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لرمبا لي�س من قبيل �ل�سدفة �أن تتز�من �لزيارة �ل�ستفز�زية للرئي�س �لإير�ين �أحمدي جناد �إىل جزيرة 

»�أبو مو�سى« �ملحتلة مع ت�ساعد �ل�سغوط �لدولية على طهر�ن �لر�مية �إىل تقوي�س برناجمها �لنووي �لذي 

�ل�سيا�سة  �أ�سلوب كال�سيكي مك�سوف يف  ف�سيا�سة ت�ستيت �لنتباه  �لكهرباء.  �سلمي لإنتاج  �أنه برنامج  تدعي 

�ملزيد من  �سوى  لها  �لفا�سلة مل جتلب  �لإير�نية  �أن هذه �خلطوة  �إل  �لكربى،  �لأزم��ات  �لدولية خا�سة يف 

�لإد�نة و�ل�ستهجان من �ملجتمع �لدويل.

للمجتمع  �لنووي و�سرب كل تعهد�تها ووعودها  �مل�سي قدمًا يف برناجمها  �إ�سر�ر طهر�ن على  لقد جلب 

�رتفاع معدلت  �لويالت لالإير�نيني �لذين يعانون من و�سع �قت�سادي مرتد نتيجة  �لدويل عر�س �حلائط 

�لت�سخم وهبوط �سعر �لعملة �لوطنية لأدنى م�ستوياته، وعدم رغبة عدد متز�يد من دول �لعامل يف �سر�ء 

على  طهر�ن  ُتْقِدم  �حلالك،  �لو�سع  هذ�  ظل  ويف  �لدولية.  �لقت�سادية  �لعقوبات  ب�سبب  �لإي��ر�ين  �لنفط 

خطوة �أكرث حماقة وذلك بالتعبري عن �لتمادي يف موقفها جتاه جزر �لإمار�ت �ملحتلة منذ عام 1971 بقيام 

�لرئي�س �لإير�ين حممود �أحمدي جناد بتلك �لزيارة �ل�ستفز�زية �مل�سوؤومة جلزيرة »�أبومو�سى« يف �سابقة 

خطرية مل ُيقدم �أي زعيم �إير�ين قبله على �لقيام بها.

لقد د�أبت �لقيادة �لر�سيدة لدولة �لإمار�ت على �تباع �سيا�سة متو�زنة وحكيمة جتاه ق�سايا �ملنطقة ككل 

»�أبو مو�سى وطنب �لكربى وطنب �ل�سغرى« حيث �ختارت على �لدو�م  ومنها ق�سية جزرها �لثالث �ملحتلة 

�للجوء �إىل �خليار �لدبلوما�سي مع زعماء طهر�ن حلل هذه �لق�سية ب�سورة �سلمية، �إل �أن �جلانب �لإير�ين 

�ختار على ما يبدو �لإمعان يف �سيا�سة �ملر�وغة و�لت�سويف وعدم �للتز�م باأي مو�ثيق وعهود، وهي �سيا�سة 

ّر على �لإير�نيني �سوى �مل�سائب و�ملحن. مل جتجَ

يخطئ بالطبع �سانعو �ل�سيا�سات يف طهر�ن باتباعهم منهج فر�س �لأمر �لو�قع و�سلب �حلقوق �مل�سروعة 

لدولة �لإمار�ت يف �جلزر �لثالث، فكما �أكدت �لقيادة �لر�سيدة يف �لدولة فاإن زيارة �لرئي�س �لإير�ين جلزيرة 

�أبومو�سى لن تغري �حلقائق �لتاريخية و�لقانونية ول تنتق�س من �سيادة دولة �لإمار�ت على �جلزر �لثالث. 

مع  عالقاتها  يف  و�حلكمة  و�ملنطق  �لعقل  �إىل  بالحتكام  م�سى  وقت  �أي  من  �أكرث  �ليوم  مطالبة  �إي��ر�ن 

جري�نها وخا�سة مع دولة �لإمار�ت، ول نظن �أن هذ� �لر�سيد �لهائل من �لعالقات �لتاريخية مع هذه �لدولة 

�جلارة متحوه �سيا�سة مرحلية لها �أهد�فها �خلفية، وهذ� ما �أكد عليه جمل�س �لوزر�ء �ملوقر حينما �أكد بعد 

حادثة �لزيارة على �لعالقات �لتاريخية مع جمهورية �إير�ن �لإ�سالمية و�حلر�س على تنمية هذه �لعالقات 

وتعزيزها ملا فيه م�سلحة �لبلدين �جلارين ومبا ي�سمن ��ستقر�ر �ملنطقة و�سرورة حل م�ساألة �جلزر �لإمار�تية 

�لثالث من خالل �ملفاو�سات �أو يف �إطار �لقانون �لدويل.

و�ملطلوب من �إير�ن عاجاًل ولي�س �آجاًل ترميم �أجو�ء �لثقة مع جري�نها وخا�سة مع دولة �لإمار�ت و�إظهار 

ُح�سن �لنو�يا و�حرت�م حقوق �لدولة تاريخًا و�سيادة وجغر�فية يف �جلزر �لثالث، حتى يبت يف �أمرها بالطرق 

�ل�سلمية، �أما �لتعنت و�لإمعان يف هدم ج�سور �لثقة ون�سف جهود م�سرتكة للتفاو�س حول �جلزر فهذ� لي�س من 

م�سلحتها ل �ليوم ول غدً� خا�سة و�أن �لدبلوما�سية �لإمار�تية جنحت يف ح�سد تاأييد دويل و��سع يف ق�سية 

�جلزر �ملحتلة.

�سيا�ستها  يحكم  ما  مع  يّت�سق  نف�سه  �لوقت  يف  ح�ساري  وباأ�سلوٍب  بحزم  �لزيارة  على  �لإم��ار�ت  ت  ردَّ لقد 

�لدولة، »حفظه �هلل«،  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�سيخ خليفة بن  �ل�سمو  ل�ساحب  روؤى حكيمة  �خلارجية من 

ُتقّدم �لإمار�ت كدولة م�سوؤولة وحري�سة على �لأمن و�ل�ستقر�ر يف منطقتها و�لعامل، مما يك�سبها �لحرت�م 

و�لتقدير على �مل�ستويني �لإقليمي و�لعاملي. 
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زايد على ألسنتهم وفي قلوبهم

  تحقيقات:
�أوهام ُمعلَّبة

�أنت ت�ستفتي.. ونحن ُنفتيك 

ذ�كرة ل متوت

 

  آفاق:
�جلمعيات ذ�ت �لنفع �لعام و�لوقاية من �جلرمية يف �لإمار�ت

  نساء في الميدان:
�ملقدم نعيمة �سامل عو�د

 متميزون:�لنقيب ز�يد ح�سن �لعفيفي   

 خارج �ملهنة:�مل�ساعد �أول عثمان �لزعابي 

 يف قلوبنا:موزة علي �لعبدويل   

�ملر�أة �لإمار�تية

ّناع �لقر�ر  يف عيون �سُ

زعيم �لإ�سالح

�لر��سدون

موؤ�مر�ت .. موؤ�مر�ت

 عندما ي�سبح �لبقاء لالأ�سعف!

�سكرً� �أوملبينا!

مي�ساء ر��سد

علي عبيد

طارق �ل�سناوي

علي حميد

د. فالح حنظل

د. عمر عبد �لكايف

�إعد�د: خالد �لظنحاين
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املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

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

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

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

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

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

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

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

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

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

�إ�سار�ت لالإنذ�ر �ملبكر..  7
 كيف نفهمها؟ 

ترف خا�س..

 على �رتفاع 30 �ألف قدم

مهمة نبيلة

رت �لتاريخ............. من �ملالعب..............�ل�سرطة �لعاملية...............معارك �سطَّ 6450108

 

ت�سدر �سهريًا عن وز�رة �لد�خلية

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

الهيئة االستشارية

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتيرا التحرير

اإلخراج والتصميم

�للو�ء / خليل د�وود بدر�ن

�لعقيد / ثاين بطي �ل�سام�سي

�ملقدم / عو�س �سالح �لكندي

ع�سام �ل�سيخ

با�سل ثريا

عمر حمزة

مهن�د �س�ال�م

ه�سام عبد �حلميد

�ملر��سالت:

وز�رة �لد�خلية

�س.ب: 38999

�لإمار�ت �لعربية�ملتحدة - �أبو ظبي

+971  2 هاتف: 4194488 

فاك�س: 4194499 2 971+

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

�ل�سرت�كات:

�لأفر�د: 50 درهمًا

�ل�سركات و�لدو�ئر �لر�سمية و�لهيئات 

و�ملوؤ�س�سات: 150 درهمًا

�لرقم �ملجاين:

8009009

هاتف: 8002220

فاك�س: 02/4145050

88

96

د. ميثاء �سامل �ل�سام�سي:
د �ملعنى  م�ساهمة )�لد�خلية( يف دعم خطط )�سندوق �لزو�ج( جُت�سِّ

�حلقيقي لل�سر�كة �ملجتمعية

26

اجلدل  زاد  للتساؤل،  مثيرة  ظاهرة  ثمة 
مسألة:  وهي  األخيرة  السنوات  في  حولها 
األسماء  كتابة  أي  العربية  األسماء  »رومنة« 
)اإلجنليزي  الرومانية  باألحرف  العربية 
وغيرها(، وتبعتها إشكاليات كثيرة، من حيث 
غياب املعيار املوحد لرومنة األسماء العربية، 
وهو األمر الذي شكَّل حتدياً كبيراً، فرض على 
العربية  الدول  مختلف  في  الرسمية  اجلهات 

بخاصة األجهزة األمنية أن تتجاوزه. 
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أخبار الوطن

كرَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، بحضور سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس املجلس التنفيذي، وسمو 
اجلهات  دبي،  حاكم  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  مكتوم  الشيخ 
الفائزين  احلكومية  دبي  دوائر  في  العاملني  واألفراد  والفئات  احلكومية 
بجوائز »برنامج دبي لألداء احلكومي املتميّز في دورته اخلامسة عشرة«.

وحتدث في االحتفال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
وتوجه سموه في كلمته املرجتلة بالشكر واحلمد إلى الله جل شأنه على ما 
وصلت إليه دبي من مكانة مرموقة على املستويني اإلقليمي والدولي بفضل 
رؤية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله«، 
الذي ميلك الرؤية الثاقبة، و لديه خطة و فريق عمل مجتهد َنّفذ وينفذ خطة 

سموه ويترجمها إجنازاً على أرض الواقع.

واعتبر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي »رعاه الله« أن تكرمي هؤالء الشباب من مختلف الفئات والتخصصات 
الوظيفية هو تكرمي للوطن الغالي دولة اإلمارات احلبيبة، ألن دوائر دبي 
احلكومية هي جزء ال يتجزأ من منظومة مؤسسات دولتنا االحتادية، وهي 
أيضاً  واحمللية  االحتادية  احلكومية  اجلهات  إلجنازات  بإجنازاتها  مكملة 
في بقية اإلمارات كونها ُتشكِّل مجتمعة النسيج الوطني احلكومي لدولة 
املؤسسات، وتصب في نهاية املطاف في خدمة املواطن أينما كان وإعالء 

شأن اإلمارات إقليمياً وعاملياً.
وتسلَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« من 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم »تذكار التميز« تقديراً 
وعرفاناً لسموه لرعايته ملسيرة التميز واإلبداع في الدوائر احلكومية، وعلى 

مستوى مؤسسات القطاع اخلاص أيضاً.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
األول  املسح  على  تعليقاً  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
لألمم املتحدة ملؤشرات السعادة والرضا بني الشعوب، والذي جاءت دولة 
اإلمارات فيها في املركز األول عربياً وفي املركز 17 على مستوى شعوب 
العالم، أن حتقيق سعادة املواطنني كان نهج اآلباء املؤسسني لهذه الدولة، 
قطاعاتها ومؤسساتها ومستوياتها، ومنهج  بجميع  للحكومة  وهو رؤية 

عمل يحكم جميع سياساتنا وقراراتنا.
أخي صاحب  أهنئ  أن  البداية  في  »أحب  املناسبة:  بهذه  وقال سموه 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« بنتائج 
في  الناس  مقدار رضا وسعادة  أظهر  والذي  احملايد،  العاملي  املسح  هذا 
دولة اإلمارات، حيث جاءت الدولة األولى عربياً والـ 17 عاملياً، وأنا أعرف 
من عالقتي الشخصية الطويلة بأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
أن هذه النتائج ستكون مصدراً لالرتياح الشخصي الكبير له ألن سعادة 

ورضا املواطنني هما مصدر سعادة وراحة شخصية له أيضاً«

وأضاف سموه: أن جميع اخلطط التنموية التي اعتمدناها، واملبادرات 
غاية  في  تشترك  احلكومية  والقوانني  السياسات  وجميع  أطلقناها،  التي 
واحدة نسعى لها، وهي: حتقيق السعادة ملواطنينا وألسرهم وأبنائهم، وما 
حتقق خالل الفترة السابقة ما هو إال مرحلة أولى سيتبعها املزيد من العمل 

واإلجناز، وصوالً ألن نكون من أفضل دول العالم إن شاء الله.
العام  في  للحكومة  األولى  اإلستراتيجية  أطلقت  »منذ  سموه  وتابع 
2007 أعلنت في حفل اإلطالق أن الغاية من هذه اإلستراتيجية هي حتقيق 
السعادة للمجتمع وألبنائنا املواطنني، ويأتي هذا املسح األممي ليؤكد لنا 
أننا منضي في الطريق الصحيح، وأن املستقبل سيكون أكثر سعادة بإذن 

الله«.
جميع  في  العاملني  وأخواني  أبنائي  جلميع  »أقــول  سموه:  وختم 
املؤسسات احلكومية، إن الوطن ممنت لكم وجلهودكم، ونطالبكم باملزيد، 
ونتوقع منكم األفضل، وأنتم اجلنود لتحقيق رؤيتنا التي أعلناها في أن 

نكون من أفضل دول العالم بحلول العام 2021«.

... ويؤكد أن جميع جهود التنمية هدفها تحقيق سعادة الناس

محمد بن راشد ُيكّرم �لفائزين بجو�ئز »برنامج دبي لالأد�ء �حلكومي« 

جدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« حرص دولة اإلمارات على مد جسور الصداقة والتعاون والتسامح 
وتطوير  الصديقة،  الدول  كافة  مع  متوازنة  عالقات  وبناء  الشعوب،  بني 

عالقاتها االقتصادية والثقافية والسياحية مع دول العالم.
جاء ذلك خالل تسلُّم سموه أوراق اعتماد 12 سفيراً جديداً لدول صديقة 
لدى الدولة في »قصر الضيافة« باملشرف، 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 .
ب سموه بالسفراء اجلدد متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح في  ورحَّ
عملهم من أجل تطوير وتنمية عالقات بلدانهم مع دولة اإلمارات إلى آفاق 

أرحب في مختلف املجاالت.
وحمَّل سموه السفراء اجلدد حتياته لرؤساء دولهم، متمنياً سموه لهم 
موفور الصحة والسعادة ولدولهم الصديقة وشعوبهم مزيداً من التقدم 

والرقي. 

 خليفة بن زايد و�سلطان ُعمان يبحثان مو�سوعات تهم �لبلدين �ل�سقيقني
قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 
بزيارة ألخيه صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد سلطان ُعمان الشقيقة 
مبقر إقامته في استراحة »الشعيبة« مبدينة العني خالل زيارة جاللته إلى الدولة.

إطار  في  البلدين  تهم  التي  املوضوعات  من  عدد  بحث  الزعيمان  واستكمل 
العالقات األخوية بني الشعبني الشقيقني، وأكدا أهمية التواصل والزيارات املتبادلة 
تعد منوذجاً  التي  األخوية  الروابط  والتي من شأنها جتسيد عمق  األشقاء،  بني 

ُيحتذى، ومبا يعود باخلير واملنفعة على شعبي البلدين الشقيقني.
وشهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« وأخوه جاللة السلطان قابوس بن سعيد، 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، 
الغربية،  املنطقة  في  احلاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  وسمو 
عروضاً متنوعة من الرقصات واألهازيج الشعبية التي قّدمتها فرقتا العيالة 
واحلربية، واستمعوا إلى قصيدة شعرية ألقاها أحد الشعراء الُعمانيني عبّر فيها 
عن عمق العالقات احلميمة والتاريخية بني دولة اإلمارات وسلطنة ُعمان بفضل 
وأخيه  الله«،  نهيان« حفظه  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  رعاية صاحب 
جاللة السلطان قابوس بن سعيد، وما يربط بني البلدين والشعبني الشقيقني 

من وشائج قربى وعالقات أخوية متينة.
وبعض  والقانون  العود  آلتي  على  موسيقية  مقطوعات  الفرق  إحدى  وقدَّمت 

اإليقاعات املتنوعة التي نالت إعجاب اجلميع، وذلك احتفاًء وابتهاجاً بزيارة ضيف 
البالد الكبير جاللة السلطان قابوس إلى بلده الثاني دولة اإلمارات.

كما شهد العروض سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل احلاكم في 
املنطقة الشرقية، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني، 
والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد  شؤون 
أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية، وسمو الشيخ 
خالد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة »طيران االحتاد«، والشيخ هزاع 
بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم في املنطقة الشرقية، ومعالي أحمد 
جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار املسؤولني، 
وأعضاء الوفد الرسمي املرافق جلاللة السلطان قابوس، والذي يضم : معالي خالد 
بن هالل البوسعيدي وزير ديوان البالط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان 
البوسعيدي  بن سعود  بدر  السلطاني، ومعالي  املكتب  النُعماني وزير  بن محمد 
الوزير املسؤول عن شؤون الدفاع، ومعالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير 
املسؤول عن الشؤون اخلارجية، ومعالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير 
املسؤول عن الشؤون املالية، ومعالي محمد بن الزبير مستشار جاللة السلطان 
لشؤون التخطيط االقتصادي، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن علي القتبي 

سفير سلطنة ُعمان لدى الدولة.

.. ويتسلَّم أوراق اعتماد 12 سفيرًا جديدًا
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أخبار الوطن

محمد بن زايد ي�ستقبل رئي�س �لوزر�ء �لليبي
بحث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة في أبوظبي ومعالي عبد الرحيم الكيب 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات  الليبية  االنتقالية  احلكومة  وزراء  رئيس 
التطورات  وآخر  كافة،  املجاالت  في  وتعزيزها  دعمها  وسبل  الشقيقني، 
واألوضاع على الساحة الليبية، وُسبل دعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق 
وذلك  كافة،  أراضيه  على  واألمــان  األمن  وبسط  واالزدهــار  التقدم  في 

بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية.
وأكد سمو الشيخ محمد بن زايد أن دعم دولة اإلمارات لليبيا الشقيقة 
في ثورتها جاء صادقاً ومجرداً من املصلحة الضيقة ومعبرا عن محبة 
اإلمارات للشعب الليبي، وعبّر سموه عن تفاؤله مبستقبل ليبيا وقدرتها 

على بناء دولة عصرية حديثة توفر األمن والرفاهية لشعبها الكرمي .
وتوجه معالي عبدالرحيم الكيب بالشكر والتقدير لدولة اإلمارات بقيادة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 
على اجلهود التي تبذلها، والدعم الكبير الذي تقدمه للشعب الليبي لتحقيق 

تلك اجلهود والتي كان آخرها إرسال طائرة إغاثة  إليه، مثمناً  ما يصبو 
ومعونات طبية عاجلة ملساندة الشعب الليبي وتخفيف تداعيات الظروف 

التي متر بها الشقيقة ليبيا.
حضر اللقاء معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون اخلارجية، 
والفريق  التنفيذية،  الشؤون  رئيس جهاز  املبارك  خليفة  خلدون  ومعالي 
القوات املسلحة، وسعادة  أركان  الرميثي رئيس  ثاني  الركن حمد محمد 
وسهيل  »مصدر«،  لـ  التنفيذي  الرئيس  اجلابر  أحمد  سلطان  الدكتور 
املزروعي نائب الرئيس التنفيذي لـ »مبادلة للنفط والغاز«، وسعادة سعيد 

عبيد محمد الكعبي سفير الدولة لدى ليبيا.
الليبي وفد وزاري ضم كالً من نائب رئيس  كما حضره من اجلانب 
والكهرباء  واملالية  واالقتصاد  والداخلية  اخلارجية  ووزراء  ــوزراء،  ال
ورئيس  واملعلومات،  واالتصاالت  والتأهيل  والعمل  املتجددة  والطاقات 
أركان القوات املسلحة الليبية، وسعادة الدكتور عارف علي النايض السفير 

الليبي لدى الدولة.

.. ويشهد الحلقة األخيرة من مسابقة »شاعر المليون«

شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة في مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي 
ختام املوسم اخلامس 2011 - 2012 من مسابقة وبرنامج »شاعر املليون«، 
وذلك بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني 
نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان وزير اخلارجية، وجمهور غفير من عشاق الشعر النبطي األصيل.

الفائزين  بتتويج و تكرمي  آل نهيان  الشيخ هزاع بن زايد  وقام سمو 
اخلمسة الذين متكنوا بجدارة من الوصول للمرحلة األخيرة بعد منافسة 

قوية على مدى 15 أسبوعاً متواصالً.
الشاعر  جاء  اجلمهور،  وتصويت  التحكيم  جلنة  درجــات  ومبجموع 

املائة  في   76 مبجموع  األول  املركز  في  الرميثي  أحمد  راشد  اإلماراتي 
ويحوز  اخلامس،  للموسم  املليون«  »شاعر  ولقب  »بيرق«  على  ليحصل 

»بيرق الشعر« وجائزة مادية قيمتها خمسة ماليني درهم إماراتي.
كما جاء الشاعر اإلماراتي أحمد بن هياي املنصوري في املركز الثاني مبجموع 
64 في املائة، وحصل على جائزة مادية قيمتها أربعة ماليني درهم إماراتي، أما 
الشاعر السعودي سيف بن مهنا السهلي فجاء في املركز الثالث بنسبة 63 في املائة 
وحصل على ثالثة ماليني درهم إماراتي، في حني حل في املركز الرابع الشاعر 
السعودي علي البوعينني التميمي بنسبة 62 في املائة وحصل على جائزة مليوني 
مرهب  بن  عبدالله  السعودي  الشاعر  اخلامس  املركز  في  وجاء  إماراتي،  درهم 
البقمي بنسبة 57 في املائة وحصل على جائزة مادية قيمتها مليون درهم إماراتي.

 

بحث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية مع معالي فوزي عبد العال وزير الداخلية الليبي 
سبل تعزيز وتطوير العالقات في املجاالت ذات االهتمام املشترك بني 

البلدين الشقيقني.
بزيارة  املرافق  والوفد  الليبي  الداخلية  وزير  يرافقه  سموه  وقام 
ضريح املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

»طيَّب الله ثراه«، وقرأوا الفاحتة على روحه داعني املولى عز وجل أن 
يسكنه فسيح جناته مع النبيني والشهداء والصاحلني، وأن يجعل ما 

قدمه في ميزان حسناته.

الشيخ زايد استمع خاللها  الليبي بجولة في جامع  الوفد  كما قام 
على  وتعّرف   ،1996 عام  تأسيسه  وبدايات  اجلامع  حول  شرح  إلى 
مكونات هذا الصرح الديني الكبير واألساليب املعمارية التي استخدمت 

في بنائه.
ناصر  اللواء  سعادة  من:  كل  اجلولة  في  وشــارك  اللقاء  حضر 
خلريباني النعيمي األمني العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة 
إدارة »سكرتارية  في شرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي مدير 

األمانة العامة«، وأعضاء الوفد املرافق ملعالي وزير الداخلية الليبي.

برئاسة الفريق  العليا في شرطة أبوظبي اجتماعاً  القيادة  عقدت جلنة 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
التقدم فيها، وتوزيع  الداخلية، إطلعت خالله على مبادرات 2012 ومدى 

امليزانيات املعتمدة للمشاريع التطويرية ضمن اخلطة االستراتيجية.
وأكد سموه أهمية ترجمة األهداف االستراتيجية إلى مبادرات ومشاريع 
تطويرية وتنفيذها وفق اخلطط التشغيلية، وشدد سموه على الدور القيادي 

للمديرين العامني في حتقيق أهداف ورؤية القيادة.

حضر االجتماع أعضاء جلنة القيادة العليا، ومعالي اللواء الركن عبيد 
اللواء  أبوظبي، وسعادة  العام لشرطة  القائد  نائب  الكتبي  احليري سالم 
محمد  اللواء  وسعادة  واخلدمات،  املالية  عام  مدير  بدران  داوود  خليل 
بن الُعوضي املنهالي مدير عام املوارد البشرية مدير العمليات الشرطية 
باإلنابة، وسعادة اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات املركزية، 
والعقيد  اخلاصة،  واملهام  احلراسات  عام  مدير  الفارسي  فارس  والعميد 

خميس مصبح املرر القائم بأعمال مدير عام شؤون األمن واملنافذ.

.. ويترأس اجتماع لجنة القيادة العليا في شرطة أبوظبي

سيف بن زايد  يبحث ووزير �لد�خلية �لليبي �لعالقات �مل�سرتكة 
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حرصت وزارة الداخلية على استخدام منهجية 
التغيير والتطوير خالل  علمية في إدارة مشروع 
زت على أن تكون خطوات  السنوات السابقة، وركَّ
املشروع متأنية ومدروسة بشكل متناسق متاشياً 
مع عدم زج القيادات الشرطية ومنتسبي الوزارة 
الفريق  لذلك حّدد سيدي  معقدة،  إدارية  مبفاهيم 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
والرسالة  الرؤية  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
للتنفيذ،  القابلة  اإلستراتيجية  واألهــداف  والقيم 
التنظيمي  الهيكل  تصميم  مت  ذلــك  ضــوء  وفــي 
واملهام  التنظيمية  الوحدات  اختصاصات  وحتديد 

الوظيفية التي يشغلها منتسبو الوزارة.
واإلستراتيجية  التنظيمي  الهيكل  ربط  أسلوب 
املتميزة،  باملؤسسات  حديث  أسلوب  هو  والرؤية 
وخالل املرحلة السابقة مت عقد العديد من ورش 
وزارة  املفاهيم،  هذه  لتعزيز  واحملاضرات  العمل 
باملائة   70 يعادل  ما  إجناز  استطاعت  الداخلية 
املؤسسي،  العمل  مجال  في  املتميز  التنظيم  من 
املنظمات تقف عند هذا املستوى من  والعديد من 
التنظيم اإلداري املتميز، والتغيير والتطوير اإلداري 
وقد  معقدة  التغيير  عملية  الهني ألن  باألمر  ليس 
املؤسسة،  في  موجودة  ثقافات  مع  تتعارض 
وأحياناً تتطلب تغيير مفاهيم راسخة لدى الكثير 

من العاملني باملنظمة.
مباشرة  ضــوء  وفــي  تقدم  ما  إلــى  استناداً 
وزارة الداخلية ملرحلة جديدة في إعداد مشروعها 
اإلستراتيجي للتطوير الشامل، فإن األمل يحدوها 
املستقبل،  آفاق  نحو  واثقة  خطوات  تخطو  بأن 
وتركز في املقام األول على حتقيق التميز والنجاح 
كافة، من خالل حتقيق  املهام  إجناز  في  بحرفية 
الشامل  التطوير  مشروع  من  باملائة   30 نسبة 
نحو التميز لكي يكتمل مشروع التغيير التنظيمي 

الشامل بحرفية.
ولكي تضمن وزارة الداخلية التميز باستمرار 
تكامل  إلى  يحتاج  باملائة   30 نسبة  حتقيق  فإن 
ال  دقيق  عمل  ألنه  املشتركة،  اجلهود  وتضافر 
إلى  بل هو موجه  العليا  القيادة  يخاطب مستوى 

كافة مستويات العاملني في الوزارة.
على  تعتمد  القادمة  املرحلة  شديد،  باختصار 
وضع سياسات واضحة ودقيقة وصنع عمليات 
باملفهوم  بالسياسات  واملقصود  السياسات،  لهذه 
التي  واملفاهيم  املبادئ  من  مجموعة  اإلداري 

إلى سياسات عامة وتشغيلية، والسياسات ميكن 
وأخيراً  الداخلية،  لوزارة  تنافسية  قيمة  تخلق  أن 
العامة  ــإدارات  ل التشغيلي  باملستوى  االرتقاء 
التابعة للوزارة، للتوافق مع معايير التميز وأفضل 

املمارسات العلمية.
أما العمليات اإلدارية فهي الطريقة املنظمة للقيام 
التي ميكن حتليلها ووصفها من خالل  باألعمال 
عناصرها، فهي تتكون من مجموعة من األنشطة أو 
الوظائف التي ميارسها العاملون باملنظمة لتحقيق 
يجب  مــاذا  حتدد  والسياسة  املؤسسة،  أهــداف 
فعله أو توافره، أما العمليات )اإلجراءات( فتحدد 
والصالحيات  العمل  أداء  كيفية  تفصيلي  بشكل 

واإلجراءات لتحقيق السياسة.
التعيني في وزارة  لسياسة  دعونا نطرح مثاالً 
الداخلية. من املفروض أن تكون للوزارة سياسة 
تتفق  وأن  للتعيني،  ودقيقة  ومحددة  واضحة 
وتنسجم هذه السياسة مع األهداف اإلستراتيجية، 
وقرارات  ولوائح  وأنظمة  قوانني  لوجود  إضافة 
في  ندخل  ثم  ومن  السياسة،  هذه  م  تنظِّ إداريــة 
عدة  فيها  تشترك  مستقلة  كعملية  التعيني  عملية 
و»إدارة  البشرية,  املوارد  عام  مدير  مثل:  إدارات 
املوظفني«،  شؤون  و»إدارة  والتعيني«،  االختيار 
و»إدارة  البشرية«،  املـــوارد  تخطيط  و»إدارة 

اخلدمات الطبية« و»اجلهات األمنية«.
ميكن  السياسة،  معالم  توضيح  ضــوء  في 
حتديد خطوات وإجراءات التعيني ومن ثم قياسها، 
وهذا هو أساس عملية التطوير، كلما كانت قادرة 
تطور وتبسط  أن  أي عملية تستطيع  قياس  على 
إلى  يؤدي  وهذا  األفضل،  نحو  العملية  إجــراءات 
الهدف  وهو  واملتعاملني  العاملني  رضا  من  مزيد 

املنشود.
عملية  نقيس  عندما  التعيني:  مثال  إلى  وعودة 
التعيني وإجراءاتها احلالية جند أنها حتتاج إلى مدة 
زمنية من شهر إلى شهرين، ابتداًء من اليوم األول 
باملوافقة  مروراً  النماذج،  وتعبئة  األوراق  لتقدمي 
والتعيني  االختيار  إدارة  قبل  من  التعيني  على 
وانتهاًء بصدور قرار التعيني من مدير عام املوارد 
على  يساعد  للتعيني  سياسة  فوجود  البشرية، 

تبسيط إجراءات العمل.
سياسة  صياغة  متت  ــك:  ذل على  آخــر  مثال 
الهدف  أوضــحــت  القوة،  الستخدام  مقترحة 
واملصطلحات  والتعريفات  السياسة  وملخص 

العمليات اإلدارية قفزة للتميز

اإلدارية  املستويات  مختلف  بها  ليهتدي  توضع 
القواعد  من  مجموعة  وهي  القرار،  اتخاذها  عند 
التنظيمية احملددة سلفاً لتوجيه العمل على ضوء 
وتوحيد  تكامل  لضمان  اإلستراتيجية  األهــداف 
واملقصود  بها،  املعمول  للقوانني  استناداً  العمل 
منها توحيد وتوجيه مجهودات العاملني في كافة 
املستويات اإلدارية نحو حتقيق األهداف املنشودة.

وزارة  ضمن  السياسات  تطبيق  أهمية  وتبرز 
العمل  إجـــراءات  وتــوافــق  تكامل  في  الداخلية 
واملديريات  العامة  اإلدارات  بــني  وتوحيدها 
املختلفة على املستوى اإلحتادي )وزارة الداخلية( 
وكذلك  الشرطية(،  )القيادات  احمللي  واملستوى 
وإجراءات  والسياسات  اإلستراتيجية  بني  الربط 
ألداء  العمل  وفــرق  العاملني  ومساعدة  العمل، 
واجباتهم، إضافة إلى ترجمة القوانني والتشريعات 

وزارة الداخلية
استطاعت إنجاز 

ما يعادل 70 بالمائة 
من التنظيم المتميز 

في مجال العمل 
المؤسسي والعديد 

من المنظمات 
تقف عند هذا 

المستوى من التنظيم 
اإلداري المتميز

تكامل العمل 
والمبادرة لتحقيق 
الريادة والتميز نحو 

تحقيق أهدافنا في 
الرؤية المستقبلية 

لوزارة الداخلية 
بتطبيق أفضل 

الممارسات العالمية

وبيان تفاصيل السياسة، واشتملت على التناسب 
القوة  ومنتسبي  القوة،  استخدام  في  والتدرج 
املصرح لهم باستخدام السالح الناري، »التدريب، 
قيادة احلوادث، تخزين األسلحة، تسليم واستالم 
األخــرى  السياسات  التطبيق،  نطاق  االسلحة، 

واملراجع ذات الصلة«.
منها:  للسياسات  عناوين  على  أمثلة  وهناك 
والضحايا،  الشهود  حماية  الشرطي،  املجال 
مجال  وفي  اإلعاقة،  ذوي  مع  التحقيق  وسياسة 
السامة  املواد  مع  التعامل  سياسة  املدني،  الدفاع 
مجال  وفــي  ـــوادث،  احل مــن  الوقاية  وسياسة 
الدخول  تصاريح  سياسة  واإلقــامــة  اجلنسية 
وسياسة العقوبات والترحيل، وفي مجال املوارد 
البشرية سياسة االختيار والتعيني، سياسة تقييم 

أداء العاملني وسياسة الرواتب واحلوافز.
السياسات  مــشــروع  مــبــاشــرة  ــغــايــات  ول
والعمليات في وزارة الداخلية، مت تكليف مجموعة 
مدير  نائب  برئاسة  واخلبراء  األخصائيني  من 
املرزوقــي،  جاسم  العميد  البشرية  املــوارد  عام 
وتقييم  اإلستراتيجية  »إدارة  مدير  وعضوية 
إجراءات  لتوثيق  الشعيبي  فيصل  العقيد  األداء« 
العامة  والقيادة  الداخلية  بوزارة  القائم  العمليات 

لشرطة أبوظبي.
الريادة  لتحقيق  واملــبــادرة  العمل  تكامل  إن 
والتميز نحو حتقيق أهدافنا في الرؤية املستقبلية 
لوزارة الداخلية بتطبيق أفضل املمارسات العاملية 
مهماً  مؤشراً  ذاته  حد  في  يعد  املجال،  هذا  في 
في  ميكننا  مبا  األمان،  بر  نحو  برويٍة  للوصول 
الوزارة من مواجهة التحديات واملتغيرات احمليطة، 
باعتماد أساليب عمل وخطط وسياسات متجددة 
التي  األمنية،  اخلدمات  أفضل  لتقدمي  ومتطورة 
تعتبر الضمانه األكيدة للفوز بثقة املجتمع وحتقيق 
أهدافنا اإلستراتيجية والوصول إلى أعلى درجات 
التميز واحلرفية واملهنية العالية في أداء الواجبات 

واملهام املناطة بوزارة الداخلية.
صياغة  ملــشــروع  والــنــجــاح  التوفيق  نأمل 
الصورة  تكتمل  لكي  العمل  وإجراءات  السياسات 
وحتقيق نسبة مائة في املائة من مشروع التطوير 
واألمل معقود  الداخلية،  لوزارة  الشامل  والتغيير 
ورتبهم  اإلدارية  مستوياتهم  بكافة  العاملني  على 
العسكرية للتعاون واملشاركة للوصول إلى الهدف 

من خالل العمل بروح الفريق.

تبرز أهمية تطبيق 
السياسات ضمن وزارة 
الداخلية في تكامل 

وتوافق إجراءات
 العمل وتوحيدها 
بين اإلدارات العامة 

والمديريات المختلفة 
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مشروبات  أسواقنا  في  سنوات  قبل  انتشرت 
أنها متد  بزعم  »الطاقة«،  ُتدعى مشروبات  جديدة 
الشركات  وتسابقت  والتحّمل،  بالقوة  اجلسم 
وتنافست على طرح منتجاتها املختلفة في األسواق 
إلغراء املستهلكني، وخاصة فئة الشباب واملراهقني، 
أن  ميكن  وهل  آمنة؟،  املشروبات  هذه  هل  ولكن: 
يتناولها أبناؤنا باطمئنان؟، وهل اإلفراط في تناولها 

يسبب اإلدمان أم أن كل هذا الكالم غير صحيح؟
هذه  حــول  داخلنا  فــي  جتــول  كثيرة  أسئلة 
املنتجات، التي قد حتمل في جعبتها أخطاراً صحية 
املنشطات  هذه  ماهية  وملعرفة  البعيد،  املدى  على 

وإيجابياتها وسلبياتها، كان لنا هذا التحقيق. 

وأضاف: أن لهذا العقار تأثيراً سلبياً على صحة 
الشديدة )طفح  الشخص، حيث يسبب احلساسية 
في  ضيق  التنفس،  في  وصعوبة  واحلكة  جلدي 
الصدر، تورم في الفم والوجه والشفاه أو اللسان(، 
القلب،  ضربات  انتظام  عدم  اإلغماء،  والتعرق، 
واحلمى، والتغيرات النفسية أو تقلب املزاج، تورم 
بالتشنجات،  اإلصابة  تقشره،  أو  اجللد  تقرح  أو 
انتحارية  بأفكار  بالتفكير  امليل  شديد،  صداع  أو 
أو سلوكيات غير سليمة، ورعاش، والتغيرات في 

الرؤية.

مادة حمظورة

وأكد الرئيسي أن هذا النوع من األقراص مدرج 
دولياً، وصدر  احملظورة  املخدرة  املواد  في جدول 
بشأنها قرار من اجلهات املعنية في الدولة يحظر 
وُيساء  طبية،  وصفة  دون  من  وتعاطيها  تداولها 
أن  وميكن  البعض،  قبل  من  استخدامها  لألسف 
يؤدي تعاطي جرعات عالية منها إلى إحداث تأثير 
إلى أنه رغم  املخدرات نفسه على املدمنني، مشيراً 
ذلك إال أن هناك بعض معدومي الضمير يقومون 
ممن  عليه  كبيراً  إقباالً  جتد  ولألسف  بتهريبه، 

يجهلون مضاره اجلسمية والنفسية عليهم.
وطالب الرئيسي أولياء األمور واجلهات املعنية 
واملدارس واجلامعات بضرورة توعية هذه الفئات 

أوهام 
بة ُمعلَّ

�ملُن�ِسطات و�ملُنِبهات

 و�سفة �سهلة �إىل �لإدمان

حتقيق:اأمرية الرئي�سي

املدى القصير، وتسبب أضراراً بالغة بالكبد، وطرد 
وخفض  الدم،  ضغط  ورفع  اجلسم،  من  السوائل 
لهرمون »األنسولني«، وتساهم  األنسجة  استجابة 
املنوية،  احليوانات  عدد  خفض  في  بعضهم  عند 
وتسبب الُصداع املُزمن واألرق واضطرابات النوم، 
العصبي  اجلهاز  وظائف  على  سلبي  تأثير  ولها 
في  وتتسبب  والكلى،  والهضمي  الدوري  واجلهاز 

تدمير اخلاليا.

»الرتامادول«

التي  الطبية  العقاقير  أو  األدوية  بخصوص  أما 
تفشت في اآلونة األخيرة مثل مخدر »الترامادول«، 
»الترامادول«،  أن  الرئيسي  الدكتور  ذكــر  فقد 
مقارب  مفعول  له  مركزي  ألم  مسكن  عن  عبارة 
»لــلــكــوديــني« و»املـــورفـــني«، ويــصــنــف ضمن 
الثاني، ويستخدم مخدر  النوع  األلم من  مسكنات 
»الترامادول« كمسكن لآلالم الشديدة واحلادة التي 
تعقب العمليات اجلراحية، ويستعمل غالباً لتسكني 
قد  لكنه  اخلبيثة،  واألورام  السرطان  مرضى  آالم 
يؤدي تعاطيه بجرعات كبيرة إلى االعتماد اجلسمي 
املرض  أعراض  تظهر  حيث  اإلدمان،  ثم  والنفسي 
بعد تعاطيه لفترة طويلة، وتتمثل في الهذيان وامليل 
للقيء واإلسهال وصعوبات في التنفس إلى جانب 

الهلوسة .

الطاقة«،  بـ»مشروبات  تسمى  والتي  واحليوية، 
مشيراً إلى أن تناول هذه املشروبات يلحق أضراراً 
مادة  على  حتتوي  إذ  متناوليها،  بصحة  كبيرة 
من  نوعاً  تسبب  مخدرة  مادة  وهي  »الكافيني«، 
اإلدمان، فعلبة واحدة منها تعادل شرب كمية كبيرة 
وهذا  النشوة،  من  نوعاً  ُتعطي  لكنها  القهوة،  من 
لطرد  تناولها  على  األشخاص  إقبال  من  يزيد  ما 
واالمتحانات  املذاكرة  أوقات  في  والسهر  النعاس 

أو املباريات.
ــدراســات  ال مــن  العديد  هناك  أن  ـــاف:  وأض
واألبحاث العلمية التي أكدت أن مشروبات الطاقة 
والقدرة  واحليوية  بالنشاط  وهمياً  شعوراً  متنح 

على السهر وغير ذلك، وتؤدي إلى اإلدمان واإلعياء 
من كثرة تناولها، في ضوء ما تضخه من كميات 
كبيرة من السكريات و»الكافيني« في الدم، بجانب 
ما يصيب اجلسم من خمول واضطرابات هضمية 

ومشكالت نفسية أخرى.
مادة  وهي  الكافيني،  نعرف ضرر  »كلنا  وقال: 
مخدرة تسبب نوعاً من اإلدمان، حيث حتتوي تلك 
جداً،  كبيرة  وبنسبة  »الكافيني«  على  املشروبات 
تصل إلى 20 ضعفاً عما هو موجود في املرطبات، 
مادة  معدل  ارتفاع  عن  الناجتة  ــراض  األع ومن 
»الكافيني« في الدم ازدياد دقات القلب لتصل إلى 
150 في الدقيقة، وارتفاع في ضغط الدم، وزيادة 
تدفق الدم للعضالت، وتقليل كمية الدم إلى اجللد، 
وهذا ما نالحظه من شحوب في الوجه في حاالت 

»التسمم«.
املشروبات  هذه  ُمدمني  أن  الرئيسي:  وأضاف 
تناولها،  من  فترة  بعد  القلق  تسبب  أنها  يجهلون 
فترة  فبعد  »الكافيني«،  من  الكبيرة  الكمية  بسبب 
من الزمن يستهلك اجلسم »الكافيني« فتقل نسبته 
ذلك  فيؤدي  منه،  اجلسم  تخلص  بعد  الــدم  في 
لتأثير  مشابهة  حاالت  وتلك  القلق،  من  حالة  إلى 
املخدرات، وزيادة جرعتها تؤدي بالتأكيد إلى عدم 
النفسية  األعراض  وبعض  القلب،  ضربات  انتظام 
على  العظام  هشاشة  إلى  وتؤدي  )االنسحابية(، 

تحقيق

 د. الرئي�سي: 

تناول م�شروبات الطاقة ُيلحق 

اأ�شرارًا كبرية ب�شحة متناوليها

حممد ح�شني: 

على اجلهات املخت�شة تعزيز 

الربامج التوعوية يف هذا املو�شوع

حم�ض اأوهام

على  تأثيرها  واملنشطات  املُنبهات  لهذه  وألن 
هذا  في  تعليق  للطب  كان  فقد  متناوليها،  صحة 
اجلانب، إذ قال الدكتور عادل الرئيسي، وهو طبيب 
عام في »إدارة اخلدمات الطبية« في شرطة أبوظبي: 
الفئة  وأهمها  املجتمع  في  عديدة  فئات  هناك  إن 
الشبابية واملراهقون جتري خلف وهم البحث عن 
اجلسم القوي املفعم بالطاقة واحليوية، باستخدام 
املشروبات واألدوية، متناسني سلبيات هذه املنبهات 

والتي قد تصل إلى اإلدمان.
التي  املشروبات  مضار  إلى  الرئيسي  وتطرق 
والنشاط  بالطاقة  متدهم  أنها  مدمنوها  يتوهم 
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تحقيق

هذه  مخاطر  حول  ومراهقني  أطفال  من  العمرية 
فوائدها،  عن  مضارها  تزيد  والتي  املشروبات، 
واألدوية والعقاقير املخدرة جتنباً آلثارها اجلانبية 

والتي ال حتمد عقباها.

م�شاكل

املنشطات  تناول  في  مهم  رأي  وللتربويني 
محمد  يقول  إذ  املراهقني،  ِقبل  من  واملنبهات 
حسني )مدرس باملرحلة اإلعدادية(: إن مشروبات 
التي دخلت  املنبهات كالعقاقير  الطاقة وغيرها من 
عديدة  مشكالت  في  تسببت  مؤخراً  األسواق  إلى 
اجتماعية، وصحية، ودينية، وتربوية، ألن بعضها 
قد  مخدرة  ومواد  كحولية  مركبات  على  يحتوي 

تؤدي في نهاية املطاف إلى إدمان املراهق عليها.
ويشير إلى أنه على اجلهات املختصة في الدولة 
التوعوية في هذا املوضوع لتوعية  البرامج  تعزيز 
الدراسة  أثناء  املُنشطات  تعاطي  بخطورة  الشباب 
أنواع من  أن تناول  أيام االمتحانات، خاصة  وفي 
العقاقير املجهولة والسيما املهربة إلى الدولة والتي 
الشديد، تعود  تنتشر بني طالبنا بسهولة لألسف 
في  تتسبب  إنها  حيث  املستقبل،  في  سلباً  عليهم 

إدمانهم عليها.
تعاطي  أن  للنظر  الالفت  من  قائالً:  ويضيف 
معينة  فئات  على  يقتصر  يعد  لــم  املنشطات 
كبيرة  لتقع شريحة  تعداها  بل  مثالً،  كالرياضيني 
ِشباك  في  منهم  املراهقني  وخاصة  الشباب،  من 
املنشطات، رغم تأكيد االختصاصيني أن أضرارها 
ممن  األكبر  القسم  أن  إال  فوائدها،  بكثير  تفوق 
تقدم  وأنها  خاصة  أضرارها،  يجهل  يتعاطونها 
تضاعف  ومشروبات  مقويات،  أنها  على  أحياناً 
الطاقة، وتساعد على السهر والتركيز، وجتعل من 
بأعمال ال ميكن  القيام  ويستطيع  يتناولها خارقاً، 

لغيره القيام بها.

�شررها اأكثـر من نفعها

مدرب  العبيدلي  علي  خالد  ذكر  جانبه  ومن 

في  علي«  بــن  »حــمــودة  مــدرســة  فــي  السباحة 
أي  واملنشطات  املنبهات  لهذه  ليس  أنه  أبوظبي 
سواء  يتناولها،  الذي  الشخص  على  تعود  فائدة 
وجيزة،  لفترة  سوى  عقاقير  أم  مشروبات  أكانت 
ومن ثم تعود باملضرة عليه، حيث إن كثرة تناولها 
املخدرات  لتفعل به ما تفعله  تسبب اإلدمان عليها 

في املدمنني.
بيع  منع  بالفعل  مت  قــد  ــه  أن ــى  إل ويشير 
في  الغازية  واملشروبات  الطاقة  مشروبات 
مدارس الدولة، حيث إن ضررها أكبر من نفعها 
مع  تدريجياً  تظهر  والتي  الطلبة،  أبنائنا  على 
الوقت على متناوليها، كما نقوم بتقدمي النصح 
واإلرشاد للطلبة، خصوصاً في فترة االمتحانات، 
حيث ُيْقدم الطلبة على تناول هذه املنبهات في 
هذه الفترة على وجه اخلصوص بغرض التركيز 
والسهر واالنتهاء من مراجعة املادة كاملة ليلة 
االمتحان، خاصة وأن هذه املشروبات أصبحت 
من  وبالتالي  التجارية،  احملالت  كافة  في  تباع 
السهل أن يحصل عليها أي طفل أو مراهق إن 

لم يكن حتت رقابة الوالدين واألهل. 

موؤيدون وراف�شون

وللشباب رأي في هذه املنشطات واملنبهات، حيث 

يقول عبدالله اليافعي )23عاماً(: إنه يقبل على تناول 
مشروبات الطاقة بشكل يومي، وخاصة في الفترة 
املسائية ليستطيع السهر مع رفاقه لوقت متأخر من 
الليل، ومبا أنه من محبي السفر بالبر فإنه يتناول 
هذه املشروبات أثناء القيادة وبكثرة كي يظل متنبهاً 
ومتيقظاً ونشيطاً، وهي تشعره بالنشاط واحليوية 
لفترة ثم يعاوده الشعور بالنعاس بعد مرور فترة 
إلى  يصل  حتى  أخرى  علبة  فيتناول  تناولها،  من 

اجلهة التي يقصدها.
قناعته  عدم  فرغم  عاماً(   26( محمد  أحمد  أما 
كي  يتناولها  فإنه  الطاقة،  مشروبات  بجدوى 
تساعده على السهر والتركيز في فترة االمتحانات 
والشاي،  كالقهوة  التقليدية  للمنبهات  كبديل  فقط 
أو  علبتني  يتناول  فهو  مدمنيها،  من  ليس  ولكنه 
ثالث علب في اليوم وخالل فترة االمتحانات فقط.

مؤيدي  من  ليس  عاماً(   26  ( املرزوقي  محمد 
بتاتاً، فمن وجهة  أنواعها  املنبهات مبختلف  شرب 
نظره أن اجلسم والعقل بحاجة لفترة راحة وفصل 
بني العمل سواء أكان دراسة أم نشاطاً جسدياً وبني 
النوم، وهذه املنبهات ستؤدي إلى إجبار الشخص 
على السهر، ولكن بدون تركيز، أي أن لهذه املنبهات 
لم  إن  اإليجابية  من جوانبها  أكثر  تأثيرات سلبية 

تكن معدومة.

أحمد محمدمحمد املرزوقي خالد العبيدلي



ورعاية  باهتمام  الـــزواج«  »صندوق  يحظى 
كبيرين من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« سيراً على نهج 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  املؤسس  الوالد 
السمو  صاحب  من  مستمر  وبدعم  الله«،  »رحمه 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما 
حكام اإلمارات، وكذلك بالدعم املتواصل من الفريق 
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.
»صندوق  دور  على  الضوء  من  مزيٍد  وإللقاء 
على  املقبل  الشباب  مساعدة  في  املتعاظم  الزواج« 
الزواج وحل مشكالت العنوسة وترجمة هذا الدور 
معالي  مع  احلــوار  هذا   »999« ملجلة  كان  عمليا،ً 

تنموية متوازنة مواكبة ملتغيرات العصر ومتطلبات 
لهذه  الثاني  احملور  جاء  وقد  املستدامة.  التنمية 
االستراتيجية بتركيٍز واضح على األسر املتماسكة 
إمياناً من قيادتنا الرشيدة بأهمية دور األسرة في 
وضع لبنة األساس لقيام مجتمٍع متماسٍك ومستقر 
من شأنه حتقيق طموحات دولة اإلمارات العربية 
املتحدة في أن تكون من أفضل دول العالم بحلول 

عام 2021م.
هذه  من خالل  الــزواج«  »صندوق  استمد  وقد 
الرؤية خطة استراتيجية وتشغيلية تتبنّى عدداً من 
األهداف تتركز أربعة منها في اخلطة االستراتيجية 
ويندرج خاللها عدد من املبادرات واألنشطة مرتبطة 
مبقاييس علمية، ومن هذه األهداف التي مت تنفيذها:
الهدف االستراتيجي األول: زواج املواطنني من 
من  الصندوق  خطة  في  ُيترجم  والذي  مواطنات، 
املالي  الدعم  تقدمي  منها  املختلفة،  األنشطة  خالل 
للشباب املستحقني للمنح من خالل دفعات تقدم كل 
شهرين وبنسبة إجناز تعمل على حتقيق السرعة 
والدقة في إيصال املنحة ملستحقيها. بجانب تنظيم 
تنفيذها  يتم  عام  كل  في  جماعية  أعــراس  ثمانية 
بالتعاون مع عدد من اجلهات والقطاعات املختلفة 
االستراتيجي  الهدف  تنفيذ  جانب  إلى  الدولة،  في 
تكوين  بقواعد  األُسري  الوعي  زيادة  وهو  الثاني، 
االستقرار  حتقيق  على  والعمل  السليمة  األســرة 
البرامج  تنفيذ  خالل  من  املجتمع،  في  األســري 
واحلمالت  األسري  اإلرشــاد  مجال  في  التوعوية 
بجانب  واالجتماعية،  والبيئية  الصحية  التوعوية 
من  الــزواج  على  املقبلني  الشباب  تأهيل  برنامج 
خالل برنامج »إعداد« والنشرات التعريفية واخلط 
موقع  على  األُســريــة  املشكالت  وحــل  الساخن 
في  للشباب  احلوارية  املنتديات  وإقامة  الصندوق 
املعاهد واجلامعات والكليات املختلفة على مستوى 
الدولة، بجانب إعداد الكتيبات التوعوية مثل: كتيب 
وتنفيذ  الزواج«،  »دليل  وكتيب  وجواب«  »سؤال 
برنامج زيارات للمدارس الثانوية بهدف خلق عالقة 
بالصندوق وخلق  املستقبل وتعريفهم  مع جمهور 
يتم  والصندوق  ــدارس  امل بني  مشتركة  فعاليات 

خاللها حتقيق أهداف اجتماعية وتربوية وبدنية.
ومن منطلق تفعيل دور مؤسسات القطاع املدني 
في الدولة وخلق الشراكات وحتقيق مبدأ املسؤولية 
الثالث  االستراتيجي  الهدف  يأتي  االجتماعية 
الدور من خالل عقد شراكات وتعاون  ليعزز هذا 
املعنية  والهيئات  واملؤسسات  اخلاص  القطاع  مع 
إيجاد  مع  املجتمع  في  واألسرة  الشباب  بشؤون 
وبرامج  وخطط  تتواءم  مشتركة  وبرامج  فعاليات 

الهيئات واملؤسسة التي يشاركها الصندوق.
ويأتي الهدف االستراتيجي الرابع مواكباً لرؤية 
وحتقيق  اخلدمات  تطوير  إلى  الرامية  ــارات  اإلم
املجاالت  جميع  في  املؤسسية  والكفاءة  التميز 
ومبا  والعاملي،  احمللي  املستويني  على  والقطاعات 
يحقق الرضا جلميع الشركاء واملتعاملني وإليصال 
جميع  في  امللحوظ  التقدم  عن  احلقيقية  الصورة 
املستويات في دولة اإلمارات، مما يعكس مستوى 
تقدمها في جميع املجاالت وبشكل خاص املجاالت 

حوار
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الدولة  وزيــرة  الشامسي  سالم  ميثاء  الدكتورة 
رئيس مجلس إدارة »صندوق الزواج«، وفيما يلي 

نص احلوار:
من  كبيٍر  بدعٍم  ال��زواج«  »صندوق  يحظى   <
حل  في  واملتعاظم  اء  البنَّ لدوره  الرشيدة  القيادة 
املقبلني  الشباب  ومساعدة  العنوسة،  مشكالت 
الدعم  هذا  الصندوق  يترجم  فكيف  الزواج،  على 

عملياً؟
- إن الدعم الكبير الذي حظي به الصندوق منذ 
الوالد  تعالى  الله  باذن  له  املغفور  يد  على  إنشائه 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الدولة  مؤسس 
الكرمية من صاحب  الرعاية  بجانب  الله«،  »رحمه 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
صاحب  أخيه  من  املستمر  والدعم  الله«،  »حفظه 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما 
أول  الفريق  من  املتواصل  والدعم  اإلمارات  حكام 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو 
املسلحة، حيث  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
الفتية  دولتنا  في  الرشيدة  القيادة  حرص  يترجم 
على االهتمام والرعاية الكرمية باألسرة بشكٍل عام 
والشباب بشكٍل خاص، ملا لهذه الفئه من أهمية في 

بناء املجتمع ودعم وحدته واحلفاظ على هويته.
ومن خالل رؤية القيادة الرشيدة التي انعكست 
متمثلًة  الدولة  تعتمدها  التي  االستراتيجية  في 
بآفاقها  تتميز  والتي   ،»2021 اإلمارات  »رؤية  في 
الواسعة وتعدد مجاالتها ووضوح أهدافها املرحلية 
مسيرة  حتقيق  على  ستعمل  والتي  واملستقبلية، 

الدكتورة ميثاء سالم الشامسي: 
مساهمة »الداخلية« في دعم خطط »صندوق الزواج« 

د المعنى الحقيقي للشراكة المجتمعية  تجسِّ
حوار: فوزي مو�سى

 قيادتنا الر�شيدة توؤمن باأهمية دور 

الأ�شرة يف و�شع لبنة الأ�شا�س لقيام 

جمتمع متما�شك وم�شتقر يحقق 

طموحات الدولة كاأف�شل دول العامل 

بحلول العام 2021

ن غاليًا حر�س �شيف بن زايد ُنثمِّ

 على تعزيز التالحم املجتمعي 

والدفع باجتاه بناء �شراكات داعمة 

لأمن و�شالمة املجتمع
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االجتماعية ألنها ترّكز على اإلنسان وجتعل األسرة 
هويته  وتعزيز  املجتمع  بناء  في  أساسياً  مرتكزاً 

واحلفاظ على تقدمه.
أهم  عن  مختصرة  حملة  إعطاءنا  لكم  هل   <

اإلجنازات التي حققها صندوق الزواج؟
توعية  خدمات  بتقدمي  يقوم  الصندوق  إن   -
آليات  خالل  من  الــزواج  منحة  تقدمي  في  متميزة 
عمل تسهل على كافة الشباب املستحقني احلصول 
على منحتهم في زمن قياسي، وبكفاءة عالية. وقد 
جتاوز عدد املستفيدين من منحة صندوق الزواج 
مبلغاً  خاللها  الصندوق  ــدَّم  ق شخص  ألــف   70

إجمالياً هو 4.2 مليار درهم.
اجلماعية  األعــراس  تنظيم  إلى  باإلضافة  هذا 
استفاد  جماعياً  عرساً   )112( عددها  بلغ  والتي 
من املشاركة بها عدد )6283( مستفيداً، كما كان 
بلغ  حيث  اجلماعية،  األعــراس  في  نصيب  للنساء 
عدد املشاركات النسائية في األعراس اجلماعية )8( 

أعراس نسائية لعدد )105( عرائس.

األمراض  من  للوقاية  الــزواج  قبل  ما  فحوصات 
الوراثية ملا ينتج عنها من أضرار معنوية للمجتمع 

وخسائر مادية.
محاضرات  من  عدد  بعقد  الصندوق  قام  كما 
واحلياة  ــرة  األس بشؤون  تتعلق  التي  التوعية 
إلى  الدولة،  أرجاء  كافة  شملت  وقد  االجتماعية، 
الصندوق  عمل  وقد  احلوارية،  املنتديات  جانب 
مؤخراً  متميزة  حوارية  منتديات   )8( تنظيم  على 
والكليات  اجلامعات  في  الشباب  فئة  استهدفت 

واملعاهد الشرطية واملدارس الفنية.
الصندوق  األسري، ساهم  اإلرشاد  وفي مجال 
األُسرية  املشاكل  من  العديد  حل  في  فعال  بشكل 
ملواطنني ومقيمني على أرض الدولة، وذلك من خالل 
يضمن  ومبا  املتخصصني،  االجتماعيني  املرشدين 
األمانة والسرية لألسر باتباع عدٍد من آليات العمل 
في هذا اجلانب أهمها التواصل اإللكتروني خلدمة 

اإلرشاد األُسري واخلط الساخن.
املتعاملني  ورغــبــات  الحتياجات  واستجابة 

وتعزيز  تفعيل  خالل  من  اليوم  وحتى  الصندوق 
الشراكة بني مختلف اجلهات واملؤسسات احلكومية 
االجتماعية«،  »املسؤولية  شعار  حتت  واخلاصة، 
شراكة  بتحقيق  اإلمارات  حكومة  لتوجه  وحتقيقاً 
على  يبعث  أمر  لهو  اجلهات،  مختلف  بني  حقيقية 
األمل والفخر بأن يتسابق اجلميع في خدمة أبناء 
هذا الوطن في سبيل بناء األسرة اإلماراتية ودعم 

استقرارها.
ال��زواج«  »صندوق  بني  التعاون  عن  ماذا   <

ووزارة الداخلية في مجال األعراس اجلماعية؟
- ساهمت وزارة الداخلية بشكٍل كبير في دعم 
وعلى  املختلفة،  ــزواج  ال صندوق  وبرامج  خطط 
رأسها األعراس اجلماعية، والتي كان آخرها العرس 
ضباط  نادي  في  املاضي  العام  نهاية  أقيم  الذي 

القوات املسلحة، ملنتسبي الوزارة. 
العام 2011 مت تنفيذ  العام 2009 وحتى  ومنذ 
عدد ثالثة أعراس جماعية، وبلغ عدد املستفيدين في 
هذه األعراس )254( مشاركاً من الشباب املنتسبني 
اجلهود  من  بسيط  جزء  وهذا  الداخلية،  ــوزارة  ل
الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية في مختلف 
جلميع  يدها  ومد  االجتماعية،  التنمية  قطاعات 
مؤسسات الدولة لتحقيق شراكة مجتمعية حقيقية 
مبا يخدم مصلحة اإلماراتيني في كافة ربوع الوطن، 
كما ساهمت الوزارة في رعاية واستضافة العديد 
بالصندوق،  اخلاصة  واحملاضرات  الندوات  من 
د بذلك املعنى احلقيقي للشراكة املجتمعية بني  لتجسِّ

اجلهات احلكومية. 
الفريق  حــرص  غالياً  نثمِّن  املناسبة،  وبهذه 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء، وزير الداخلية الذي لم يدخر جهداً 
بناء  باجتاه  والدفع  املجتمعي  التالحم  تعزيز  في 

شراكات داعمة ألمن وسالمة املجتمع.
في  اإلماراتية  امل��رأة  ملشاركة  تقييمكم  ما   <

العمل احلكومي واخلاص؟
- لقد شاركت املرأة اإلماراتية في كافة األنشطة 
االقتصادية مبا في ذلك القطاع احلكومي الذي بلغت 
نسبة مساهمتها فيه حوالي 66٪، من بينها 30 في 
القرار، وكذلك  باتخاذ  املرتبطة  الوظائف  املائة من 
القطاع اخلاص، حيث تشير املؤشرات اإلحصائية 
إلى أن مجلس سيدات األعمال بالدولة يضم نحو 
12 ألف سيدة ُيدرن 11 ألف مشروع استثماري، 
تصل حجم االستثمارات فيها إلى نحو 12,5 مليار 
يعملن  اللواتي  النساء  عدد  درهم، في حني وصل 
القطاعات  أهم  من  يعد  الذي  املصرفي  القطاع  في 

االقتصادية الى نحو ٪37.5.
قدرتها  اإلماراتية  املــرأة  تؤكد  يوم  كل  وفي 
أم  التعليم  في  الفرص، سواء  كافة  استغالل  على 
العمل، واملشاركة الفاعلة والبناء في خدمة الوطن 

ونهضته.
اإلمارات  لبنات  توجهينها  التي  الكلمة  ما   <
الدولة  خدمة  في  ومشاركتهن  دورهن  ملضاعفة 

واملجتمع؟

دولة  في  حتقق  ما  أن  إلــى  أشير  أن  أوُد   -
اإلمارات من تقدٍم ورفاه وتطوٍر علمي وتقني يجب 
احملافظة عليه باستمرار وتواصل اجلهود املبذولة، 
وأنه البد أن تكون املرأة واعية بدورها ورسالتها 
التنشئة  وتنشئتهم  األبناء  فتربية  احلياة،  في 
وانتمائهم  هويتهم  وتعزيز  السليمة  االجتماعية 
العلمي  للتحصيل  وثبات  بقوة  ودفعهم  لإمارات 
للحفاظ  الوحيدة  الوسيلة  هو  الفكري  واالرتقاء 
على املكتسبات، فبناء األجيال رسالة عظيمة وبناء 
أن  اإلمـــارات  بنات  وعلى  أعظم،  رسالة  الوطن 
الرسالتني  هاتني  إلجناز  العمل  متطلبات  يتفهمَّن 

األنبل واألسمى. 
العمل  ف��ي  كبيرة  جتربة  ملعاليكم  ك��ان   <
عملكم  ف��ي  منها  استفدمت  فكيف  اجلامعي، 

الوزاري؟
- إن جتربة العمل اجلامعي من أثرى التجارب 
يوم  كل  وإن  املهنية،  حياتي  في  بها  مررت  التي 
قضيته في العمل اجلامعي كنت استزيد فيه معرفًة 
وخبرة. وقد عملت على استثمار هذه التجربة في 
بناء وتطوير قدراتي، سواء على الصعيد العملي أم 
املهني خاصة وأنني تقلّدت أكثر من وظيفة خالل 
اخلبرات  تنوع  لي  أتاح  مما  اجلامعة،  في  عملي 
تطوير  كيفية  من  ذلك  ومكنني  اإلدارية  و  العلمية 
وتطويع األنظمة واللوائح من أجل حتقيق األهداف 
اإلستراتيجية املؤسسية، والشك إن كل هذا أنعكس 

إيجابياً على عملي احلالي. 

بناء الأجيال ر�شالة عظيمة

 وبناء الوطن ر�شالة اأعظم، واإجناز 

الر�شالتني  هو الهدف الأنبل والأ�شمى

في  املــبــادرات  من  عــدداً  الصندوق  يقّدم  كما 
مجال التوعية والثقافة األسرية من أهمها برنامج 
إلى  يهدف  والذي  الزواج،  على  للمقبلني  »إعــداد« 
أسرة  لتكوين  احلياتية  باجلوانب  الشباب  توعية 
كاملة  )15( دورة  تنفيذ  آمنة ومستقرة، حيث مت 
من »برنامج إعداد« للمقبلني على الزواج في جميع 

إمارات الدولة خالل عام 2011.
عدٍد  تنظيم  مت  األُسرية،  التوعية  مجال  وفي 
»إعداد  حملة  آخرها  كان  اإلعالمية  احلمالت  من 
على  ــزت  ركَّ الزوجيه«،  للحياه  ــى  األول خطوتك 
»برنامج إعداد« وأهميته للشباب املقبل على الزواج، 
وكذلك حملة »شيك أم شريك«، والتي مت التركيز 
من خاللها على إثراء ثقافة الشباب وتوعيتهم حول 

أهمية تخفيض تكاليف الزواج.
كما مت تنظيم عدد من احلمالت الصحية مبعدل 
»إفحص  حملة  آخرها  كان  عام  كل  في  حملتني 
تسلم.. ألسرة بال ثيالسيميا« وحملة أخرى بعنوان 
بأهمية  للتوعية  وذلك  أولويتي«،  أسرتي  »صحة 

قام  احلديثة،  التقنية  التطورات  مع  ومتاشياً 
الصندوق بتطوير وحتسني معظم خدماته، كما مت 
العديد  وتوفير  األخرى  اخلدمات  استحداث بعض 
على وقت وجهد  اإللكترونية حفاظاً  اخلدمات  من 

املتعاملني.
> ماذا عن الدعم الذي تلقونه من جهات خاصة 

راعية لبعض فعاليات الصندوق؟ 
- لقد لعب الشركاء اإلستراتيجيون ملؤسسة 
واملؤسسات  اجلهات  من  ــزواج«،  ال »صندوق 
دوراً  اإلعــالم  ووسائل  واخلاصة  احلكومية 
األســر  آالف  بــنــاء  مسيرة  ــم  دع فــي  مهماً 
ودعمهم  رعايتهم  خالل  من  وذلك  اإلماراتية، 
واحلمالت  اجلماعية  ـــراس  األع مــن  للعديد 
اإلعالمية واحملاضرات والندوات، وذلك تطبيقاً 
وتنفيذاً  املشتركة،  االجتماعية  املسؤولية  ملبدأ 
وتعزيز  بتفعيل  اإلمــارات  دولة  حكومة  لرؤية 
والهيئات  الشراكة بني مختلف اجلهات  مفهوم 
احلكومية، سواء فيما يتعلق باجلانب املجتمعي 
أو كافة اجلوانب األخرى، حيث حرص صندوق 
الزواج على ذلك من خالل توقيع عدٍد كبير من 
التفاهم والتعاون مع مختلف اجلهات  مذكرات 
احلكومية واخلاصة، وبرز هذا التعاون عبر عدٍد 
من الفعاليات واألنشطة التي يقيمها الصندوق 
بدعم من تلك اجلهات في مختلف أنحاء الدولة.

التوعية  مجال  في  إجنازات  من  حتقق  ما  وإن 
نشأة  منذ  اإلماراتية  ــرة  األس وبناء  املجتمعية 

العدد 497 مايو 222012





الغالف

27العدد 497 مايو 262012 العدد 497 مايو 2012

فقد أكد الباحث اإلماراتي الدكتور عبد الرحمن 
الهاشمي مستشار التَعلّم والتطوير املؤسسي على 
إلى نهضة  بالنسبة  العربية  األسماء  أهمية رومنة 
حيث  العالم،  مع  وتواصله  العربي  الوطن  وتقدم 
قال: لقد صار العالم قرية صغيرة تقاربت أرجاؤها 
بتواصل سكانها رغم املسافات اجلغرافية الشاسعة 
هذا  في  اآلخــر.  البعض  عن  بعضها  تفصل  التي 
واألجناس،  اللغات  الناس، من شتى  بني  التواصل 
يقوم احلرف الروماني بدور رئيس في حمل الكثير 
من الرسائل واملعلومات واملعارف ونقلها من شعٍب 
إلى  الرسائل  تلك  بترجمة  الناس  يقوم  ثم  آلخر. 

متاهات لغوية
يغ �ملختلفة لالأ�سماء باللغة �لأجنبية توؤدي �إىل تفاقم �حتمالت �خلطاأ  �ل�سِ

و�لوقوع يف �إ�سكاليات �أمنية. 

حتقيق: خالد الظنحاين

ثمة ظاهرة مثيرة للتساؤل، زاد اجلدل حولها في السنوات 
كتابة  أي  العربية  األسماء  »رومنة«  مسألة:  وهي  األخيرة 
وغيرها(،  )اإلجنليزي  الرومانية  باألحرف  العربية  األسماء 
املوحد  املعيار  غياب  حيث  من  كثيرة،  إشكاليات  وتبعتها 
ل حتدياً كبيراً،  الذي شكَّ العربية، وهو األمر  لرومنة األسماء 
العربية  ال��دول  مختلف  في  الرسمية  اجلهات  على  فرض 

بخاصة األجهزة األمنية أن تتجاوزه. 
ومن هذا املنطلق، عملت مجلة »999« على التعرف إلى أبعاد 
هذه الظاهرة ومدى إمكانية حل إشكالياتها املتعددة، وذلك من 

خالل استطالع آلراء املختصني في هذا املجال.

يحتاجون  عندما  معانيها،  ليعرفوا  احمللية،  لغاتهم 
إلى ذلك األمر. بيد أن األسماء غالباً ما تبقى على 
التواصلية  العمليات  أثناء  في  األصلية  صورتها 
كما هي.  األخرى  اللغات  إلى  نقلها  ويتم  املختلفة، 
باللغة  الرحمن  عبد  إسمي  املثال:  سبيل  فعلى 
العربية، وهو عبد الرحمن أيضا باللغة اإلجنليزية 
إلى  ترجمته  أردت  ــإن  ف  ،)Abdurrahman(
اإلجنليزية صار »سيرفانت أوف ذا ميرسيفول«. 
هل ستعرفني بهذا اإلسم العجيب؟ و هل ستعرف 

.Happy إسم سعيد إذا ترجمناه إلى
حلل  »الرومنة«  تأتي  الهاشمي:هنا  ويتابع 

اإلشكال القائم، ومن الغريب أن الرومنة تتبع في 
األخرى  األسماء  في  بها  يلتزم  وال  الناس  أسماء 
كأسماء الشوارع والشركات واملؤسسات واحملالت 
التجارية، فنجدها ُترومن تارة وُتترجم تارة أخرى. 
 Airport Road :فشارع »املطار« مثالً يترجم إلى
وال ُيرومن إلى Mataar Road وشارع »السعادة« 
ال يترجم إلى Happiness Road بل يرومن إلى

Saada Road وهكذا. إن عدم االتفاق على منهج 
واحد في هذه املسألة ينتج عنه نوع من الفوضى 
اللذين  والتميّز  اجلودة  مع  متاماً  يتنافى  ما  وهو 

ننشدهما في سبيل النهضة والتقدم. 

م�شكلة متعددة الأبعاد

املعيار  غياب  بسبب  تنتج  التي  األبعاد  وعن 
الدكتور  أجاب  العربية،  األسماء  لرومنة  املوحد 
الهاشمي: أن غياب املعيار املوحد لرومنة األسماء 
البعد  مثالً:  منها   ، األبعاد  متعددة  العربية مشكلة 
اضمحالل  فيه  يتسارع  عالم  ففي  االجتماعي، 
في  يعيشون  الناس  وأمسى  الدول،  بني  احلــدود 
قرية صغيرة، على اختالف ثقافاتهم ولغاتهم، تشتد 
بوضوح  وتبرز  والتخاطب،  التالقي  إلى  احلاجة 
شديد ضرورة معرفة األسماء الصحيحة، ونطقها 
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»للرومنة« يوقع النا�س يف 

م�شاكل مع اجلهات الأمنية

- د. الها�شمي
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الصحيح، لتتقارب املسافات النفسية بني البشر، 
حميمية،  أجواء  في  والتعايش  التواصل  وليتم 
من  خالية  والسالم،  والتعاون  األلفة  تسودها 
شوائب التلكؤ واحلرج والتوجس، الذي غالباً ما 

يرافق النطق اخلاطئ ألسماء الناس.
أما عن البعد االقتصادي، فيواجه القائمون على 
األرصدة  وجتميد  األمــوال  غسل  مكافحة  قوائم 
التعامل  في  كبيرة  حتديات  البنوك  في  املالية 
الالتينية.  باألحرف  املكتوبة  العربية  األسماء  مع 
ويذكر أحد املواقع اإللكترونية عن وزارة اخلزانة 
األمريكية أن لديها 12 طريقة مختلفة لكتابة إسم 
أن  رغم  الالتينية،  باألحرف  مثالً  القذافي  معمر 
 100 من  أكثر  هناك  إن  يقولون،  لغويني  خبراء 
صيغة أخرى لكتابة إسم العائلة وحده. وتالحظ 
صحيفة »وول ستريت جورنال« أن اللغة العربية 
ال تعتمد قواعد موحدة في نقل أسمائها إلى لغات 

أخرى بخالف اليابانية أو الصينية.
وبخصوص البعد النفسي، فعندما تختلف طريقة 
كتابة االسم على الشهادات والوثائق األكادميية عن 
تلك التي على وثائق إثبات الشخصية يجد املرء نفسه 
بالفخر  الشعور  عن  وعوضاً  أمره،  من  حيرة  في 
في  يجهد  تراه  مؤهالت  من  يحمل  مبا  واالعتزاز 
تسجيل  في  اخللط  لهذا  وتفسيرات  مبررات  تقدمي 
صحة  في  الشكوك  الناس  تساور  ال  حتى  اسمه، 
ُيتهم بالتزييف والتزوير.  ما يحمل من وثائق، وقد 
باإلضافة إلى البعد احلضاري، إذ أن اجلرس اجلميل 
عند  ويتشّوش  يضعف  ما  غالباً  العربية  ألسمائنا 
خلف  يتوارى  ورمبا  اإلجنليزية،  باألحرف  الكتابة 

رطانة ال معنى لها البتة.
 

اجتهادات فردية

أجاب  اإلشكالية  إلى  أدت  التي  األسباب  وعن 

إلى  أدت  متشابكة  كثيرة  أسباب  الهاشمي:هنالك 
منها  نذكر  الشأن،  هذا  في  متاعب  من  جنابه  ما 
لعب  لقد  الفردية.  لالجتهادات  املوضوع  تــرك 
املستشرقون والرحالة الغربيون دوراً بارزاً في هذا 
األسماء  نقل  إلى  بحاجة  كانوا  إنهم  حيث  املجال، 
العربية في كتاباتهم. فنجد الرحالة »لورانس« مثالً 
يكتب في كتابه »أعمدة احلكم السبعة« الذي نشر 
مرة    25 »جدة«  مدينة  إسم   1926 مرة سنة  أول 
 ،Jedda واحدة  ومرة   Jidda مرات  و6   Jeddah
املعتمد  االسم  عن  تختلف  هذه  كتابته  طرق  وكل 
في اململكة العربية السعودية وهو Jaddah. وكذلك 
اآلن  شيوعا  األكثر  فإن  »مكة«  إسم  في  احلــال 
Mecca بينما املعتمد رسمياً Makkah. أضف إلى 
ما سبق ضعف العمل املؤسسي، وضعف التخطيط 
التواصل  وتقنيات  وسائل  مع  بكفاءة  للتعامل 

احلديثة وُمتطلّبات عصر املعلومات واملعرفة.

حلول

هذه  من  أن حتد  التي ميكن  احللول  وحول 

من  كان  قائالً:  الهاشمي  حتدث  اإلشكالية، 
بها  شاركت  التي  الــنــدوات  إحــدى  توصيات 
واضحة  إستراتيجية  على وضع  العمل  سابقاً، 
املعالم إلجناز مشروع بناء معيار موحد لرومنة 
وهذا  العملي.  تطبيقه  وتبني  العربية  األسماء 
يقتضي بطبيعة احلال دراسة التجارب احلالية، 
ومتحيصها، ثم البناء عليها، وليس البدء من فراغ 
ومحاولة إعادة اختراع العجلة كما يقال، إذ أن 
في  كبيراً  قطع شوطاً  قد  التجارب  هذه  بعض 

مجال التجريب والتطبيق الفعلي. 
مراحل:  ثالث  ذات  املقترحة  واإلستراتيجية 
مع  العلمي  اجلانب  على  تركز  األولى  املرحلة 
استخدام  من  احملتملني  املستفيدين  ــراك  إش
املعيار في بعض أعمال هذه املرحلة املهمة جداً، 
ليكون املنتج النهائي ُملبّياً لالحتياجات احلقيقية 
وقابالً  لديهم،  مقبوالً  للمعيار،  للمستخدمني 
للتطبيق من قبلهم، كالوزارات املختلفة، والهوية، 
والشركات،  ــــوازات،  واجل الهجرة  ـــر  ودوائ
والبنوك، واملكتبات، وشركات التأمني، وغيرها. 

على  التركيز  في  فتكمن  الثانية،  املرحلة  أما 
اجلوانب التعليمية واإلعالمية؛ أي إدراج املعيار 
في املناهج الدراسية، في مدارس التعليم العام 
تعليم  ومراكز  املتخصصة،  واملعاهد  واخلاص، 
اللغات. وتشجيع استخدامه في وسائل اإلعالم 
واإلعالن املختلفة. واملرحلة الثالثة تتلخص في 
جميع  في  املعيار  باستخدام  القانوني  اإللــزام 
احملررات والوثائق واملعامالت الرسمية. وهذه 
في  تزامنها  أو  الثانية  املرحلة  تتلو  املرحلة 

التطبيق. 

دور اأمني

املؤسسات  تلعبه  أن  ميكن  الذي  الدور  عن 
األمنية في مجالي الرومنة وتوحيد الترجمات، 
الرومنة  مشكلة  أن  رغــم  الهاشمي:  أضــاف 
ليست مشكلة أمنية صرفة، كما أسلفت، إال أن 
املؤسسات األمنية تستطيع القيام بدور محوري 
املباشر  اليومي  تلمسها  من  انطالقاً  حلها  في 
احلقيقي  وإدراكها  وهمومهم،  الناس  ملعاناة 
احملبة  روح  نشر  في  الفعال  التواصل  ألهمية 
والسالم بني أفراد املجتمع. ونذكر على سبيل 
كبطاقات  الشخصية  من  التحقق  وثائق  املثال 
القيادة  ــص  ورخ السفر  ـــوازات  وج الهوية 
لألسماء،  الرومنة  توحيد  غياب  فإن  ونحوها، 
للخلل  املجال  يفتح  للمصطلحات،  الترجمة  أو 

وضعف اجلودة في األداء.
وأشار الهاشمي إلى املخاطر األمنية القائمة 
من َجّراء عدم توحيد )رومنة( األسماء العربية، 
املجاالت  في  املسؤولني  أن  في  شك  ال  قائالً: 
غيرهم  من  أكثر  يدركون  األمنية  واألجهزة 
مدى األضرار واملخاطر الناجمة عن عدم وجود 
قد  إذ  العربية،  األسماء  لرومنة  موحد  معيار 

الطوارئ يجب اإلبالغ عن اسم املكان، أو أسماء 
أي  كاملة،  بدقة  املفقودين  أو  املصابني  الناس 
عدد  تقدمي  عن  بدالً  لألسماء،  موحدة  رومنة 
املعلومات  نظام  ويلعب  احملتملة.  األسماء  من 
حركة  تسهيل  في  محورياً  دوراً  اجلغرافية 
اإلنقاذ وانتشارها في موقع احلدث. كما  فرق 
ُيسهم نظام العنونة في سرعة وكفاءة وصولها، 
اجلهات  مختلف  بني  التنسيق  في  ويسهم 
وميكنها  الصحية  والرعاية  الطوارئ  وإدارات 
من تقدمي الرعاية املباشرة والفورية في حاالت 
األزمات والكوارث. ولك أن تتصور الكم الهائل 
تكتب  عندما  احلقيقية  واملعوقات  املصاعب  من 
اجلغرافية  واملواقع  الشوارع  أو  الناس  أسماء 
بطرق متعددة، فكيف تستطيع الشرطة والدفاع 
والبريد  السياحة  وشركات  والبلدية  املدني 
في  بإتقان  دورها  تؤدي  أن  واملطاعم  السريع 
وكيف  األسماء،  كتابة  طــرق  تضاربت  حــال 
اإللكترونية  اخلرائط  واستدامة  دقة  نضمن 
الوفود  تستطيع  وكيف  االقتصادية،  للمناطق 
السياحية التنقل في سهولة ويسر إن لم نوفر 
لها خرائط يحكمها معيار موحد لكتابة األسماء؟ 

اأداة توا�شل

الدكتور ستار سعيد  عبَّر  ومن جهة أخرى، 
باجلامعة  والترجمة  اللغة  علم  أستاذ  زويني 
رومنة  أهمية  مدى  عن  بالشارقة  األميركية 
األسماء العربية بالنسبة للوطن العربي وتواصله 
مع العالم، قائالً: إن اللغة أداة رئيسة ومهمة جداً 
في التواصل بني املجتمعات والثقافات، و ينبغي 
ليكون  وجه  أكمل  على  استخدامها  يكون  أن 
التواصل ممتازاً. وإذا أردنا أن ُنقّدم أنفسنا من 
السليمة  االسم  صيغة  ستكون  أسمائنا  خالل 

يبدو ملوظف األمن املتعامل مع االسم »الواحد« 
هوية  في  تعدداً  أو  ازدواج  حالة  يقابل  أنه 
الشخص محل البحث. فعلى سبيل املثال، رغم 
قدم استخدام االسم العربي »محمد«، وشهرته 
وغير  العرب  بني  استخدامه  وذيوع  الواسعة، 
باستخدام محرك  الباحثني  العرب، وجد بعض 
البحث »جوجل« أنه يكتب بطرق متعددة. ومن 
املعلوم أنه مع أمتتة األعمال املكتبية، واالعتماد 
على  التدقيق  في  البيانات  قواعد  على  الكبير 
األحرف  كتابة  في  اختالف  أي  فإن  األسماء، 
واختيار  اخلطأ،  إحتماالت  ازديــاد  إلى  يؤدي 
شخص آخر غير املقصود في البحث، ويترتب 
فقد مينع  املآسي واآلالم؛  الكثير من  ذلك  على 
الناس من دخول أو مغادرة املنافذ: )جوية أو 
اللبس في  أو بحرية( في دولة ما ملجرد  برية 
غياهب  في  بهم  يزج  رمبا  بل  أسمائهم،  كتابة 
السجون للسبب ذاته. كما أن عدم وجود معيار 
موحد للرومنة يوقع الناس في حرج ومشاكل 
هم واجلهات األمنية في غنى عنها. فعند تعبئة 
في  اإلجنليزية،  باألحرف  الشخصية،  البيانات 
املستندات الرسمية قد يصعب على بعض الناس 
بيانات  في  إسمه  بها  كتب  التي  الطريقة  ر  تذكُّ
أو  سابقة؛ فيكتبها بطريقة مختلفة قليالً، حرفاً 
هل  مشروع:  تساؤل  ذلك  عن  وينتج  حرفني، 
هذه حالة سوء فهم أم سوء قصد؟ وما يترتب 
عليها من إجراءات. ولك أن تتخيل ما قد يكابده 
اإلسم  كتابة  اختالف  عند  متاعب  من  املسافر 
بني اجلواز وتذكرة السفر، وما ينتظر املتعامل 
مع البنك من مالحقات إذا تضاربت طرق كتابة 
املالية  الوثائق املصرفية وااللتزامات  اسمه في 

وامللفات القانونية.  
حاالت  ففي  املثال؛  سبيل  فعلى  داخلياً  أما 

اختالف تهجئة الأ�شماء

 يوؤدي اإىل جناح عمليات 

الحتيال  

- د. زويني
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الغالف

اآلليات  من  متكننا  عنوان  هي  األجنبية  باللغة 
اللغوية للغتنا وللغات اآلخرين. ومن جهة أخرى 
تعمل »الرومنة« على جعل التواصل بني الدول 
العربية والعالم سليماً من دون مشكالت ذلك أن 
الدول العربية وفي طليعتها دولة اإلمارات ذات 
بسبب  العالم  دول  مع  وحيوية  متينة  عالقات 
والدولي. وستساعد  اإلقليمي  موقعها ودورها 
»الرومنة« على تعزيز التقدم الذي تشهده الدول 
الدول  مع  التواصل  جعل  خالل  من  العربية 

األخرى متميزاً وفاعالً.

اإ�شكالية »الرومنة«

من  مجموعة  إلى  زويني  الدكتور  وأشــار 
اإلشكاليات في هذا اخلصوص، وقال: لدينا في 
أوالً صعوبة معرفة  إشكاليات عديدة.  احلقيقة 
اإلسم العربي األصلي ورمبا استحالة معرفته 
بسبب أنه ميكن تفسيره بأكثر من اسم، مثأل: 
أن  وهل  )آالء(؟  أم  )عــالء(  هو   Alaa أن  هل 
إذا اجتمع  أم )أمير(؟ طبعاً  Amir هو )عامر(، 
الصعوبة  أصبحت  واحد  في شخص  االسمان 
أشد ألن الصيغة Alaa Amir سيكون لها أربعة 
سيصعب  كذلك  العربية.  اللغة  في  احتماالت 
معرفة هل أن االسم لشخص معني أم هو اسم 
عائلته؟، ألن بعض األسماء تبدأ بألف التعريف 
مثل )الوليد( و )احلامد( فكيف نفرق الصيغة 
مثالً.  حامد(  )آل  العائلة  اسم  عن  له  األجنبية 
واإلشكالية األخرى هي سوء لفظ االسم العربي 
بصيغته األجنبية مما يؤدي إلى تشويهه مثل: 
مقبولة  غير  بطريقة  اجلواد«  »عبد  االسم  لفظ 
غير  صيغ  توليد  إلى  كذلك  ويؤدي  اجتماعياً، 
صحيحة وغير ُمستساغة مثل األسماء التي تبدأ 
فبسبب  الرحمن(.  )عبد  في  كما  )عبد(  بكلمة 
Abdulra - للصيغ مشابه  نحو  على  ةكتابتها 
ما يختصرون هذه  غالباً  األجانب  ، فإن   man
الصيغة  وهذه   )Abdul )أبدول  لتلفظ  األسماء 
مكونة من )عبد( والضمة والالم من أل التعريف 
ألل  ميكن  كيف  االســم.  من  الثاني  اجلزء  من 
االسم  دون  من  وتلفظ  تستخدم  أن  التعريف 
الذي تعّرفه؟ من أجل وقف مثل هذه املمارسات 
ينبغي  مشوهاً،  اسماً  أنتجت  التي  املالئمة  غير 
توحيد الطريقة التي تكتب بها الصيغة األجنبية 

ملثل هذه األسماء. 
وأوضح زويني عدة أسباب لهذه اإلشكالية، 
صاحب  كانوا  ســواء  فالناس  التعليم،  منها 
املدني  السجل  إدارات  في  موظفني  أم  االسم 
أو املستشفيات أو البنوك أو ضباط في إدارات 
اجلوازات سيكتبون األسماء على قدر ما تعلموه 
متكنهم  وقدر  واألجنبية  العربية  اللغتني  في 
التمييز  يستطيعون  ال  أو  فيستطيعون  منهما 
السبب  أما  ويضيف:  املختلفة..  األصوات  بني 
الثاني فهو االجتهاد الشخصي الذي ال يستند 
على أساس علمي بل على »إحساس« الشخص 
الثالث،  والسبب  يلفظه.  وكيف  االسم  بأحرف 
وضعوا  فالفرنسيون  االستعماري  اإلرث  هو 

اجلزائر  في  العربية  األسماء  لكتابة  قواعد 
وغيرها من دول املغرب العربي فغيّروا صيغها 
تغييراً كبيراً. والسبب الذي اعتبره مهماً في هذا 
مفصلة  قواعد رسمية  وجود  عدم  هو  السياق 
إدارات  تـُلزم  وعملية  علمية  أُسس  على  قائمة 
وفق صيغ  األسماء  كتابة  على  والناس  الدولة 

معينة فتكون موحدة.
ومن منطلق هذه األسباب، فإن اعتماد نظام 
الصيغ  ُيوّحد  أسس سليمة  على  موحد شامل 
ــإدارات  ل مـُلزماً  يكون  ألسمائنا  األجنبية 
من  ولكل  الرسمية  وغير  الرسمية  والهيئات 
األجنبية  الصيغة  إلى  العربية  األسماء  يترجم 

بحكم عمله.

اأ�شرار اأمنية

األمنية  األضــرار  عن  حديثه  معرض  وفي 

األسماء  ترجمة  توحيد  عدم  جراء  من  القائمة 
العربية قال الدكتور زويني: لذلك أضرار كثيرة 
لألسماء  املختلفة  فالصيغ  األمنية،  الناحية  من 
فبسبب  اخلطأ،  احتماالت  تفاقم  إلــى  تــؤدي 
اإلمساك  الصعب  من  يكون  األسماء  اختالف 
باملجرمني أو املبعدين أو املشتبه بهم، ألن نظام 
احلاسبات اإللكترونية يتعامل مع صيغة معينة 
لالسم، فإذا تغيرت هذه الصيغة سيصعب على 
كوادر األمن معرفة الشخص ألن هذا الشخص 
ليس مرتبطاً في النظام بالصيغة التي يدققون 
فيها. كذلك قد يصعب عقد الصلة بني شقيقني أو 
قريبني بسبب كتابة اسم العائلة بطريقة مختلفة، 
ألن أحدهما هو الذي تنتظره أو تتوقعه أجهزة 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة  ليدلها  األمن 
العائلة  اسم  ألن  وذلك  قريبه،  أو  شقيقه  على 
أو العشيرة قد كـُتب بصيغة مختلفة فال ميكن 
لنظام احلاسب اآللي وال ألفراد األمن التَعّرف 
عليها فال يعقدون صلة بني هذا الشخص وبني 
إلى  أيضاً  ذلك  يؤدي  عنه. ورمبا  يبحثون  من 
عرقلة  أو  أبرياء  أشخاص  على  القبض  إلقاء 
تقدير  أقل  في  الرسمية  ومعامالتهم  سفرهم 
بسبب أن أسماءهم كـُتبت بطريقة غير صحيحة 

مما جعلهم في دائرة الشك. 
ويضيف: وقد يؤدي اختالف األسماء وعدم 
التدقيق فيها إلى جناح عمليات االحتيال املختلفة 
على املصارف وغيرها ألن صيغة االسم تكون 
مختلفة في اجلواز أو بطاقة الهوية عن صيغته 
كذلك  املالية.  املعامالت  أوراق  أو  الشيك  في 
غسل  عمليات  في  وصيغها  األسماء  تستخدم 
الداخل  في  املالية  باألرصدة  والتالعب  األموال 
واخلارج ملا للصيغ املختلفة لالسم الواحد من 
يصعب  إذ  العمليات  هذه  مثل  في  كبيٍر  دوٍر 
عمليات  فتنجح  االسم  صاحب  على  التَعّرف 

االحتيال.

ال�شيغ املختلفة لالأ�شماء 

توؤدي اإىل تفاقم 

احتمالت اخلطاأ، ويكون 

من ال�شعب الإم�شاك 

باملجرمني اأو املبعدين
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تحقيق

حياتك  في  ُمشكلة  واجهتك  إذا  يحدث  مــاذا 
احلكم  تعرف  أن  تريد  تواجهها  أن  وقبل  اليومية 
الشرعي لها، متى تكون حالالً خالصاً ومتى تصبح 
حراماً أو أمراً مكروهاً أو غير مرغوب شرعاً؟ اآلن 
ميكن أن تلتقط سماعة الهاتف لتعرف اإلجابة عن 
أي فتوى شرعية عند اتصالك بـ »مركز اإلفتاء« في 
وزارة األوقاف في إمارة أبوظبي الذي افتتحه سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية في شهر رمضان املبارك في 
يخدم  جديداً  إسالمياً  صرحاً  ن  ليدشِّ  2008 عام 

جمهور املستفتني في الدولة. 
كخدمة  اإلفــتــاء«  »مركز  في  جتولت   )999(
أن  التي ميكن  اخلدمات  بنوعية  لتعريف اجلمهور 

يحققها املركز لهم.

الفتوى اجلماعية 

الشيخ محمد محمد شرف املرزوقي مدير »إدارة 
ملركز  الرئيسي  الهدف  أن  ذكر  بأبوظبي  اإلفتاء« 

املجتمع  في  اجلماعية  الفتوى  ترسيخ  هو  اإلفتاء 
أو  باألشخاص  ترتبط  ال  حتى  الفتوى،  وضبط 
اآلراء وهي صادرة عن مجموعة من العلماء الثقاة. 
يضم  اإلفتاء«  »مركز  أن  إلى  املرزوقي  وأشار 
أربعني مفتياً على درجة عالية من األهلية العلمية، 
ونسعى إلى رفع العدد إلى مئة مفتي لتقدمي أفضل 

اخلدمات للجمهور. 
موضوعات  في  يفتي  ال  اإلفتاء  مركز  إن  وقال: 
يرى  التي  الشخصية  األحوال  قضايا  مثل:  محددة 
املركز أنها من اختصاص احملكمة الشرعية، لذلك عند 
الشخصية  األحوال  عن قضايا  استفسار  أي  ورود 

نقوم بتحويلها إلى احملكمة جهة االختصاص. 
وهناك أيضاً بعض القضايا التي نرفض اإلفتاء 
فيها مثل: تفسير األحالم وأسئلة املسابقات، إضافة 
والقنوات  واجلماعات  األفــراد  على  احلكم  إلــى 
الفضائية، بجانب القضايا التي تكون منظورة أمام 

احملاكم.
ليس  اإلفتاء«  »مركز  أن  إلى  املرزوقي  وأشار 

جهة حكم وإمنا جهة إفتاء. 

خدمات متنوعة  

اإلفتاء«  الله اجلنيد مشرف »مركز  الشيخ عبد 
لغات  بثالث  اإلفتاء  خدمات  يقدم  املركز  إن  قال: 
هي: العربية واالجنليزية واألوردية وهناك خمسة 
وقسم  العبادات  قسم  هي:  اإلفتاء  دار  في  أقسام 
الفتاوى  في  متخصص  الثالث  والقسم  املعامالت 
النسائية والقسم الرابع في فتاوى األسرة والقسم 

اخلامس في الفتاوى العامة. 
وأوضح اجلنيد: أن مركز اإلفتاء يقدم خدماته 
فرعيني،  وقسمني  رئيسية  أقسام  ثالثة  من خالل 
طريق  عن  االتــصــال  هــي:  الرئيسية  واألقــســام 
ورسائل  القصيرة  النصية  والرسائل  الهاتف 
فهما:  الفرعيان  القسمان  أما  اإللكتروني،  البريد 
ال  املستفتني  بعض  هناك  أن  إذ  باملقابلة،  الفتوى 
لشرح  الشيخ  مقابلة  ويفضلون  بالهاتف  يكتفون 
وجهة نظرهم وأسئلتهم مبنتهى الوضوح. والقسم 

املكتوبة  الفتاوى  عن  عبارة  هو  اآلخــر  الفرعي 
وهي األسئلة التي تصل من املؤسسات والهيئات 
التي  الفتاوى  بعض  وتطلب  واخلاصة  احلكومية 
تخص مجال عملها، فنقوم بإرسال الفتوى مكتوبة 

للجهة املعنية باإلفتاء.

يوميًا  ات�شال   1300
املفتي محمود الدقاق أكد أن املركز يتبع املذهب 
اخلالفات  عن  ويبتعد  الوسطية،  ويراعي  املالكي 

املذهبية والطائفية ويهدف إلى خدمة اإلسالم. 
وأضاف: أن قسم اإلفتاء في السابق كان يعمل 
بواسطة هاتفني فقط وكانت أكبر نسبة اتصاالت ال 
تتعدى في اليوم الواحد 270 اتصاالً، وفي 2008 
لإفتاء،  الرسمي  املركز  إنشاء  إلى  الهيئة  ُوّفقت 
وأصبح املركز يعمل مائة باملائة بشكل إلكتروني. 

وقال: ألننا ندرك أن الضغط الكبير سيكون من 
جانب االتصاالت الهاتفية، فقد استعنا بأفضل نظام 
اتصالي متطور في العالم )Avaya(، ونحن اجلهة 

اإلسالمية الوحيدة على مستوى العالم التي تتعامل 
مع هذا النظام االتصالي عالي الذكاء. 

الثامنة  منذ  عمله  يبدأ  املركز  إن  الدقاق:  وقال 
اجلمعة  أيــام  وفي  مساًء،  الثامنة  حتى  صباحاً 

النصية  للرسائل  تفعيل  هناك  يكون  والسبت 
إلى أن املركز  القصيرة ملساعدة املستفتني، مشيراً 
في  ويستمر  واملناسبات  األعياد  أيــام  في  يعمل 

استقبال االتصاالت.

أنت َتستفتي.. ونحن ُنفتيك
»مركز �لإفتاء« يف �أبوظبي يحلُّ ُم�سكالت �لآلف باأكرث من مليون فتوى.

حتقيق: الرا الظرا�سي  - ت�سوير: حممد علي
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وأشار الدقاق إلى أن ُمفتّي املركز متخصصون 
على أعلى درجة في بحور العلوم اإلسالمية، كما 
اللباقة واحلكمة  املفتي  أن ميتلك  يراعي  املركز  أن 
والهدوء إليصال حكم الفتوى للمتصل، لذلك أقمنا 
ملشايخ الفتوى دورة في فن التواصل مع اجلمهور، 
فمن املهم ليس فقط ُحكم الفتوى وصحتها، ولكن 
لكسب  وذلك  للسائل،  وإيصالها  متريرها  طريقة 
ثقة اجلمهور. وقال: إن املركز يبذل جهوداً جبارة 
إليصال املعلومة الصحيحة للجمهور لإجابة على 
النصية  والرسالة  واالستفسارات،  األسئلة  كل 
بصورتها  لتخرج  مراحل  بثالث  متر  الصغيرة 
النهائية، فهناك محرر الفتوى ومعتمدها وناشرها 
وذلك للتأكد من صحتها قبل أن يستلمها املستفتي.

البريد  طريق  عــن  تكون  التي  الفتاوى  أمــا 
خالل  من  عليها  احلصول  فيمكن  اإللكتروني 
إلى  ومنها  ــاف  األوق وزارة  موقع  إلى  الدخول 
»املرشد األمني«، وعمل هذا النوع من الفتاوى يتم 
بست خطوات، تبدأ من موزع الفتوى إلى محررها 
اللغوي  املدقق  وبعدها  معتمدها  إلــى  ثم  ومــن 
بها في األرشيف  يتم االحتفاظ  وناشرها وبعدها 

اإللكتروني. 
شهر  في  للضغط  نتيجة  أنه  إلى  الدقاق  ونوه 
األرشيف  في  قسم  هناك  يكون  املبارك  رمضان 
النموذجية«، ويكثر استخدامها في شهر  »للفتوى 
رمضان، فهناك بعض األسئلة اإلفتائية في موضوع 
ما مثل الصوم، ويسأل حول مسألة الصوم أكثر 
لذلك  بحذافيرها  تتكرر  أسئلة  وهناك  سؤال  من 
شخص  يطلب  وعندما  منوذجية،  فتاوى  نختار 
معدودات  ثواٍن  في  األرشيف  في  موجودة  فتوى 
يتم استخدامها بدل أن يبذل اجلهد املذكور سابقاً 

الوقت  تضييع  بدل  املفتي  يستطيع  وهنا  مرتني، 
بدل  أسرع  ألنها  النموذجية،  الفتوى  إلى  اللجوء 

تكرير الفتوى ألكثر من شخص.
 

فتوى   األف   400
اإلفتاء  مركز  مراقب  قدورة محمد جميل  الشيخ 
واملتابع آلليات العمل، كشف أنه منذ افتتاح املركز في 
2008 وإلى اآلن قدم املركز مليوناً و200 ألف فتوى. 
وفي 2011 قدم املركز أكثر من 400.000 فتوى حيث 
كان هناك 250 ألف مكاملة تلفونية و150 الف رسالة 

نصية و7 آالف فتوى على »اإلنترنت«. 
اتصال،   1300 يومياً  يتلقى  املركز  أن  وأوضح 
أي مايعادل الـ20.000 اتصال في الشهر، ويرتفع 
العدد في شهر رمضان املبارك إلى 3000 اتصال 
رمضان  في  نغلق  الضغط   ولشدة  لذلك  يومياً 
البريد اإللكتروني، ونكتفي باالتصاالت والرسائل 

أغلب  أن  إلى  مشيراً  املستفتني،  على  للرد  النصية 
األسئلة تأتي في العبادات وبعدها املعامالت وبعدها 

في قضايا النساء.
فتح ملف  يتم  قال:  املركز  العمل في  آلية  وعن 
ألول  باملركز  يتصل  عندما  متصل  ألي  إلكتروني 
اتصل  امللف على رقم هاتفه، فكلما  مرة ويحتوي 
هذا الشخص يظهر رقمه على الفور على الشاشة 
أمام املفتي »امللف«، وكذلك كل األسئلة التي طرحها 
واإلجابات التي حصل عليها، وهذا لسببني: أولهما 
للحماية من عبث البعض في االتصال أكثر من مرة 
والثاني للوقاية من اختالف الفتوى حسب طريقة 
طرح السؤال وطريقة املفتي في الرد وذلك ضماناً 

لعدم حدوث تناقض.  
األرشيف  فــي  منــوذجــاً  هناك  أن  وأضـــاف: 
املتصل  الهاتف  ورقم  املكاملة  رقم  فيه  اإللكتروني 
وهذا  وجدت،  إن  واملالحظات  واإلجابة  والسؤال 
يحمي املفتي واملستفتي ألننا نقوم بتقييم الفتاوى 
بشكل دوري لنحافظ على جودة العمل في املركز. 

مفتيات   

وكان لنا لقاء مع الدكتورة املفتية نعيمة غريب 
األفغاني التي قالت: إن هناك قسماً خاصاً لفتاوى 
السؤال دون خجل  املرأة من  النساء، حتى تتمكن 
أو حياء في العلم الشرعي، وأشارت إلى أن القسم 
درجة  على  حاصالت  سيدات  خمس  من  يتكون 

الدكتوراه في العلوم الشرعية.
وأضافت الدكتورة نعيمة: أن أكثر األسئلة التي 
موضوع  حول  تتمحور  عامة  النساء  من  تأتي 
الزوجية  العالقات  تأتي  وبعدها  والنفاس  احليض 
اخلاصة واملرتبة الثالثة تكون في الغالب في تربية 

األبناء واألمور االجتماعية. 
من جهتها، قالت الدكتورة املفتية رويضة سالم 
الوصيف إنها سعيدة بوقوفها على ثغر من ثغور 
الوسطي  اإلسالمي  الدين  ثقافة  لنشر  اإلســالم 
واملعتقدات  األفكار  بعض  تصحيح  على  والعمل 

اخلاطئة. 
أننا  يعتقدن  املتصالت   أن بعض  الى  وأشارت 
خبيرات بكل ما في احلياة من علوم، لذلك نرى أن 
بعض النساء يسألن عن أمور طبية أو نفسية تبتعد 

متاماً عن طبيعة عمل اإلفتاء! 

الشيخ محمود الدقاق  املفتية نعيمة غريب  ، املفتية رويضة سالم الوصيف  ما لم تستجد مؤامرة ُتّغير مسار األحداث، أننا سنبقى وقتاً طويالً ُنخضع كل أتصور
شيء ملنطق املؤامرة ،التي يبدو أنها املخرج الوحيد لنا عندما نفشل في حتقيق 
ر آمالنا على صخرة واقع صلدة، نتيجة تقصيرنا، أو تهاوننا،  هدف، أو تتكسَّ

أو فشلنا في التخطيط والتنفيذ.
استمعت قبل أيام إلى أحد برامج البث املباشر في إحدى إذاعاتنا احمللية، وكان أحد طرفي احلوار هو إعالمي 
ورياضي معروف، بينما كان طرفه الثاني مشجعاً ألحد األندية الكبيرة، وكان الطرف الثالث مذيع البرنامج الذي 
يحاول التوفيق بينهما. ورغم محاولة املذيع واإلعالمي الرياضي إقناع املشجع املتحمس بأن اإلعالم ال يتخذ 
عه، وتأكيدهما أنه فريق عريق ذو إجنازات رياضية كبيرة ال ميكن إنكارها، إال  موقفاً عدائياً من الفريق الذي ُيشجِّ
راً على أن فريقه يتعّرض ملؤامرة من احتاد كرة القدم، ومن الِفرق األخرى، ومن جماهيرها  أن املشجع كان ُمصِّ
التي تخشى عودته إلى مستواه، ومن ثم منافستها على بطولة الدوري، والعودة إلى أمجاده السابقة. وقد استمر 
احلوار يدور في حلقة مفرغة، حتى وصلت إلى املكان الذي كنت أقصده، وأطفأت محرك السيارة، فصمت املذياع 

على هذه اللقطة.
كانت ساحة هذه املؤامرة مالعب كرة القدم وكواليسها، أما آخر املؤامرات التي اطلعت عليها قبل أن أقرر 
كتابة هذا املقال حتت تأثير نظرية املؤامرة، فقد كانت ساحتها البرنامج التلفزيوني »آراب آيدول« أو »محبوب 
العرب« الذي قدمته قناة »إم. بي. سي.1« مؤخراً، وانتهت حلقاته بفوز املتسابقة املصرية »كارمن سليمان« 
التغريدات على »تويتر«، وانتشرت  النتيجة حتى انطلقت  أُعلنت  على منافستها املغربية »دنيا بطمة«. فما أن 
الكتابات على حوائط »فيسبوك« بني األخوة املغاربة واملصريني، هجوماً ودفاعاً. وانتهى األمر باألخوة املغاربة 
إلى التصريح بأن فوز املتسابقة املصرية كان نتيجة مؤامرة حاكت خيوطها »شركة املشروبات الغازية العاملية« 
التي ترعى البرنامج، وقد كشف املؤامرة أحد املدونني املغاربة، فكتب على جداره في »فيسبوك« أن أبناء الشعب 
املغربي كانوا على ِعلٍم ُمسبق مبن سيفوز باللقب، وذلك بناًء على ما صّرح به خبير تسويق ُمقّرب من إدارة 
هذه  الفوز مبثل  املغاربة  للمشاركني  إنه ال ميكن  قال:  األوسط، حيث  الشرق  في  الغازية  املشروبات  شركة 
املسابقة، ألن الشركة تعلم جيداً أن مشروباتها ال حتظى بشعبية في املغرب مقارنة مع شركات أخرى منافسة، 
خاصة وأن املغرب بدأ تصنيع مشروبات وطنية بديلة، وبالتالي لن تستفيد شركة املشروبات الغازية العابرة 

للقارات من السوق املغربي.
وحدها،  للبرنامج  الراعية  الغازية  املشروبات  على شركة  تقتصر  لم  املؤامرة  اتهامات  لكن  معقول،  منطق 
بل امتدت إلى أعضاء جلنة التحكيم الذين اتهمهم املغردون املغاربة باالنحياز للمتسابقة املصرية على حساب 
منافستها املغربية، فكتب املغّرد األول: أن إحدى عضوات جلنة التحكيم، وهي فنانة خليجية معروفة، استغلت 
صفحتها على »تويتر« لتدعو متابعيها إلى التصويت لصالح املتسابقة املصرية، بينما كتبت مغردة مغربية على 
صفحتها في »فيسبوك« تقول: إن مصادر موثوقة، أكدت أن أحد أعضاء جلنة التحكيم، وهو ملحن مصري 
معروف، قد تبنّى فنياً املتسابقة الفائزة منذ عام تقريباً، وكان ُيجّهز لها أغنية على حسابه، من املفترض أن تصدر 
في صيف 2012. كان هذا ما أسفرت عنه  معركة »محبوب العرب« حتى ساعة كتابة هذا املقال، وإن كنت أعتقد 

أنها ستبقى محل سجال.
وإذا كانت نظرية املؤامرة تأخذ شكالً ناعماً إلى حد ما في قضايا الفن، وعصبياً ال يخلو من االشتباك أحياناً 
في قضايا الرياضة، فإنها تأخذ شكالً دموياً عنيفاً في قضايا السياسة، حيث تسمع طلقات الرصاص، وتسيل 
ر املواطنون من مدنهم وقراهم ليصبحوا الجئني في دول أخرى.  وهي نظرية ليست حديثة، ألنها  الدماء، وُيَهجَّ
تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، منذ حربي »داحس والغبراء« و»البسوس« واللتني استمرتا أربعني عاما 
التي نعيشها في عصرنا احلاضر وتلعب  إلى األحداث  الكبرى، وصوالً  بالفتنة  بسبب فرسني وناقة، مروراً 
املؤامرات فيها دور البطولة، بينما نقف نحن أمامها مثل »الكومبارس« الصامت، وحتى لو تكلمنا فإن أصواتنا 
ال تخرج من حناجرنا، وإذا َخَرجت فلن جتد أمامها إال الفراغ، بينما تستمر املؤامرات؛ مؤامرة بعد مؤامرة بعد 

مؤامرة.

مؤامرات.. مؤامرات

عل�ي ع�بي�د
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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تحقيق

ال تنقطع احلاجة عائشة اخلالدي -على كهولتها 
البالغة- عن قص أحداث »النكبة« الفلسطينية التي 
الفلسطينيني مثلها  إلى ترحيلها واآلالف من  أّدت 
عن بيوتهم وقراهم وكأنها وقعت باألمس ال قبل 

64 عاماً كاملة.
غالباً ما جتلس اخلالدي التي جتاوزت اخلامسة 
والسبعني من عمرها واستقر بها احلال في »مخيم 
لتقص  رفح« جنوب قطاع غزة على عتبة منزلها 
حكايات وقصصاً ألحفادها، عاشتها خالل أحداث 

»النكبة«.
ملا  أحداث  من  ترويه  منغمسة مبا  تبدو  وقتها 
يد  على  هجمات  من  الفلسطينيون  إليه  تعرض 
العصابات الصهيونية إلجبارهم على الهجرة ، فيما 
اللتني بدتا يابستني  التلويح بيديها  ال تتوقف عن 
جرَّاء أيام التشرد الطويلة وهي تردد »لكننا حتماً 

سنعود«.
بــأدق  عــامــرة  ــزال  ت ال  املُسنِّة  هــذه  وذاكـــرة 
يحدوها  زالت  وما  آنذاك،  عاشتها  التي  التفاصيل 
األمل في العودة إلى منزلها وحقل والدها في بلدة 

»عاقر« قضاء الرملة.
واحلاجة اخلالدي كانت شابة عندما »هاجمت« 
وشردت  »عاقر«  قريتها  الصهيونية  العصابات 
كانون  الذين  الفلسطينيني  مئات  حياة  وأنهت 
جنا  فيما  آنــذاك  الريفية  البلدة  تلك  في  يقطنون 

آخرون بالهجرة.
هربت اخلالدي من بلدتها بعد أن شاهدت بأم 
لم  مشهد  في  ُيذبحن  وشقيقاتها  والدتها  عينيها 

يفارق ذاكرتها يوماً.
صدحت  النكبة  جــرح  بعمق  تنهيدة  وبعد 
بصوتها قائلة: »كان مشهداً مفزعاً، لقد تساقطوا 
مثل أغصان الشجر.. أمي آمنة وشقيقاتي عفاف 

وانشراح وحميدة«.
نوفمبر   29 في  تبنَّت  قد  املتحدة  األمم  وكانت 
1947 خطة لتقسيم فلسطني بني دولتني مستقلتني 
واحدة يهودية والثانية عربية، ونصت اخلطة أيضاً 

على نظام خاص ملدينة القدس.
لكن احلاج خضير احلسني ويقطن في »مخيم 

يشدد  وبيت جاال،  بيت حلم  بني  لالجئني«  عايدة 
تركها  التي  والده  أرض  إلى  العودة  حتمية  على 
طفالً صغيراً، إذ يقول: »إن شاء الله ستحضنني 

تلك األرض يوماً ما حتى لو كنت جثة هامدة«.
هويته  إلــى  يشير  ــذي  ال القدمي  منزله  وفــي 
يومياً  عاماً(   69( احلسني  احلاج  يقص  كالجئ، 
تسبب  الذي  الرحيل  ذكرى  عن  وأحفاده  ألبنائه 
في مأساتهم وجلوئهم وترك أراضيهم التي كانوا 
هاجمت  عندما  السنني،  هذه  طوال  فيها  يعيشون 
الفلسطينية  واملدن  القرى  الصهيونية  العصابات 

عام 1948.
أرض  إلى  العودة  أن  يعتقد  الالجئ  هذا  وألن 
والده أمر حتمي، فإنه ال يزال يحتفظ مبفتاح الدار 

ومستندات وأوراق رسمية ألمالك عائلته. 
ويقول احلسني وهو يشير بيديه اللتني أضعفهما 
الزمن لـ»999«: »هذا ما ورثناه وسنورثه ألبنائنا.. 

لن نتخلَّى أو نتنازل عن بيسان«. 
من  اجلنوب  إلى  تقع  فلسطينية  قرية  وبيسان 
بحيرة طبريا وتبعد عنها 35 كم، وكانت واحدة من 
عشرات القرى التي هدمتها العصابات الصهيونية 
أراضيها  على  لتبني  أهلها،  وشــرَّدت   48 عــام 

املسلوبة مدينة يهودية باسم )بيت شعان(.
وتفاصيل الرحيل عن بيسان تبدو كاحللم في 
آنذاك خمس  إذ كان عمره  مخيلة احلاج احلسني 
خالل  ــده  وال فقد  كيف  ينَس  لم  لكنه  سنوات، 
»الهاغاناه«  عصابات  هاجمتهم  عندما  هروبهم 

الصهيونية أثناء سيرهم وسط األحراش. 
وتشير وثائق من األرشيف الفلسطيني إلى أن 
العصابات الصهيونية ارتكبت 1500 مجزرة ضد 

الفلسطينيني إبان طردهم من مدنهم وقراهم.  
في  فلسطيني  الجئ  مليون   4.7 قرابة  ويوجد 
مخيًما  وخمسني  ثمانية  في  ثلثهم  يعيش  العالم 
معترفاً بها في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي 

القدس ولبنان وسوريا واألردن.
وفي مخيم بالطة لالجئني شمال الضفة الغربية، 
عام  كل  )78عاماً(،  حمدان صبري  الشيخ  يروي 
مسقط  عن  ذاكرته  حتمله  ما  وأحفاده،  ألوالده 

رأسه »مسكة«، وكله أمل باقتراب يوم عودته إليها.
البرتقال  فتًى  وهو  يقطف  صبري  الشيخ  وكان 
من حقل والده ويبيعه في سوق يافا التي كانت تعد 

»عروس البحر املتوسط« آنذاك. 
»مسكة«  في  منزله  مفتاح  يحمل  وهو  ويقول 
لـ»999«: »أبنائي وأحفادي الموني حني حدثتهم عن 
قريتنا ومزرعتنا وسالت دموعهم كما سالت دموعي 
ولم  األرض  غادرمت  ملاذا  مبرارة:  وسألوني  قهرا، 
آخر حلظة  إلى  تصمدوا«؟ ويضيف: »نحن صمدنا 
.. كان الرصاص يداهمنا في منزلنا .. خرجنا حتى 
نحتمي بني األحراش ومن ثم نعود ، لكنهم أجبرونا 

)العصابات الصهيونية( على اخلروج بعيداً«. 
والشيخ صبري هو أب لـ»11« ابناً وابنة، استشهد 
منهم فؤاد وأحمد في االنتفاضة األولى، ويقبع محمد 
عقد  منذ  اإلسرائيلية  السجون  في  وعالء  ويوسف 
»سنعود  قائالً:  الفلسطيني  هذا  ويشدد  الزمن.  من 
عادت  عودتنا  وبشائر  كبير،  بالله  وأملي  ألرضنا 
لتظهر مع اشتعال الثورات العربية .. سنعود سواء 

كنا أحياًء أم أمواتاً«.
 وحاولت املُسنِّة الفلسطينية أن تصور ما جرى 
آمنني  جنلس  »كنا  قائلة:  عقود  ستة  من  أكثر  قبل 
في بيتنا األرضي املبني من الطوب األحمر، وفجأة 

انهالت القنابل والقذائف علينا«.
وتروي الفلسطينية أبو جراد )81 عاماً( لـ»999«: 
الهجرة  بداية  من  وأقاربها  وأبنائها  معاناتها  قصة 
من املجدل وصوالً ملخيمات اللجوء في »مخيم رفح« 
جنوب قطاع غزة، قائلًة : »سقطت إحدى القنابل على 
بيتنا وأدت إلى هدم احلائط بيننا وبني جيراننا من 
له أن ميوت يومها مع  ُقدِّر  عائلة »جبريل«، والذي 
من مات )..( وملا شاهدنا كل هذا القصف والدمار 
خرجنا من منازلنا لننجو بأرواحنا وأبنائنا الصغار«.
هربت هذه السيدة التي كان عمرها آنذاك سبعة 

عشر عاماً بال حذاء كما تقول بصوت متقطع اآلن. 
من  شيء  أي  حمل  نستطع  »لم  قائلة:  وتوضح 
منزلنا ألن النيران كانت غزيرة لكن والدي أصر على 

غلق باب منزلنا بإحكام«.
وفقدت أبو جراد اثنني من أشقائها هما: محمود 
التي استمرت أكثر من  التشريد  ونبيل خالل رحلة 

ثالثة أيام بحسب إفادتها.
مدينة  وســط  فــي  اآلن  املُسنة  ــذه  ه وتعيش 
بنات  وأربع  أبناء  سبعة  أجنبت  وقد  القدمية،  غزة 
األولى  االنتفاضة  اندالع  قبل  أحدهم  واصطحبها 
الثامن من القرن املاضي إلى بلدتها  منتصف العقد 
املجدل من أجل زيارة منزل عائلتها وعندما شاهدته 

سجدت شكراً لله تعالى. 
لكن الفاجعة حلقت باجلدة زينة أبو جراد عندما 
طردتها األسرة اإلسرائيلية التي تقطن في املنزل 
دون أن مُتكنها من دخوله أو حتى اجللوس في 

ظله.
الوقت  وفــي  عاماً،  وستني  ــع  أرب ــرور  م وبعد 
يزال  ال  قيامها،  بذكرى  إسرائيل  فيه  حتتفل  الذي 
العودة وبعضهم يرى  الفلسطينيون متشبثني بحلم 
في قريته أو مدينته أرضاً وإرثاً يتوارثه األبناء جيالً 

بعد جيل، مؤكدين أنه حق أصيل يأبى النسيان.

�أربعة و�ستون عامًا على �لنكبة وِظالل �سور من بقي حيًا. 

حتقيق: تامر ابراهيم - غزة

في  امل��رك��زي  اإلح��ص��اء  جهاز  كشف 
تقرير أصدره مبناسبة ذكرى النكبة العام 
تضاعف  الفلسطينيني  عدد  أن  املاضي 
 1948 عام  النكبة  وقوع  منذ  مرات  ثماني 
نهاية  مع  نسمة  مليون   11 نحو  وأصبح 
يفوق  أن  ميكن  تعدادهم  وأن   ،2010 عام 
عدد اليهود في حدود فلسطني التاريخية 

بحلول نهاية عام 2020

اا مليون

ذاكــــرة
ال تموت 

 حمدان صبري

عائشة اخلالدي
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الجريمة و العقاب

لم تكن الساعة قد جتاوزت اخلامسة من مساء 
إحدى  كانت  وبينما  يوٍم صيفّي مشمس وجميل، 
سيارات الشرطة تقوم بإحدى جوالتها الدائمة في 
مختلف شوارع وإحياء املدينة حلفظ األمن واألمان 
فيها، اشتبه أفراد الدورية بشابني صغيرين يقوم 
بها  و»التفحيط«  نارّية،  دراجــة  بقيادة  أحدهما 
بصورة الفتة بأحد شوارع املدينة ويجلس اآلخر 
خلفه، ولكون أحد الشابني كان وجهه مألوفاً من 
أصحاب  من  وبأنه  الشرطة،  دوريــة  أفــراد  قبل 
السرقة في األسواق والطرقات،  السوابق بجرائم 
الفور مبتابعتهما  الشرطة على  أفراد دورية  فقام 
وباجلرم  بالفخ  وقعا  أن  إلى  عليهما  وااللتفاف 

املشهود.. 
إذ تبنّي بعد ذلك أن صاحب الوجه املألوف ُيدَعى 
»ح- 15 عاماً« واآلخر »د- 14 عاماً«، وبسؤالهما 
أسباب  وعن  النارية،  الدراجة  هذه  مصدر  عن 
الّرعناء،  الصورة  بهذه  وقيادتها  بها  »التفحيط« 
الشارع  هذا  في  ــاّرة  وامل السكان  راحــة  وإقــالق 
عالئم  عليهما  ظهرت  عندئذ  املدينة،  في  الهادئ 
الدراجة  بسرقة  فوراً  واعترفا  واخلوف،  اإلرتباك 
النارية - قبل نحو ساعة - من أمام إحدى البقاالت 
في شارع آخر مجاور للشارع الذي قبض عليهما 

فيه.
مت  املدينة،  وسط  الواقع  الشرطة  مركز  وفي 
»قسم  جانب  من  اليافعني  احلَدثنْي  مع  التحقيق 
بعملية  تلقائياً  اعترفا  حيث  اجلنائي«،  التحقيق 
السرقة، وبأنها مّتت بالتعاون مع زميلي املهنة غير 
الشريفة وهما »ز - 17 عاماً«، و»ج 16- عاماً«، 
وبالبحث الدؤوب عن املذكوِرين من خالل الدليلني 
املقبوض عليهما، مت إلقاء القبض على »ز« و»ج« إذ 
كانا يترددان دائماً على مقهى بعينه وسط املدينة 

لتناول املشروبات والنرجيلة »الشيشة«.
فئة  من  جميعاً  »وهم  العصابة  مع  وبالتحقيق 
وبكّل صفاقة وعيون  مباشرة  اعترفوا  األحداث«، 
نارية،  دراجات   4 بسرقة  إنكار  دون  ومن  غائمة 
على مدى الشهرين املاضيني.. وقالوا أمام ضباط 
إّن  معهم،  التحقيق  تولوا  الذين  الشرطة  أفراد  و 
أغلب عمليات السرقة كانت تتّم ليالً، أو في فترات 
القيلولة، حيث كانوا يجوبون الشوارع واألسواق 
ومداخل األبنية، للعثور على هكذا دراجات، وحني 
يتأكدون من خلّو املكان من الناس وعيون الشرطة، 
أو  مطابق  مبفتاح  أقفالها  لفّك  يسارعون  كانوا 
بطريقة الكسر الهادئ، ومن َثمَّ ميتطون صهوتها 

بالتساوي، وبعمله هذا يشبه فعل بعض الصعاليك 
في عصٍر مضى.

أغلب أصحاب  أّن  تبنّي  التحقيقات،  ومن خالل 
الدراجات املسروقة لم يقوموا بإبالغ أيٍّ من مراكز 
دراجاتهم  كون  حادثة،  بأية  املدينة  في  الشرطة 
لوحات  لها  فليس  بتاتاً،  نظامية  ليست  باألساس 
والسائقني«  اآلليات  ترخيص  »إدارة  في  تسجيل 
الدراجة  ُتسجل  أن  املفروض  إذ من  الشرطة،  في 
بحسب  املذكورة  اإلدارة  لدى  املُشتراة  النارية 
ولم  الناظمة،  والتعليمات  والــقــرارات  القوانني 
يقودونها على  كانوا  إما ألنهم  يسجلها أصحابها 

أحداٌث تائهون!
اإعداد: وجيه ح�سن 

في املكان ذاته، وبسرعة البرق يهربون إلى جهة 
مجهولة...

وكان »ز« األكبر سنّاً وتخطيطاً وإجراماً بينهم، 
النارية  الدراجات  مهّمة تصريف  يتولى  الذي  هو 
املنطقة  امليكانيكيني في  إلى أحد  املسروقة وبيعها 
الذي  وهو  املدينة،  أطراف  في  الواقعة  الصناعية 
أو  غيار  كقطع  للزبائن  ويبيعها  قطع  إلى  يفككها 
»سكراب« من دون أن يعلموا إنها قطع غيار تعود 
األحــداث  وكــان  مسروقة«،  نارية  ــات  دراج إلى 
السارقون يتقاسمون أثمانها فيما بينهم، فـأكبرهم 
»ز« هو »سارقٌ عادلٌ« يقوم دائماً بتوزيع األموال 

سبيل التسلية في احلي،أو كانوا يستخدمونها في 
مجال توصيل احلاجيات من بقاالتهم أو في مجال 
توصيل الثياب املغسولة واملكوية من مغاسلهم إلى 
استغلها  التي  هي  الثغرات  وهذه  الزبائن،  منازل 
النكراء وهم  بفعلتهم  ليقوموا  السارقون  األحداث 
متأكدون أن ال أحد سيتقدم بشكوى ضدهم، ولكن 
ال توجد جرمية كاملة، لذلك وقعوا في فخ أعمالهم 
بفضل يقظة أفراد الشرطة وحسهم األمني العالي.
وكان األحداث املنحرفون يغافلون صاحب احملل 
سواء أكان بقالة أو مغسلة للقيام بعملية السرقة، 
من  بأنهم  العصابة،  أفراد  مع  التحقيق  أظهر  كما 
أرباب السوابق بجرائم السرقة، وقد تعّرفوا على 
رعاية  »مركز  في  محبوسني  كانوا  يوم  بعضهم 
خّططوا  املركز  داخل  ومن  املدينة،  في  األحــداث« 

لتشكيل عصابة سرقة بعد خروجهم.
األحداث!  من  العصابة  هذه  عن  نقول  ماذا  ثم 
أنفسهم  بحق  مجرمون  فتيانٌ  جهة  من  فهم 
وأهليهم أوالً، وبحق مجتمعهم ثانياً، ووطنهم ثالثاً، 
أال يستحق هؤالء األحداث العقاَب الّرادع والتأديَب 
من  ثم  املَُدانة؟  الناقصة  أفعالهم  على  الّصارم 

تربية فاشلة  أليسوا وأمثالهم ضحايا  آخر  جانب 
أال  ثم  مفّككة مشتّتة؟  أسٍر  معدومة، وضحايا  أو 
التربية  مبادئ  األبوين مسؤولية غرس  على  تقع 

واخلصال احلميدة في نفوس أوالدهم؟
فهؤالء األبناء - بكّل تأكـــيد - لم يترّبوا في 
يوماً  يشـــعروا  ولم  حاضن،  دافئ  أُســرّي  جّو 
برعاية أبوّية، مملوءة حناناً وعطفاً وتوجيهاً نحو 
بوعي  املستقبـــل  إلى  والنظر  والدراســـة  العلم 
مهن  وتعلّم  اكتساب  باجتاه  دفعهم  أو  وتبّصر، 
احلــالل  بالرغيـــف  عليهم  تعود  نظيفة،  حــّرة 
والعيش الكرمي، ليستعّدوا جيداً لبناء مستقبلـــهم 
املنشود، بعيداً عن جرائم السرقة في الشـــوارع 

واألسواق والطرقات.
هؤالء  عن  يسأل  لم  أنه  الشرطة  مركز  وأفاد 
لكأّنهم  قريب،  أّي  وال  أم  أّية  أو  أب  أّي  األحداث 
املركز  إدارة  بأن  وأكد  بل  مقطوعون من شجرة! 
اتصلت مّرات عدة بأهالي هؤالء األحداث املوقوفني، 
لكّن األهالي رفضوا احلضور ملعرفة مصير أبنائهم 
»احَلَراِميّة«، بل وزادوا في منسوب الرفض، بحيث 
»نحن  متّحد  جماعّي  بصوٍت  املركز  ملدير  قالوا 

متبّرؤون من أوالدنا هؤالء ومن أفعالهم الساقطة، 
فهذه ليست املرة األولى«.

عقول  تخامر  بانوراميّة  أسئلة  هناك  وكانت 
املجرم  هو  َمــْن  املثال:  سبيل  على  منها  بعضنا 
البريء  هو  َمْن  ثّم  الِعبْرة؟  القصة  بهذه  احلقيقي 
هكذا  في  العقاب  يستحق  الذي  وَمــِن  احلقيقي؟ 
اآلباء  أم  األحــداث  األوالد  جرائم؟  وهكذا  حاالت 

واألمهات الَغفلة؟ رفاق السوء أم املجتمع؟ 
القضبان  خلف  إلى  ادخلوا  األربعة«  »األحداث 
يندبون حظهم وحريتهم وتربيتهم، وبعد  مجدداً، 
لينالوا عقابهم  للبّت بأمرهم  القضاء  أمام  مثولهم 
عليهم  حكم  املُدانة،  أفعالهم  مجمل  على  العادل 
في  األحــداث«  رعاية  »مركز  في  مجددا  باإليداع 
لعدة أشهر، وليكونوا عبرة لآلخرين »فما  املدينة 
محاولة  في  وذلــك  االعتبار«،  وأقــلَّ  الِعبَر  أكثر 
ــراداً  أف ليعودوا  وتأهيلهم  إلصالحهم  جديدة 
أهلهم  ولعل  املجتمع،  في  ومنتجني  صاحلني 
يراقبونهم  املرة  هذه  املجتمع  ومؤسسات  وأفراد 
مجدداً،  يسرقوا  أو  ينحرفوا  ال  حتى  ويدعمونهم 

ليدخلوا في دوامة ال نهاية لها.
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الجريمة و العقاب

بوالية  نيوبورت  بلدة  سكان  صدمة  كانت 
»أوريغون« األمريكية كبيرة عندما ُعثر في التاسع 
عشر من ديسمبر للعام 2001 على جثة طفل في 
الرابعة من عمره طافية في مياه النهر القريب من 
البلدة. وبعد مرور ثالثة أيام عثر الغواصون على 
جثة طفلة، وقد ُربطت قدمها بكيس مملوء بحجارة 
صخرية، وقد أشارت نتائج التحقيق األولية إلى أن 

الطفلني ألقيا في املاء وهما على قيد احلياة.
بعد  جرت  التي  املكثفة  التحقيقات  أن  ويبدو 
اكتشاف اجلثتني كانت ناجحة، إذ أدت إلى التعرف 
كريستيان  الطفلني:  والد  كان  والذي  القاتل،  على 
لونغو الذي قام أيضاً بقتل زوجته وطفلهما الثالث، 
مطلوب  مجرم  أشهر  اعتقاله  قبل  أصبح  والــذي 

للعدالة في الواليات املتحدة.
عانى كريستيان منذ سنوات طفولته صعوبات 
أمه  الذي يصغره، حيث انفصلت  أُسرية مع أخيه 
جماعة  إلى  انضمت  ثم  بآخر  وتزوجت  ابيه  عن 
من  عشرة  السابعة  في  كريستيان  وكان  دينية، 
العمر عندما قرر ترك منزل أسرته ومرافقة صديقة 

تكبره ُتدعى ماري بيكر.
كريستيان  في  ترى  بيكر  ماري  الفتاة  كانت 
الشاب امللتزم دينياً، القادر على توفير حياة هادئة 
لها ولهذا وافقت بدون تردد على الزواج منه، ومت 
ذلك في مارس 1993 وخالل األعوام األربعة التالية 

أجنبا أطفالهما: زاكري وآن وماديسون.
عناية  تولي  ماري  فيه  كانت  الذي  الوقت  وفي 
كبيرة بأطفالها، كان زوجها كريستيان عاجزاً عن 
القادر على رعاية أفراد  القيام بدور األب والزوج 
أسرته بالشكل الفّعال واملطلوب، إذ كان يحلم بأن 
ما  كل  لها  ويقدم  الكرمية،  الرعاية  ألسرته  يوفر 
حتتاج إليه من مالبس فاخرة وعطالت ومنزل راٍق، 
وبسبب صعوبة حتقيق ذلك جلأ إلى اجلرمية، وهو 
أمر رأى احملققون أن زوجته كانت تغض الطرف 
املنزل  في  البقاء  إذ فضلت  أفعال  من  يرتكبه  عما 
لرعاية األطفال، وانتظار ما يحضره لها زوجها من 

أموال وما حتتاج إليه.

وحش في صورة أب
ترجمة: د. ح�سن الغول 

في يناير 2000 بدأ كريستيان العمل في مشروع 
من  املباني  بعض  واستثمار  البناء  مواقع  لتنظيف 
خالل إعادة تأجيرها، إال أن التوقعات لم تكن جيدة 
وخالل فترة قصيرة وجد كريستيان نفسه مثقالً 

بالديون.
وفي فبراير 2000 قام كريستيان بسرقة سيارة، 
انعكست  التي  اجلرائم  من  سلسلة  بداية  وكانت 
التفكك  من  ُتعاني  بدأت  التي  أسرته  على  سلبياً 
واالنهيار، حيث تفاقمت أزماته املالية، مما اضطره 
إلى اقتراض مائة ألف دوالر، إال أنه بقي عاجزاً عن 
إدارة أعماله أو دفع أجور العاملني لديه، حيث قام 

بسرقة شاحنتني ورافعة وبيعها.
وفي يونيو 2000 أصبح كريستيان غارقاً بشكل 
كبير في الديون إثر تعثر أعماله، حيث بدأ يستخدم 
شيكات من دون رصيد، وخالل شهرين كان عليه 
قيمة بعض هذه  ألف دوالر  يدفع نحو ثالثني  أن 
عليه  القبض  مت  ذلك  عن  عجز  وعندما  الشيكات، 
من قبل الشرطة وهو أمر لم يكن مفاجئاً بالنسبة 

لزوجته.
تلك  إصــدار  جرمية  بارتكاب  اعترافه  ومــع 
الشيكات مت احلكم عليه بالسجن لثالث سنوات مع 
ابتعاد  املعاناة  له  الذي سبب  أن  إال  التنفيذ،  وقف 
يواجه  وحيداً  وتركه  عنه  وأصدقائه  عائلته  أفراد 

أزماته.
إثر إطالق سراحه حاول كريستيان إيجاد حل ملا 
يواجهه من متاعب مالية، إال أنه سرعان ما أصيب 
باليأس وأصبح يهرب من دائنيه ولم يجد ما يفعله 
جتاوزت  أن  بعد  أخرى  بلدة  إلى  الهروب  سوى 

ديونه الستني ألف دوالر.
املعدات  في  يتاجر  بــدأ  اجلديد،  مكانه  وفــي 
املسروقة، إال أن أحد املشترين اشتبه في أمره وأبلغ 
الشرطة عنه، حيث َقِدم إلى املكان محققون من قسم 
السيارات املسروقة، ومع عدم توجيه أية اتهامات 
لكريستيان قام بعد فترة قصيرة باصطحاب أسرته 
والعديد  املسروقة،  املعدات  خلفه  تاركاً  والهروب 
والية  إلى  توجه  حيث  الشخصية،  املتعلقات  من 

الطفل  جثة  على  العثور  فترة قصيرة مت  وبعد 
اآلخر »سادي« وكان من الواضح أن سبب الوفاة 

هو الغرق.
وبعد يومني عثر الغواصون على كيسني كبيرين 
جثة  أحدهما  بداخل  كان  املقّوى  البالستيك  من 
اآلخر  الكيس  وفي  كريستيان  زوجة  جني  ماري 
جثة الطفل ماديسون البالغ الثانية من العمر. وكان 

سبب الوفاة هو الضرب على الرأس واخلنق.
الطائرة  كريستيان  استقل  ذاته،  اليوم  وفي 
متجهاً إلى مدينة كانكون في املكسيك، حيث أخفى 
هويته احلقيقية وابتعد عن األنظار خاصة بعد نشر 
الصحف األمريكية التهم املوجهة ضده، وهي القتل 
العمد، إال أنه ورغم حرصه هذا أثار شكوك امرأة 
إليها مصادفة عندما ذكر اسمه لها،  كندية تعرف 

»أوريغون«، وهناك ساءت أموره املالية وأصبح ال 
يدري كيف سيوفر الطعام واملسكن ألفراد أسرته، 
الصحيح،  بالشكل  التفكير  على  ــادراً  ق يعد  ولم 

وأصبح شعوره بالفخر كأب وزوج يتفاقم.
في  كان  إذ  منهاراً،  املنزل  إلى  عاد  يوم،  وذات 
لشراء  مبلغ  أي  معه  يكن  ولم  مالي  إفالس  حالة 
الطعام أو لدفع إيجار املسكن، وكان من الواضح أن 

الدنيا أظلمت نهائياً في وجهه.
وأصدقاءه  زمالءه  أخبر  قليلة  أسابيع  وخالل 
أن زوجته وأطفاله غادروا املدينة إلى »ميتشيغان« 
وأنهم لن يعودوا ثانية، إال أنه لم متض عدة أيام 
البالغ  زاكــري  الطفل  جثة  على  العثور  مت  حتى 
الرابعة من العمر في ديسمبر 2001 طافية في مياه 

أحد األنهار.

قابلها  عندما  به  ُعرف  الذي  االسم  غيَّر  قد  وكان 
للمرة األولى.

أحد  في  إقامته  وخالل  يناير  من  السابع  وفي 
الفنادق مت اإلبالغ عن وقوع سرقة أموال لبعض 
قائمة  إلى  إضافته  مع  األمر  هذ  وتزامن  النزالء، 
االحتــادي  التحقيقات  ملكتب  املطلوبني  املجرمني 
الكندية عندما  املرأة  انتباه  أثار  ما  األمريكي، وهو 
شاهدت صورة كريستيان، حيث اتصلت بالسلطات 
مكتب  عمالء  من  اثنني  إلــى  إضافة  املكسيكية، 
العاصمة  في  يعمالن  اللذين  االحتــادي  التحقيق 

املكسيكية.
وفي  الوقت نفسه كان كريستيان ميضي أوقاته 
في النوادي الليلية مع أصدقاء له يجهلون بطبيعة 
احلال هويته احلقيقية، إال أنه لم ميض وقت طويل 

حتى أصبح خاضعاً ملراقبة من الشرطة املكسيكية 
وعناصر من مكتب التحقيقات االحتادي األمريكي 
الذين ألقوا القبض عليه بعد ذلك، ومت ترحيله إلى 
القتل  تهمة  إليه  وجهت  وهناك  املتحدة،  الواليات 
يناير  في  ذلك  وكان  أطفاله  وأحد  لزوجته  العمد 

.2003
محاكمة  ــدأت  ب ــه  ذات العام  من  ــارس  م وفــي 
كريستيان، حيث دافع عن نفسه وادعى أن زوجته 
قتلت طفليهما بإلقائهما في النهر، وعندما حاولت 
غضب،  حلظة  في  بقتلها  قام  الثالث  الطفل  قتل 
واعترف بقيامه بقتل طفله البالغ الثانية من العمر 
حتى ال يعيش حياة بائسة، وفي السابع من أبريل 
للعام ذاته أدانته احملكمة وأصدرت حكماً باإلعدام 

ضده.
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نحن أمام جرمية أقل ما ُيقال عنها أنها بشعة 
وُمنكرة، جرمية قتل مع سبق اإلصرار والتّرصد، 
املسلم  أخيه  ُحرمة  انتهاك  على  اجلاني  أقدم  إذ 
- والتي هي عند الله سبحانه وتعالى أعظم من 
حرمة الكعبة - بالدهاء واحليلة واملكر واخلديعة، 
حيث استدرج املجني عليه إلى منطقة نائية لتنفيذ 
جرميته النكراء بطريقة بشعة برض رأس املجني 
وأجهز  إنسانيته  من  وجترد  »طابوقة«  بـ  عليه 

عليه بواسطة شفرة حالقه حتى فارق احلياة.
بل  فقط،  اجلرمية  بهذه  اجلاني  يكتِف  ولم 
وتعالى  الله سبحانه  آخر من حدود  ارتكب حّداً 

بسلب مال املجني عليه وسرقة جهازه النقال.
مت تقدمي اجلاني إلى »محكمة عجمان« فحكمت 
باب  من  هو  والــذي  بالقصاص  باإلجماع  عليه 
اجلزاء على الضرر باملماثلة، حيث يفعل بالفاعل 
القصاص مبعنى  باملجني عليه، ألن  مثل ما فعل 
تتبع أثر اجلناية من قتل أو ضرب أو جرح فيتتبع 
املقتص أثر اجلاني فيفعل به مثل فعله، حيث ثبت 
بني  رض  وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول  أن 
حجرين رأس يهودي قتل جارية مسلمة بعد أن 

اعترف بجرميته بأنه رض رأسها بني حجرين.
استأنف اجلاني احلكم بحجة مخالفته ألحكام 

عمداً  عليه  املجني  بقتل  تفصيال  التحقيق  مراحل 
وعدواناً وسرق ماله ومنقوالته، وتأيدت الواقعة 
اجلنائية  األدلة  تقرير  أثبته  و  الشهود  قرره  مبا 

وحتريات الشرطة وطلبت تأييده وتصديقه.
وجاء في أسباب احلكم الذي أصدرته احملكمة 
هذه  قضاء  في  املقرر  من  أنه  العليا  االحتادية 
التامة  السلطة  اجلزائية  للمحكمة  أن  احملكمة 
ثبوتها  عدم  أو  اجلرائم  ثبوت  تقصي  في سبيل 
اتصاله  ــدى  وم املتهم  عالقة  على  والــوقــوف 
من  عقيدتها  تكوين  في  احلرية  مطلق  ولها  بها 
دام  ما  الدعوى  في  املطروحة  والقرائن  األدلــة 
وأن  قضائه،  حلمل  وكافياً  سائغاً  استخالصها 
االعتراف في املسائل اجلنائية عنصر من عناصر 
كامل  املوضوع  محكمة  متلك  التي  االستدالالت 
اإلثبات،  في  وقيمتها  صحتها  تقدير  في  احلرية 
ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف املتهم في 
إلى  اطمأنت  متى  التحقيق  أدوار  من  دور  أي 
صحته ومطابقته للواقع وإن عدل عنه املتهم بعد 
ذلك، ومن املقرر في فقه »املذهب املالكي« املعمول 
هذه  قضاء  في  مقرر  ماهو  وعلى  الدولة  في  به 
األول:   - أركان  ثالثة  القتل  أن جلرمية  احملكمة 
للمساءلة  أهالً  يكون  أن  فيه  ويشترط  اجلاني 

اجلنائية، بأن يكون عاقالً معصوم الدم. والثاني: 
املجني عليه ويشترط فيه أن يكون معصوم الدم، 
عمداً  تكون  أن  فيه  ويشترط  اجلناية  والثالث: 

وعدواناً.
بإقرار  العليا  احملكمة  قضت  األسباب  ولهذه 
التصديق  بعد  وتنفيذه  وتأييده  املستأنف  احلكم 

عليه.
وتعليقاً على هذا احلكم قال الدكتور مصطفى 
»كلية  في  اإلسالمية  الشريعة  أستاذ  جنيب 
جلة  في  بغريق  أشبه  اجلاني  إن  الشرطة«: 
البحر تتقاذفه األمواج ويتشبث بقشة أو بخشبة 
عنه  ُتغني  ال  فهي  نفسه،  لينقذ  السوس  نخرها 
من اجلوع شيئاً، ألنها أوهى من بيت العنكبوت، 

القصاص
 في جريمة القتل العمد

وأن هذه االدعاءات ال ترقى أمام احملكمة ملا لها 
من صالحية في إثبات اجلرائم وعالقة املتهم بها، 
كما أن حملكمة املوضوع كامل احلرية في تقدير 
من  كان  فما  اإلثبات،  في  وقيمتها  األدلة  صحة 
محكمة االستئناف إال إثبات احلكم، ناهيك أن فقه 
أن  يثبت  اإلمــارات  دولة  في  به  املعمول  املالكية 

القتل ينقسم إلى قسمني:
في  أبداً  القتل اخلطأ والذي ال يتصور  األول: 

هذه اجلرمية.
أركانه  توفرت  والــذي  العمد  القتل  والثاني: 
املُكلّف  اجلاني  بقصد  واملتمثِّلة  اجلرمية  هذه  في 
شرعاً بإحداث الوفاة، بحيث ميوت اآلدمي احلي 
فقد حتققت  اجلاني...  ِفعل  نتيجة  الدم  املعصوم 

جميع هذه األركان في هذه اجلرمية البشعة عند 
املالكية بل عند جميع الفقهاء... فتوجب القصاص 
من  األدلة  باقي  القول  هذا  ويؤيد  اجلاني،  على 
الشرطة  وحتريات  والبصمات  الشهود  شهادة 
وتقرير الطبيب الشرعي وفحص احلمض النووي، 
فكل هذه مجتمعة تؤكد أنه »قتل عمد« مع سبق 
اإلصرار والترصد، ومن هنا فإن القصاص ثابت 
النهار  رابعة  في  الشمس  ثبوت  الدم  ألصحاب 
وال يعفيه أبداً أنه رجع عن إقراره بحجة أنه كان 
مكرهاً حيث طالب البالغون وأصحاب الدم جميعاً 
البلوغ  انتظار  أن  إلى  النظر  وُنلفت  بالقصاص، 
باب  إمنا هو من  الفقهاء  عند بعض  الصغار  من 
االحتياط للترغيب بقبول الدِّية والعفو عن القاتل.

اإعداد: حامد حمجوب 

الدكتور مصطفى جنيب

احلكم،  تطبيق  في  واخلطأ  اإلسالمية،  الشريعة 
وأن اعترافاته كانت حتت تأثير الضرب واإلكراه 
إلى غير ذلك من األسباب الواهية التي ال تقوى 
تؤكدها  التي  االتهامات  من  إليه  ُنسب  ما  أمام 

األدلة اجلنائية وشهادة الشهود.
تأييد احلكم في محكمة االستئناف وفي  ومت 
االحتادية  احملكمة  في  اجلزائي  النقض  دائــرة 
العليا، حيث رأت أن احلكم املستأنف ضده قد جاء 
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  ومتفقاً  صحيحاً 
والقانون في كل ما قضى به العتراف املتهم في 
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القرآن الكرمي معجزة الله اخلالدة. كيف ال يكون كذلك، وهو املُنَّزل بلفظه 
ومعناه من عند الله. يقول املولى عز وجل: )أفال يتدبرون القرآن ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً( )سورة النساء: اآلية 82(. وقد حتّدى 
الله عز وجل البشر – كل البشر – أن يأتوا مبثله. يقول سبحانه وتعالى: )قل 
لئن اجتمعت اإلنس واجلنَّ على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو 

كان بعضهم لبعض ظهيراً( )سورة اإلسراء: اآلية 88(. 
وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن القرآن لم يعجز الناس عن أن يأتوا مبثله 

ومن  مختلفة  نواح  من  أعجزهم  وإمنا  بعينه،  وجه  من  أو  واحدة  ناحية  من 
الناس  فأعجزت  وجتّمعت  تساندت  وروحية،  ومعنوية  لغوية  متعددة؛  وجوه 
إلى  اآلن  لم تصل حتى  العقول  أن  على  أيضاً  يعارضوه. واتفقت كلمتهم  أن 
إدراك نواحي اإلعجاز كلها وحصرها في وجوه معدودات. وهكذا، فإنه كلما زاد 
التدبر في آي القرآن، وكشف البحث العلمي عن أسرار الكون وسننه، وأظهر 
مرور السنني عجائب الكائنات احلية وغير احلية، جتلّت نواح أخرى من نواحي 

إعجازه، وقام البرهان على أنه من عند الله عز وجل. 

إن اإلخالص في العمل يكون لله عز وجل ومن ثم للوطن، وهي 
صفة وأمر واجب أن يتحلى بهما كل مسلم، وكل منتسب لقوة الشرطة 
واألمن. ومعنى اإلخالص: اخللق السامي واإلتقان والوصول بالعمل 
إلى مرحلة يرضى عنه الله عز وجل ويرضى عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه )الذي 
خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً( )امللك آية 2(، وهذا هو 
دليل قمة اإلخالص الذي أكدته أو أوصت به السنة النبوية الشريفة 
والدليل على هذا إشارات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله )إمنا 

بعثت ألمتم مكارم األخالق(.
وقوله صلى الله عليه وسلم )إمنا الله قسم بينكم أخالقكم كما 
قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن ال يحب وال 

يعطي الدين إال ملن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه(.  
ومما الشك، فيه أن حسن خلق العبد حسن أخالصه في العمل 
وهو أدب يحرص عليه كل عاقل وأمر مطلوب ملا يترتب عليه فوائد 
كثيرة تعود  لصاحبه وملن حوله سواء في نطاق بيئة العمل وعلى 

املجتمع بشكل عام، وأساسه الدين اخلالص لله عز وجل.
ولكي نخلص في العمل يجب اتباع ثالثة أمور:

األول: نصحح النية لله عز وجل ثم بعد ذلك خدمة الوطن والوالء 
لولي األمر لقول احلبيب املصطفى صلى الله عليه وسلم )إمنا األعمال 

بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى..(.  
ثانياً: أن نعلم علم اليقني أن الله يرانا ومطلع على كل شيء حتى 
نصل إلى مرتبة اإلحسان، عندها يكون طعام العبد املؤمن وشرابه 
وأعماله كلها في ميزان حسناته لقوله تعالى )وقل أعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله واملؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 

فينبئكم مبا كنتم تعملون( )التوبة: اآلية 105(.
اإلنسان  به  يتميز  الذي  اخلفي  الصوت  ذلك  هو  الضمير:  ثالثاً: 
عن غيره من الكائنات األخرى احلية، أي امتالك العبد املؤمن لضمير 
يفترض أن يكون راشده ودالته ورقيبه الداخلي على جميع ما يقوم 
من  ليس  احلي  الضمير  وجود  أن  العلم  مع  وأفعال  أعمال  من  به 
البديهيات التي يتمتع بها كل فرد، ومن اخلطأ االعتقاد بأن كل كائن 
فالبعض  والدته،  منذ  السلبية  أو  اإليجابية  باملشاعر  مجهز   حي 
وهذا  املجتمع،  في  وتطوره  منوه  فترة  خالل  امليزة  هذه  يكتسب 
الذي يسكن بداخلنا يحتاج بني احلني واآلخر إلى صحوة  الضمير 

وإحياء، وما أروع األحاسيس بعودة الضمير احلي.

اإلعجاز القانوني في القرآن الكريم
الدكتور اأحمد عبد الظاهر

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

كيف يكون
اإلخالص في العمل؟

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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ويشتمل القرآن على ستة آالف آية، موزعة على مائة وأربع عشرة سورة، 
بعضها من قصار السور ال يتعدى مجموع آياتها الثالث آيات كما هو الشأن 
في سورة العصر وسورة الكوثر. وبعضها من طوال السور، كما هو الشأن 
في سورة البقرة، والتي يبلغ مجموع آياتها مائتني وست وثمانني آية، وتعد 
بالتالي أطول سور القرآن. وقد عبر القرآن الكرمي عما قصد إلى التعبير عنه 
بعبارات متنوعة وأساليب شتى، وطرق موضوعات متعددة؛ اعتقادية وخلقية 

وتشريعية وعلمية واقتصادية واجتماعية.
للقرآن  اللغوي  التفسير  فثمة  الكرمي؛  للقرآن  التفسير  أوجه  تعددت  وقد 
اللغوية لأللفاظ ودالالت  الداللة  التفسير على  النوع من  الكرمي. ويركز هذا 
الصيغ، فضالً عن بعض األساليب العربية كما درسها املتقدمون من اللغويني، 
وذلك نظراً ألثرها في املعنى. وثمة التفسير العلمي للقرآن الكرمي، ويركز على 
أوجه اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي، واإلخبار عن أن القرآن قد عرف العديد من 
احلقائق العلمية التي لم يتمكن العلماء من اكتشافها سوى في السنوات القليلة 
التاريخي  التفسير  السنني. وثمة  القرآن بآالف  أخبر عنها  أن  املاضية، وبعد 
للنصوص، وذلك من خالل التركيز على أسباب النزول والوقائع أو املناسبات 
التي نزل بشأنها النص القرآني. وثمة التفسير العددي، والذي يركز على داللة 
بعض األعداد ذات الصلة بآيات القرآن الكرمي، وعدد مرات ورود كل كلمة في 

القرآن، وهكذا.
ونعتقد أن الرؤية القانونية للعديد من آيات ونصوص القرآن الكرمي ميكن 
القرآن  في  املشرقة  اجلوانب  بعض  تبيان  في  وتسهم  جمة  فوائد  أن حتمل 
الكرمي. وللتدليل على ذلك، يكفي أن نشير هنا إلى اآليات القرآنية الواردة في 
امللك. يقول تعالى: )فلما جّهزهم  سورة يوسف بشأن واقعة سرقة ِصواع 
بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أّذن مؤّذن أيتها العير إنكم لسارقون. 
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد ِصواع امللك وملن جاء به حمل بعير 
وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في األرض وما كنا سارقني. 
قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبني. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه 
كذلك جنزي الظاملني. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء 
أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين امللك إال أن يشاء الله نرفع 
درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم( )سورة يوسف اآليات 70 - 76(. 
»ملا  أنه:  كثير  العظيم البن  القرآن  تفسير  اآليات، ورد في  تفسير هذه  وفي 
اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة، قال لهم إخوة يوسف: )تالله لقد علمتم ما جئنا 
لقد حتققتم وعلمتم منذ عرفتمونا  أي  لنفسد في األرض وما كنا سارقني( 
أنا ما جئنا للفساد في األرض، )وما  ألنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة –   –
كنا سارقني، أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة، فقال لهم الفتيان: )فما 
جزاؤه( أي السارق، إن كان فيكم )إن كنتم كاذبني( أي شيء يكون عقوبته 
إن وجدنا فيكم من أخذه؟ قالوا )جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك 
جنزي الظاملني(. وهكذا، كانت شريعة إبراهيم أن السارق ُيدفع إلى املسروق 
منه. وهذا هو الذي أراد يوسف عليه السالم. ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه، أي فتشها قبله، تورية، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فأخذه منهم بحكم 
اعترافهم والتزامهم وإلزاماً لهم مبا يعتقدونه. ولهذا قال تعالى )كذلك كدنا 
ليوسف(. وقوله: )ما كان ليأخذ أخاه في دين امللك إال أن يشاء الله(، أي لم 
يكن له أخذه وفقا للتشريع السائد واملطبق آنذاك في مصر. وإمنا قيض الله 
له أن التزم إخوته مبا التزموه، وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم. ولهذا مدحه 

تعالى فقال: )نرفع درجات من نشاء(. 
الله عليه وسلم من املشتغـــلني بالقانون.  النــبي صلى  وهكـــذا، لم يكن 
في  الفرعونية  مبصر  املطبق  القــــانون  ُحكم  عن  اآليات  تخبرنا  ذلك،  ومع 
شأن العقوبة املقررة جلرمية السرقة في ِحقبة زمنية معينة، وهي احلقبـــــة 
املقررة  العقوبة  تكن  لم  إذ  الســالم.  عليه  يوسف  الله  نبي  فيها  عاش  التي 
وإمنا مت  عليه،  املجني  بواسطــــة  السارق  استرقــــاق  هي  القانون  هذا  في 
توقيع هذا العقاب على إخوة يوســـف، أخذاً لهم مبا التزموا به من حكــــم 
شريعتهم. وهذا، يقوم الدليل من جديد على وجه جديد من وجــــوه اإلعجاز 
في القرآن الكــرمي، وهو اإلعجاز القانوني. وبهذه املناســـبة، نرى من املالئم 
توجيه الدعوة إلى رجال القانــون إليالء االهتمـــام الواجب مبختلـــف جوانب 

اإلعجاز القانوني في القرآن الكرمي.

أوراق قانونية
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د. عادل عبد اجلواد الكردو�سي

خبير بوزارة الشؤون االجتماعية 

الركائز  إحــدى  اجلــرميــة  مــن  الوقاية  متثل 
األساسية لتحقيق التنمية، وذلك من خالل ما يشعر 
به أفراد املجتمع من أمن وطمأنينة، مع إحساسهم 
وأموالهم،  وأعراضهم  أنفسهم  على  اخلوف  بعدم 
وهذا يدفعهم للعمل واملشاركة في جوانب احلياة، 

مما يعزز التقدم والرقي في املجتمع. 
نتيجة  اجلرمية،  من  بالوقاية  االهتمام  ويأتي 
اجلرمية  زيادة  على  املترتبة  واألضــرار  للمخاطر 
وأمناطها املستحدثة في أي مجتمع، وما ينتج عن 
ذلك من تقويض لألمن بأبعاده املختلفة »السياسي، 
واالقتصادي، واالجتماعي، والثقافي،.. إلخ«، وألن 
تكلفة الوقاية أقل من عالج تداعيات وكلفة اجلرمية.

وإعــداد  اإلجــراءات  اتخاذ  الوقاية  وتستهدف 
من  وقوعها  قبل  اجلرمية  متنع  التي  البرامج 
توفير  مع  املجتمع  ألفراد  السليمة  التنشئة  خالل 
احتياجاتهم املادية وغير املادية، حتى ميكن القضاء 
على عوامل تكوين الشخصية غير السوية، والعمل 

على وجود بيئة مجتمعية سوية وسليمة، باإلضافة 
إلى إعداد الدراسات العلمية عن السلوك االنحرافي 
لنشر  التوعية  وخطط  برامج  وإعداد  واإلجرامي، 
في  واألمنية  القانونية  والثقافة  األمني  الوعي 

املجتمع. 
لذلك تأتي ضرورة تفعيل دور اجلمعيات ذات 
بإعداد  لتقوم  اإلماراتي،  املجتمع  في  العام  النفع 
البرامج واإلجراءات التي تهدف لتحصني وحماية 
دائرة  في  الوقوع  من  وقايتهم  بهدف  األفــراد، 

االنحراف واجلرمية.  

اأوًل: اأهم املفاهيم امل�شتخدمة 

و»كريسي«   J.W. Coleman »كوملان«  يعّرف 
يعد  الذي  الفعل  بأنها  اجلرمية   D.R. Cressey
يعد  وال  اجلنائي  القانون  على  وخروجاً  انتهاكاً 
الفعل إجرامياً إال إذا اعتبره القانون اجلنائي جرمية 
في  األخذ  دون  وذلك  له.  الالزم  العقاب  ووضع 

االعتبار ما إذا كان الفعل غير أخالقي أو غير الئق.
ُتتخذ  التى  التدابير  مجموع  بالوقاية  يقصد 
حتسباً لوقوع مشكلة، أو لنشوء مضاعفات لظروف 
بعينها، أو ملشكلة قائمة بالفعل، ويكون هدف هذه 
على  اجلزئي،  القضاء  أو  الكامل،  القضاء  التدابير 
املشكلة،  أو  املضاعفات،  أو  املشكلة  وقوع  إمكان 

ومضاعفاتها جميعاً.
رقم  االحتــادي  القانون  من   )2( املــادة  نصت 
)2( لسنة 2008 في شأن اجلمعيات واملؤسسات 
األهلية ذات النفع العام على أنه في تطبيق أحكام 
هذا القانون يقصد باجلمعية ذات النفع العام: »كل 
جماعة ذات تنظيم له صفة االستمرار ملدة محددة 
أو  طبيعيني  أشخاص  من  تؤلف  محددة  غير  أو 
اعتباريني. بقصد حتقيق نشاط اجتماعي، أو ديني، 
أو ثقافي، أو علمي، أو تربوي، أو مهني، أو نسوي، 
أو  إنسانية،  تقدمي خدمات  أو  فني،  أو  إبداعي،  أو 
التكافل، سواء  أو  البر،  أغراض  حتقيق غرض من 

أم  املعنوية  أم  املادية  املعاونة  ذلك عن طريق  كان 
اخلبرة الفنية، وتسعى في جميع أنشطتها للصالح 
العام وحده دون احلصول على ربح مادي، وتكون 
هذا  ألحكام  وفقاً  للجميع  مفتوحة  فيها  العضوية 
اجلمعية  هدف  في حتديد  العبرة  وتكون  القانون، 

بالغرض الرئيسي الذي أنشئت من أجله«.

ثانيًا: اجلمعيات ذات النفع

 العام  يف الإمارات 

العام  النفع  ذات  اجلمعيات  على  سنتعرف 
بتقنني  االهتمام  حيث  من  اإلماراتي،  املجتمع  في 
وضعها، وزيادة عددها وتعدد أنشطتها، مما يعزز 
دعم  في  ويساهم  املجتمع،  في  اإليجابي  دورهــا 

االستقرار والتنمية. 
اجلمعيات  بهذه  اإلمــاراتــي  املـُـشــرِّع  اهتم  لقد 
فأصدر القانون االحتادي رقم )6( لسنة 1974 في 
شأن اجلمعيات ذات النفع العام، والقوانني املعدلة له، 
ثم أصدر القانون االحتادي رقم )2( لسنة 2008 

في شأن اجلمعيات واملؤسسات ذات النفع العام.
وقد وصل عدد هذه اجلمعيات إلى 134 جمعية، 
وخدمات  نسائية،  التالية:  الفئات  حسب  مقسمة 
وفنون  وثقافية،  عامة  وخدمات  ومهنية،  إنسانية، 
وتــؤدي  ودينية.  وجاليات،  ومسارح،  شعبية، 
والرعائي،  اخليري،  العمل  مجاالت  في  أنشطتها 
القيم  دعم  مما  واحلقوقي،  والتنموي،  واخلدمي، 
اإليجابية ورفع الوعي بقيمة التطوع ودعم املشاركة 

في املجتمع اإلماراتي.
حيث تعد اجلمعيات مؤشراً على حيوية ونشاط 
التوعوي  لدورها  باإلضافة  املجتمع،  في  األفــراد 
إطالقها  خــالل  مــن  املجتمع،  قضايا  مبختلف 
األفراد  لتحصني  تهدف  التي  اإلعالمية  للحمالت 

وحتقيق الوقاية من اجلرمية.

ثالثًا: اإجراءات الوقاية من اجلرمية

تتم وقاية أفراد املجتمع من االجتاه نحو السلوك 
اإلجرامي، عن طريق اتخاذ اإلجراءات التي تهدف 
لتوعيتهم ومن ثم حتصينهم وحتقيق البعد الوقائي 
أن  يجب  لذلك   – العالج  من  خير  فالوقاية   - لهم 
يتم تقدمي كل أنواع الرعاية واملتطلبات املادية وغير 
املادية ألفراد املجتمع، مع أداء اجلمعيات ذات النفع 
والتنسيق  بالتعاون  أكمل وجه  على  لدورها  العام 
مع بقية مؤسات املجتمع الرسمية وغير الرسمية 
واالجتماع  والدين  والعلم  الفكر  رجال  ومشاركة 

واإلعالم ومن لهم صلة بذلك.
كذلك اجته كثير من العلماء والباحثني نحو تأكيد 
أهمية إعداد البرامج واإلجراءات التي تقضي على 
األسباب املؤدية الرتكاب السلوك اإلجرامي، بهدف 
الوقاية  حتقيق  ثم  ومن  األفراد،  وحماية  حتصني 

لهم. 
الوقاية  برامج  تكون  لكى  أنه  يرى  من  وهناك 
يجب  الفعالية،  أو  الكفاءة  من  معقولة  درجة  على 
أن تتوفر لها عدة شروط، الشرط األول: أن تكون 
هذه األهداف محددة بقدر اإلمكان. والشرط الثاني: 
أن تكون واقعية. وتكون األهداف محددة إذا كان 

أو  األولى  الدرجة  )من  املطلوبة  الوقاية  مستوى 
الثانية أو الثالثة( معلوماً ومنصوصاً عليه صراحة 
منذ البداية، في عقول واضعي البرامج، وفي البرامج 
نفسها، وإذا كانت الشريحة االجتماعية املستهدفة 

من هذه البرامج محددة منذ البداية أيضاً. 
التي  واإلجــراءات  البرامج  من  مجموعة  توجد 
املشكالت  ــدوث  ح مــن  احلــد  على  للعمل  تتخذ 
املجتمع،  أو  لألفراد  بالنسبة  سواء  منها  والوقاية 
ويوجد ثالث خطوات للوقاية ممثلة في الوقاية من 
الدرجة األولى والوقاية من الدرجة الثانية، والوقاية 
من الدرجة الثالثة، على أن تكون الوقاية ذات أهداف 

محددة وواقعية. 

رابعًا: توظيف جمعيات النفع العام

 يف ا�شتثمار وقت الفراغ 

نلقي الضوء على الدور الذي تقوم به اجلمعيات 
ذات النفع العام في استثمار وقت الفراغ فيما يعود 
بالفائدة والنفع على األفراد واملجتمع، مع ضرورة 
هذه  مشاركة  من  االستفادة  تعظيم  على  العمل 
اجلمعيات في األنشطة التي تشغل وقت الفراغ فيما 
تأتي ضرورة  اإلماراتي. حيث  املجتمع  أبناء  يفيد 
استغالل الوقت في عمل نافع، وأن يقوم الفرد بأداء 
أدواره احملددة له في احلياة، وأن يسعى الستغالل 
هذا الوقت في نشاط يؤدي لتنمية مهاراته وصقل 
الترفيه  على  يشتمل  وأن  الشخصية،  قــدراتــه 

والترويح اللذين يعودان عليه بالنفع.
ومما يشهد له اجلميع خالل السنوات املاضية أن 
هناك عدداً متزايداً من األنشطة الصيفية املقامة في 
مختلف أرجاء اإلمارات والتي تهدف إلى االستغالل 
رافد  في  لتصب  الشباب  وطاقات  لقدرات  األمثل 
النهضة والتنمية احلضارية في الدولة، عبر مراكز 
وجلان صيفية بعضها برعاية مباشرة من وزارات 
احتادية أو دوائر حكومية وأخرى تقيمها وتنظمها 
وأنشطة  برامج  تنظم  كلها  وشعبية  أهلية  جهات 
واستطاعت  الشباب،  أعمار  جلميع  متاحة  متنوعة 
من خالل برامجها أن حتقق بعض اإلجنازات، وكان 
من أبرزها كما يؤكد املسؤولون في مراكز الشرطة 
هو التخفيف وبشكل واضح من معدالت اجلرمية 
الطلبة  لدى  الكبير  الفراغ  الصيف، ألن وجود  في 
لالنحراف  منهم  البعض  يدفع  كان  الصيف  في 
وممارسة بعض اجلرائم، وهذه املراكز واللجان في 
الصيف استطاعت أن تشغل الشباب ومتأل وقتهم 

مبا هو مفيد ونافع. 
اجلمعيات  وفعاليات  أنشطة  توظيف  وميكن 
اإلعالمية  احلمالت  إطــالق  في  العام  النفع  ذات 
التوعية بوجه عام والتوعية  التي تهدف إلي نشر 
األمن  لتحقيق  خاص،  بوجه  واألمنية  القانونية 
والطمأنينة في املجتمع اإلماراتي، ألن التوعية متثل 

مدخالً لتحقيق الوقاية.
في  العام  النفع  ذات  اجلمعيات  اجتهت  لذلك 
الصيفية  واألنشطة  البرامج  إعداد  نحو  اإلمــارات 
)االجتماعية أو الثقافية أو العسكرية أو املهارية(، 
ملساعدة  تسعى  التي  التوعوية  احلمالت  وأطلقت 
أفراد املجتمع وبخاصة النشء والشباب على قضاء 

وصقل  لتنمية  األنشطة  هذه  في  فراغهم  وقت 
مهاراتهم من جانب، والترويح والترفيه عنهم من 
جانب آخر، وشغل وقت الفراغ لديهم مبا يجعلهم 

ال يتجهون نحو اجلرمية. 

خام�شًا: جمعيات النفع العام 

وامل�شاركة يف برامج واإجراءات الوقاية 

لقد وجهت اجلمعيات ذات النفع العام أنشطتها 
في  املشاركة  يدعم  مما  املجاالت  من  العديد  نحو 
البحوث  بإعداد  بعضها  وقيام  اإلماراتي،  املجتمع 
التوعية  وبــرامــج  حمالت  وتنفيذ  ــدراســات،  وال
وقاية  بهدف  الوعي  لنشر  تهدف  التي  اإلعالمية 
دورها  تفعيل  ميكن  لذلك  اجلنوح.  من  األحــداث 
بشكل أكبر في التوعية األمنية، مع ضرورة إنشاء 
جمعيات أخرى متخصصة تهتم بالعمل في مجال 
الوقاية من اجلرمية، حيث إن اجلمعيات ذات النفع 
في  املشاركة  في  األهمية  غاية  في  دور  لها  العام 
املفهوم  مع  متشياً  اجلرمية،  من  الوقاية  برامج 
جميع  حتقيقه  في  يسهم  والــذي  لألمن،  الشامل 
مؤسسات املجتمع الرسمية وغير الرسمية، وذلك 
يتضح من خالل ما تقوم به بعض جمعيات النفع 
العام من أنشطة وفعاليات تساهم في وقاية األفراد 

من اجلرمية.
انطالقاً من ذلك تأتي احلاجة امللحة في أن تقوم 
املبادرة،  زمام  بأخذ  العام  النفع  ذات  اجلمعيات 
وأن تؤدي دورها ومسؤولياتها في إعداد البرامج 
األفراد  وقاية  إلى حتقيق  تهدف  التي  واإلجراءات 
من اجلرمية،  وضرورة زيادة  التعاون والتنسيق 
فيما بينها بالشكل الذي يؤدي إلى تنشيط دورها 
من  ــك  وذل اجلرمية،  ضد  املجتمع  حتصني  في 
التي تقوم بها  التربوية والتثقيفية  خالل األنشطة 
هذه اجلمعيات. وتعتبر هذه األنشطة مكملة لدور 
املعنية  والرسمية  احلكومية  واملؤسسات  األجهزة 
ليس  األمــن  حتقيق  أن  وخاصة  املجال،  هذا  في 
الدولة  مسؤولية  ولكن  فقط،  الدولة  مسؤولية 
للقطاع  ميكن  السياق  هذا  وفي  معاً.  واملجتمع 
ومساندة  تدعيم  في  أكبر  بدور  يقوم  أن  اخلاص 
نشاط جمعيات النفع العام املرتبطة بعملية التنشئة 

والتوجيه.
وتقوم اجلمعيات ذات النفع العام مثل: »جمعية 
ــداث،  األح ورعــايــة  توعية  وجمعية  احلقوقيني، 
وجمعية االجتماعيني،.. إلخ« في املجتمع، باملشاركة 
الندوات  وإقامة  جانب،  من  األمنية  التوعية  في 
واملؤمترات العلمية التي تهتم باملشكالت والقضايا 
نشر  على  وتعمل  اإلماراتي،  املجتمع  تواجه  التي 
القانونية واألمنية، وهذا ميثل أحد املداخل  الثقافة 

املهمة في الوقاية من اجلرمية. 
العام  النفع  ذات  اجلمعيات  إن  القول:  خالصة 
تعد إحدى املؤشرات على حيوية املجتمع اإلماراتي، 
نظراً ملا تقوم به من أدوار مهمة في دعم التنمية، وما 
تهدف إليه من املشاركة في حتقيق األمن مبفهومه 
الشامل، وهذا ميثل أحد األسس املهمة للوقاية من 
اجلرمية ودعم األمن واالستقرار وحتقيق الطمأنينة 

ألفراد املجتمع.

الجمعيات ذات النفع العام والوقاية 
من الجريمة في المجتمع اإلماراتي



الشرطة  ضباط  يتعرض 
إلطالق  اليومية  مهامهم  خالل 
واملشتبه  املجرمني  جانب  من  النار 
كل  حياة  على  اخلطورة  وتتصاعد  بهم 
فرد منهم خاصة لدى قيامه بالتصرف املتهور 
وغير الذكي، األمر الذي قد يودي بحياته أو حياة 
زميله أو على األقل تعرضه إلصابات بليغة قد 

ال يبرأ منها بسهولة.
ضابط  نفس  في  ــم  األل يثير  ما  ورمبــا 
الشرطة ليس اإلصابات اجلسدية التي حلقت 
األشرار،  مع  النار  إلطالق  تبادله  خالل  به 
التي  والالذعة  الساخرة  التعليقات  ولكن 
تركيزهم  خاصة  زمــالؤه  مصدرها  يكون 
قيامه  سبقت  التي  التكتيكية  األخطاء  على 

بإطالق النار على املشتبه بهم.
أن  رائعاً  األمر  يكون  عادة  الشرطي  العمل  وفي 
األكمل  الوجه  على  مهامه  الشرطة  ضابط  يــؤدي 
وبطريقة تضمن عدم تعّرضه ألية إصابات جسدية، 
كما أن النجاح الذي يحققه هذا الضابط يقاس بقدرته 
يصاب  أن  دون  من  املجرمني  ومواجهة  َتعّقب  على 

بجرح أو يتلقى رصاصة في مكان ما من جسده.
ويــقــول د. المــوريــس جــاردنــر وهــو طبيب 
نفساني متخصص في قضايا الشرطة، إن العديد 
إثر  املوت  من  ينجون  الذين  الشرطة  رجال  من 
تعرضهم العتداء من جانب مجرم خطير يشعرون 
بالضيق وأحياناً املهانة العتقادهم بأنهم تعرضوا 
عنهم  تخلوا  ومواطنيهم  رفاقهم  وأن  للخداع، 
خالل تعرضهم حلادث كاد يودي بحياتهم، بل إن 
أكثر  تكون  قد  نفسية  يعاني من جروح  بعضهم 

إيالماً من اجلروح اجلسدية.
وهناك العديد من ضباط الشرطة الذين يتسببون 
في حدوث إصابات جسدية جديدة لرفاقهم خالل 
خالل  ملساعدتهم  ــدروســة  امل غير  محاوالتهم 

تصديهم للمجرمني وتبادل إطالق النار معهم.
نقاط  ثماني  بوضع  جاردنر  الدكتور  قام  وقد 
يرى أنه في حال تطبيقها ستجعل ضابط الشرطة 
قادراً على تقدمي املساعدة الفورية والفّعالة لزميله 
خالل وقوع اشتباك باألسلحة النارية مع شخص 
وهذه  للعدالة،  املطلوبني  من  أشخاص  ِعــدة  أو 

النصائح هي:
 

-  على الضابط ومنذ البداية أن يبدي سعادته 
لزميله املتورط في حادث إطالق النار، ألن إصابته 
طفيفة ولعدم تعرضه للموت، كما أن عليه أن يظهر 
قلقه واهتمامه مبا حدث لزميله، وأن يخفف عنه أمله 
وضيقه، وأن ُيعبِّر له عن تشجيعه له وإشادته مبا 

قام به من عمل.

 - إن حتاشي التواصل مع الضابط الذي اشتبك 

في حادث إطالق نار مع املجرمني قد ُيعطي شعوراً 
خطأً،  به  قام  ما  وأن  اآلخرين،  عن  معزول  بأنه 
وأحياناً يطلب من الضباط عدم االتصال بزميلهم 
إفشال  الصلة باحلادث حتى ال يتسببون في  ذي 
عملية التحقيق، إال أن هذا األمر يجعل ذلك الضابط 
يشعر بأنه وحيد وبال نصير أو متعاطف حوله.. 

وهو ما سيمأل نفسه بالقلق والشعور بالعزلة.
وفي حال كان من الصعب مناقشة هذا احلادث 
تتم  أن  األقل  على  يجب  فإنه  املعني،  الضابط  مع 
تأييداً  بالرأس  اإلميــاء  أو  واحتضانه  مصافحته 

وتشجيعاً له.

 - على ضابط الشرطة أن يدرك أنه لم يكن في 
يعرف  النار وال  إطالق  لدى وقوع  احلادث  موقع 
ظروف تصّرف زميله، ولهذا يجب عليه أال يضع 
تخمينات حول التصرف الذي يراه مناسباً، لو كان 
املجرمني،  مع  اشتباك  في  تورط  الذي  نفسه  هو 
إذ لن يستطيع أحد أن يتأكد من أن تصرفك هذا 
سيكون صائباً وال ُيشكل تهديداً حلياتك، كما أنه قد 
يؤدي إلى حدوث تردد خطير في حال حدوث جولة 

أخرى من املواجهة.

 - إذا سبق لك أن مررت بتجربة خطيرة مشابهة، 
فعليك أن تتحدث عنها، وأن ُتشعر الضابط املعني 
باحلادث بأن ما قام به أمر عادي وجزء من مهامه، 
كما ميكنك أن توضح له بأن أية ردود فعل عدائية 
من جانبه نتيجة األحداث التي مّر بها ال مُتثل حالة 
وغير  جنونياً  حدثاً  وليست  مستعصية  خطيرة 
الواضح أن حديثك هذا سيخفف عن  عادي، ومن 
ذلك الضابط املعني الكثير من األلم والشعور بأنه 

ارتكب عمالً منفرداً ومختلفاً عما يقوم به زمالؤه.

حياتهم  خالل  الشرطة  ضباط  يستخدم    -  
املفعمة  العبارات  من  العديد  اليومية  العملية 
بالسخرية احلادة واملريرة والتي تكون أحياناً بال 
معنى والتي تصيب رفاقهم بالضيق وهم يجدون 
أنفسهم موضع سخرية ألفعال ارتكبوها أو كلمات 
َتفّوهوا بها، إال أنه وبعد مرور ضابط ما بتجربة 
صعبة ضد مجرمني وُمشتبه بهم، فإن على رفاقه 
تعليقاتهم  في  وإحساساً  دقــة  أكثر  يكونوا  أن 
به سلبياً  يتفوهون  ما  يؤثر  وسخريتهم بحيث ال 

على ذلك الضابط.
ومن املعروف أن ضباط بعض اإلدارات يطلقون 
نعوتاً وألقاباً على بعض رفاقهم الذين يتورطون في 
مواجهات غير ناجحة مع بعض األشرار واملجرمني.

الضابط  حماسة  تثير  أالّ  عليك  يجب   -  

نار مع مجرمني ويجب  املتورط بعملية إطالق 
أال نبالغ في إظهار أن ما قام به يعّد عمالً بطولياً 
إلى قتل  أدى ذلك  له خاصة في حال  ال مثيل 
عدم  يجب  نفسه  الوقت  وفي  املجرمني،  أحد 
نزع صفة البشر عن املشتبه بهم الذين أجبروا 
عليهم وعدم  النار  إطالق  على  الشرطة  ضابط 
شاهد  لو  وعادة  عليهم،  قاسية  صفات  إطالق 
هذا الضابط املشتبه به في حالة احتضار فإنه 
قد تصدر عنه بعض العبارات اململوءة بالعطف 

وعدم الِعداء جتاه ذلك املشتبه به.

املتورط  الضابط  ذلــك  إجبار  عــدم  يجب   -  
احلياة  من  االنسحاب  على  النار  إطالق  بحادث 
العملية وزيادة جرعة اإلحباط لديه بل وألسباب 
قانونية جتنب احلديث بالتفصيل عن احلادث ذاته، 
وبدالً من ذلك كن ُمستمعاً جيداً لذلك الضابط وال 
تضغط عليه من أجل أن يتحدث في جوانب من 
احلادث ال يريد التطرق إليها، كما يجب أال تصدر 
أية أحكام مسبقة على الضابط خالل حديثه إليك، 
أية شحنات  من  التخلص  في  تساعده  أن  وعليك 
عاطفية لديه بتشجيعه على التحدث واإلفصاح عن 
مشاعره وميكن أن يتخلل ذلك دعوته إلى تناول 
فنجان من الشاي أو القهوة، فهذا األمر قد يجعله 
أي  بوجود  الشعور  وبدون  على سجيته  يتحدث 

ضغط عليه.

 - إن الضابط الذي استطاع أن ينجو بحياته من 
املوت يستحق االحترام والتكرمي، ويجب أن تقوم 
إدارته بتكرميه بالشكل الالئق وبطريقة متأل نفسه 
فخراً واعتزازاً، ويجب أن تتم عملية التكرمي ضمن 
حفل تقيمه اإلدارة وُتلقى فيه الكلمات التي حتمل 
الضابط، وملا قام به من  لهذا  الكثير من االحترام 
عمل، فاختفاء مظاهر التكرمي قد جتعل هذا الضابط 

يشعر بالعزلة واملرارة والوحدة.

يتم  أن  يجب  ذكرها  سبق  التي  النقاط  هــذه 
كبير  بانفتاح  الشرطة  ضباط  جانب  من  تطبيقها 
وبدرجة عالية من احلساسية وبشكل ال يؤثر سلباً 
التعامل مع زمالئه في  على نفسيته وقدرته على 

العمل.
عمله  فترة  خالل  ضابط  أي  أن  إدراك  ويجب 
يفضل أن يقوم بواجبه بنفسه وأال يضطر إلى طلب 
في  فاملساعدة  رفاقه،  من  أو  إدارته  من  املساعدة 
الضباط كلمة ممقوتة فهي تشير  العديد من  نظر 
أدائهم وعدم قدرتهم على  إلى ضعف  في نظرهم 

إجناز مهامهم بأنفسهم.
تقدمي  حتاشي  يعني  ال  املــوقــف  هــذا  أن  إال 
املساعدة التي يحتاجها الضابط في الشارع والذي 

يواجه خطر اإلصابة أو املوت.
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معنى لقائك شخصية مثل الشيخ زايد شيء بالغ 
األهمية، فأكثر ما يلفت انتباهي هو شخصيته القوية 
اآلسرة. وسواء استمعت إليه في التلفزيون أو كنت 
معه في مقابلة شخصية، فإنه يجذبني بتمكنه من 
املوضوع واتساع مداركه وطريقة كالمه وإقناعه، 

فهو محاور لبق ومتفهم لترتيب الكالم.
عندما رأيت الشيخ زايد وقابلته شخصياً للمرة 
األولى لم تتح لي فرصة مصافحته، ألن األوربيني 
كانوا ميألون الكنيسة التي خصصت لهم. لقد جئنا 
وقد  زايد،  الشيخ  وجاء  لالحتفال  للكنيسة  جميعاً 
أقام الصالة في ذلك اليوم قسيس جاء خصيصاً 

على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �سبق �أن �تفق �لنا�س  

على حب �إن�سان مثلما 

�تفقو� على حب ز�يد؟

وهل �سبق لقائد �أن كانت 

�سمعته �لطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

�أريجها مثلما هي د�خل 

وطنه وبني �أهله و�أبنائه؟

ز�يد.. رحمك �هلل وجز�ك 

عنا جميعًا كل �خلري، وهنا 

�سهاد�ت بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين
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ضيفة هذه احللقة باحثة أملانية درست التاريخ 
في هايدلبرغ وبرلني. وصلت إلى أبوظبي في عام 
أبوظبي  »مركز  في  عاماً   39 ملدة  وعملت   1967
للوثائق والبحوث«، نشرت في عدة لغات أكثر من 
االقتصادية  التنمية  حول  مقاالت  وعدة  كتاباً،   80
جمعتها  املتحدة.  العربية  واإلمــارات  أبوظبي  في 
باملغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 
على  ِخاللها  من  تعّرفت  كثيرة،  لقاءات  نهيان  آل 
اخلير«.  »زايد  واإلنسان  والوالد  القائد  شخصية 
كتاباً:  ألّفت  التي  بي  فراوكه هيرد  الدكتورة:  إنها 
»من اإلمارات املتصاحلة إلى دولة اإلمارات العربية 
املتحدة« والذي مت نشره بالعديد من اللغات العاملية 
وفيما  والفرنسية.  واألملانية  والعربية  كاإلجنليزية 
يلي نص شهادتها وحكايتها وذكرياتها مع الشيخ 

زايد »طيب الله ثّراه«.
كان لي كبير الشرف بأن التقي بشخص ُمتفرِّد 
أنه  أبداً  ينسى  من شخص  فما  زايد،  الشيخ  مثل 
التقى الشيخ زايد..فأنا، مازلت حتى اآلن  كان قد 
أاُلقي صعوبة كبيرة في التحدث باللغة العربية، كما 
وكنت  احمللية،  اللهجة  فهم  في  أجد صعوبة  أنني 
أجد أن الشيخ زايد كان يتحدث بسرعة. وفي بعض 
متابعة  لعدم متّكني من  بقلٍق  أشعر  ُكنت  األحيان 
الكالم، وذلك أثناء مرافقتي لزوجي. إن التعبير عن 

من القدس. وبعد اللقاء َعلمنا أيضاً أن الشيخ زايد 
ذكر أنه سعيد جداً مبا يجري، وقال إن من املؤسف 
أنه ال يستطيع متابعة كل ذلك، ألنه كان يتم باللغة 
سمع  من  وكــل  أعطاني  هــذا  ولكن  اإلجنليزية، 
املنفتحة  زايد  الشيخ  شخصية  عن  ِفكرة  احلديث 
املتسامحة والودودة، وقد كان هذا ما توقعناه وقد 

كان ظننا في محله.

ور ُمتمع ُمتطِّ

فعاليات  املشارك في معظم  أرافق زوجي  كنت 
أبوظبي ومنها مثالً: سباقات اخليل. ففي الستينيات 
في  إالّ  اخليل  سباقات  متابعة  املمكن  من  يكن  لم 
هذه  إلــى  يأتي  زايــد  الشيخ  كــان  وقــد  أبوظبي، 
السباقات ويلتقي باحلاضرين سواًء أكانوا مواطنني 
أم وافدين، فقد كان ُمحباً للخيل ورياضاتها. وقد 
وأصحاب  الفرسان  واحترام  إعجاب  من  ذلك  زاد 
مبا  الشخصي  باهتمامه  لشعورهم  له  اخليول 
يقومون به. وخالل السنة األولى أو الثانية أتيح لي 
مالقاة الشيخ زايد على مبعدة، ولكن في تلك األيام 
الناس  عدد  كان  لقد  البعد.  بذلك  املسافة  تكن  لم 
محدوداً والناس يعرفون كل ما هو جديد وكل ما 
يجري في أبوظبي تقريباً ألنهم هم املشاركون فيه.
نقطة حتّول في حياتي هي معرفتي  لقد كانت 
إملامي  زاد  عندما  وذلك  أبوظبي،  أغــادر  لن  أنني 
حتّول  لعملية  يتعّرض  الذي  املجتمع  ذلك  بطبيعة 
وانتقال بشكل سريع جداً والفت للنظر، وقد علّق 
وعندما  البريطانيني،  الصحفيني  من  الكثير  عليها 
وما  ُمسفلت  شارع  هناك  يكن  لم  هنا  إلى  جئت 
شابه، ثم كان هناك شارع ُمسفلت في العام التالي 
لذلك، وقد بنيت العمارات الشاهقة على الكورنيش 
وكانت مثار التعليقات أيضاً. بالنسبة لي كان األمر 
هو أننا أمام مجتمع في طور التحّول ويسير ُقَدماً 
مع ظهور املزيد من اإلنتاج النفطي وعائدات النفط.
ماذا يجري في هذه اإلمارة الصغيرة؟ ماذا يعني 
أن ينظر الكل لنفسه باعتباره عضواً في قبيلة معينة 
وليس مواطناً في مدينة معينة كما هو حالي مثالً؟ 
أن  أريد  كنت  وغريباً؟  أجنبياً  تكون  أن  معنى  ما 
أن أعرف أيضاً شعور  أردت  أعرف كل ذلك، كما 
من يسكنون خارج أبوظبي وانطباعهم عن أبوظبي 
األخرى  اإلمارات  في  العيش  هو  وكيف  العني،  أو 
في »احتاد اإلمارات املتصاحلة«. وبعد ذلك أحببت 
هذا املجتمع اللطيف الودود وعايشت معه التحّول. 
وهكذا كان مرادي هو معرفة ما يجري من تغيير 
يزداد  إملامي  أن  أدركت  املجتمع، ومؤخراً  هذا  في 
وهكذا  مالحظاتي،  أسجل  عندما  أفضل  وأتعلم 
باإلجنليزية  نشرتها  والتي  املقاالت  كتابة  قررت 

الشيخ زايد قال لي َحرفيًا:

»من أهم ِصفات
القائد أن يستمع لشعبه«

فراوكه هيرد بي

ٍذ وروؤيته يف �لقيادة  �نطباعات باحثة �أملانية عن قائٍد فجَ

وحركة �لتاريخ. 

وقد  البريطانية.  األكادميية  الــدوريــات  بإحدى 
إيجاد  ومحاولة  املجتمع  تفهم  على  ذلك  ساعدني 
في  كان  الذي  املجتمع  ذلك  عليه  كان  ملا  األساس 

طور التَحّول والتَطّور.

مكتب التوثيق

ــان هــنــاك مبنى  ولــكــي أســجــل مــا وجــدتــه ك
التوثيق  »مكتب  واسمه:  القدمي  امليناء  من  بالقرب 
والبحوث«، وكان يرأسه الدكتور حمد عبدالله وهو 
من الباحثني في مجال التاريخ. وال يزال هذا املكتب 
موجوداً باسم »املركز الوطني للوثائق والبحوث«، 
واآلن هو في مبنى كبير وضخم، ولكنه آنذاك كان 
القدمي،  امليناء  ناحية   »L« حرف  شكل  على  غرفة 
مقر  كان  القدمي  امليناء  أن  نعلم  جميعاً  أننا  ومبا 
احلكومة ودار آل نهيان، وقد كان في القدمي مالذاً 
للجميع عندما يكون هناك خطر قادم من أي مكان 
في مدينة أبوظبي، فقد كان مكان امليناء القدمي مكان 
لهذه  املــادة  بتجميع  بدأت  وعندما  الناس.  جتّمع 
املوضوعات في صيف عام 1969، كان الشيخ زايد 
قريباً في أحد املكاتب املجاورة بالقرب من املكتب، 
ولكن الناس كانوا يأتون عندما يقوم الشيخ زايد 

بزيارته، وبالفعل فقد زار املكتب عدة مرات.
في كل دول اخلليج عادة ال يلجأ الناس للكتابة 
الشؤون  بعض  في  إال  املعامالت  في  والتدوين 
بدون  أمة  »إن  القول:  أريد  وال  واملدنية،  التجارية 
لألمة  كــان  فقد  تاريخ«،  بــدون  أمــة  هي  توثيق 
وفي  الوثائق.  جتميع  عبر  الــدوام  على  تاريخها 

قد  اإلجنليز  1969 عندما كان  أي في  الوقت  ذلك 
فقد  اخلليج،  من  االنسحاب  عزمهم  لتوِّهم  أعلنوا 
كانت الكتابة والتوثيق مُيثالن شيئاً من املخاطرة. 
ضــرورة  هو  هنا  لإجنليز  املستفاد  ـــدرس  وال
جتميعه وتوفيره في أبوظبي. وقد كانت هذه هي 
متعاونة  البريطانية  احلكومة  وكانت  املركز،  مهمة 
 1968 عام  للمواد  أرشيف  جتميع  بدأ  وقد  جداً. 
وانضممت إليهم في 1969، وباختصار: فقد كانت 
مهمة املركز طيلة ذلك العقد هي التجميع واألرشفة 
لدينا  َتكّون  وقد  األجنبية.  البيانات  مصادر  من 
ومن  البرتغاليني  من  العصور  أقــدم  منذ  رصيد 
الهولنديني وغيرهم، ولم تكن املادة املُجمعة تقتصر 
على أبوظبي فقط وال عن اإلمارات فقط وإمنا كانت 
عن منطقة اخلليج بأكملها، ألنك ال ميكن أن تفهم 
تاريخ أي دولة معينة بدون معرفة ما يجري في 
املنطقة ككل. وهذه الرؤية أتاحت لي املشاركة في 
هذا املشروع الطموح الذي يعتبر ُمحفِّزاً للعمل. وقد 
أو أسبوعي وكان ُيشرف  كنا نعمل بشكل يومي 
علينا معالي أحمد خليفة السويدي نيابة عن الشيخ 

زايد.

رجل التاريخ

كان الشيخ زايد قد أدرك أهمية اإلملام بالتأريخ 
وكان يؤكد في جميع خطاباته على أن ذلك يعتبر 
التاريخ  ودراســة  األمم.  بناء  مرتكزات  أهم  من 
وتقدمي األدلة وجتميع التراث يعتبر أمراً مهما، وقد 
كان يشجع عمل املركز، وُيلّم بكل ما نقوم به من 

الشيخ زايد يناقش تفاصيل أحد املشروعات مع اخلبراء وتبدو فراوكة وزوجها في اخللف
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عمل وكان يقوم بزيارات للمركز، كما كان معالي 
أحمد خليفة السويدي ميثل حلقة الوصل بني املركز 

والشيخ زايد. 
وفي السبعينيات تأسس »نادي التراث«؛ وأذكر 
النادي  اجتماعات  أحد  مرة  ترأس  زايد  الشيخ  أن 
زايد،  الشيخ  مع  الغداء  لتناول  ُدعينا  ذلك  بعد  ثم 
فوجدتني أتناول غدائي بجانبه وكانت املرة األولى 
جداً  القريبة  املسافة  هذه  على  فيها  أكــون  التي 
منه، فاكتشفت فيها كم هو ودود ولطيف، وأذكر 
كان  ألنه  الغزالن،  حول  دار  قد  كان  احلديث  أن 
أنه كان رحيماً جداً  لدينا غزالن باحلديقة. وأذكر 
باحليوانات وسأل عن الغزالن وحتدث عن وجودها 
في »جزيرة صير بني ياس«، وحتّدث عن ضرورة 

زيادة عددها وتشجيع تكاثرها ورعايتها.
ومبناسبة احلديث عن الغزالن، أذكر أنني وقعت 
في موقف محرج، فقد كنت أقوم وزوجي في يوم 
العيد بتهنئة الشيخ زايد وكان ذلك في أحد القصور 
واسمه قصر الشيخ حمدان، الذي كان قد بني عام 
1975، وهكذا َتقّدمنا ملصافحة الشيخ زايد وأذكر 
أنه سألني عن كذا وكذا وظننت بسبب عدم إملامي 
متاماً باللغة العربية واللهجة احمللية أنه يسألني عن 
ابني الذي كان مهماً لي في ذلك الوقت، ولكنه في 
أيقنت  عندها  الغزالن،  عن  سألني  قد  كان  الواقع 
وأنهم ضحكوا  وإجابتي  أن اجلميع عرفوا سؤاله 

على إجابتي.

مواقف العظماء

وقد كانت لنا فرصة ال ُتنسى برفقة معالي أحمد 
خليفة السويدي في العني، وكان الطريق قد اكتمل 
أن  اكتشفوا  العودة  طريق  وفي  الوقت،  ذلك  في 
الصحراء  في  ُمخيمني  كانوا  وأسرته  زايد  الشيخ 
ولم  فجأة.  السيارات  موكب  وتوقف  الشتاء  في 
كانت  اآلن.  هو  كما  بالشارع  ضوء  هناك  يكن 
هناك سيارة الندروفر مكشوفة، فصعدنا إلى هذه 
السيارة وسرنا على الرمال حتى وصلنا إلى حيث 
موقع الشيخ زايد، وكانت هناك نار مشتعلة وألقيت 
أكوام  أيضاً  وهناك  احلطب  من  كبيرة  أعواد  فيها 
وكان  وسجاد،  وسائد  هناك  وكــان  احلطب،  من 
هناك أطفال صغار فكان الشيخ زايد ُيعلِّمهم كيفية 
وحاضر  أملعياً  كان  وقد  النار،  وإيقاد  االحتطاب 
واضحني،  وبشاشة  بترحاب  واستقبلنا  البديهة 
اللغوي  مستواي  تفوق  قفشات  يحكي  ــان  وك
ورغم ذلك استمتع اجلميع بهذه االستراحة وتلك 

األريحية.
وفي موقف عظيم آخر، أذكر أن الشيخ زايد كان 
في زيارة رسمية إلى بريطانيا وتقرر هناك إقامة 
»جيلدهال«  مبنطقة  الكبير  للضيف  خاصة  فعالية 
في  دعــوة  أبوظبي  في  ونحن  فتلقينا  لندن،  في 
وهكذا  املناسبة،  هذه  حلضور  االخيرة  اللحظة 
رسمية  مناسبة  أنها  وأخبرونا  للطائرة  أسرعنا 
طويالً.  لباساً  النساء  ترتدي  أن  وينبغي  للغاية، 

مستعرضا  املوكب  في  زايد  الشيخ  كان  وعندما 
املستقبلني الذين اصطفوا إللقاء التحية عليه رآني 
وجاء نحوي بابتسامته املعهودة، فحمدت الله أني 
اللباس احمللي فقد  يشبه  طويالً  لباساً  ألبس  كنت 
والشك  الصديقات،  إحدى  لي  أهدتها  عباءة  كانت 
أن الشيخ زايد قد سر بهذا اللباس، وقد كانت تلك 

حلظة ال أنساها أبداً.
»أورموند  مستشفى  أراد  أخرى  مناسبة  وفي 
لألطفال« في لندن جمع تبرعات وشارك في ذلك 
السفارة  فارتأت  واملؤسسات،  اجلهات  من  العديد 
البريطانية في أبوظبي املشاركة في احلملة بتنظيم 
إلى »جبل حفيت«  الرحلة  فكانت  الفعاليات،  إحدى 
وزوجي  فشاركت  للمستشفى،  التبرعات  وجمع 
املناسبة  هذه  في  ولكن  االحتفال  هذا  في  وابني 
الدليل  وجدت أن حذائي لم يكن ُمريحاً، وأخبرني 
الصعود  املمكن  غير  من  بأنه  بالعني  يقيم  الــذي 
بعض  ــروا  وف قد  وكانوا  ــذاء،  احل بهذا  والــنــزول 
من  والنزول  الصعود  يستطيع  ال  ملن  السيارات 
جبل حفيت إلى موقع موقف السيارات. وقد صعد 
املشاركني  من  وعدد  ابني  ومنهم  مشياً  الكثيرون 
الشيخ  أن  ابني  اخبرني  القمة  إلى  وعندما صعدنا 
تعد  زايد  الشيخ  كانت مجموعة  زايد موجود هنا. 
الغداء ألحد الضيوف وهو الشيخ حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك البحرين احلالي. كان الشيخ زايد يحب 
املناظر الريفية ويعشق املناظر الطبيعية، وهكذا كانت 
فكرته في إقامة حفل الغداء على قمة اجلبل. فعندما 
صعدنا كان موعد الغداء قد حان وليس هناك متّسع 

زايد  الشيخ  قبالة  مباشرة  جلسنا  وهكذا  للتجّول، 
وضيوفه. وبعد الغداء ُقمنا مبصافحة الشيخ زايد 
الشيخ  أن سمو  أذكر  الغداء  وأثناء  عليه،  والسالم 
وأذكر أنه علّق على  سلطان بن زايد كان موجوداً 
كتابي الذي كنت قد ألفته آنذاك وعلى أشياء أخرى، 
فسألني الشيخ زايد عما كتبته في الكتاب فأخبرته 
التعاون  مجلس  عن  أملانيا  في  كتاباً  ألّفت  أنني 
اخلليجي، وكان ذلك بعيد تأسيس املجلس بأيام وقد 
تساءلت فيه: هل اجتمع العرب فتوحدوا لينقسموا 
بعد سنتني أو ثالث كما حدث من قبل؟؟، وذكرت 
التشابه  أوجه  من  العديد  لها  املجلس  دول  أن  فيه 
فالتاريخ والترابط االجتماعي من أبرز الصالت بني 
دول املجلس. وباحلديث عن هذا املوضوع أوضح 
الشيخ زايد تساؤله عما ميكن أن يؤدي جلمع هذه 
الدول، وماذا ميكن أن يجعل هذه املنظمة قوية وذات 
وأخالقه  القائد  صفات  عن  حتّدث  ثم  ِمصداقية؟، 
وذكر لي حرفياً أن أهم صفات القائد: هي االستماع 
إلى شعبه، وقد كان مواظباً على االلتقاء مبواطنيه 
ومناقشتهم. وهكذا كان هذا اللقاء مهماً بالنسبة لي، 
ألننا تناقشنا في أشياء مهمة وطرحت عليه الكثير 
من األسئلة التي كانت تدور في ُخلدي، وكنت أبحث 
باستمرار  ُيفكر  زايد  الشيخ  كان  أجوبة.  عن  لها 
مجموعة  أن  اعتقادي  وفي  املُتميز  القائد  بطريقة 
كانت  بأجمعها  العربية  واملنطقة  التعاون  مجلس 
قائد حكيم  لوال وجود  َجّمة  ستتعرض لصعوبات 
العرب  منه  استفاد  الذي  زايد  الشيخ  مثل  وُمحنَّك 

كما استفادت منه دولة اإلمارات.

الشيخ زايد يصافح الباحثة األملانية فراوكة في إحدى املناسبات
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د. فالح حنظل

منصب  يشغل  الذي  بيلي(  )الكولونيل  قام  فقد 
البحرين  مبهـاجـمة  اخلليج  في  السياسي  املقيم 
هت نيران مدافعهـا على قصر  بثالث مدمرات وجَّ
احلاكم الشيخ محـمد بن خليفة مما أجبره على أن 
يهـرب خـارج اجلـزيرة وحينذاك دخل )بيلي( إلى 
املنامة وأعـلن عن سقوط حـكم الشيخ محمد بن 

باحلـكم.  االستئثار  سبيل  في  نفسهـا  احلـاكمة 
ففي عـام 1868 كان حاكم البحرين يومذاك عمه 
الشـيخ محمد بن خليفة، وفي عهده وقعت معركة 
هذه  أثارت  وقـد  والبحرين  قطـر  بني  )دامسة( 
املعركة مخـاوف اإلجنليز ألنها حـدثت في البحر 
الذي كان أمنه مهماً لسياستهم في اخلليج، لذلك 

في عـام 1870 أي بعـد أكثر من مئة عـام من 
عودة احلـكم العربي للبحرين ظـهـر زعيم آخر من 
آل خليفة حقق االستقرار التام فيهـا، وهـو الشيخ 
عيسى بن عـلي، الذي تولى أمر البالد عـام 1870 
بسبب  وذلــك  االستقرار  عـدم  من  سنوات  بعد 
األسرة  بني  ظـهرت  التي  واملنافسات  النزاعـات 

ُسّدة  الشيخ علي بن خليفة  أخيه  خليفة وتسليم 
احلكم بدالً عـنه، وفي الوقت نفسه مت اإلعالن عن 
استقالل قطر عن البحرين حتت ظل آل ثاني وأن 
تكون عاصمتها مدينة الدوحة، إال أن الشيخ محمد 
البحرين ثانية  إلى  العـودة  متكَّن عـام 1870 من 
وشن هجوماً على قوات أخيه علي الذي قتل في 
املعركة وأعلن نفسه حاكما ًمرة ثانية، لكن حـكمه 
لم يطل سوى شهـور قليلة، إذ أسقطه ابن عـمه 
محمد بن عبد الله، وتوالت املشكالت في البحرين 
واضطربت األحوال مما دفع بريطانيا إلى التدخل 
بن  محـمد  بنفي  وقامت  هـناك،  قواتها  فأنزلت 
املوقف  ذلك  وإزاء  الله،  عبد  بن  ومحمد  خليفة 

زعيم اإلصالح
1923 - �ل�سيخ عي�سى بن علي  1870 

اجتمع أعيان آل خليفة - األسرة احلاكمة- ومعهم 
أهل احلل والعقد وانتخبوا الشيخ عيسى بن علي 

بن خليفة حاكماً على البالد. 
متخمة  والــبــالد  األمــر  عيسى  الشيخ  تولّى 
تلو  الواحدة  يعاجلها  أن  عليه  وكان  باملشكالت 
األخرى لكي يعيد الهـدوء واالستقرار إليها، وأن 
بالقوى  وكذلك  الداخلية  بالقوى  عالقته  يحـدد 
كانت  التي  بريطانيا  رأسهـا  وعلى  اخلارجية 
أول  فكــان  يومذاك،  اخلليج  في  باألمور  تتحـكم 
ما فعله هـو أنه أسس دائرة احملاكم  كما أسس 
األمن  حفظ  واجب  عليها  كان  التي  الشرطة  قوة 
في البالد. وبالنسبة إلى احملاكم فإن أول ما جلب 

الغّواصني  بني  العالقة  مشكلة  حل  هو  اهتمامه 
املمولني،  وكبار  )الطواويش(  أي  اللؤلؤ  وجتار 
اللؤلؤ،  على جتارة  قائماً  البالد كان  اقتصاد  ألن 
الذي  الدفتر  وهـو  الرادي(  )دفتر  بإصدار  وأمر 
ُتسّجل فيه حسابات اللؤلؤ وما يحصل عليه كل 
القاضي  وهـو  )السالفة(  إلى  تقدم  لكي  غواص 
الذي يحكم في قضايا املخالفات، أما الشرطة فقد 
تقوم  لكي  جاسم  بن  سلمان  الشيخ  إلى  أوكلها 
األمن وضبط احلدود، كما  مبهـمة احملافظة على 
م اإلدارة في البالد إلى منطقتني وضع على  أنه قسَّ
بن  فهـد  »احملرق«  أمير  فكان  أميراً   واحـدة  كل 
جالل وأمير »املنامة« بورشيد. وبناء على هذا، فقد 
ازدهرت جتارة اللؤلؤ وانتظمت حتى ميكن أن يقال 
إن عهد الشيخ عيسى كان العـهـد الذهبي للغـوص 
إلى  الله«  »رحمه  انصرف  فقد  لذا  البحرين،  في 
فيها  مدرسة  أول  بتأسيس  فأمر  والتعليم  الِعلم 
ُبنيت من حسابه اخلاص، فكانت مدرسة )الهـداية 
اخلليفية( التي أجنبت الصفوة األولى من املتعلمني 

من أبناء البحرين.  
الزدهار  نتيجة  البالد  في  الثروة  ازدياد  ومع 
يقارب  ما  القومي  الدخل  بلغ  اللؤلؤ،  جتــارة 
عـدد  وجتاوز  هـندية،  روبية  مليون  ثالثني  من 
البحرين  اسم  فلمع  سفينة،  املئتي  الغوص  سفن 
لِزاماً  فأصبح  اخلليجية،  الساحة  في  وجتارتها 
أن تظـهر املدن بشكل الئق، لذا فقد أمر بتأسيس 
التنظيم  مهمة  عاتقها  على  تأخذ  كي  بلدية  دائرة 
والتدريب وعـهد أمرها إلى ولده الشيخ عبد الله، 
أما املدرسة فإن أحـد  إلى ولده  اآلخر حمد.  ثم 
أعيان البالد وهـو السيد علي بن ابراهيم الزياني، 
تبّرع ببيته لكي يكون مدرسة )الهـداية اخلليفية( 

فتم انتقالها إلى هناك. 
ونتيجـة لـتزايد الثروة الوطنية والدخل القومي 
فقد  العـالم،  على  واالنفتاح  التعليم  تطور   من 
التي  الشعب  أبناء  من  طبقة  الساحة  في  ظهـرت 
في  البريطاني  للتدّخل  حـداً  تضع  أن  أرادت 
هـذه  فاحتت  وعندما  للبحرين،  الداخلية  الشؤون 
ساندها  علي  بن  عيسى  الشيخ  احلاكم  اجلماعة 
صت مطالب اجلماعة في عدم تطبيق  وأيَّدها، وتلخَّ
األنظمـة والقوانني املدنية واجلنائية املعـمول بهـا 
تنفيذي  مجلس  تأسيس  عارضت  كما  الهند،  في 
في البحرين لكي يـُطبق تلك الـقوانني التي اعتبرها 
اإلسالم. وفي  لتعاليم  احلـاكم واجلماعة مخالفة 
عـام 1919 كان قائد املعـارضة املسنود من ِقبل 
وقـد  الزياني.  الوهاب  عبد  الشيخ  هو  احلاكم 
دكسن(  )امليجور  حفيظة  التصرفات  تلك  أثارت 
واجتمع  الكويت،  في  البريطاني  السياسي  املقيم 
باحلاكم وأبلغه أن مطالبات اجلماعة غير مقبولة 
من السلطات البريطانية، فكانت تلك املقابلة بادرة 
خالف بني الطرفني، وإزاء ذلك فقد قررت املعارضة 
أن جتتمع وأن تنظم أمورها بشكٍل جيد، وتألفت 
من عبد الوهاب الزياني وعبد اللطيف بن محـمود 
علي وشاهني  بن  إبراهيم وحسني  بن  الله  وعبد 
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لإيقاع  الفرص  يتحـني  ديلي(  )امليجور  وصار 
املواتية عندما شب  الفرصة  له  بالشيخ وسنحت 
نزاع جماعة من أهالي جنـد وآخرين من اإليرانيني 
بينهـما ملدة  القتال  البحرين واستمر  املقيمني في 
وعندما  الطرفني،  من  عـدد  فيه  قتل  أيام  ثالثة 
اتهـمه  الشيخ عيسى بن علي  اجتمع مع احلاكم 
قضايا  في  وكذلك  املشكلة  حل  في  بالتقصير 
ألحـد  احلكم  عن  يتنازل  أن  منه  وطلب  أخــرى 
حوالي  في  يومذاك  عيسى  الشيخ  كان  أوالده، 
الثمانني من عمره وقد خبر الدنيا ومشاكلها كما 
َخبُر التعامل مع االجنليز ومداهناتهـم وتقلّباتهـم 
وقسوتهـم، وألجل حقن الدماء وعـدم التسبب في 
أوالده  على  املوضوع  عرض  فقد  املشاكل،  إثارة 
وكذلك على أفراد األسرة احلاكمة وأعيان البالد، 
لولده  احلكم  عن  يتنازل  أن  على  املوافقة  ومتت 
أيضاً، وكـان  لعـهده  ولياً  الذي كان  الشيخ حمد 
التنازل،  هـذا  الرغـم من  1923. وعلى  عـام  ذلك 
إال أن الوالد بقي مستشاراً لولده الشيخ حـمد من 
حـيث اإلدارة والتنظيم، وعاش الشيخ عيسى بن 
علي عشـر سنوات تقريباً بعـد تنازله عن احلكم 

إلى أن وافـاه األجل عام 1932.

جـودر  بن  وأحـمد  هـندي  بن  ومحـمد  بن صقر 
بن  ومحـمد  فضل  بن  ومهنا  الدوسري  وعيسى 
الشيخ  إلى  بطلب  وتقدموا  املسلم،  وجبر  صباح 
وأن  منهـم  الرأي  ذوي  يضم  مجلساً  ينشئ  كي 
ُيخـّولهم حق انتخـاب القضاة الشرعيني ورؤساء 
الدوائر وعزل األجانب، فوافق الشيخ عيسى على 
ذلك وأعـطاهم تعـهداً خـطياً. وفي تلك الفترة تبدَّل 
البريطاني وجاء )امليجور ديلي(  املقيم السياسي 
العـربية فاستبشر  اللغـة  الرجل يجيد  وكان ذلك 
أن  ميكن  واعتبره صديقاً  بقدومه  عيسى  الشيخ 
يساعـده في تلبية املطالب الوطنية. إزاء ذلك،  فقـد 
بالئحة  وتقدمت  نشاطهـا  إلى  اجلـماعة  عـادت 

إصالح تضمنت عدة مطالب أبرزها:
الشرع  على  جميعاً  األحكام  جتري  أن  أوالً: 

اإلسالمي. 
ثانياً: وقوف القنصل عند نص االتفاق املعقود 
وأال  البحرين  وحكومة  البريطانية  احلكومة  بني 
على  احملافظة  )مع  الداخلية  األمــور  في  يتدخل 
مابيننا وبني بريطانيا العظمى من الروابط الودية 
هـذه  وصلت  وعندما  نقصان(.  أو  زيــادة  دون 
املجـن  ظهـر  قلب  ديلي(  )امليجور  إلى  املطالب 

غير  اجلماعة  أن  واعتبر  املطالب،  تلك  ورفــض 
الوهاب  عبد  الشيخ  باعتقال  وقام  لها  مرخص 
يكترث  ولــم  الحــج  بن  أحـمد  والسيد  الزياني 
في  متــادى  إنــه  بل  عيسى  الشيخ  العتراضات 
تعـاطف  وهـناك  الهند،  إلى  بنفيهما  وأمر  األمر 
الوطنيون من أبناء الهند مع الزعيمني البحرينيني 
ورفع محـمد علي جناج الزعيم اإلسالمي الهندي 
البريطانية  الدولة  مجلس  لدى  دعوى  املعـروف، 
هـذين  بنفي  الهـند  قبول  شــرعية  بعـدم  ت  نصَّ
كرد  لهـما  مناسب  بتعـويض  واملطالبة  الزعيمني 
اعتبار وحفاظاً على القواعـد الدولية املرعية.  كما 
اشتكى الشيخ عيسى بن علي للحـكومة البريطانية 
عن تصرفات )امليجور ديلي(، وفي الوقت نفسه، 
أقام الشيخ عبد الوهاب الزياني دعوى مماثلة لكن 
احلـكومة البريطانية لم تكترث للدعـاوى بل طلبت 
من الشيخ الزياني أن يتنازل عن موقفه ليضمن 
الشرط  هـذا  رفض  أنه  إال  البحرين،  إلى  عـودته 
فأبقته احلـكومة البريطانية هو وصاحبه أحـمد بن 

الحج في الهند إلى أن توفيا هناك. 
بداية  القضايا  من  وغيرها  القضية  تلك  كانت 
والبريطانيني  علي  بن  الشيخ عيسى  بني  قطيعـة 
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زايد في زيارة رسمية للكويت
نهيان   �آل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  قام 

�ل�سقيقة  �لكويت  لدولة  ر�سمية  بزيارة  �لدولة  رئي�س 

�أجرى خاللها حمادثات مع �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ جابر 

�لأحمد �ل�سباح �أمري �لكويت تناولت �لأو�ساع �لعربية 

�لر�هنة و�لق�سايا �لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك و�سبل 

تدعيم �لعالقات �لأخوية بني �لبلدين. وكانت وجهات 

وقال  و�لق�سايا..  �مل�سائل  كافة  حول  متطابقة  �لنظر 

بني  �ملحادثات  باأن  �لإمار�ت  دولة  وفد  يف  م�سدر 

�لزعيمني قد �سادتها روح �لإخاء و�لثقة �ملتبادلة.

و�أكد �لبيان �مل�سرتك عن نتائج �ملحادثات عن �رتياح 

دولتي �لإمار�ت و�لكويت، ملا مت �إجنازه حتى �لآن يف 

�إطار جمل�س �لتعاون �خلليجي، و�أ�ساد بالدور �لإيجابي 

�لر�ئد �لذي يقوم به �ملجل�س يف دعم �لعمل �خلليجي 

�ملنطقة  لدول  �لذ�تية  �لقدر�ت  وتعزيز  �مل�سرتك، 

ملو�جهة كافة �لتحديات، و�حلفاظ على �أمن و��ستقر�ر 

�ملنطقة بعيد�ً عن �أي تدخل �أجنبي.

قام سمو وزير الداخلية 
الشيخ مبارك بن محمد 

آل نهيان بزيارة ملدرسة 
الشرطة، استقبله فيها 

سعادة املقدم محمد جمعة 
القائم بأعمال وكيل الوزارة، 

والرائد سامي الساكت مدير 
املدرسة والسادة الضباط، 

وقامت فرقة موسيقى 
الشرطة بتحية سموه.
وقد اطلع سموه على 

كافة النشاطات الرياضية، 
واشترك في املناورة بالذخيرة 

احلية التي جرت هناك، ثم 
قام سموه بتوزيع اجلوائز 

التقديرية خالل حفل 
خاص أقيم لهذه املناسبة 
على املدربني الذين أشرفوا 
على تدريب الدورات التي مت 

تخريجها في املدرسة.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

شهد صاحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان رئيس الدولة وأصحاب 
السمو أعضاء اجمللس األعلى 

لالحتاد االحتفال بتخريج 
الدفعة السابعة من »كلية 

زايد الثاني العسكرية«.. وقد 
قّدم اخلريجون بيانات عملية 

أظهرت املهارات القتالية 
واللياقة البدنية، والقدرة 

على استيعاب أحدث 
األسلحة واستخدامها 

بكفاءة عالية.
وقام صاحب السمو رئيس 
الدولة بتوزيع اجلوائز على 
أوائل اخلريجني، وأعرب عن 

تقديره للجهود التي يبذلها 
ضباط الكلية لتخريج أجيال 
جديدة من الضباط مبستوى 

مشرف يسهم في تعزيز 
القدرات القتالية للقوات 

املسلحة. وقد أدى اخلريجون 
القسم أمام سمو رئيس 

الدولة.

يف مبار�ة جيدة نظيفة قّدم فريق نادي �خلالدية لكرة 

�لقدم و�أمامه فريق نادي �ل�رشطة عر�سًا جيد�ً يف �ملبار�ة 

�خلالدية يف  نادي  وفاز  �لدولة،  رئي�س  لكاأ�س  �لنهائية 

�لتي  بالكاأ�س  �أي�سًا  وفاز  1/�سفر  �لر�ئعة  �ملبار�ة  هذه 

�سلّمها �سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد يف ح�سور �أ�سحاب 

�ل�سمو �ل�سيوخ و�لوزر�ء.

�أ�سبال  �أ�سبال نادي �ل�رشطة على  �أخرى، فاز  ومن جهة 

غفري  جمهور  ح�رشها  جميلة  مبار�ة  يف   1/2 �لدفاع 

�ل�سيخ في�سل  ز�يد كاأ�س  �ل�سيخ خليفة بن  و�سلّم �سمو 

»نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  قطعة  �أبو  حمد  للر�ئد 

�ل�رشطة« و�ل�سورة ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد، و�لر�ئد 

حمد �أبو قطعة بعد ت�سلّم كاأ�س �لأ�سبال.
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تحديد اختصاصات ضابط أمن وجوازات المطار

نادي الخالدية بطل الكأس

النساء في بوليس المرور في الواليات المتحدة األمريكية

بناًء على قر�ر جلنة �لتنظيم �لعامة يف �جتماعها 

مع  �جتماع  عقد  ب�ساأن  1982/2/1م  بتاريخ 

تنفيذ  و�سائل  لبحث  �ملعنية  �جلهات  ممثلي 

تو�سيات �ملوؤمتر �حلادي ع�رش للدفاع �لجتماعي 

�إىل   19 من  �لفرتة  خالل  �ملغرب  يف  عقد  �لذي 

�لإعالم  و�سائل  دور  حول  1981/10/23م، 

و�ل�سباب  �لنا�سئة  وعي  تنمية  يف  و�ملوؤ�س�سات 

�جتماع  عقد  فقد  منها،  و�لوقاية  �جلرمية  �سد 

�ل�سمالن  ر��سد  �لر�ئد  برئا�سة   1982/4/12 يف 

�لر�ئد  فيه  �لأمن، و�سارك  �سوؤون  نائب مدير عام 

�لعالقات  �إد�رة  مدير  �حلو�سني  �أحمد  ح�سن 

�لعامة بوز�رة �لد�خلية، وممثلون لوز�ر�ت �لإعالم 

و�لعمل  و�ل�سباب،  و�لتعليم  و�لرتبية  و�لثقافة، 

و�ل�سوؤون �لجتماعية، و�لعدل و�ل�سوؤون �لإ�سالمية 

و�لأوقاف.

�لتو�سيات  �لوز�ر�ت  هذه  ممثلو  ��ستعر�س  وقد 

�لتي �أقرها �ملوؤمتر، و�ملقرتحات و�أ�ساليب �لتعاون 

�مل�سرتك فيما بينها لتحقيق هذ� �لهدف.

بناًء على توجيهات من �ساحب �ل�سمو ويل �لعهد ورئي�س 

�ملجل�س �لتنفيذي باأبوظبي، �أ�سدر معايل حمودة بن علي 

وزير �لدولة لل�سوؤون �لد�خلية قر�ر�ً باإ�سناد مهمة �لإ�رش�ف 

�لعام ل�سابط �أمن وجو�ز�ت �ملطار على جميع �ملوظفني 

�لدويل  �أبوظبي  مبطار  �ملوجودة  �لفروع  يف  �لعاملني 

لالإد�رة �لعامة للجن�سية و�لهجرة و�لإد�رة �لعامة لل�رشطة، 

و�لإد�رة �لعامة للجمارك.

وقد ��ستهدف �لقر�ر �سمان تنظيم وت�سهيل �إجر�ء�ت �ل�سفر 

و�لقدوم مبطار �أبوظبي �لدويل، و�إر�ساء قو�عد ثابتة لقيام 

�ملكلفة  �حلكومية  �لأجهزة  خمتلف  بني  وثيق  تعاون 

بتقدمي خدماتها للم�سافرين و�لقادمني. وت�سمن �لقر�ر �أن 

يقوم �ل�سابط �مل�سوؤول �ملناوب مبعاجلة ما قد يطر�أ من 

حالت ت�سادف �أحد هذه �لأجهزة، و�تخاذ �لإجر�ء �ملنا�سب 

ملعاجلة �لو�سع يف �إطار �لقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها.

خطة لتوعية الشباب لمكافحة الجريمة يف  عقد  �لذي  مباريو�س«  �ملتحدة  �لوليات  »موؤمتر  ن�رش 

�سهر �أغ�سط�س 1957 تقرير�ً عن ��ستخد�م �لن�ساء يف بولي�س 

�ملرور.

�أنه  �أولها:  �لتقرير على بع�س نقاط مهمة  ��ستمل هذ�  وقد 

على �لرغم من �أن عدد �ملدن �لتي ت�ستخدم �لن�ساء يف �إد�رة 

�ملرور لز�ل قلياًل، فالو��سح �أن ��ستخد�مهن يف هذ� �ملجال، 

�سوف يت�سع بحيث ت�سمل مدنًا �أخرى. وثانيها: �أن �سلطات 

ح�سلت  �لغر�س،  لهذ�  �لن�ساء  ��ستخدمت  �لتي  �لبلديات 

�لعملية  �لناحيتني  من  كبرية  نتائج  على  �لعمل  هذ�  من 

و�ملالية، لأن �لن�ساء �أبدين مقدرة على توثيق �لعالقة بينهن 

وبني �جلمهور و�ملحافظة عليها.

ومن �ملحقق �أنه كلما �أتيحت للن�ساء فر�سة لإبد�ء نفعهن، 

ذلك حاًل مل�سكلة  �أن يف  �أي�سًا  ويبدو  �نتهازها،  �إىل  بادرن 

�لتجنيد.

�فتتح »هيلتون �أبوظبي« �سالة �لبولينج لنزلء �لفندق، 

ن�سف  قدره  �لأع�ساء  لغري  يومي  دخول  ر�سم  وهناك 

�لأع�ساء  �أما  م�سجل.  ع�سو  ��سطحاب  �رشيطة  دينار 

فهناك �رشوط خا�سة بهم، �آخر هذه �ل�رشوط دفع ع�رشين 

دينار�ً  وع�رشين  وخم�سة  لـ»�لأعزب«  لال�سرت�ك  دينار�ً 

متزوج  بني  �مل�سرتكني  عدد  و�سل  وقد  لـ»�ملتزوج«. 

و�أعزب �إىل ثمانني ع�سو�ً حتى �لآن �رشفت لهم بطاقات 

ع�سوية.

جمهور جديد لرياضة البولينج
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مايو

شهد الفريق الركن الدكتور 
محمد بن سعيد البادي وزير 
الداخلية فعاليات البطولة 

العربية األولى للشرطي 
املميز التي احتضنتها دولة 

اإلمارات العربية املتحدة في 
العاصمة أبوظبي وأقيمت 

منافساتها مبنطقة 
»شاطئ الراحة«، والتي 
استمرت حتى 15 أبريل 

املاضي مبشاركة 12 دولة 
عربية.

وقد تّوج منتخب شرطة 
اإلمارات »أ« بطالً ألول 

بطولة عربية للشرطي 
املميز بعد أن جمع املنتخب 
11 نقطة وضعته في املركز 
األول بعد أن أنهى البطولة 
املركبة التي تضمنت ثالث 

منافسات على التوالي.
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معايل الوزير يف زيارة مفاجئة
تفقَّد خالهلا سري العمل يف اجلنسية واإلقامة

تكريم الطلبة املتفوقني بكلية الرشطة

أسلوب جديد يطبق ألول مرة عربيًا
رادار الرشطة يراقب الطريق واحلكام أمام التلفزيون
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جمموعة من در�جي مرور �أبوظبي ينطلقون لتنفيذ مهماتهم.

منت�سبات من �سرطة �أبوظبي يتدربن على �ال�ستعر��سات �لع�سكرية.  

�لدكتور  �لركن  �لفريق  معايل  قام 

وزير  �لبادي  �سعيد  بن  حممد 

لالإد�رة  مفاجئة  بزيارة  �لد�خلية 

�لعامة للجن�سية و�لإقامة باأبوظبي 

غبا�س  �سقر  �للو�ء  �سعادة  ير�فقه 

وكيل �لوز�رة.

و��ستقبل �سعادة �للو�ء هالل �سعيد 

و�لإقامة  �جلن�سية  وكيل  �لظاهري 

معايل �لوزير لدى و�سوله �إىل مبنى 

�لإد�رة.

لإد�رة  تفقدية  وقام معاليه بجولة 

بالإد�رة.  و�ملالية  �لإد�رية  �ل�سوؤون 

�جلن�سية  �إد�ر�ت  معاليه  تفقد  كما 

و�أذونات  و�لتحقيق  و�ملتابعة 

�حلا�سب  وق�سم  و�لإقامة  �لدخول 

�لآيل.

و�طلع معاليه و�لوفد �ملر�فق على 

زيارته  خالل  من  �لإد�رة  عمل  �سري 

�لإقامة،  وق�سم  �لتاأ�سرية  لق�سم 

�سامل  �لعميد  �سعادة  رعاية  حتت 

كلية  عام  مدير  �ل�سام�سي  عبيد 

بن  �أحمد  �ملقدم  وبح�سور  �ل�رشطة، 

�لتدريب  �إد�رة  مدير  �ل�سويدي  حممد 

بتكرمي  �لكلية  �حتفلت  بالكلية، 

�لطلبة �ملتفوقني من �لدفعات �لثامنة 

�ملجالت  يف  و�لعا�رشة،  و�لتا�سعة 

و�لقيادية  و�لتدريبية  �لأكادميية 

و�مل�سلكية، و�لفائزين باملركز �لثالث 

يف بطولة تن�س �لطاولة على م�ستوى 

�لإد�ر�ت �لعامة لل�رشطة.

��ستخدم �جلهاز �لفني لحتاد �ل�رشطة �لريا�سي لأول مرة 

لأول  يطبق  �لطريق  ومر�قبة  �لتحّكم  يف  متطور�ً  �أ�سلوبًا 

مرة على �مل�ستوى �لعربي يف مناف�سات �لبطولة �لعربية 

ملر�قبة  كامري�ت   9 و�سعت  حيث   .. �ملميز  لل�رشطي 

�ل�سيطرة  �لر�د�ر يف  وبحر�ً، وجنح  وبر�ً  جو�ً  �ل�سري  خط 

ير�قب  كان  حيث  �لثالث،  �لبطولة  مر�حل  على  �لكاملة 

�لالعبني �لثالثة حكام من �حتاد�ت �ل�سباحة و�لدر�جات 

مرة  ولأول  دولة..  كل  عن  ملمثل  �إ�سافة  �لقوى  و�ألعاب 

و�سجلت  �لنتائج،  على  �عرت��س  دون  عربية  بطولة  تتم 

جلنة �لإح�ساء و�ل�سكرتارية رقمًا قيا�سيًا يف ��ستخال�س 

رقم  وهو  دقائق«  »�خلم�س  تتجاوز  مل  و�لتي  �لنتائج، 

قيا�سي بكل �ملعايري!!

ومتحف  �ملر�جعني  �سالة  ز�ر  كما 

جنح  ومكتب  و�لإقامة  �جلن�سية 

وجو�ز�ت  �لإقامة  قانون  خمالفي 

�ل�سفر.

معاليه  عقد  جولته  نهاية  ويف 

�جلن�سية  �إد�رة  مبقر  �جتماعًا 

و�لإقامة باأبوظبي مع �ل�سباط، �أكد 

خالله على �رشورة �إجناز معامالت 

و�رشورة  �رشيع،  ب�سكل  �ملر�جعني 

�إجناز  حول  متكاملة  خطة  و�سع 

�جلمهور  معامالت  جميع  و�إمتام 

وعدم تاأخريها.
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معركة »غوغاميال«
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

�سقوط �لإمرب�طورية �لفار�سية يف يد �ل�سكندر �ملقدوين

امليالد  قبل   331 للعام  أكتوبر  من  األول  شهد 
مواجهة جيشني في بالد ما بني النهرين »العراق 
اجليش  وكان  إمبراطورية،  مصير  لتقرير  حالياً« 
األكبر يقوده داريوس الثالث ملك امللوك واملسيطر 
الفرات  نهر  بني  ما  الواقعة  ــي  األراض كل  على 
وأفغانستان، كما امتدت سيطرته للمنطقة الواقعة 
التي  املتوسط  األبيض  البحر  من  الشرق  إلــى 
سرعان ما تعرضت لغزو القائد املقدوني االسكندر 

األكبر.
تقدمي رشــوة ضخمة  داريـــوس  ــاول  وقــد ح
أن  إال  السالم،  إحالل  ضمان  بهدف  لالسكندر 

القائد املقدوني رفض ذلك.
جيشه  حشد  إلى  بداريوس  دفع  املوقف  هذا 
الضخم الذي جتاوز عدده ربع مليون جندي كما 
جنَّد نحو ستة آالف مرتزقة يوناني للعمل كحراس 

شخصيني.
وقد اختار داريوس ساحة املعركة بعناية، ففي 
معركة »إيسوس« التي خاضها في العام 333 قبل 
امليالد لم تسمح له طبيعة أرض املعركة باستخدام 
املرة  هذه  وفي  املطلوب،  بالشكل  البشري  تفوقه 
اختار سهل »غوغاميال« قرب »أربيل« في العراق 
فإن  بلوتاريش  األغريقي  للمؤرخ  احلديث. ووفقاً 

»غوغاميال« تعني »بيت اجلمل«.
داريــوس  لفرسان  الواسع  السهل  منح  وقد 
عدوه  فرسان  على  للتفوق  الذهبية  الفرصة 
فرسان  أن  الــواضــح  من  كــان  وقــد  االسكندر، 
االسكندر املقدوني البالغ عددهم سبعة آالف عليهم 
مواجهة أربعني ألفاً من فرسان داريوس، وبالرغم 
املقدوني  القائد  لفرسان  القتالية  البراعة  من 
وارتدائهم للخوذات احلديدية، إال أنهم فضلوا عدم 
في  واستخدامهم  حركتها  لثقل  الدروع  استخدام 
عليهم  يطلق  وكان  الطويلة،  للِحراب  نفسه  الوقت 
الذين  الفرسان  أما  الساريساي«،  »فرسان  لقب 
كانوا  فقد  االسكندر  جانب  إلى  يقاتلون  كانوا 

يعرفون باسم »املرافقون«.
املشاة  عدد  أن  إلى  ــان  آري املــؤرخ  أشــار  وقد 

لنظام اجليش وترتيبه.
وقد اعتمد داريوس على فرسانه حلماية عرباته، 
املمرات  من  عدداً  املعركة  ميدان  في  أعدَّ  أنه  كما 
أو  السريع  الهروب  على  العربات  تساعد  لكي 
التابعني لالسكندر، كما  املشاة  إلى قلب  للوصول 
كان يستعني أحياناً ببعض الفيلة التي تتحرك خلف 
على  داريوس  فرسان  دفع  الذي  األمر  العربات، 
ومن  املقدوني،  االسكندر  كتائب  اختراق صفوف 

ثم السماح للمشاة بإجناز املهمة بأقل اخلسائر.

يف �شاحة املعركة

القمر  خسوف  املقدوني  االسكندر  استغل 
الرئيسي  ُمخيمه  أنشأ  حيث  للمعركة،  لالستعداد 
فقط  مزودين  جنوده  وكان  بوملوس،  نهر  ُقرب 

باألسلحة والتجهيزات التي تكفيهم لعدة أيام.
إلى  ــك  ذل ووصــل االســكــنــدر وجــنــوده بعد 
»غوغاميال« في ظهيرة الثالثني من سبتمبر، حيث 
انسحبت،  قد  الفارسي  امللك  قوات  أن  اكتشفوا 
إلى عدة  القتال  امتداد جبهة  إلى  أدى  الذي  األمر 

كيلومترات عبر السهول.
كان االسكندر يرغب في االندفاع على الفور إلى 
املعركة، إال أن أحد قادته ويدعى بارمينيو طلب منه 
التريث، ورمبا أدت هذه اخلطوة إلى إنقاذ جيشه، 

حيث تفادى الوقوع في شرك القوات الفارسية.
اقتراح  االسكندر  رفــض  نفسه  الوقت  وفــي 
سلبياً  يتأثر  ال  حتى  ليالً  احلرب  بشن  ضباطه 
يسرق  لن  إنه  قائالً:  ألعدائه  العددي  بالتفوق 

النصر.

املقدونيني بلغ أربعني ألف جندي، والذين ال ُيقارن 
عددهم بعدد جنود املشاة التابعني لداريوس.

تكن  لم  الفارسية  القوات  أن  املالحظ  ومــن 
خاضع  غير  معظمها  وكان  جيد،  بشكل  ُمسلحة 
املقدوني  االسكندر  كان  بينما  املناسب،  للتدريب 
يقود جيشاً من اجلنود احملترفني الذين كان النصر 
حليفاً لهم دائماً ومنهم مشاة »الهيباسبيتس« الذين 
ُسلحوا بالدروع، إال أن العمود الفقري للمشاة كان 
عالية  قتالية  بخبرة  يتمتعون  الذين  »الكتائب« 

وقيادة العربات املنجلية السريعة.
بنقطتي  تتصف  كانت  العربات  هــذه  أن  إال 
الفرسان،  لهجمات  تعرضها  األولـــى:  ضعف، 
والثانية: احتياجها للحركة على أرض مستوية، كما 
أن حواف مناجلها الضخمة قد تتحول إلى مأساة 

جزء من الكتائب املقدونية 
خالل املعركة، حيث يتمثل العمل 
األساسي لهم في إيقاف تقدم 
قوات األعداء إلى أن يتمكن 
الفرسان من استغالل أية نقاط 
ضعف في صفوف األعداء.

أدى تقدم القوات املقدونية إلى إجبار داريوس على 
استخدام عرباته املنجلية، وفي وقت مبكر عن الوقت الذي 
حدده، بينما متّكن االسكندر من اختراق أحد أجنحة القوات 
الفارسية والتقدم إلى املركز، حيث يوجد داريوس.

اختار داريوس ساحة املعركة، والتي كان يأمل من خاللها 
في استخدام عرباته املنجلية بطريقة تؤدي إلى إثارة الفوضى 
بني صفوف املشاة املقدونيني والسماح لقواته املتفوقة عددياً 
باحتواء هجمات االسكندر.

فرسان وحراس اجلناح األمين 
ورماة الرماح والسهام.

رماة السهام والرماح 
املقدونيون

فرسان داريوس

الكتائب املقدونية

فرسان داريوس الذين يضمون 
جنسيات مختلفة

أدى ضرب سائق عربة 
داريوس إلى اعتقاد جنوده بأن 
ملكهم قد قتل

حترك حراس اجلناح املقدوني 
لالشتباك مع فرسان داريوس 
الذين كانوا يتقدمون.

فرسان داريوس في أقصى أطراف السهل 
يواصلون التقدم للمشاركة في املعركة.

أدى اكتشاف االسكندر حلركة 
العربات املنجلية إلى إفشال 
استخدام الفرس ألهم سالح لهم.

فرسان وحراس 
اجلناح األيسر

جيش االسكندر

جيش داريوس

االسكندر ورفاقه 
جليةمن الفرسان

ت املن
عربا

ال
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تشكيل  في  االسكندر  جيش  بدأ  الفجر،  في 
صفوفه وجنوده ثم توجه إلى شمال مركز اجليش 

الفارسي، حيث كان داريوس يوجد مع رجاله.
االسكندر وقواته واصلوا تقدمهم بحذٍر شديد 
أجبر  الــذي  األمــر  الفرس،  جيش  يسار  باجتاه 
داريوس على استخدام عرباته بشكل مبكر وليس 

وفقاً للخطة التي أعدها.
أصبحت  االسكندر  كتائب  أن  من  وبالرغم 
أن  إال  داريوس،  قوات  من  قوية  لضربة  معرضة 
الفرسان   عرباته شنت هجوماً سريعاً، حيث كان 
يرغبون في استغالل ثغرة في تلك الكتائب، والتي 
إلى  معاكس  هجوم  خالل  من  االسكندر  سعى 

محاولة إغالقها.
وقد شارك االسكندر املقدوني في هذه املعركة 
بشكل شخصي، حيث قاد اجلنود املعروفني باسم 
من  األيسر  اجلناح  ضد  هجوم  في  "املرافقني" 
مشاة الفرس، كما متكن من دفع األعداء إلى وسط 
داريوس  وجود  مكان  من  ُمقترباً  املعركة  ساحة 

الذي كان يقوم بإصدار التوجيهات لقواته.
داريوس  فعربات  متوازنة،  تبدو  املعركة  كانت 
إجبار  استطاعوا  فرسانه  أن  إال  بالفشل،  ُمنيت 

حاملي الرماح على التقهقر.
التابعون  الفرسان  متكن  األمين  اجلانب  على 
من  األيسر  للجزء  ضربة  توجيه  من  لداريوس 
القوات املقدونية، إذ أنه في حال متكن داريوس من 
اختراق كتائب االسكندر وبث الفوضى بينهم، فإنه 

سيكون قادراً على التقدم برجال املشاة.

داريو�ض يف مواجهة ال�شكندر

اختراق  من  داريـــوس  فرسان  متّكن  عندما 
اجلناح األيسر من القوات املقدونية كانوا يعتقدون 
شجعهم  مما  النصر،  إحــراز  على  أوشكوا  أنهم 
االسكندر،  مخيم  باجتاه  التقدم  مواصلة  على 
القوات  الوقت نفسه كان اجلناح األمين من  وفي 
الفارسي  للجيش  األيسر  اجلناح  يهاجم  املقدونية 
الفرس  أن ملك  إال  إلى داريوس،  الوصول  بهدف 
الشخصيني من  باستخدام عربته وحراسه  متكن 
التصدي للهجوم، لكن املقدونيني متكنوا من توجيه 
منها،  سقط  الذي  عربته  لسائق  مباشرة  إصابة 
حيث ساد اعتقاد بني قوات الفرس بأن الذي سقط 
هو ملكهم، مما أدى إلى فرار بعضهم من ساحة 
املعركة، األمر الذي أجبر امللك إثر ذلك على التقهقر.
ويقول املؤرخون: إن ملك الفرس قرر الهروب 
فور مشاهدته لالسكندر، إال أن آخرين يرون أنه 

اتخذ هذه اخلطوة بعد أن هجره جيشه.

نتائج املعركة

وصلت أنباء انتصار االسكندر بطيئة إلى اجلناح 
األيسر للجيش املقدوني، حيث كان القائد العسكري 
استعان  حيث  عصيبة،  أوقاتاً  يواجه  بارمينيو 
مؤخرة  تغطية  أجل  من  لديه  االحتياطي  بقوات 
اجليش، إذ كان شبه محاصر من ثالث جهات ومع 
تلقيه رسالة استغاثة من بارمينيو اندفع االسكندر 
تدخله  أدى  وبالفعل،  القائد،  لينقذ هذا  الفور  على 
إلى رفع الروح املعنوية لقواته والتسبب في إحلاق 

اأرقــــــام ونـتـائج

املقدونيون

> 7000 من الفرسان
> 40.000 مشاة

> القائد: االسكندر األكبر
> اخلسائر: 300 قتيل

الُفـــــر�ض 

>  120.000 / 250.000 جندي
    يشملون 40.000 من الفرسان

> القائد: امللك داريوس الثالث
> اخلسائر: 35.000 قتيل

هزمية مؤكدة بالفرس.
ولم يكتِف االسكندر بهذا النصر، بل تعقب قوات 
أعدائه املتقهقرة إلى بلدة »اربيل« وأمعن فيهم قتالً، 
حيث كان يخشى أن يعيد داريوس تنظيم صفوف 

جيشه ويعود للحرب من جديد.
وقد لقي هذا امللك مصرعه على يد بيسوس، وهو 
أحد جنراالت االسكندر، ومع إعالن موت داريوس 
اإلمبراطورية  سيد  املقدوني  االسكندر  أصبح 
الفارسية بال منازع، وامتد التأثير اليوناني ليصل 

إلى جبال الهيمااليا.

متثال للقائد املقدوني االسكندر األكبر واملوجود حالياً في اسطنبول، والذي مت إعداده جتسيداً النتصاره في معركة »غوغاميال«.
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كانت اخليارات أمامها عديدة، إال أنها اختارت 
وألنها  به،  حلمت  لطاملا  الذي  الشرطي  السلك 
لم جتد أي عقبات في طريقها مبعارضة األهل 
تها األهم  اللتحاقها بالعمل الشرطي، فكان محطَّ
في حياتها، والذي وجدت نفسها فرداً من أفراد 

املنظومة الشرطية في شرطة أبوظبي.
فرع  مدير  عواد  سالم  نعيمة  املقدم  تقول 
املنافذ  »أمــن  شــؤون  إدارة  في  املطارات  أمن 
أي  جتد  لم  إنها  أبوظبي،  بشرطة  واملطارات« 
صعوبة في التحاقها بالسلك العسكري، فبعدما 
التحقت  العامة  الثانوية  شهادة  على  حصلت 
ذلك  في  وساعدها  الشرطي  بالعمل  مباشرًة 
تشجيع كل من حولها وباألخص شقيقها األكبر 
الذي يعمل عسكرياً في القوات املسلحة،  فكان 
على الدوام ُيشّجعها ويحثها على االنتساب إلى 
شرطة أبوظبي. وينسحب ذلك، تضيف نعيمة، 
على أسرتها التي وقفت إلى جانبها حيث لقيت 
العائلة  أفراد  جميع  من  والتشجيع  الدعم  كل 
خاصة وأنها تلتحق بجهة ُتعتبر العني الساهرة 

» »أشعر وكأني والدتهنَّ .. ال ُمديرتهنَّ

التي حتمي القانون.
االعتماد  صغرها  منذ  اعتادت  نعيمة  املقدم 
عليها  سهَّل  مما  شؤونها  وَتّدبر  نفسها  على 
اجتياز الدورة العسكرية التي خضعت لها في 
أربعة  امتدت  والتي  النسائية  الشرطة  مدرسة 

شهور.
الدورة  »في  ذلك:  عن  نعيمة  املقدم  وتقول 
التي كنا نخشاها كثيراً قبل التحاقنا بها تعلّمنا 
الكثير وخاصة التقيد بالنظام واللوائح والقوانني 

والنظر إلى األمور بدقة وجدية«.
تصف املقدم نعيمة عملها باملمتع، ألنه يجمع 
امليداني،  والعمل  املكتبي  اإلداري  العمل  بني 
وكونها تشغل منصب مدير فرع أمن املطارات 
املنافذ واملطارات«، فقد  إدارة شؤون »أمن  في 
أكسبها ذلك مزيداً من اخلبرة واجلّدية في العمل 

واحلزم في اتخاذ القرارات.
حترص  اليومية  العمل  شؤون  جانب  وإلى 
املقدم نعيمة على االلتفات إلى املشاكل الشخصية 
والعملية التي تعاني منها املوظفات في الفرع، 

حيث  الالزمني  واإلرشــاد  النصح  لهن  فتقّدم 
تقول في هذا الصدد: » أشعر وكأني والدتهنَّ 
ال مديرتهنَّ وهذا ما يشعرني باملسؤولية جتاه 
بناتي في العمل، وتقدمي يد العون لهن لتخطي 

عقبات قد تعترضهن على الطريق«.
املرأة  على  يصعب  أنه  نعيمة  املقدم  وترى 
املوظفة التوفيق بني العمل واألسرة بنسبة مائة 
باملائة وتقول: »ميكنني القول إنني قادرة على 
ذي  كل  وإعطاء  وملحوظ  كبير  بشكل  املوازنة 
حٍق حقه في الواجبات وااللتزامات سواء كان 

في العمل أو في األسرة«. 

مواقف طريفة

املقدم  صادفتها  التي  الطريفة  املواقف  من 
القادمني  أحد  »إن  تقول:  عملها  خالل  نعيمة 
التفتيش  جهاز  مرة  ألول  شاهد  اآلسيويني 
اإللكتروني في املطار، وعندما طلبت منه وضع 
حقيبته في اجلهاز للتفتيش ظن أيضاً أن عليه 
ليلحق  ذلك  إلى  فبادر  وبالفعل  اجلهاز  دخول 

بحقيبته قبل أن نوقفه!«.
أُمهات  من  كغيرها  نعيمة  املقدم  وتسعى 
وبنات هذا الوطن الغالي لبذل الغالي والنفيس 
في ِخدمته حيث تقول: »التحقت بالعمل الشرطي 
أنه من واجبي  لهذا السبب أساساً وأجد دائماً 
والتعّرف  التدريبية  بالدورات  ُقدراتي  تطوير 
على كل ما هو جديد ومواكبة ما يستجد ألُنفذ 

املهام املوكلة إليَّ على أكمل وجه«.

نساء في الميدان

�ملقدم نعيمة �سامل عو�د تتحدث عن عملها و�أ�سرتها وطموحاتها.

اإعداد: اأماين اليافعي - ت�سوير: حممد علي

يف الدورة التي كنا نخ�شاها كثريًا قبل 

التحاقنا بها تعّلمنا الكثري وخا�شة التقيد 

بالنظام واللوائح والقوانني
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المتميزون

السلَّم  على  العفيفي  حسن  زايد  النقيب  تدرَّج 
في  نقيب  رتبة  إلى  عريف  رتبة  من  العسكري 
والعملي،  العلمي  مبجهوده  قليلة  سنوات  غضون 
هو  ها  بل  احلد،  هــذا  إلــى  طموحه  يتوقف  ولــم 

يستحث اخُلطى للوصول إلى الدكتوراه. 
 1997 عام  في  أبوظبي  لشرطة  زايــد  انتسب 
)العني(،  الصناعية  برتبة عريف في مركز شرطة 
الشريعة  في  بكالوريوس  على  حصل  ثم  ومن 
والقانون أثناء اخلدمة من »جامعة اإلمارات«، ومت 
ترفعيه إلى رتبة مساعد أول في عام 2001، وبعدها 
مت إيفاده على نفقة التعليم العالي والبحث العلمي 
لدراسة املاجستير في عام 2003، وفي عام 2005 
مت ترفيعه بناًء على شهادة املاجستير لرتبة مالزم 
أول وعليها مت تعيينه مديراً لفرع البعثات الدراسية 
مديراً  ثم  ومن  البشرية،  للموارد  العامة  بــاإلدارة 
التدريب«،  »إدارة  في  األمني  التدريب  تقييم  لفرع 
وفي عام 2008 مت ترفيعه لرتبة نقيب، وُعني مديراً 
وهو  ذاتها،  باإلدارة  األمنية  الدورات  تنفيذ  لفرع 
حالياً ُمنكب على إعداد رسالة الدكتوراه في املوارد 

البشرية »بجامعة لندن متروبوليتان البريطانية«.
 

فخر واعتزاز 

حصل  الذي  التكرمي  أن  العفيفي  النقيب  يعتبر 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  من  عليه 
الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
على  حصل  فقد  صدره،  على  الوسام  مبثابة  هو 
املركز الثاني في املجال التقني عن مشروع )عمل 
استطالع رأي املتدربني واملدربني ومديري اإلدارات 
العليا  اإلدارة  على  االستطالع  نتائج  وعــرض 

> االسم: زايد حسن غازي العفيفي
> العمر:35 عاماً

> احلالة االجتماعية: متزوج ولديه 5 أبناء.
>  املستوى التعليمي: ماجستير في إدارة املوارد 
اململكة   2005 لوتن«  »جامعة  من  البشرية 

املتحدة.
>  مكان العمل احلالي: مدير فرع تنفيذ التدريب 

األمني في »إدارة التدريب«.
>  الهوايات: املطالعة وكمال األجسام والسنوكر 

والبلياردو.

بروفايل

إلكترونياً، وذلك للتقليل من اجلهد والوقت واملال، 
مما يساعد على ضبط عملية احلضور واالنصراف 
البصمة  أو  اجلديدة  العسكرية  البطاقة  طريق  عن 

اإللكترونية(.
وقال: إن فكرة املشروع تساعد في فتح مجال 
التفكير في عملية إدخال قياس األثر التدريبي إلى 
النطاق اإللكتروني لضبط املنتسبني خالل الدورات 

التدريبية.

حتديات

يرى العفيفي أن من أهم الصعوبات التي واجهته 
في  التنسيق  هو  والعملية  العلمية  مسيرته  في 
تنظيم الوقت بني العمل واحلياة األسرية ودراسته، 
ولكن وقوف والديه وزوجته إلى جانبه جعله أكثر 

طمأنينة وتنظيماً لوقته.
تربيتهما  ــي  ف ــه  ــدي وال فــضــل  ينسى  ولـــن 
ومساندتهما له منذ نعومة أظفاره وسهرهما على 
راحته ودعواتهما التي تالزمه في حياته، ووقوفهما 
املثابرة  على  شجعته  التي  زوجته  كذلك  بجانبه، 
والعمل باجتهاد والسهر على راحته وتوفير جميع 

سبل الراحة والطمأنينة واالستقرار.
 

طموح

ويطمح العفيفي في احلصول على جائزة سمو 
شهادة  على  حصوله  بعد  القادمة  الداخلية  وزير 
الدكتوراه في املوارد البشرية للمساهمة في إعداد 

اجليل القادم من أجل خدمة الوطن.
باجلميل  املفعمة  مشاعره  العفيفي  ويحمل 
الوسائل  كافة  وفــرت  التي  الوطن  هذا  لقيادات 

والسبل ألبنائه لإسهام باقتدار وكفاءة في مسيرة 
التنمية املباركة. 

بأن  أبوظبي  شرطة  منتسبي  العفيفي  وينصح 
إيجابياً وصورة حسنة للبذل  مثاالً  يكونوا جميعاً 
واخلبرة  املرونة  من  جيد  مستوى  وعلى  والعطاء 

والتجديد والتفاني في تنفيذ األعمال املوكلة إليهم.
وأضاف: أنه البد من أن يكون املوظف مستوعباً 
الزمالء  جميع  مع  ومتعاوناً  ملسؤوليته  ومدركاً 
كما يجب  واحد،  يعملون كفريق  العمل، ألنهم  في 
التطويرية  والتصورات  املقترحات  طرح  عليهم 
للعمل واملشاركة في الدورات التدريبية التي تنّمي 
مهاراتهم وقدراتهم، مشيراً إلى أنه اجتاز شخصياً 

ما يقارب الـ40 دورة حتى اآلن.

اإعداد: اأماين اليافعي

الدكتوراه 
هـدفـي 
التــالـي

العفيفي: 
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اإعداد: الرا الظرا�سي

دخل مجال الشرطة من بوابة كرة الطائرة، فقد 
جاء تعيينه كالعب كرة طائرة في منتخب الشرطة.

ويعمل  الزعابي  جاسم  عثمان  أول  املساعد  هو 
في  النوادي  إدارة  في  احتفاالت  قاعات  مشرف 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي. وعن سبب اختياره 
للكرة الطائرة يقول عثمان: »أنا لم اخترها.. ولكنها 

اختارتني«..
القامة  طويل  مدرسته  في  كان  ألنه  اختارته 
مقارنة بأقرانه لذلك كان ُيصر مدرب كرة الطائرة 

في مدرسته االبتدائية على أن يلتحق بهذه اللعبة.
فهو كما  180 سنتيمتراً  يبلغ طول عثمان حالياً 
الطائرة  كرة  تاريخ  في  مواطن  العب  أطول  يقول 

اإلماراتية.
الوحدة  نادي  في  الطائرة  فرق  مع  عثمان  لعب 
في  اإلمارات كمحترف  ومنتخب  الشرطة  ومنتخب 

املباريات الدولية.
إنها  عثمان:  يقول  بها،  لعب  بطولة  أشهر  وعن 
كانت البطولة العربية التي أُقيمت في لبنان في عام 

خارج المهنة

1996 وكان مرشحاً فيها للفوز بلقب أفضل حائط 
صد. 

الطائرة  كرة  للعبة  اثناء ممارسته  أنه  ويضيف: 
اطلق عليه زمالؤه ومنافسوه لقب »ناطحة السحاب«، 

إال أنه اعتزل اللعبة نتيجة إلصابة حلقت به.
احلاصل  لعثمان،  فإن  الطائرة  الكرة  عن  فضالً 
تاريخ،  اآلداب قسم  البكالوريوس في  على شهادة 
العديد من الهوايات األخرى ومنها: الكتابة الصحفية 
»ألف  بعنوان  األول  كتابني  نشر  حيث  والـتأليف 
الثاني  والكتاب  املعرفة«  كنوز  في  وجواب  سؤال 
حول  فكرته  وتــدور  يديك«  بني  »العالم  بعنوان 
الدول  أسماء  مثل  العالم  حول  العامة  املعلومات 

وعواصمها  واملدن املشهورة.
أنه عمل  إلى  أشار  التمثيل حيث  أنه يهوى  كما 
ممثالً في أول مسلسل تلفزيوني إماراتي »الغوص« 
وكان يبلغ من العمر سبع سنوات، وكان املسلسل 
وعلي  النفيسي  خالد  مثل  النجوم  من  نخبة  يضم 

املفيدي وأحمد منقوش.

وفي املجال الفني يهوى عثمان االنتاج املسرحي، 
فقد عمل كمدير انتاج ملسرحية عرضت في مسرح 
تطوعية  مسرحية  وكانت  الشرطة«  نادي  »إدارة 
القت  وقد  املستقبل«  ترسم  ريشة  »العلم  بعنوان: 
جناحاً كبيراً حيث حضرها 1500 متفرج في يومني 

فقط.
واملساعد أول عثمان جاسم الزعابي متميز على 
الصعيد املهني واإلبداعي، فبجانب اجلوانب اإلبداعية 
التي كان له مواقف معها سواء في الرياضة أو الفن 
الكتابة والنشر، فقد حصل على مدار  أو  املسرحي 
ثالث سنوات متتالية على »جائزة االبداع الشرطي« 
وَتسلّم شهادة تقدير من الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية .
وعن احللم الذي يسعى عثمان الزعابي إليه يقول 
متنهداً: »أحالمي ال تنتهي، فأنا اآلن في هذه املرحلة 
أريد أن أكون رائداً مسرحياً في اإلمارات، وغداً ال 

أحد يعلم ما الذي أريد  حتقيقه«.

ناطح السحاب
�مل�ساعد �أول عثمان �لزعابي يتحدث عن �سر ممار�سته لعبة �لكرة �لطائرة.
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في قلوبنا

»أقصر شرطية في العالم« لقب التصق باسم 
التحاقها  منذ  عاماً(   24( العبدولي  علي  موزة 
بالسلك الشرطي، فكانت وال زالت مثاالً ُيحتذى 
به في اإلصرار والعزمية واملبادرة، ولم متنعها 
أسوة  والبناء  العمل  في  املساهمة  عن  إعاقتها 
الذي  فطولها  األسوياء،  وأخواتها  بإخوانها 
التميّز  يكمن خلفه سر  60 سم  الـ  يتجاوز  ال 
عن باقي أقرانها، وهي واحدة من أصل ثالثة 
العائلة،  ذات  في  ذاتها  اإلعاقة  يعانون  أخوة 
قادرة  أنها  على  برهنت  اإلعاقة  رغم  أنها  إال 
متسلحة  اإلبداع  قمم  أعلى  إلى  الوصول  على 

بالتحدي واملثابرة.
شخصية  منها  جعلت  الطفولية  مالمحها 
الطفولة  مرحلة  فكانت  اجلميع،  لدى  محبوبة 
من أجمل املراحل التي مرت بها، والتي غمرتها 
ُتعامل  فلم  يومها،  تفاصيل  كل  في  بالشقاوة 
نقص  عقدة  لديها  أو  معاقة  أنها  على  يوماً 
بفضل أسرتها التي لم ُتفّرق بينها وبني بقية 
فاقت  الذهنية  فالقدرة  املعاملة،  في  أخوتها 
تعلمت  حتى  اجلسمانية،  القدرة  عن  بكثير 
إخوتها  ومساعدة  النفس،  على  االعتماد 
األصغر سناً، محاولًة حتقيق جزء بسيط من 
طموحاتها التي تسعى إلى حتقيقها ذات يوم.

�شنوات �شعبة

وسنوات،  سنوات  إلى  بذاكرتها  العبدولي  تعود 
على  والــدهــا  رواهــا  التي  اإلعــاقــة  قصة  لتروي 
مسامعها عندما بدأت بالتساؤل وغرابتها باختالف 
حجمها عن احلجم الطبيعي لإنسان، فكان الرضا 
بها  اتسم  التي  السمات  إحدى  وقدره  الله  بقضاء 
املؤمن في مثل هذه احلاالت، لتكون املرحلة الدراسية 
بداية  التي واجهتها في  املراحل  األولى من أصعب 
إلى الفضاء اخلارجي، فكانت املسافة بني  انطالقها 
التي  املعاقني من األمور  املدارس احلكومية ومركز 
جانب  إلى  حياتها،  بداية  في  مــوزة  استصعبتها 
احلافالت املهيأة والطاوالت والكراسي اخلاصة ملن 
هم في مثل حالتها وعدم توفير ممرات خاصة في 
تلك املدارس، ولكن اإلرادة والعزمية كانتا حاضرتني 
ضمن احلاجيات التي حتملها والتي حتتاجها، وبعد 
إلى  وصلت  والثانوية  اإلعدادية  للمراحل  تأهيلها 
عملها  لظروف  بها  اكتفت  والتي  العاشرة،  املرحلة 

وعدم قدرتها على التنسيق بني العمل والدراسة.
   

نافذة اأمل 

)مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل املعاقني( 
كانت مبثابة النافذة التي ُفتحت أمام موزة وإخوتها 
ممن لديهم ذات اإلعاقة، فسعى والد موزة إلى إيجاد 

»أتمنى تأسيس جمعية للمعاقين«

أبسط احللول ليعيش أبناؤه حياة طبيعية، وقادته 
األقدار إلى بابها حامالً بني كفيه أحالم أبنائه الثالثة 
لاللتحاق بها واالستفادة من اخلدمات التي تقدمها 
املراكز  فغدت  اخلاصة،  االحتياجات  لذوي  املراكز 
هي العني التي يرى بها مستقبل أبنائه، ومُتهد لهم 
الشفقة  عن  بعيداً  الشريف،  والكسب  العمل  سبيل 
واإلحسان، فتم قبول موزة ضمن الدفعة األولى في 
مركز اإلناث لتلتحق بدورة السكرتارية اإللكترونية، 
وبالرغم من سعادتها واستمتاعها في الدورة مبعية 
زميالت لها في املراكز، تصف موزة اخلمسة أشهر 
وهي فترة بقائها في مدينة العني بالفترة الصعبة 
من  اعتادتها  التي  وبيئتها  أسرتها  عن  البتعادها 
وقد  املتكامل،  احلميمي  األســري  واجلو  صغرها 
على  االعتماد  ناحية  من  التدريب  فترة  أفادتها 
النفس ومواجهة الصعوبات، إلى أن أصبحت ملّمة 

في أمور السكرتارية وحفظ امللفات.

حلظة فرح

وزارة  »مراكز  من  تخرجها  العبدولي  تصف 
االحتياجات  ذوي  وتشغيل  لتأهيل  الداخلية 
اخلاصة« بأجمل اللحظات التي مرت بها، إلى جانب 
إحساسها بأنها فرد نافع في مجتمعها، وأنها قادرة 
على رد اجلميل للدولة التي قدمت الكثير في سبيل 

إسعاد أبنائها.
وتعمل موزة العبدولي ضمن فريق القيادة العامة 
لشرطة الفجيرة، بتوجيهات سامية من الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، الذي يحرص كل احلرص 
على هذه الفئة من خالل تأسيس املراكز من أجل 

متابعتها وتوفير احلياة الكرمية لها. 
وجدت موزة كل الدعم والتشجيع من مسؤوليها 
بداية  في  خجلها  من  بالرغم  العمل  في  وزمالئها 
وجهراً،  سراً  تخشاها  التي  التعليقات  من  عملها 
ولكنها تشعر بأن هناك أيادي بيضاء متتد لها كلما 
العمل  بيئة  لتكون  رأي،  أو  مشورة  إلى  احتاجت 
حلم  لتحقق  املستقبلية  وآمالها  لتطلعاتها  مالئمة 

إكمال دراستها اجلامعية.

اأمل وترّقب

جمعية  تأسيس  في  تسهم  أن  في  موزة  تأمل 
على  تعمل  الدولة،  مستوى  على  املعاقني  حلقوق 
ُمتطلباتهم  جميع  على  وتقف  الفئة  هذه  رعاية 
جانب  إلى  أمامهم،  حائالً  تقف  التي  واملشكالت 
الطب  والتخصص في مجال  إكمال دراستها  حلم 
من  تخلو  ال  التي  بهوايتها  ربطته  الذي  البيطري 

الرحمة والرأفة جتاه احليوان.

اإعداد: نوال �سامل  
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أغنى رجل في العالم
اإعداد: فوزي مو�سى

لعل القول الشائع »لديه أموال ال تأكلها النيران« 
– رغم املبالغة- ينطبق حرفياً على ثروة أغنى رجل 
في العالم كارلوس سليم احللو، فثروة كارلوس وفقا 
لقائمة »فوربس« األمريكية جتاوزت 68 مليار دوالر 

عداً ونقداً!
أصل  من  مكسيكي  أعمال  رجــل  هو  كارلوس 
لبناني من مواليد 28 يناير 1940 مبدينة مكسيكو، 

ويعمل في مجال االتصاالت. 
من  هرباً   1902 في  لبنان  جبل  من  جده  هاجر 
في  »تنبيكو«  مرفأ  إلى  ووصل  العثمانيني  جتنيد 
انتقلوا  ثم  الثالثة  أبنائه  برفقة   1902 عام  املكسيك 
عام 1911 إلى مدينة مكسيكو، حيث أّسسوا متجراً 
لبيع املواد املنزلية، أطلقوا عليه اسم »جنمة الشرق«.

في  خامساً   ،1940 عام  بداية  في  كارلوس  ولد 
عائلة من ستة أوالد. أبوه جوليان سليم حداد، وأمه 
ليندا حلو، فصار اسمه حسب التقليد اإلسباني الذي 
الوالدين كارلوس سليم حلو. وهنا في  يحفظ اسم 
هذا املتجر تلقى كارلوس، الذي كان يعشق التجارة 
منذ صغره، دروسه األولى في عالم األعمال. ينقل 
جده  أن   ،1952 عام  توفي  الذي  أبيه  عن  كارلوس 
مكسيكيو  مدينة  في  وشققاً  أراضي  يشتري  كان 
في عّز الثورة، التي بدأت في العقد الثاني من القرن 
الظرف  من  يحذرونه  اجلالية  أبناء  فأخذ  العشرين، 
إنه أحسن ظرف،  الدقيق، وكان يجيبهم: »بالعكس، 
في  باقية  والشقق  واألراضــي  منخفضة  األسعار 

املكسيك، لن تغادرها«.
أواســط  في  مهندساً،  سليم  كــارلــوس  تخّرج 
وأخرى  للبناء  واحدة  شركتني،  وأسس  السبعينات 
في البورصة، وكأنه أراد بإجنازه األول، أن يؤشر 
إلنتاج  معمالً  البداية  في  اشترى  آفاقه.  سعة  على 
للتبغ  أول شركة  السجائر، وبعد سنتني متلك  علب 
أكبر  رأس  على  الثمانينات، صار  في  املكسيك.  في 

شركة تأمني ونائب رئيس البورصة.
أسس شركة العقارات »غروبو كارسو« املتكونة 
للبورصة  وساطة  ومكتب  وبنك  شركات  عدة  من 
شراء  فى  براعته  حيث  »انبورسا«،  باسم  تعرف 

العقارات بأقل مما تستحقه .
وفي عام 1981 اشترى سليم شركة »سيغاتام« 
توكيل  لديها  والتي  السجائر  بتوزيع  املتخصصة 
ملاركة »مالبورو« في املكسيك. واستغل ذلك أحسن 
الضرائب  يجمعون  السجائر  فموزعو  استغالل 
للحكومة، لكن بإمكانهم أن يبقوها معهم ملدة شهر 
بدون فائدة قبل إرسالها إلى خزانة الدولة. وهذا ما 

األزمة  من  باالستفادة  له  يسمح  جارياً  نقداً  منحه 
االقتصادية التي حلت باملكسيك في السنة الالحقة، 
مثل:  ثمينة  أرصدة  على  االنقضاض  من  مّكنه  مما 
»سانبورن« الذي يعد من أكبر املخازن املتخصصة 
املطاعم وشركة  الرخيصة مع عدد من  السلع  ببيع 
تأمني وشركة إنتاج النحاس وأكبر مصنع ألحواض 
احلمامات واملرافق. وكان االنقالب األكبر عند شرائه 
احتكار املكسيك »تيلمكس« لالتصاالت الهاتفية في 
أطلقها  التي  اخلصخصة  موجة  خالل   1990 عام 
يتضمن  احتــاداً  وقاد  ساليناس،  كارلوس  الرئيس 

»فرانس تيليكوم« و»أس بي أس« األميركية.
وأثارت هذه املناقصة لشراء شركة االتصاالت في 
حينها فضيحة كبيرة، ألن سليم حصل على برنامج 
الشركة  قيمة  من  بدفع جزء  له  مرن سمح  تسديد 
من خالل تشغيلها. وأيضاً بسبب السعر الزهيد الذي 
استقرت عليه عملية البيع )1.76 مليار دوالر( فيما 
ملياراً،  بـ20  السوق  في  الشركة  أمالك  قيمة  تقدر 
واجهة  إال  يكن  لم  سليم  كارلوس  إن  وقتها  وقيل 
وهمية لرئيس اجلمهورية، لكن تبنّي أن عرض سليم 

لشراء »تيلميكس« كان أعلى العروض املقترحة.
من  املائة  في  بـ90  اليوم  »تيلميكس«  وتتحكم 
تنجح  ولــم  املكسيك،  في  الثابت  الهاتف  خطوط 
أكبر الشركات األميركية في خرق ما تعتبره »حالة 
اليوم  ميلك  وهو  املكسيكية.  السوق  في  احتكارية« 
للهاتف  مشغل  أكبر  وهي  موبيل«،  »أميركا  أيضاً 
»تيلميكس«  وتشكل  الالتينية.  أميركا  في  اجلوال 
جوهرة إمبراطوريته االقتصادية، إذ يعمل فيها أكثر 
من 250 ألف موظف، ومتثل 40 في املائة من رأس 

مال بورصة مكسيكو.
وبنى كارلوس سليم حلو استثمارات ضخمة عن 
قيمتها  من  بأقل  املتعثرة  الشركات  اقتناص  طريق 
احلقيقية واستعمال املال الذي تولده هذه الشركات 
مليارات  كسب  من  قدرته  ومكنته  املزيد  لشراء 
األعمال في  أكبر رجال  . ويعد حلو من  الدوالرات 
ومن  شركة،   200 نحو  إمبراطوريته  وتضم  العالم 
أهم أعماله في املكسيك تطوير شبكة االتصاالت حيث 
ميتلك نحو 90 في املائة من خطوط الهاتف األرضية.
وعرف سليم غالباً على أنه مضارب بورصة ناجح 
باإلضافة  والكابالت  والتبغ  اإلطــارات  في  يستثمر 
سليم  اشترى   2003 عام  وفي  والتجزئة.  للمناجم 
أصول شركة »أي تي اند تي« في أميركا الالتينية بـ 
10 مليارات دوالر وهو جزء من املبلغ الذي دفعته 

شركة االتصاالت األميركية العمالقة ملد شبكتها.
وكان على سليم أن يتحرك وبشكل متزايد لترك 
وكانت  جديدة.  وأرباحاً  أسواقاً  يجد  كي  املكسيك 
الديون املعلقة على بعض الشركات وراء اندماجها في 
قطاع االتصاالت الهاتفية باملكسيك خالل التسعينات 
يشتري  كي  له  مناسبة  فرصة  املاضي  القرن  من 
أرصدة بقيم رخيصة. فباإلضافة إلى شركة »أم سي 
آي« حصل على حصة كبيرة من األسهم من »غلوبال 
كروسنغ«، وهي شركة اتصاالت هاتفية أميركية بعد 
أن أفلست، كذلك اشترى شركة »امبراتيل« البرازيلية 

لالتصاالت الهاتفية مببلغ 400 مليون دوالر.
وتثير ثروة كارلوس اآلخذة في االرتفاع عاما بعد 

آخر جدالً واسعاً في املكسيك، حيث إن نصيب الفرد 
السنة،  6800 دوالر في  الدخل فيها ال يتجاوز  من 
حتت  يعيشون  السكان  من  املائة  في   17 وحوالي 
محتكر،  كارلوس  إند  املنتقدون  ويقول  الفقر.  خط 
ألن شركته »تلميكس« تسيطر على 90 في املائة من 
سوق الهاتف الثابت في املكسيك وتقدر ثروة سليم 
7 في املائة من الناجت االقتصادي  مبا يعادل تقريباً 

السنوي للمكسيك. 
وأمام النقد الذي يوجه له، وعد كارلوس بتقدمي 
والتعليم  الصحة  خلــدمــات  دوالر  مليارات   10
اخلدمات  لتقدمي  مؤسسة  أنشأ  كما  املكسيك،  في 
االجتماعية والتعليمية موَّلها مببلغ 1.8 مليار دوالر.

الرجل عدم تردده في الضغط على  ويعرف عن 
يزعجه  قانون  أي  احلكومة في حال حاولت مترير 
عالية في  تتمتع شركات سليم مبكانة  إذ  بالبرملان، 
في  األموال  املكسيك وتشكل نصف مجمل رؤوس 

»بورصة مكسيكو سيتي«.
وميثل كارلوس سليم منوذجاً من رجال األعمال 
للهيمنة  يخضعوا  أن  يرفضون  الذين  الالتينيني 
التحدث  يتحاشى  إذ  ومضموناً،  شكالً  األمريكية 
يتقنها.  أنه  رغم  العامة،  املناسبات  في  باإلجنليزية 
يقول عنه املقربون: إنه ميزج بني ذكاء المع ومعرفة 
دقيقة بقوانني اللعبة، وأعصاب فوالذية. »يبيع أكثر 
من ألف كومبيوتر يومياً، وما زال يلجأ إلينا بواسطة 
كما  يجهلها«،  معلومة  إلى  يحتاج  كان  إذا  الهاتف 
يقول أحد معاونيه، »وال يخشى اللجوء إلى نوع من 
األمريكيني«، وحتى  التي حتتقر »مقلدي  الشوفينية 
تقتضي  عندما  العائلية«  »العصبية  من  نوع  إلى 

احلاجة«.
جمع  »تيلميكس«،  مناقصة  عروض  فض  عشية 
وأقسموا  الستة  وأوالدهما  ضومط  سميّة  زوجته 
معاً بأنهم، إن ُوفقوا في مسعاهم، لن يبيعوا أسهمهم 

»قبل جيلني«. وأعطى للشركة األم في الكونسورتيوم 
إسم »كارسو« والذي هو مزيج من كارلوس وسميّة. 

وقد توفيت هذه األخيرة بني يديه عام 1999.
ويساير  السياسة  سليم  كارلوس  ويتحاشى 
من  اقترب  املراحل  من  مرحلة  في  أنه  إال  أسيادها، 
أوبرادور،  لوبيز  اليساري  مكسيكو  مدينة  حاكم 
وأخذ يوجه انتقادات الذعة لسياسة الرئيس فوكس 
االقتصادية، وينظم ندوات يدعو إليها رجال األعمال 
»أوصلت  التي  الدولي  الصندوق  سياسات  النتقاد 
»منوذجاً  مقترحاً  اإلفالس«،  إلى  الالتينية  أمريكا 

بديالً قائماً على النمو وخلق فرص العمل«.
وعلى رغم شكوك البعض، ينفي سليم أن يكون 
لديه مشروع سياسي خاص، وأي توجه ألن يكون 
به  يقوم  ما  مبرراً  املكسيك  حريري  أو  برلسكوني 

»مبجرد حبه للبلد وخوفه عليه«.
املكسيك  في  يسمونه  كما  »اسليم«  و كارلوس 
مولع باقتناء األعمال الفنية، فهو ميلك متحفاً خاصاً 
اه »متحف سميا« بناه في وسط املراكز التجارية   سمَّ
للفنان  الفرنسي  120 منحوتة  مبكسيكو وفيه نحو 
لتمثال  برونزية  واحــدة  بينها  من  رودان  اوغست 

»املفكر«.  
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الكلمة و الظل

في زمن انتشار الثورة املعلوماتية وما يرافقها 
من تطورات ومستجدات في عالم اإلنترنت، تراجع 
بشكل ملحوظ ما يعرف باملقاهي الثقافية التقليدية 
والتي برزت في العديد من البلدان العربية، وارتبطت 
أسماؤها بشخصيات ثقافية كبيرة، كمقهى »ريش« 
و»الفيشاوي« اللذين كانا يرتادهما جنيب محفوظ 
في مصر ومقهى »مودكا« في شارع احلمرا في 
ونفسياً  روحياً  متنفساً  يعد  كان  الــذي  بيروت 
وثقافياً لعدٍد كبير من املثقفني والفنانني التشكيليني 

واإلعالميني اللبنانيني وغيرها من املقاهي العربية.
 وقد برزت اليوم تطبيقات فنية إلكترونية حديثه 
و»تويتر«  »كالفيسبوك«  العنكبوتية  الشبكة  على 
تستقطب  التي  اإللكترونية  املواقع  من  وغيرهما 
العالم،  الشباب من مختلف دول  كبيرة من  أعداداً 
األمر الذي جعل الكثير من األدباء واملثقفني يقدمون 
مقاٍه  مبثابة  ُتعد  إلكترونية  صفحات  إنشاء  على 
ثقافية افتراضية يتواصلون من خاللها مع قرائهم 

أو مع أدباء آخرين بال قيود أو حدود.
املثقفني  آراء  نستطلع  أن  أردنا  املنطلق  هذا  من 
واألدباء حول هذا الطرح ومعرفة وجهات نظرهم 
االفتراضية  الثقافية  املقاهي  هذه  فاعلية  مدى  عن 

على »اإلنترنت«، ثقافياً ومعرفياً وإنسانياً.

�شطحية

هذا  في  رأيــه  أبــدى  الريش  أبو  علي  الروائي 

2.0
ُمثقفون ينتقلون �إىل �لف�ساء �لإلكرتوين

 للتو��سل مع ُمِريديهم

حتقيق: خالد الظنحاين

املوضوع بشيء من التحفظ قائالًً: إن »الفيسبوك« 
و»التويتر« و»البي بي إم«، وغيرها من التطبيقات 
الفنية والتكنولوجية فتحت فضاءات وأغلقت نوافذ، 
وأسرجت خيول املعرفة وعقلت عالقات اجتماعية 
شيئاً  اليوم  وصارت  النبيل،  الزمان  في  نصعت 
من املاضي لن يعود وإن عّددنا محاسنها البديعة، 

أحصينا خصالها النجيبة.
وقال: إن األفراد اليوم، يقضون الساعات الطوال 
صفحات  مطالعة  في  منهمكني  عاكفني  منكبني 
كثب  عن  متابعني  فون«  و»اآلي  بيري«  »البالك 
وبشغف ما يجول ويجري في هذا اجلهاز الساحر، 
وقد يحضر شخص إلى مجلس أقارب أو أصدقاء 
في  بعيداً  يأخذه  اخلرافي،  الكائن  هذا  يديه  وبني 
الشخص  ويكون  واملغلقة،  املرتفعة  الساحات 
في زحمة  يغط  ألنه  معهم،  ليس  لكنه  الناس،  بني 

االنهماك واالندماج السالب واملتكالب. 
وأضاف أبو الريش: ال نستطيع أن نُذمَّ اختراعاً 
إنسانياً ُصنع ألجل خدمة البشرية، ولكننا نستطيع 
إلى  اإلنسان  فيه  حتول  زمن  في  إننا  نقول:  أن 
عبٍد ُمسيَّر لآللة تخدمه أحياناً، ونستخدمها غالباً، 
فيضيع في جلجلة األخبار املدهشة، وينسى نفسه 
ويتبلَّد إحساسه، وتتجّمد قدرته على التواصل مع 
اآلخر، يحاول البعض أن يتغلب على هذه الظاهرة 
ويغيب  لكنه يحضر جسداً  الناس،  بني  باحلضور 
الغياب تغيب  وفي  عقالً، ما يجعل احلضور غياباً 

حال  تستقيم  وال  أخالقها  مبادئ  وتضمر  قيم، 
بدونها وال تستمر حياة في غيابها.. اإلنسان بطبعه 
اجتماعي، ومتى ما انتفت هذه الصفة يتحول هذا 
الكائن إلى مخلوق شائه تائه في فضاءات ُمدلهمة، 
أورام  من  كتلة  إلى  البشرية  النفس  وتتحول  بل 
املوحشة،  بالعزلة  احلياة،  ُتنهي مشوار  قد  خبيثة، 

واالكتئاب السوداوي.
وأكد قائالً: نحن البشر، نحتاج إلى التواصل مع 
الناس، روحاً وجسداً كما نحتاج إلى التكنولوجيا، 
وتضع  املدركات،  من  وُتوسع  العقل،  ُتقدس  التي 
العالم بني أيدينا.. نحتاج إلى التكنولوجيا ألننا ال 
نستطيع أن نعيش خارج العصر، لكننا ال نستطيع 
بالناس  االجتماع  البشرية؛  فطرتنا  من  نهرب  أن 
الدماء  يضخ  الذي  وقلبنا  بها،  نتنفس  التي  رئتنا 
الذات  التكنولوجيا  تفترس  فعندما  جسدنا..  في 
في غياب املقاييس العلمية، واملضامني االجتماعية، 
فإن املجتمع يتحول إلى آلة جهنمية، يتحّول الُعشب 
يابسة،  عجفاء  حشائش  إلى  النفس  في  األخضر 
صفصفا..  بقاع  أشبه  البشرية  األرض  وتصير 
فيجب أن ندرك قيمة العالقات اإلنسانية وأهميتها 
وتصلّب  اجلمود  من  متحرر  مجتمع  بناء  في 
األوعية.. يجب  وانسداد  الدماغ  الشرايني، وجتلّط 
أن نعي أننا ال نستطيع أن نعيش من غير مشاعر، 

وال نستطيع أن نحافظ على وجودنا باآللة فقط.
الثقافي  املقهى  عــن  حديثه  مــعــرض  وفــي 

االفتراضي تابع أبوالريش قائالً: ال ميكن للمقهى 
يؤديه  الذي  الغرض  نفس  يؤدي  أن  االفتراضي 
املقهى التقليدي، وذلك ملا لألخير من حميمية ودفء 
وحوار وجداني وبصري وجسدي أيضاً، صحيح 
ميزات عديدة في تالقح  له  االفتراضي  املقهى  أن 
لكنه  العاملية،  الثقافة  جديد  على  واالطالع  األفكار 
أيضاً ينحو إلى السطحية في الطرح ويكون احلوار 
أن  وندعو  االثنني  نحترم  أننا  بيد  جداً،  جافاً  فيه 
يكون التقليدي واالفتراضي في اجتاه واحد خدمة 
للثقافة واألدب واإلنسانية، وبالتالي نرتشف فنجاناً 

بديعاً من رواية أو قصة أو غيرهما.

فر�شة ذهبية

مواقع  على  احلوار  اعتبر  قيس صدقي  الكاتب 
»اإلنترنت« بني القراء واملثقفني، مبثابة مقاٍه ثقافية 
الكتَّاب  بنتاجات  التعريف  في  كبيراً  دوراً  تؤدي 
واملبدعني على اختالف مشاربهم، وهو يعمل على 

إعداد قهوته الصباحية واملسائية كل يوم ويرسلها 
إلى أصدقائه الكتاب والقراء على صفحته اإللكترونية 
في موقع »تويتر«. ومن هذا املنطلق شّدد صدقي 
على ضرورة اختيار الكاتب أو األديب لألشخاص 
الذين يتحّدث إليهم ومعرفتهم جيداً تفادياً لضياع 
الوقت واجلهد مع أناس رمبا ال يكونون باملستوى 
فوائد  من  أن  وأضاف:  إليه.  ينتمي  الذي  الثقافي 
املقاهي الثقافية االفتراضية أنها حتفظ خصوصية 
الشخص املشارك، خصوصاً إذا كان هذا املشارك 
اخلليجية  مجتمعاتنا  أن  نعلم  ونحن  مثالً،  امرأة 
في  يترددن كثيراً  النساء  عموما محافظة، وبعض 
تبادل األحاديث مع الكتاب واألدباء إال إذا كان من 
وراء حجاب، وبالتالي فإن هذه املقاهي االفتراضية 
في  يجيش  عما  التعبير  في  لهن  ذهبية  فرصة 
ميزة  من  أن  كما  وإبــداعــات.  آراء  من  وجدانهن 
إذ  املثقفني،  استقطاب  في  سهلة  أنها  املقاهي  هذه 
إلى هذا  الذهاب واإلياب  أنهم ال يجدون عناء في 
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مقهى
التطبيقات الفنية 

والتكنولوجية اجلديدة

فتحت ف�شاءات واأغلقت نوافذ

املقاهي الثقافية الفرتا�شية 

حتفظ خ�شو�شية ال�شخ�س 

امل�شارك

يجب على املثقفني مواكبة 

التطور حتى ل يفوتهم ِقطار 

الفاعلية الثقافية.

- علي اأبو الري�س

- قي�س �شدقي

- �شكري �شويداين
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الكلمة و الظل

فقط  ذاك،  أو  الفالني  الشارع  في  الواقع  املقهى 
في  »اإلنترنت« وهم جالسون  إلى  الدخول  عليهم 
أي  مادياً  ُمكلفة  غير  إنها  ثم  مكاتبهم،  أو  بيوتهم 
أنك إذا أردت أن تنشىء مقهى ثقافياً افتراضياً ال 
تدفع أي مبلغ مادي مقارنة بإنشاء مقهى تقليدي. 
ويضيف صدقي: لدي صفحة على موقع »تويتر«، 
األصدقاء  الكثير من  وأتواصل بشكل مستمر مع 
والقراء إلطالعهم على آخر نتاجاتي األدبية، فضالً 

عن استطالع آرائهم حول الكتب التي أصدرها.
التواصل  مع  نحن  قائالً:  حديثه  وختم صدقي 
فاعلية  مــدى  ننسى  أال  يجب  لكن  اإللكتروني 
التواصل املباشر مع الناس، ألنك في هذا التواصل 
تشعر بردة فعل الناس التي تظهر على وجوههم 
تخلق  األمــور  فهذه  أجسادهم،  حركة  وتعبيرات 
حالة وجدانية جميلة بني الكاتب وكاتب آخر أو بني 

الكاتب وجمهوره احلاضرين.

نكهة مفقودة

وترى الشاعرة الهنوف محمد أن املقهى الثقافي 
ويتواصلون  املثقفون  فيه  يجتمع  والذي  الواقعي 
فيما بينهم بشكل مباشر أفضل من التواصل عبر 
»اإلنترنت«، وذلك ملا للقاء املباشر من مزايا حميمية 
التي  اإلنسانية  العالقات  على  بالضرورة  تنعكس 
الفائدة  عن  البعض، فضالً  املثقفني بعضهم  جتمع 
الكبيرة التي تعود على األديب من خالل االحتكاك 
الذي  األمر  وهو  املبدعني،  مختلف  بني  اإلبداعي 
اتضح َجلّياً في حقبة العمالقة الذين كانوا يواظبون 

على هذه اجللسات األثيرة.
فإن  حال،  كل  على  لكن  الهنوف:  وتضيف 
دور  تــؤدي  قد  اليوم  والفكرية  األدبية  الندوات 
املقاهي الثقافية النادرة في الوقت الراهن، وذلك من 

ناحية التواصل املباشر والتعرف على جديد الفكر 
واألدب وااللتقاء باملثقفني على اختالف مشاربهم. 
من  موهبته  يصقل  مثالً  املبتدىء  األديب  أن  كما 
جّراء هذه امللتقيات وال ميكن في حال من األحوال 
االحتكاك  دون  من  إبداعية  موهبة  أية  تتطور  أن 
املباشر مع كبار األدباء وأصحاب اخلبرات والنقاد 
واألخذ بآرائهم النقدية والتوجيهية، وهو األمر الذي 

ال يوفره التواصل »اإلنترنتي« إن جاز التعبير.
وتستدرك قائلة: لكن هذا ال يعني أن التواصل 
عديدة  حاالت  ففي  لألدباء،  ُمجٍد  غير  اإللكتروني 
إذا  خصوصاً  الغرض،  يؤدي  أن  لإنترنت  ميكن 
تعّذر التواصل املباشر كأن يكون هذا املُثقف أو ذاك 
من بلدان مختلفة، هنا قد يقوم املقهى االفتراضي 
بدور املقهى الثقافي الواقعي، ولو كان هناك حلقة 
التواصل  في  مفقودة«  »نكهة  لنقل  أو  مفقودة 
القهوة  هي  النكهة  هذه  تكون  فرمبا  اإللكتروني 

ورائحتها املنعشة.

لغة الع�شر

فقد  سويداني  شكري  التشكيلي  الفنان  أما 
أّيد فكرة إنشاء املقاهي الثقافية االفتراضية على 
إلى  العنكبوتية وقال: إن كل ما يؤدي  الشبكة 
تفعيل الثقافة وتعميق األدب والفن في وجدان 
الضرورة مفيد ويجب على كل  الناس هو في 
مبدع املشاركة فيه بفاعلية، خاصة إذا كان هذا 
التكنولوجيا  كحال  العصر  بلغة  يتعلق   األمر 
تطّور  في  اليوم  العالم  أن  ويضيف:  اليوم، 
ُمذهل، إذ يجب على املثقفني مواكبة هذا التطور 
حتى ال يفقدوا التفاعل اإلبداعي ويفوتهم قطار 
الفاعلية الثقافية في واقع العصر الذي نعيش، 
ُمنكب  اليوم  العربي  الشباب  أن  املعلوم  ومن 

على الوسائل االلكترونية احلديثة بشكٍل كبير، 
عبر  ومخاطبته  إليه  التوجه  من  البد  وبالتالي 
وتعريفه  فيه  للتأثير  يفضلها،  التي  الوسائل 
ومن  العربية،  للثقافة  واملعرفي  األدبي  بالعمق 
هنا نستطيع أن نحافظ على شبابنا من املؤثرات 
وال  وصوب  حدب  كل  من  تأتي  التي  السلبية 

متت للقيم العربية واإلسالمية بصلة.
ويستدرك سويداني قائالً: لكننا في هذا املقام ال 
نترك احلبل على الغارب، ونقيم عالقات إلكترونية 
أعضاء  انتقاء  من  البد  بل  ودب،  هب  من  كل  مع 
والثقافة  األدب  من  العالي  القدر  ذوي  من  املقهى 
كي ميثلوا قيمة ُمضافة للتواصل واحلوار البنّاء، ال 
أن يكونوا ضرراً على هذا التجّمع األثير، وبالتالي 
أو  فنية  قهوة  ترتشف  أن  خاللهم  من  تستطيع 
رغبتك  إشباع  من  مُتّكنك  وهانئة،  سائغة  إبداعية 

اإلبداعية. 
ميّزات  بعض  ســارداً  حديثه  سويداني  ويختم 
املقهى الثقافي االفتراضي فيقول: إن من ميزات هذا 
النوع من املقاهي، أنها تخلق لك قاعدة جماهيرية 
أجمع،  العالم  مستوى  على  الناس  من  واسعة 
واجلميع يعلم أن فن اخلط أو التشكيل يعتبر لغة 
بال  العالم  لغات  كل  تخاطب  فهي  وبالتالي  عاملية 
املقهى  هذا  في  الفنان  أو  املثقف  أن  كما  استثناء، 
في  واإلبداعية  الفنية  املستجدات  كل  على  يطلّع 
املشهد الثقافي العربي والعاملي، ويستقي اخلبرات 
من  مُيكننا  أنه  عن  فضالً  خاللها،  من  واملعارف 
ومفيد،  طيب  أمر  وهذا  جديدة،  مواهب  اكتشاف 
توجيه  في  بدورنا  نقوم  أن  نستطيع  هنا  ومن 
هذه املواهب ورعايتها حتى تنضج فكرياً ومعرفياً 
وإبداعياً وتكون بالتالي  إضافة جميلة إلى الثقافة 

العربية.
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والعلم،  التكنولوجيا  زمن  في  نحن 
على  نكون  أن  الشعراء  معشر  فعلينا 
اتصال دائم مع التقنية احلديثة للتعرف 
من  كثير  فــي  املستجدات  آخــر  على 
األشياء التي تعنينا، إن ثورة »اإلنترنت« 
من  بد  وال  تاريخي،  انقالب  أكبر  هي 
اإلنسانية  الثورة  هذه  من  االستفادة 
العمالقة وإال سيحذفنا التاريخ، ويهملنا، 

ونكون نسياً منسيا.

الهنوف حممد

شاعرة إماراتية

�شعر/ خليفة م�شبح الكعبي �شعر/ وادرين -  الإمارات

�شعر/ رو�شه احلاج - ال�شودان

أنشودة وطن

)هل كان حبًا يا ترى؟(

نديم جرح
�ل���������ورق وّن�����������ة  م�������ن  �ل�������������س������وق  �������س������وت  ب�������ح  ل 

�أ��������س�������رج ب�����ن�����ات �ل����ف����ك����ر و�ت��������رّج��������ل �ل����ط����رق

ب����رق خ������اط������ري  يف  ن�����ا������س  م������ا  م����ت����ى  �أ��������س�������ري 

ن�����������دمي ج�����������رح وي�������ن�������ه�������رق م������دم������ع������ي ه������رق

غ�������اي�������ب ول������ك������ن������ي م���������ن ط������ع������ون������ك �ل������������زرق

�����رق ������سِ غ����ي����ب����ت����ك  ط���������رى  ل  ي�����ال�����ل�����ي  و�آ�آه 

ع�����رق ب��������ي  ع����������اد  ول  �����س����ل����ع  ب��������ي  ع����������اد  م��������ا 

�حل�������������ال م��������ا ه��������و ح����������ال م��������ا د�م��������ن��������ي غ�����رق

�حل�������رق ع�������ن�������ادك  ع�������ن  و���������س�������رت  م�����ت�����ى  �إىل 

ف�����رق ب����ي����ن����ن����ا  و�أن���������������ا  و�ن��������ت��������ه  م�����ت�����ى  �إىل 

�إرق ل������ك  �ح����ت����ج����ت  م������ا  ك������ل  ب�������وج�������ودك  �إرق 

�����س����رق و�مل�������غ�������ف�������رة  غ����������رب  ذن������ب������ي  �������س������ار  ل 

����س���رق �ل�����������س�����در  م  خ����اف����ق����ي  و��������س�������ارق  م����ب����ط����ي 

�ل����ط����رق ع����ل����ى  ب�����وح�����ي  ج�����ّري�����ت  ل�����ك  ج����ي����ت  �إن 

�������س������الم������ة ج���������������روح �ل����������زم����������ان �ل����ع����ط����ي����ب����ه

و��������س������ج������ع ت�����ن�����اه�����ي�����د �خل��������ف��������وق ون����ح����ي����ب����ه

ب����������رق �ل�����ه�����ج�����و������س �مل�������زع�������ج�������ات �ل���ك���ئ���ي���ب���ه

������س�����ب�����اب ل�����ك�����ن م�������ن ع�����ن�����ا �ل�������وق�������ت )�����س����ي����ب����ه(

�أك����������������ن ل����������ك ه������ي������ب������ه ول��������ل��������ج��������رح ه����ي����ب����ه

وت�����������س�����ي�����ق ب��������ه ك��������ل �ل������ف������ج������وج �ل����رح����ي����ب����ه

خ���ي���ب���ه و�ل����������ك����������ذب  م������ن������ك  وي�����������س�����ك�����ي  �إل 

ب�������ني �ل����������رج����������اوي و�ل����������ظ����������روف �ل�������س���ع���ي���ب���ه

ري�����ب�����ه ف�������ي�������ه  ول  ��������س�������ك  ب����������ه  ع�������������اد  م����������ا 

ت������خ������ّي������ل ف���������������ر�ق وم�������������س������اف������ة ق�����ري�����ب�����ه!

م�������س���ي���ب���ه ت���������ر�ه���������ا  �ل�����غ�����ي�����ب�����ة  ط�������ال�������ت  ل 

ك�����������������ٍلّ ول��������������ه ب����������ني �مل�������خ�������ال�������ي�������ق ع����ي����ب����ه

غ���ي���ب���ه ط���������ول  ب�����ع�����د  م�������ن  �لآخ�������������ر  م  خ������ذه������ا 

ه��ي��ب��ه ول�����ل�����ج�����رح  ه�����ي�����ب�����ه..  ل������ك  غ����ب����ت  و�إن 

�أنا ل�ست عاتبة عليك 

لكن على �لزمن �لردي 

�نا ل�ست غا�سبة عليك 

غ�سبى على قلب ندّي 

�نا ل�ست نادمة على �سى م�سى 

ندمي على ما قد يجي 

خوف�ي �ذ� �ساأل �لق�سيد 

خوف�ي �ذ� هاج �لتذكُر يف ح�سى �لقلب �لعميد 

خوف�ي �ذ� ما �جفلت 

خيل ��ستياقى من جديد 

كم كنت �رجوك �ملالذ 

بعتمة �ملطر �لعنيف 

كم �رهقت خيل �لق�سيدة ترحاًل 

لك فى �لقفار .. �لنار.. و�لقفر �ملخيف 

كم بادكارك بان يل رغمي 

باين ل�ست �ل كائن �ل�سلع �ل�سعيف....

لل�ساعر�ت فقط:

قالوا..

بحور القوافي
�إ�سر�ف: خالد �لظنحاين

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

�لأغ�سان على  ع�سافريك  ��ت  غ��نَّ م��ا   
َّ
ك��ل  ب���الدي 

�ل��وج��د�ن ْوب��سمة  �ل��سن�ني  ك��لَّ  يا�س�ي��َّدة  �أل 

�لحل�ان ْو�آخ���ر  �ل��سلوع  ه��ذي  ث��رى  ف�ي  كت�بتك 

�ل�جن�حان �ْن��ت��ي  ف��  بعيده  �سماو�تي  كانت  �إذ� 

�لزم���ان م��دى  َّي�تك  غ�ن� عال�سْعر  كانها  ب���الدي 

�ل�تحنان ْب�لحظة  �ل��سعور  فيك  خانني  و�ن  �ن��ا 

�خللجان تع�سق  �سفنها  �ل��ل��ي  ي��ال��ب��الد  ع�ظيمه 

�ل�سطاآن يف  �لجم���اد  ر  ْت��سطَّ ل�ل�سنني  ور�ح���ت 

�ل�سجان ْوق�بلة  �حل�ساره  �سم�س  و�مل��دى  وجيتك 

�لغ�س�ان على  ع�سافريك  ماغ�نَّت  ك��لَّ  ب���الدي 

ف�ْت�ر�بك �لأجم�����اد  �ت  ْوح�طَّ �ل�زمان  ه��ذ�  وق�ف 

�ْبو�بك ْون��ط��رق  �ل�سموع  بيدينا  ْن��جيك  جنيك 

ْكتابك ْوي��ح��ف��ظ  �ل�����س��ب��اح  ع��ن��د  ي���ْ��م��رين  ن�سيد 

��ط جلبابك ْو�و���س��ل �ْح��الم��ي و�أرج����ع و���سْ �ط��ري 

��اب��ك ��ل��ت �ل�����س��ن��ني ْو�����س����ارت �لي������ام ك��تَّ و���س��يَّ

ْعتاب�ك و�ق��ب��ل  ��م��ع  و�أ���سْ ْلذن�بي  ��ستغفر  بجي 

��ْسر�بك ط���ارت  �ل��ن��و�خ��ذ  رْم���ل  ي��ا  �ل��ي��ام��ال  م�سا 

حْمر�ب�ك �لريح  م��دَّ  �لْر����س..  ح��دود  �خ��ر  �إىل 

��ط �ه��د�ب��ك �ب��و���س ْرم��ال��ك ْو����س��ح��ى و�ن���ام ْب��و���سْ

بابك و�جهة  يف  �ل��سعر  وعلَّقت  ح��ريف..  ى  �سحجَ
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أعالم عربية

بلند احليدري

وهو   1926 أيلول   26 في  بغداد  في  احليدري  بلند  ولد 
كردي األصل واسمه يعني »شامخ« في اللغة الكردية. والدته 
فاطمة بنت إبراهيم أفندي احليدري الذي كان يشغل منصب 
شيخ اإلسالم في اسطنبول، كان والده ضابطاً في اجليش 
العراقي، وهو من عائلة كبيرة أغلبها كان يقطن في شمال 
العراق، ما بني أربيل وسلسلة جبال السليمانية، وهناك إلى 

كتابة  بدأ  شاعر  وهو  احليدري،  صفاء  األكبر  األخ  بلند  جانب 
الشعر بالطبع قبل بلند وله دواوين شعرية عديدة مطبوعة في العراق، وصفاء هذا 
كان يتصف بنزعة وجودية متمردة، ذهبت به للقيام بنصب خيمة سوداء في بساتني 
بعقوبة لغرض السكنى فيها، وهناك في بعقوبة تعّرف على الشاعر الوجودي املشرد 

حسني مردان الذي بدوره عّرفه على بلند.
 كانت بني األخوين بلند وصفاء منافسة واضحة، فعندما كان صفاء على سبيل 
أيضاً، وعندما برز اسم صفاء احليدري في ساحة  املثال مالكماً كان بلند مالكماً 
الشعر العراقي، ظهر اسم بلند ليتجاوزه وينال حظوة وشهرة في العراق والعالم 

العربي. وكان صفاء يكتب رسائل لبلند ويخبره بأنه غّطى عليه وأنه حّطمه.
وترك  االنتحار  فحاول  الصارمة،  بقوانينه  اجلديد  محيطه  في  بلند  ينسجم  لم 
البيت مبتدءاً تشرده في سن  دراسته قبل أن يكمل املرحلة املتوسطة، وخرج من 
املراهقة، وهو في السادسة عشرة من عمره، وبالرغم من تشرده كان بلند حريصاً 
على تثقيف نفسه، فكان يذهب إلى املكتبة العامة لسنني، ليبقى فيها حتى ساعات 
بالبقاء  له  يسمح  كان  الذي  املكتبة  حارس  مع  كّون صداقة  إذ  الليل  من  متأخرة 
بعد إقفال املكتبة. كانت ثقافته انتقائية، فدرس األدب العربي والنقد والتراث وعلم 
النفس، وكان ُمعجباً »بفرويد« وقرأ الفلسفة وتبنى الوجودية لفترة، ثم املاركسية 

والدميقراطية، عالوة على قراءته لألدب العربي. 
وللشاعر مجموعة من املؤلفات الشعرية واألدبية منها: »خفقة الطني«- »شعر- 
الفجر«-  مع  »جئتم   ،»1951 بغداد  »شعر-  امليتة«-  املدينة  »أغاني   ،»1946 بغداد 
»رحلة   ،»1965 بيروت  »شعر-  الغربة«-  في  »خطوات   ،»1961 بغداد  »شعر- 
احلروف الصفر«- »شعر- بيروت 1968«، »أغاني احلارس املتعب«- »شعر- بيروت 
1971«، »حوار عبر األبعاد الثالثة«- »شعر- بيروت 1972«، »وزمن لكل األزمنة«- 

»مقاالت- بيروت 1981«. وتوفي »بلند« سنة 1996 في مستشفى بنيويورك.

عبث

وستبتغني ... وترفضني 
وستضحكني ... وحتزنني 

ولكم سيحملك اخليال 
لكن .. هناك 

هناك في العبث الذي ال تدركنْي 
ستظُل ساعتك االنيقْة 

تلهو بأغنية عتيقْة 
ولن تري  ماتبصريْن 

ستتكتك اللَّحظات فيها كل حني 
ستتكتك اللَّحظات 

غيْر   وال مصيْر  في املنفي الصَّ
ومتر عابثة مبا تتأملني 

لكنما  أنِت التي ال تدركنْي 
فستبغني ... وترفضني 

وستضحكنَي ... وحتزننْي 
ولَكْم سيحملك اخليال 

فتحلمني

�إن �ملتغري�ت �لإقليمية و�لدولية و�ملوقع �ل�سرت�تيجي للبالد تفر�س علينا �ل�ستمر�ر 

يف بناء �لقوة �لذ�تية و�أن نكون د�ئمًا على �أهبة �ل�ستعد�د للدفاع عن �أر�سنا و�حلفاظ 

على مكت�سباتنا و�لإ�سهام بفعالية يف حتقيق �لأمن و�ل�ستقر�ر يف منطقتنا.

�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان

رئي�س الدولة »حفظه اهلل«

اأمثال �شعبية

ه..  شيِّ ما ِتْشَبع ِمّنه.. املوْت أحسن منَّ
يضرب املثل باإلنسان الذي بطبيعة حاله طماع، فال يقتنع مبا كتب له الله، 

فالقناعة كنز ال يفنى.

 ُشوْط الَشْبَعان على اليايع ُبِطْي..
اليايع: اجلائع.

ُبطي: بطيء.
يضرب املثل باإلنسان الذي يكون في حاجة ماسة لشيء من أمور حياته، 
ويود أن يحصل عليه في أسرع وقت ممكن، أما اإلنسان الذي ال يحتاج إلى 
هذه األمور، ولديه كل شيء فال يفكر في اآلخرين، وال يفكر في إجناز أمورهم.
• من كتاب »األمثال واأللغاز« لعبيد بن صندل

كلمة ومعنى

- قذلة
قال شاعرنا الراحل سالم اجلمري في قصيدة له:

ــب ــاي ــب احل هـــجـــر  مــــن  آه 
فـــنّـــي ــــــب  احل ــــــوال  ل آه 
ـــــودادي ـــــْرط ال ــي َف ــن صــاب
ــــادي ـــب غ ـــل ـــق نـــاحـــل وال
ـــلِّـــه بــــــــــَه بـــوشـــعـــر َف َذوَّ
ــه ــل ــه ــســت بــــــوِقــــــِذلــــــٍة م

ــــب ذاي دوم  قـــلـــبـــي  آه 
ــب مــصــاي ــي  ــن ــت ج مــــا  آه 
ــــوى َتــــيّــــم فـــــوادي ــــه وال
ــب ــذواي ــر ال ــْم ــي هـــوى ِس ف
وْنــــهــــبِــــه عـــنـــي وَشـــلّـــه
ــب ــاي ــه ـــــٍذ قــلــبــي ن ــــا خ م

وجاء في البيت السادس قوله )بوقذلة مستهلة( والقذلة في لهجة أهل 
املرأة، وهي فصيحة، فلقد جاء في  ُمقدمة رأس  الشعر في  اإلمارات تعني 

لسان العرب:
الَقَذال: ِجماع مؤخر الرأس من اإلنسان والفرس فوق فأس القفا، واجلمع 
اْقذلة وُقُذل. ابن األعرابي: والَقذال ما دون الَقَمحُدوة ما أشرف على الَقفا من 

عظم الرأس والهامة فوقها، والَقذال دونها مما يلي املََقذَّ.

واملَْقذول: املشجوج في َقذاله، ويقال: الَقذال َمْعقد الِعذار من رأس الفرس 
خلف الناصية. ويقال: الَقذاالن ما اكتنف َفأس الَقفا من عن ميني وشمال.

وقذال الفرس: موضوع ملتقى العذار من فوق الَقْوَنِس، قال زهير:
وَملْجُمنا، ما إْن ُينال َقذالُه

وال َقَدماه األرض، إال أَناِمُل
• من كتاب »النبطي والفصيح« لسالم الزمر

كنايات مالحية

)يباري احلظرة(
يبارى: يجمع األسماك التي اُصطيدت.

احلظرة: مصائد األسماك املبنية بالقرب من الساحل، واجلمع حظور.
والعادة  األسماك  احلظور جلمع  يذهب صيادو  »الثبر«  اجلزر  حالة  في 
أن احلظور تصطاد كميات وفيرة من األسماك في تلك الفترات فلم يكن في 
عنده  ملن  وقيل  احلديثة،  الوسائل  وبهذه  الكثرة  بهذه  مراكب صيد  اخلليج 
حظرة: )من قال بنى حظرة قال بنى حظ(، وهذا املثل فعالً مطبق على أرض 
الواقع ألن صيد احلظرة يختلف كثيراً عن الطرق األخرى في صيد األسماك.

والكناية: تورد بصيغة املفرد أيضاً وهي: »يباري احلظرة«.

فوه( )َيدَّ
يدفوها: أي رفعوا السفينة إلى اليابسة وعكسها )قلوها(.

أي رفعوا احململ )السفينة( إلى اليابسة.
ويطلق على الشخص الذي كان له نفوذ وكلمة مسموعة ثم ركنوه في 
الزاوية، مبعنى أنها زاوية النسيان، وهو أن ذلك الشخص فقد سمعته وأهميته 
في املجتمع، فلم يعد أحد يأبه له، أو يسمع كالمه أو يحترمه أو يذهب ليسلم 

عليه أبداً.

عبارات

هّبة
هي نوع من القوة، وتقال للشخص: »ما فيك هبّة وال فيك قوة«، أي إنك 

ضعيف البنية أو ضعيف احلال.

هب ريح
أدب عالمي

فران�شوا مورياك 

الفرنسي فرانسوا مورياك، في  ولد األديب 
الثامن عشر من أكتوبر 1952م، وعاش  اليوم 
الطبيعة  عشق  برجوازي،  عالم  في  مورياك 
وتربى في أحضانها، درس األدب بكلية »بوردو 
لآلداب« صادق كالً من بروست واندريه جيد.

مأل  بل  والدينية،  الروحية  القيم  عن  دافع 
حد  وصلت  وأخالقية،  إنسانية  مواقف  كتاباته 

مواقف مساندة  واتخاذه  واملغرب  للجزائر  بالده  احتالل  وقوفه ضد 
للمقاومة ضد االستعمار الفرنسي، وأي استعمار استخدم العنف في 

السيطرة على الشعوب. 
زت رواياته على فئات الطبقة الوسطى في مسقط رأسه بوردو.  ترَكّ
عكس تناوله ملوضوعي اخلطيئة واحلب في رواياته، معتقداته بوصفه 
نصرانيًا من طائفة الرومان الكاثوليك. كما تكشف رواياته عن أسرار 
عن  اإلنسانية،  واخلطيئة  والقدر  القضاء  وطبيعة  اإلنساني،  الوجود 
إميانه بأن الله عادل غفور. وتتميز رواياته بلغتها اجلميلة ذات البُعد 
النفسي. كان غزير اإلنتاج، فقد نشرت أعماله الكاملة في اثني عشر 
جزءاً باإلضافة إلى يومياته الضخمة ومن هذه األعمال )عقدة األفعى( 
و)صحراء احلب( و)قبلة األبرص( و)دروب البحر( وحصلت أعماله 
على الكثير من اجلوائز األدبية منها جائزة »األكادميية الفرنسية« عام 

1932 عن رواية »صحراء احلب«.
في 1939م بدأ مورياك كتابة سلسلة من املقاالت ُتعبر عن وجهة 
نظره في احلياة واألدب جلريدة »لو فيكارو«. وأعيد طبع هذه املقاالت 
العديد من  ا  أيًضّ على فترات أطلق عليها اسم جورنال. كتب مورياك 
املسرحيات منها، أسمودي )1938م(، اجلحيم فوق األرض )1951م(؛ 
ُجِمعت أشعاره حتت اسم دم آتيس )1940م(. وتضمنت كتاباته في 
املسيح  حياة  وهما:  السالم  عليه  املسيح  عن  مؤلَّفني  الذاتية  السير 

)1936م(؛ ابن اإلنسان )1958م(. 
وسام  منحه  والذي  ديجول  للجنرال  حميماً  صديقاً  مورياك  كان 
الشرف األكبر عام 1958. ومفتاح الدخول إلى عالم مورياك هو تعامله 
أحداث  ألغلب  التي كانت مسرحاً  مع األرض خاصة مدينة »بوردو« 
رواياته مما ساعده على تتبع خطوات أبطاله في سهولة ويسر ومن 
دون خوف من السير وراء الشطحات التي رمبا هدمت البناء الدرامي، 

وهذا ما أدى إلى صبغ رواياته باالجتاهات الواقعية.
في  جنح  مورياك  إن  طوزو«:  »جان  الفرنسي  الناقد  عنه  ويقول 
حتليل النفس البشرية في إطار روائي، لذا استخدم في الكتابة النثرية 
فكره  نفصل  أن  ميكن  وال  واملسرح،  كالشعر  متعددة  أدبية  أشكاالً 

السياسي عن أعماله.
القرن  أوائــل  في  تقليدي  بشكل  األدبية  حياته  مورياك  بدأ  وقد 
العشرين من خالل ديوانني شعريني أما روايته األولى »دماء نيس« فقد 

بدت فيها روحه الشعرية.
أما أشهر روايات الكاتب فهي »عقدة األفعى« التي جتلَّى فيها صراع 
عن  دائماً  اإلنسانية، وقد كان مورياك يبحث  املال واملشاعر  آخر بني 
جديدة  وصيغ  أشكال  خالل  من  وتطويرها  أعماله  لتجديد  وسيلة 
ومتميزة. ويؤمن بأنه على الروائي أن يبتكر الصيغة األدبية -الشكل- 
الذي سيميزه عن غيره من املبدعني. وكما كانت فرنسا دوماً هي الدولة 
األكثر حظاً في حصول مبدعيها على »جائزة نوبل«، فقد فاز مورياك 

باجلائزة عام 1952.
ورحل عن عاملنا في أول سبتمبر 1970م.
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tarekelshinnawi@yahoo.com

تخاصم اجلمال وموهبتها محدودة، ورغم ذلك فإن جنمات السينما يفرضن على مالمحها 
عني  بأن  االطمئنان  لهن  بأنها حتقق  يشعرن  حيث  الفيلم  في  تواجدها  املخرج 

املتفرج لن تذهب بعيداً عنهن وهكذا تنتقل من عمل فنى إلى آخر. 
أخذ عشرات من الفرص لكى ُيصبح جنماً كوميدياً، ولكن الناس لم تشعر به 
أبداً ولم ينجح فى انتزاع أي ضحكة طوال مشواره.. زمالؤه أصبحوا جنوماً وهو ال يزال محلك سر إال أن املفاجأة 
هي أنه ال يزال مطلوباً فى السوق ويحرص كل رفقاء الطريق من جنوم الكوميديا على أن ُتسند له أدوار بجوارهم 
ألنهم متأكدون أن وجوده سوف يؤدي إلى أن يتطلع املتفرج إليهم، فهو بالنسبة لهم مجرد سنيد ثقيل الظل، دوره 
احلقيقي هو تسخني اجلمهور لكي ينتظر طلتهم على الشاشة ، وهكذا يحتكرون مبفردهم كل »اإلفيهات« والضحكات، 

من املؤكد أنه مدين لتواجده على الشاشة إلى فشله الذريع طوال مشواره في اقتناص أي ضحكة.
أتذكر أن القدير »عادل أدهم« كان يواجه دائماً هذا املأزق فهو مبجرد أن ينطق بل وقبل أن ينطق احلوار يسرق 
كل جهودهم  ويبذلون  بجوارهم  ترشيحه  على  يتحفظون  النجوم  بعض  فكان  اخلاص،  الوهج  بهذا  املشاهد  عني 
إلقصائه عن الكادر ويبحثون عن املطفئني ليأنسوا بوجودهم.. في احلياة دائماً هناك تنويعات مماثلة عن صحفيني 
وإعالميني تتضاءل مواهبهم ولكنهم مرحب بهم فى إطار معادالت متشابهة حتيل املوهبة إلى لعنة على أصحابها.   
يخلق الله الكائنات احلية ولديها قدرة على مقاومة كل أسباب الفناء.. نرى عادة أسلحة احلماية تتمثل في غطاء 
السلحفاة وسرعة أقدام الغزال وقدرة القرد على تسلّق األشجار، ولكننا في دنيا البشر قد نرى أسلحة الضعف التي 

حتيل كل أسباب الفناء إلى عوامل دافعة للبقاء!
في دنيا اإلبداع مثالً، قد يعتقد البعض أنه كلما ازدادت كفاءة املمثل أو الكاتب أو املخرج كلما أصبح مطلوباً أكثر 
في السوق الفني، ومع األسف هذا ال يحدث دائماً.. لو تتبعت مثالً ما يجري في عالم املسلسالت ستكتشف أن 
املخرج املطلوب في السوق هو أوالً املطيع للنجم الذي ينفذ فقط أوامره وال يقول له »مب« وهو ثانياً القادر على إجناز 
وتصوير عدد أكبر من الدقائق في اليوم، وهكذا ظهر في سوق الدراما تعبير »بريزة« وتعني تصوير 10 دقائق 
و»صفيحة« البريزة وهي 20 دقيقة في اليوم، ولهذا فإن األقل إبداعاً واهتماماً بالتفاصيل هم القادرون على التحّول 
ر على اختيار  إلى أتباع للنجوم والنجمات ولشركات اإلنتاج، وهم املطلوبون أكثر.. قد تكتشف أن جنماً كبيراً ُيصِّ
مخرج ما لكل أعماله الفنية فتعتقد للوهلة األولى أن هذا املخرج يحقق له أعلى درجات اإلبداع وبينهما توافق فني 
وكيميائية إبداعية بينما النتائج على الشاشة تقول شيئاً آخر وكواليس هذا املسلسل تؤكد أن النجم هو الذي كان 
يوّجه املخرج وأن الوظيفة احلقيقية له هي تنفيذ تعليمات النجم ..هذه هي مثالً شروط كل من »محمد سعد« و»أحمد 

مكي« في اختيار املخرج!!
جناح وجه جديد عبر الشاشة قد يؤدي إلى استبعاده من املشاركة في التمثيل أمام جنم يرى أنه من املمكن أن 
يسرق منه الكاميرا، بينما إذا تأكد أنه غير قادر على املنافسة فإن هذا وحده كفيل بأن يتيح له املزيد من األدوار.. 
الفنانة القديرة »كرمية مختار« قبل 5 سنوات تألقت في دورها »ماما نونة« في مسلسل »يتربى في عزو« منذ ذلك 

احلني وهى ال جتد مساحة درامية في عمل فني آخر يستوعب كل هذه الطاقة التعبيرية.
في كل املجاالت متنح املوهبة قوة لصاحبها، متكنه أن يقول »ال« في وجه منتج أو مخرج أو جنم جائر، بينما 
عدميو املوهبة يدركون أن قوتهم احلقيقية تأتي من قدرتهم على اخلضوع بال أي شروط مسبقة سوى اإلمعان في 

حالة اخلنوع.     
إنه زمن اخلفوت وتضاءل املواهب، وهكذا أصبح هؤالء الضعفاء في ُمقدِّمة الكادر وسالحهم هو قوة الضعف، 

فالبقاء ليس دائماً لألقوى.. أحياناً يصبح لألضعف!!

عندما يصبح البقاء لألضعف! 

شيء
في
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ال طوابير انتظار وال مشكالت حقائب السفر وال 
ببساطة شديدة  الوصول..  أو  اإلقالع  تأخر وقت 
أنت متتلك وقتك وراحتك في السفر اجلوي.. ولكن 
هذا الترف يحتاج مليزانية ضخمة بالطبع.. وخاصة 

عندما نتحدث عن الطيران اخلاص!
وفي هذه الرحلة نتعرف عن كثب على هذا العالم 
السحري املميز ونحلق بأحالمنا فوق السحاب فقد 
تتاح لك الفرصة يوما ما السفر بطائرتك اخلاصة.. 

فكن مستعداً!
ولكن ملاذا يحتاج البعض إلى طائراتهم اخلاصة؟ 
رجل األعمال راشد علي الضنحاني غالباً ما يلجأ 
يفضل  وهو  لسفره،  خاصة  طائرة  استئجار  إلى 
الطائرة اخلاصة على الطيران التجاري، والسبب أن 
املال، »فالوقت مهم جداً  وقت رجل االعمال يعني 
و الصفقات الهامة التنتظر أحداً نتيجة تأخر رجل 
األعمال عن العرض والطلب، لذلك فالوقت بالنسبة 

لهذه الشريحة هو االستثمار احلقيقي«.
ويضيف الضنحاني: أن اإلجراءات املعقدة اآلن 
للسفر في املطارات من تأخر في قطع التذاكر وعدم 
رجل  فيها  يريد  التي  األيام  في  حجوزات  وجود 
األعمال السفر وزحمة املطارات وعدم اخلصوصية 
كلها أسباب تدفع إلى الهروب إلى »جنة« الطائرات 

اخلاصة. 
يفضل  األعمال  رجــال  بعض  أن  إلــى  ويشير 
التطورات  آخر  ملناقشة  مستشاريهم  مع  السفر 
حلظة بلحظة في عالم املال املتغير وخاصة رجال 
الكبيرة وهؤالء  التجارية  املكانة  األعمال من ذوي 
كل  لرصد  املستشارين  من  فــرق  لديهم  تكون 
حركات السوق والسفر مع هؤالء في الطيران العام 
الطائرة،  في  أماكن  إيجاد  حيث  من  مشكلة  يعتبر 
إضافة إلى صعوبة إيجاد تذاكر في الوقت املناسب 
ألن  الهبوط،  عند  املناسب  املطار  اختيار  وصعوبة 

ترف خاص 
.. على ارتفاع 30 ألف قدم

حتقيق: الرا الظرا�سي 
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الطيران  لشركات  مسبق  ببرنامج  متقيد  اجلميع 
العامة.

الختيار  احلقيقي  الهدف  إن  الضنحاني:  وقال 
هو  اخلاصة  الطائرات  في  السفر  األعمال  رجال 
توفر هذه الرحالت على مدار 24ساعة في سبعة 
أيام دون التقيد بجداول شركات الطيران التجارية 
العادية، وهذه الطائرات تكون جاهزة حتت تصرف 
الثري أو رجل األعمال من دون قيد أو شرط مما 
يشعر هذه الطبقة بسهولة وانسيابية احلركة ومتعة 

السفر، وهذا بالطبع مقابل الكثير من املال. 

دلع الأثرياء 

رجل األعمال السعودي خالد عبد الله السدحان 
يرى أن سبب تعلّق األثرياء ورجال األعمال العرب 
الطبقة  هــذه  أن  إلــى  يعود  اخلاصة  بالطائرات 
بالسفر  نفسها  تدليل  على  ــادرة  ق االجتماعية 
بالطائرات اخلاصة بهدف االستمتاع باخلصوصية 
أقل وقت  الدنيا في  واحلرية والتنقل بني عواصم 
نوعية  تعرف  الفئة  فهذه  تكلفة،  بأعلى  وبالطبع 
ثمناً  يدفعون  لذلك  للسفر،  التي حتتاجها  الوسيلة 
ومتسكهم  لراحتهم  وإمنــا  للطائرة  ليس  باهظاً 
بنوادي  أعضاء  فهم  جداً،  ترفيهية خاصة  بعادات 
بالطائرة  السفر  إن  نقول،  أن  ميكن  لذلك  الترف 
اخلاصة هو نوع من »الدلع« الذي يستحقه رجل 
األعمال الثري ويعتبره مكافأة لنجاحاته التجارية.

األعمال  رجــال  بعض  أن  السدحان  ويوضح 
من  كنوع  اخلاصة  الطائرات  باستخدام  يفكرون 
التوفير، فاستئجار طائرة خاصة أفضل من سفر 
الطيران  أعمال وأصدقائه وطاقمة في  عائلة رجل 
العادي في فئة الدرجة األولى، ويوضح قائالً: »إذا 
وثمن  شخصاً   30 من  تتكون  عائلة  هناك  كانت 
درهم  ألف   20.000 األولــى  الدرجة  في  التذكرة 

وهذه  درهم  مليون  النصف  فوق  التكلفة  ستكون 
التكلفة يفضل فيها تأجير طائرة تضم كل العائلة 
في مكان واحد بدل التشتت في املطارات، ألن كلفة 
إيجار الطائرة في الساعة تتراوح في الغالب بني 8 

إلى 10 االف دوالر «.

ترف جوي   

ولكن كيف ينظر الطيارون العاملون في الطيران 
اخلاص إلى عملهم؟  

شركة  في  يعمل  الذي  علي  آل  عيسى  الطيار 
اخلاص  الطيران  إن  يقول  جيت«  »رويــال  طيران 
سواء  حٍد  على  والطيار   للمسافر  مختلفة  متعة 
ويتابع قائالً: »في الغالب تتنوع الطائرات اخلاصة 
أقود  فأنا  الترفيهية،  وإمكانياتها  أحجامها  حسب 
تصميمها  مت  ولكن  شخصاً  لـ170  تتسع  طائرة 
الراحة  نسبة  لرفع  فقط   50 لــ  مريحة  لتكون 

والترف فيها«. 
وقبل ذلك كان عيسى طياراً في شركات الطيران 
التجارية، إال أنه آثر االنتقال للطيران اخلاص، ألنه 

يحب التحليق في كل األوقات كما قال.
ويقود الطيار عيسى آل علي طائرة يصل سعرها 

إلى 90 مليون دوالر، مشيراً إلى أن شركته ال تبيع 
ورجال  لألثرياء  فقط  تؤجرها  وإمنــا  الطائرات 

األعمال.  
الــدورات  من  بالعديد  »التحقت  قائالً:  ويتابع 
اخلاصة بالطيران اخلاص من دورات أمنية ودورات 
عن بعض احلاالت احلرجة، بجانب دورات في فن 
التعامل حتى يكون طاقم الطائرة على مستوى راق 

في التعامل مع ضيوف الطائرة األثرياء«.
ويشير عيسى إلى أن الطائرات اخلاصة جتعل 
املسافر يحظى بالعديد من االمتيازات مثل: اختيار 
املطار الذي يهبط فيه وحصوله على أفضل خدمة، 
تصل  مسافة  إلى  املتواصل  السفر  خدمة  وتوفر 
بجانب كل  هذا  كاملة دون توقف،  7 ساعات  إلى 
في  الثري  يجدها  التي  واخلدمة  الترفية  مميزات 
جتنب  إلى  بالطبع  إضافة  جنوم،  اخلمس  فنادق 
فاليفترض  املطارات،  وزحام  احلجوزات  صفوف 
هنا من املسافر أن يأتي للمطار قبل املوعد بساعتني 
واليتحتم عليه تخليص املعامالت مثلما يحصل في 
الطيران التجاري، فقط عليه الرغبة في السفر حتى 
تتخذ شركة الطيران اخلاص كل اإلجراءات اخلاصة 

بالسفر وقت ما يريد العميل وحسب خط رحلته.

عيسى آل عليراشد الضنحاني  خالد عبدالله السدحان 
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مشاركون في »مهرجان الغربية الرابع للرياضات املائية«، الذي شهد إقباالً كبيراً، واستضافته مدينة 
»املرفأ« لتسعة أيام.

أحد األعمال الفائزة بجائزة »عبّر عن إبداعاتك« للتصوير الفوتوغرافي التي نّظمتها القيادة 
العامة لشرطة أبوظبي.  

»معرض غوغل العاملي للعلوم«.طالب إماراتي يستعد مع زمالء له لتقدمي مشروعاته العلمية ملسابقة 

زائر يتمعن في لوحات فنية مشاركة في 
»ملتقى الشارقة للخط العربي«. 

طبيبة 
إماراتية 

تالطف طفالً 
في مستشفى 

»اإلمارات 
اإلنساني 

امليداني« في 
العاصمة 

الصومالية 
مقديشو 

لعالج األطفال 
في املخيمات.

القافلة الوردية أثناء مرورها برأس اخليمة، وقد جابت القافلة إمارات الدولة 
للتوعية مبرض سرطان الثدي وتشجيع الفحص الدوري والكشف املبكر.

العبان يتنافسان في إحدى جوالت »بطولة أبوظبي العاملية حملترفي 
اجليوجيتسو«، التي شارك فيها أكثر من 700 العب من 50 دولة. 

)تصوير: عيسى راشد(.

أحد املشاركني في منافسات »رالي أبوظبي الصحراوي 2012«، الذي كان اختباراً حقيقياً 
لقدرات املتسابقني البدنية والذهنية.
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كل مسلم يحب أن يكون قدوته رسولنا الكرمي صلى 
الله عليه وسلم.

حبيبنا  يحبه  كان  ما  وفق  يسير  أن  يحب  وكلنا 
وقدوتنا سيدنا محمد »صلى الله عليه وسلم« فماذا كان 

يحب وماذا كان يكره.
اإلميــان  هو  رسولنا  يحبه  شــيء  أول  أن  سنجد 
)ولكن الله حبب اليكم اإلميان وزينه في قلوبكم وكره 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك ُهم الراشدون( 

احلجرات»7«.
البقرة  سورة  آخر  في  وتعالى  تبارك  ربنا  ويقول 

»آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه« البقرة 285.
ولإميان أركان ستة: اإلميان بالله ومالئكته وكتبه 

ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره.
وكانت قرة عينه »صلى الله عليه وسلم« في الصالة 
ولقد فرضت الصالة على عباد الله خمسني صالة كل 
يوم فإذا وزعناها على مدار اليوم جند أن كل عشرين 
الله سبحانه خفف  أن  لوال  كانت صالة  تقريباً  دقيقة 
عن املسلمني وجعلها خمس صلوات في العدد و الفعل 
وبقيت خمسني في األجر.قال »صلى الله عليه وسلم«. 
»يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم 
تبارك  اجلبار  فقال  عنا«،  فخفف  وأبدانهم  وأبصارهم 
وتعالى: »يا محمد، قال: لبيك وسعديك » قال: إنه ال ُيبدَّل 
القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، فكل حسنة 
بعشرة أمثالها فهي خمسون في أُم الكتاب وهي خمس 
إنهن خمس صلوات  يا محمد  »قال:  رواية  عليك.وفي 
كل يوم وليلة لكل صالة عشر فذلك خمسون صالة«. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع  رسول الله 
بباب  نهراً  أن  لو  أرأيتم  يقول:  وسلم  عليه  الله  صلى 
أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من 
فذلك  قال  درنه شئ،  من  يبقى  ال  قالوا:  درنه شيء؟ 
رواه  اخلطايا«.  بهن  الله  الصلوات اخلمس ميحو  مثل 

البخاري، ومسلم .  
اخلمس  »الصلوات  وسلم«  عليه  الله  »صلى  وقال 
واجلمعة إلى اجلمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 

بينهن إذا اجتنب الكبائر«.
وعندما تخاذل املسلمون، قام القرامطة سنة ثالثمائة 
وقتلوا كل من  باالنقضاض على احلرم  وسبع عشرة 
بغتة  احلرم  إلى  ورماحهم  بسيوفهم  واندفعوا  لقوه 
وأخذوا يقتلون كل من يجدونه في طريقهم إلى أن قتلوا 
الناس  وجعل  غيرهم  كثيرين  وخلقاً  جميعاً  املجاورين 
يلقون بأنفسهم في اآلبار ويفرون إلى رؤوس اجلبال 
خرج  قد  بالقرمطي  إال  شعروا  فما  السيف  من  خوفاً 
عليهم في جماعته يوم التروية فانتهب أموالهم واستباح 
قتالهم فقتل الناس في رحاب مكة وشعابها حتى في 
املسجد احلرام وفي جوف الكعبة، وجلس أميرهم أبو 

طاهر سليمان بن أبي سعيد اجلنابي - لعنه الله - على 
باب الكعبة، والرجال ُتصرع حوله في املسجد احلرام 
الناس  فكان  التروية،  يوم  في  ثم  احلــرام  الشهر  في 
ذلك عنهم  ُيجدي  الكعبة فال  بأستار  فيتعلقون  يفرون 
في  فيقتلون  ويطوفون  كذلك،  وهم  يقتلون  بل  شيئاً، 
الطواف ثم أمر القرمطي - لعنه الله - أن ُتدفن القتلى 
في  أماكنهم وحتى  في  منهم  كثيراً  ببئر زمزم، ودفن 
املسجد احلرام - ويا حبذا تلك القتلة وتلك الَضجعة - 
ولم ُيغسلوا ولم يكفنوا ولم يصل عليهم، ألنهم شهداء 
في نفس األمر، بل من خيار الشهداء، وهدم قبة زمزم، 
وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنها، وشققها بني 
أصحابه، وأمر رجالً أن يصعد إلى ميزاب الكعبة فأراد 
أن يقتلعه، فسقط على أم رأسه فمات لعنه  الله وصار 
امليزاب،  عن  ذلك  عند  اللعني  فانكف  الهاوية،  أمه  إلى 
ثم أمر بأن يقلع احلجر األسود، وجاءه رجل فضرب 
أين  األبابيل؟  الطير  أين  وقال:  يده  في  مبثقل  احلجر 
احلجارة من سجيل؟ ثم قلع احلجر األسود، شّرفه الله 
وكّرمه وعّظمه، وأخذوه معهم حني راحوا إلى بالدهم، 
وفي شهر ذي القعدة سنة تسع وثالثني وثالثمائة وبعد 
ثنتني وعشرين سنة ُرد احلجر األسود إلى مكانه في 
التركي خمسني ألف  البيت وقد بذل لهم األمير بجكم 
وقالوا:  يفعلوا  فلم  موضعه  إلى  يردوه  أن  على  دينار 
نحن أخذناه بأمر و ال نرده إال بأمر، من أخذناه بأمره 
على  وعلقوه  الكوفة  إلى  حملوه  العام  هذا  كان  فلما 
األسطوانة السابعة من جامعها ليراه الناس وكتب أخو 
أبي طاهر كتاباً فيه: إنا أخذنا هذا احلجر بأمر ورددناه 
الناس ومناسكهم. ثم  ليتم حج  أمرنا بأخذه  بأمر من 
أرسلوه إلى مكة بغير شيء على قعود ففرح املسلمون 

لذلك فرحاً شديداً.
الزمان سيأتي رجل من احلبشة يسمى:  وفي آخر 
عليه  الله  النبي»صلى  أخبر  كما  السويقتني«  »ذو 
حجراً  يقلعها حجراً  و  الكعبة  ويهدم  مكة  إلى  وسلم« 
الله عليه  الله »صلى  مبعوله ومجرفه فقد قال رسول 
احلبشة((  من  السويقتني  ذو  الكعبة  ))يخرب  وسلم« 
الله عليه وسلم«: »كأني به أسود أفحج  وقال »صلى 
بعده  تعمر  ال  خراباً  وسيخربها  حجراً«  حجراً  يقلعها 
من  ويجردها  حليتها  يسلبها  و  كنزها  ويستخرج  أبداً 
كسوتها كما أخبر النبي »صلى الله عليه وسلم« ))ثم 
تأتي احلبشة فيخربونه خراباً ال يعمر بعده أبداً وهم 

الذين يستخرجون كنزه((.
ورمبا يقع ذلك عندما ال يبقي في األرض أحد يقول 
الله الله كما أخبر بذلك النبي »صلى الله عليه وسلم« 
))ال تقوم الساعة حتي ال يقال في األرض الله الله(( 
دعاء  أو  بصالة  يستقبلها  أو  بالكعبة  يطوف  أحد  فال 
وال تعد للكعبة قيمة في نفوس الناس، قال رسول الله 

الراشدون

ي�سرنا ��ستقبال ��ستف�سار�تكم عن �أي �أمٍر من �لأمور �ل�سرعية، و�سيتوىل �لإجابة عنها �لدكتور عمر عبد �لكايف.

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

نذرت اأن اأ�صلي اإذا حدث اأمر ُمعني ومل اأحدد عدد الركعات، فتم 

اأويف  حتى  اأ�صلي  ركعة  فكم  اأنتظره  كنت  الذي  الأمر  اهلل  بحمد 

بالنذر؟

يرى الفقهاء في هذه املسألة رأيني:
الرأي األول يرى أصحابه أن من نذر صالة مطلقة يجزئه صالة ركعتني، 
مشهور  وهو  الشافعي،  عليه  نص  ما  وهو  واملالكية،  احلنفية  ذهب  هذا  وإلى 

مذهب أصحابه، وهو ما عليه مذهب احلنابلة.
واستدل هؤالء بأن أقل صالة وجبت بالشرع مقدارها ركعتان، فوجب حمل 
أوجبه  مبا  معتبر  نفسه  على  املرء  يوجبه  الذي  النُذر  ألن  عليه،  املطلق  النذر 

الشارع، فلزم ناذر الصالة مطلقاً صالة ركعتني.
وقالوا: إن الركعتني هما أقل ما يقع اسم الصالة عليه، فلزم الناذر اإلتيان 

بهما، وال يلزمه زيادة عليهما، ألن هذا الزائد لم يوجبه شرع وال لغة.
وأضافوا كذلك: أن الركعة الواحدة ال جتزئ في الفرض، فال جتزئ في النذر 

كالسجدة.
الرأي الثاني يرى من ذهب إليه أن من نذر صالة مطلقة أنه يجزئه أن يصلي 

ركعة واحدة.
وهذا قول آخر عند الشافعية ورواية عن أحمد بن حنبل. 

صالة  الوتر  فإن  ركعة،  الصالة  أقل  بأن  االجتــاه  هذا  أصحاب  واستدل 
مشروعة، وهو ركعة واحدة.
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إشراقات إيمانية

اإن الرا�سدين من امل�سلمني 

هم الذين يهتدون بهدي 

�سيدنا حممد »�سلى اهلل 

عليه و�سلم« وي�ستنون ب�سنته 

ويحبون ما كان يحبه 

ويبغ�سون ما كان يبغ�سه

»صلى الله عليه وسلم« ))ال تزال هذه األمة بخير 
فإذا ضيّعوا  تعظيمها  احلرمة حق  هذه  ما عظموا 

ذلك هلكوا(( احلرمة يعني الكعبة.
ولقد أحب النبي»صلى الله عليه وسلم« صاحب 
في  األلباني  رواه  فيما  قال  فلقد  ثالث،  خصال 
حتبون  كنتم  ))إن  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 
ثالث خصال: صدق  على  فحافظوا  ورسوله  الله 
احلديث، وأداء األمانة، وحسن اجلوار. فانظر لهذه 
اخلصال الثالث جتدها مقومات املجتمع السليم فما 
ُموّفقاً  كان الصدق في شيء إال كان شيئاً ناجحاً 
واحلفاظ على األمانة بأدائها هي حفاظ ليس على 
الدين فحسب وأوامره بل هو حفاظ على متاسك 
حقيقي  تأمني  فهذا  اجلــوار  ُحسن  أما  املجتمع، 
في  وسلم«  عليه  الله  »صلى  قال  حيث  للمجتمع 
حديث آخر: )والله ال يؤمن والله ال يؤمن، والله ال 
يؤمن قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي ال يأمن 

جاره بوائقه( .
يحب  وسلم«  عليه  الله  »صلى  النبي  وكــان 
التخفيف عن أمته وقال فيه ربنا: لقد كان رسول 
تعالى  الله  كما وصفه  عليه وسلم  الله  الله صلى 
أَنُفِسُكْم  ْن  مِّ في كتابه الكرمي: )لَقْد َجاءُكْم َرُسولٌ 
ْم َحِريصٌ َعلَيُْكم ِبامْلُْؤِمننَِي َرُؤوفٌ  َعِزيزٌ َعلَيِْه َما َعنِتُّ
ِحيمٌ( سورة التوبة: اآلية 128. فمن رأفته ورحمته  رَّ
وشفقته بأمته أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن 
يخفف عنهم من األعمال ما استطاع إلى ذلك سبيال، 

وذلك خوفاً من أن يشق أو يثقل عليهم .
بالتخفيف  يأمر  عليه وسلم«  الله  وكان »صلى 
عليه  الله  صلى  فقال  عليهم  والتيسير  الناس  عن 
وسلم: »يسروا وال تعسروا ، وبشروا وال تنفروا«. 

أخرجه البخاري.
ذلك ألن التنفير يصاحب املشقة غالباً وهو ضد 
وهو  غالباً  التسكني  والتبشير يصاحب   ، التسكني 
الله عليه  النبي صلى  التنفير وكان من عادة  ضد 
أيسرهما«  أخذ  إال  أمرين  بني  ُخيِّر  أنه »ما  وسلم 

أخرجه البخاري.
الدين  إن  يقول: »  عليه وسلم  الله  وكان صلى 
وقاربوا،  فسددوا  غلبه،  إال  أحد  يشاد  ولن  يسر 

وأبشروا .....« أخرجه البخاري.

وهو  العمل  يدع  وسلم  عليه  الله  صلى  وكان 
يحب أن يعمله خشية أن يفرض على الناس وعن 
ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: »إن كان رسول 
العمل وهو يحب  ليدع  الله عليه وسلم  الله صلى 
فيفرض  الناس  به  يعمل  أن  خشية  به  يعمل  أن 

عليهم« أخرجه البخاري.
ولقد متني »صلى الله عليه وسلم« أن يتوجه في 
صالته إلى الكعبة وليس إلى قبلة يهود »قد نرى 
ترضاها«  قبلة  فلنولينك  السماء  في  وجهك  تقلب 

»البقرة 144«. 
ولقد طهر صحن الكعبة من األوثان واألصنام 
التي كانت محيطة بها يوم فتح مكة السنة الثامنة 
من الهجرة وكان يشير بقضيب إلى األصنام وهو 
وزهق  احلق  جاء  »وقل  وجّل  عز  الله  قول  يتلو 

الباطل إن الباطل كان زهوقاً«. »اإلسراء 81«.
كان  أنه  وسلم«  عليه  الله  »صلى  عظمته  ومن 
تدعون  »إنكم  وقال  األسماء  من  القبيح  يحب  ال 
فحّسنوا  آبائكم  وأسماء  بأسمائكم  القيامة  يوم 

أسماءكم«. مسند أحمد.
يهتدون  الذين  هم  املسلمني  من  الراشدين  إن 
وسلم«  عليه  الله  »صلى  محمد  سيدنا  بهدي 
ويستنون بسنته ويحبون ما كان يحبه ويبغضون 
ما كان يبغضه »صلى الله عليه وسلم« ألنه القدوة 

و األسوة واملوحى إليه.
اللهم أجمعنا به في جنة الرضوان يا رب العاملني.
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علوم و تكنولوجيا

كاليفورنيا  بوالية  كارلوس  ســان  مدينة  في 
في  رينهوف  يانغ  هيو  الدكتور  يعيش  األمريكية 
منزله الريفي التصميم، وفي سقيفته يقع مقر شركته 
بالتقنية  املتخصصة  بايوساينسيس«  »فيروكني 
بامللفات وأكوام من  السقيفة متتلىء  احليوية. هذه 
العلمية  والبوسترات  اخلرائط  من  والكثير  األوراق 
جهاز  إلى  إضافة  الثالثة،  ألطفاله  وصور  والطبية 
تتعلق  وبرامج  مــواد  تضم  ــراص  وأق كومبيوتر 

بالتقنية احليوية.
الدكتور رينهوف في أن يحّول منزله  لقد جنح 
إلى شركة يعمل بها سبعة موظفني ميارس معظمهم 
بدورهم العمل من منازلهم، إضافة إلى وجود نحو 
الشركة في  مع  يتعاملون  ومتعاقداً  ستني مشترياً 
مجال الشراء أو تزويدها بالعديد من املواد الطبية 

والدوائية.
قام  الطبي،  املجال  في  وخبير  كطبيٍب  وبصفته 
العام  منذ  الشركة  تلك  بتأسيس  رينهوف  الدكتور 
2007، والتي تخصصت في مجال التقنية احليوية، 
والتي خالل تلك السنوات القالئل حققت الكثير من 
دوالر  مليون   27 مبلغ  جمع  من  ومتكنت  النجاح 
مكَّن مستثمرين لتطوير عقار الى مرحلته الثانية من 

التجارب السريرية.
وميكن القول: إن الشركات ذات التكلفة املنخفضة 
في هيكلها مثل شركة »فيروكني« – بعكس الشركات 
الدوائية التقليدية التي ميكن أن تصرف مئات ماليني 
على  بقدرتها  تتميز  ما-  عقار  لتطوير  ــدوالرات  ال
أمراضاً  تستهدف  خاصة  عقاقير  وتطوير  التنويع 
مهملة أو نادرة. وألنها شركة صغيرة متكنت مثالً 
»تايوغا فاراماسيتكال« في سان دييغو  من تطوير 
عقار ملعاجلة متالزمة األحشاء املتهيجة وهو العقار 
الذي قرر عمالق الصناعة الدوائية »ميرك« التخلي 

عنه في إطار استراتيجيته البعيدة املدى.
في  طرحه  »فيروكني«  تعتزم  الــذي  العقار  إن 
السوق بحلول العام 2015 يهدف إلى عالج املصابني 
الدم الفطرية، والذين يعتمدون حالياً  بأمراض فقر 
وحتدث  للعالج.  املتكررة  الدم  نقل  عمليات  على 
و»الثالسيميا«  »املنجلي«  الدم  فقر  مثل  أمــراض 
بسبب حتول جيني مينح مقاومة املالريا عبر حاملة 

جينية منفردة في أفريقيا والشرق األوسط وآسيا.
أما األشخاص الذين يحملون نسختني من اجلينة 
تقدمي  على  القدرة  إلــى  يفتقر  دمهم  فــإن  ذاتها، 
األوكسجني الكافي. ويصاب األطفال عادة باملرض 
بسبب تعّرض أعضائهم لالختناق ببطء. والوسيلة 
الوحيدة للنجاة والبقاء  على قيد احلياة تتمثل في 

احلصول على الدم عن طريق نقله.
ويقول دكتور إيلي نوفيلد رئيس قسم الدم في 
يشارك  والذي  »بوسطن«،  في  األطفال  مستشفى 
في العديد من االختبارات التي تقوم بها شركة 
»فيروكني«: إنه لسوء احلظ يتم نقل كميات 
إضافية من احلديد خالل عملية نقل الدم، 
مما يؤدي إلى إصابة الناس بالتسمم.
ويضيف قائالً: »إننا كمخلوقات 
من  كبير  بشكٍل  نتنافس  بشرية 
احلديد  على  احلــصــول  أجــل 
ــدم  ــي مــجــرى ال ــكــافــي ف ال
لم  إننا  وحيث  بنا،  اخلاص 
نقم بتطوير وسيلة للتخلص 
أن  إال  السموم،  تلك  من 
هنالك حاجة لتلك األعضاء 
تستطيع  التي  الُكالبية 
من  الزائدة  املــواد  انتزاع 

الدم«.
أن  من  نوفيلد  وُيحذر 
األدويــة  من  العديد  هناك 
الــواليــات  فــي  املستخدمة 
بشكل  تؤثر  والتي  املتحدة، 
العديد  على  وُمــدمــر  سلبي 
اإلنسان مثل  من أعضاء جسم 

الكليتني والكبد واألمعاء.
باملائة   20 حوالي  أن  يرى  كما 

من مرضى فقر الدم ال يتم تقدمي اخلدمات املناسبة 
لهم، خاصة تلك املتعلقة بتنقية الدم الذي ُينقل إليهم، 
وقد يصل عدد هؤالء في الواليات املتحدة إلى املئات 
فقط، إال أنهم ينتشرون باآلالف في مناطق مختلفة 
من العالم، حيث يزداد هذا العدد في الدول الفقيرة، 
والتي تتمتع ببنية حتتية طبية قادرة فقط على إنقاذ 

مرضى فقر الدم في مراحل الطفولة فقط.
الكبرى  الدوائية  الشركات  لدى  يكون  ال  وعادة 
الضحايا  ملساعدة  عقار  إنتاج  في  والرغبة  احلافز 
أن  إال  اجليني،  الدم  فقر  من  يعانون  الذين  الفقراء 
مثل  صغيرة  شركات  على  ينطبق  لم  األمــر  هذا 
ما  حٍد  إلى  تقوم  أن  استطاعت  والتي  »فيروكني«، 

مبهام الشركات الدوائية الكبرى.
هذه  في  فرد  »كل  رينهوف:  الدكتور  ويقول 
الشركة يقوم بالكثير من املسؤوليات املوكولة إليه، 
سعة  بتحديد  املثال  سبيل  على  جميعاً  نقوم  حيث 
املرضى  التي يحتاج  الكبسوالت واألقراص  وحجم 
لتناولها، وحتديد عددها وهل من األفضل أن يتناول 
املريض أربع كبسوالت صغيرة أم ثالث كبسوالت 
الكبسوالت،  لتلك  املناسب  اللون  هو  وما  كبيرة، 
واألطباء  الشركة  إدارة  بني  تنسيقاً  هنالك  أن  كما 
واملمرضني حول ما يحتاج إليه املرضى والقرارات 

املطلوب إصدارها«.
والصغيرة  الفرعية  الصناعات  أن  الواضح  ومن 
االزدهــار  في  آخــذة  احليوية  بالتقنية  املرتبطة 
واالنتشار، حيث تتميز الشركات الصغيرة احلديثة 
بقدرتها على التعامل مع شبكات »اإلنترنت« وسهولة 
التي  تعاملها مع املشترين واملتعاقدين واملؤسسات 
تزودها مبا حتتاج إليه من مواد مختلفة تدخل في 

صناعة األدوية.
الدكتور  فــإن  »فــيــروكــني«  شركة  حــال  وفــي 
التقنية  الستغالل  مساعديه  مع  يجتهد  رينهوف 
احليوية من حوله إلنتاج األدوية املناسبة ومحاربة 

األمراض بشكل متواصل وفّعال.
التقنية احليوية  أن معظم شركات  ومن املالحظ 
في الواليات املتحدة وكندا هي شركات صغيرة أو 
متوسطة احلجم، حيث تضم عادة أقل من خمسني 
عديدة  مراحل  في  الشركات  تشترك  وقد  موظفاً، 
والتطوير  البحث  مثل:  املنتجات  تطوير  مراحل  من 
امليدانية واإلنتاج والتصنيع واالستغالل  والتجارب 

التجاري والتسويق.
د جناح تلك الشركات الطبية الصغيرة أهمية  ويجسِّ
معاجلة  في  واستخدامها  احليوية  التقنية  استغالل 
الكائنات احلية والتعامل معها بشكل يحقق أقصى 
استفادة منها صناعياً وزراعياً، وبالتالي اقتصادياً، 
وذلك عن طريق حتسني خواصها وصفاتها الوراثية، 
وهذا األمر ينطبق على كل الكائنات احلية باستثناء 
اإلنسان، ألن الوضع يختلف نسبياً بالنسبة للبشر 

ألنهم هم املستفيدون وليس املُستفاد منهم.

�سركات �سغرية تن�سط يف �لتقنية �حليوية لتعوي�س 

عزوف �لكبار عن تطوير �أدوية �لفقر�ء.

ترجمة: د. ح�سن توفيق

مهمة نبيلة
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عزيزي القارئ.. نضع بني يديك سؤالني أجب عنهما بالشكل 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

ال�شوؤال الأول وجائزته : قلم فاخر

ن �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان  ٭ يف �أي عام د�سَّ

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �ملوقع �لإلكرتوين 

»لهيئة �لإمار�ت للهوية«؟ 

- مايو 2006   -مايو 2008   - مايو 2010

ال�شوؤال الثاين وجائزته : قلم فاخر

٭ ماذ� يق�سد ب� »�خلالبة« يف �لثقافة �لزر�عية لدولة �لإمار�ت؟

الفائز بالسؤال األول العدد »496«
عفرة �ملهريي

الفائز بالسؤال الثاني العدد »496«
عمر �سيف �لنيادي

حل مسابقة العدد »496«
حل السؤال األول:  في أبريل  عام 1962

التي يكثر في قاعها احملار الذي  الثاني: هي املغاصة  حل السؤال 
يحتوي على اللؤلؤ.

كوبون ال�شوؤال الأول العدد )497(

كوبون ال�شوؤال الثاين العدد )497(

مسابقة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل

حتتوي هذه �ل�سبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�سم

�إىل 9 خانات �سغرية. هدف هذه �للعبة ملء �خلانات بالأرقام �لالزم��ة من 

1 �إىل9، �سرط عدم تكر�ر �لرق��م �أك��ث���ر من مرة و�حدة يف كل مرب���ع كبري 
ويف كل خط �أفقي وعمودي.

سودكو

1 9 7 3

3 1 2 6

7 8 9 4

8 9 4

2 4 3 6 9

6 4 7

2 1 4

1 4 5

5 6 3 1 9

نزهة

�أجب عن مر�دف ومعاين �لكلمات

 حول مركز �لد�ئرة �قر�أ كلمة مطلوب معرفتها.

المثمن

1- خبر.
2- إنصاف.

3- يضع خلسة.
4- أبو البشر.

5- غفر.
6- نرشد.

7- عدو سريع.
8- مدينة سعودية.



ما هي
مشكلتك؟

هذ� �لباب هو خدمة تقدمها 

»999« لقر�ئها �لذين لديهم 

�أ�سئلة �أو ت�ساوؤلت عن 

�جلو�نب �لنف�سية �لتي ميرون 

فيها وكذلك لتثقيف �لقارئ 

باجلو�نب �لنف�سية

 للحياة �لأُ�سرية و�لعملية.

اإعداد: اأماين اليافعي

د. كرمية أحمد آل علي د. محمد أبوالعينني

مزاجي

ر! معكَّ
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توجهنا بهذا السؤال إلى الدكتورة كرمية أحمد 
آل بوعلي املتخصصة في األمراض النفسية فأفادت 
املزاج يعد حالة من حاالت االضطرابات  ر  أن تعكُّ
في  يتسبب  نفسي  مرض  وهو  القطب،  الثنائية 
إصابة الفرد بحالة من االكتئاب تتخللها فترات من 
املصاب  يقوم  وقد  املستمرين،  والضحك  االبتهاج 
في تلك احلالة ببعض التصرفات الطائشة من دون 
تنتج  قد  التي  بالعواقب  مباالة  أو  تركيز  أو  وعي 

عنها.
وأكثر األشخاص إصابة به هو املراهق، وأحياناً 
قد يتطور مع الشخص وذلك مع تقدم العمر ورمبا 
يدفعه إلى ممارسة بعض السلوكيات املدمرة، منها 
إدمان الكحول أو املواد املخدرة، وقد يتأثر نشاطه 
وقد  ذلك،  جراء  من  الدراسي  ومستواه  الذهني 
يتسبب في اضطراب عالقاته االجتماعية واألُسرية 

وقد يجره ذلك إلى اإلقدام على االنتحار.
في  باملرض  اإلصابة  احتمالية  تزيد  أن  وميكن 
نفسي  بأي مرض  أو  به  والديه  أحد  إصابة  حالة 
تلك  في  االحتماالت  نسبة  تتراوح  حيث  مشابه، 
النسبة  باملائة، وتزداد تلك  إلى 30  احلالة بني 15 
لتصل إلى 75 باملائة في حالة إصابة الوالدين به، 
مضاعفة  في  فعاالً  تأثيراً  للجينات  فإن  وبالتالي، 
املراهق  تأثر  أن  كما  باملرض.  اإلصابة  احتمال 
اإلصابة  فترات  أحدهما في  أو  والديه،  بسلوكيات 
قد يكون سبباً كافياً لظهور األعراض نفسها عليه.

الأعرا�ض

الشخص  على  تبدو  التي  األعــراض  أهم  ومن 
باستمرار  مزاجه  تقلُّب  املتعكر  ــزاج  امل صاحب 
وتشتت ذهنه، وهذه األعراض تشير إلى اختالل في 
للجسم،  األساسية  والبدنية  الذهنية  الوظائف  أداء 
تتلخص  تطوراً  أكثر  صورة  األعراض  تأخذ  وقد 
في االكتئاب والفقد التام للتركيز وخلل في النشاط 
باملرض  اإلصابة  أعراض  تختلف  وال  اجلسماني. 
عند املراهقني منها عند الكبار، ولكنها تختلف كثيراً 
بعض  تصيب  التي  الهوس  حــاالت  أعــراض  عن 

األطفال.
وفي هذا النوع، يحدث تناوب بني نوبة االكتئاب 
أقل حدة من  االبتهاج، وهي  نوبة من  الكبرى مع 
أكثر  النوع  هذا  أن  ويعتقد  الطبيعي  غير  االبتهاج 
بهذا  املصابني  نسبة  وتبلغ  النساء.  في  شيوعاً 
بني  النسبة  في  طفيفة  اختالفات  مع   %5 املرض 
الشرائح البشرية املختلفة ويكون عدد النوبات في 
هذا النوع أكثر من النوع األول، ومتيل النوبات إلى 

التناقص مع تقدم العمر.
في  استخدامها  املُراعى  العالج  طرق  عن  أما 
ر املزاج أو ما يسّمى )االضطرابات ثنائية  عالج تعكُّ

القطب( فهناك أنواع مختلفة:
التي  األدويـــة  هــذه  ومــن  الــدوائــي:  العالج   -
تسّمى مثبّتات املزاج يجب أن يستعمل في العالج 
الكآبة،  في عالج  املستعملة  األدوية  إلى  باإلضافة 
ألن مضاّدات االكتئاب حتمل خطر توليد الهوس، 

القارئة ميساء علي 
من الشارقة تسأل عن 
األسباب التي جتعلها 
تشعر بأن مزاجها يكون 
معكراً في بعض األحيان 
وخاصة عند االستيقاظ، 
وفي أحياٍن أخرى 
تكون مفعمة بالتفاؤل 
واحليوية؟ 

ال  الّذين  القطب  الثّنائيّي  مرضى  لدى  بخاصة 
يأخذون مثبّت مزاج. 

طويلة  ــّدة  مل »الليثيوم«  ــالح  أم واستخدمت 
استعمال  مت  بعد  فيما  ولكنه  مبدئّي  كعالج 
في  للّيثيوم  كبدائل  و»اإلبيفال«  »الكاربامازيباين« 

حاالت كثيرة. 
أنواع  فيه  يستخدم  والذي  النفسي:  العالج   -
الّسلوكّي  العالج  مثل  النفسي  العالج  من  معينة 
املعرفّي وعالج اإليقاع الشخصي املتناسق وعالج 

التنظيم العائلي باإلضافة إلى الدواء.
وفي حالة فشل العالجات األخرى، يتم اللجوء 
إلى طرق أخرى كالّصدمات الكهربائيّة في حاالت 
أن  من  وبالّرغم  القطب.  الثّنائّي  الّشديد  االكتئاب 
أن  إال  الكبير،  تأثيره  أثبت  العالج  من  النوع  هذا 
األطباء ال يلجأون إليه اال كعالٍج أخير بسبب اآلثار 

اجلانبيّة والتّعقيدات املمكنة.
الوخز  مثل  الطبيعي  بالطب  وهناك طرق عالج 
باإلبر حيث أظهرت بعض األبحاث إمكانية امتالكها 

لبعض املزايا العلميّة. 

اأ�شباب اجتماعية 

حلاالت  االجتماعية  بالعوامل  أكثر  ولإحاطة 
ر املزاج، قمنا بطرح السؤال على الدكتور محمد  تعكُّ
جامعة  في  االجتماع  علم  قسم  رئيس  أبوالعينني 
اإلمارات العربية املتحدة الذي أفاد بأن تعكير املزاج 

طبيعته  عن  وابتعاد  بضيق  اإلنسان  شعور  هو 
ممارسة  في  الرغبة  بفقدان  وإحساسه  املعتادة 
إنها حالة نفسية وعصبية ومزاجية سيئة  حياته. 

تؤدي باإلنسان للتوتر.
كما يوجد فرق بني تعكر املزاج واالكتئاب فاألول 
مع  فيستمر  الثاني  أما  مرضاً،  يشكل  وال  مؤقت 

الفرد ويتطلب عالجاً نفسياً وطبياً.
االكتئاب  من  بكثير  وطأة  أخف  املتعكر  فاملزاج 
الذي يتسم باحلدة ويؤدي بصاحبه إلى أفعال غير 

منطقية.
ر املزاج ومنها: وثمة أسباب اجتماعية عديدة لتعكُّ
األسرة  على  تطرأ  حيث  األسرية:  األسباب   -
ثم  ومن  األسري  اجلو  توتر  إلى  تؤدي  مشكالت 
ر مزاج الشخص، وقد يكون ذلك بسبب سوء  تعكُّ

تصرف من الزوج أو الزوجة أو أحد األبناء.
العمل  توتر عالقات  املهنية: مبعنى  األسباب   -
سواء بني الرئيس ومرؤوسيه أو بني زمالء العمل، 
وقد يكون الشخص صاحب أعمال خاصة، فيتأثر 
مزاجه صعوداً وهبوطاً مع تغير أحوال الشركة أو 

املصنع أو املكتب الذي ميتلكه أو يديره. 
الصداقة  عالقات  تتدهور  حني  األصدقاء:   -

بينهم أو يروجون اإلشاعات عن بعضهم البعض.
تعكير  من  حتدثه  وما  العاطفية:  األسباب   -
للمزاج إذا لم تكن األمور على ما يرام بني الشخص 

ومن يرتبط به عاطفياً.
وهناك قلة قليلة من األفراد ممن جتد مزاجهم 
إما  هم  وهــؤالء  ــات  األوق من  الكثير  في  متعكراً 
أشخاص عصبيون غير قادرين على السيطرة على 
الالزم ال  أكثر من  أو حساسون  الغضب،  مشاعر 
يستطيعون تقليل حدة تأثرهم بكلمة عابرة أو حدث 

طارئ.
وميكن السيطرة على ذوي املزاج املتعكر بأكثر 
األمور  اإلنسان  يضع  أن  أهمها  ومن  وسيلة،  من 
املبادرة،  زمام  ميتلك  وأن  الصحيح  نصابها  في 
وال يجعل نفسه عرضة ملزاج اآلخرين، كما يفضل 
الرياضة  وممارسة  بالتنزه  النفس  عن  الترويح 
وممارسة الهوايات لالبتعاد عن األجواء املشحونة 

بالتوتر والتي تؤدي إلى تعكير املزاج.
وميكن لكل فرد في املجتمع أن يتجاوز ما يعكر 
مزاجه وكيفية التعامل مع معطيات احلياة اليومية 
بقدٍر من املنطق والعقالنية، وال ميكن أن نترك لكل 
فكثير  أمزجتنا،  لتعكير  الفرصة  وكبيرة  صغيرة 
مما يحدث ال يستحق »عكننة« الشخص وخروجه 
عن مزاجه املعتاد، لذا يجب على اجلميع أن يفكروا 
مبا هو إيجابي وأن يتعلموا من جتاربهم، وجتنب 
مع  اخلاطئ  والتجاوب  السريع  أو  الزائد  االنفعال 

املواقف. 
كما ويفترض من اجلميع أن يقللوا من التفكير 
التي ال أساس لها من الصحة،  السلبي والشكوك 
الهم واحلزن وتعكير  يجلب  اخلاطئ  التفكير  فهذا 
املزاج، فعلينا أن ننظر للحياة بشكل إيجابي وبنظرة 

متفائلة. 
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ل ميكن اأن نرتك لكل 

�شغرية وكبرية الفر�شة 

لتعكري اأمزجتنا، فكثري 

مما يحدث ل ي�شتحق 

»عكننة« ال�شخ�س

وخروجه عن مزاجه املعتاد
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عندما يتعّرض اجلسم إلى مخاطر صحية، فإنه 
في  وواضحة  مبكرة  إشــارات  ارســال  إلى  يعمد 
مراحل املرض األولية، وذلك لنبادر إلى العالج على 
الفور قبل أن يتفاقم الوضع. فإذا كنت تعاني من 
ُحرقة في املعدة كل ليلة، فهذا قد يكون إنذاراً مبكراً 
حلدوث نوبة قلبية، وإذا أصاب اإلصفرار أظافرك، 

فهذا يعني أنك قد أصبت بالسكري وهلم جرا.
ويقول النقيب دكتور عادل الرئيسي طبيب عام 
أبوظبي:  الطبية« في شرطة  اخلدمات  »إدارة  في 
تصيب  التي  الصحية  ــراض  األع من  عدد  هناك 
إن  مؤذية  األحيان  بعض  في  تكون  قد  اإلنسان 
تطورت، ولم يتم تشخيصها مبكراً من قبل الطبيب، 

الدليل أو اإلشارة لظهور مرض  فهي تكون مبثابة 
مزمن أو خطير، وكذلك قد تظهر نفس األعراض، ولكنها تكون غير مؤذية إن لم 
يحدث لها أي تطورات. ويدعو الدكتور الرئيسي األشخاص الذين تظهر عليهم 
أعراض صحية معينة إلى ضرورة استشارة الطبيب املختص على وجه السرعة، 

حيث تعد االستشارة املبكرة أهم خطوة لتفادي املرض وتبعاته.

عوار�ض مهمة

ويشير الرئيسي إلى أن هناك سبعة أعراض صحية في مجال الطب البد من 
األشخاص الذين يتعرضون لها عدم جتاهلها تفادياً لعواقبها الوخيمة في حال 

تطورت هذه األعراض وهي:
1- ألم الصدر: األلم الذي يشعر فيه املريض بأن قلبه يعتصر، قد يشير إلى 
أزمة قلبية، وفي هذه احلالة يجب على املريض أن يفتت قرص )أسبرين( ويضعه 

حتت لسانه، ثم يتصل باإلسعاف فوراً، وتشير »منظمة القلب األميركية« إلى أن 
النساء الالتي يعانني من نفس العرض، يشعرن بالغثيان وألم في منطقة البطن 

والصدر، أو الفك أو الرقبة.
2- صعوبة مفاجئة في النطق: أي صعوبة مفاجئة في النطق قد تكون إشارة 
حلدوث سكتة دماغية، لذا يجب التوجه للطوارئ فوراً، ومن العالمات األخرى 
للسكتة، طمس أو فقدان للبصر خاصًة في إحدى العينني، وشعور بالدوار بدون 

سبب واضح، أو حتى صداع مفاجئ.
في  أو  القرار،  اتخاذ  في  صعوبة  صاحبه  إذا  خاصًة  بسهولة:  البكاء   -3
التركيز، أو حتى تذكر األشياء، وإذا ما استمر هذا العرض ألكثر من أسبوعني، 

فيجب استشارة طبيب نفسي، ألنه دليل على إمكانية حدوث اكتئاب مرضي.
غير  بالتعب  إحساس  يصاحبه  والذي  بالظمأ،  الشعور  املزمن:  العطش   -4
السكري،  مبرض  اإلصابة  على  إشارة  تكون  قد  املتكررة،  وااللتهابات  املبرر، 
شديد  وتعب  وغثيان  بدوخة  اإلحساس  يبدأ  حني  بالسكري  املُصاب  واملريض 
يفضل أن يفحص مستوى السكر بالدم، حيث إنه من املمكن أن تكون هذه أعراض 
هبوط نسبة السكر، وفي هذه احلالة على املريض أن يشرب عصيراً محلَّى أو 

يأكل قطعة من احللوى.
التهاب  على وجود  البول دليالً  الدم في  البول: قد يكون  5- وجود دم في 
في الكلى أو املثانة، لكنه أيضاً من املمكن أن يكون دليالً على وجود شيء أكثر 

خطورة، كوجود حصوة في الكلى.
6- القروح غير العادية أو الكتل أو اآلفات اجللدية: وهذه األعراض قد تكون 
عالمات لوجود سرطان باجللد لذا يجب استشارة طبيب، خاصًة إذا كانت هذه 

اآلفات اجللدية غريبة الشكل أو اللون.
الذهاب  يفضل  مفاجئ،  مزمن  صداع  حدوث  حال  في  مزمن:  صداع   -7
للطوارئ، ألنه قد يكون عالمة لوجود التهاب باألوعية الدموية أو ورماً في الدماغ.

صحة

النقيب د. عادل الرئيسي

اإعداد: اأمرية الرئي�سي

ر..  7 إشارات لإلنذار الُمبكِّ
كيف نفهمها؟
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في
المقص

معل��ق ريا�س���ي

ما 
بالبارحة، فقبل 22 سنة من اآلن صعد منتخب اإلمارات  اليوم  أشبه 
املدرب  قيادة  حتت  إيطاليا  في  العالم«  »كــأس  نهائيات  إلى  األول 
البرازيلي زاجالو لتدور األيام والسنون وتتغير أجيال وأجيال، ويأتي 
اليوم املوعود وعلى حساب منتخب أوزبكستان ليحقق منتخب اإلمارات 
األوملبي إجنازاً تاريخياً غير مسبوق بتأهله إلى »أوملبياد لندن 2012« حتت إشراف 

املدرب اإلماراتي مهدي علي الذي قاد الكرة اإلماراتية إلجناز تلو إجناز.
يحظى منتخب اإلمارات األوملبي باهتمام وثقة كبيرين من قبل احتاد كرة القدم 
والشارع الرياضي، خاصة أنه يضم في صفوفه كوكبة من الالعبني املوهوبني الذين 
التصقت أسماؤهم بإحراز األلقاب والبطوالت والصعود إلى منصات التتويج منذ عام 

2004 حتى يومنا هذا.
فالبداية عندما فاز هذا اجليل »بكأس اخلليج للناشئني« في السعودية الذي يعتبر 
اللقب األول للكرة اإلماراتية على صعيد الفئات السنية، وتلى ذلك الفوز بلقب »كأس 
شباب آسيا«، وهو فوز غير مسبوق للكرة اإلماراتية على صعيد هذه البطولة ليتأهل 
إلى نهائيات كأس العالم للشباب في مصر، ويصل إلى أبعد ما كنا نتوقع ويخرج من 
الدور ربع النهائي لتلك البطولة، وتعود هذه الكوكبة لتفوز »ببطولة اخلليج للمنتخبات 
األوملبية 2011« في قطر، وأحرز فضية البطولة ذاتها في نسختها الثانية وفي »آسياد 
غوانزو« أحرز منتخب اإلمارات امليدالية الفضية بعد أن خسر في النهائي بصعوبة 

أمام اليابان.
أمام مستقبل  البطل، أصبحنا  املنتخب  لهذا  اإلجنازات  السرد في سيرة  بعد هذا 
مشرق للكرة اإلماراتية التي تبحث عن أبعد من إجنازاتها على مستوى الفئات السنية، 
فبهذه األسماء َكبُر سقف تطلعاتنا ليس فقط في »أوملبياد لندن«، ولكن ما بعد ذلك، 
خاصة أننا نتطلع بهذه األسماء التي أصبحت أرقاماً صعبة إلى أن نصل لنهائيات 
و»بطولة  قارياً  آسيا«  أمم  و»كأس  عاملياً  القادم  الهدف  2018«، وهو  العالم  »كأس 

اخلليج« القادمة إقليمياً.
لم ال، فالثقة في النفس تعزَّزت عند الشارع الرياضي بهذه األسماء التي ال تعترف 

إال باأللقاب والبطوالت.
وال يفوتني أن أوجه الشكر إلى كل املعنيني بكرة القدم اإلماراتية من أندية واحتاد 
على اهتمامهم الكبير بالفئات السنية، وهي الرديف احلقيقي للفريق األول وثقتهم في 
العنصر املواطن لقيادة هذه الفئات على مستوى األندية واملنتخبات، ألن مثل ما يقول 

د هذا االهتمام بتلك اإلجنازات السابقة. املثل )حالة الثوب رقعته منه وفيه(، وجتسَّ
فالكبير يبقى كبيراً والبطل يولد بطالً.

شكرًا أولمبينا!
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دائماً ما نردد بأن غياب اجلمهور هو أكبر سلبيات 
الدوري اإلماراتي، وأن اجلماهير هي الالعب األول 
والالعب رقم 12، ولطاملا بحثنا ونبحث عن أسباب 
ابتعاد اجلماهير عن املالعب وكيفية إعادتها إلثراء 

ال�شيف اإىل 25 % ب�شروط

لهذه  انتبهنا  لقد  اجلنيبي:  عبدالله  يقول 
على  األحيان  بعض  في  ــرت  أّث التي  اإلشكالية 

ــي بعض  احلــضــور اجلــمــاهــيــري خــصــوصــاً ف
املباريات اجلماهيرية التي يكون أحد أطرافها الِفرق 
فهدفنا  البطولة،  على  تتنافس  التي  أو  اجلماهيرية 
البطولة  هذه  متابعي  عدد  ــادة  زي زال  وما  كان 

الجماهير المفقودة
ن�سبة �حل�سور �جلماهريي يف �ملالعب ل تز�ل خميبة لالآمال

اإلثارة  نسبة  وزيادة  العبينا  وإرضاء  املسابقات 
واحلماس والندية، ومع كل هذه األسباب مجتمعة 
نرى أن جلنة دوري احملترفني واحتاد الكرة ما زاال 
التقسيمات  حسب  جماهيرنا  توزيع  على  يصران 

صاحب  للفريق  باملئة   90 نسبة  وهي  األوروبية 
وهي  الضيف،  للفريق  باملئة   10 مقابل  األرض 
نسبة غير عادلة وأّدت وتؤدي دائماً خصوصاًً مع 
األندية اجلماهيرية إلى تعّرضها للظلم حيث تبقى 

جماهيرها رغم كثرتها خارج املالعب، بينما الفريق 
صاحب األرض قد ال يتعدى جمهوره بضع مئات 
لكنه ُيعطى حصة األسد في مقاعد املدرجات فيما 
اآلالف من جماهير الفريق الضيف يتركون خارج 

االستادات.
ومباراة العني مع الشارقة كانت مثاالً لظلم هذا 
البند من الالئحة لبعض الفرق، وإسهامها في إعطاء 
صورة سلبية لدوري اتصاالت للمحترفني، والذي 
زيادة  بضرورة  اآلسيوي  االحتــاد  طالبنا  طاملا 
عدد املشجعني فيه، ألنه أكبر نقاط ضعف دورينا 
 »999« ملجلة  بد  ال  كان  لذلك  سلبياته،  أهم  وأحد 
جلنة  رئيس  نائب  اجلنيبي  بعبدالله  االلتقاء  من 
احملترفني للتعرف على رأيه بهذا اخلصوص، ورأي 
أصبحت  التي  القضية  هذه  في  األندية  مشجعي 

تؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على دوري احملترفني. 

حمجوز

الأ�سحاب �الأر�ض

حمجوز

الأ�سحاب �الأر�ض

حمجوز

الأ�سحاب �الأر�ض

حمجوز

الأ�سحاب �الأر�ض

حمجوز

الأ�سحاب �الأر�ض

حمجوز

الأ�سحاب �الأر�ض

حمجوز

الأ�سحاب �الأر�ض

حمجوز

الأ�سحاب �الأر�ض

حمجوز

الأ�سحاب �الأر�ض

خم�س�ض

للفريق �ل�سيف

هدفنا كان وما زال زيادة عدد 

اجلماهري واعتبار يوم املباراة 

يومًا عائليًا للمتعة

- عبداهلل اجلنيبي
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واعتبار يوم املباراة يوماً للمتعة ليس فقط للشخص 
لذلك  وأصحابه،  أوالده  مرافقة  بإمكانه  بل  نفسه 
املواطن  ليس  اجلمهور  الجتذاب  محاوالت  لدينا 
أغلب  في  احلال  هو  كما  واملقيم  الوافد  بل  فقط، 
دول العالم املتقّدمة كرّوياً. وللعلم فلقد غيّرنا نسبة 
الـ90 لصاحب األرض مقابل الـ10 في املئة للفريق 
الزائر، ولكننا طلبنا من الفرق التي تريد زيادة نسبة 
قبل  إبالغنا  املئة  في  الـ25  نسبة  حتى  ُمشّجعيها 
املباراة بأسبوعني على أقل تقدير، ونحن سنسمح 
ما  يعرفون  والكثير ال  ُمشّجعيها،  بزيادة عدد  لها 
حدث في مباراة الشارقة والعني، فنادي العني لم 
في  عدد جماهيره  زيادة  في  برغبته  بإبالغنا  يقم 
باإلمكان  يكن  لم  لذلك  املذكورة،  الزمنية  الفترة 
السماح ألكثر من 10 باملئة من جماهيره بالدخول، 
ولكننا غيرنا هذه اجلزئية من الالئحة بشرط واحد 
وهو إخبارنا برغبة النادي بزيادة عدد ُمشّجعية قبل 
فترة زمنية محددة، لذلك فإن جلنة احملترفني سعت 
وتسعى لزيادة عدد املشاهدين في املالعب وجعل 
مالعبنا جاذبة للجمهور في كل األوقات، لذلك فإننا 
أصبحنا ومنذ فترة نختار مباراة األسبوع، ونشجع 
مسابقات  في  للمشاركة  مبكرا  للقدوم  اجلماهير 
جلذب اجلمهور ونخصص لهم هدايا وجوائز قبل 
ساعتني من بداية اللقاء جلعل أجواء املباريات ممتعة 
وكأنها إجازة كروية لألسرة وليس للكبار فقط، بل 
عربية  من  املقيمة  اجلاليات  كل  الجتذاب  ونسعى 
اجلماهيري  احلضور  معدل  كان  وقد  وأجنبية. 

وارتفع  متفرج،   1500 هو  احتراف  سنة  أول  في 
في العام التالي إلى 1900 متفرج ليصل في العام 
 5000 إلى  رفعه  هدفنا  واآلن   ،4000 إلى  الثالث 
متفرج على أقل تقدير، فهدفنا تغيير األجواء العامة 
مما  والطرق  الوسائل  بكافة  املشّجعني  واجتذاب 
يزيد اإلثارة في دورينا، وكسب فئات جديدة من 
واملقيمني  اجلاليات  أفراد  من  املشجعني خصوصاً 
وجود  فإن  وبالتاكيد  القدم،  كرة  يعشقون  ممن 
يجذب  كبيرة  وأسماء  ُمتميّزين  ومدربني  العبني 

الكثير من أبناء هذه اجلاليات ملالعبنا.

دوري الإمارات غري اأوروبا!

املشّجعون اتفقوا على أن وجود ثغرات وعيوب 
الذهاب للمالعب.  تسهم في عزوف اجلماهير عن 
يقول:  ُمتعّصب  عيناوي  مشجع  الكعبي  محمد 
نترك أشغالنا وأعمالنا ونتبع فريقنا في  »معقولة 

كل اإلمارات وامللعب خاٍل من اجلماهير وما يدخلون 
أغلبنا، ويوم يدخلونا يخلونا في زوايا بامللعب ما 
تخلينا نستمتع باملباراة خلف املرمى أو في زوايا 
امللعب البعيدة، وبعد كل هذا يقولون )نبغي جماهير 
االحتاد  اجلماهيري(!!  احلضور  في  ومشكلتنا 
اآلسيوي يطالبنا كل يوم بزيادة عدد اجلماهير في 
بدأنا  منذ  الرئيسية  ضعفنا  نقطة  ألنها  املدرجات 
تنطبق  التي  اللوائح والقوانني  االحتراف، مش كل 
تنطبق  الكبيرة  وجماهيرها  ومالعبها  أوروبا  على 
في  جيدة  املائة  في   10 مقابل  الـ90  نسبة  علينا، 
الفريق صاحب  أوروبا، واملالعب ممتلئة بجماهير 
الفريق  األرض ومن حقهم يحددون عدد جماهير 
جماهيرنا  الشارقة  مباراة  في  معقولة  الضيف، 
بضع  من  إال  خاٍل  وامللعب  امللعب  خارج  باآلالف 
مئات، كيف نطور كرة القدم ومنأل املالعب وتفكيرنا 

ضيق ومحدود بالله عليكم؟!« 

دوري املتناق�شات 

البرتقالي  عجمان  فريق  ُمشجع  سعيد  خلفان 
العني  مباريات  باستثناء  إنه  نقول  »دائماً  يقول: 
والوصل ومباريات »الديربي«، فإن مالعبنا خالية 
من املُشّجعني، وهي نقطة ضعفنا الرئيسية حسب 
األندية  تنجح  وعندما  اآلسيوي  االحتاد  متطلبات 
في استقطاب هذه اجلماهير يكون مصيرها البقاء 
خارج امللعب بسبب جزئية صغيرة في الالئحة كان 
يجب أن ُنغيّرها منذ املوسم األول لالحتراف، فما 
الدوريات اجلماهيرية ال يصلح  لغيرنا من  يصلح 
عندنا، فنحن نرغب بوجود أكبر عدد من املشاهدين 
أنه  فبما  ُيشّجعونه،  الذي  الفريق  النظر عن  بغض 
إشغاله..  فيجب  امللعب  في  شاغر  مقعد  يوجد 
املدرجات  في  املتعة  يزيد  مملوءة  مالعبنا  وشكل 
وحتى خلف الشاشات. وأعتقد أن دوري احملترفني 
واألسماء  األجانب  الالعبني  بفضل  وأصبح  تطور 
اإلعالمي  والنقل  واملدربني  الالعبني  من  الكبيرة 
واالستمتاع،  املباريات  على حضور  يساعد  الرائع 

ولكن بحضور اجلماهير تكتمل املتعة«.

من حق النادي الَتمّتع بالأف�شلية 

عبيد سعيد حمد مشجع وصالوي يقول: »من 
حق الفريق املضيف أن تكون جلماهيره األفضلية.. 
صحيح النسبة غير عادلة، إال أنه من حق صاحب 
األرض أن تكون له األفضلية بغض النظر عن آراء 
فكلنا  ذلك،  في  »الفيفا«  أو  اآلسيوي«  »االحتــاد 
والوصل  كالعني  جماهيرية  فرقاً  هناك  أن  يعرف 
يزيد  املشجعني  من  قدر  أكبر  ووجود  والشارقة 
من متعة اإلثارة في دورينا، لذلك على جلنة دوري 
احملترفني أن تتوصل التفاق بني األندية، أو تفرض 
على هذه األندية السماح جلماهير الفريق املضيف 
بالدخول إذا وجدت مقاعد فارغة في امللعب.. حتى 
أن الالعبني ال يبدعون إال إذا تواجد اجلمهور وليس 
هناك أي مبرر ليظل هؤالء خارج امللعب مهما كان 

السبب«.

ملاذا ُيجل�شون جمهور ال�شيف يف الزوايا؟

يقول:  أهــالوي  ُمشّجع  عبدالله  سالم  سلطان 
املصيبة  العادلة..  غير  النسبة  في  ليس  »املصيبة 
نسبة،  بأي  الضيوف  نحن  أدخلونا  لو  حتى  أنه 
فإنهم يجلسوننا في أماكن تصعب فيها املشاهدة 
واالستمتاع باملباراة مثل منطقة وراء املرمى أو في 
اجلوانب الصعبة وذلك حتى ال نظهر وكأن أعدادنا 
يجمعون  بينما  األرض،  صاحب  الفريق  تفوق 
جماهيرهم القليلة في نصف االستاد لتبدو كثيرة. 
سنوات..  منذ  تنظف  لم  املقاعد  بعض  وهناك 
وبعدين  حلوة،  جلسة  وال  أكل  وال  ماء  واليوجد 
يقولون نبغي نزيد عدد اجلماهير، وليش جماهيرنا 
والكافتيريات  املطاعم  وين  املالعب،  عن  بعيدة 
اجلماهيري  احلضور  نسبة  ..تغيير  املتعة  وأماكن 
ضروري وأساسي لتحسني مستوى احلضور في 

دورينا«.

- عبيد �شعيد

من حق الفريق امل�شيف اأن تكون 

جلماهريه الأف�شلية

تغيري ن�شبة احل�شور اجلماهريي 

�شروري لتح�شني م�شتوى احل�شور 

يف دورينا

- �شلطان �شامل
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رفضت المحكمة العليا لالستئناف في إسبانيا الطعن المقدم من 
المحكمة  عن  الصادر  الحكم  فيجو ضد  لويس  المعتزل  البرتغالي 
الوطنية الذي يلزمه بدفع 2.4 مليون يورو كضريبة الدخل لألفراد 

عن السنوات 1997 و1998 و1999.
وكانت المحكمة الوطنية عام 2008 ألزمت العب فريقي برشلونة 
وريال مدريد السابق بدفع هذه المستحقات عن األعوام المذكورة.

وقدَّم فيجو إداري نادي إنتر ميالنو اإليطالي طعنا على الحكم 
أمام المحكمة العليا لالستئناف قبل أن ترفض األخيرة الطعن.

وكانت المحكمة الوطنية قد رفضت في قرارها طعن َقّدمه فيجو 
هذه  بدفع  ألزمه  الذي  اإلداريــة  االقتصادية  المحكمة  حكم  على 

األموال عندما كان العباً مع برشلونة.
كما ألزمت المحكمة العليا فيجو بدفع مصروفات القضية وقدرها 

ستة آالف يورو.

مليون   300 الروسي«  قلعة  محج  »آنجي  نادي  إدارة  وضعت 
يورو في خدمة العبها وُمدّربها المساعد البرازيلي روبرتو كارلوس 

لتطوير الفريق األول لكرة القدم خالل األعوام الثالثة المقبلة.
الملياردير  إن  اإللكتروني  إيلوستراتد(  )سبورت  موقع  وقال 
سليمان كريموف مالك النادي لديه مشروع طموح يسعى من خالله 

تأهيل فريقه للعب في دوري األبطال األوروبي.
الروسي ستكون  للنادي  الرئيسية  الوجهة  أن  الموقع:  وأضاف 
األرجنتيني  أسماء  أن  إلى  مشيراً  الممتاز  اإلنجليزي  ــدوري  ال
فرانك  واإلنجليزي  دروجبا  ديدييه  واإليفواري  تيفيز  كارلوس 

المبارد بين األسماء المطروحة.
آنجي  فريق  في  حالياً  عاماً(   38( كارلوس  روبرتو  ويلعب 
المدرب المساعد تمهيداً العتزاله كرة  بدور  الروسي ويقوم أيضاً 

القدم نهائياً. 

ريــــاضــة باألرقام

ق
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رئيس  نر  لم  العالم  دول  أغلب  في 
املدرب  مع  يجلس  ناد  إدارة  مجلس 
بعض  في  إال  االحتياط  والالعبني 
دليل  وه��ذا  العربية،  ال��دوري��ات 
مجالس  رؤساء  تدخل  على  واضح 
اإلدارات بقرارات املدرب وفي صلب 
عمله، واحلقيقة أود أن أُشيد باملدرب 
جوكيكا  جن��ران  لفريق  املقدوني 
رئيس  لتدخل  ورفضه  وشجاعته 
مهما  عمله  في  ناديه  إدارة  مجلس 
كان الثمن، وحتية لكل مدرب يحترم 

نفسه في كل دوريات العالم.

ذكريات المالعب
الرأس  صاحب  األسمر..  الفهد  خميس..  فهد 
عالقة  القياسية  باألرقام  تربطه  العب  الذهبية.. 
وطيدة.. فأنت إن ذكرت األرقام.. فالبد وأن تذكر 

اسمه.
الوصل  فريق  كابتن  مبارك  خميس  فهد  هو 
والمنتخب الوطني السابق وأحد أبرز نجوم الكرة 
الذهبية.. ألنه يعرف  الرأس  اإلماراتية.. صاحب 
األهداف  في تسجيل  المرمى ومتخصص  طريق 
المعلق  الكبير  األستاذ  عليه  واطلق  الصعبة.. 
الرياضي علي حميد لقب )الفهد األسمر( في أول 

موسم له مع الفريق األول.
بدأ رحلته مع كرة القدم مع فريق األشبال في 
الوصل في نفس  انتقل ألشبال  ثم  النصر  نادي 
الوصل  بنادي  األول  الفريق  مع  وشارك  العام 
لمدة سبعة عشر عاماً متواصالً، منذ عام 1980 
ثمان  على  خاللها  حصل   ،1997 عــام  وحتى 
بطوالت رسمية ليكون الالعب اإلماراتي الوحيد 
الذي حقق مع ناديه ثمانية ألقاب. كما نال فضالً 
عن ذلك لقب هداف الدوري 3 مرات في مواسم 
1984 )20 هدفاً( و 1985 )14 هدفاً( و 1989 

)14 هدفاً(. 
موسم  في  العرب(  )هــداف  لقب  أيضاً  نال 
1986.. وهو  الخليج( موسم  )هداف  و   ..1984
بشكل عام يعتبر أفضل هدافي الدوري اإلماراتي 
على اإلطالق إذ سجل 166 هدفاً مع فريق الوصل 
 7 في  »هاتريك«  وسجل  الــدوري  بطولة  في 
مناسبات، ليكون بذلك ملك »الهاتريك« اإلماراتي 

مشاركة مع زميله زهير بخيت.
الفهد  شــارك  الوطني  المنتخب  صعيد  على 
لعب  سنوات  تسع  لمدة  األبيض  مع  األسمر 

خاللها 82 مباراة دولية سجل فيها 37 هدفاً.
هدف  أول  تسجيل  لفهد خميس شرف  وكان 
خالل  ذلــك  حــدث  اإلمـــارات..  لمنتخب  عالمي 

 ،1985 عام  أبريل   19 في  العالم  كأس  تصفيات 
المملكة  منتخب  مع  اإلياب  مباراة  في  وتحديداً 
استاد  وعلى  الشقيقة..  السعودية  العربية 
لكرة  األسمر  الفهد  ارتقى  أن  يــوم  الــوصــل.. 
لتأخذ  الذهبية  عبدالرحمن محمد وحولها برأسه 
وتهز  الدعيع  عبدالله  السعودي  الحارس  يد 

الشباك وتهتز معها مدرجات النادي األصفر. 
الصداقة  دورة  في  خميس«  فهد   « شــارك 
بأبوظبي ودورات كأس الخليج أعوام »82 و 84 
أعوام  اآلسيوية  األمم  وفي   »90 و   88 و   86 و 
))84 و 88((.. والتصفيات األولمبية ))1987(( 
وتصفيات كأس العالم ))85 و1989((.. وبطولة 

كأس العالم عام 1990 بإيطاليا.
ونال لقب هداف دورة الخليج عام 1986 في 
البحرين والحذاء الذهبي من مجلة )الوطن العربي 

الرياضي( عام 1984.
تفتقد المالعب اإلماراتية لهّداف في وزن فهد 
وقدراته اإلبداعية، ففهد خميس سيظل أحد أروع 

هدافي الكرة اإلماراتية. 

آنجي الروسي يضعإلزام فيجو بدفع

 2.4 مليون يورو
 للضرائب في أسبانيا

 300 مليون يورو 
في خدمة روبرتو كارلوس
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ال االنتخابات  ــراب  ــت اق مــع 
واشتداد المنافسة في االتحاد 
االتحادات،  شيخ  الكبير.. 
عظم  واحــتــدام صــراع كسر 
)رغم الضحكات واالبتسامات 
و»الحّش«  الكاميرات(  أمــام 
الظهر  وراء  ــن  م والــغــيــبــة 
ــات.  األوق هذه  في  مسموحة 
انتخابات  فــتــرة  فهي  نعم، 
بعض  فيها  ــّوي  ــس ن ــدر  ــق ن
االستثناءات..المهم أن صاحبنا 

وفمه  قلمه  باستخدام  يقوم 
سبيل  فــي  وقلبه  وعقله 
الشخصيات  بعض  تلميع 
تحركاتها  على  والتركيز 

فــي كــل األوقــــات، بــل إنه 
ستصعب  األمور  أن  اإليحاء  يحاول 
دون وجود هذا االسم بالذات.. لذلك 
الجوخ  ومسح  المديح  قصائد  فإن 
تتردد كل يوم عشرات المرات.. نعم 
تحقيقات ومواضيع ومقابالت وحتى 
صفحات, بينما يحرم المنافسون من 
وتصريحاتهم  كتاباتهم  في  سطر 
ويميلون بكاميراتهم وأضوائهم لمن 
ُمسيَّر.  لمقاديرهم  وكأنه  أكثر  يدفع 
يقال والعهدة على الراوي اللي يعشق 
كشف المصائب واألخطاء والبالوي 
يدفع  مــن  كــل  يمدح  صاحبنا  ،إن 
الدفع،  المدح والتلميع بحجم  وحجم 
أزمة  في  فنحن  ضعيفة  فالرواتب 
المدخوالت  زيادة  يجب  لذلك  مالية، 
أحلى  االنتخابات  وفرصة  اإلضافية، 
ــذه األوقــــات.. ففي  فــرصــة فــي ه
يستعد  والمناصب  الكرسي  سبيل 
البعض لعمليات مضاعفة من تجميع 
األصوات والتربيطات وتحييد بعض 
فالكذب  الصعوبات،  وتذليل  العقبات 
األبيض مسموح في حدود،ألن أغلب 
وعوداً  النهاية  في  ستكون  الوعود 
طويلة  عمليات  وبعد  حدود،  بــدون 
بسكات،  الطبخة  تنطبخ  ومفاوضات 
حالوة  تأتي  بالمنصب  الفوز  وبعد 
ــارات  زي المنصب  على  الحصول 
مدفوعة  ورحالت  ومهمات  ودعوات 
األوقــات  عــن  النظر  بغض  الثمن 
صاحبنا  عن  يسمع  فمن  والزمن، 
أن  يعتقد  اإلعالم،  دور  عن  يتحدث 
ما يقوله هو أحلى كالم، بينما أعماله 
عكس األقوال وأفعاله فوق االحتمال.

في مشهد مؤسف كاد يتحول إلى شجار باأليدي
رئي�س جنر�ن ي�ستبك  مع مدرب فريقه خالل مبار�ة �لحتاد

من  الـ23  اجلولة  في  جنــران  مع  االحتــاد  مباراة  شهدت 
تشاجر  حينما  غريباً،  حادثاً  القدم  لكرة  السعودي  الدوري 
ُمّدرب جنران املقدوني جوكيكا هادجفسكي مع رئيس النادي 
املهندس صالح مريح، الذي كان موجوداً على مقاعد البدالء، 
وكاد الشجار يتحول إلى اشتباك باأليدي لوال تّدخل بعض 

اإلداريني.
ووقع احلادث قبل نحو عشر دقائق من صافرة نهاية اللقاء 
الذي آل إلى التعادل بهدفني ملثلهما، وبدا فيه أن رئيس النادي 
أخفقت في احلفاظ على  التي  املدرب  تغييرات  اعترض على 
تقدم الفريق بهدفني دون رد، فما كان من األخير سوى الرد 

بحّدة على رئيس النادي.

وُفهم من تعبيرات املدرب املقدوني رفضه التدخل في عمله من 
جانب رئيس النادي، وبدا واضحاً استياؤه وانفعاله الشديد 
التوتر  ينعكس هذا  أن  املمكن  التدخالت، وكان من  من هذه 
خارج امللعب على الالعبني في امليدان وُيفقدهم تركيزهم، لكن 

النتيجة ظلت على حالها وخرج الفريق بنقطة مهمة.
ويرى كثيرون أن املشهد برمته ُيسيء لكرة القدم السعودية 
األندية  رؤساء  تواجد  عن  للحديث  الباب  جديد  من  ويفتح 
واملسؤولني داخل املالعب خالل املباريات، وهو أمر ال يحدث 
العالم  في  عليه  املتعارف  من  إذ  السعودية،  املالعب  في  إال 
أن املسؤولني يجلسون في املدرجات ويتركون األمور الفنية 

كاملة للمدربني.
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من  فيه  وتعاني  بل  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  بحقوقهن  النساء  من  كثير  فيه  يطالب  الذي  الوقت  في 
العنصرية والتفرقة في مجتمعات تعلو فيها النبرة الذكورية، جتد املرأة اإلماراتية كل الطرق ممهدة لها للحصول على 
تلك احلقوق طاملا أنها أثبتت استحقاقها لها مبا متلكه من كفاءات أدبية وعلمية واجتماعية أهلتها ألن حتظى بذلك كله. 
األمر الذي جعل املرأة اإلماراتية تتبوأ أعلى املناصب في مختلف املؤسسات احلكومية محلية واحتادية، واملشاركة الفّعالة 
في القطاع اخلاص، ودفع بها منذ قيام الدولة للحرص على إكمال تعليمها حتى أصبحت نسبة تعليم اإلناث تفوق نسبة 

التعليم عند الذكور.
مناسبة حديثنا عن املرأة اإلماراتية وما حققته في الدولة من إجنازات، واملكانة التي تبوأتها، التصريح الذي أدلى به 
سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في املنطقة الغربية عندما حضر ورشة العمل التي نّظمها ديوان 
سموه عن » اخلطة اإلستراتيجية 2012 - 2016 لديوان ممثل احلاكم في املنطقة الغربية« والتي عقدت بفندق »تالل ليوا« 
خالل الشهر املاضي. فقد أشاد سموه باألداء العام للديوان ودعا إلى التعّرف على احتياجات املنطقة الغربية من خالل 
املبادرات التي تستهدف املجتمع واملتوافقة مع استراتيجيات حكومة أبوظبي. وأكد سموه أهمية التخطيط االستراتيجي 
كحجر أساس ألي مؤسسة ناجحة، واألهم من ذلك توجيهات سموه برفع نسبة توظيف اإلناث في املنطقة الغربية نظراً 

للدور املهم الذي تلعبه املرأة في خدمة املجتمع.
كلنا يعرف الطبيعة االجتماعية في املنطقة الغربية من اإلمارات، وما تنطوي عليه من حتفظات قد حتول دون عمل املرأة 
السيما في بعض التخصصات والوظائف، ال لشيء ولكن بسبب أعراف اجتماعية اعتاد عليها سكان املنطقة قد جتعلهم 
ينكفئون عن الدفع ببناتهم وسيدات املجتمع للمشاركة في مختلف القطاعات، لكن توجيهات سامية كالتي أطلقها سموه 
ستكون دافعاً ألهالي املنطقة لإحساس باملسؤولية ودفع بناتهم للعمل في مختلف املؤسسات واملشاركة في حتقيق 
إستراتيجية املنطقة الغربية التي ال ميكن أن تتحقق إال بسواعد أبنائها من الرجال والسيدات، والتي يفضلها اجلميع على 
االعتماد على غيرهم من الكوادر التي ميكن االستعانة بها في حال كانت كوادرنا الوطنية غير كافية، وغير قادرة على 

النهوض بجميع اخلطط املوضوعة.
هناك مجاالت ال تخفى على أي منا ال تنفع إال للمرأة للعمل فيها ألسباب عدة أهمها: أن العمالء واملراجعني هم من 
ل املرأة التعامل فيها مع املرأة على التعامل مع  فئات النساء كاملجاالت الصحية والتعليمية والقضائية ومجاالت أخرى ُتفضِّ
الرجل، ما يجعل رفع نسبة توظيف اإلناث في بعض  املؤسسات أمراً ملحاً ومهماً، السيما خالل املرحلة املقبلة بعد َتقّدم 

إجناز املشاريع التنموية في املنطقة الغربية.
رفع نسبة توظيف اإلناث في املؤسسات احلكومية في املنطقة الغربية حتٍد في هذه املنطقة وفي مناطق أخرى  مازال 
بعض املسؤولني يتحسسون فيها من وجود املرأة خوفاً من ارتفاع نسبتها وجتاوزها نسبة الذكور رغم النجاح الذي 
حققته املرأة، ولكن  هذا النوع من التحديات البد من مواجهته بقيادات تتفهَّم طبيعة املجتمع واحلقائق فيه، فهذا النوع 
من التفهم سيجعلها تستوعب ضرورة رفع نسبة اإلناث في مؤسساتنا، خاصة وأن املتعلّمات اجلامعيات منهن أكثر من 

الذكور، وستدفع بهن نحو حتسني أداء املؤسسات.
املعيار عند التوظيف والتعيني ال ينبغي االرتكاز فيه على »جنس« املرشح للوظيفة بقدر كفاءته وجدارته للوظيفة.

انطلقت توجيهات سموه في املنطقة الغربية لتؤكد من جديد أن املرأة اإلماراتية في عيون صنَّاع القرار، ونتمنى أن 
نكتب في هذه الزاوية قريباً عن نسبتهن في مؤسسات الغربية وغيرها من املؤسسات، ألننا بالفعل فخورون بها ومبا 
حققته من إجنازات.  فإذا كانت اإلمارات اليوم قد وضعت املرأة في منصب وزاري ودبلوماسي، وجعلت منها مديرة 
لدائرة ومؤسسات خدمية وأثبتت جناحها فال مانع من االستمرار في هذا النهج، طاملا أنه يخدم الدولة ويخدم أبناءها 

ويساعد في كفالة حقوقها.

اع الَقرار المرأة اإلماراتية في عيون ُصنَّ

ع�سو �سابق يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي

maysarashed@gmail.com


