفاعي  خ��روج  ومواعيد  اآلب��ار  مياه  مستويات 
على  فإنهم سيحصلون  الشتاء،  في  من جحورها 
الكثير من إشارات اإلنذار بوقوع زالزل، األمر الذي 

سينقذ آالف األرواح.
الزالزل  مراقبو  التقط   1974 العام  شتاء  في 
املثيرة للشكوك قرب مدينة هاي  بعض اإلشارات 
شينغ، حيث كانت أعداد ضخمة من الدجاج تتحرك 
كانت  حيث  أعشاشها،  من  الهروب  وحتاول  بهلع 
مستويات املياه منخفضة في اآلبار، كما الحظ علماء 
الزالزل بدء حدوث حركة كأنها زلزال صغير، إال 

أنها سرعان ما توقفت بعد فترة من الوقت.
وكان األمر يشبه ما حدث في العام 1966 عندما 
أدى زلزال عنيف إلى مقتل أكثر من ثمانية آالف 

شخص.
 1975 للعام  فبراير  من  الرابع  صباح  وف��ي 
أصدر مكتب علماء الزالزل حتذيراً بأن على مدينة 

هاي تشينغ أن تتوقع التعرض لزلزال قوي ودعا 
السكان إلى مغادرة منازلهم. وفي الساعة السابعة 
سبع  قوته  زل��زال  ضرب  ذات��ه  اليوم  صباح  من 
درجات املدينة التي سويت باألرض تقريباً، إال أنه 

رغم ذلك لقي نحو ألفي شخص مصرعهم.
عدد  لوصل  مسبق  حتذير  هنالك  يكن  لم  ولو 
الضحايا إلى 150 ألف قتيل، ويعلق لني على ذلك 
قائالً: »وأخيراً أصبح هنالك مركز لتنبؤات الزالزل 
مواطنونا  كان  وقد  الناس،  أرواح  إنقاذ  على  قادر 

سعداء بذلك«.
وقوع  شهد  احل��ادث  لهذا  التالي  العام  أن  إال 
مقياس  على  درجة   7.5 قوته  بلغت  زلزال ضخم 
ريختر، والذي ضرب مدينة تانغ شان التي يقطن 
في  املليون شخص  مليون ونصف  من  أكثر  فيها 
ساعة مبكرة من الصباح، مما أدى إلى مقتل نحو 
كانوا  السكان  معظم  أن  إذ  شخص،  أل��ف   250

يغطون في النوم.
أكثر  من  اللحظات  هذه  »كانت  لني:  ويضيف 

اللحظات ُرعباً في حياتي، وكنت أمتنى لو استطعت 
إنقاذ أرواح من سقطوا بسبب هذا الزلزال«.

يعمل لني حالياً عاملاً في مؤسسة »وودز هول« 
في مؤسسة رسومات احمليط في ماساشوسيتس، 
دراسة  في  فقط  ليس  وقته  معظم  ميضي  حيث 
حركات وردود فعل احليوانات والتيارات الكهربائية 
التي  التقارير  أيضاً  بل  األشجار،  بني  التي حتدث 
مع  املجال  هذا  في  يتعاون  كما  الزالزل،  تتناول 

زميله روس شتاين وهو عالم بيولوجي شهير.
وهناك العديد من اجليوفيزيائيني الذين يصرون 
أن  إال  يتم بشكل عشوائي،  الزالزل  أن وقوع  على 
كل فرد يؤمن بأن ما يحدث بعد وقوع الزالزل ال 
يكون كذلك. ووفقاً لهؤالء العلماء فإن وقوع الزالزل 
في  آخر  زلزال  حدوث  فرصة  إضعاف  إلى  يؤدي 
املنطقة القريبة منه، إال أن ذلك ال يفسر حدوث تبعات 
الواقعة  واجلبال  الصحراء  في  مثلما حدث  الزلزال 

إلى الشرق من لوس أجنلوس في العام 1992.
وقد بدأت سلسلة الزالزل في 23 أبريل، حيث 
ريختر  مبقياس  درج��ة   6.2 قوته  زل��زال  ضرب 
املنطقة القريبة من بلدة جوشوا تري، وبعد شهرين 
 7.3 قوته  زلزال  ضرب  يوليو   28 في  وبالضبط 
درجة منطقة تبعد خمسة عشر ميالً إلى الشرق من 
بلدة الندرز، وبعد مرور أربع ساعات فقط ضرب 

زلزال آخر قوته 6.5 بلدة »بيغ بير«.
الظروف  عندما قام لني وزميله شتاين بتحليل 
احمليطة بتلك الزالزل قررا جتاهل ما ُيعرف بقانون 
املسافات والتعامل مع ما حدث على أنه نوع مختلف 

من الهزات املعروفة باسم توابع الزلزال.
وتضمنت األبحاث والتقارير التي قاما بإعدادها 
الضاغطة  التغييرات  وهما:  رئيسيني  موضوعني 
حيث  ال���زالزل،  وحتفيز  الساكتة،  احلركة  ذات 

أصبحت تلك الكتابات من أفضل وأهم ما كتب عن 
الزالزل خالل عقد من الزمن.

وعادة تكون الصخور األرضية خاضعة لنوعني 
من الضغوط، أحدها ُيعرف بالضغط املُثبت واملُقوى، 
والذي يعمل على دفعها لتلتصق ببعضها البعض، 
املُفتت واملُقّسم، والذي يؤدي إلى  وهنالك الضغط 
انفصال الصخور عن بعضها البعض، ويطلق على 
هذين الضغطني معاً »ضغوط كولومب« على اسم 
عالم فيزيائي فرنسي اشتهر في القرن الثامن عشر 
ووضع بعض النظريات حول هندسة املباني واملواد 
املستخدمة في البناء والتصدعات في قشرة األرض 
التصدعات  تلك  أن  رأى  حيث  املباني،  تلك  أسفل 

تشبه في سلوكها ما يحدث لتوابع الزالزل.
وقد سعى كل من لني وزميله شتاين إلى تطبيق 
شهدته  ال��ذي  الزلزال  توابع  على  كولومب  آراء 
كاليفورنيا، حيث وجدا أن معظم الزالزل حتدث في 
األرضية  القشرة  تغييرات في  التي تشهد  املناطق 

لها، والتي تؤدي إلى زيادة عملية الضغط.
من  واثنان  شتاين  استعان   1997 العام  وفي 
فرصة  هنالك  أن  ووجدوا  كولومب  بآراء  زمالئه 
مدينة  لتعرض  باملائة   12 إلى  نسبتها  تصل  قد 
أنه  إال  عاماً،  لزلزال خالل ثالثني  التركية  إيزميت 
 1999 العام  من  أغسطس  وفي  فقط  عامني  وبعد 

دمر زلزال قوته 7.4 درجة املدينة.
ُيدعى  تركي  جيولوجيا  عالم  قام  الفور  على 
إلى  وإرسالها  حتذير  رسالة  بكتابة  بركة  إيكوت 
تصل  قد  الزلزال  هذا  آثار  بأن  التركية  السلطات 
إلى بلدة »دوزش« التي تبعد نحو ستني ميالً إلى 

الشرق.
التحذير  لهذا  التركية  السلطات  استجابت  وقد 
وأغلقت املدارس املتصدعة في البلدة، وبالفعل في 

نوفمبر من العام ذاته وقعت هزة أرضية في تلك 
املنطقة وأدت إلى انهيار تلك املدارس اخلالية.

وقد اعترف لني وشتاين بعد ذلك بأن ما ُيعرف 
بأمنوذج »ضغوط كولومب« ال ُيفسر عادة جميع 
بعض  أن  إال  األرض،  لها  تتعرض  التي  ال��زالزل 
لديهم  كان  فيلزر  كارين  أمثال  اجليولوجيا  علماء 
االهتمام  بعض  ُتعطي  افتراضاتهم  بأن  اعتقاد 
أنها  يرون  والتي  النشطة،  الضغط  عمليات  لتأثير 
حتفز الزالزل على احلركة والتي تظهر في مناطق 

التصدعات.
إثر الزلزال املُدمر الذي ضرب مدينة »توهوكو« 
علماء  سعى   1999 العام  من  مارس  في  اليابانية 
في  ورد  ملا  واملعارضني  املؤيدين  من  اجليولوجيا 
»ضغوط كولومب« إلى مراقبة وتتبع ما قد يجري 
إلى مائة  التي متتد  املناطق  الزلزال في  من توابع 
ميل من العاصمة طوكيو، إضافة إلى تفسير أسباب 

وقوعها واآلثار املترتبة عليها.
ويقول لني: إن التوقعات بحدوث الزالزل ال تزال 
أن  أن يدركوا  الفعالية، وأن على اجلميع  محدودة 
عالم اجليولوجيا ال ميتلك القوة للغوص إلى باطن 
األرض ملعرفة ما إذا كانت هنالك زالزل على وشك 
احلدوث، ولكن هنالك الكثير من األدلة التي تشير 
إلى أن حدوث زلزال ما في نيوزيلندا سيُحفِّز زلزاالً 
يصيب  قد  زل��زاالً  وأن  اليابان،  ضرب  على  آخراً 
اليابان سيؤثر على كاليفورنيا في الواليات املتحدة.
ويضيف لني: أنه وباقي زمالئه الزالوا يدرسون 
اليابانية والذي  الذي ضرب توهوكو  الزلزال  آثار 
قد يكون سبباً في حدوث تصدعات قد تؤدي في 
املستقبل إلى وقوع زالزل في املناطق اجلنوبية من 
قد  كان صغيراً  مهما  زلزال  أي  إن  حيث  طوكيو، 

تكون له آثار تدميرية هائلة.

علوم و تكنولوجيا
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فقال  وسلم«  عليه  الله  »صلى  بحياته  الله  وأقسم 
)احلجر  َيْعَمُهوَن(  َسْكَرِتِهْم  لَِفي  إِنَُّهْم  )لََعْمُرَك  تعالى: 
اآلية 72( واإلقسام بحياة املقسم بحياته يدل على شرف 
حياته وعزتها عند املقسم بها، وأن حياته »صلى الله عليه 
وسلم« جلديرة أن يقسم بها ملا فيها من البركة العامة 

واخلاصة ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه وسلم.
- وقد وقره الله في ندائه فناداه بأحب أسمائه  وأسنى 
َها الرسول( وهذه  َها النَّبِّي...( و)َيا أَيُّ أوصافه فقال: )َيا أَيُّ
اخلصيصة لم تثبت لغيره، بل ثبت أن كالً منهم نودي 
باسمه فقال تعالى: )َيا آَدُم اْسُكْن( )البقرة - اآلية 35( 
)إِْذ َقاَل الله َيا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْذُكْر نعمتي عليك( )املائدة 
- اآلية 110( )َيا ُموَسى إِنِّي أََنا الله( )القصص- اآلية  
30( )ِقيَل َيا ُنوُح اْهبِْط ِبَسالٍم( )هود - اآلية 48( )َيا 
َداُوُد إِنَّا َجَعلْنَاَك َخلِيَفًة ِفي األَْرِض( )ص - اآلية 26( )َيا 
ْؤيا( )الصافات- اآلية  105.104(  إِْبَراِهيُم َقْد َصدَّْقَت الرُّ
)َيا لُوُط إِنَّا ُرُسُل َربَِّك( )هود - اآلية 81( )َيا َزَكِريَّا إِنَّا 
ُرَك( )مرمي- اآلية 7( )َيا َيْحيَى ُخِذ الِْكتَاَب( )مرمي  ُنبَشِّ

- اآلية 12(.
عبيده  أحد  دعى  إذا  السيد  أن  أحد  على  يخفى  وال 
واألخ��الق  العلية  األوص��اف  من  فيه  وجد  ما  بأفضل 
السنية، ودعا اآلخرين بأسمائهم األعالم التي ال تشعر 
بوصف من األوصاف وال بخلٍق من األخالق، دل ذلك 
على أن منزلة من دعاه بأفضل األسماء واألوصاف أعز 
معلوم  وهذا  العلم.  باسمه  دعاه  إليه ممن  وأقرب  عليه 
بالعرف أن من دعي بأفضل أوصافه وأخالقه كان ذلك 

مبالغة في تعظيمه واحترامه.
الله  باسمه )صلى  ينادونه  أن ال  املسلمني  الله  وأمر 
عليه وسلم( بل ينادونه: يارسول الله يا نبي الله فقال 
َعلُوا ُدَعاَء الرَُّسوِل َبيْنَُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم  الله تعالى: )ال جَتْ
َفلْيَْحَذِر  لَِواذاً  ِمنُْكْم  َيتََسلَّلُوَن  الَِّذيَن  اللَُّه  َيْعلَُم  َقْد  َبْعضاً 
ُيِصيبَُهْم  أَْو  ِفتْنَةٌ  ُتِصيبَُهْم  أَْن  أَْمِرِه  َعْن  ُيَخالُِفوَن  الَِّذيَن 

َعَذابٌ أَلِيمٌ( )النور - اآلية 63(.
قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير عند تفسيرها، 
الله عز  القاسم؟ فنهاهم  أبا  يا  كانوا يقولون: يا محمد، 
وسلم«،  عليه  الله  »صلى  لنبيه  إعظاماً  ذلك  عن  وجل 

وأمرهم أن يقولوا »يا نبي الله يارسول الله«.
- وقد نهى الله أمته أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته 
»صلى الله عليه وسلم« وال يجهروا له بالقول - كما هو 
احلال بني الناس- حتى ال حتبط أعمالهم فقال الله تعالى: 
َها الَِّذيَن آَمنُوا ال َتْرَفُعوا أَْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ  )َيا أَيُّ
بََط  حَتْ أَْن  لِبَْعٍض  َبْعِضُكْم  َكَجْهِر  ِبالَْقْوِل  لَُه  َهُروا  جَتْ َوال 

أَْعَمالُُكْم َوأَْنتُْم ال َتْشُعُروَن( )احلجرات - اآلية 2(.
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي »صلى الله 
عليه وسلم« افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول 
الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالساً في بيته منكساً 
له ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته  رأسه فقال 

فوق صوت النبي »صلى الله عليه وسلم« فقد حبط عمله 
وهو من أهل النار. فأتى الرجل، النبي »صلى الله عليه 
وسلم« فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال موسى: فرجع إليه 
املرة اآلخرة ببشارة عظيمة، فقال: »أذهب إليه فقل له: إنك 

لست من أهل النار، ولكنك من أهل اجلنة«.
وقال ابن الزبير رضي الله عنهما: »ما كان عمر بن 
الله  »صلى  الله  رسول  يسمع  عنه  الله  اخلطاب رضي 

عليه وسلم« بعد هذه اآلية حتى يستفهمه«.
إذا  بأنهم  املسلمني  أمر  وتعالى  العباد سبحانه  ورب 
أرادوا أن يناجوه )صلى الله عليه وسلم( بأن يقدموا بني 
يدي جنواهم صدقة، ثم نسخ ذلك، وأمرهم بالطاعة فقال 
َفَقدُِّموا  الرَُّسوَل  َناَجيْتُُم  إَِذا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها  أَيُّ )َيا  تعالى: 
لَْم  َفإِْن  َوأَْطَهُر  لَُكْم  َخيْرٌ  َذلَِك  َصَدَقًة  َواُكْم  جَنْ َيَدْي  َبنْيَ 
ُدوا َفإِنَّ اللََّه َغُفورٌ َرِحيمٌ <   أَأَْشَفْقتُْم أَْن ُتَقدُِّموا َبنْيَ َيَدْي  جَتِ
َواُكْم َصَدَقاٍت َفإِْذ لَْم َتْفَعلُوا َوَتاب الله َعلَيُْكْم َفأَِقيُموا  جَنْ
َكاَة َوأَِطيُعوا الله َوَرُسولَُه َواللَُّه َخبِيرٌ مِبَا  الَة َوآُتوا الزَّ الصَّ

َتْعَملُوَن( )املجادلة اآليات، 13-12(.
ولد  سيد  وسلم(  عليه  الله  )صلى  محمد  سيدنا  إن 
آدم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
»صلى الله عليه وسلم«: »أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 

وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع«.
قال العز بن عبد السالم: »السيد من اتصف بالصفات 
منهم  أفضل  بأنه  السنية، وهذا مشعر  واألخالق  العلية 
األخالق  من  به  اتصف  فلِما  الدنيا  في  أما  الدارين،  في 

العظيمة«.
األخالق  على  مرتب  اجل��زاء  فألن  اآلخرة،  في  وأما 
واألوصاف، فإذا فضلهم في الدنيا في املناقب والصفات، 
قال  وإمنا  والدرجات.  املراتب  في  اآلخرة  في  فضلهم 
الله عليه وسلم: »أنا سيد ولد آدم« لتعرف أمته  صلى 

منزلته من ربه عز وجل.
يوم  للناس  وسلم«  عليه  الله  »صلى  النبي  وسيادة 
الشرف  من  سيناله  مبا  جلية  واضحة  تظهر  القيامة 
العظيم يوم القيامة، وعلى رأس ذلك الشرف شفاعته في 

أهل املوقف واختصاصه بذلك من بني األنبياء والرسل.
النبي  مع  كنا  قال:  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  فعن 
الذراع  إليه  فرفعت  دعوة،  في  عليه وسلم«  الله  »صلى 
وكانت ُتعجبه- فنهس منا نهسة وقال: أنا سيد الناس 
يوم القيامة، هل تدرون مبن يجمع الله األولني واآلخرين 
الداعي،  ويسمعهم  الناظر،  فيبصرهم  واحد،  في صعيد 
وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس: أال ترون إلى 
يشفع  من  إلى  تنظرون  أال  بلغكم؟  ما  إلى  فيه  أنتم  ما 
لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم. فيأتونه 
الله بيده، ونفخ  البشر، خلقك  أبو  أنت  آدم  يا  فيقولون: 
فيك من روحه وأمر املالئكة فسجدوا لك، وأسكنك اجلنة 
أال تشفع لنا إلى ربك؟ أال ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ 
وال  مثله،  قبله  يغضب  لم  غضباً  غضب  ربي  فيقول: 

السراج المنير )2/2(

ي�سرنا ا�ستقبال ا�ستف�ساراتكم عن اأي اأمٍر من االأم�ر ال�سرعية، و�سيت�ىل االإجابة عنها الدكت�ر عمر عبد الكايف.

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

فيه  �صي�صل  الذي  اليوم  يف  �ص�أ�صوم  �ص�ملً�  ولدي  ع�د  اإن  نذرت  �س- 

فوافق يومً� يحرم فيه ال�صي�م فم�ذا اأفعل؟

- من نذر صيام يوم ُقدوم غائب فوافق قدومه يوماً يحرم صيامه بأن كان 
يوم عيد فطر أو أضحى، أو كان يوماً من أيام التشريق، أو صادف قدومه وقت 
حيض الناذرة أو نفاسها أو نحو ذلك، فقد اختلف الفقهاء فيما يلزم الناذر في 

هذه احلالة على أربعة آراء.
الرأي األول: يرى أصحابه أن هذا الناذر ال يلزمه شيء وال جتب عليه كفارة، 
روي هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، إذ قال فيمن نذر صوم يوم فوافق يوم 
فطر أو أضحى أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم-  عن صوم هذا اليوم،وعدم لزوم شيء بهذا النذر هو مذهب املالكية 

والشافعية وهو مخرج في مذهب احلنابلة.

الرأي الثاني: يرى من ذهب إليه أن من نذر ذلك فنذره منعقد صحيح، إال أنه 
ليس له أن يصوم هذا اليوم، وإمنا يصوم يوماً مكانه، وال كفارة عليه وهذا قول 

احلسن البصري واألوزاعي وأبي عبيد وقتادة. وقال به أبو يوسف.
الرأي الثالث يرى أصحابه أن من نذر ذلك فنذره منعقد صحيح، إال أنه ال 
يصوم هذا اليوم وإمنا يصوم يوماً مكانه، وتلزمه كفارة ميني، وهو قول احلكم 
نذر صوم  فيمن  قال  أنه  أبي سليمان وروي عن عطاء  بن  عتيبة وحماد  بن 
شوال إنه يفطر يوم الفطر، ثم يصوم يوما مكانه من ذي القعدة، ويطعم مع 

ذلك عشرة مساكني.
وهذا االجتاه هو رواية عن أحمد وقول أكثر احلنابلة.

الرأي الرابع: يرى من ذهب إليه أن هذا النذر منعقد صحيح، وأن الناذر إن 
صام هذا اليوم احملرم صيامه صح صومه وأجزأه عما نذر، وهو ما عليه مذهب 

احلنفية في صوم يومي العيدين ورواية عن أحمد في ذلك.

97العدد 496 أبريل 962012 العدد 496 أبريل 2012

إشراقات إيمانية

�صيادة النبي »�صلى اهلل 

عليه و�صلم« للنا�ص يوم 

القيامة تظهر وا�صحة

 جلية مبا �صيناله

من ال�صرف العظيم

فعصيت،  الشجرة  عن  ونهاني  مثله  بعده  يغضب 
نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، أذهبوا إلى نوح.

فيأتون نوحاً فيقولون: »يا نوح أنت أول الرسل 
إلى أهل األرض، وسماك الله عبداً شكوراً، أما ترى 
ما نحن فيه؟ أال ترى إلى ما بلغنا؟ أال تشفع لنا إلى 
يغضب  لم  غضباً  اليوم  غضب  ربي  فيقول:  ربك؟ 
قبله مثله، وال يغضه بعده مثله، نفسي نفسي، ائتوا 
النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني، فأسجد حتت 
العرش، فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفَّع، 

وَسْل تعطى«.
من  وأول  الصراط  على  يجيز  من  أول  وهو   -
يقرع باب اجلنة وأول من يدخلها. وهذه األمور مما 
باقي  عليه وسلم« عن  الله  النبي »صلى  بها  خص 
األنبياء السابقني. ففي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه  قال: »إن ناساً قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا 

يوم القيامة؟...« احلديث.
وفيه »ويضرب الصراط بني ظهري جهنم، فأكون 

أول من يجوز من الرسل بأمته؟« احلديث.
عليه  الله  النبي)صلى  صحابة  الله  وّق��ر  ولقد 
وسلم( فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
قام رسول الله »صلى الله عليه وسلم« يصلي من 
الليل، قال: فقمت وتوضأت أصلي خلفه فأخذ بيده 
فجعلني حذاءه فخنست، )أي انقبضت( فقمت خلفه 
خلفه،  فقمت  فخنست  حذاءه  فجعلني  بيدي  فأخذ 

وسلم-  عليه  الله  صلى   - الله  رسول  فانصرف 
فقال: »مالي كلما جعلتك حذائي خنست؟«.

قال: فقلت له: »ال ينبغي ألحد أن يصلي حذاءك 
وأنت رسول الله.

قال: فدعا الله أن يزيدني فهماً وِعلماً«.
»إن  قال:  عنه  الله  رضي  مالك  بن  أنس  وعن   
أبواب النبي - صلى الله عليه وسلم- كانت تقرع 

باألظافير«.
وعن املغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: »كان 
وسلم-  عليه  الله  صلى   - الله  رس��ول  أصحاب 

ليقرعون بابه باألظافير«.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: »كان رسول 

في  معنا  يجلس  وسلم-  عليه  الله  صلى   - الله 
املسجد يحدثنا فإذا قام، قمنا حتى نراه، وقد دخل 

بعض بيوت أزواجه...« احلديث.
قال:  عنه  الله  رضي  مسعود  بن  الله  عبد  وعن 
»ملا كان يوم بدر فذكر احلديث في األسارى وذكر 
قول عمر في قتلهم فقال ابن مسعود قلت: يارسول 
الله إال سهل بن بيضاء فإني سمعته يذكر اإلسالم 
فما  عليه وسلم-  الله  الله - صلى  فسكت رسول 
رأيتني في يوم بدر أخوف أن تقع علي حجارة من 
السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم- إال سهل بن بيضاء«.
وعن أبي رمثة قال: قدمت املدينة ولم أكن رأيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فخرج وعليه 
الله  والله رسول  هذا  البني  فقلت  أخضران  ثوبان 
ابني يرتعد هيبة  الله عليه وسلم- فجعل  - صلى 

لرسول الله - صلى الله عليه وسلم«.
وعن أبي جري جابر بن سليم قال: »رأيت رجالً 
يصدر الناس عن رأيه ال يقول شيئاً إال صدروا عنه، 
الله  الله - صلى  قالوا: هذا رسول  قلت: من هذا؟ 

عليه وسلم« احلديث.
الله عنهما قال: »لقد  وعن أنس بن مالك رضي 
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- واحلالق 
يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة 

إال في يد رجل.
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عزيزي القارئ.. نضع بني يديك سؤالني أجب عنهما بالشكل 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

�ل�سوؤ�ل �لأول وجائزته : قلم فاخر

٭ يف اأي عام  ظهرت اأوىل دوريات ال�سرطة 

على ظه�ر اجلياد يف اأب�ظبي؟ 

- أبريل عام 1958   -أبريل عام 1960   - أبريل عام 1962

�ل�سوؤ�ل �لثاين وجائزته : قلم فاخر

٭ ماذا تعني كلمة »الترباه« يف القام��ض االإماراتي ال�سعبي؟

الفائز بالسؤال األول العدد »495«
فاطمة خليفة را�سد

الفائز بالسؤال الثاني العدد »495«
اأحمد حممد بن هادي

حل مسابقة العدد »495«
حل السؤال األول:  في مارس عام 1992

الصاحلة  الباردة  املياه  الكوز حلفظ  يستخدم  الثاني:  السؤال  حل 
للشرب وهو عبارة عن إناء فخاري.

كوبون �ل�سوؤ�ل �لأول �لعدد )496(

كوبون �ل�سوؤ�ل �لثاين �لعدد )496(

مسابقة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل

حتت�ي هذه ال�سبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�سم

اإىل 9 خانات �سغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات باالأرقام اللزم��ة من 

1 اإىل9، �سرط عدم تكرار الرق��م اأك��ث���ر من مرة واحدة يف كل مرب���ع كبري 
ويف كل خط اأفقي وعم�دي.

سودكو

4 7 3

7 1 2 8 9

2 6 4 7

1 5 7

3 6 2

5 9 8

5 8 6 3

8 4 3 6 1

3 9 2

نزهة

اأجب عن مرادف ومعاين الكلمات

 ح�ل مركز الدائرة اقراأ كلمة مطل�ب معرفتها.

المثمن

1- عشب.
2- مساواة.

3- زاد االشتعال.
4- جسد.

5- أنكر.
6- إمارة خليجية.

7- مملكة عربية قدمية.
8- ظهر الزرع.

من أنواع احملاكم
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ما هي
مشكلتك؟

هذا الباب ه� خدمة تقدمها 

»999« لقرائها الذين لديهم 

اأ�سئلة اأو ت�ساوؤالت عن 

اجل�انب النف�سية التي ميرون 

فيها وكذلك لتثقيف القارئ 

باجل�انب النف�سية

 للحياة االأُ�سرية والعملية.

 يرجى اإر�سال اأ�سئلتكم وا�ستف�ساراتكم 

 و�سيتم التعامل ب�سرية تامة مع ه�يات القراء  

الربيد االلكرتوين:

  araa999@gmail.com
رقم الفاك�ض:

+9712 4194499

اإعداد: اأماين اليافعي

القارئ 
سالم محمد 
من العني
 يسأل عن 
صفات املدير 
السلبي، وكيف 
ميكن متييزه عن 
املدير احلازم 
واجليد؟    

للتوا�شل
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اخلبراء،  من  ع��دد  التساؤل  ه��ذا  على  يجيب 
األخصائي  الرئيسي  جمال  أحمد  بالدكتور  ونبدأ 
املظاهر  إن  يقول:  الذي  الشخصيات،  حتليل  في 
إذ  العمل  في  السلبي  املدير  على  تدل  السلوكية 
الشخصية  بقوة  املدير  يتصف  أن  املفترض  من 
بثقة  متمتعاً  يكون  وأن  املسؤولية  ل  حتمُّ في 
فهذه  الصائبة،  القرارات  التخاذ  بالنفس  عالية 
السمات هي أهم ما مييز املدير الناجح ألنه مخول 

بتفويض واتخاذ القرارات. أما املدير السلبي فيشعر 
باإلحراج الشديد عندما يصطدم مبواقف محرجة 
تكون  ما  غالباً  قرارات  عنه  فتصدر  املوظفني،  من 
خاطئة، فيتغير سلوكه في هذه احلالة إلى تصادم، 

ويصل أحياناً إلى العدوانية.
الضعف  العمل  في  السلبي  املدير  على  ويغلب 
في إدارة وحتديد األولويات، وعدم وجود وقت أو 
فراغ حلياته العائلية واخلاصة، والتسرع في اتخاذ 

القرارات غير املدروسة. وأما عن إستراتيجيته في 
إجرائية  أهداف  وضع  في  ضعيفاً  فيكون  العمل 
يوم  كل  ويعمل  اإلستراتيجية،  باألهداف  مرتبطة 
بيومه وذلك لهمه بسد النقص في هذا اليوم )وبكرة 
إستراتيجية  خطة  لديه  ليست  فهو  يفرجها(،  الله 
أنه  إلى  باإلضافة  عليها،  ويسير  يتبناها  واضحة 
روتيني بحت إلى حد االنغالق ويرّكز على تصيُّد 

أخطاء اآلخرين.
يستخدم  أن  واملتسلّط  السلبي  املدير  ويحب 
في  يحدث  خطأ  أي  في  واالتهام  الهجوم  أسلوب 
العمل، وقراراته متناقضة، وإذ حصلت أي مشكلة 
جتده متوتراً ويظهر عليه التعب واإلعياء فينعكس 
والزجر  التعنيف  الى  فيلجأ  موظفيه  على  تصرفه 
واإلنذارات، وهذا ما يؤدي الى خلق شعور باإلحباط 
واالزدراء لدى املوظف، وبالتالي يؤدي الى ضعف 
من  والتهرب  األداء  كفاءة  في  وتدني  اإلنتاج  في 
اليومية  اإلج��راءات  في  األخطاء  وارتكاب  العمل 
والالمباالة  الربحية  االستثمارات  أو  واخلدمية 
الوالء  للمؤسسة وضعف في  العامة  الصورة  في 
في  واإلب��داع  التميز  في  شديد  وتراجع  الوظيفي 

العمل وااللتصاق بالعمل الروتيني اململ.
من  السلبي  املدير  حتديد  ميكن  العموم،  على 

خالل عشر صفات عامة هي:
1- يكلف اآلخرين مبهام العمل بدالً من القيام 
مبوازنة األعباء فهذا السلوك يسمح بتحويل االنتباه 

عنه في حالة الفشل.
2- يختصر اإلجابات بنعم بدالً من اإلسهاب في 

شرح األسباب.
عن  الشخصية  حياته  فصل  يستطيع  ال   -3
حياته املهنية ولهذا نراه يأتي إلى العمل مع مشاكله 

الشخصية.   
4- هو مدير إلدارة األزمات فقط ويفتقد ملواهب 

التخطيط.
5- يدأب على إهانة املرؤوسني ضمن املجموعة.
6-  يخلق بيئة حيث األخطاء غير مقبولة على 

اإلطالق.
7- ال يقدم الدعم للمرؤوسني عند الفشل.

وليس  العمل  في  املجتهد  املوظف  يشجع   -8
املوظف الذكي.  

بالدوام  االلتزام  مبدى  املوظف  على  يحكم   -9
وليس باألداء.  

10- يكون شخصية مختلفة متاماً أمام رؤسائه. 
وبالنسبة للمدير الناجح فإن أبرز صفاته وفقاً 

للدكتور أحمد الرئيسي هي:
> يتبع األسلوب األمثل في التعامل مع املوظفني
>  يقّدر اإلبداع والتميز اإلنتاجي لدى املوظف

> يلجأ إلى التقدير واملشاركة والتفويض واحلب 
والتسامح.

> يشارك املوظفني أفراحهم وأتراحهم.
> يتقبَّل النصيحة من املوظف. 

> يعمل على نشر ثقافة العمل اجلماعي.
ويرى الدكتور أشرف محمد دوابة رئيس قسم 
العلوم اإلدارية واملالية في كلية املجتمع في »جامعة 
الشارقة« أن أهم ما مييز املؤسسة هو توفير املدير 
الناجح واملتعاون الذي يعود بالنفع على املؤسسة 
في  اإلنسانية  باألخالق  متتعه  خالل  من  وذل��ك 
أن  املدير  الواجب على  املوظفني. ومن  التعامل مع 
ويحّفز  العمل  داخل  الوظيفي  الرضا  أجواء  يهيئ 
العاملني على اإلبداع والنجاح والتعلُّق بالعمل، وأما 
عكس ذلك فيؤدي إلى خلق أجواء مشحونة بالتوتر 
فن  يتبع  ال  الذي  فاملدير  اإلجناز،  وعدم  والقلق 
اإلدارة الدميقراطية هو غير كفؤ وغير مؤهل لهذا 
املوقع. ويجب على املدير األخذ بعني االعتبار رضا 
العاملني معه من خالل املساواة وعدم التميز بينهم.

ل أن يتعامل املوظفون مع املدير السلبي   ويفضَّ
ومحافظة  العمل،  على  والتركيز  شديدة  برسمية 
املوظف على نزاهته واستقامته، والتواصل مع املدير 
ومواجهته إذا لزم األمر، وإن لم يلزم فاألفضل عدم 
االلتفات إلى مزاجية هؤالء املدراء وتقلباتهم، وتوقع 
املشكالت احملتمل وقوعها ومحاولة جتنبها قبل أن 

تصبح حقيقًة واقعة.
ومن جهتها، واعتماداً على خبرتها العملية، تعتبر 
»مدرسة  مديرة  احلمادي  خلفان  محمد  سكينة 
هو  السلبي  املدير  أن  األساسي  للتعليم  النزهة« 
وذلك  املؤسسة،  أهداف  حتقيق  يستطيع  ال  الذي 
ألنه يضفي طاقاته السلبية  جميعها على العاملني 
ويتخذ القرارات املهمة والصعبة التي تأتي باملضرة 
اآلخرين  آلراء  يستمع  أن  دون  من  املوظفني  على 
فهو ال يستمع إال لفكرة سلبية واحدة في ذهنه، مما 
يسبب اإلحباط والتراجع  لدى املوظفني ويقتل روح 

املبادرة واالجتهاد واإلبداع.
كما يتصف املدير السلبي بتقلبات املزاج ويكون 
يرى  إنه  حيث  ودكتاتورياً  قراراته  في  عادل  غير 
بآرائهم  يأخذ  وال  اآلخرين،  من  أفضل  نفسه 
يلتفت  أن  دون  العمل  إجناز  على  دائماً  وتركيزه 
ما  يقّدر  وال  ومتطلباتهم،  املوظفني  احتياجات  إلى 
املدير  ويفتقد  وإجن��ازات.  جهود  من  به  يقومون 
السلبي جلانب التواصل اإليجابي املثمر بينه وبني 
موظفيه مما يؤدي إلى تقليل إنتاجية العمل، وتعامله 

مع موظفيه يكون رسمياً للغاية.

أما املدير الناجح، فيفترض أن يتصف باملسؤولية 
وُحسن اخللق، وأن يستطيع كسب احترام اآلخرين 
ويوجههم نحو األهداف كي يقبلوا على العمل وهم 
في أحسن حال، وأن يكون قدوة حسنة فال يأمر 
بشيء إال أن ينفذه قبل املوظفني وال ينَهى عن شيء 
إال ويكون هو أول من يبتعد عنه، فمثالً ال يعقل أن 
يطالب موظفيه بااللتزام مبواعيد العمل وهو دائم 

التأخر. 
كذلك ال بد على املدير الناجح أن يكون دميقراطياً 
فيشرك اآلخرين، ألن الشورى لها تأثير كبير على 

املرؤوسني بكسب والئهم ومحبتهم .
كما أن احلكمة والفطنة من الصفات املطلوبة في 
إذا أدرك  املوظفون بأن املدير  الناجح، ألنه  املدير 
شخصية حكيمة وفطنة زادت ثقتهم به وارتفعت 

معنوياتهم وزاد إقبالهم على العمل.
ويراعي  صبوراً،  يكون  أن  املدير  على  ولكن 
جاهداً  ويحاول  موظفيه،  بني  الفردية  الفروق 
مبادراً،  يكون  وأن   املهنية،  احتياجاتهم  يلبي  أن 
العمل  على  اآلخرين  حتفيز  هي  الذاتية  فاملبادرة 

واالجتهاد.
املهارات  الناجح  املدير  ميتلك  أن  يجب  كما 
القيادية واألساليب احلديثة في اإلدارة حتى يواكب 

املجريات وكل ما هو جديد. 
رؤية ورسالة  اإليجابي  املدير  أن يضع  ويجب 
على  املوظفني  مع  بالتشاور  ملؤسسته  واضحتني 
للتنفيذ  وقابلة  هناك خطة عمل واضحة  تكون  أن 
ضمن اإلمكانات املتاحة وتشكيل فرق عمل متعاونة 
متعاوناً  وقائداً  الفريق  هذا  من  واحداً  هو  ويكون 
والتواصل  والتميّز  اإلب��داع  على  يشّجع  ومبادراً 
مجريات  على  ويشرف  موظفيه،  مع  باستمرار 
وإيجاد  األهداف  تقدمهم في حتقيق  العمل ومدى 

البدائل للوصول إلى أفضل النتائج.

د. أشرف دوابة سكينة احلمادي د. أحمد الرئيسي

صفات 
تعرف بها

 المدير السلبي
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أن املريض يصاب بسوء امتصاص لفيتامينات )أ( 
املوجود في  الالكتوز  و)د( و)ه�( و)ك(، ولسكر 

منتجات احلليب.

�لأعر��ض و�لت�سخي�ض 

وعن أبرز األعراض السريرية لهذا املرض، تشير 
القيء،  و  الوزن،  فقدان  تشمل:  أنها  إلى  الهاجري 
واإلسهال أو اإلمساك، والغازات، والنفخ، وانتفاخ، 
وألم في البطن، وفشل النمو، والتعب املزمن، واأللم.
وعن كيفية تشخيص هذا املرض، تلفت إلى أن 

يزداد في هذا العصر عدد املصابني مبا يعرف 
التهابي  اضطراب  وهو  القمح،  حساسية  مبرض 
الذين  لألشخاص  الدقيقة  األمعاء  يصيب  مزمن 
احلساسية  لهذه  ووراث��ي  جيني  استعداد  لديهم 
التي حتدث بسبب تناول بروتينات معينة تعرف 
باسم »اجللوتني« وتوجد بشكل طبيعي في بعض 
احلبوب خصوصاً القمح أو عند خلط دقيق القمح 

مع السوائل كاملاء )عجني اخلبز(.
املهمة  الغذائية  امل��واد  من  هو  القمح  أن  ومبا 
تقدمي  إلى  احلاجة  تبرز  اإلنسان،  ومنو  لصحة 

صحة و تغذية

اإعداد: با�سل ثريا

وتقدم أحالم الهاجري ملرضى حساسية القمح وصفة خالية من اجللوتني:
 

�ملقادير:

> ¼ كوب زيت.
> 1 ملعقة صغيرة خل.
> 1 و 1/8 كوب ماء.

> 3  و1/3 كوب من الطحني ) وهو عبارة عن 2 كوب من طحني األرز األبيض و3/2 كوب 
من طحني نشاء البطاطا و3/1 كوب من طحني التابيوكا(.

> 3 مالعق كبيرة سكر.
> ½1 ملعقة صغيرة من خميرة جافة نشطة.

طريقة �لإعد�د: 

1. تضاف املكونات السائلة في اخلالط،وتخلط جيداً.
2. توضع املكونات اجلافة في وعاء آخر، وتخلط جيداً.

3.  تضاف املكونات اجلافة إلى السائلة بالتدريج وبثبات،وتخفق باخلالط ملدة 5 إلى 7 دقائق أو 
بقوة اليد لضمان بقاء اخلليط متجانساً، وتكون العجينة بقوام عجينة حلوى )كيك( غليظة.
4.  توضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت أو الدهن، وتغطى،وتوضع في مكان دافئ 

حتى تتخمَّر ويزداد حجمها.
5. توضع في فرن سبق تسخينه إلى 375 درجة »فاهرنهايت« ملدة 53 دقيقة.

ى سطح العجينة بورق أملنيوم، ويخبز ملدة 20 دقيقة أخرى. 6. ُيغطَّ

و�شفة خالية من اجللوتني

نصائح غذائية ملرضى حساسية القمح.
التغذية  أخصائية  الهاجري  أح��الم  وتوضح 
أبوظبي  »شركة  ب��إدارة  »املفرق«  مستشفى  في 
حساسية  مرض  )صحة(أن  الصحية«  للخدمات 
القمح قد يحدث في أي مرحلة من عمر اإلنسان 
الشيخوخة،  مرحلة  وحتى  الطفولة  مرحلة  منذ 
لدى  عاملياً  امل��رض  هذا  ح��دوث  نسبة  وتتراوح 
األطفال ما بني 0.33 و1.06%، ولدى البالغني ما بني 
0.18 و1.2%، أما لدى مرضى السكري ومتالزمة 
»تيرنر« ومتالزمة »داون« فتتراوح نسبة اإلصابة 

ما بني 5 و%10.
أح��الم  جتيب  امل���رض،  ن��ش��وء  كيفية  وع��ن 
الهاجري انه لدى تناول مادة »الغليادين« املوجودة 
أنزميات  تقوم  القمح،  خصوصاً  احلبوب  في 
بروتني  تركيبة  بتعديل  »الترانسجلوتامينيز« 
»الغليادين« مما يسبب قيام اجلهاز املناعي في جسم 
اإلنسان مبهاجمة أنسجة األمعاء محدثاً التهابا فيها 
يؤدي إلى تدمير الزغب املبطن لألمعاء الذي يقوم 
بامتصاص الغذاء،مما يجعل السطح املبطن لألمعاء 
شبه أملس ويؤدي إلى سوء امتصاص للغذاء، كما 

األعراض السريرية تلعب دوراً مهماً في تشخيص 
الطبيب  طلب  خالل  من  القمح  حساسية  مرض 
املعالج فحوصات مخبرية للدم أو فحصاً إشعاعياً 
لوظائف  فحصاً  أو  الهضمي،  للجهاز  تنظيراً  أو 

الكلى والكبد.

حمية عالجية

حساسية  مرض  عالج  في  التغذية  دور  وعن 
القمح، ترى الهاجري أن احلمية الغذائية اخلالية من 
بروتني اجللوتني هي أساس عالج هذا املرض، وأن 
على املرضى الصبر عند اتباع هذه احلمية ألنها قد 
ثانية  هذا من جهة،ومن جهة  العمر  تستمر طوال 
املواد  من  كثير  في  اجللوتني  مادة  وجود  بسبب 
ثانية،  جهة  من  والنقانق  املعلبة  كاللحوم  الغذائية 
األطفال منهم  والبد من تزويد املرضى خصوصاً 

بالفيتامينات واحلديد في حال نقصها لديهم. 
وتضيف: أن األطعمة التي تنصح هؤالء املرضى 
والكتان،  والذرة،  السوداء،  احلنطة  هي:  بتناولها 
والعدس(،  والبازالء  اجلافة  )الفاصوليا  البقوليات 
ودقيق  واألرز،  والبطاطا،  واملكسرات،  والدخن، 
وفول  والبذور،  الساغو،  نخل  لب  من  نشوي 

الصويا، والتابيوكا، أما األطعمة التي تنصح بتجنبها 
فهي: أي أطعمة حتتوي على القمح أو الشعير أو 
حبوب اجلاودار أو الشوفان )ما لم تكن خالية من 
موجودة  الغذائية  املواد  هذه  أن  علما  اجللوتني(، 
واملعكرونة، وحبوب  اخلبز،  الطحني ومنتجات  في 

اإلفطار، والكعك، والبسكويت.

طعام خا�ض بالأطفال �ملر�سى

إلى  التغذية  أخصائية  الهاجري  أحالم  وتشير 
صعوبة  يجدون  واألمهات  اآلب��اء  من  الكثير  أن 
املصابني  ألطفالهم  خاصة  طعام  قائمة  في وضع 
في  الطفل  رغبة  بسبب  القمح  حساسية  مبرض 
تناول األطعمة احملتوية على اجللوتني مثل حبوب 
والبسكويت، وتنصحهم مبراجعة  والكعك  اإلفطار 
أخصائي تغذية لوضع قائمة طعام خاصة بأطفالهم 
املرضى تكون خالية من اجللوتني، وتعلُّم أساليب 
وتثقيفه  األطعمة  هذه  عن  باالبتعاد  الطفل  إقناع 
مصاباً  الطفل  كان  املنع،وإذا  يتقبَّل  حتى  مبرضه 
األول،فيجب  النوع  من  السكري  مبرض  أيضاً 
مراعاة الغذاء املناسب له للمحافظة على سكر دمه 

من االرتفاع. 

نصائح غذائية
لمرضى

حساسية القمح



بهدف تعزيز تواصلها مع كافة أفراد املجتمع، عقدت منشآت رشكة أبوظبي للخدمات الصحية )صحة(، اليوم )20 
مارس 2012( جلساتها الفصلية املفتوحة ضمن دورتها الثالثة ملبادرة »مسؤول«. واستقبلت ثالث جلسات مبادرة 
»مسؤول« 730 مريضاً، حيث أتيحت لهم فرصة التفاعل املبارش مع صناع القرار واملسؤولني يف مستشفيات )صحة( 
واملنشآت التابعة لها لتقييم أدائها من جهة، والتعرف عىل آرائهم حول الرعاية الصحية التي يتلقونها من جهة أخرى.

املقرتحات  من  العديد  )صحة(  تلقت مستشفيات  كبرياً، حيث  نجاحاً  املبادرة  من  والثانية  األوىل  الدورة  وحققت 
املفيدة، والتي تم تنفيد قرابة 155 مقرتح منها يف مختلف املستشفيات. وشهدت الدورة الثالثة تخصيص أماكن لذوي 
االحتياجات الخاصة يف نادي أبو ظبي الريايض، القاعة الفضية ومرسح مؤسسة زايد للرعاية االنسانية يف مدينة زايد 

ويف فندق آيال، العني.

وقال خليفة الكتبي، نائب املدير التنفيذي للعمليات يف رشكة )صحة(: »من خالل هذه املبادرة، نتطلّع إىل تأسيس 
قنوات واضحة تساهم يف التعرف عىل آراء الناس مبوضوعية، و يعود ذلك إىل إمياننا بأهميّة أراء الجمهور واملرىض يف 
تحسني مستوى الرعاية الصحيّة والخدمات املقّدمة. ويتمحور دور هذه املبادرة حول فهم احتياجات املرىض وسامع 

مستشفيات رشكة صحة تقابل 730 مريضاً 
يف دورتها الثالثة ضمن جلسات مبادرة »مسؤول« 

آرائهم وأفكارهم والتي بدورها تساعدنا عىل بناء منوذج خدمات صحيّة عايل املستوى يلبّي احتياجات املرىض ويرتقي 
إىل مستوى تطلعاتهم.« 

وأضاف الكتبي: »نلتزم يف رشكة )صحة( بتطوير نظام رعاية صحية ذات مستوى عاملي يف أبوظبي، وندرك أن التميز 
يتطلب روح الشفافية والتعرف عىل آراء املساهمني واملرىض، وتأيت مبادة »مسؤول« كجزءاً من هذه املهمة.«

ومن املتوقع اطالق الجولة القادمة من مبادرة “مسؤول” يف غضون االشهر الستة املقبلة حيث ستقوم رشكة )صحة( 
مبراجعة ومناقشة وتقييم املقرتحات والعمل عىل تنفيذ ما أمكن منها ملواصلة تطوير نظام رعاية صحية ذات مستوى 
مختلف  يف  الثالثة  الدورة  اجتامعات  عقدت  الخاصة  االحتياجات  لذوي  املخصصة  األماكن  اىل  وباالضافة  عاملي. 
مستشفى  الرحبة،  مستشفى  الكورنيش،  مستشفى  الطبية،  خليفة  الشيخ  مدينة  ذلك  يف  مبا  )صحة(  مستشفيات 
املفرق، مستشفى توام، مستشفى العني، ويف الغربية مستشفى مدينة زايد واملرفأ والسلع وغيايث، باالضافة إىل ذلك 
الخارجية يف كل من مركز املويجعي الصحي لتغطية  العالجية  الخدمات  تم تنضيم جلستني لتشمل جميع مراكز 

مالحظات الجمهور يف مدينة العني ومركز خليفة أ لتغطية العيادات يف مدينة أبوظبي. 
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في
المقص

معل��ق ريا�س���ي

تشهد 
الساحة الرياضية حالة من التأهب والترقب استعداداً لتجربة دميقراطية 
أهداف ومالمح مختلفة  الرؤى، معتمدة على  تختلف عن سابقتها في 
أكثر  وتفعيل  تطبيق  أمام  املجال  تفسح  وقوانني  ونظم  معايير  وفق 
لالنتخابات التي ستشهدها االحتادات الرياضية بعد أن أنهت دورتها 
السابقة وتستعد للدورة اجلديدة التي بات معها طموحنا أكبر وسقف تطلعاتنا يرتفع وآمالنا 
بإجنازات إقليمية وقارية يكبر، لم ال ونحن منلك املال والبنية التحتية التي قد ال تتوفر لدى 

الكثير من الدول التي تزين أعناق رياضييها امليداليات مختلفة األلوان واملسميات.
وهذا بالطبع ال يتحقق إال وفق استراتيجيات ورؤى لتحقيق األهداف املرجوة، وهذا كله ال 
يأتي من فراغ ، بل وليد أفكار لعناصر إدارية خالقة ومتميزة. ولألسف، فما شاب املرحلة 
املاضية أن أغلب العناصر لم يكن لها دور إيجابي وفعال مما أثر على منظومة العمل اإلداري، 
ويعود السبب إلى أن األندية في السابق كانت تقوم بترشيح العناصر التي تود التخلص منها 
لتبتلى بها االحتادات والهيئات الرياضية، وهي الواجهة احلقيقية للرياضة اإلماراتية ومقياس 

التطور من خالل برامج املسابقات أو نتائج املنتخبات. 
باختيار  تقوم  أن  لألندية  بد  فال  ثمارها،  وحصد  األهداف  حتقيق  إلى  نتطلع  كنا  وإذا 
وترشيح أفضل العناصر خلوض االنتخابات القادمة، وضرورة أن تبتعد تلك العناصر التي 
ال جتد في نفسها القدرة على العطاء لتفسح املجال أمام الكوادر الشابة التي تتطلع إلى حتمل 
املسؤولية، خاصة أن املرحلة املقبلة تتسم بالطموح، وهذا لن يتحقق إال بوجود عناصر فعالة 

بأفكارها ومبادراتها اخلالقة املبدعة مع املزج بني اخلبرة وروح الشباب.
إن املرحلة القادمة هي مرحلة التحديات التي يتوجب على اجلميع التعاون لتحقيق األهداف 
والرؤى والوصول إلى الغايات، أال وهي تفعيل وتطوير الرياضة وحتقيق اإلجنازات التي 

شحت في الفترة األخيرة. 
إن رياضتنا هي مسؤولية اجلميع ال مسؤولية فرد وال هيئة، بل هي منظومة جتتمع فيها 
للشباب  العامة  والهيئة  األوليمبية  واللجنة  واالحتادات،  األساسية-  القاعدة  -وهي  األندية 

والرياضة، وهي املظلة التي يقف حتتها اجلميع.. 

ولكم حتياتي..

االنتخابات
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»التحليل« الرياضي.. 
ر وأشياء أخرى! ضغط وسكَّ

اإثارة و�سجيج ومتثيل ..اأم معل�مة وتقرير فني حمايد؟

كثُرت برامج التحليل الرياضي املثيرة والتي 
أخذت في الظهور على أكثر من شاشة ومحطة 
الكثير  واجته  األخيرة،  السنوات  في  فضائية 
منها ألسلوب اإلثارة والصوت العالي والتركيز 
على تناقضات »دورينا« في جميع املنافسات. 
فاملعروف عن التحليل الرياضي أنه عبارة عن 
العلمي  بالتحليل  يتناول  وحيادي  فني  تقرير 
الالعبني  عطاءات  واألسانيد  باحلقائق  املدعوم 
أو احلكام أو الفريق في مسابقة للتوصل إلى 
في  احمللل  أو  الناقد  ملموسة ونصائح  حقائق 
اإلسهام  هدفها  وإداري��ة  فنية  توصيات  شكل 
الفعلي في حتقيق أو تصحيح مسارات الالعبني، 
الورق  على  املكتوبة  األه��داف  هذه  كل  ولكن 

أغلبها  الرياضية  قنواتنا  التحليلة في  والبرامج 
وتطول  األص��وات  فيها  وتعلو  الطرح  عاطفي 
ولكنها  متنوعة،  مواضيع  في  عديدة  لساعات 
ُتركز بصريح العبارة على اإلثارة وتتشابه في 
الكثير من األحيان مع بعض البرامج السياسية 
الكلمات  عن طريق  الضيوف  فيها  يتقاتل  التي 
األحيان  بعض  في  تصل  قد  التي  والعبارات 
وفي  اللَكمات.  وحتى  بل  الشتائم  تبادل  إلى 
هذا التحقيق نحاول التعرف على رأي الشارع 
عليها  تنطبق  وهل  الرياضي،  التحليل  ببرامج 
العاملية؟  التحليل  برامج  في  املطلوبة  الشروط 
باإلضافة إلى رأي احملللني والقائمني على هذه 
البرامج ومدى تقييمهم ومعرفتهم بآراء الناس 

اختالفاً  آخر مختلف  برأي  البرنامج  نهاية  في 
كلياً عن فكرته األولى! صدقني لو كانت برامج 
عندنا  كما  الغرب  في  التحليل حتقق جناحات 
تستمر  استوديوهاتهم  لرأينا  العرب  نحن 
قصيرة  التحليلية  برامجهم  أن  إال  لساعات، 

ومفيدة وبعيدة عن املهاترات.
سعيد خليفة الرمسي أحد عشاق كرة 
يلعبون دور  يقول: بعض احملللني  القدم 
أمام  فآراؤهم  الكاميرات  أمام  املمثلني 
الكاميرا شيء وخارجها شيء آخر، فكلنا 
احملللني،  بعض  مصداقية  ع��دم  يعرف 
مبهمة وُمبّطنة  مما يعني أن هناك أموراً 
بعض  بني  عليه  متفق  سيناريو  وكأنها 
أكبر  عدد  جلذب  البرنامج  ومقدم  احملللني 

حول ما يقدمونه من برامج تأخذ ساعات طويلة 
من البث التلفزيوني. 

�مل�سكلة لي�ست يف �لختالف 

ع كرة قدم ومتابع لبرامج  عبيد طارش ُمشجِّ
التحليل الرياضي في قنواتنا احمللية واخلارجية 
األفكار شيء  وتنوع  اآلراء  اختالف  إن  يقول: 
أساليب  فلرمبا  الرياضي،  التحليل  في  طبيعي 
ال  اآلخر  البعض  بينما  البعض  تعجب  التحليل 
يرون فيها أي جديد، وأنها ما هي إال محاولة 
أمور  حول  يدور  احلوار  وأن  األخطاء  لتكبير 
املباراة. تصّور  أحداث  تافهة وليس في صلب 
وينتهي  برأي  البرنامج  يبدأ  احملللني  بعض  أن 

من املشاهدين، فنرى خفة دم البعض ومحاولة 
إضفاء نوع من الفكاهة، باإلضافة إلى محاولة 
أو ترقب وحتٍد  وضع محللني في حالة عداوة 
اإلثارة  من  نوع  إلضافة  آخرين،  محللني  مع 
على  ذلك  يأتي  األحيان  بعض  وفي  للبرنامج، 

حسابنا كمشاهدين ومتابعني.

ُجر�أة و�سفافية يف �لطرح

عليا املهري مشجعة ومتابعة للدوري احمللّي 
التحليلية  البرامج  بعض  هناك  تقول: بصراحة 
وبعض احملللني لديهم جرأة في الطرح والشفافية 
البعض  يبالغ  بينما  اآلخرين،  مع  التعامل  في 
ليعلقوا  املشاكل  ويختلقون  ِفعلهم،  ردود  في 
أسلوبهم  ُيعجبك  محللون  هناك  ،بينما  عليها 
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أين
القصور؟

وطني يعيش هذه األيام على نغمة األفراح واملسرات، وإن شاء الله 
الله سبحانه وتعالى وفضل قيادة حكيمة  هكذا دوماً، وذلك بفضل 
تدير دفة السفينة بكل حنكة واقتدار، وشعب يبذل الغالي والنفيس 
من أجل الوصول إلى الدرجات العال، وشباب يحفرون في الصخر 
كافة  في  التتويج  منصات  على  الوقوف  ألجل  الصعاب  ويتحدون 
احملافل واملناسبات... قيادة تدير، حكومة تخطط، وشعب ينفذ ويعمل 

دون كلل أو ملل.
للعب  وقت  وال  للحوار  لديه  فرصة  وال  للنقاش  عنده  مجال  فال 
والتراخي، فعنوانه التميز ونظراته ومالمحه اجلودة وآماله وطموحاته 

نحو املرتبة األولى والرقم »1«.
أصحاب  من  املتميزين  لكافة  الكبير  التكرمي  هذا  يعني  فماذا  وإال 
سمو  بحضور  الذي جتمل  السنوي  العيد  في  الرياضية  اإلجنازات 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شؤون الرئاسة، فكان التكرمي سخياً ألن عطاء أبناء الوطن كان كبيراً 
ومميزاً واألجمل من ذلك التناغم اجلماعي في العمل املنسق واملرتب 
الشكر والتقدير  فكل  التنظيم مثالياً  والترتيب موفقاً  واملنظم، فجاء 

للجنة املنظمة.
ولم يتوقف قطار أفراح الوطن مع هذه اللحظة اجلميلة فقط، وإمنا 
حترك نحو محطة أُخرى هي محطة الوصول للعاملية وذلك عبر البوابة 
الصعاب  والذين حتدوا  األشاوس  الشباب  لقاء  األوملبية ومن خالل 
وقهروا املستحيل وعادوا من أرض »األوزبك« باخلبر اليقني الذي بثته 
كافة القنوات الفضائية ومبختلف لغات العالم معلنة للجميع صعود 

وتأهل منتخب اإلمارات األوملبي إلى »أوملبياد لندن«.
كم أنِت جميلة يا بالدي وكم أنت تستحقني األفراح وأكثر من ذلك، 
الشوائب  أن  ورغم  التهاني،  تقدمي  في  اجلميع  تسابق  فقد  ولهذا 
وتلك  اإلماراتية  الرياضة  شريط  وتواكب  ُتصادف  التي  والهفوات 
هي علة من العلل التي البد أن نتكاتف جميعاً الجتثاثها من اجلذور، 
أشهرها  األزمات  املغوار شمشون  الدولي  احلارس  تصرفات  ولعل 
زمن  وتصرفات  التاريخ  ذاكرة  إلى  بنا  عاد  بإسلوب  تصرَّف  حني 
حقبة  تعيش  الزالت  اإلماراتية  الرياضة  بأن  تخيلت  حتى  اجلاهلية، 
األُمية واجلهالة، وأن االحتراف مازال الباب مغلقاً في وجهه أو أنه قد 
ضلَّ طريقه للوصول إلينا، وأن لغة االحتراف ماهي إال سطور مدونة 
الصادرة من جلنة احملترفني،  والقوانني  واللوائح  األنظمة  كتيب  في 
املعلومة  من  الوفاض  الفكر خالي  بينما  املكاتب  أدراج  في  ومهمَّشة 
االحترافية، وإن العلم والفكر االحترافي عندنا يختلفان من حيث املعنى 
واملبدأ، ولذلك فإن كل مانصرفه من املال والوقت عليهما من باب الدلع 
والبذخ وليس للحساب أي عنوان أو االحترام للروح الرياضية مكان، 
هي  اإلمارات  بأن  الداني  قبل  القاصي  اجلميع  يعلم  أن  يجب  ولكن 
أرض األفراح والسعادة واملسرات، وما تلك الشوائب إال سحابة صيف 

عابرة ال تستطيع أن تؤثر على أخالقيات هذا الشعب.
فاإلمارات إمارات وستظل دائماً شامخة وثابتة، فاإلجنازات ثوابتها، 
واالبتسامات مالمحها، واألفراح واملسرات عنوانها ودليلها بني العالم. 
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أصول  على  القائم  الفني  بتحليلهم  ويجذبونك 
علم وفن التحليل، لذلك ُيفّضل أن يقوم بالتحليل 
من لعب كرة القدم سابقاً أو من درس اإلعالم، 
واألجمل أن جتتمع امليزتان عند شخص واحد، 
ولكن الساحة اإلعالمية مليئة بنماذج ليس لها 
دخل باإلعالم والتحليل الرياضي، وهذه إحدى 
الرياضية،  البرامج  في  الكبيرة  الضعف  نقاط 
التحليل  أن بعض ممن يشتغلون في  فاملشكلة 
خبراء في استفزاز بعضهم البعض، ويحاولون 
في بعض األحيان استغباء املشاهدين مع طول 
هذه  البرامج لدرجة امللل ،كما أن مديري احلوار 
إدارة  كيفية  يعرفون  ال  التحليل  برامج  في 
والبعض  لساعات  يتحدث  فالبعض  احلديث، 
ينطق بكلمات.. فالبرامج فوضى عارمة وردود 
ولكن  املوضوعية،  عن  وبعيدة  كارثية  الِفعل 
نظري  وجهة  من  التحليل  برامج  مُييّز  ما  أهم 
واملقارنات  واملعلومات  )اجلرافيك(  وجود  هو 

باألرقام لتتضح احلقائق بعيداً عن الكلمات. 

مو��سفات �ملحلل 

هؤالء  نوعية  في  بالفعل  مشكلة  ثمة  إذن 
أن  يجب  التي  الصفات  هي  ما  ولكن  احملللني، 
بأنه  نعته  ميكن  حتى  احمللل  هذا  بها  يتحلى 

»خبير« في مجاله وال يشق له غبار؟
الرياضي  العني  نادي  الكعبي مشجع  محمد 
يقول: من وجهة نظري يجب أن يتحلى احمللل 
ان  يجب  أي  الرياضة  مجال  في  باخلبرة  أوال 
يكون قد مارس اللعبة في فترة من فترات حياته، 
وأن يتمتع بالقدرة على التعبير و طالقة اللسان، 
ألن هناك الكثيرين ممن يبدعون في املالعب و 
تسجيل األهداف، لكنهم ال يجيدون التعبير عن 
األفكار واخِلطط والتكنيك الذي يتبعه املدربون 
إشكالية  هنالك  كذلك  امللعب.  في  والالعبون 
ُيتقنون  ال  فمعظمهم  مبحللينا،  تتعلق  أخرى 
التدريب  وطرق  فالرياضة  معلوماتهم،  جتديد 
وطرق اللعب تتغير باستمرار، ومعلومات هؤالء 
والبعض  طويلة،  سنوات  منذ  هي  كما  الزالت 
على  ُيرّكز  ال��ذي  املثير  التحليل  يجيد  اآلخ��ر 
األخطاء و يالحقها أينما كانت، سالحه في ذلك 
تطويل اللسان والقدرة على الرد بأسلوب عنيف 

ليأخذهم بالصوت حتى تستمر اإلثارة!

متثيل ومت�سيح جوخ!

ومنتخب  »النصر«  الع��ب  اسماعيل  خالد 
بعض  أن  صحيح  يقول:  السابق  اإلم���ارات 
البرامج فيها تعدد في اآلراء واثراء للمعلومات 
جداً،  قليلة  ولكنها  واإلح��ص��اءات  الرياضية 
تتعلق  أمور  عن  تتحدث  البرامج  هذه  فغالبية 

بالتمثيل  احملللني  بعض  يقوم  حيث  باإلثارة 
وكأنهم يقفون على خشبة مسرح، حيث يتفق 
مقدم البرنامج مع بعض احملللني أو أحدهم على 
اجلمهور  أمام  وإحراجه  احملللني  أحد  د«  »تقصُّ
إثارة  بهدف  والصدام  اإلث��ارة  من  نوع  خللق 
االهتمام. ففي كثير من األحيان يناقش هؤالء 
عليها  ُيضيفون  ولكنهم  مهمة  رياضية  قضايا 
بهاراتهم لتحسني طعمها، وباعتقادي فإن أفضل 
من يصلح للتحليل الرياضي هم العبو كرة القدم 
أو الرياضيون القدامى، ولكن يجب على هؤالء 
التحلّي بثقافة رياضية عالية ومتابعة األحداث 
كرة  الع��ب  كل  فليس  اللعب،  ط��رق  ومعرفة 
الكثير  هنالك  أن  واملشكلة  عنها،  احلديث  ُيتقن 
الطرح  في  باجلرأة  تتمتع  ال  البرامج  هذه  من 
لتحل قضية مستعصية، فترى مقدميها ُيكبّرون 
أن  الناس  ليوهموا  الصغيرة  القضايا  بعض 
الساعات الطويلة التي يقضونها أمام الكاميرات 
فكرة  واملستمع  املشاهد  ُتعطي  وامليكرفونات 
وأحالمها  وإجنازاتها  الرياضة  عن  صحيحة 

وطموحاتها في كل األوقات.
ممن  الكثير  هناك  ق��ائ��الً:  خالد  وي��واص��ل 
بالواسطة  التحليلية  البرامج  في  يظهرون 

عن  بعيداً  الشخصية  والعالقات  واحملسوبية 
الكفاءة والقدرة على التحليل وتقدمي املعلومات، 
وهناك الكثير ممن يعرفون الكثير من املعلومات 
واملثقفني رياضياً، ولكن ال ُتعطى لهم الفرصة 
ُقدرتهم  عدم  بسبب  البرامج  هذه  في  للظهور 

على املجاملة والتلّون و»متسيح« اجلوخ. 

هرج ومرج منت�سف �لليل

األعمدة  ُكتَّاب  أشهر  من  دروي��ش  عيسى 
يومية وموقع  أكثر من صحيفة  في  الرياضية 
التحليل  برامج  عن  يقول  الشهير  »ك���ورة« 
التحليل  استوديوهات  تنقسم  ال��ري��اض��ي: 
الرياضي في قنواتنا الرياضية إلى نوعني، األول 
نهاية  وبعد  املباريات  وأثناء  قبل  يكون  منهما 
املباراة بدقائق وهو احترافي رصني وراٍق ألنه 
يضم محللني من ذوي االختصاص سواء كانوا 
العبني سابقني أم ُمدربني أم صحفيني محترفني 
أما  الرياضي.  التحليل  في  اخلبرة  ذوي  من 

فيضم  االستوديوهات،  من  الثاني  النوع 
واالختصاص  اخل��ب��رة  ذوي  م��ن  خليطاً 
املشهود لهم بالتميّز والكفاءة، وآخرين »لزوم 
املشاكل  إشعال  في  املختصني  من  الشو« 
والدخول في سجاالت شخصية فيما بينهم 
حتى يكون البرنامج في محور احلديث لليوم 
الثاني وتؤخذ من أحاديثهم لقطات لوضعها 
على »اليوتيوب« فينال البرنامج شهرة زائفة 

ويدخل في خانة اإلعالم الهابط.
أن  الكروي  جمهورنا  حظ  حسن  وم��ن 
بعض القنوات الرياضية الفضائية بدأت تقدم 
استوديوهات حتليل حلصيلة اليوم أو املرحلة 
مبشاركة  اإلجنليزية  باللغة  »الدوريات«  من 
راقياً  جنوم كرة عامليني نشاهد فيها حتليالً 
بهذا  فنستمتع  تهريج،  وال  ص��راخ  ب��دون 
الرياضي  إعالمنا  على  ر  ونتحسَّ التحليل 
التي  واملرج  بالهرج  املليئة  التحليل  وبرامج 

ُتقام في منتصف الليل.

- خالد ا�شماعيل

- عي�شى دروي�ض

قيادة سعيدة
وشعب مسرور
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 اأف�شل من ي�شلح للتحليل 

الريا�شي هم العبو كرة 

القدم اأو الريا�شيون القدامى

بع�ض ا�شتديوهات التحليل 

الريا�شي تدخل يف خانة 

االإعالم الهابط
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الكرة  رم��وز  أه��م  أح��د  هو  الطلياني  عدنان 
اإلماراتية التي من الصعب تكرارها، بدأت مسيرته 
كل  وحقق   ،1980 عام  في  ب��اإلجن��ازات  احلافلة 
نادي  في  وهو  املختلفة  املنتخبات  مع  إجنازاته 
عدنان  مثله  ال��ذي  الوحيد  النادي  وهو  الشعب، 

الطلياني طوال مسيرته الرياضية.
بدأ ممارسة  أن عدنان  العجيبة  املعلومات  ومن 
قبل  طائرة  كرة  كالعب  النادي  هذا  في  الرياضة 
انتقاله للعبة كرة القدم، حيث بدأ مبمارسة الهواية 
وعمره لم يتعد ال� 17 سنة فقط ال غير وبتشجيع 
فيصل  الشيخ  الوقت  ذلك  في  النادي  رئيس  من 
القاسمي ليصبح بذلك أحد أعظم العبي كرة القدم 

في تاريخ اإلمارات.
حقق مع ناديه »الشعب« العديد من االنتصارات،  
فلقد برز من أول موسم له مع الفريق األول مما 
آسيا  بطولة  في  اإلم��ارات  ملنتخب  ينضم  جعله، 
للشباب عام 1982، ومن موسم إلى آخر استطاع أن 
يثبت أنه موهبة كروية نادرة وأنه هّداف من طراز 
فريد في الكرة اإلماراتية، فلقد استطاع أن يحقق 

العديد من األلقاب للدوري وكأس رئيس الدولة. 

�ل�سوبر �لإمار�تي 

اإلماراتية  للكرة  جديداً  إجنازاً  الطلياني  سجل 
البطولة  لنهائي  »الشعب«  ن��ادي  مع  بالوصول 
خسارة  ولكن  الكؤوس،  أبطال  لألندية  اآلسيوية 
املباراة  تلك  في  الياباني  »يوكوهاما«  أمام  الشعب 

َجعلته يكتفي باملركز الثاني وذلك عام 1992.
أفضل  لقب  على  الطلياني  عدنان  حصل  وقد 
العب في البطولة نظير ما قّدمه من مستويات أبهر 
في  هدفاً   20 تسجيل  استطاع  حيث  العالم،  فيها 
الدوري  في  إلى 130 هدفاً  البطولة باإلضافة  تلك 

اإلماراتي.

قاد عدنان الطلياني املنتخب اإلماراتي إلى أبرز 
اإلجنازات وأهمها التأهل لنهائيات كأس العالم في 
الالعب  إيطاليا، وهو  في  أقيمت  والتي   1990 عام 
في  املنتخب  تشكيلة  عن  يغب  لم  ال��ذي  الوحيد 
مع  أولى مشاركاته  كانت  متتالية، حيث  عاماً   14
املنتخب اإلماراتي في »دورة اخلليج السابعة« في 
مسقط عام 1984 ولعب أول مباراة ضد املنتخب 
األول  هدفه  يسجل  أن  عدنان  واستطاع  القطري، 

ليقود منتخب بالده للفوز في تلك املباراة.
ولكن عدنان ورغم مشاركاته الثالث في دورات 
اخلليج لم يستطع أن يحرز هذه البطولة لإلمارات 
رغم تعدد احملاوالت واكتفى مبركز الوصيف في 
اإلمارات،  في  أقيمت  والتي  عشرة  الثانية  الدورة 
وقدم عدنان أفضل مستوياته ولكن تعادل املنتخب 
أمام السعودية والبحرين أدى إلى فوز السعودية 

باللقب للمرة األولى بقيادة سامي اجلابر. 
أما على املستوى اآلسيوي فقد استطاع عدنان 
أن يقود منتخب بالده إلى املباراة النهائية في كأس 

األمم اآلسيوية في أبوظبي عام 1996.

ذكريات المالعب

اإلدارة  رئيس مجل���س 
العبارة،  بصري���ح  ُيحيِّ���ر 
املدربني  تغيي���ر  فهوايت���ه 
أمس  من  الالعبني  وتطفيش 
إنه  يقولون  واحلني،  واليوم 
لم يك���ن بينه وب���ني الكرة 
عالقة وم���ع الكل مواصل 
صراع���ه، َطيّ���ر للح���ني 
أربع���ة مدرب���ني والعدد 
ممكن يوصل إلى أربعني، 
يقال والعه���دة على الراوي: 
اللي يحب كش���ف اخلبايا واملصائب 
والب���الوي، إن الري���ال يعتبر النادي 
عزبة والكرس���ي عن���ده لعبة، ومحد 
يق���در يعاييه، ال مجلس وال إدارة هو 
الكل بال���كل بصريح العب���ارة، محد 
يقدر يغير أفكاره، وفكره في الكورة 
الدوارة ما يتعدى العبي احلارة، هو 
ما عنده غي���ر هاللعبة القضية ال مب 
صعبة، داميا صاعد وبعده هابط، لعبه 
حافضنها وفاهمنها غيره محد يقرب 
منها، خس���ايره باألرقام فاقت الكبار 
وتغييراته حتير االفكار، وفي النهاية 
الدين واخلزنة تشكو اإلعثار،  يشكو 
غير هاللعبة ما في عنده ويأخذ مثله 
ومثل أهل الدار، م���ع األجانب حظه 
خايب ما يعرف يختار، ومع املدربني 
الكبار  اإلعثار، ميزانيته مثل  يواصل 
وإجنازاته مثل هالصغار، في اللسان 
يحكي جبار حوله كل الناس صغار، 
ن���ازل طالع ما بيهم���ه، تصّدقون أن 
هذا آخر هّمه، طالع نازل مثل املنشار، 
محد قادر يغير رأيه والنادي، وأخبار 
النادي هي األخب���ار، صاعد نازل ما 
هامنا حتى لو ال���كل تخلَّى عنه املهم 
الكرسي والسمس���ار، في النادي ما 
أحلى األخبار تفنيش���ات واستقاالت 
واخلزينة دامي نش���كي فلسنا يا أهل 

الدار.
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ريدغ دسشار ءاسسيم

قد يعتقد بعضهم عند قراءته العنوان للوهلة األولى أننا نكتب في موضوع قدمي، وهو توجه حكومة اإلمارات نحو 
ول اإلمارات إلى حكومة إلكترونية بدأ منذ سنوات من  »احلكومة اإللكترونية«، وهو األمر الذي النريد الذهاب إليه، فتحَّ
إلى  لغيرها من احلكومات احمللية، وصوالً  النموذج  بل  السباقة  املبادرة، وكانت  التي أخذت زمام  خالل حكومة دبي 
احلكومة االحتادية التي أعلنت منذ أسابيع قليلة في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اعتماد خطة حكومة اإلمارات اإللكترونية حتى العام 2014، 

والتي تهدف للتحول اإللكتروني الشامل.
إن ما دعانا للكتابة في هذا املوضوع من جديد هو مسألتان مهمتان، األولى هي: التحول اإللكتروني الشامل في كافة 
الوزارات االحتادية، واملسألة الثانية: هي  قضية توزيع أجهزة »آي باد« على جميع الوزراء، ومن ضمنهم رئيس الوزراء 
نفسه في خطوة تهدف إلى تسريع اتخاذ القرارات، والعمل على مدار األسبوع. قضية التحول اإللكتروني الشامل السيما 
في الوزارات االحتادية هي إيذان بتحول في إدارة شؤون هذه الوزارات ملواكبة قطار التنمية السريع في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة. فالتحول إلى نظام إلكتروني شامل يعني التخلص من ماليني األوراق املكدسة ومن األرشيف الورقي، 
ويعني ربطاً إلكترونياً بباقي املؤسسات والدوائر، ويعني تفعيالً ألنظمة تقنية عالية سيتم إدخالها إلى هذه املؤسسات، 
واالنفتاح من خاللها على مؤسسات تقنية عالية املستوى، ويعني استفادة كبيرة من اجليل اجلديد من اخلريجني الذين 
يشهد لهم بالتقدم في هذا املجال على غيرهم من األجيال السابقة، ويعني رفع مستوى املهارات لدى املوظفني احلاليني في 
هذه املؤسسات ممن لم يكونوا متمكنني في املهارات التقنية، أي يعني تطويراً ومسايرة للعصر الذي يتطلب هذا التحول 
اإللكتروني الذي يختصر كثيراً من الوقت واجلهد على املوظفني، ويوظف كثيراً من اإلمكانات املادية والبشرية ال سيما 

وأن لدينا متخصصني في هذا املجال بحاجة لالستثمار في طاقاتهم.
أما املسألة الثانية التي ُنعرِّج عليها في هذا املقال فهي تسليم كل وزير حقيبة »آي باد« اليعجز أي منهم عن شرائه، 
السيما وأنه أصبح من األجهزة التي ال تفتقد في غالبية املنازل في دولة كاإلمارات، تعد من أولى الدول التي ترتفع فيها 
نسبة مستخدمي »اإلنترنت«، لكن حتميل الوزراء هذا ال�»آي باد« يحمل رسالة تتجاوز تلك القيمة املادية، وهي املتابعة 

احلثيثة للعمل والتحول اإللكتروني لألنظمة التي تعمل بها الوزارات منذ مت اإلعالن عن خطة هذا التحول.  
الشك في أن مجلس الوزراء يقدر اجلهود التي يبذلها الوزراء كل في مجال اختصاصه، وال نعتقد أن هناك مجاالً 
لتأخير اتخاذ القرارات، لكن ما نثق به متاماً هو أن هناك جوانب قصور مازالت موجودة في بعض الوزارات بسبب 
مديرين ومسؤولني تنفيذيني غير قادرين على مسايرة عجلة التنمية في الدولة، وغير قادرين على حتقيق التميز في األداء 
احلكومي بالدرجة التي تتطلع إليها الدولة، وهو األمر الذي أوجد شكوى واستياء لدى اجلمهور، وأوجد تذمراً نسمعه 
ونتابعه من خالل قنوات إذاعية وتلفزيونية وصحافية فتحت واتيحت لتتلقى هذه الشكاوى. فالوزير وِجد لتسيير الوزارة 
أو الهيئة، ووجد لوضع وتطبيق السياسة التي تعمل بها، وهو محاسب على ذلك، ومن هنا جاءت مسألة منحه ال�»آي 
باد« ليدرك أن من أراد العمل ومتابعته، فإن الوسائل املعينة له على حتقيق ذلك كلها متاحة أيضاً متى ما وجدت الرغبة 

واإلرادة.
لذا فإن حديثنا عن التحول إلى حكومة إماراتية إلكترونية ليس باألمر اجلديد، بل اجلديد هو وضع الوزراء على احملك 
وحتميلهم املسؤولية كاملة في إجناز هذا الهدف وحتقيقه على أرض الواقع، السيما وأن بعض الوزارات مازالت عاجزة 
عن حتديث معلوماتها على مواقعها اإللكترونية، ومازالت تتواصل مع عمالئها بطرق تقليدية »كالفاكس« ومازال موظفوها 
ال يعرفون بريدهم اإللكتروني اخلاص بالعمل، في زمن أصبح فيه الطالب في املرحلة االبتدائية ميلك بريداً إلكترونياً 

ورمزاً لدخول هذا احلساب بل وله متابعون على »الفيسبوك« و»تويتر«.
وإذا كان حتول حكومتنا إلى إلكترونية يعد حتدياً البد من مواجهته حلني اكتمال املشروع في عام 2014، فإن الواجب 
يحتِّم على موظفي احلكومة االحتادية املساهمة في إجناز هذا املشروع احلضاري، وبذل كل ما بوسعهم ألنهم جزء من 
التغيير ووسيلة في التطوير الذي تطمح إليه اإلمارات ملؤسساتها واألفراد فيها، هذا هو املأمول واملنتظر من أفراد نؤمن 

أنه التغيير ممكناً لوال مساهمتهم فيه وإميانهم بضرورته.

حكومة إماراتية إلكترونية

ع�س� �سابق يف املجل�ض ال�طني االحتادي

maysarashed@gmail.com




