


اأغلقت املدار�س اأبوابها بعد عام درا�شي طويل وبات ع�شرات اآالف الطالب يتمتعون باإجازة كانوا 

يحلمون بها ليل نهار بعيدًا عن الكتب واالمتحانات والروتني املدر�شي، ولكن هذه العطلة ال�شيفية 

ت�شبح لبع�س االأحداث فر�شة لالنفالت والتورط يف م�شكالت يعاقب عليها القانون، فتتحول االإجازة 

التي يفرت�س اأن تكون مرحلة للراحة واال�شتجمام وممار�شة الهوايات اإىل كابو�س لالأهايل واالآباء 

له اأول ولي�س له اآخر.

والثابت اإح�شائيًا، اأن جرائم االأحداث تزداد يف ال�شيف وهذا اأمر طبيعي ب�شبب الفراغ املفاجئ 

كال�شرقة واالعتداءات  اإىل اجلرمية   البع�س  فيه، فيجنح  اأنف�شهم  االأح��داث  الذي يجد كثري من 

وامل�شاجرات والقيام باأفعال فا�شحة مثل املعاك�شات اللفظية اأو احلركية.

واىل جانب الفراغ ُي�شهم التفكك االأ�شري وغياب الوازع الديني ورفاق ال�شوء وامل�شاكل االأ�شرية 

بني الزوجني واأفالم »االأك�شن« واالألعاب االإلكرتونية العنيفة  يف انت�شار جرائم االأحداث.      

وبع�س االأحداث يتعر�شون ملعاملة �شيئة من ذويهم مما يوؤجج فيهم روح التمرد واالنتقام واجلنوح 

العنف  منو  يف  ي�شهم  اأبنائها  رعاية  يف  االأ�شرة  دور  غياب  اأن  خمت�شون  يوؤكد  فيما  اجلرمية،  نحو 

الداخلي لدى احلدث وجلوئه للعدائية يف ت�شرفاته.

فاالأ�شرة هي اللبنة االأوىل يف بناء املجتمعات املتح�شرة التي ترباأ بنف�شها عن اجلرمية االجتماعية 

وهي يف الوقت نف�شه قد تكون امل�شوؤولة عن تخريج اأجيال من ال�شباب املنحرف، َفِمن هنا تبداأ امل�شكلة. 

التي ترتبط  املتعددة  والعوامل  االأ�شباب  فجرائم االأحداث يف جوهرها عبارة عن منظومة من 

ت�شم  اأنها  جند  اجلرائم  هذه  لنوعية  حتليلنا  خالل  ومن  اجلرمية  هذه  مرتكب  نف�شه  باحلدث 

مبا�شر  ب�شكل  وترتبط  االأ�شرة  على  االأوىل  امل�شوؤولية  تقع  فيما  الفرعية  االأ�شباب  من  جمموعة 

ب�شخ�شية بع�س االآباء الذين ُيقبلون على فكرة تعدد الزوجات اأو الزواج غري املتكافئ دون النظر 

لعواقب هذا الزواج وما ينجم عنه من وجود اأبناء منحرفني مل يح�شلوا على الرعاية االجتماعية 

والنف�شية التي توؤهلهم ليكونوا اأفرادًا �شاحلني يف املجتمع.

وال تاألوا القيادة الر�شيدة جهدًا يف تقدمي كل الدعم لهذه الفئة املهمة التي متّثل ن�شبة ال ي�شتهان 

بها من املجتمع، وهذا ما اأكده الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الداخلية الذي قال: اإن دعم ال�شباب يقع يف بوؤرة اهتمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« الذي جعل من الطاقات ال�شابة ركيزًة اأ�شا�شية للنه�شة والبناء 

االأحداث  اجلانحني  دعم  جميعًا  علينا  الواجب  من  اإن  قائاًل:  نف�شه،  الوقت  يف  لها  رئي�شيًا  وهدفًا 

وم�شاندتهم وحمايتهم حتى من اأنف�شهم وذلك بهدف اإ�شالحهم وتاأهيلهم للعودة اإىل احلياة الطبيعية، 

الفتًا اإىل وجوب النظر اإليهم وفقًا لهذا املنظور التكاتفي الرحيم، جمددًا  دعوته موؤ�ش�شات املجتمع 

كافة اإىل بذل املزيد من اجلهد لالإ�شهام يف الدور املجتمعي امللقى على عاتقهم جتاه الن�سء واإيجاد 

مبا  اليوم  عامل  طبيعة  تفر�شها  التي  واملغريات  العوامل  اأمام  وحت�شينهم  بوقايتهم  الكفيلة  ال�شبل 

ي�شهده من ت�شابكات ثقافية ونزوع مادي وفردي ال �شابق لهما.

فليكن �شيفنا هذا العام وكل عام فرتة ممتعة ومفيدة ل�شبابنا ال�شغار، ولن�شتمع اإىل ما يقولونه 

ون�شعرهم باأهميتهم ومدى حبنا لهم، ولنعطهم الفر�شة لتفجري طاقاتهم الكامنة يف هوايات مفيدة 

بعيدًا عن الوقوع يف براثن اجلرمية.
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العصر  اإللكترونية في هذا  تشّكل اجلرمية 
الكثير  املعلوماتية،  بعصر  يوصف  ال��ذي 
الذين  املجتمع  فئات  ملختلف  األرق  من 
يتعاملون مع »اإلنترنت« ، ومن هذا املنطلق 
لهذه  التَصدِّي  على  أبوظبي  شرطة  عملت 
خالل  من  وذلك  عالية،  باحترافية  اجلرائم 
جتوب  إلكترونية  دوري��ات  بتسيير  القيام 
»اإلنترنت« لترصد أي جتاوزات، أو جرائم 

حتدث على الشبكة العنكبوتية.
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أخبار الوطن

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« قراراً يقضي بترقية العميد طيار 
أحمد محمد ثاني حارب مدير اإلدارة العامة ألمن املطارات في القيادة العامة 
لشرطة دبي، والعميد طالل حميد عبدالله بالهول نائب مدير اإلدارة العامة 

ألمن الدولة إلى رتبة لواء.
وقضى أيضاً قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه 
القيادة العامة  الله« بترقية 3 آالف و295 من ضباط وضباط صف وأفراد 

لشرطة دبي.
صرَّح بذلك، معالي الفريق ضاحي خلفان متيم القائد العام لشرطة دبي، 
الذي أوضح أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه 
الله« شمل ترقية العقيد الدكتور خالد علي غامن املري إلى رتبة عميد، و10 
ضباط من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، و70 ضابطاً من رتبة رائد إلى رتبة 
مقدم، و46 ضابطاً من رتبة نقيب إلى رتبة رائد، و80 ضابطاً من رتبة مالزم 

أول إلى رتبة نقيب،و113 ضابطاً من رتبة مالزم إلى رتبة مالزم أول.
وشمل القرار ترقية 44 وكيالً أول إلى رتبة مالزم، و192 من رتبة وكيل 
إلى رتبة وكيل أول، و397 من رتبة رقيب أول إلى رتبة وكيل، و278 من رتبة 
رقيب إلى رتبة رقيب أول، و339 من رتبة عريف أول إلى رتبة رقيب، و509 
من رتبة عريف إلى رتبة عريف أول، و933 من رتبة شرطي أول إلى رتبة 

عريف، و281 من رتبة شرطي إلى رتبة شرطي أول.
صاحب  إلى  اجلزيل  بالشكر  متيم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  وتقدم 

الله« راعي املسيرة األمنية  السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه 
ضباط  عن  نيابة  معاليه  رفع  كما  العاملني،  جلميع  الكرمية  احلياة  لتوفير 
وضباط الصف واألفراد في القيادة العامة لشرطة دبي أسمى آيات الشكر 

والتقدير إلى سموه.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« قراراً ثانياً قضى بترقية 
نحو ألف و300 ضابط وضابط صف وفرد من منتسبي اإلدارة العامة لإلقامة 

وشؤون األجانب في دبي.
وتوجه سعادة اللواء محمد أحمد املري مدير اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون 
الدولة  نائب رئيس  السمو  إلى صاحب  بالشكر والعرفان  األجانب في دبي 
بها  التي شمل  مكرمته  على  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
اإلدارة، معاهداً سموه  العاملني في  الوطن  أبناء وبنات  مجموعة جديدة من 
بأن يظل منتسبو اإلدارة أوفياًء لقياداتهم الرشيدة مخلصني لعملهم ووطنهم.

واعتبر سعادة اللواء املري أن هذه الترقيات ملنتسبي اإلدارة تشكل حافزاً 
لهم لبذل مزيٍد من اجلهد والتميز واإلبداع على طريق خدمة اجلمهور بخاصة 
املتعاملني مع اإلدارة، وتوفير كافة التسهيالت الالزمة لهم إلجناز معامالتهم 

اليومية في ظل احترام آدميتهم وكرامتهم اإلنسانية.
إلى  األجانب  وشؤون  لإلقامة  العامة  اإلدارة  في  العاملني  سعادته  ودعا 
العملية واإلدارية، وأداء مهامهم  أن يبذلوا جهدهم من أجل تطوير قدراتهم 

ومسؤولياتهم الوطنية على أكمل وجه.

... ويصدر قرارين بترقية منتسبين في »شرطة وإقامة دبي«

تسلَّم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« رسالة خطية من فخامة محمود أحمدي جناد رئيس اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية تتضمن دعوة سموه حلضور مؤمتر »قمة دول عدم االنحياز« الذي 

ستستضيفه طهران خالل شهر سبتمبر املقبل.
جاء ذلك خالل استقبال صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« بقصر 
»الروضة« في مدينة العني، بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، مبعوث الرئيس 

اإليراني معالي رستم قاسمي وزير النفط.
ونقل معالي الوزير اإليراني إلى صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« 
حتيات فخامة الرئيس أحمدي جناد، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة 
القيادة احلكيمة  املزيد من االزدهار والرفاه في ظل  اإلمارات  ولشعب دولة 
اإليراني  املبعوث  الله«  الدولة »حفظه  السمو رئيس  لسموه. وحمَّل صاحب 
حتيات سموه إلى فخامة الرئيس محمود أحمدي جناد، متمنياً لفخامته الصحة 

والعافية وللشعب اإليراني دوام التقدم والرقي.

خليفة بن زايد وسليمان يبحثان العالقات بني البلدين ال�شقيقني 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  عقد 
العماد  وفخامة  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
جلسة  اللبنانية  اجلمهورية  رئيس  سليمان  ميشال 
مباحثات بقصر »الروضة« في مدينة العني، بحضور 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

»رعاه الله«.
ورّحب صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« 
بفخامة الرئيس اللبناني، متمنياً سموه أن ُتسهم هذه 
بني  الثنائية  العالقات  وتطوير  تعزيز  في  الزيارة 
دولة اإلمارات واجلمهورية اللبنانية الشقيقة، مشيداً 
سموه مبستوى العالقات املتميزة التي جتمع قيادتي 

وشعبي البلدين في مختلف املجاالت.
وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من 
القضايا ذات االهتمام املشترك في ضوء التطورات 
اإلقليمية  الساحتني  على  الراهنة  واملستجدات 
والدولية. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه 
األمن  حتقيق  على  اإلم���ارات  دول��ة  ح��رص  الله« 
واالستقرار للشعب اللبناني الشقيق، وتعزيز فرص 
كافة  على  للبنان  واالزده��ار  النمو  حتقيق  وجهود 
البلدين  بني  يجمع  ما  إلى  سموه  مشيراً  األصعدة، 

الشقيقني من عالقات متميزة.
على حتقيق ما هو  وقال سموه: »نحرص دائماً 
أفضل عبر توسيع آفاق التعاون املشترك واستثمار 
املصلحة  يحقق  مبا  البلدين،  لدى  املتاحة  الفرص 

املشتركة ويعود بالنفع واخلير على شعبيهما«.
سعادته  عن  اللبناني  الرئيس  فخامة  وأع��رب 
بزيارة دولة اإلمارات ولقائه صاحب السمو رئيس 
الدولة »حفظه الله«، مشيداً فخامته مبواقف دولة 
عن  تنم  والتي  لبالده،  والداعمة  الثابتة  اإلم��ارات 
رؤية وسياسة حكيمتني لقيادتها الرشيدة برئاسة 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
مبا  فخامته  ومنوهاً  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
تقدمه دولة اإلمارات من دعٍم كبير إلى لبنان في 

مختلف املواقف واملناسبات.
وأشار فخامته، إلى أن دولة اإلمارات تعد ُنوذجاً 

.. ويتسلَّم دعوًة لحضور »قمة دول عدم االنحياز« 

ُيحتذى بها في املنطقة مبا حققته من إجنازات حضارية 
شاملة بفضل قيادتها احلكيمة، متمنياً فخامته لدولة 
اإلمارات مزيداً من التقدم واالزدهار. وأكد صاحب 
الرئيس  الله«، وفخامة  الدولة »حفظه  السمو رئيس 
حتقيق  إلى  الرامية  اجلهود  لكافة  دعمهما  اللبناني 

األوسط،  الشرق  منطقة  في  واالستقرار  األم��ن 
القرارات  احترام  خالل  من  السالم  فرص  وتعزيز 
الدولية، وإتاحة الفرصة أمام املساعي النبيلة الرامية 
إلى تغليب لغة العقل مبا يجنب شعوب دول املنطقة 

املزيد من التوتر واألزمات.

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  التقى صاحب 
في  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
اململكة  ملكة  الثانية  اليزابيث  امللكة  جاللة  البريطانية  العاصمة 
املتحدة والكومنولث، وذلك في مهرجان »رويال أسكوت« الشهير 

لسباقات اخليل.
وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه 

الله«، وجاللة امللكة اليزابيث الثانية األحاديث الودية حول مهرجانات 
تعزيز ونشر  اإلمارات وبريطانيا، وأهميتها في  سباقات اخليول في 

هذه الرياضة األصيلة في األوساط احمللية والعاملية.
حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 
عهد دبي، وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو 

األميرة هيا بنت احلسني.

محمد بن راشد يلتقي امللكة اليزابيث الثانية 
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أخبار الوطن

محمد بن زايد ُيعّزي بوفاة نايف بن عبدالعزيز
قدَّم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« 
إلى أخيهما خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل 
اململكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة املغفور له بإذن الله تعالى األمير نايف 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

السعودي )رحمه الله(.
كما عبَّر سمو ولي عهد أبوظبي عن تعازيه الشخصية إلى خادم احلرمني 
الشريفني، وإلى أصحاب السمو امللكي األمراء أخوة، وأجنال الفقيد الراحل وإلى 

أسرة آل سعود الكرام والشعب السعودي الشقيق، داعياً الله سبحانه وتعالى 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن ُيلهم خادم احلرمني 
والسلوان  الصبر  الشقيق جميل  السعودي  والشعب  الفقيد  وأسرة  الشريفني 

وحسن العزاء.
من:  الذي ضم كالً  املرافق  الوفد  إلى جانب سموه  العزاء  قدَّم واجب  كما 
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  وسمو 
شؤون الرئاسة، وسعادة محمد مبارك املزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، 

والذين أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم بهذا املُصاب األليم.

.. ويبحث مع حمد بن جاسم التعاون بين البلدين 
بحث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة بقصر »البحر« في أبوظبي مع معالي 
الوزراء وزير اخلارجية  ثاني رئيس  آل  الشيخ حمد بن جاسم بن جبر 
القطري العالقات األخوية بني البلدين الشقيقني، وسبل دعمها ملا فيه خير 

ومصلحة الشعبني والبلدين الشقيقني.
كما تطرق اللقاء إلى عدٍد من القضايا واملواضيع ذات االهتمام املشترك، 
إضافة إلى سبل تفعيل عالقات التعاون بني البلدين في املجاالت املختلفة.
حضر اللقاء كل من: سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم 

في املنطقة الغربية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس 
أمناء »مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخليرية واإلنسانية«، 
والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس 
ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 
اخلارجية، وعدد من الشيوخ وكبار املسؤولني، ومعالي عبدالله بن محمد 

العثمان سفير دولة قطر لدى الدولة.

 

ناقش املجلس االحتادي للتركيبة السكانية في اجتماعه السابع الذي عقد 
برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية رئيس املجلس، آليات عمل صندوق حتسني اإلنتاجية 
الذي قرر مجلس الوزراء في وقت سابق إنشاءه وإتباعه للمجلس االحتادي 
الدولة و»رؤية احلكومة  للتركيبة السكانية، وذلك انطالقاً من استراتيجية 
القطاع  في  اإلنتاجية  لتحفيز  املعرفة  اقتصاد  نحو  التوجه  بشأن   »2020

اخلاص،ورفع املستوى التقني، وتوفير العمالة املاهرة. 
رئيس  نائب  العمل  وزير  غباش  معالي صقر  من:  كل  االجتماع  حضر 
الرومي  خلفان  محمد  مرمي  ومعالي  السكانية،  للتركيبة  االحتادي  املجلس 
النعيمي عضو وأمني  وزيرة الشؤون االجتماعية، وراشد سالم خلريباني 
عام املجلس، وسعادة اللواء ناصر سالم خلريباني النعيمي األمني العام ملكتب 
الداخلية، والدكتور سعيد عبدالله  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  سمو 
للتركيبة  االحتادي  املجلس  في  باإلنابة  للسياسات  املساعد  العام  األمني 

السكانية، وسالم الغفلي من البرنامج الوطني لتحسني اإلنتاجية.
واستعرض االجتماع طرق متويل الصندوق والصرف منه وفق أفضل 
األساسي  النظام  بخصوص  مقترحات  عن  فضالً  العاملية،  املمارسات 
األهداف  مع  يتوافق  مبا  وخدماته،  املؤسسي  اإلطار  حيث  من  للصندوق 

االستراتيجية للمجلس والدولة. 
على  االعتماد  تقليل  على  منهجيته  وفق  سيعمل  الصندوق  أن  يذكر 
العمالة الوافدة غير املاهرة من خالل تقييم التقنيات املستخدمة حالياً، ودعم 
في  اإلدارية  واألساليب  التقنيات  أحدث  وتبني  املكننة  استخدام  وتشجيع 
املادي  املال  رأس  تطوير  على  التركيز  من خالل  وذلك  القطاعات،  مختلف 
القطاع اخلاص  العمل في  إجراءات  البشري، وحتسني  املال  وتطوير رأس 
بالدولة، ورفع مستوى التنافسية للشركات الوطنية في القطاعات املختلفة، 
نحو  التحول  ودعم  للدولة،  االقتصادي  النمو  في  فعال  بشكل  واملساهمة 

اقتصاد املعرفة، باإلضافة إلى دوره في معاجلة خلل التركيبة السكانية.

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  التقى 
الوزراء وزير الداخلية في مكتبه، وبحضور سعادة اللواء ناصر سالم خلريباني 
النعيمي األمني العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
أبوظبي، ضم سعادة  في شرطة  البشرية  للموارد  العامة  اإلدارة  من  فريقاً 
ثاني  والعقيد  البشرية،  املوارد  عام  مدير  املنهالي  الُعوضي  بن  اللواء محمد 
بطي الشامسي مدير »إدارة التدريب«. وجاء هذا اللقاء مبناسبة فوز »إدارة 
التدريب« باإلدارة العامة للموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
اجلمعية  من  التدريبية  املمارسات  في  االمتياز  بدرجة  التفوق  في  بجائزتني 
األمريكية للتدريب والتطوير »ايه أس تي دي«، وذلك عن مشاركتها بوثيقتني: 
األولى عن »أفضل املمارسات في إعداد االحتياجات التدريبية«، والثانية عن 

»أفضل املمارسات في تكاملية تقييم التدريب وقياس العائد التدريبي«.
بالفوز، مؤكداً سموه أهميته في إعطاء  وهنأ سموه فريق اإلجناز والتميز 
مع  تتوافق  داخلية  قدرات  بناء  استكمال  نحو  التدريب«   »إلدارة  قوية  دفعة 
تطوير  على  تنعكس  التي  االستراتيجية  األهداف  لتحقيق  املمارسات  أفضل 

إمكانات العنصر البشري.
األوسط  الشرق  في  شرطية  مؤسسة  أول  هي  أبوظبي  شرطة  أن  يذكر 
حتصل على هذه اجلائزة، وتعتبر اجلمعية األمريكية للتدريب والتطوير »إيه أس 
تي دي« من أعرق التجمعات املهنية املعنية بتطوير ممارسات التدريب والتطوير 
والتعلم على مستوى العالم،وقد أنشئت عام 1943، وأعضاؤها ميثلون أكثر من 

100 دولة.

.. ويلتقي فريقًا من الموارد البشرية في شرطة أبوظبي 

سيف بن زايد  يرتاأ�س اجتماع »املجل�س االحتادي للرتكيبة ال�شكانية«
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متابعات

»999«- �أبوظبي

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن شعب 
اإلمارات متميز أصالً بقيادة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 
الوطن  بعزة  النهوض  شأنه  من  ما  لكل  الداعمة 
أننا  هو  احلقيقي  التميز  أن  معتبراً  أبنائه..  ورفعة 

إماراتيون ننتمي لهذا البلد األمني.
جاء ذلك خالل احلفل الذي نظمته وزارة الداخلية 
يوم 20 يونيو املاضي بنادي ضباط الشرطة لتكرمي 
لألداء  اإلمارات  »بجائزة  املشاركة  »الداخلية«  ِفرق 
احلكومي املتميز«، والفائزة بجوائز »برنامج الشيخ 

خليفة للتميز احلكومي« في دورته الثانية.
ووصف سموه هذا النجاح الذي حققته الوزارة 

ل��وزارة  املساعدون  الوكالء  احلفل  حضر  كما 
الداخلية وقادة الشرطة واألمن على مستوى الدولة 
الداخلية  وزارة  ضباط  وكبار  العامون  واملديرون 

والقيادات العامة للشرطة.
وكان حفل التكرمي قد بدأ بعزف السالم الوطني 
اللواء  ألقى  ثم  احلكيم،  الذكر  من  آيات  تالوة  ثم 
العبيدلي مدير عام  الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق 
الشاملة بشرطة دبي رئيس  العامة للجودة  اإلدارة 
احلكومي«  للتميز  خليفة  الشيخ  »برنامج  فريق 
الشكر  بخالص  فيها  توجه  كلمة  الداخلية،  بوزارة 
نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه 
مؤكداً  الداخلية،  وزارة  في  التميز  لفرق  املتواصل 
سموه  دعم  لوال  ليتحقق  يكن  لم  اإلجن��از  هذا  أن 
املتواصل وتوجيهاته املباشرة ومشاركته الشخصية 
ورعايته الكرمية لفرق العمل املكلفة مبهام مشاركة 

الوزارة في البرنامج.
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وشاهد 
»رواد  بعنوان:  تسجيلياً  فيلماً  واحلضور  نهيان 
دولة  حققتها  التي  اإلجن��ازات  استعرض  التميز«، 
املجاالت  مختلف  في  املتحدة  العربية  اإلم���ارات 
والتطور احلاصل في وزارة الداخلية، وكافة القطاعات 
والقيادات الشرطية حتى أصبحت دولة اإلمارات من 

أفضل دول العالم أمناً وأماناً واستقراراً.

شعرية  قصيدة  إلى  واحلضور  سموه  واستمع 
ألقاها الشاعر رعد الشالل، تّغنى فيها بحب الوطن 
ودور األب املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيَّب الله ثراه« إلى جانب ما يحققه قائد املسيرة 

من إجنازات حضارية راهنة.
وفي ختام احلفل قام سمو نائب رئيس مجلس 
والفرق  القادة  بتكرمي  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
مجلس  رئيس  وأوسمة  اجلوائز  على  احلاصلة 
لألداء  اإلم��ارات  »جائزة  في  واملشاركة  ال��وزراء 
للتميز  خليفة  الشيخ  »برنامج  املتميز«  احلكومي 

احلكومي« في دورته الثانية للعام 2012.
وشمل تكرمي القادة الفريق سيف الشعفار وكيل 
قائد  والفريق ضاحي خلفان متيم  الداخلية،  وزارة 
خلريباني  سالم  ناصر  واللواء  دبي،  شرطة  عام 
النعيمي األمني العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن عبيد احليري 
واللواء  أبوظبي،  لشرطة  العام  القائد  نائب  الكتبي 
الداخلية  وزارة  وكيل  اخلييلي  الركن خليفة حارب 
للموارد واخلدمات املساندة، واللواء ناصر  املساعد 
لشؤون  املساعد  ال��وزارة  وكيل  املنهالي  العوضي 
طالب  الشيخ  واللواء  واملنافذ،  واإلقامة  اجلنسية 
اخليمة  رأس  شرطة  عام  قائد  القاسمي  صقر  بن 
الدفاع  عام  قائد  املطروشي  ثاني  راش��د  واللواء 
املدني باإلنابة، واللواء حميد محمد الهديدي قائد عام 

شرطة الشارقة واللواء خليل داوود بدران مدير عام 
املنهالي  العوضي  محمد  واللواء  واخلدمات،  املالية 
ناصر  أحمد  واللواء  البشرية،  امل��وارد  عام  مدير 
الريسي مدير عام العمليات املركزية بشرطة أبوظبي، 
العبيدلي  عبدالرزاق  عبدالقدوس  الدكتور  واللواء 
بشرطة  الشاملة  للجودة  العامة  اإلدارة  عام  مدير 
عام شرطة  قائد  علوان  عبدالله  علي  والعميد  دبي، 
الكعبي قائد  عجمان، والعميد محمد أحمد بن غامن 
عام شرطة الفجيرة، والعميد الشيخ راشد بن أحمد 
محمد  والعقيد  القيوين،  أم  شرطة  عام  قائد  املعال 
حميد بن دملوج الظاهري مدير إدارة اإلستراتيجية 

وتطوير األداء بوزارة الداخلية.
األمني  النعيمي  خلريباني  ناصر  اللواء  وأك��د 
العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
يتحمل  الداخلية  ل��وزارة  منتسب  كل  أن  الداخلية 
التميز طاملا  التميز، ونحن فخورون بهذا  مسؤولية 

كنا مميزين بحضورنا ومميزين بإجنازاتنا.
الداخلية بحصولها على  ما حققته وزارة  وقال: 
العديد من اجلوائز في »برنامج الشيخ خليفة للتميز 
انعكاساً  يعد  والثانية،  األولى  بدورتيها  احلكومي« 
الوزارة  إليه  وصلت  الذي  التطور  ملستوى  حقيقياً 
العليا،  القيادة  توجيهات  إلى  يعود  مت حتقيقه  وما 
ومتابعتها احلثيثة واملستمرة لتطوير األداء احلكومي 

بوجه عام.

بكونه  اجلوائز،  تلك  من  األس��د  نصيب  بحصدها 
ثمرة العمل املشترك واإلميان الراسخ بنبل الرسالة 
ِمن منتسبي  الوطن  أبناء  امللقاة على عاتق  الوطنية 
وزارة الداخلية، ُمطالباً سموه كافة الكوادر املشاركة 
بالعمل الدؤوب على استمرارية التفوق ونشر ثقافة 

التميز كمبدأ حتمي ال ميكن التراجع عنه.
وثمَّن سموه اجلهود التي يبذلها صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
أصحاب  ودعم  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
اإلم��ارات،  حكام  األعلى  املجلس  أعضاء  السمو 
وجهود الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة، والرامية إلى حتقيق التميز احلكومي بشتى 

قطاعاته ومؤسساته العامة.
الله  عبد  سيف  الفريق  التكرمي  حفل  حضر 
ضاحي  والفريق  الداخلية،  وزارة  وكيل  الشعفار 
ناصر  واللواء  دبي،  شرطة  عام  قائد  متيم  خلفان 
نائب  سمو  ملكتب  العام  األمني  النعيمي  خلريباني 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية املشرف العام 
احلكومي  لألداء  خليفة  الشيخ  »برنامج  فرق  على 
املتميز« بوزارة الداخلية، واللواء الركن عبيد احليري 
واللواء  أبوظبي،  لشرطة  العام  القائد  نائب  الكتبي 
الداخلية  وزارة  وكيل  اخلييلي  الركن خليفة حارب 
املساعد للموارد واخلدمات املساندة، واللواء الشيخ 
رأس  شرطة  عام  قائد  القاسمي  صقر  بن  طالب 

اخليمة.

سيف بن زايد:
ز الحقيقي أننا إماراتيون التميُّ



17 العدد 499 يوليو 2012 العدد 499 يوليو 162012

äÉ°TOQO

á```«æeCG

»ª«©ædG ÊÉÑjôÿ ∞«°S ⁄É°S ô°UÉf /AGƒ∏dG
¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°S ÖàμŸ ΩÉ©dG ÚeC’G

á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏›

ف�ي بداية ه�ذا املقال، أتقدم بالتهنئة بح��لول 
ش�هر رمضان املبارك إل�ى كافة األخوة والزمالء 
العاملني  واألف���راد  الضباط  وص��ف  الضباط 

بوزارة الداخلية.
العدالة  على  يركز  املقال،  لهذا  م�وضوعنا 
قيم�ة  وه�ي  إنسانية،  قيمة  والعدالة  والقسط، 
اجتماعية حت�مي املجتمع من االنحالل والتفسخ، 
وجتعل كل أفراده متساوين في كل شيء وفي 
الذي  املتني  الرباط  هي  بل  احلياتية،  األمور  كل 
ال  واحداً  صوتاً  ويجعلهم  املجتمع  أفراد  يربط 

ُيقهر.
عل�ى  االتفاق  املجتمع  أفراد  ك�ل  ع�لى  ويجب 
حمايتها، وهذه احلم�اية تك�ون ب��فرض القانون 
املجتمع،  طرف  م��ن  إليه  واالحتكام  وتنفيذه 
وامل��س��اواة  اإلن��ص��اف  عل�ى  العدالة  وترتكز 
من  سليم  مجتمع  لتحقيق  ال�فردية  وال�حقوق 
والثوابت،  واحلضارة  للقيم  املدمر  االختراق 
التنظيمات  ف�ي  اإلنسانية  القيمة  ه�ي  فالعدالة 
بني  للحقوق  منصف  توزيع  وهي  االجتماعية، 

أفراد املجتمع.
الشرائع السماوية أكدت عل�ى القسط والعدل، 
وهو الهدف م�ن إرسال األنبياء والرس�ل وإنزال 
مجتمع  أي  في  الناس  فإقامة  السماوية،  الكتب 
الت�ي  الله  شريعة  إقامة  ه�ي  والعدل،  للقسط 
ج�اءت به�ا الرساالت السم�اوية ف�ي ك��ل عصر 
»لََقْد أَْرَسلْنَا ُرُسلَنَا ِبالْبَيِّنَاِت َوأَنَزلْنَا َمَعُهُم الِْكتَاَب 

َوامْلِيَزاَن لِيَُقوَم النَّاُس ِبالِْقْسِط« )احلديد 25(.
نظري  لفت  األسبوعية،  مطالعتي  خ��الل 
والعدل«،  »القسط  بعنوان:  الكتاب  ألحد  مقال 
من  كبير  بعدٍد  باستشهاده  جداً  أعجبني  ولقد 
والقسط.  العدل  على  ،تركز  الكرمي  القرآن  آيات 
القسط  مفهوم  اإلسالمية  الشريعة  تناولت  لقد 
من  للتأكيد  القرآنية  اآليات  من  بالعديد  والعدل 
ولوتأملنا  العدالة.  موضوع  على  العاملني  رب 
ع�دد املرات التي ُذكر بها العدل في القرآن الكرمي 
الذهول، نبدأ بتوضيح العدل  من  بحالة  ألصبنا 
يكون  بأن  تعالى  الله  مع  التعامل  في  والقسط 
باإلميان به جل وعال إلهاً واحداً ال شريك له وال 
نظير، وم�ن هنا ف�إن اإلش�راك بالله تعالى ظ�لم 
ْرَك لَُظلْمٌ َعِظيمٌ«  عظيم للم�ولى ع�ز وج�ل »إِنَّ الشِّ
)لقمان 13(، وهن��اك جانب آخر للعدل بالتعامل 
واألقارب،  األهل  وخاصة  جميعاً،  الناس  م�ع 

يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب املقسطني« 

)املمتحنة- 8(.
والقسط  العدل  ع�لى  القرآنية  اآليات  وأكدت 
ق�ال  األس�واق  وف��ي  التجاري  التع��امل  ف�ي 
تعالى:»َوأَْوُفوا الَْكيَْل َوامْلِيَزاَن ِبالِْقْسِط« )األن�عام 
152( وال�عدل ف�ي كتابة الديون ل�حفظ ح�قوق 
َكاِتبٌ  َبيْنَُكْم  تعالى:»َولْيَْكتُْب  قال  اآلخرين 
التقاضي  في  والعدل  ِبالَْعْدِل«)البقرة282(، 
ُكُمواْ  حَتْ أَن  النَّاِس  َبنْيَ  َحَكْمتُم  الناس»َوإَِذا  بني 
والقس�ط  الع�دل  ك��ذلك   ،)58 )النساء  ِبالَْعْدِل« 
ف��ي الشهادة ق�ال تع�الى »َوأَْشِهُدوا َذَوي َعْدٍل 

ِمنُْكْم«)الطالق 2(.
الطبيعي  ال��ت��وازن  يرب�ط  وج�ل  ع�ز  الله 
ق�ال  البش�ر،  م�����ع  ال��ع��������ادل  ب�����ال��ت��وازن 
َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع امْلِيَزاَن، أاَلَّ َتْطَغْوا  تعالى:»َوالسَّ
ِفي امْلِيَزاِن، َوأَِقيُموا الَْوْزَن ِبالِْقْسِط َوال ُتْخِسُروا 
ما  كل  هي  فالسماء   ،)9-7 الرح�من   ( امْلِيَزاَن« 
التوازن،  م�ن  دقيق  أساس  عل��ى  تقوم  يعلونا 
وعلينا أن ال نطغى على ذلك التوازن في العالم 
أو في ذرة األرض  الغالف اجلوي،  الكوني من 
ومعادنها،  الترب�ه  وعناصر  اجلينات  وهندسة 
الطبيعي  التوازن  ذلك  على  الطغيان  فإن  وإال 
الناس  بني  ه�ذا  وي�حدث  للفساد،  الباب  يفت�ح 
بينهم،  التعامل  ف��ي  والقسط  الع�دل  إذا ض��اع 
وتؤكد اآليات القرآنية عل��ى الع�دل والقسط يوم 
وعلى  بالقسط  األعمال  وزن  يتم  حيث  القيامة، 
امْلَ��َواِزي��َن  »َوَنَضُع  تعالى  ق��ال  الذرة،  أساس 
َوإِن  َشيْئاً  َنْفسٌ  ُتْظلَُم  فال  الِْقيَاَمِة  لِيَْوِم  الِْقْسَط 
ِبنَا  َوَكَفى  ِبَها  أََتيْنَا  َخْرَدٍل  ْن  مِّ َحبٍَّة  ِمثَْقاَل  َكاَن 

َحاِسبنَِي« )األنبياء 47(.
الله  أن  والقسط.  العدل  عكس  ه�و  والفس�اد 
تع�الى يج�عل حدوث الفساد ف��ي األرض ناشئاً 
البشر قال تعالى »َظَهَر  العالقات بني  عن فساد 
النَّاِس  أَْيِدي  َكَسبَْت  مِبَا  َوالْبَْحِر  الْبَرِّ  ِفي  الَْفَساُد 
َيْرِجُعوَن«  لََعلَُّهْم  َعِملُوا  الَّ��ِذي  َبْعَض  لِيُِذيَقُهْم 
الع�دل  أن  يتضح  ذلك  ك�ل  م�ن   ،)41 )ال��روم 
والقسط أساس الدين والشر، واخللق ف��ي الكون، 

وف��ي النهاية أساس احلساب يوم القيامة.
التأمل، في م�عنى  نأمل م�ن اإلخوة الضباط 
الكرمي  بال�قرآن  وردت  الت�ي  الكرمية  اآلي��ات 
على  وال��وق��وف  والقسط،  ال��ع��دل  مب��وض��وع 

العدالة ُأم الفضائل

وجاء أم�ر الله عز وجل بالعدل داخل البيت ومع 
الزوجات كاالكتفاء بزوجة واحدة »َفإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ 
َتْعِدلُواْ َفَواِحَدًة« )النساء 3( ثم العدل في التعامل 
َولَْو  َفاْعِدلُوا  ُقلْتُْم  تعالى:»َوإَِذا  قال  األقارب  مع 
َكاَن َذا ُقْرَبى« )األنعام 152(، وذلك حتى ال تؤثر 
احملاباة  وتقع  والقسط  العدل  قيام  على  القرابة 

والظلم.
بالعدل  يقوموا  بأن  املؤمنني  تعالى  الله  أمر 
تعالى  لله  شهداء  بذلك  يكونوا  وأن  والقسط، 
قال  للعدل،  إحقاقاً  وأقاربهم  أنفسهم  على  حتى 
اِمنَي  َقوَّ ُكوُنوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها  أَيُّ »َيا  تعالى  الله 
َِّه َولَْو َعلَى أَْنُفِسُكْم أَِو الَْوالَِدْيِن  ِبالِْقْسِط ُشَهَداَء لِل
َواألَْقَرِبنَي إِْن َيُكْن َغنِيًّا أَْو َفِقيًرا َفاللَُّه أَْولَى ِبِهَما 

َفال َتتَّبُِعوا الَْهَوى أَْن َتْعِدلُوا« )النساء 135(.
العدل  أن اليتأثر  القرآنية على  اآليات  وتؤكد 
ظلما  عليهم  فتحكم  االعداء،  بكراهية  والقسط 
اِمنَي  َقوَّ ُكوُنوا  آََمنُوا  الَِّذيَن  َها  أَيُّ »َيا  تعالى:  قال 
َقْوٍم  َشنَآَُن  َيْجِرَمنَّك�ُْم  َوال  ِبالِْقْسِط  ُشَهَداَء  َِّه  لِل
َعلَى أاَلَّ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى« )املائدة 
8(، وقال الله تعالى »الينهاكم الله عن الذين لم 

إقامة الناس 
في  أي مجتمع 
للقسط والعدل 

هـي إقامة 
شريعة اهلل

إقامة العدل جزء
مهم من طبيعة

عمل الشرطة

املضمون لتتعاظم لديهم قيمة إقامة العدل خالل 
أدائهم الواجبات واملهام املناطة بهم، على اعتبار 
أن إقامة العدل جزء مهم من طبيعة عمل الشرطة.
الفيلسوف  أطروحة  نورد  املقام،   هذا  وفي 
أرسطو في العدالة واحل�ق، حيث يح��دد مف��هوم 
الق�وانني  وف��ق  التصرف  ب�اعتبارها  العدالة 
والتشريعات وت�حقيق املساواة في مقابل الظلم 
للمساواة  ومنافياً  للقوانني،  خرقاً  يعتبر  الذي 
اإلفراط  ب�ني  ه�ي ح�د وسط  العدالة  أن  ويؤكد 
حجاجياً  أس�لوباً  أرس�طو  اعت�مد  والتفريط. 

وظ�ف خ��الله التعامل والتميز والتأكيد.
فهو مييز بني نوعني من العدالة: عدالة مبفهومها 
األخالقي، أي االمتثال للقوانني وحتقيق الفضيلة 
واإلنصاف  املساواة  مبعنى  وعدالة  األخالقية، 
وتنقسم إل��ى ع�دالة توزيعية ت��قوم عل��ى توزيع 
باملساواة  األف��راد  ب��ني  االقتصادية  اخليرات 
حسب طاقاتهم وأعمالهم، وع�دالة تعويضية تقوم 
عل��ى تنظ�يم املعامالت بي�ن الناس عل��ى أساس 
وتصحيح  الظ�لم  ملن�ع  والتشريعات  الق��وانني 
ليخلص  القانون،  ع�ن  ينحرف  ال�ذي  الس�لوك 
بع��د ذلك إل��ى أن غ���اي�ة الع�دالة، ه��ي حتق�يق 

الفضي�لة باعت�بار ال�عدالة أُم الفضائل.
ش�هر  في  والقسط  العدالة  موضوع  طرح�نا 
ومراجعة  تأمل  نقطة  لي��كون  الكرمي،  رمضان 
كضباط  الشخصية  وعالقاتنا  حلساباتنا 
ش��رطة، وأن ن��وجه إل��ى أنفسنا مج�موعة م��ن 
إج�راءات  كافة  ف�ي  العدالة  نطبق  هل  األسئلة: 
عملنا وعالقاتنا الشخصية؟  ه�ل قمنا بظلم أحد؟ 
الشخصية مع  ف�ي حياتنا  العدالة  نطبق  ه�ل 
األسرة »الزوجه، األبناء، واألقارب«؟ ه�ل نؤدي 
عملنا بجهد ونشاط وإخالص متواٍز مع الراتب 

الذي نحصل عليه؟ 
نعمل  التي  املؤسسة  إلى  باالنتماء  هل نشعر 
بها؟  هل نبتعد عن نشر الشائعات وظلم اآلخرين 

بدون وجه حق؟ 
لِنَعْد إلى آيات القرآن الكرمي ونأخذها كنبراس 
وعالقاتنا،  تصرفاتنا  كل  في  لنا  ومشعل ضوء 
ب���جٍد  ونسعى  ل�ها  العظيم  املعنى  نت��أمل  وأن 
الواق�ع  في  م�عانيها  تطب�يق  إل���ى  وإخ�الص 
العم�لي وخالل عالقتنا م��ع اآلخرين، واالهتمام 
بتعليم أبنائنا وتثقيفهم باملبادئ والقيم األساسية 

للشريعة اإلسالمية وأهمها العدل.

 غـــايـة العـدالة 

هــي تحقـيق

الفضيـلة باعتـبار 

الـعدالة ُأم الفضائل 
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تحقيق

على قدر اللحاف
االأُ�شري. االإنفاق  وترتيب  لالدخار  عملية  خطوات   9

خريطة  املستهلك  قضايا  في  مختصون  رسم 
بني  والتوفيق  موازنتها  لترتيب  األُسر  أمام  طريق 
عبر  وذلك  الفعلية،  واحتياجاتها  املالية  مواردها 
الشراء  وع��دم  السليمة،  اإلدارة  أهمها  خطوات 
حتت ضغط العاطفة وتقليد اآلخرين، والتعامل مع 

املجمعات االستهالكية الكبيرة.
قضايا  خبير  الكثيري  حسن  املهندس  ويقول 
املستهلك  »شبكة  موقع  على  واملشرف  املستهلك، 
العربي« على اإلنترنت: »إن الوصول بالفرد ليكون 
من تعامالته  واثقاً  وذكياً  مستهلكاً حكيماً، وراشداً 
مع السلع واخلدمات، عملية ليست سهلة، وخاصة 
في عصرنا احلاضر، زمن العوملة والنفاذ إلى عقل 

املستهلك«.
من  املستهلك  حياة  نط  تغيير  »أن  ويضيف: 
متعددة  بآليات  والسلع  اخلدمة  مقدمي  نظر  وجهة 
خالل  من  كانت  سواء  مشروعة،  وغير  مشروعة 
الدعايات  حتى  أو  واخلادعة،  املضللة  الدعايات 
واإلعالنات املشروعة، والتي هي في احلقيقة عملية 

تهدف في الغالب إلى جعله الطرف الضعيف«.

ويرى أن هناك العديد من األسر لديها إفراط في 
اإلنفاق االستهالكي على حساب االدخار واالستثمار، 
السلع  استهالك  على  الراتب  تنفق كل  من  فمنها 
الكمية  حيث  فمن  فيها،  مبالغ  بطريقة  واخلدمات 
يشتري املستهلكون كميات كبيرة من السلع تفوق 
حاجاتهم احلياتية، باإلضافة إلى تغيير ما ميلكونه 
على  ومثال  سريع،  بشكل  شخصية  مقتنيات  من 
وأجهزة  النقالة  والهواتف  السيارات  استبدال  ذلك 
الكمبيوتر واألجهزة الكهربائية. كما أن هناك مبالغة 
شراؤها،  يتم  التي  السلع  نوعية  خالل  من  نوعية 
جتارية  عالمات  حتمل  والتي  الثمن،  الغالية  كتلك 
ذات  مثيالتها  كثيراً  تفوق  بأسعار  وتباع  عاملية 
تؤدي  أن  املمكن  من  والتي  األقل شهرة،  العالمات 
الغرض نفسه، معتقداً أن السبب في ذلك يعتمد على 
الثقافة االستهالكية للمجتمع والتي تختلف من بلد 
والدعاية  اإلعالم  وسائل  تطور  إن  حيث  آخر،  إلى 
على  تساعد  عوامل  كلها  التسوق،  مراكز  وانتشار 

حتفيز االستهالك.
ويشير الفخري إلى أن املشكلة تكمن عندما تتعود 
حدود  ضمن  معني  استهالكي  نط  على  األس��رة 
دخلها، وقد متر هذه األسرة مبرحلة انخفاض فيه، 
استهالكي  مستوى  إلى  الرجوع  تستطيع  ال  فإنها 
يتناسب مع دخلها اجلديد، هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى قد ترغب األسرة في محاكاة اآلخرين وتعمل 
إنفاقها، وبالتالي فهي تبحث عن حلول  على زيادة 
لتمويل دخلها بحجة حتسينه مستقبالً، ويتم متويل 
األهل  من  االقتراض  طريق  عن  إما  عادة  اإلنفاق 
التي  االئتمان  بطاقات  على  االعتماد  أو  واألصدقاء 
السقف  ميلكها  ال  مببالغ  بالشراء  حلاملها  تسمح 
االستهالكية  القروض  عبر  أو  للبطاقة،  االئتماني 
االستهالكي،  اإلنفاق  لتمويل  مصدراً  تعتبر  التي 
مقارنة  عليها  الفائدة  سعر  النخفاض  نظراً  وذلك 

وكذلك  االئتمان،  وبطاقات  املقسطة،  بالقروض 
لسهولة احلصول عليها من خالل البنوك وشركات 
التمويل، وهذا املوضوع تتحمله األسرة ألنها املعنية 
التجارية  البنوك  في حتمل تبعات قراراتها، وكذلك 
الطرق  كانت تسعى بشتى  التي  التمويل  وشركات 
خالل  من  االقتراض  على  املواطنني  تشجيع  إلى 
اإلعالنات الكثيرة املنشورة في الصحف واملوجودة 
في الشوارع، والتي تصور االقتراض، وكأنه سلعة 
إدارة  ودور  بسهولة،  عليها  احلصول  املمكن  من 
االستهالكي،  الوعي  نشر  هو  املستهلك  حماية 
وتخصيص مساحة واسعة للتوعية وتسليط الضوء 

على املستهلك الرشيد. 
وحول عملية ترشيد االستهالك يوضح الفخري: 
املهمة لألسرة واملجتمع، السيما  أنها من املواضيع 
فيما يتعلق باملوارد املالية لألسرة، لذا فإن األسرة 
املالية  م��وارده��ا  بني  السليمة  باملوازنة  مطالبة 
باإلدارة  إال  يتحقق  ال  وهذا  الفعلية،  واحتياجاتها 
معرفة  في  واضحة  أهمية  من  لها  ملا  السليمة 
االستفادة  وكيفية  الشراء  وعيوب  مبزايا  املستهلك 
تعاني  حيث  األسرية،  املالية  املوارد  إدارة  في  منه 
املشكالت  من  الراهن  الوقت  في  األسر  من  العديد 
العديد  في  التوسع  على  ساعد  مما  االقتصادية، 
التي تشجع املستهلك على االستهالك،  من األنظمة 
ومنها: نظام البيع بالتقسيط، وغيرها من التسهيالت 
البيع  ومنافذ  والشركات  البنوك  تقدمها  التي 
االستهالكي  اإلنفاق  معدل  ازداد  لذا  وامل��وردون، 
باملجتمع وانخفض امليل لالدخار واالستثمار، األمر 
الشرائي  سلوكها  في  األسرة  توعية  يتطلب  الذي 
إذ من األمور الضرورية أال تستقطع قيمة اإلنفاق 
مبا  الشهري  الدخل  من  كبيرة  نسبة  االستهالكي 
يتجاوز قدرات األسرة وإمكاناتها، وذلك كي ال تقع 

في مشاكل مادية.

السوق، وهكذا.
قراءة  بفن  يتمتع  أن  املستهلك  على  ينبغي   -8
بل  فقط  األغذية  على  يقتصر  ال  وه��ذا  املكونات، 
يشمل كافة السلع، والتأكد من جودة السلعة املراد 
اخلدمة  على  للحصول  الشركة،  وق��وة  شراؤها 
اجليدة والضمانات بعد الشراء فيما يخص الصيانة 
واالستبدال أو اإلرجاع.. إلخ، فعلى املستهلك أن يقرأ 

ميزات السلعة، وعيوبها.
9- جتنب الضغوط املباشرة والشراء عن طريق 
عشاء  أو  غداء  حلفلة  الدعوات  عبر  أو  »اإلنترنت«، 
أو االتصال التلفوني، وقرع األبواب، والقيام بإعطاء 
الوقت املناسب التخاذ القرار، وتعلم استخدام عبارة 
وعدم  السلعة«  أو  اخلدمة  هذه  في  أرغب  ال  »أنا 

اإلحراج.

اأولويات الإنفاق

أما الدكتور جمال الفخري اخلبير االقتصادي في 
إدارة حماية املستهلك في وزارة االقتصاد، فيرى أن 
استخدام  االقتصادية  الناحية  من  يعني  االستهالك 
واإلشباع،  املنفعة  لغرض حتقيق  واخلدمات  السلع 
وميكن النظر إليه على أنه الهدف أو الغاية األساسية 
حال  أية  في  واملستهلك  االقتصادية،  األنشطة  لكل 
ينفق قسماً من دخله أو موارده السنوية على سلع 
وخدمات يراها ضرورية لبقائه واستمرار وجوده، 
في  األسرة  ميزانية  من  اإلنفاق  أولويات  فإن  لذا 
اإلمارات تختلف من وقت إلى آخر، ومن مكان إلى 
تخطط  أسرة  فنجد  أسرة،  كل  ووفق ظروف  آخر، 
األساسية  واحتياجاتها  أولوياتها  في  ميزانيتها 
اليومية، وأحياناً يحتل التفكير في املستقبل واالدخار 
بنداً أساسياً، وفي حاالت أخرى نرى بعض األسر 
تكون أولوياتها مجرد كماليات غير متوقعة، ولكنها 

جزء من منهج حياة اعتادته.

وينصح الكثيري املستهلك باتباع خطوات معينة 
والوصول  احلكيم«،  »املستهلك  لقب  على  للحصول 

إلى طرق سليمة لإلنفاق وهي:
والتخطيط  والتفكير  األول��وي��ات  ترتيب   -1
للميزانية، وتوزيع الدخل بشكل متوازن سواء على 

الغذاء أو املسكن أو اللباس أو املواصالت.
ويسألها  أسئلة   4 أمامه  املستهلك  يضع  أن   -2
أحصل  وكيف  السلعة،  أشتري  ملاذا  وهي:  لنفسه، 
عليها، ومتى ومن أين؟ فهذه األسئلة األربعة تلعب 
خريطة  مبثابة  وهي  االستهالك،  ترشيد  في  دوراً 
طريق أمام املستهلك ترشده إلى كيفية موازنة دخله 

وتوزيعه.
دون  من  السوق  إلى  املستهلك  ذهاب  عدم   -3
حتديد األشياء التي يريد أن يشتريها، ألنه في حال 
عدم التحديد، فإنه يطلق العنان لنفسه في شراء ما 
ال يحتاجه في الوقت احلالي أو غير ذلك من قرارات 

متسرعة.
4- التفكير والتشاور، فاملستهلك هو صاحب قرار 
االختيار، ومحاولة أن يكون قرار الشراء جماعياً مع 

حتقيق: �صامر �صالح 

األسرة، وخصوصاً عند شراء السلع املعمرة، أو التي 
الشراء  الرأي بعد  إذ تغيير  تشكل خطورة صحية، 

رمبا يصب في غير مصلحة املستهلك.
قرار  إلى  تؤديان  وهما  واإلرادة  اإلدارة   -5
وتقليد  واحملاكاة  العاطفة  عن  بعيداً  سليم وصائب 
على  يقتصر  ال  االستهالك  ترشيد  إن  إذ  اآلخرين، 

شراء األولويات فقط.
املقارنات،  بفن  يتمتع  أن  املستهلك  على   -6
وحتليل األسعار سواء من حيث السالمة أو اجلودة 
أو غيرهما، فمثالً عندما يريد املستهلك شراء مناديل 
وحجمها  أعدادها  يقارن  أن  عليه  ينبغي  ال��ورق 
وهو  سعرها،  انخفاض  وراء  ينجر  وال  وجودتها، 

األمر الذي ينطبق على كثير من قرارات الشراء.
أن  أي  البدائل  بفن  يتمتع  أن  املستهلك  على   -7
تتوفر أمامه بدائل مناسبة للسلع التي ينوي شراءها، 
فمثالً بدالً من شراء عبوة مشروبات غازية بإمكانه 
شراء حبة فاكهة أرخص منها وبفائدة أكبر، كما أنه 
الكبرى  املراكز  أحد  من  قهوة  كيلو  شراء  من  بدالً 
من  ذلك  من  بأقل  شراؤه  ميكنه  درهماً،  بخمسني 
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ن�صائح 

النصائح  من  بجملة  األس��ر  الفخري  وينصح 
بهدف حمايتها ومنها:

بأحسن  أهدافها  لتحقيق  األس��ر  توجيه   -1
املالية  مواردها  التكاليف، في حدود  وأقل  الوسائل 
والتسهيالت املتاحة عن طريق ترشيد إنفاقها بطريقة 
صحيحة بحيث ال تنتقل من مرحلة الضروريات إلى 
املعقولة  احلاجة  تلبية  وتتعدى  الكماليات،  اقتناء 
واملبررة لسلع أساسية إلى أخرى كمالية أو ترفيهية 

أو تفاخرية.
2- على األسر استخدام نظام التقسيط أو )بطاقة 
االئتمان( ألسباب ودوافع رشيدة وليست عاطفية، 
الكمالية  اجلوانب  في  الدخل  استن�زاف  من  واحلد 
والترفيهية والتفاخرية، واتخاذ الوقت الكافي للتفكير 

قبل شراء السلعة.
3- محاولة جتنب الديون واالقتراض.

السلع  4� مراعاة اجلودة والسالمة واألمان في 
واملنتجات، وخصوصاً الكهربائية واإللكترونية.

5� التعامل مع املجمعات االستهالكية الكبيرة أي 
منافذ البيع الكبيرة وجتنب الباعة املتجولني.

الفخري بأن وزارة االقتصاد وبالتعاون  ويختم 
األهلية  واجلمعيات  واحمللية  احلكومية  اجلهات  مع 
تبنت مهام نشر الوعي االستهالكي بني املستهلكني، 
والتأكد من تصرف املستهلك الذي يحاول من خالله 
أو  األفكار  أو  واخلدمات  السلع  استخدام  أو  شراء 
حاجاته  أو  رغباته  تشبع  أن  يتوقع  التي  اخلبرات 
يربطها  بحيث  املتاحة،  الشرائية  اإلمكانات  وحسب 
بالكيفية التي يقوم بها الفرد باتخاذ قراراته املتعلقة 
الوقت،  )املال،  لديه  املتاحة  املوارد  وإنفاق  بتوزيع 
اجلهد( على سلع أو خدمات مرغوبة أو مقبولة لديه، 
االدخار،  وتشجيع  االستهالك  ترشيد  مبعنى  أي 
املستهلكني،  بتوعية  االهتمام  أن  جند  ه��ذا  وم��ن 
وذلك لالستخدام األمثل للسلع واخلدمات املطلوبة 
التوعية  برامج  مختلف  وتوجيه  تصميم  من خالل 
للمستهلكني لتغيير بعض األناط السلوكية اخلاطئة، 
واالبتعاد عنها والتوجيه إلى أفضل السبل لتحقيق 
مصلحة  في  تصب  التي  السلوكية  املمارسات 
نحو  السلوكيات  هذه  تعديل  طريق  عن  املستهلك 
السلع  استخدام  نحو  العقالني  والتفكير  األفضل 

خدمة  في  النهاية  في  يصب  وال��ذي  واخلدمات، 
االقتصاد.

م�صوؤولية م�صرتكة

مجلس  رئيس  نائب  احلوسني  خالد  ويقول 
اإلمارات حلماية  العام »جلمعية  السر  أمني  اإلدارة 
املستهلك«: »إن الظروف االقتصادية الضاغطة التي 
متر بها بعض األسر، تتطلب وقفة مراجعة لألناط 

االستهالكية وطرق اإلنفاق لديها«.
وحماية  توجيه  مسؤولية  أن  احلوسني  ويعتقد 
وليست  اجلميع،  عاتق  على  تقع  وتوعيتها  األسرة 
دراسة  األسر  ألرباب  املهم  ومن  أحد،  على  حكراً 
دخلها،  مع حجم  يتناسب  مبا  املقبلة  الفترة  نفقات 
وذلك وفق األولويات والضرورات بعيداً عن التكلف، 
ممارسات  بفعل  طاقتها  تفوق  مالية  أعباء  وحتمل 
الشراء  على  كالتهافت  مجدية  غير  استهالكية 
تؤدي  كبيرة  طلب  حالة  تخلق  بشراهة  والتسوق 

الطازجة  الغذائية  املواد  إرباك في أسواق  إلى حالة 
وأسماك،  ودواجن  وحلوم  وفواكه  خضراوات  من 
ما يؤثر في استقرار أسعار هذه السلع بسبب زيادة 

الطلب الذي يفوق حجم الكميات املعروضة.
تعي  أن  لألسر  بد  ال  أنه  إلى  احلوسني  ويلفت 
وتتنبه إلى مخاطر ذلك خشية أن يؤدي إلى استنزاف 
ميزانياتها، ما يخلق حجماً من الصعوبة سيواجهها 
أبناء املجتمع من حيث حجم اإلنفاق الذي سيرهق 
ومحدودة  متوسطة  األسر  وخصوصاً  ميزانياتهم، 
بشكل  التفكير  من  بد  ال  لذا  مقبلة،  ألشهر  الدخل 
وحتمل  التكلف  عن  بعيداً  األولويات  لترتيب  جدي 
مفتوحة،  األس��واق  إذ  طاقتها،  تفوق  مالية  أعباء 
وتتميز بوجود بدائل كثيرة من السلع بجودة عالية، 
وبأسعار  رسمية،  جهات  عدة  من  لرقابة  وتخضع 

تناسب اجلمهور كل وفق إمكاناته املادية.
ينفقون  اإلمارات  في  املستهلكني  أن  إلى  ويشير 
17 في املئة من دخلهم الشهري العائلي على التسوق 
اليومي مثل مشتريات البقالة، غير أن 47 في املئة من 
املستهلكني ينفقون ما بني 11 إلى 30 في املئة من 
دخلهم الشهري العائلي على تسوق املنتجات العامة، 
في حني أظهرت دراسات أن معدل إنفاق السيدات 
يفوق إنفاق الرجال 16 في املئة. وينصح احلوسني 
املستهلكني بضرورة ترتيب أولويات الشراء، بحيث 
الدخل  حسب  كل  املقدمة  في  الغذائية  املواد  تأتي 
وعدد أفراد األسرة وحجم االستهالك، ثم تأتي في 

املرتبة الثانية تكاليف السكن ونفقات املدارس.
ويشدِّد على أن ثقافة االدخار املنتظم تغيب عن 
71 في املئة من سكان اإلمارات بحسب مسوحات 
االستهالكية  النفقات  ارتفاع  بسبب  املاضي،  العام 
والتزامات القروض، في حني ال يعرف نحو 10 في 

املئة منهم لالدخار سبيالً.

بينَّت نتائج الرصد الذي أعدته إدارة الدراسات في »دائرة التنمية 
التعليم  على  األسرة  إنفاق  متوسط  أن  أبوظبي  في  االقتصادية« 
خالل العام املاضي بلغ 33198 درهماً سنوياً، ومتوسط اإلنفاق على 
السابقة لالستطالع،  3 أشهر  الهواتف احملمولة3521 درهماً خالل 
دراهم   1209 و»اإلنترنت«  الثابتة  الهواتف  على  اإلنفاق  ومتوسط 

خالل الثالثة األشهر السابقة.
يستبدلون  املبحوثني  من  باملئة   64 أن  الرصد  نتائج  بينت  كما 
يشترون  منهم  باملئة   63 وأن  مستمر،  بشكل  احملمولة  هواتفهم 

سياراتهم من خالل التمويل البنكي. 

في ظل كل تلك التطورات، وملعرفة مدى تأثر أحوال األسر املواطنة بها، أظهرت نتائج استطالعات 
الرأي خالل العام 2011 ارتفاع إدراك األسرة املواطنة بالتغيرات في أسعار جميع أنواع السلع الغذائية 

والسلع املعمرة وسلع الزينة وامللبوسات بجميع أنواعها.
كما أظهرت النتائج عدم تغير النمط االستهالكي ملعظم األسر املواطنة إزاء السلع التي شهدت ارتفاعاً 

في األسواق خالل فترة االستطالع. 
الغذائية، جاءت  السلع  أسعار  ارتفاع  االستهالكي حال  املواطنة عن سلوكها  األسر  وحول سؤال 
النتائج بأنه ليس هناك تغير طرأ في نط االستهالك، حيث إن معظم األسر قامت باستهالك الكمية 
نفسها أو كميات أكثر من السلعة نفسها التي زادت أسعارها، إذ أعربت النسبة الكبرى من األسر داخل 
العينة، عن ارتفاع استهالكها من السلع الغذائية على الرغم من ارتفاع أسعارها باإلمارة، خصوصاً فيما 

يتعلق مبنتجات اللحوم واألسماك واخلضراوات والفاكهة والدواجن.

 %64
ي�ستبدلون هواتفهم 

املحمولة با�ستمرار



أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري 
وزير العدل على حرص وزارة العدل على ترجمة 
توجيهات رئيس الدولة ونائبه »حفظهما الله« إلى 
الرشيدة،  القيادة  رؤية  تخدم  ومشاريع  برامج 
بالتعاون   »999« مع  خ��اص  ح��وار  في  وأش��اد 
والذي  والعدل،  الداخلية  وزارت��ي  بني  املشترك 
في  ل��دوره  العليا  القيادة  من  كبير  بدعم  يحظى 
دعم  ثمَّن  كما  الصعوبات،  من  كثير  وتذليل  حل 
آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  ومساندة 
الداخلية  الوزراء وزير  نهيان نائب رئيس مجلس 
أن  على  مؤكداً  املجاالت،  كافة  في  العدل  لوزارة 
مشروعي »الربط اإللكتروني« و»احملاكمة عن ُبعد« 
هما أبرز املشاريع املشتركة بني الوزارتني.. وفيما 

يلي نص احلوار:
العدل  وزارت����ي  ب��ن  ال��ت��ع��اون  يحظي   <
لدوره  العليا  القيادة  من  كبير  بدعم  والداخلية 
كيف  الصعوبات..  من  كثير  وتذليل  حل  في 
الربط  ؟ وماذا عن مشروع  التعاون  مون هذا  تقيِّ
اإللكتروني بن الوزارتن أو ما ُيعرف باحملاكمة 

عن ُبعد؟
نقدِّر ونثمِّن الدعم املستمر واملساندة الدائمة من 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء- وزير الداخلية، وما تقدمه 
لوزارة  مثمر  وتعاون  دعم  من  الداخلية  وزارة 
العدل في كافة املجاالت، وهناك تعاون مستمر في 
أمور كثيرة الرتباط منظومة العدل باألمن، سواء 
التعاون  أو  التشريعات  أو  التطوير  عمليات  في 
العمل  ورش  عبر  والدولي  احمللي  املستويني  على 
في  وخاصة  وخارجها،  الدولة  داخل  واملؤمترات 
مجاالت االتفاقيات الدولية، ووزارة العدل حريصة 
من جانبها على مشاركة ممثلي وزارة الداخلية في 

جميع االتفاقيات الدولية. 
من جانب آخر، هناك أمور تتعلق بعالقة الشرطة 

وزير العدل لـ »999«: 
تعاوننا مع  وزارة الداخلية متواصل  

الرتباط منظومة العدل باألمن

حوار

العدد 499 يوليو 222012

حوار: فوزي مو�صى

تواصل  هناك  الشأن،  هذا  وفي  العامة،  بالنيابة 
يسهِّل  مبا  املجال  هذا  في  الوزارتني  بني  مستمر 
يتعلق  عندما  سواء  بالدولة  العدالة  نظام  ويدعم 
بعد  القضائية  األحكام  وأصحاب  باملتهمني  األمر 
انتهاء محاكماتهم، أو ما يتعلق باملختبرات اجلنائية 
والطب الشرعي، والشك أن هناك مساهمات كبيرة 
تعاونها وتنسيقها مع وزارة  الداخلية في  لوزارة 
مشروع  املاضية  الفترة  في  أهمها  ولعل  العدل، 
»الربط اإللكتروني خاصة في مجال النيابة العامة«، 
التعاون  هذا  ونثمِّن  نقّدر  العدل  وزارة  في  ونحن 

املتميز مع وزارة الداخلية. 
مت  فقد  ُبعد«،  عن  »احملاكمة  ملشروع  بالنسبة 
االتفاق بني الوزارتني مؤخراً على تنفيذ هذا النظام، 
بني  من خالل جلنة مشتركة  عليه  العمل  وجاري 
الوزارتني لتفعيل العمل به وتنفيذه بصورة تعكس 
في  العدالة  نظام  إليه  وصل  الذي  الكبير  التقدم 
املرونة  حيث  من  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة 
والشفافية، واألخذ بأحدث تقنيات عصر املعرفة في 

هذا املجال. 
> شهد العام املاضي حتقيق إجنازات ملموسة 

لوزارة العدل.. فما هي أبرز تلك اإلجنازات؟
التي  اإلجن��ازات  من  العديد  هناك  أن  الشك   -
حققتها وزارة العدل خالل العام املاضي ويتواصل 
التي  اإلجنازات  حجم  وزيادة  لتعميق  فيها  العمل 
تشمل ميادين عدة وخدمات متنوعة كثيرة تقدمها 
ونعمل  احل��رص  كل  حريصون  ونحن  ال���وزارة، 
السمو  صاحب  توجيهات  ترجمة  على  جاهدين 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ 
-حفظه الله-، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  الدولة -  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
مجلس الوزراء- حاكم دبي »رعاه الله« إلى برامج 
ومشاريع تطويرية مدروسة تخدم رؤية وأهداف 
التي  اخلدمات  تكامل  وحتقق  الرشيدة  القيادة 

تقدمها الوزارة. 
ولعل أبرز إجناز حققناه خالل العام املاضي قد 
متثَّل في استكمال نظام »األمتتة اإللكترونية« في 
احملاكم، وهو اليوم في مراحل التجريب والفحص 
النهائية كأمٍر يفرضه العمل بالنظام التقني اجلديد، 
فنحن نتحدث عن القضاء اإللكتروني والذي يعني 
التقنيات  الُقضاة على استخدام تلك  تدريب جميع 
احلديثة، وقد مت بالفعل االنتهاء من عمليات التدريب 
وتزويد كافة احملاكم بكافة متطلبات تنفيذ التحول 
من  األكبر  العدد  أرشفة  متت  كما  اإللكتروني، 
االستعانة  وتتم  اإللكتروني«،  »اإلرشيف  القضايا 
بها حالياً من خالل أعضاء السلطة القضائية.. كما 
أن هناك إجنازات متعددة فيما يتعلق بسرعة إجناز 
متابعة  وهناك  احملاكم،  أمام  الدعاوى  في  الفصل 
دائمة من جانب التفتيش القضائي لهذا األمر الذي 
هو محل اهتماٍم كبير من جانب الوزارة التي حققت 
على  سواء  اإلستراتيجية  خطتها  من  املستهدف 
املستمر،  والتدريب  والتنمية  األداء  تطوير  صعيد 
املقدمة  للخدمات  العالية  اجل��ودة  صعيد  على  أم 
املاضي  العام  وفي  وقت،  أسرع  في  للمتعاملني 
أيضاً تقدمت الوزارة بثالثة مشاريع قوانني وافق 
عليها مجلس الوزراء املوقر وهي: مشروع »قانون 
احملاكم  أمام  اخلبرة«  »قانون  احملاماة« ومشروع 

والثالث اخلاص »باملترجمني«.
كما حققت منظومة العدل في اإلمارات إجنازات 
الدولة  حصول  في  متثَّلت  الدولي  املستوى  على 
على مراكز عاملية متقدمة، وتوجتها بحصول دولة 
على  األولى  املرتبة  على  املتحدة  العربية  اإلمارات 
األوسط،  الشرق  ومنطقة  العربي  الوطن  صعيد 
القانون  سيادة  مؤشر  وفق  عاملياً   13 وال�مرتبة 
تأسس  ال��ذي  املؤشر  وهو   ،  2011 عام  العاملي 
ضمن مشروع العدالة العاملي عام 2006 ، وُيعد من 
املؤشرات العاملية املرموقة واملوثوق في نتائجها، ملا 
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�سيف بن زايد

لوزارة العدل يف كافة املجاالت

»الربط الإلكرتوين« 

و»املحاكمة عن ُبعد« اأبرز 

امل�ساريع امل�سرتكة بني 

الداخلية والعدل
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تضمه هيئته االستشارية من أسماء عاملية.
في  العدل  وزارة  أعمال  ج��دول  على  م��اذا   <
املرحلة املقبلة من خطط ومشاريع جاهزة للتنفيذ 
مع  وتتوافق  واملقيم  املواطن  صالح  في  وتصب 

خطة احلكومة؟
- جرى حتديث اخلطة اإلستراتيجية ومبادرات 
االحتادية  احلكومة  خطط  مع  للتوافق  ال��وزارة 
مبادرات  لديها  وال��وزارة   ،2021 اإلمارات  ورؤية 
عليها  للموافقة  الوزراء  مجلس  إلى  برفعها  قامت 
يتمثل  الوزارة  املهم في خطة  واعتمادها، والشيء 
فيما  البشري  العنصر  على  التركيز  استمرار  في 
يتعلق باستقطابهم وتدريبهم وإعدادهم من أجل أن 
يكونوا من الصفني الثاني والثالث في قيادات وزارة 
العدل، وهو من أساسيات عملنا في املرحلة احلالية 
وفق توجهات احلكومة االحتادية التي تقوم وزارة 

العدل بتنفيذها.
في  اإلماراتية  املرأة  مشاركة  تقّيمون  كيف   <
في  خاصة  ُعليا  مراكز  وتقلّدها  احلكومي  العمل 

مجال العدل والقضاء؟
- الشك أن ما أتيح للمرأة اإلماراتية من فرص 
عمل منذ قيام دولة االحتاد وحتى اآلن، وما حتقق 
في هذا املجال هو محل فخر واعتزاز من اجلميع 
التي  الرشيدة  لقيادتنا  ذلك  ويعود  ونساء،  رجاالً 
لتصل  اإلماراتية  للمرأة  الفرصة  إتاحة  على  دأبت 
املجاالت  املناصب احلكومية وفي جميع  أعلى  إلى 

مبا فيها املجاالت القضائية والقانونية.
مع  وزارتكم  تعاون  معاليكم  مون  تقيِّ كيف   <
اجلهات احمللية واالحتادية لتحقيق أهداف وزارة 

العدل؟
- الوزارة حريصة وضمن خطتها اإلستراتيجية 
على التعاون مع اجلهات االحتادية واحمللية لتحقيق 

املقدمة  القانونية  األعمال  وجودة  املتميزة  اخلدمة 
عندما تتحقق، فقد تكون رؤية القيادة الرشيدة قد 
حتققت في أن تكون دولة اإلمارات وحكومتها في 
تسعى  ساٍم  هدف  وهو  العالم«،  حكومات  مقدمة 
الوزارة إلى حتقيقه بجميع إمكاناتها، فنحن بالفعل، 
قانونية  خدمات  من  نقدمه  ما  بني  نقارن  نعد  لم 
أنفسنا مبا حققته  إقليمياً، ولكننا نقارن  وقضائية 
تكون  ولهذا  املجاالت،  كافة  في  الدولة  وحتققه 
املقارنة دائماً على املستوى العاملي املتقدم في كل 

تشريعات وخدمات وزارة العدل.
العدل  وزارة  بها  تقوم  التي  اخلطوات  ما   <
التطرف  وعدم  والوسطية  التسامح  قيم  لتعزيز 

والغلو في املجتمع؟
يعدُّ  وكرامته  اإلنسان  حقوق  على  احلفاظ   -
العدل،  لوزارة  واملهمة  األساسية  الوزارة  قيم  من 
والتطرف والغلو يتعارضان مع تلك القيم اإلنسانية 
العظيمة، ألن ديننا اإلسالمي احلنيف دين وسطي.. 
حترص  وبالتالي  متسامح،  اإلماراتي  ومجتمعنا 
الوزارة على القيام بدورها في هذا الشأن من خالل 
اجلميع  مع  تتعامل  وهي  والتوعية،  التشريعات 
مبيزان العدالة الذي ال يفرق بني صغيٍر وكبير أو 
بني غني وفقير، وال ننظر إلى جنسية اإلنسان إال 
من منظور أن الله قد وهبه احلياة واحلرية والعقل،

> ما أبرز القوانن والتشريعات اجلديدة التي 
تطبق في احملاكم؟

للمحامني  جديدة  لقوانني  استحداث  هناك   -
واخلبراء أمام احملاكم واملترجمني، وهناك مراجعة 
لقوانني أخرى قدمية مثل قانون األحوال الشخصية 

وقانون املخدرات وقانون جرائم تقنية املعلومات.
يصب  هل  املواطنن،  من  جدد  قضاة  تعين   <
خطة  حسب  القضاء  سلك  ت��وط��ن  إط���ار  ف��ي 

مرسومة لديكم؟
- لدينا خطة ممتدة وطموحة وافق عليها املجلس 
السلك  بتوطني  يتعلق  فيما  للخدمات  ال���وزاري 

القضائي، ونحن حريصون كل احلرص على تطبيق 
تلك اخلطة واختيار أفضل العناصر للعمل في هذا 
على  ينصب  هنا  وتركيزنا  والهام،  احليوي  املجال 
أفضل  استقطاب  خالل  من  العدد،  قبل  النوعية 
متيزاً  تتطلب  التي  املهمة  املهنة  هذه  في  العناصر 

وقدرات ومعارف عالية.
> إلى أين وصلتم في استخدام التقنية احلديثة 

في العمل القضائي.. ومدى رضاكم عن ذلك؟ 
- نحن حريصون في وزارة العدل على استخدام 
التقنية احلديثة في العمل القضائي، و-بأذن الله- 
الفحص  عمليات  سابقاً  أسلفت  كما  سنستكمل 
احلديثة  وتقنياتها  األنظمة  جاهزية  من  والتأكد 
وحسب  للخدمات،  املوضوعي  التقييم  وعمليات 
التي  الدول  أقل من  لن نرضى مبستويات  خطتنا 
سبقتنا، بل نريد أن نكون دائماً كما هو عهد دولة 
اإلمارات في الصدارة واملقدمة، وأن تكون خدماتنا 

وفق أفضل املمارسات العاملية.
مون التعاون مع الدوائر القضائية  > كيف تقيِّ

احمللية في اإلمارات؟
الدوائر  مع  ومستمر  قائم  تعاون  هناك   -
»مجلس  وهناك  اإلم���ارات،  أنحاء  في  القضائية 
للتنسيق القضائي« بني اجلهات االحتادية واحمللية 
ُتناقش فيه املسائل املتعلقة بتطوير العمل والتنسيق 

بني كافة األطراف ذات العالقة.
> هل لنا في معرفة أبرز القضايا التي تعرض 
بها  للبت  املتخذة  واإلج����راءات  احمل��اك��م  أم��ام 

بالسرعة املطلوبة؟
- محاكم الدولة تستقبل جميع أنواع القضايا، 
مثل  ومستحدثة،  مستجدة  جرائم  بالطبع  وهناك 
جرائم تقنية املعلومات واالجتار بالبشر، وبالنسبة 
معقدة  أم  كبيرة  أم  كانت  فكل قضية صغيرة  لنا 
هي قضية تستحق من الوزارة االهتمام واملتابعة، 
من خالل األشراف على احملاكم والنيابات، وهناك 
أمام  اإلج��راءات  لكافة  ومستمرة  دوري��ة  متابعة 
احملاكم والتأكد من أن العدالة الناجزة تتحقق وفي 

أسرع وقت ممكن. 

تختص  ولقاءات  تفاهم  مذكرات  وهناك  أهدافها، 
بذلك، ومن بينها، جتويد اخلدمات املقدمة من وزارة 
العدل  وزارة  في  فلدينا  اجلهات،  تلك  إلى  العدل 
إدارات متخصصة في تقدمي اخلدمات ومن بينها 
والتشريع  الفتوى  إدارة  مثل  القانونية  اخلدمات 
وقضايا الدولة، وبالتالي ولضمان حسن سير العمل 
وتقدمي رسالة الوزارة وفق أفضل املمارسات، كان 
تعاون مثمر وتغذية راجعة  يكون هناك  البد وأن 
وأخذ  واحمللية،  االحتادية  واجلهات  ال��وزارة  بني 
املشتركة،  باملشاريع  يتعلق  فيما  واملشورة  الرأي 
تقدمها  التي  يتعلق بتحسني اخلدمات  ما  وخاصة 

الوزارة لهذه الهيئات واملؤسسات.
لكم  املماثلة  الوزارات  > ماذا عن تعاونكم مع 

في العالم العربي واإلسالمي؟
 - دولة اإلمارات ووزارة العدل تتعاون بشكل 
التعاون لدول  وثيق ودائم سواء مع دول مجلس 
اخلليج العربية أو مع العاملني العربي واإلسالمي، 
وهناك مذكرات تفاهم وزيارات متبادلة ومشاركة 
فعالة في األنشطة واملشاريع والبرامج التي تدعم 
عالقات التعاون املشترك مع وزارات العدل في تلك 

الدول.
> كيف هي عالقتكم مع وسائل اإلعالم،. وإلى 

أي مدى ُيسهم اإلعالم في حتقيق أهداف وزارتكم؟
مهم  عنصر  وأنواعه  بجميع صوره  اإلعالم   -
للغاية في حتقيق رؤية وأهداف أي مؤسسة اليوم، 
سواء كانت مؤسسة عامة أم خاصة، وعلى الرغم 
من الطبيعة اخلاصة لوزارة العدل باعتبارها وزارة 
والنيابات  االحتادية  العامة  احملاكم  على  تشرف 
العامة، وما يتطلبه هذا األمر من خصوصية فيما 
أعمال  تداوله من  يتم  يتعلق بنشر وبث بعض ما 
في احملاكم أو النيابات، إال أن وزارة العدل حريصة 
كل احلرص على عالقة الشراكة مع اإلعالم لدوره 
الفاعل في حتقيق رسالتها وأهدافها، ومنها التوعية 
املختلفة  واألنشطة  واجلديدة  القائمة  بالتشريعات 
تقدمي  منها  وتستهدف  ال��وزارة  بها  تقوم  التي 

خدمات متميزة للمتعاملني معها.
على  احلالي  للعام  طموحاتكم  عن  م��اذا   <

مستوى وزارة العدل؟
العدل  ووزارة  لها حدود..  ليست  - طموحاتنا 
حريصة كل احلرص على أن ترى رؤيتها ورسالتها 
وأهدافها في خطتها اإلستراتيجية وقد حتققت، وأن 
على  والقانون  الدستور  الذي حققه  بدورها  تقوم 
أكمل وجه، وأن تنال اخلدمات املقدمة من الوزارة 
رضى املتعاملني واملجتمع وشعارها في ذلك: »أن 

حري�سون على ترجمة توجيهات رئي�س الدولة 

ونائبه اإىل برامج وم�ساريع تخدم روؤية واأهداف 

القيادة الر�سيدة

ح�سول االإمارات على 

املرتبة االأوىل عربيًا 

و»13« عامليًا وفق »موؤ�سر 

�سيادة القانون العاملي« 

ُيعد تتويجًا مل�سرية اخلري 

والعطاء
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حدث أن ذهبت لتجديد جواز سفرك، وخرجت بعد ساعتني من االنتظار بجواز السفر القدمي هل 
الذي أتيت به، ألن »السستم داون«؟

هل حدث أن ذهبت الستخراج شهادة ملن يهمه األمر من إحدى الدوائر، وخرجت بعد ساعتني 
من االنتظار دون أن حتصل على الشهادة املطلوبة، حامالً معك اعتذار املوظف الذي لم يستطع 

أن ُينجز لك معاملتك، ألن »السستم داون«؟ 
هل حدث أن ذهبت لتجديد رخصتك التجارية، وبعد ساعتني من االنتظار خرجت بالرخصة القدمية، ألن 
لفتح  محاوالته  جميع  فشلت  أن  بعد  إجنازها،  يستطع  لم  الكمبيوتر  جهاز  أمام  اجلالس  »الكاونتر«  موظف 

»السستم«؟
هل حدث أن ذهبت لتجديد ملكية سيارتك، وبعد أن انتهيت من فحصها عدت أدراجك إلى البيت مخالفاً، ألن 

عملية التجديد لم تكتمل بسبب »السستم«، الذي هبط فجأة وأصبح »داون«؟
هل حدث أن ذهبت إلى مكتب شركة من الشركات السياحية منتشياً، كي تنفذ خطة اإلجازة الصيفية التي 
قضيت أياماً، وسهرت ليالي، ودخلت في حوارات ومفاوضات، من أجل تنسيقها مع األوالد وأُمهم، ثم خرجت 
من املكتب محبطاً، لم تنجز حجزاً واحداً من حجوزات السفر واإلقامة، بعد أن عجز موظف احلجوزات من الدخول 

على مواقع شركات الطيران والفنادق، ألن »السستم داون«؟
الذين يجلسون أمام أجهزة  التكنولوجيا«، هكذا سيقول لك املوظفون املغلوبون على أمرهم،  »إنها ضريبة 
فيستنجدون  لنقراتهم،  يستجيب  ال  »السستم«،  بأمره  احلاكم  ألن  ساكن،  حتريك  يستطيعون  ال  الكمبيوتر 
مبوظفي ال�»آي تي«، وهم يتصببون عرقاً أمام الزبائن الذين يتقبل بعضهم األمر في البداية، على أمل أن يتم 
حل املشكلة خالل فترة وجيزة، ثم يبدأ هذا البعض في التململ بعد مرور عشر دقائق دون أن يتغير احلال، 
ويتحوَّل هذا التململ إلى تذّمر بعد مرور نصف ساعة، ويصبح التذمر احتجاجاً بعد الساعة األولى من االنتظار، 
ثم يتحول االحتجاج بعد ذلك إما إلى ثورة على املوظف املسكني، وإما إلى تسليم باألمر الواقع، ليبدأ من فقد 
األمل في إصالح اخللل مبغادرة املكان، ويبقى أصحاب النََفس الطويل، على أمل أن يتم إصالح العطل، فيتمكنون 

من إجناز معامالتهم.
إزاء مترد »السستم«، هذا ينقسم الناس إلى فريقني: فريق يقدح في التكنولوجيا، ويتمنى العودة إلى عصر 
املعامالت اليدوية وامللفات املرصوصة على الرفوف في أقسام »األرشيف«، التي تشم فيها رائحة الورق الذي 
مضى على بعضه عقود من الزمان، وكاد يصبح مخطوطات من العصر الفرعوني. هذا الفريق غالباً ما يكون 
من كبار السن الذين ولدوا وعاشوا في العصر الذهبي للورق الذي قضت عليه نظريات اإلدارة احلديثة، بعد أن 
اتخذت من التخلص منه شعاراً لها. وهم غالباً ما يتم اتهامهم باالنحياز إلى املاضي واحلنني إلى الورق، ليس 
حباً فيه، ولكن شوقاً إلى أيام الشباب الذي ولّى، ولم تعد أيامه سوى شريط من الذكريات يستعيدونه لإلحساس 

بأنهم مازالوا على قيد احلياة.
في  ليس  العيب  أن  مدعياً  مكابراً  وميضي  املاضي،  إلى  احلنني  مظنة  نفسه  عن  فيبعد  الثاني  الفريق  أما 
التكنولوجيا، وإنا في املوظفني الذين ال يعرفون التعامل معها، فيدمرون األجهزة واألنظمة، ثم يلجأون بعد ذلك 
إلى املهندسني إلصالح ما أفسدوه. هذا الفريق غالباً ما يتخذ هذا املوقف عندما ال يكون هو املتضرر الفعلي 
من هبوط »السستم«، لكنه سرعان ما يغير رأيه عندما يوضع في هذا املوقف، وتتعطل له معاملة في دائرة من 

الدوائر أو بنك من البنوك أو مكتب من املكاتب، فيتحسر على عصر الورق، غير آبه بِكبر السن وصغره.
ثمة حالة أقل وطأة من حالة »السستم داون« هذه، وهي حالة »السستم سلو«. وهذه حالة يتقبلها املراجعون 
تذّكرنا  ما، وهي حالة  إلى حٍد  أطول  لكنها قد تأخذ وقتاً  املعاملة سوف تنجز،  أن  على مضض، ألنها تعني 
باملثل الشعبي املعروف »رمد العني وال عماها«. لذلك ما أن ينطق املوظف اجلالس أمام جهاز الكمبيوتر كلمة 

»السستم«، حتى جتد املراجعني يدعون في سرهم: اللهم أجعله »سلو« وال جتعله »داون«! 

ستم داون!« »السِّ

عل�ي ع�بي�د
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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ســـــياجالغالف
رقــمــي 

دوريات اإلكرتونية فاعلة يف �شرطة اأبوظبي

 ملكافحة اجلرائم عرب »االإنرتنت«. 

من  الكثير  املعلوماتية،  بعصر  يوصف  الذي  العصر  هذا  في  اإللكترونية  اجلرمية  تشّكل 
التجارية  الشركات  عن  فضالً  »اإلنترنت«،  مع  يتعاملون  الذين  املجتمع  فئات  ملختلف  األرق 
والبنوك التي تقدم خدماتها لعمالئها عبر مواقعها اإللكترونية املثبتة على شبكة »اإلنترنت«. 
ف اجلرمية اإللكترونية بأنها أي عمل إجرامي يستخدم احلاسب اآللي أو شبكة املعلومات  وُتعرَّ
الدولية في ارتكابه كأداة رئيسية، وتتمثل اجلرمية اإللكترونية بالنفاذ غير القانوني للمواقع 
أنظمة  في  ُمّرخص  وغير  قانوني  غير  عمل  أي  أنها  على  أيضاً  وتعرف  احملمية،  اإللكترونية 
احلاسب اآللي واختراق لبيانات بصورة غير شرعية. ومن هذا املنطلق عملت شرطة أبوظبي 
على الَتصدِّي لهذه اجلرائم باحترافية عالية،وذلك من خالل القيام بتسيير دوريات إلكترونية 

جتوب »اإلنترنت« لترصد أي جتاوزات، أو جرائم حتدث على الشبكة العنكبوتية.

فرع  مدير  الطنيجي،  محمد  عمر  الرائد  أك��د 
واملباحث  التحّريات  إدارة  اإللكترونية في  اجلرائم 
اجلنائية في شرطة أبوظبي أن اجلرائم اإللكترونية 
عابرة للحدود، وبالتالي البد من التصدي لها بقوة 
أفراد  على  أض��رار  من  تسببه  ملا  وذل��ك  وحزم، 
املجتمع من جهة والشركات التجارية والبنوك من 
شرطة  عملت  لقد  الطنيجي:  وأضاف  ثانية.  جهة 
اإللكترونية،  اجلرائم  هذه  من  احلد  على  أبوظبي 
خاللها  من  يتم  إلكترونية  دوريات  بتسيير  وذلك 
مسح شامل على الشبكة العنكبوتية للبحث عن كل 
ما يؤدي إلى اجلرمية، كمواقع النصب واالحتيال 
البيانات  سرقة  إلى  تؤدي  التي  واملواقع  الوهمية 
املواقع  د  نترصَّ أننا  كما  البنكية.  أو  االئتمانية 
اإلباحية وفي حال عثورنا على أية من هذه املواقع 
نقوم بحجبها بالتنسيق مع هيئة تنظيم االتصاالت، 
اإلم��ارات  وشركة  لالتصاالت  اإلم��ارات  وشركة 
جرمية  على  عثورنا  حال  في  أما  »دو«.  املتكاملة 
اإلج��راءات  باتخاذ  نقوم  فإننا  مثبتة،  إلكترونية 
الالزمة، كبناء قضية كاملة والتي بدورها توصلنا 
إلى املعلومات الكاملة عن األشخاص املشتبه بهم، 
املواقع  بحجب  وذلك  احترازية  إجراءات  نتخذ  ثم 

التي وقعت فيها اجلرمية. 

اأنواع اجلرائم

اجتاهات  حسب  اإللكترونية  اجلرائم  وتتنوع 
األشخاص الذين يرتكبونها، وفي هذا الصدد قال 
الرائد الطنيجي: للجرائم اإللكترونية أشكال وأنواع 
عديدة، منها: القرصنة أو االختراقات اإللكترونية، 
عبر  االحتيال  »اإلنترنت«،  عبر  والتشهير  السبُّ 
البريد اإللكتروني واملواقع الوهمية، تزوير البطاقات 
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الغالف

القرصنة واالحتيال والسب والتشهير، ومنها مثالً، 
إلى  َتعّرض  شخص  قضية  الطنيجي  يوضح  كما 
تشويه لسمعته من شخص مجهول، وعندما قمنا 
الشخص  هذا  هوية  عن  كشفنا  والبحث  بالتحّري 
والذي تبني فيما بعد أنه من أقرب أقربائه. وهناك 
ال�»هاكرز«  بأعمال  قاموا  14-17 سنة  أطفال من 
الرسمية  املواقع  من  العديد  اختراع  خالل  من 
أخرى،  مشينة  بأعمال  أيضاً  وقاموا  والشخصية، 
منتشرة  مختلفة  شبكات  ضمن  من  كانوا  حيث 
على مستوى الدولة. فمن خالل التتبع اإللكتروني 
بأساليب البحث والتحّري، وبالتنسيق مع شركائنا 
االستراتيجيني، نستخلص األدلة اإللكترونية والتي 
والذي  اجلاني،  الشخص  إلى  خاللها  من  نتوصل 

نقوم بإحالته إلى النيابة العامة.

�صراكات ا�صرتاتيجية

اجلرائم  لفرع  اإلستراتيجية  الشراكات  عن 
شراكات  لدينا  الطنيجي:  الرائد  قال  اإللكترونية 
الداخلية،  الشراكات  ومن  وخارجها،  الدولة  داخل 
مختبر  مع  دائمني  وتنسيق  تواصل  على  إننا 
اجلرائم اإللكترونية في شرطة أبوظبي، فهو الداعم 
جلميع اجلرائم اإللكترونية أو التقليدية في اإلثبات 
والنفي، وفي حاالت اجلرائم اإللكترونية واألشياء 
األقراص  مثل  التخزين  ك��أدوات  فيها،  املضبوطة 
واالقراص  »الفالش«،  وذاكرة  واملضغوطة  املرنة 
بإحالتها  الفرع  يقوم  والتي  والكاميرات،  الصلبة، 
بطريقة  األشياء  لفحص  املتخصص  املختبر  إلى 
شرعية، بحيث يقدم تقريراً رسمياً يثبت من خالله 
إلى  وأدت  اجلاني  فيها  ي��دان  التي  األدل��ة  جميع 
وقوع اجلرمية، وبالتالي يوصل الشخص اجلاني 
وفاعلة بني  قائمة  لدينا شراكة  أن  كما  للمحاكمة. 
جميع إدارات الشرطة اخلاصة باجلرائم اإللكترونية 
على مستوى الدولة، وهناك تعاون وتنسيق دائمان 
»اإلنتربول«  الدولية  اجلنائية  الشرطة  إدارة  مع 
املعلومات  تأتينا  الداخلية،وعن طريقهم  وزارة  في 
الدولة،  خارج  اجلاني  الشخص  عن  نريدها  التي 
اإللكترونية،  اجلرائم  فرع  في  أننا  على  ع��الوة 
أعضاء في فريق اللجنة الفرعية للقوة االفتراضية 
في اللجنة العليا حلماية الطفل في وزارة الداخلية 
ونعمل معهم كفريق واحد، فضالً عن هيئة تنظيم 
لالتصاالت وشركة  اإلمارات  االتصاالت، وشركة 
التجارية  والشركات  »دو«،  املتكاملة  اإلم��ارات 

تعتبر الدوريات األمنية اإللكترونية واحدة من أهم 
املعلومات  بتقنية  اخلاصة  اجلرمية  مكافحة  وسائل 
أو التي ُترتكب عبر وسائل االتصال احلديثة، ومنها 
مثل  احلديثة  الذكية  الهواتف  أو  »اإلنترنت«،  شبكة 

»بالك بيري«.
وكانت شرطة دبي من أوائل األجهزة األمنية التي 
استشعرت خطورة هذه التقنيات في بعض جوانبها 
اجلرمية،  نشر  في  السيئ  االستغالل  واستغاللها 
وخاصة تلك التي توجه ضد األطفال أو النساء، أو 

تتسبب في انتهاكات من نوع جديد.
ما  ال��ص��دد  ه��ذا  ف��ي  دب��ي  شرطة  واستحدثت 
إدارة  عبر  اإللكترونية«  األمنية  »بالدوريات  يسمى 
متخصصة ملكافحة اجلرائم اإللكترونية بشكل عام، 
حيث أطلقها القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي 
خلفان متيم منذ عدة سنوات لتكون جدار حماية ضد 
بعض املمارسات واألساليب اإلجرامية التي تتم عبر 

الشبكة العنكبوتية.
إط��الق  مت  ان��ه  خلفان  ضاحي  الفريق  وأك��د 
»اإلنترنت«  شبكة  لتجوب  اإللكترونية  الدوريات 
جرائم  أو  جت��اوزات  أية  لرصد  الساعة  مدار  على 
حتدث حيث أسفرت هذه الدوريات عن ضبط قائمة 
البرامج  تزوير  كقضايا  اإللكترونية  اجلرائم  من 
واملصنفات الفكرية، والسب والشتم، والتهديد بالقتل، 
واالبتزاز، وقضايا سرقة املكاملات الهاتفية، وقضايا 
مالية، وتزوير عقود جتارية وغيرها على مدار أربع 

سنوات ماضية.

أوج��دت  دب��ي  شرطة  إن  متيم:  الفريق  وق��ال 
واجلرائم  املباحث  إدارة  أنشأتها  خاصة  منتديات 
واملباحث  للتحريات  العامة  ب��اإلدارة  اإللكترونية 
فيها عدد  أسماء مستعارة، ويشترك  اجلنائية حتت 
الدوريات  خاللها  من  وتعمل  األشخاص،  من  كبير 
اإللكترونية التابعة »لإلدارة العامة للتحريات والبحث 
اجلنائي« للتواصل مع أكبر شريحة من مستخدمي 

التقنيات احلديثة. 
وأكد أن فرق عمل الدوريات اإللكترونية مدربة 
ومؤهلة للكشف عن املواقع اخلبيثة، أو األشخاص 
أو غيرها من اجلرائم  األطفال،  الذين يستهدفون 
والتعارف،  الصداقة،  ترتكب حتت ستار  قد  التي 
والعديد من اجلرائم  الوهمية  التوظيف  أو مواقع 

األخرى.

دعم وت�أهيل 

املنصوري  إبراهيم  خليل  العميد  أكد  جانبه  من 
اجلنائية«  واملباحث  للتحريات  العامة  »اإلدارة  مدير 
اإللكترونية،  الدوريات  القيادة تدعم بشكل كبير  أن 
متكنهم  التي  واألدوات  األساليب  كافة  لهم  وتوفر 
إسقاط  يتم  حتى  املتناهية  بالدقة  مهامهم  أداء  من 
سيئ  بشكل  التقنية  هذه  يستغلون  الذين  املجرمني 

وينشرون مفاسدهم بني العامة.
اإللكترونية  للدوريات  إن  املنصوري:  وق��ال 
التي  مهماً وهو رصد كافة األفعال اإلجرامية  عمالً 
تختبئ وراء اجلهاز اإللكتروني من خالل أشخاص 

ويضيف  »اإلنترنت«.  عبر  والتصيد  االئتمانية، 
شبكة  مع  بالتعامل  عليه  املجني  يقوم  الطنيجي: 
عنكبوتية ال يعلم من يقف خلف ستارها، وبالتالي 
يأتي  ثم  احتال عليه،  قد  الذي  الشخص  ال يعرف 
إلى الفرع ويتقدم بالبالغ، فنقوم نحن بالبحث في 
خيوط القضية عن طريق مواقع مستخدمي البريد 
وبذلك  معها،  تعامل  التي  والعناوين  اإللكتروني، 
للكشف  تفيدنا  التي  اإللكترونية  األدلة  كل  جنمع 
اإللكترونية  اجلرائم  فرع  في  ولدينا  احلقيقة.  عن 
بالغات كثيرة من أشخاص عاديني جداً قاموا بدفع 
يعرفونهم،  ال  ألُناس  »اإلنترنت«  عبر  طائلة  مبالغ 
إحدى  في  درهم  مليوني  إلى  املبلغ  وصل  حيث 
القضايا، وبفضل الله قمنا بضبط اجُلناة وحتويلهم 
إلى النيابة.وهناك جرائم اختراقات ملواقع رسمية، 
التي  البريد اإللكتروني  وجرائم من خالل رسائل 
املال وغيرها من  من  مبلغاً  ربح  املستلم  إن  تقول 
بدورنا  ونحن  علينا،  ترد  التي  االحتيال  أساليب 
نقوم بجمع كل البيانات حول املتهمني ثم نحولها 

إلى النيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية.

ق�صايا بنكية

اجلرائم  أب��رز  ع��ن  الطنيجي  ال��رائ��د  وحت���دَّث 
اإللكترونية انتشاراً فقال: لدينا قضايا بنكية متعلَّقة 
على  بنكية  إلكترونية  وبخدمات  االئتمان  ببطاقات 
البنك  لهذا  اإللكتروني  املوقع  عبر  متت  »اإلنترنت« 
إرسال  خالل  من  اجلرمية  هذه  تتم  حيث  ذاك،  أو 
والذي  ما،  لشخص  الوهمية  اإللكترونية  الرسائل 
يزود  وبالتالي  الرسائل،  لهذه  باالستجابة  يقوم 
مرسل الرسالة بالرقم السري اخلاص به، ثم يقوم 
بناء  الدولة.  داخل  مالية  حتويالت  بإجراء  اجلاني 
على ذلك، عملنا في الفرع على إنشاء شبكات سريعة 
تخص  معلومات  أي  ورود  حال  ففي  البنوك،  مع 
وخارجها،  الدولة  داخل  طبيعية  غير  حتويالت  أي 
أن  إلى  املبلغ  على  التحفظ  ويتم  فوراً  إبالغنا  يتم 
يتم اإلجراء فيه. وأضاف الطنيجي: نحن باألساس 
مستوى  على  اإللكترونية  البنوك  لشبكة  منضمون 
مباشرة  إشعارات  الشبكة  هذه  عبر  وتأتينا  الدولة، 
وقت حدوث أي جرمية إلكترونية ومن ثمَّ يتم إشعار 
جميع البنوك في إمارة أبوظبي ألخذ احليطة واحلذر.

قر�صنة واحتي�ل

بجرائم  تتعلق  قضايا  الفرع  إل��ى  ت��رد  كما 

الدولة  في  والعاملة  احمللية  والبنوك  اإللكترونية 
على  فاعلة  إلكترونية  شبكة  بهم  تربطنا  والتي 
مدار الساعة. وأما بخصوص الشراكات اخلارجية 
فهناك شراكة وطيدة مع الشركات العاملية املزودة 
تزودنا  والتي  و»اإلنترنت«  اإللكترونية،  للخدمات 
املشتبه بهم في حال  البيانات عن  بدورها ببعض 

وقوع أية جرمية.

تطوير الكوادر

وفي معرض حديثه عن تطوير الكوادر الشرطية 
إلكترونياً، قال مدير فرع اجلرائم اإللكترونية: إن 
شرطة أبوظبي تنفذ مبادرات إستراتيجية في مجال 
ملواجهة  عناصرها  لدى  التحقيق  ق��درات  تطوير 
بدورات  إحلاقهم  خالل  من  اإللكترونية،  اجلرائم 
تدريبية احترافية في داخل وخارج الدولة بالشراكة 
مع الدول املتقدمة في مجال مكافحة مثل هذا النوع 
تعمل  أبوظبي  شرطة  أن  وأض��اف:  اجلرائم.  من 
على توثيق شراكتها مع القطاعات املعنية مبكافحة 
في  يسهم  نحٍو  على  بالدولة  اإللكترونية  اجلرائم 
احلد منها باعتبارها جرمية عابرة للحدود، مضيفاً 
أن الشراكة ال تقتصر في هذا الصدد على املستوى 
خالل  من  دولياً  توطيدها  على  نعمل  بل  احمللي 
واآلسيوية  األوروبية  الدول  مختلف  إلى  زيارات 
التدريبي  اإلرف��اق  خالل  من  أو  اخلبرات  لتبادل 
لضباط الشرطة في الدول املتقدمة في هذا املجال.

تنفيذ  بصدد  أبوظبي  شرطة  إن  قائالً:  وتابع 
لوضع  احمللية   اجلهات  مع  بالتعاون  عمل  ورش 
الضوابط واملمارسات التي من شأنها تقليل انتشار 
اجلرائم اإللكترونية، فضالً عن توسيع دائرة الوعي 
األمني لدى األفراد باستخدام »اإلنترنت« وتعريفهم 

باجلرائم اإللكترونية ومخاطرها.

بأخذ  املجتمع  أفراد  الطنيجي  الرائد  ينصح 
دائماً  علينا  يجب  ق��ائ��الً:  واحل���ذر،  احليطة 
أصلية  ب��رام��ج  استخدام  على  نحرص  أن 
ومسجلة من الشركات وحتديث أنظمة مكافحة 
الفيروسات وحماية »اإلنترنت« بشكل مستمر، 
وأن نحرص دائماً عندما نتعامل مع الشخص 
وكذلك  لدينا.  معروفاً  يكون  أن  اإلنترنت  عبر 
أن  البد  »اإلنترنت«  عبر  الشراء  ح��االت  في 
نتأكد من املوقع اإللكتروني الذي نتعامل معه. 
ويجب علينا أن ال نثق في الرسائل اإللكترونية 
ودائماً  نعرفهم.  ال  أشخاص  من  تأتينا  التي 
البد أن نحافظ على بياناتنا الشخصية السرية 
وال نعطيها إلى أي شخص آخر. ومن األهمية 
عند  األبناء  متابعة  على  حت��رص  أن  مبكان 
اإلنترنت  عالم  ألن  »لإلنترنت«،  استخدامهم 
عالم مفتوح، لذلك البد من التعّرف على املواقع 
التي يتعاملون معها، ألنه في كثيٍر من األحيان 

يقع األطفال فريسة للجرائم اإللكترونية.

ن�سائح 

اأطفال من عمر 14-17 �سنة

قاموا باأعمال الـ»هاكرز« 

- الرائد عمر الطنيجي

حتقيق: ر�صا فكري – دبي 

العنكبوتية،  الشبكة  استخدام  في  نابغني  يكونوا  قد 
ومتميزين في الرياضيات، إال أنهم يستغلون نبوغهم 
وتفوقهم في بعض األحيان في أفعال إجرامية خاصة 

عمليات النصب واالحتيال وغيرهما.
وأشار إلى أن الدوريات اإللكترونية منذ إنشائها 
من  بالعديد  اإلي��ق��اع  ف��ي  كبير  بشكل  ساهمت 
العصابات اإلجرامية، سواء داخل الدولة أم خارجها 
من خالل التعاون الدولي، وبالتالي جند أن مؤشرات 
تقع  التي  تلك  دبي وخاصة  في  انخفضت  اجلرمية 
إجرامية،  ظواهر  رصدت  أنها  كما  »اإلنترنت«،  عبر 

تتم مكافحتها قبل أن تنتشر في املجتمع.

مه�م 

وقال الرائد سعيد الهاجري مدير »إدارة املباحث 
واملباحث  للتحريات  العامة  ب��اإلدارة  اإللكترونية 
من  وضعت  اإللكترونية  الدوريات  إن  اجلنائية«: 
املواقع  إلى  للدخول  دبي  لشرطة  العام  القائد  قبل 
اإللكترونية التي ُتشكل بؤراً يتجمع فيها املجرمون 
الذين لهم ميول إجرامية، الفتاً إلى أن سرقة البطاقات 
االئتمانية وتداولها لها مواقع، واالختراقات بأنواعها 
لها مواقع، والتحريض على ارتكاب جرائم له مواقع 

سواء أكانت جرائم مالية، أم إباحية، أم غيرها.
اإللكترونية  للدوريات  الرئيسي  الهدف  أن  وأكد 
هو رصد هذه التجمعات، واألشخاص القائمني عليها، 
تلك  أن  كاشفاً  الشرطية،  بالطرق  للعدالة  وتقدميهم 
الدوريات تعتبر في حد ذاتها هجوماً على املجرمني 
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الغالف

يأتي،  حتى  البالغ  تنتظر  وال  جتمعهم،  أماكن  في 
األمنية  فالدوريات  تتفاقم،  حتى  األمنية  املشكلة  أو 

وجدت للحد من جميع الظواهر اإلجرامية 

حتديات 

أوضح الهاجري أن التحدي األكبر الذي تواجهه 
تلك الدوريات هو كثرة عدد املواقع اإللكترونية على 
شبكة »اإلنترنت« والتحدي اآلخر هو حتديد نوعية 
املجرمني،  إلى  التوصل  بعد  القضائي  االختصاص 
مشيراً إلى أن كثيراً من املواقع ُتروج جلرائم تكون 
وهنا  أخرى،  إمارات  أو  أخرى  دول  اختصاص  من 

تكون بعض الصعوبة في حال عدم التنسيق. 
اإللكترونية«  املباحث  »إدارة  أن  الهاجري  وأكد 
اإللكترونية  املواقع  تعدد  من جتاوز مشكلة  متكَّنت 
وفقاً  ال��دوري��ات  تخصيص  مت  حيث  بالتخصص، 
وهناك  العنكبوتية،  الشبكة  على  اإلجرامية  للظواهر 
أقسام وشعب منها: شعبة  اإلدارة  توجد في  أيضاً 
متخصصة  أعداداً  هناك  أن  الطفل، وأضاف:  حماية 

لكل شعبة ولكل منها الدور الذي تقوم به.
وقال: إن ظاهرة النصب واالحتيال عبر »اإلنترنت« 
مثالً هي من األمور الصعبة، ولكن حتاول الدوريات 

هذا  ميتلك  فرد  كل  من  املطلوب  أن  إلى  وأش��ار 
اجلهاز أن يؤمن جهازه، وإال يدخل مواقع تفتح عليه 
ثغرات أمنية وال يكون مشاركاً في ترويج معلومة قد 
أن معظم احملرضني أو  تكون غير صحيحة، مؤكداً 
إلى  للوصول  يسعون  »اإلنترنت«  املروجني جلرائم 
كدوريات  ونحن  ضحيتهم،  يكون  حتى  فداء  كبش 

دورنا يتمثل في ضبطهم قبل اإليقاع باآلخرين. 
اإللكترونية  ال��دوري��ات  إن  الهاجري:  وق��ال 
اغتصاب  وعمليات  بأطفال،  حترشات  رص��دت 
إلكتروني لبراءة األطفال، وضبطنا بعض الفاعلني، 
ولكنهم بعد اخلروج من القضية ميارسون  الفعل 
نفسه، ألنهم يعتبرون من املدمنني على هذه األفعال 
رغم إغالق املوقع املستخدم، كما أن البعض منهم 
ينشئ مواقع جديدة أو يحتال بصوٍر ِعدة، ولكننا 

نظل نالحقهم. 

 تعليم�ت

أكد الرائد سعيد الهاجري أن هناك تعليمات من 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
مبكافحة  الداخلية  وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس 
العالم  في  اإللكترونية  اجلرمية  ورصد  وكشف 
قبل دخولها إلى مجتمع اإلمارات والقضاء عليها، 
ولذلك كانت الوزارة سباقة إلى الدخول في منظمة 
تي«،   . جي   . »في  العاملية«  االفتراضية  »القوى 
عبر  اجلرمية  ملكافحة  املنظمات  أقوى  من  وهي 
»اإلنترنت«، وقال: إن الوزارة بادرت بإنشاء مركز 
حماية الطفل في أبوظبي، وفي دبي أقيمت شعبة 
على  مماثلة  مراكز  إنشاء  وج��اٍر  الغرض،  لذات 
مستوى اإلمارات كافة لرصد ومكافحة اجلرمية 

اإللكترونية ضد األطفال.
تعليمات من سموه ومتابعة من  إن هناك  وقال: 
العاملني  تأهيل  بأهمية  الفريق ضاحي خلفان متيم 
في مجال مكافحة اجلرمية اإللكترونية، وكان آخرها 
التعاون مع الشرطة الكندية والتدريب على القضايا 
اإللكترونية املتعلقة باألطفال، وشارك في تلك الدورة 
في  املتخصصني  من  والقضاء  النيابة  من  رج��ال 
التحقيق في تلك القضايا، حيث مت التعرف على كيفية 

التصدي لتلك اجلرائم.
تشير  العاملية  اجلرائم  إحصاءات  أن  إلى  ولفت 
بهدف  يومياً  يخطف  طفل   2000 هناك  أن  إل��ى 
االغتصاب والتصوير وعرض تلك الصور على شبكة 

»اإلنترنت«.

مروجو ال�ص�ئع�ت 

السفهاء  مع  مشكلة  لدينا  الهاجري:  وأضاف 
الذين يروَّجون إلشاعات كاذبة، وإجراءاتنا األولية 
معهم في حال ضبطهم للمرة األولى نأخذ عليهم 
التكرار، ولكن نظراً ألن بعضهم لديه  بعدم  تعهداً 
ووقت  والتكنولوجيا  والتعلم  الفهم،  في  قصور 
الفراغ فيقوم بإرسال اإلشاعة ألكبر عدد ممكن كما 

وصلت له دون التأكد من صحتها.
وقال الهاجري: »لو عملنا لكل »مروِّج شائعة« 
قضية منذ الضبط األول لتم الزج بنصف الشباب 

إلى السجون!«.

 560
جريمة إلكترونية

من بينها  6 حاالت 
استهداف أطفال 

متكنت الدوريات اإللكترونية بشرطة دبي 
خالل  أطفال  استهداف  حاالت   6 رصد  من 
بها  تقدم  بالغات  بينها  من  املاضي،  العام 
أفراد اجلمهور وقامت الدوريات اإللكترونية 
مبتابعتها والتأكد منها، ومت إغالق بعض هذه 
املواقع بالتنسيق مع اجلهات املهنية، وضبط 
الدولة،  القائمني علىها من املوجودين داخل 
وذلك وفقاً ملدير »إدارة املباحث اإللكترونية« 
تسجيل  إلى  أيضاً  أشار  الذي  دبي  بشرطة 
متنوعة  إلكترونية  جرائم  حول  بالغاً   560
واحتيال،  نصب  منها  املاضي  العام  خالل 
وتشهير  وس��ب  ائتمان،  بطاقات  وسرقة 

وتنكيل بأفراد، وجرائم أمن معلومات.

اإللكترونية احلد منها بشكل كبير، بإلقاء القبض على 
العديد من النصابني وإحباط أعمالهم اإلجرامية، الفتاً 
إلى أنه لو متكنت الدوريات من إسقاط بعضهم نكون 
قد حمينا فئة كبيرة من أفراد املجتمع من الوقوع في 

فخ النصب اإللكتروني. 
النصابني  هؤالء  وجود  حال  في  أنه  إلى  وأشار 
إلى الشراكات  اللجوء  الدولة فيتم  واحملتالني خارج 

بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة دبي. 

ق�صايا وبالغات 

متكَّنت  ال��ت��ي  القضايا  أه��م  وح���ول 
قال  رصدها  من  اإللكترونية  الدوريات 
الرائد سعيد الهاجري: مت رصد عدد من 
املواقع اإللكترونية من داخل الدولة تقوم 
بالترويج ألعمال نصب واحتيال، ومواقع 
إلقاء  فعلياً  للتشهير، ومت  إباحية، ومواقع 
وجود  دون  عليها  القائمني  على  القبض 
األدل��ة  مع  للعدالة  وتقدميهم  مبلغ  أي 
املادية التي تدينهم، الفتاً إلى أن الدوريات 
املاضي  العام  خالل  سجلت  اإللكترونية 
في  رص��ده��ا  مت  قضية   »175«  2011
اإللكترونية  القضايا  بخالف  الصدد  هذا 

األخرى التي ترد لإلدارة كبالغات. 
الدوريات  متابعة  خالل  من  أنه  الهاجري  وذكر 
التواصل  ومواقع  واملنتديات،  للمواقع  اإللكترونية 
وأجهزة  و»تويتر«،  »فيسبوك«  مثل  اإللكتروني 
»بالكبيري«، ومن خالل التواصل مع أفراد اجلمهور، 
سواء عبر »اإلنترنت« أم عبر التواصل التقليدي مت 
التوصل إلى وجود ظواهر أمنية تركز على اإلساءة 
ألشخاص وإطالق شائعات وأعمال إباحية تستهدف 
األطفال، الفتاً في هذا الصدد إلى إلقاء القبض مؤخراً 
على شخص أجنبي كان يقوم باستدراج األطفال عبر 
»اإلنترنت« وعرض صور ملمارسات إباحية ألطفال 
عليهم أو إرسال تلك الصور والفيديوهات عشوائياً 

عبر البريد اإللكتروني. 

»البالكبريي«. 

»البالك  أجهزة  مع  ال��دوري��ات  تعامل  وح��ول 
بيري« قال الهاجري: إن هاتف »بالك بيري« جهاز 
إلكتروني متصل بشبكة »اإلنترنت«، وبالتالي فحاله 
حال أجهزة الكمبيوتر العادية، وبالتالي هو يخضع 

إلى رقابة الدوريات اإللكترونية. 
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تحقيق

كمائن اإلكرتونية

اإلج��راءات  من  بالعديد  القضايا  هذه  مثل  ومتر 
ومنها كما يقول اللواء محمد عبد اجلواد مدير املباحث، 
املعلومات  الفني وتأكيد  القسم  البالغات في  فحص 
الواردة بها، ثم تثبيت االتهامات عبر القسم اجلنائي 
ومهمته حترير احملضر »ثم يعود امللف إلى القسم 
اإللكترونية  البريد  ملتابعة رسائل  أخرى  مرة  الفني 
ونصب الكمائن اإللكترونية، وحتديد شخصية املتهم 
وعنوانه، وإعداد تقرير فني برقم التليفون املستخدم 
ارتكاب  في  واملستخدم  اإلنترنت  على  الدخول  في 
الواقعة، ومن ثم يقوم القسم اجلنائي بالتعاون مع 
النيابة  من  إذن  إص��دار  يتم  حيث  العمليات،  قسم 
العامة بضبط اجلهاز املستخدم في ارتكاب اجلرمية 
وفحصه، حيث يتم تسليم اجلهاز إلى القسم الفني 
ليتولي مثل هذه العمليات واستخراج األدلة والصور 
التي تدين املتهم ثم يتم إعداد تقرير فني إلرفاقه مع 

املتهم الذي يتم إحالته للنيابة للتحقيق«. 
ويضيف عبد اجلواد: أن ضبط اجلرمية يتم من 
خالل بالغ أو معلومة تصل إلى جهاز األمن، وتقوم 
التقني  وباألسلوب  باألدلة  وإثباتها  بتتبعها  اإلدارة 
وتقدمي  متت  التي  واملخالفة  اجلرم  ومدى  والفني 
اإلدارة تضم  أن  إلى  احملاكمة، مشيراً  إلى  مرتكبها 
نخبة متميزة من الضباط والفنيني املدربني في العديد 
وكيفية  اإلنترنت  جرائم  مكافحة  على  ال��دول  من 
املوجودة  الفني  الفحص  أجهزة  أحدث  مع  التعامل 
بالوزارة للتعامل مع مثل هذه اجلرائم والتحفظ عليها 
والصور  واملعلومات  البيانات  وسحب  آمن  بشكل 

بطريقة سليمة لضمها إلى امللف. 

هروب من الواقع

وفي تشخيصها ملرتكبي اجلرائم اإللكترونية، ترى 
د. هدى اجلندي أستاذة التربية بجامعة »حلوان« أن 
هي  الدردشة  وغرف  الشهيرة  االجتماعية  املواقع 
وهي  الواقع،  من  للهروب  األول��ى  الشباب  وسيلة 
وسيلة غير مشروعة يسلكها غالباً األشخاص الذين 
متردهم  عن  للتعبير  بالنفس،  الثقة  بعدم  يشعرون 
املجتمع  في  املوجودة  والتقاليد  للقيم  ورفضهم 
الذي يعيشون فيه. وتلفت إلى أن االنتشار اخلطير 
التربوية  األسس  في  تطور  يلزمه  اإلنترنت  جلرائم 
السواء  على  واملربني  واآلب��اء  األطفال  إلى  املوجهة 
األطفال  لتوعية  تربوية  مراكز  تأسيس  خالل  من 
واآلباء بخطورة جرائم اإلنترنت ومواجهتها، وكذلك 
ضخ املعلومات املنوط بها ضمن برامج التعليم حول 
مخاطر اإلنترنت. وتطالب د. هدى خبراء التربية في 
العالم العربي بوضع ميثاق للعائالت العربية يتضمن 
ملواقع  اجليد  االستعمال  أجل  من  بعينها  نصوصاً 
اإلنترنت، وذلك من أجل مواجهة وطرح كل ما ميكن 
أن يقع، سواء كان ذلك مسموحاً به أو ممنوعاً، عند 

استعمال اإلنترنت داخل املنزل.

غي�ب القيم

نفسياً أرجعت د. مها الكردي أستاذة علم النفس 
االجتماعية  للبحوث  القومي  »باملركز  املجتمعي 

القيم،  غياب  إلى  اجلرائم  هذه  انتشار  واجلنائية« 
فرغم أن هؤالء الشباب ميتلكون قدرات عقلية فائقة 
وهائلة أوصلتهم لهذه األخطاء، إال أنهم يفتقدون مع 

هذه القدرات وجود قيم حاكمة. 
بتراجع  اإللكترونية  انتشار اجلرمية  كما فسرت 
األسرة  من  ب��دءاً  بأكمله،  للمجتمع  الرقابي  ال��دور 
واملدرسة، حتى املؤسسة التعليمية التي بدأت تتخلى 

عن دورها وواجباتها جتاه النشء. 
بهذه  الشباب  هؤالء  قيام  أسباب  تفسير  وحول 
اجلرائم تقول الدكتورة مها: إن مرحلة املراهقة وحب 
والفاسد  الزائد  الشباب  هؤالء  نشاط  وراء  املغامرة 
في الوقت نفسه، مطالبة بدور عالجي لهذه اجلرائم 
قبل أن تقع وليس بعد حدوثها والتحذير الدائم من 

خطورتها وكيفية الوقاية من آثارها. 
وتصر د. مها على أن التنشئة االجتماعية وزرع 
الثقة في أفراد األسرة هما أهم من كل االحتياطات 
املادية التي قد تفشل في منع الوصول ألحد أفراد 
التنشئة فيها شيء من اخللل  إذا كانت  األسرة، أما 
والشخصية مشوهة والنفسية متوترة سيبحث هو 

عن مجرمي اإلنترنت.

اأ�صاليب ذكية

باملركز  االجتماع  علم  أستاذة  كرمي  د.ع��زة  أما 
فتؤكد  واجلنائية  االجتماعية  للبحوث  القومي 
وسيلة  أصبحت  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن 
مستحدثة في ارتكاب اجلرائم، كالسرقة واالغتصاب 
الزوجية، وهي جرائم تختلف كلياً  والقتل واخليانة 
مختلفة  فهي  آخر  بشكل  ترتكب  التي  اجلرائم  عن 
في األسلوب والطريقة ومسرح اجلرمية بل وحتى 
يتطلب  ما  وهو  االجتماعية،  ونشأته  اجلاني  نفسية 
ملكافحتها ابتكار أساليب جديدة مستحدثة متكن من 
تتطور  بأن  القبول  ميكن  ال  ألنه  للجناة،  الوصول 
املكافحة،  أساليب  وتتجمد  اجلرمية  ارتكاب  أساليب 
أذكى  املكافحة  أساليب  تكون  أن  األجدى  من  وانه 

وأكثر تطوراً من أساليب مرتكبي اجلرائم.

�صعوب�ت جن�ئية

وعن املسؤولية اجلنائية في اجلرائم املرتكبة عبر 
الدين  علم  الدين  د.محي  يقول  اإللكترونية  املواقع 
الوصول  إن  شمس«:  »عني  جامعة  القانون  أستاذ 
فنياً  عبئاً  يشكل  اإللكتروني  أو  املعلوماتي  للمجرم 
والتحليل  التتبع  بأعمال  القائمني  على  بالغاً  وتقنياً 
أغلب  وفي  املختلفة،  اإلجرامية  الوقائع  ملالبسات 

التي  اجلرائم  على  القانون  تطبيق  يصعب  احلاالت 
ترتكب في اخلارج بواسطة شبكة اإلنترنت. ويشير 
القانون من حيث الزمان،  إلى مشكلة سريان  أيضاً 
حيث يرتكب اجلاني الفعل في زمان يصعب حتديده 
يصعب  آخر  وقت  في  اإلجرامية  النتيجة  وتتحقق 
حتديده، باإلضافة إلى وجود صعوبات أخرى تخص 
كثير  في  ألنه  اجلرمية،  وق��وع  اكتشاف  صعوبة 
يعلم  أن  اإلجرامي من دون  الفعل  يتم  من احلاالت 
أنه  إلى  باإلضافة  عليه،  اعتداء  عليه بحدوث  املجني 
في كثير من األحيان يدخل املستخدم باسم مستعار، 
أو يدخل عن طريق مقاهي اإلنترنت، وعندها تكمن 
الصعوبة في معرفة اجلاني أو حتديده. ويؤكد علم 
التي وقعت بخصوص  الدولية  االتفاقيات  أن  الدين 
جرائم اإلنترنت من الصعب تطبيق ما نتج عنها داخل 
املجتمعات، ألن اإلنترنت مفتوح في أي مكان وميكن 
إلى أن  احلصول على معلومة في أي وقت، مشيراً 
هناك عدداً من املبادرات من قبل بعض الدول العربية 
اهتمت بجرائم اإلنترنت مثل اجلمعية املصرية ملكافحة 
جرائم اإلنترنت، التي نظمت ندوات ومؤمترات كثيرة 
حول خطورة جرائم اإلنترنت وسبق أن نظمت دول 
مجلس التعاون اخلليجي مؤمتراً إقليمياً ًخالل شهر 
في  اإللكترونية  اجلرائم  مكافحة  حول  يونيو2007 

دول مجلس التعاون اخلليجي.

ال وازع دينيً�

يقول د. مبروك عطية األستاذ بجامعة »األزهر«: 
إن جرائم مواقع التواصل االجتماعي خاصة واجلرائم 
اإللكترونية عامة نتجت عن غياب الوازع الديني في 
األسرة، لذلك ينبغي على األسر أن ترسخ هذا الوازع 
الديني في قلوب أبنائها وتربيهم تربية حسنة حتى 
يصبحوا محصنني ضد فعل املعصية. ويضيف عطية 
قائالً: »لألسف الشديد لم تعد اجلرائم التي ترتكب 
قاصرة على التعاطي اإلباحي واخلالعة بل أصبحت 
تشمل جرائم التجسس وتسويق املخدرات وغيرها«. 
والدينية  االجتماعية  املؤسسات  عطية  وطالب 
بزيادة توعية الشباب والفتيات والتعاون بني البيت 
بااليجابي  منذ صغره  يتطبع  الطفل  ألن  واملدرسة، 
التحدي  يعتبر  اليوم  اإلنترنت  إن  قائالً:  والسلبي، 
األس��اس��ي أم��ام ال��دع��اة ورج��ال الدين وك��ل من 
بعلم  يلم  أن  املجتمع عليه  اإلرشاد في  يتولى مهنة 
تنسف  أن  واحدة ميكن  زر  اإلنترنت، ألنه بضغطة 
جهود عشرات السنني من الدعوة واإلرشاد وتوعية 

املجتمع.

دماء 
على طريق المعلومات السريع

جرائم »االإنرتنت« تثري قلق �شرائح وا�شعة من املجتمع امل�شري.

حتقيق:  رمي حممد - القاهرة 

اإللكترونية واالستخدام  في ظل سيطرة احلياة 
التواصل  مواقع  وخاصة  اإلنترنت  ملواقع  اليومي 
االجتماعي أصبحت اجلرائم التي ترتكب عن طريقها 
اإلعالم  لوسائل  يومية  شبه  خبرية  مادة  تشكل 

املختلفة.
اجلرائم  ع��ن  تختلف  اإللكترونية  واجل��رائ��م 
وال  مسدساً  يحمل  ال  فاجلاني  عليها،   املتعارف 
يسطو على متجر، فهو جالس في بيته وال يحتاج إال 
الستخدام أدوات تقنية القتحام خصوصية األفراد 
عبر اإلنترنت واالستيالء على بياناتهم الستغاللها 
دخول  أو  السرقة  أو  االبتزاز  في  مصلحته  في 
اإلرهابي  التهديد  عن  ناهيك  مصرفية  حسابات 
واجلرائم  واالحتيال  والنصب  الكراهية  وجرائم 

اجلنسية املختلفة.

جرائم غريبة

وإللقاء الضوء على هذه الظاهرة في املجتمع 
واملسؤولني  باخلبراء   »999« التقت  املصري، 
اللواء  الداخلية املصرية، حيث قال  في وزارة 

محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير اإلدارة 
األخيرة  السنوات  إن  والتوثيق  للمعلومات  العامة 
كشفت عن تولد تصرفات غير مشروعة واستغالل 
املجتمع  على  غريبة  وجرائم  للتكنولوجيا  سيئ 

املصري »لم تكن موجودة من قبل«.
الداخلية  وزارة  من  إدراك��اً  إنه  قائالً:  وأض��اف 
اإللكترونية  اجل��رائ��م  من  النوعية  تلك  خلطورة 
االجتماعية  التنمية  مسيرة  على  السلبية  وتداعياتها 
اآلن  حتى  ظاهرة  تشكل  ال  والتي  واالقتصادية، 
 13507 رقم  القرار  الداخلية  وزارة  أص��درت  فقد 
إدارة ملكافحة جرائم احلاسبات  لعام 2002 بإنشاء 
للمعلومات  العامة  ب���اإلدارة  املعلومات  وشبكات 
بالوزارة ومهمتها ضبط ومكافحة جرائم  والتوثيق 
اإلنترنت بشتى صورها وأناطها وتقدمي املساعدات 
اإلنترنت  جرائم  لضبط  املادية  واألدلة  الفنية 
»وحصر  النوعية  الشرطة  ألجهزة 
اإلنترنت«، ووضع  مقاهي  ومتابعة 
لتسجيل  لها  ال��الزم��ة  الضوابط 
العاملية  الشبكة  ملستخدمي  البيانات 
أغراض  خلدمة  بيانات  قاعدة  وإع��داد 
والقانونية  الفنية  البحوث  وإعداد  املتابعة 
األجهزة  مع  احلاسبات  جرائم  مجال  في 
قاعدة  إع��داد  عن  »فضالً  بالوزارة،  املختصة 
نطاق  في  تدخل  التي  املعلومات  بجرائم  بيانات 
من  األساسي  الهدف  ويكمن  اإلدارة«.  اختصاص 
وشبكات  احلاسبات  جرائم  مكافحة  إدارة  إنشاء 
على  اخل��روج  صور  مختلف  ضبط  في  املعلومات 
األف��راد  وأم��ن  القومي  األم��ن  ميس  فيما  الشرعية 

باستخدام احلاسبات اآللية في مصر. 
وقال الرشيدي: إن السلطات تلجأ إلى عدة طرق 
للتوصل للمعلومات ومن ثم ضبط اجلناة، فهي مزيج 
من أعمال البحث املتعارف عليه من حتريات سرية 
الفنية  اجلوانب  إلي  باإلضافة  وخالفه  أدلة  وجمع 
التي تتناسب مع طبيعة اجلرمية التي تختلف أركانها 
عن اجلرائم التقليدية من ركن مادي وركن معنوي، 
العقوبات  قانون  تطبيق  يتم  حالياً  أنه  إلى  مشيراً 
وقانون  االتصاالت  قانون  تطبيق  يتم  كما  احلالي، 

امللكية الفكرية وقانون حماية الطفل. 

د. مبروك عطيةد. مها الكرديد. محي الدين علم الدين
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بالنسبة  األدل��ة  مجمع  هو  اجلرمية«  »مسرح 
العلمية  احلقيقة  وأما  القضائية،  الشرطة  حملققي 
أصبحت  الدقيقة  ونتائجها  األدلة،  سيدة  فصارت 
املنظمة،  واجلرائم  اإلرهابية  االعتداءات  ألغاز  تفك 

مهما كانت دقة حبكها.
األثر  يقتفون  وتقنيوها  اجلرمية  علم  خبراء 
ب�  يسمى  ما  أو  احلشرات  وحتركات  والبصمات 
وحتى  امليتة،  املسجاة  األجساد  على  »اليرقات« 
خصالت شعر الرأس يصبح لها األثر العلمي الدال 
على مرتكب اجلرمية وجنسه، فكيف يعمل هؤالء 
وملاذا  اجلرائم؟  أعقد  لغز  يفكون  وكيف  اخلبراء؟ 

يعولون على مسرح اجلرمية قبل أي حتقيق؟ 

يف م�صرح اجلرمية

مسرح اجلرمية هو املكان الذي تقع فيه احلادثة 
ظواهر  بعض  له  تنقل  ال��ذي  املكان  أو  اجلنائية 
أو  عليه  املجني  جثة  على  العثور  مثل  اجلرمية 
العثور على أداة اجلرمية به، ومسرح اجلرمية كما 
عّرفه خبير من ذوي التجربة مبختبر الدرك امللكي 
الصامت،  الشاهد  »هو  والعلمية   التقنية  لألبحاث 

الذي يستنطقه احملقق الذكي«.
اخلبير نفسه قال  بأن مسرح اجلرمية ينقسم 
والغرفة  املنزل  مثل:  املُغلق  منها  أنواع  عدة  إلى 
واحملل التجاري، واملفتوح مثل: الصحراء والشاطئ 
من  املسرح  هذا  البحر،  بداخل  وحتى  والشارع 

تحقيق

الشاهد الصامت
خرباء »م�شرح اجلرمية«  يف املغرب حينما ي�شتنطقون االأدلة

الرباط - حكيم عنكر

الصعب التحرز على آثاره ملدة طويلة لعدة أسباب 
منها تغيرات املناخ واتساع املكان، أحياناً، لذا يتوجب 
لألبحاث  امللكي«  »ال��درك  مبختبر  خبير  كل  على 

التقنية والعلمية السرعة في اتخاذ اإلجراء.
كما قد يكون مسرح اجلرمية ملكية خاصة، إذ 
يلزم احملقق باتخاذ اإلجراء بسرعة حتى ال تتصادم 

إجراءات التحقيق مع مصلحة صاحب املكان.
مبختلف  والعلمية  التقنية  األب��ح��اث  محققو 
تخصصاتهم  يعرفون أن من بني اآلثار، التي قد 
عليه،  املجني  يحتويها مسرح اجلرمية، هناك جثة 
األبيض،  أو  الناري،  )السالح  مثل:  اجلرمية  وأداة 
الرتكاب  اجلاني  يستخدمها  أداة  وكل  والعصا، 
)الدم،  مثل:  والسوائل  البقع  إلى  )إضافة  جرميته 
واملني، واللعاب، والبول وغيره مما يسميه اخلبراء 

بالسوائل البيولوجية(. 

خمترب الدرك امللكي

التقنية  لألبحاث  امللكي  ال��درك  مختبر  أجن��ز 
في   التحقيق وساهم  في  فتوحات   عدة  والعلمية، 
تعزيز أسانيد العدالة  لعقدين من الزمن، وأصبح 
اآلن يتوفر على وسائل متطورة جداً رمبا لو علمها 
عتاة اجلرمية سيفكرون أكثر من مرة قبل إقدامهم 

على أي سلوك إجرامي.
يقول خبير عمل ألكثر من 10 سنوات مبختبر 
إنه  والعلمية  التقنية  لألبحاث  امللكي«  »ال��درك 

األبحاث  ودرك  العلمية،  الشرطة  اختصاصات 
شاملة  خبرة  إجراء  في  تتلخص  والعلمية،  التقنية 
ومتى؟  قتلت؟  كيف  على،  للتعرف  اجلثة  على 

وبواسطة ماذا؟ 
وقبل معاينة اجلثة، يرتدي فريق اخلبراء ألبسة 
الذي  الفضاء  وحتصن  حتميهم  بيضاء،  خاصة 
جتهيز  يجري  كما  ميكروبات،  أي  من  يقتحمونه 
الطب الشرعي،  إلى مصلحة  املعدات، قبل االنتقال 
وتؤخذ بصمات الضحية، وحتى لو كانت متجمدة 

فهناك ملقاط متطور خاص بكل أصبع. 
أن  إلى  والعلمي  التقني  ال��درك  خبير  ويشير 
احملققني ال يتركون أية صغيرة أو كبيرة، مذكراً أنه 
لو كانت اجلثة تعلوها بعض احلشرات الصغيرة، 
تتغير حني  أن  فإنه يجري تصويرها، ألنها ميكن 
تصل إلى املختبر، كما يأخذ خبراء املختبر التقني 
والعلمي عينة احلشرات بعد تصويرهم، وعينة من 
الدم، ألن هذه األخيرة متكِّن اخلبراء من اإلجابة عن 

سبب وفاة الضحية.

قسم األسلحة 

يضطر خبراء اجلثث، التي غالباً ما يجري العثور 
عليها في أرض قاحلة، في غياب أي دليل ميكن أن 
محققي  بخبرة  االستعانة  إلى  اجلاني،  على  يشير 
والعلمية،  التقنية  لألبحاث  امللكي  ال��درك  مختبر 
ومسرح  اجلثة  التحقيق، ومتحيص  عملية  إلطالق 
عليه  يعول  الذي  األسلحة،  قسم  هناك  اجلرمية، 
التي  القضايا،  أعقد  لغز  لفك  امللكي  الدرك  مختبر 
غالباً ما تكون أداة اجلرمية فيها مسدساً أو بندقية.
امللكي  ال��درك  مبختبر  األسلحة  قسم  ويتوفر 
»سكانر«  جهاز  على  والعلمية  التقنية  لألبحاث 
املعلومات  األسلحة، وتسجيل  بالكشف عن  خاص 
القضية  ترقيم  قبل  تقنية،  ورقة  في  بها  اخلاصة 

برقم تسلسلي.
املختبر  عليها  يتوفر  التي  الكفاءات،  بني  من 
التقني والعلمي، خبيرة في مجال األسلحة، تخول 
مختلف  على  املعاينة  التعرف مبجرد  لها جتربتها 
األسلحة ومصادرها وحتى تاريخ بداية استعمالها.

ناري،  سالح  أداتها  جرمية  ارتكاب  حال  في 
أول ما يهم فريق اخلبراء هو مصدر اخلرطوشة 
اخلرطوشة،  منها  انطلقت  التي  املسافة،  وحساب 
به،  خلل  يوجد  وهل  السالح،  دراسة  إلى  إضافة 
لإلجابة عن فرضية خروج رصاصة طائشة تقتل 

الضحية.
تطبع  اخل��اص��ة  بصمته  ن��اري  س��الح  ولكل 
باخلرطوشة، حتى يتبني أن اخلرطوشة خرجت من 
السالح الناري نفسه أم من آخر، كما يجري فحص 
وبني  بينها  تطابق  يوجد  وهل  اخلرطوشة،  ظرف 

الرصاصة املتسببة في قتل الضحية.
التقنية  لألبحاث  امللكي  ال��درك  مختبر  خبراء 
الرماية  مبركز  مرة  من  أكثر  يستعينون  والعلمية 
لتحديد املسافة، التي كانت بني اجلاني والضحية، 
مختلفة  مسافات  من  إطالق رصاصات  يجري  إذ 
حتى يصلوا إلى املعلومات الدقيقة، التي يدونونها 

في تقرير يرفع إلى الضابطة القضائية.

خرباء علم احل�صرات اجلن�ئي

هناك قناعة تامة عند خبراء مختبر الدرك امللكي 
لألبحاث التقنية والعلمية، بأن احلشرات تقول كل 
تقتصر حتاليل  وال  اجلرمية،  احلقيقة عن ظروف 
ضباط الدرك التقني والعلمي على احلشرات فقط، 
تفاصيل  للدرك  لتكشف  التربة  حتى  تشمل  بل 
اجلرمية، ألن في باطن األرض أو حتت اجلثة تكون 



العدد 499 يوليو 382012

تحقيق

الوفاة،  هناك حشرات معينة هي من حتدد تاريخ 
فأول من يحضر إلى اجلثة من احلشرات بعد دقائق 
من املوت، هي الذبابة املنزلية العادية، وهي ستحدد 
لوضع  مناسباً  مكاناً  اجلثة  كانت  إذا  ما  بسرعة 
بيضها، وإن كانت مصدراً جيداً لغذاء اليرقات بعد 
التفقيس، وهي على وشك أن تقوم بعملية لها أهمية 

أساسية بالنسبة خلبراء احلشرات اجلنائي.
عندما تضع الذبابة بيضها، يبدأ توقيت الساعة 
احليوية، وهي الفترة الزمنية املطلوبة لنمو البيضة 
فترة  وهي  راش��دة  ذبابة  ثم  ومن  يرقة،  لتصبح 
العملية  هذه  تستغرق  ما  وع��ادة  معلومة.  زمنية 
عشرة أيام، وميكن لعوامل كاحلرارة أن تؤثر فيها، 
للخبراء  ميكن  احلشرة  نو  مرحلة  بتحديد  ولكن 
أن يقدروا عمرها، ويربطوها بالفترة الزمنية ملوت 

صاحب اجلثة.
ويقول أحد خبراء املختبر: »إذا ما وجدت جثة 
مغطاة باليرقات ميكننا عندئذ حتليل وحتديد نوع 
اليرقات، وميكننا، أيضاً، حتديد عمر هذه اليرقات، 
وبالتالي، حتديد الوقت الذي استعمرت فيه اجلثة.. 
فمخلوقات مثل الذباب تعطينا الفرصة لتحديد وقت 

الوفاة«.
تعثر  عندما  الذبابة  أن  نفسه:  اخلبير  يضيف 
على إحدى اجلثث، فإنها ستبحث عن مكان مناسب 
لوضع بيضها مبا في ذلك الفتحات كالفم واألنف 
وغيرها من املواضع، ولكن إذا كان الشخص مصاباً 
فمن  سكني،  طعنة  أو  ناري  عيار  نتيجة  بجروح 
املرجح أن تضع الذبابة بيضها في موضع اجلرح.

 
خ�صالت ال�صعر تتكلم

لألبحاث  امللكي  الدرك  مبختبر  خبراء  يستقبل 
السموم،  بقسم  يعملون  الذين  والعلمية  التقنية 
فاعالً  القسم   ه��ذا  ويعد  والشعر،  ال��دم  عينات 

أساسياً في املختبر، الذي يعمل ألكثر من 20 سنة، 
وغالباً ما ينشغل التقنيون بتحليل العينات احملصلة 
يجري  إذ  أكثر،  تفاصيل  حتمل  التي  الشعر،  من 
عليها  يتوفر  خاصة  محاليل  بواسطة  استنطاقها 

املختبر.
عادة ما يجري غسل الشعر من األوساخ العالقة 
بعده  والعلمي،  التقني  ال��درك  خبير  ط��رف  من 
يجري جتفيفه والبحث فيه بواسطة مواد كيميائية 
وما  لشهر  الشخص  استهلكها  التي  املواد  ملعرفة 
يستهلك  الضحية  يؤكد: هل  الشعر  فوق، وحتليل 

املخدرات بشكل يومي أم بشكل متقطع؟.
وبعد الشعر يجري حتليل السوائل البيولوجية 

والغرض هنا التعرف على نسبة الكحول واملخدرات 
في الدم.

هي  عديدة،  أم��ور  على  التشخيص  وُيبنى 
مكان  في  مسجلة  ومشاهدات  احلادث،  ظ��روف 
باإلضافة  التسمم  على  مرضية  وأعراض  وقوعه 

للمشاهدات التشريحية ونتائج حتليل السم.
ويعتمد خبراء الدرك امللكي بقسم السموم على 
املثيرة  والظروف  املكان،  ظروف احلادث، وفحص 
متشابهة  حادة  مرضية  أعراض  كحدوث  للشبهة، 
غالباً  الذي  املكان،  فحص  أو  مشتركة،  وجبة  بعد 
ما توجد به رسالة حتيل على  االنتحار، ووجود 
زجاجات فارغة حول اجلثة تشير للشبهة بالتسمم.

1� الطبيب اجلنائي.
2� خبير التصوير اجلنائي )تصوير فوتوغرافي أو فيديو(.

3� خبير البصمات.
4� خبير األسلحة النارية.

5� خبير املتفجرات.
6� خبير رفع السوائل.

7� املسعفون إذا كان هناك مصابون من املجني عليهم.

بعد حدوث االنفجار يقوم خبراء املتفجرات بعزل بقايا املتفجر وعينات من مكان االنفجار ويبقى 
هدفهم حتليل املتفجر. بعدها يتم غسل بقايا املتفجر وعزل األتربة وحتليلها من أجل معرفة التركيبة 

الكيميائية للعبوة أو احلزام الناسف.
وهناك مذيب خاص وماء لغسل املتفجرات وبقاياها، وتنقل األتربة إلى آلة خاصة لتحليلها، ويجري 
والكشف عن  العينة،  من  للتحقق  أنبوب حتليل خاص،  في  األتربة وتوضع  من  احملاليل  استخالص 
املتفجرات. غالباً، ما تكون النتيجة األولية مادة عضوية تعرف ب�»تي إن تي«، وتستعمل في األجسام 

املتفجرة العسكرية.

من يح�سر مل�سرح اجلرمية مع اخلرباء؟

كيف يعمل خرباء ق�سم املتفجرات؟



يزال يتحّسس طريقه في فلسطني على الرغم من 
بعض العروض التي تقّدم في غزة ورام الله.

ويعزو الرياطي عدم انتشار هذا الفن إلى غياب 
املجتمع  ولطبيعة  احلكوميني  والتشجيع  الدعم 

الفلسطيني احملافظ.
راب  فرقة  في  عضو  وهو  عنتر  محمد  ويقول 
ُتدعى »دراغ تيم«: »كل شخص من أعضاء الفرقة 
تكوين  قبل  شخصي  بشكل  املوسيقى  هذه  أحب 
الفرقة، ألنه يريد أن يعبّر عن ذاته ومعاناة شعبه 

من خالل املوسيقى التي أحبها«.
على  يطلقون  ما  حسب  أو  تيم«  »دراغ  وفرقة 
أنفسهم باللغة العربية »مجموعة الثوريني العرب«، 
وضابط  أحلان  وصانع  مغنني  أربعة  من  تتكون 
إيقاع شرقي ومؤرشف للفريق ومدير يقود الفرقة 

ويدير أعمالها.
كل  جت��ّس��د  ال��ف��رق��ة  أن  إل��ى  عنتر  ويشير 
املوضوعات والقضايا التي تهم الشعب الفلسطيني 
»خرج  فنهم  أن  ويعتقد  أيضاً،  الشباب  فئة  وتهم 
من ثوب احمللية إلى العاملية«. ويقول: »لكننا نسجل 
املشاكل  عن  وتتحدث  تالمس  فنية  أعماالً  اآلن 
العاملية مثل السالم والفقر والظلم املنتشر في العالم 

ونتطرق إلى موضوعات كثيرة«.
أنواعها  مبختلف  ه��وب«  »الهيب  ومجموعات 
حتافظ على عالقة طيبة مع املؤسسات األهلية التي 
تتلقى دعماً عربياً أو أجنبياً، ألنها تستعني بهم على 
تنظمها  التي  الفعاليات  في  للمشاركة  العام  مدار 

نظير مكافآت مالية.

األطفال  بتدريب عشرات  ويقوم  محدود  بأجٍر 
بشكل شبه يومي.

الشاعر، أن ظهور  النفسي درداح  املعلق  ويرى 
هذا الفن في األراضي الفلسطينية يعكس التنوع في 
املجتمع وانفتاحه على الثقافات الغربية إلى جانب 
وذاتهم  تطلعاتهم  عن  التعبير  في  الشباب  رغبة 

ونفي الصورة »اإلرهابية« امللصقة بهم. 
ويقول الشاعر: إن )الهيب هوب( فن املستقبل، 
ُمحاِصر  أكبر  تبقى  احمللي  والتراث  الفنون  لكن 

النتشار الفن الغربي في املجتمعات الشرقية.    
أنهم  دانس«  بريك  »غزة  فرقة  أعضاء  ويؤكد 
التعبير  وهو  واح��داً  وحلماً  واح��داً  هدفا  ميلكون 
على  والفرحة  البسمة  ورسم  شعبهم  معاناة  عن 
جباه احملرومني عن طريق فنهم، من خالل تقدمي 
العروض والتمثيل الدرامي والتي ُتعبِّر وتتكلَّم عن 

قصصهم احلياتية وعن شعورهم.
الفرقة:  في  عضو  وهو  عبيد  الله  عبد  ويقول 
ونشعر  احلرية  نتذوق  يجعلنا  دانس  البريك  »إن 
ببساطتها، ونحن نأمل في أن نتبادل هذا الفن مع 
السالم  أفكار  ونتبادل  العالم  في  املوجودة  الفرق 

واحلرية معا«.
ويضيف عبيد )21 عاماً( موضحاً: »عندما تسنح 
لنا الفرصة ونسافر خارج غزة سوف ُنِري العالم 
الفلسطينيني«.  عن طريق عروضنا كيف هو حال 

ويتقن هذا الشاب فن »الراب« أيضاً.
أقرانه مقهى  م��ن  وال��ع��ش��رات  عبيد  ويتخذ 
في  وي��ؤدون  لهم،  مقراً  غزة  في  الشهير  »بباي« 
على  ويتدربون  يتسامرون  الرقصات، حيث  فنائه 
ينظمونها  التي  وحفالتهم  اجلديدة  عروضهم 
ويقدمونها في بعض األفراح في الصاالت والفنادق 

واملطاعم التي يرتادها الشباب والزوار األجانب.
غنائية  موسيقى  بأنه  »ال��راب«  تعريف  وميكن 
الغناء  وليس  بالترديد  م��ؤدوه��ا  يقوم  سريعة 
عدٍد  من  املكونة  األغنية  لكلمات  السريع  اإليقاعي 
كبير من القوافي والتي تعالج عدداً من املواضيع 
أو عاطفية  اجتماعية  أو  والتي قد تكون شخصية 
أو سياسية، وغالباً ما تكون مثيرة للجدل ومتحررة 

إلى حٍد كبير.
الغناء  النوع من  وميتاز أصحاب هذا 

الواسع  الفضفاض  باللباس 
وامل��س��ت��وح��ى م���ن ل��ب��اس 
ري��اض��ة »ال��ب��ي��س��ب��ول« أو 
تكون  املساجني حيث  لباس 

املالبس مبقاسات واسعة.
الفني  املعلق  ويرى 

أن  الرياطي  حسن 
ال  ه��وب«  »الهيب 

تحقيق

ب«  
ب هو

هي
متمردو»ال

املمارسة  بفعل  اليقظة  من  تخلو  ال  بحركة 
اليومية يقفز أحمد أبو حصيرة )28 عاماً( وأقرانه 
على خشبة »مركز هوليست« مبدينة غزة ليؤدوا 
رقصات »بريك دنس« أمام عشرات املعاقني حركياً 
من الفلسطينيني على أنغام موسيقى »الهيب هوب« 

الغربية.
املعاناة  عرض  وأقرانه  حصيرة  أبو  ويحاول 
التي يعيشها السكان احملليون جّراء الفقر والبطالة 
وانقطاع التيار الكهربائي ومصاعب أخرى يعيشها 

مليون ونصف املليون فلسطيني في قطاع غزة.
والشوارع  الشعبية  والساحة  املسارح  وتعد 
هي قبلة فرقة »غزة بريك دنس« التي يقودها أبو 

حصيرة.
وتوجد عدة فرق أخرى ومبسميات متشابهة في 
قطاع غزة والضفة الغربية، لكن مدراء تلك الِفرق 
يشتكون من قلة الدعم املادي والرعاية من السلطات 

احمللية وحتى من تنظيم بطوالت بينهم.
أنواعه  مبختلف  ه��وب«  »الهيب  وغ��زا 
سنوات  عشر  قبل  الفلسطينية  األراضي 
ويوظفه الشبان في هذا الوقت في عرض 
املعاناة التي يعيشونها في وطنهم احملتل.

مجهوالً  يزال  ال  الغربي  الفن  هذا  لكن 
لدى كثير من السكان احملليني الذين يبحثون عن 
واالبتسامة  الفرح  عالمات  وبدت  أُسرهم.  قوت 
َجلّية على جباه أبو حصيرة وأقرانه بعد تصفيق 
الذي  العرض  االنتهاء من  بحرارة عقب  احلضور 
قضايا  رعاية  في  تنشط  محلية  مؤسسة  رعته 

املعاقني حركياً.
تقدمي  من  وزم��الؤه  حصيرة  أبو  انتهى  وقد 

العرض الذي استمر لنحو خمس وثالثني دقيقة.
للرقص  فن  عن  عبارة  هو  دن��س«  و»البريك 
بإيقاعات سريعة يكون على أنغام موسيقى »الهيب 
ثقافة  من  ج��زءاً  باعتباره  تطور  وال��ذي  ه��وب« 
»الهيب هوب« التي انتشرت حول العالم في مطلع 
العقد األخير من القرن املاضي، وميكن تعريفه بأنه 

»التعبير اجلسدي ملوسيقى »الراب«.
وأسس أبو حصيرة فرقته املكونة من ستة أفراد 
قبل ثالث سنوات ويعتمد على إرشادات منشورة 

على »اإلنترنت« في تدريبها.
ويقول أبو حصيرة ذو البشرة القمحية بعد أن 
انتهى من العرض: »حاولنا التخفيف عن املعاقني 
إنهم   )..( املجتمع  في  دمجهم  بهدف  حركياً 

يحتاجون للكثير من أجل إنهاء عزلتهم«.
وهذا الشاب أبوحصيرة تعلّم هذا الرقص ذاتياً، 
مثل  خارجية  تأهيلية  دورات  إلى  ينتسب  ولم 

اآلخرين، بحسب ما ذكر.
غزة  بلدية  لدى  ُمدرباً  حصيرة  أبو  ويعمل 
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ذات يوٍم قاٍس، اكتشف املدعو »خ - 45 عاماً« 
اختفاء ابنته القاصر "ليلى، 17 عاماً«، ليالً من محل 
عمله الواقع في حي جديد في املدينة واملخصص 
اتصل  عندما  والنسائية  الرجالية  املالبس  لبيع 
عليه  ترد  أن  دون  مراراً  حملله  األرضي  بالهاتف 
في  جيرانه  أفاده  كما  مبكراً  أقفلته  ،وبعدما  ابنته 

احملال املجاورة .
لدى  الضائعة  ابنته  عن  والتحّري  البحث  وبعد 
فُجّن  يجدها،  لم  واملعارف  واألصدقاء  األق��ارب 
جنونه وانطلق مسرعاً إلبالغ مركز الشرطة باحلي 
احملققني،  أمام  ذاكراً   ، جرى  ما  بحقيقة  ليضعهم 
األلبسة  لبيع  املعد  محله  في  معه  تعمل  ابنته  بأّن 
الرجالية والنسائية "، وأنها اختفت منذ ساعة أو 
ساعتني على ما قاله شهودٌ عيان بعدما أقفلت احملل 
باكراً على غير عادة، وانتظر وصولها للمنزل لكنها 
لم تصل ، وظن بتواجدها لدى أحد من األقارب أو 
األصدقاء واملعارف فلم يجدها لدى أحد من هؤالء.

التحريات  »قسم  من  دوري��ة  حتّركت  وللتّو 
املستشفيات  إلى  املركز  في  اجلنائية«  واملباحث 
على  للعثور  محاولة  في  العامة  األماكن  ومختلف 
املهلة  انقضاء  عدم  من  الرغم  على  املُختفية  الفتاة 
اختفاء شخص  عن  بالغ  لقبول  الالزمة  القانونية 
وانقضت  رسمية،  بصورة  عنه  بالبحث  والبدء  ما 
دهرٌ  كأّنها  الوالدين  على  الطويلة  الليل  ساعات 
بطوله وعذاباته، فقد عاندهما النوم في تلك الليلة 
الّشؤم، ولم تعد ابنتهما »ليلى« القاصر، أو تتصل 
بهما ليطمئنا عليها ، ولم يتم العثورعلى ابنتهما من 
جهودهم  من  الرغم  على  الشرطة  أفراد  أحد  قبل 

املشكورة التي استمرت على مدار الساعة.
وفي الصباح الباكر جّداً، ُقِرع جرُس املنزل، كان 
ُيرثى  بوضٍع  كانت  لكنها  »ليلى«،  ابنتهم  بالباب 
له، فالشعر منفوشٌ مبعثر، وعلى ثيابها آثار دماء 
خرساء  وكآبةٌ  متخثّرة  دموعٌ  وبالعينني  متناثرة، 
، وبعدما التقطت بعض أنفاسها، شرحت لوالديها 
شابني  من  واغتصاب  خطف  لعملية  تعّرَضها 
مجرمني، فحملها األب بسيارته مسرعاً إلى مركز 
الشرطة ألخذ إفادتها وتقدمي بالغ جديد بحّق َمْن 

خطفها وانتهك عفافها للقبض عليهما.. 
وبعد أن شرحت »ليلى« للمحققني قصتها، أمر 
الشرعية،  للطبابة  بتحويلها  الشرطة  مركز  مدير 

ليلى والذئبان
اإعداد: وجيه ح�صن 

حّرر املجرمان يدّي من القيد، وأنا بحالة من الذهول 
واخلوف والقشعريرة، توّجهت بنا السيارة نفسها 
لينزالني  امل��اّرة  من  خاٍل  فرعي  شارع  إلى  بداية 
هناك ، ولكن رجوتهما إيصالي إلى طرف الشارع 

الذي فيه منزل أهلي فأوصالني وَهَربا.
وعلى الفور، أمَر رئيس مركز الشرطة بالبحث 
حاالً،  الشرطة  مركز  إلى  وجلبهما  املجرمني،  عن 
كانت بداية اكتشاف اجلرمية من عند املجرم »د«، 
جاُرهم  فهو  جيداً،  تعرفه  بأنها  قالت  »ليلى«  ألّن 
في احلّي الذي يقع فيه محل والدها لبيع املالبس، 

النكراء،  بفعلته  »د«  اعترف  الشرطة  مركز  وفي 
باالشتراك مع زميله »ف«، فتّم جلب املجرم الثاني 
اجلرمية،  فيه  اقترفت  الذي  منزله  من  املركز  إلى 
وبالتحقيق معهما اعترفا مبا ُنسب إليهما من فعٍل 

شائٍن ال أخالقي.
وأحيلت قضية املجرمني إلى »محكمة اجلنايات« 
في املدينة، وأمام هيئة احملكمة أدلت »ع« بأقوالها 
السابقة نفسها، والتي قالتها أمام التحقيق في مركز 
الشرطة، كما اعترف الفاعالن بأفعالهما املشينة دون 
حتريف أو إنكار، والالفت واملفاجئ في قسوة هذه 

وآثار  جروح سطحيّة  »وجود  التقرير  أثبت  حيث 
يؤكد  مما  جسمها،  من  حساسة  أماكن  في  دماء 
رَوت  روُعها،  هدأ  وبعدما  شائٍن«،  لفعٍل  تعّرضها 
»كنُت  بالتفصيل:  معها  جرى  ما  للتحقيق  »ليلى« 
مبفردي في محّل والدي، حني حضر منذ عدة أيام 
الشاب »د - 32عاماً«، وأعطاني »موبايالً«،  وهذا 
والدي  غياب  أثناء  احملّل  على  يترّدد  كان  الشاب 
بحجة شراء ثياب جديدة له من احملل - وبصراحة 
واستلطاف، وكان يعدني بالتقدم  كان بيننا تناغمٌ 
تسمح  عندما  مني  وال��زواج  وال��دي خلطبتي  من 
وأخفيته  "املوبايل"،  منه  وأخ��ذُت  بذلك،  ظروفه 
عن األهل، وكنت في السر أحتدث معه من خالله 
أو اكتفي بتبادل الرسائل النصية القصيرة  أحياناً 
منه  فطلبت  متوّعكاً،  والدي  كان  أمس  ويوم  معه. 
»د«  اتصل  النهار  وخالل  البيت،  في  يستريح  أن 
لقائي ألمر  طالباً  أكثر من ست مرات،  بي  هاتفياً 
مهّم وعاجل، عندها وحتت إحلاحه الشديد، وافقت 
على اللقاء في مكان عام عند السابعة مساًء بعدما 
التي  الغراميّة  العالقة  عن  والدي  بإخبار  هّددني 
»موبايله«  إلعطائه  وذلك  أحضر،  لم  إْن  جتمعنا 
ومحاولة إنهاء عالقتي به ما لم يتقدم خلطبتي كما 

وعدني بأسرع وقت ممكن«.
»د«  حضر  احمل��ّددي��ن  وال��زم��ان  املكان  وف��ي 
يقود  كان  الذي  29عاماً«،   – وبرفقته صديقه »ف 
معهما  بالّركوب  »د«  وأقنعني  جديدة،  سيارة 
لتمضية بعض الوقت مبقهى معروف خارج املدينة، 
إلى  أوالً  السيارة  واجتهت  احملّل،  وأقفلُت  فوافقُت 
منزل »ف«، وعند استغرابي ذلك، قال لي »د« إن 
صديقه »ف« نسي أوراقاً مهمة في منزله، وبينما 
يحضرها نشرب عنده العصير، فانخدعت بكالمه، 
شربنا  حيث  صديقه،  منزل  إلى  معه  وصعدت 
عصيراً ، فأحسست فور تناوله بدوار رمبا بسبب 
مخدر وضعاه لي في كوب العصير الذي تناولته، 
ولم ميض وقت طويل حتى تغيّرت معاملتهما معي، 
وقام كّل منهما باالعتداء علي وأنا شبه غائبة عن 
الوعي، بعدما كمَّما فمي بعصابة من قماش، بينما 
يداي كانتا مربوطتني إلى األمام، وبعدما انتهيا من 
فعلتهما القذرة، هّدداني بالّذبح إْن ُبْحُت ألحٍد مبا 

جرى، ومن حزني وأملي ومن املخدر غلبني النوم.
وبعدما  التالي،  اليوم  من  الباكر  الصباح  وفي 

اجلرمية، أّن »خ« والد »ليلى« القاصر، أسقط حقه 
ط  توسُّ بعد  »ف«،  »د«و  املجرمني  عن  الشخصي 
عدد من وجهاء احلّي، والتزام أهالي املجرمني بدفع 
مبلغ مالي يحّدده األب أمام الوجهاء فيما بعد، على 

أن يلتزموا بذلك، وكاَن ما كان.
وأما في »احلّق العام«، فقد قّررت »هيئة احملكمة« 
جترمي املتّهمني بجناية »اخلطف باخلداع وارتكاب 
ومبعاقبتهما  قاصر«،  فتاة  على  واالعتداء  الفجور 
باحلبس عدة سنوات، ليكونا عبرة ملن اعتبر، وها 
هي »ليلى« تندب حظها العاثر مرتني، فقد خدعها 

به،  ووثقت  إليه  تعرفت  شاب  أول  عليها  واعتدى 
وتعرضت وأهلها للفضيحة أمام األقارب واجليران 
بسبب  قبل  إذ  بلة  الطني  والدها  وزاد  واملعارف، 
إسقاط  احلي  وجهاء  من  إحلاح  وبعد  قلبه  طيبة 
حقها الشخصي عن املجرمني وقبول تعويض مالي 
عن جرميتهما النكراء، فحصل على املال كتعويض، 
ولكنه لم يستطع أن يشفي بهذا املال غليل رغبتها 
بسجن املجرمني أطول فترة ممكنة من الزمن، ولم 
تعرضت  التي  الفضيحة  الناس  ينسي  إن  يستطع 

لها.
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بعد  خاصة  متجر،  من  غرض  سرقة  مجرد  تكن 
أن عثرت على آثار دماء في املقعد األمامي املجاور 
ملقعد السائق في سيارة الهوندا، إضافة إلى وجود 
ُثقب أحدثه إطالق رصاصة، كما أن مالك السيارة 
نوفمبر  في  اختفى  كوسنر  بول  وُيدعى  األصلي 
1984، بعد أن أخبر صديقته أنه ذاهب للقاء رجل 
غريب األطوار يرغب في شراء سيارة، ومنذ ذلك 

الوقت لم يظهر كوسنر ثانية.
إثر ذلك، مت نقل السيارة ومقتنيات كوسنر إلى 
على  عليها  املتحفظ  الوثائق  بني  ُعثر  املدينة، حيث 
أوراق تشير إلى أن ستابلي كان عضواً في منظمة 
»املالئكة احلراس«، وهي منظمة محلية مت تشكيلها 
وتقدمي  اإلجرامية،  االعتداءات  من  السكان  حلماية 
أيضاً  الرجل  هذا  اختفى  حيث  للشرطة،  املساعدة 

منذ شهور سابقة.
كما ُعثر على أوراق تعود إلى فتاة ُتدعى كالرالني 
باالز تعيش خارج املدينة، وخالل فترة قصيرة قام 
اثنان من رجال التحريات املتخصصني في البحث 
عن املفقودين بزيارتها في منزلها، حيث عثرا خالل 
إلى  إضافة  رصاصة،  أحدثته  ثقب  على  التفتيش 
ثقب آخر في املطبخ، كما مت اكتشاف بقعة جافة من 
الدماء على مرتبة السرير في غرفة النوم، إضافة 
إلى جهاز تصوير فيديو يعود إلى رجل اختفى مع 

زوجته وطفله في يوليو 1984.
إدارتهما وطلبا  إلى  التحريان  عاد  الفور،  وعلى 
إصدار مذكرة تفتيش وأعقبها الشروع في التحقيق 

مع باالز التي كانت إجاباتها غامضة.
زواجها  عن  باالز  حتدثت  االستجواب  وخالل 
»نيغ« ذي  إلى صديقه  فها  ليك، وتعرُّ ليونارد  من 
ألقت  قصيرة  فترة  وخ��الل  اآلسيوية،  األص��ول 
بسرقة  واتهمتهما  االثنني  على  القبض  الشرطة 

أسلحة من إحدى القواعد العسكرية في هاواي.
خالل أسابيع، مت إطالق سراح ليك بكفالة، بينما 
عدم  وبسبب  عامني،  ملدة  بالسجن  نيغ  على  ُحكم 
رغبته في العودة إلى السجن متكن من الهرب، بعد 
أن فشل في إقناع زوجته مبرافقته، مما أدى إلى 

قطع العالقة بينهما.
الواقع  املستودع  حول  الشكوك  تصاعد  ومع 
تشكيل  الشرطة  إدارة  قررت  باالز،  منزل  بجوار 

 لغز الرجل الملتحي
ترجمة: د. ح�صن الغول 

وحدة من أفرادها لتفتيش املكان، وفي يوليو 1985، 
بدأت عملية التفتيش باالستعانة بالكالب املُدربة.

أدوات  العثور على  املستودع مت  باب  لدى فتح 
اللون  ُبنية  مبادة  ُملطخ  بعضها  مختلفة  معدنية 
معدنية  ملزمة  إلى  إضافة  دماء،  بقايا  تكون  قد 
مكسورة، كما ُعثر على بصمتني ثبت أنهما تعودان 

إلى كل من ليك ونيغ.
خارج  جرت  التي  التفتيش  عمليات  أدت  كما 
إلى  إضافة  عظمتني،  على  العثور  إلى  املستودع 
العثور  وك��ان  اجلدار،  من  استخرجت  رصاصة 
على مفكرة داخل املنزل مبثابة نقطة حتول مهمة 
من  العديد  تضمنت  إذ  التحريات،  رجال  عمل  في 
التفاصيل التي دّونها ليك بنفسه، والتي شرح فيها 
كيفية قيامه مع زميله نيغ باختيار ضحاياهما من 
الفتيات، ثم اغتصابهن وقتلهن بعد ذلك. كما يصف 
ليك الذي كان يشعر بالذعر من قيام حرب نووية 
كيفية بنائه لسلسلة من املستودعات األرضية في 
الغذائية  املواد  وتخزين  البالد  من  مختلفة  مناطق 
الفتيات  بعض  حجز  إلى  إضافة  فيها،  واألسلحة 

بداخلها.
وصل  البحث  عمليات  من  الرابع  اليوم  في 
الدكتور ستيفنز إلى املوقع، وأكد لرجال التحريات 
أن العظام التي مت العثور عليها هي عظام بشرية، 
وبعد وصوله بفترة قصيرة مت العثور على عظمة 
أخرى، وكانت تبدو وكأنه مت نشرها من طرفيها 

مبنشاٍر معدني.
ومع استمرار عمليات البحث والتفتيش ُعثر على 
كيس بالستيكي يضم رسالة موجهة إلى تشارلز 

نيغ وإيصاالً باسم هارڤي دوس.
وفي اليوم التالي، مت العثور على أشالء ضحيتني 

مجهولتني.
بعض  بداخله  إناء  على  عثر  قريب،  مكان  وفي 
سكوت  روب��ن  إلى  تعود  والبطاقات  املستندات 
ستابلي، إضافة إلى محفظة وشريطي فيديو ضم 
أحدهما عدة مشاهد لفتاة ُتدعى كاتلني ألني، وهي 

تتعرض لالعتداء من قبل ليك.
من  واح��دة  الضحية  هذه  أن  اجللي  من  وكان 
لالعتداء  تعرضن  أن  بعد  ُقتلن  اللواتي  الضحايا 

والتعذيب على أيدي ليك ونيغ.

التحريات  رج��ال  فيه  ك��ان  ال��ذي  الوقت  في 
الغموض  لكشف  النهار  ساعات  معظم  يعملون 
احمليط بعمليات القتل كان عمالء مكتب التحقيقات 
إضافية عن شخص  معلومات  يجمعون  االحتادي 
يعتقد أنه مسؤول عن هذه املذبحة وُيدعى تشارلز 

نيغ.
هونغ  في  ولد  نيغ  فإن  املعلومات  لهذه  ووفقاً 
كونغ وعندما كبر كان ذا نزعة متمردة، مما أدى 
إلى طرده من املدرسة. إال أن والده أرسله للدراسة 
يوركشاير  مدينة  في  الداخلية  املدارس  إحدى  في 
في إجنلترا، وبعد فترة قصيرة مت طرده، مما أدى 
إلى عودته إلى هونغ كونغ، وبعد مرور أشهر قليلة 
حصل على تأشيرة دراسية، وسافر إلى الواليات 
املتحدة والتحق بإحدى الكليات، حيث تخّرج منها 

كضابط بحرية.
في العام 1981 قام مع ثالثة من رفاقه بسرقة 
القبض  ومت  العسكرية،  القواعد  إحدى  من  أسلحة 
عليه خالل أسابيع قليلة، إال أنه متكن من الهروب، 
العالقة  وتوّطدت  ليك  ليونارد  إلى  تعّرف  حيث 

بينهما.
املطار  إلى  نيغ  توجه  بطرده،  زوجته  قيام  إثر 
واستقل الطائرة إلى شيكاغو، وهناك أقام في أحد 
جميع  وكانت  كيموتو،  مايك  اسم  حتت  الفنادق 
حتركاته مرصودة من ِقبل عمالء ال�)إف. بي. ايه(.

ورغم أن نيغ متّكن من تضليل مطارديه لنحو 
أربعني يوماً، إال أن إدمانه على السرقة من احملال 

التجارية تسبب في سقوطه في أيدي العدالة.
اثنان من حراس  1985 اشتبه  في شهر يوليو 
إحدى  في  متجر  من  أثناء خروجه  ب�»نيغ«  األمن 
املدن الكندية وبحوزته بعض السلع، وعندما اقتربا 
منه أطلق عليهما النار من مسدسه، إال أنهما متكنا 

من التغلب عليه واقتياده.
السلطات  سعت  س��ن��وات  س��ت  م��دى  وعلى 
األمريكية إلى استرداد نيغ من كندا، إال أن السلطات 
على  إصرارها  بسبب  ذلك  ترفض  كانت  الكندية 
محاكمته على أراضيها، وفي سبتمبر 1991 وافقت 
بشكل  نيغ  محاكمة  جتر  لم  تسليمه.  على  كندا 
محاميه  ومبساعدة  استطاع  إذ  وسريع،  ع��ادي 
بالعديد  تلو األخرى، متذرعاً  تأجيل احملاكمة مرة 
من األسباب، والتي كانت في نظر احملكمة منطقية، 
وبعد مرور ثالث عشرة سنة، أي في العام 1998 
اختطاف  تهمة  إليه  ُوجهت  حيث  محاكمته،  بدأت 
تقدمي  ومت  ضحاياه،  وقتل  واغتصاب  وتعذيب 

العديد من األدلة التي تثبت ذلك.
أن  إلى  أشار  املتهم  عن  الدفاع  محامي  أن  إال 
تلك  عن  مباشر  بشكل  مسؤوالً  يكن  لم  موكله 

اجلرائم، وأنه شارك بها مضطراً.
في نهاية جلسات احملاكمة التي استمرت ثمانية 
أشهر أدانت احملكمة نيغ لقتله ستة رجال وثالث 

نساء وطفلني وأصدرت حكماً باإلعدام عليه.
نيغ ومحاموه  احلكم اليزال  تنفيذ  انتظار  وفي 
يسعون إلى تخفيف احلكم إلى السجن املؤبد عن 
طريق الطلب باستئناف احلكم، إال أن هذه احملاوالت 

لم تنجح حتى اآلن.

عندما تلقَّى الضابط دانيال رايت مكاملة هاتفية 
تتضمن استغاثة بسبب وقوع حادث سرقة في أحد 
احملال التجارية، حترك بسيارته على الفور، والتي 
طراز  من  سيارة  جوار  إلى  وصوله  لدى  أوقفها 
يرافقه  املتجر  مسؤول  أخبره  حيث   ،1980 هوندا 
معدنية  ملزمة  آسيوياً سرق  أن رجالً  ملتح  رجل 
لسيارة  اخللفي  املقعد  في  ووضعها  املتجر  من 
السيارة  إلى  بتمعن  نظر  من جهته  رايت  الهوندا. 
ووجد بداخلها حقيبة حتتوي على مسدس وكامت 
للصوت، وقبل أن ُيعلّق على هذا األمر قّدم له الرجل 
امللتحي إيصاالً بقيمة امللزمة املعدنية التي قال إنه 
دفع ثمنها بالنيابة عن صديقه وأنه ال داعي لتدخل 

الشرطة في األمر.
لذلك، وسأله عن مالك  لم يهتم  الضابط  أن  إال 
للملتحي  صديق  بأنه  اإلجابة  وجاءته  السيارة، 
أنه  إلى  الضابط  أشار  وعندما  بوند،  لوني  يدعى 
للصوت  وكامتاً  قانوني سالحاً  يحمل بشكل غير 
التدريب  في  أحياناً  يستخدمه  بأنه  امللتحي  أجاب 
كنوع من الرياضة، ونفى في الوقت نفسه أن يكون 

السالح ملكاً له.
ويبدو أن ردوده لم تكن مقنعة إذ اتصل الضابط 
السالح  أن  أخبرته  التي  اجلهات  بإحدى  راي��ت 
ُمسجل باسم روين ستابلي، وهنا قام رايت بإلقاء 
في  األصفاد  ووضع  امللتحي  الرجل  على  القبض 
مدينة سان  في  الشرطة  مركز  إلى  نقله  ثم  يديه، 
أن  من  التأكد  مت  حيث  األمريكية،  فرانسيسكو 
السيارة مسجلة باسم شخص ُيدعى بول كوسنر 

الذي اختفت آثاره منذ تسعة أشهر.
املُلتحي  الرجل  رايت  بها  أمطر  التي  األسئلة 
جعلته ُيصاب باالضطراب، حيث اعترف بأنه ُيدعى 
ليونارد ليك وطلب فك أصفاده ثم وبشكل سريع 
أخرج كبسولتني من سترته وابتلعهما في محاولة 
لالنتحار، إال أن الضابط رايت طلب حضور عربة 

إسعاف، والتي اقلت امللتحي إلى املستشفى.
ما أقدم عليه ذلك الرجل أثار دهشة وتساؤالت 
الضابط رايت ورفاقه، إذ ما الذي يدفع رجالً ُيشتبه 

في قيامه بسرقة سيارة إلى محاولة االنتحار.
أنها  ُتدرك  الشرطة  بدأت  قصيرة  فترة  خالل 
ولم  توقعتها،  التي  بالبساطة  ليست  قضية  أمام 
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تتلخص وقائع هذه القضية في أن شخصاً أقام 
وقال  االحتادية«،  أبوظبي  »محكمة  أمام  دعوى 
فيها: إنه يعمل موظفاً في هيئة حكومية، وفوجئ 
لم  الهيئة  أن  الراتب  لصرف  البنك  مراجعته  لدى 
تورده مع أنه لم يسبقه أي إجراء حتى يتم وقف 
صرف الراتب. وباستعالمه عن ذلك لم يتلق أي رد، 
ثم حصل على مذكرة موقعة من أمني عام الهيئة 
وبغير  يبرره  سبب  دون  الراتب  صرف  بوقف 
أحكام  مخالفاً  إصداره  حق  يخوله  اختصاص  أي 
املواد: »71،70،67« من القانون االحتادي 21 لسنة 
2001 بشأن اخلدمة املدنية، وأنه كي ُيغطي تصرفه 
الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  على  عرض  املنفرد 
مذكرة مت مبوجبها تشكيل »مجلس تأديب شكلي« 
رئيس  ونائب  العامة  األمانة  موظفي  بعض  من 
مجلس الهيئة، حيث مثل أمامه، وقدم مذكرة بطلب 
فيما  القانون  »23،22« ملخالفتهما  القرارين  سحب 
املخالفات  وألن  التأديب«،  »مجلس  بتشكيل  يتعلق 
املنسوبة إليه ال تستدعي تشكيل هذا املجلس ألن 
املخالفات بتنظيم الدوام الرسمي تستند إلى القرار 
الوزاري رقم 2 لسنة 1988 إن كان له محل، وأن 
القرارات الفردية التي اتخذها املستأنف ضده األول 
يتحمل مسؤوليتها بصفته الشخصية خللو القانون 
املذكور من نص ُيرخص له إيقاف الراتب وإلساءته 

الراتب وإنهاء اخلدمة.
في  االنتظام  وهو  األول  باملبدأ  يتعلق  فيما  أما 
العمل، فهذا الواجب ُيعد من أولى الواجبات امللقاة 
يقتضي  الواجب  وهذا  العام،  املوظف  عاتق  على 
وتخصيص  ال���دوام،  أوق��ات  على  احملافظة  منه 
يكفي  وال  العامة،  الوظيفة  واجبات  ألداء  الوقت 
تواجده أثناء الدوام، بل يجب القيام بالعمل املنوط 
التوظيف  قوانني  حتدد  الواجب  لهذا  وإعماالً  به. 
العام  املوظف  يتقيد  أن  يتعني  التي  العمل  مواعيد 
43 من  املادة  أكدته  واحترامها. وما سبق  بل  بها 
اخلدمة  شأن  في   2001 لسنة   21 رقم  القانون 
سارياً  كان  الذي  االحتادية  احلكومة  في  املدنية 
أنه »حتدد بقرار من  أثناء اخلصومة بنصها على 
مجلس الوزراء بناًء على اقتراح من مجلس اخلدمة 
املدنية أيام العمل في األسبوع ومواعيده«. ويجب 
على املوظف العام أن يتواجد في مقر عمله وهو ما 
لسنة   21 رقم  القانون  4 من  63/ف  املادة  أكدته 
العام  املوظف  تغيب  فإن  إليه.وعليه  املشار   2001
رئيسه  إذن  دون  أو  مقبول  عذر  بدون  العمل  عن 
يعد مخالفة لهذا الواجب، األمر الذي يقتضي اتخاذ 
اإلجراءات القانونية جتاه هذا املوظف. ومن ثم فإن 
قيام املستأنف ضده األول بوقف راتب املستأنف 
املنقطع عن العمل كإجراء حتفظي حماية للمال العام 

حول إنهاء
 َخَدمات الُمتّغيب عن العمل

اإعداد: حامد عبد الكرمي

الدكتور عبد احلفيظ الشيمي

املعدلة  السلطة، وطلب احلكم في طلباته  استعمال 
إلغاء وبطالن قرار الهيئة بإنهاء خدمته أو انعدامه، 
وصرف  لوظيفته  وإعادته  يكن  لم  كأن  واعتباره 
راتبه وإلزام املستأنف ضدهما متضامنني بتعويض 
ضرر  من  أصابه  عما  درهم  مليون  نصف  قدره 
درجة  أول  أمام  دفوعه  ورفضت   . وأدبي  مادي 

وكذلك في االستئناف وأيد من دائرة النقض.
احلفيظ  عبد  الدكتور  قال  احلكم  على  وتعليقاً 
القانون  كلية  في  املشارك  القانون  أستاذ  الشيمي 
قانونية  القضية مبادئ  تثير هذه  »بجامعة قطر«: 
واالستقالة  بالعمل  االنتظام  واج��ب  تشمل  عدة 
صرف  وقف  عن  الناجت  الضرر  عن  والتعويض 

يتفق مع صحيح القانون، بل إنه يعد واجباً قانونياً 
إن  بل  اإلداري.  الرئيس  باعتباره  عاتقه  على  يقع 
علم الرئيس اإلداري باملخالفة التأديبية التي ارتكبها 
املرؤوس، وهي التغيب عن العمل ومع ذلك لم يقم 
بوسعه  وكان  معه  والتحقيق  توجيهه  أو  بتقوميه 
القيام بذلك، تنهض معه مسؤوليته اإلدارية نتيجة 

التقصير واإلهمال.
أما فيما يتعلق باملبدأ الثاني، وهو االستقالة فهي 
نوعان: إما أن تكون صريحة وإما أن تكون حكمية. 
التي  املكتوبة  االستقالة  هي  الصريحة  واالستقالة 
يتقدم بها املوظف العام قبل املوعد القانوني لقبولها، 
أما  بها.  املعمول  واللوائح  النظم  حسب  وذل��ك 
االستقالة احلكمية فتلك التي تكون نتيجة النقطاع 
بعد  لتغيبه  نتيجة  أو  إذن  بدون  املوظف عن عمله 
في  تتحقق  احلكمية  واالستقالة  اإلجازة.  انقضاء 
صورتني: األولى االنقطاع عن العمل بغير إذن أكثر 
من خمسة عشر يوماً متتالية أو االنقطاع عن العمل 
ملدة ثالثني يوماً غير متصلة، وتعتبر اخلدمة منتهية 

من اليوم التالي الكتمال املدة.
قد  املستأنف  أن  اتضح  القضية،  ه��ذه  وف��ي 
تغيب عن عمله ملدة ثالثني يوماً، مما يعد مستقيالً 
إنذار  بتوجيه  اإلدارة  قامت  لذلك،  وتأكيداً  حكماً، 
لم  أن��ه  إال  املختصة،  اجلهة  أم��ام  باحلضور  له 
العامل مستقيالً  اعتبار  يحضر، وملا كان ال يجوز 
خالل  التأديبية  اإلج��راءات  ضده  اتخذت  ما  إذا 
حدث  ما  وهو  العمل،  عن  النقطاعه  التالي  الشهر 
التأديب  مجلس  انتهى  حيث  املاثلة،  القضية  في 
احلضور  دفتر  خللو  حكماً  مستقيالً  اعتباره  إلى 
واالنصراف من توقيعه، ولم يقدم دليالً عكس ذلك، 
مما أدى إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة بإنهاء 
إليه  انتهى  ملا  تنفيذاً  جاء  الذي  املستأنف  خدمات 

مجلس التأديب.
أما بخصوص املبدأ الثالث، وهو التعويض عما 
صرف  لعدم  نتيجة  ضرر  من  املستأنف  أصاب 
راتبه عن فترة تغيبه ثم إصدار قرار بإنهاء خدمته، 
فاملسؤولية اإلدارية إما أن تقوم على أساس اخلطأ 
أو على أساس اخلطر. واحلالة التي نحن بصددها 
تقوم  والتي  اخلطأ،  أساس  على  املسؤولية  تثير 
وعالقة  والضرر  اخلطأ  وهي:  ثالثة  عناصر  على 

السببية. 
وملا كان مسلك اإلدارة من وقف صرف الراتب 
كإجراء حتفظي للتغيب عن العمل إعماالً ملبدأ األجر 
اعتبار  من  اإلدارة  مسلك  كان  وملا  العمل،  مقابل 
بإنهاء  ق��رار  وإص��دار  حكماً  مستقيالً  املستأنف 
خدماته كان متفقاً مع صحيح القانون وال يشوبه 
ثمة خطأ من جانب اإلدارة، فال توجد نتيجة لذلك 
حلق  وما  اإلدارة  تصرف  بني  سببية  عالقة  ثمة 
املستأنف من ضرر، ألن ما أصابه من ضرر إنا 
للقانون، وال  واملخالف  اخلاطئ  ملسلكه  ناجتاً  كان 
يجوز لشخص أن يستفيد من أخطائه، وبالتالي ال 

يلومن إال نفسه.
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الفرعونية جيش  كان ملصر  وملا  باجليش،  العسكرية  فكرة اجلرمية  ترتبط 
ووجود نظام له من خالل سن القواعد والقوانني التجرميية العسكرية، ميكن 
العسكرية،  اجلرمية  فكرة  إلى  توصل  من  أول  هو  الفرعوني  الفكر  إن  القول 
ويتضح ذلك من خالل معرفتهم بالعديد من صور اجلرائم العسكرية أهمها على 
سبيل املثال: جرمية إفشاء األسرار العسكرية والتي أفردوا لها عقوبة اإلعدام، 
لها عقوبة  أفردوا  العسكرية والتي هي األخرى  الهروب من اخلدمة  وجرمية 

جسيمة تصل إلى اإلعدام )د. جودة حسني جهاد: نظرية العقوبة العسكرية(

اجلرمية الع�صكرية يف النظ�م االإ�صالمي

ملا كانت الغرائز احليوانية، والطباع الوحشية هي السائدة واملسيطرة على 
جميع التصرفات البشرية فردية كانت هذه التصرفات أم جماعية، فقد جاء دين 
الله احلق والعدل ليعلن مبدأ املساواة بني جميع البشر في احلقوق والواجبات 
واضعاً معيار األفضلية بني البشر بالتقوى والعمل الصالح فقد قال سبحانه 
وقوله:   ..)13 اآلية  احلجرات  )سورة  أتقاكم«  الله  عند  أكرمكم  »إن  وتعالى: 
»ال ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 

تبّروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب املقسطني«. )سورة املمتحنة اآلية 8(.
وكان اجليش اإلسالمي ينشأ من املجاهدين عند كل غزوة، حيث كان باب 
اجلهاد مفتوحاً جلميع املسلمني، ويقوم احملارب بتجهيز نفسه بأدوات احلرب 
على نفقته اخلاصة، ومن عظمة اإلسالم أنه يأبى احلرب إال لرد أي اعتداء يبدأ 
للدعوة اإلسالمية، فالرسول  -  به العدو، أو للدفاع عن حق ثابت، أو تأميناً 
صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن البدء في القتال إال بعد الدعوة لإلسالم، 

أو سداد اجلزية، وهذا ما سار عليه اخللفاء الراشدون.
وتقسم اجلرائم في النظام اجلنائي اإلسالمي حسب تقسيم الفقهاء إلى ثالثة 
التعزير، ويقصد  الدية، وجرائم  أو  القصاص  أقسام: جرائم احلدود، وجرائم 
تركت  بل  محدودة،  أو  ثابتة  عقوبة  لها  تقّدر  لم  التي  اجلرائم  األخيرة  بهذه 
املصلحة  تقتضيه  ما  وبحسب  معها  تتناسب  بعقوبة  عليها  يعاقب  أن  لإلمام 

العامة للجماعة.
وهنا ميكن القول إن اجلرائم العسكرية في النظام اجلنائي اإلسالمي تندرج 
ضمن جرائم التعزير، ومن أمثلة صور اجلرائم العسكرية في النظام اجلنائي 
اإلسالمي جرمية الفرار، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بالثبات في القتال ونهى 
عن الفرار منه، ويتجلى ذلك في قوله: »يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا 
زحفاً فال تولوهم األدبار، ومن يولهم يومئٍذ دبره إال متحرفاً لقتال أو متحيزاً 
إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس املصير«. )سورة األنفال 

اآليات من 14 - 16(.

اجلرمية الع�صكرية يف الت�صريع�ت املق�رنة 

من املعروف أن هناك نظامني في العالم، أي أن بعض الدول تأخذ بالنظام 
االجنلوسكسوني والبعض اآلخر انتهج النظام الالتيني عند تطبيق التشريعات 
العقابية العسكرية، وسوف نتناول اجلرمية العسكرية في التشريع املقارن من 
النظام  اتخذت  األولى  كون  وفرنسا  اجنلترا  من  كل  على  أمثلة  عرض  خالل 

بقولها  الوقتية  اجلرمية  احت��ادي  عقوبات   )33( امل��ادة  عرَّفت 
املعاقب عليه مما يقع  الفعل  التي يكون فيها  الوقتية هي  »اجلرمية 

وينتهي بطبيعته مبجرد ارتكابه«.
فاجلرمية الوقتية هي تلك التي ليس من طبيعة الركن املادي فيها 
)من نشاط ونتيجة( أن يستمر في الزمان،هذا النشاط وتلك النتيجة 
يحدثان دون امتداد في الزمن. أما اجلرمية املستمرة فهي على العكس 
والنتيجة( في  )النشاط  املادي  الركن  فيها  التي ميتد  تلك  ذلك،  من 
السرقة.  القتل وجرمية  الوقتية جرمية  اجلرمية  أمثلة  ومن  الزمن. 
فالقتل يتم في حلظة معينة بحدوث النتيجة وهي إزهاق روح املجني 
عليه وفقاً ملشروعه اإلجرامي كمن يقصد إلى قتل إنسان عن طريق 
إعطائه جرعات صغيرة من السم كل يوم فيحدث ذلك األثر التراكمي 

بعد عدة أيام.
وكذلك األمر بالنسبة للسرقة، فإنها جرمية وقتية حتى ولو امتد 
النشاط في الزمن كما يحدث في سرقة التيار الكهربائي، وذلك أنها 
تتحول عندئذ إلى جرمية متتابعة وهي نوع من اجلرمية الوقتية التي 
يتكرر فيها النشاط والنتيجة، ولكن القانون يعتبرها جرمية واحدة. 
ومن ذلك أيضاً جرمية مخالفة شروط الترخيص في املباني حتى ولو 
عمد الفاعل إلى إضافة دور مخالف للترخيص في كل سنة، فاألمر 
بجرمية  وليس  املادي(  )الركن  والنتيجة  النشاط  في  بتكرار  يتعلق 
مستمرة، وقد أكدت املادة )33( عقوبات على ذلك بقولها: »وتعتبر 
جرمية وقتية مجموعة األفعال املتتابعة التي ترتكب تنفيذاً ملشروع 
إجرامي واحد ُمسلّط على حق واحد دون أن يقطع بينها فارق زمني 

يفصم اتصال بعضها ببعض«. 

النقيب حممد اأحمد الزيودي

رئيس قسم تدقيق العقود 
إدارة »الشؤون القانونية« في وزارة الداخلية

• س: ما المقصود بالجريمة الوقتية؟

يجيب عن هذا السؤال:
املالزم/ �صيف اأحمد العي�صائي

ارإدارة »الش�ؤون القانوني��ة« في وزارة الداخلية
���

�ش�
ف

�ت
�ش

ا
النظام  أما فرنسا فسارت على نهج  التشريعات،  االجنلوسكسوني عند سن 

الالتيني.
> اجنلترا 

أّثرت القوانني العسكرية املعمول بها في اجنلترا بالدول التي كانت حتتلها، 
وقد ُعرفت اجلرمية العسكرية بها منذ عام 1900م بإصدار قانون اجليش الذي 
اشتمل على كافة التشريعات العسكرية اخلاصة باجليش، وبالرغم من وجود 
قضاء عادي في اجنلترا، إال أن املتهم كان له احلرية في االختيار حملاكمته أمام 
القضاء العسكري أو القضاء العادي، كما أن له احلرية في استئناف احلكم 

الصادر من القضاء العسكري.
> فرنسا 

ميكن القول إن اجلرمية العسكرية ُعرفت في فرنسا منذ تطبيق نظام مجالس 
احلرب الذي مت العمل به وتنظيمه طبقاً لقانون القضاء العسكري الصادر عام 
1857، وفي عام 1982 حققت فرنسا تقدماً كبيراً في الفكر القانوني اجلنائي 
الذي  الفرنسي  القضائي  القانون  العام صدر  هذا  ففي  الفرنسي.  العسكري 
تصدرها  التي  األحكام  وجميع  العسكري،  القضاء  في  املدني  العنصر  أدخل 
العسكرية  احملاكم  بأن جميع  العلم  مع  احلرب  زمن  على  العسكرية  احملاكم 

يرأسها قضاة مدنيون.

تعريف اجلرمية الع�صكرية

لم ُيعّرف املُشّرع اجلرمية العسكرية بصفة خاصة، والسبب في ذلك يرجع 
اجلرمية  مفهوم  لصعوبة  نظراً  لها  مانع  جامع  تعريف  وضع  صعوبة  إلى 
العسكرية واختالف النظرة لها من مجتمع آلخر ومن تشريع آلخر، وكذلك 
اختالف املعايير التي حُتدد اجلرمية العسكرية عن غيرها من اجلرائم حيث 
تركت لالجتهادات الفقهية. وقد اختلف الفقه في تعريف اجلرمية العسكرية، 
كل على حساب املعيار الذي تبناه، وهناك ثالثة معايير لتحدد مفهومها نتناولها 

على النحو اآلتي:
1 - املعيار الشكلي:

وفقاً لهذا املعيار تعتبر اجلرمية عسكرية إذا كان منصوصاً عليها في قانون 
القضاء العسكري، أو يختص القضاء العسكري بنظرها.

2 - املعيار الشخصي:
ويقوم هذا املعيار على أساس النظر إلى شخص وصفة اجلاني، أي اجلرمية 

العسكرية هي التي يرتكبها الشخص الذي يتمتع بالصفة العسكرية.
3 - املعيار املوضوعي:

ويقصد باجلرمية العسكرية وهي تلك األفعال التي متس النظام العسكري 
أو املصالح العسكرية وتسبب ضرراً مادياً أو أدبياً بالقوات املسلحة.

 وكما أوضحنا سالفاً، يرجع اختالف تعريف اجلرمية العسكرية إلى النظرة 
من مجتمع آلخر أي حسب الظروف واألحوال لكل مجتمع، فالبعض عرفها 
منهجاً أحد هذه املعايير، والبعض اآلخر استند في تعريف اجلرمية العسكرية 
إلى دمج معيارين من هذه املعايير)د.إبراهيم الشرقاوي: اجلرمية العسكرية(.

العسكرية  اجلرمية  تعريف  في  الفقه  اختلف  وإن  نرى  بدورنا،  ونحن 
الختالف املعايير التي اهتدوا بها، إال أن هذه اجلرمية اقترب في تعريفها إلى 
املعيار املزدوج )املوضوعي والشخصي( كونه يشترط أن يكون الفعل الواقع 
مخالفاً للواجبات العسكرية أو للنظام العسكري عموماً، وأن يكون فاعلها ذا 
صفة عسكرية أو يخضع لألنظمة واللوائح العسكرية بحكم الطبيعة العملية أو 

النشاط العسكري.
وحتديد اجلرمية العسكرية بإرجاعها إلى املعيار الشكلي ال تعد عسكرية 
ملجرد النص عليها في القانون العسكري، كون هذا األخير قد ينص على جرائم 
منصوص عليها في قانون العقوبات العام أو القوانني املكملة له، ناهيك عن أن 
إرجاع اجلرمية العسكرية الى املعيار الشكلي ال يحدد جوهرها، أال وهو حماية 
مصلحة قانونية لها الصفة العسكرية متصلة باملصلحة العامة للدولة، وهذا 
هو الهدف الذي يرجى إليه املُشرع، وأن كل نص جترميي ال يُجرم األفعال 
املندرجة إال لغاية أسمى من التجرمي أال وهي حتقيق املصلحة القانونية )د. 
مأمون محمد سالمة: قانون القضاء العسكري(، مع العلم أن املصلحة املقصود 

بها هنا هي تلك املصلحة العسكرية األضيق نطاقاً من املصلحة العامة.

ماهّيـة
الجريمة العسكرية

ومن خالل ما سبق وبعد استعراض معايير حتديد اجلرمية العسكرية ميكن 
تعريفها بأنها:

كل فعل غير مشروع وُيعّد اعتداًء على مصلحة ذات صفة عسكرية مقرر 
لها جزاء جنائي.

ومن التعريف السابق تستنتج العناصر التالية:
1 - اجلرمية العسكرية هي فعل أو امتناع عن فعل.

بالقانون  ورد  ملا  مخالفاً  كونه  غير مشروع  فعل  عن  امتناع  أو  فعل   -  2
العسكري من نصوص.

3 - أن يكون مرتكب الفعل غير املشروع عسكرياً أو يخضع لألنظمة واللوائح 
العسكرية بحكم التبعية الوظيفية.

4 - أن يكون هذا الفعل أو االمتناع عن فعل صادراً عن إرادة إجرامية حرة 
ومختارة.

5 - البد أن يكون هذا الفعل أو االمتناع عن الفعل مقرراً له جزاء.
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آفاق

في  املعاصرة  والكتابات  االجت��اه��ات  متيل 
االجتماعية  والعلوم  اجلنائي  النفس  علم  ميادين 
اجلنائية إلى تعزيز املبادرات التي متنح قدراً أكبر 
األفراد  حلماية  الوقائية  باألساليب  االهتمام  من 
واجلماعات، وخصوصاً األحداث من السقوط في 

وهاد اجلرمية أو االنحرافات السلوكية.
تتصدر هذه االجتاهات في هذا السياق ما ورد 
في دورية »مركز أبحاث ودراسات اجلرمية« في 
حيثيات  تشير  حيث  املتحدة  لألمم  التابع  فنلندا 
الدراسة إلى أن الوعي األمني وثيق الصلة باحلس 
عقلية  ملكة  األمني  احل��س  أن  مبعنى  األمني، 
وشعورية لو توفرت لرجل الشرطة لزادت قدراته 

وكفاءته في األداء بشكل ملموس.
أفراد  إدراك  األمني فيعني مستوى  الوعى  أما 
أض��راراً  ُتلحق  أن  ميكن  التى  باملخاطر  املجتمع 
املجتمع بسبب وجود ما يعكر صفو  أو  باألفراد 

أمن املجتمع واستقراره.
هذا  في  ُمعمقة  دراس��ات  نتائج  أثبتت  وق��د 
األمني في  االستقرار  استدامة  أن ضمان  الشأن 
بقدٍر  املجتمع  تشبع  مبستوى  رهني  مجتمع  أي 
أجهزة  منسوبي  لدى  األمني  احِلس  من  مناسب 

بني  األمني  الوعي  من  مقدر  ومبستوى  الشرطة 
أفراد املجتمع بكل شرائحه وفئاته.

ونخلص مما تقدم إلى أن الوعي واحلس األمني 
يساعدان على تنامي حالة »االستشعار عن بعد« 
باحتمال وقوع جرمية أو االشتباه في وجود حالة 

تورط في فعل إجرامي.
األمني  احل��س  يقود  قد  املثال،  سبيل  فعلى 
رائحة  في  الشك  ملجرد  ن  ُمدخِّ توقيف  لشرطي 
يتبني  وبالتدقيق  السيجارة،  من  املنبعث  الدخان 
فعالً أنه كان يتعاطى مادة ُمخدرة وهو سائر على 

قارعة الطريق!
املعارف واألدبيات  لنا سلسلة  وهكذا، أضافت 
املعاصرة خبرات ذات قيمة مضافة اتسع بسببها 
أخذ  والذي  االجتماعي  لألمن  الشمولي  املفهوم 
بني  الشراكة  دور  تعظيم  من  دالالت��ه  يكتسب 
أن  املسلّمات  من  ب��ات  إذ  واملجتمع،  الشرطة 
واالنحرافات  اجلرمية  مخاطر  من  املجتمع  وقاية 
أن  تستطيع  ال  وعملية  عسيرة  ُمهمة  السلوكية 
أجهزتها  تعددت  مهما  منفردة  الشرطة  تتحملها 
وآلياتها وتتقاسمها مع اجلهاز العدلي أو القضائي، 
بل صار مطلوباً من جميع أفراد املجتمع املساهمة 

في عمليات تهدف أوالً وقبل كل شيء إلى تعزيز 
حماية واستقرار املجتمع، ألن أجهزة الشرطة مهما 
منفردة  تستطيع  ال  كوادرها  تأهيل  تطورت ومت 
احتواء اجلرائم الواقعة على املجتمع، ألن الشرطة 
مهما زادت من عدد أفرادها ال تستطيع أن تتواجد 

في كل مكان.
ومن ثم، فإن االرتقاء بالوعي األمني بني أفراد 
الشرطة  دور  من  يعزز  أن  شأنه  من  املجتمع 
ملكافحة اجلرمية، وهذا يعني أن مكافحة اجلرمية 
ألنها  فحسب  الشرطة  رج��ال  على  تقتصر  ال 
األمن  املعاصرة جعلت  املفاهيم واالجتاهات  وفق 

مسؤولية اجتماعية تضامنية.
ال��ه��دف  ه���ذا  لتحقيق  األم��ث��ل  وال��س��ب��ي��ل 
االستراتيجي أن تباشر الشرطة املجتمعية دورها 
الفاعل مع طالب املدارس والكليات  التواصل  في 
منهم  جتعل  التي  بالكيفية  لتعريفهم  واجلامعات 
أن  ميكن  مماثل  دور  وهنالك  للشرطة،  أصدقاًء 
ومنظمات  االجتماعي  النفع  جمعيات  به  تساهم 

املجتمع املدني.
)العني  وه��ي  الشرطة  أن  فيه،  الش��ك  مم��ا 
الساهرة( تبذل كل جهد ممكن الكتشاف اجلرمية 

د. ح�صن ا�صماعيل عبيد 

استاذ علم االجتماع اجلنائي

من  املجتمع  وق��اي��ة  ميكن  حتى  وقوعها  قبل 
مخاطرها، ومع ذلك بيّنت اإلحصاءات اجلنائية في 
معظم دول العالم أن معدالت اجلرائم والسلوكيات 
حدوثها  رغم  اكتشافها  يتم  لم  التي  االنحرافية 
املتابعة  أن  إالّ  جرائم.  من  ضبطه  مت  ما  تعادل 
قبل  من  املتواصل  اجلنائي  والبحث  املستمرة 
الشرطة كثيراً ما يقود للخيوط التى تفضي لكشف 

جرائم وقعت في زمن مضى.
أو  الغامضة  من اجلرائم   %  40 أن  تبني   وقد 
التي لم يتم اكتشافها منذ حني مت اكتشافها مجدداً 
كان  لكن  عاديني  أفراد  من  وردت  معلومات  عبر 

لديهم ِحس وحضور أمني. 
فمثالً أمكن القبض على أحد ُعتاة السجناء بعد 
أن حفر نفقاً َمكَّنه من الهروب من سجن »امليرا«، 
وهو سجن مخصص لعتاة املجرمني ويقع بالقرب 
عن  مختفياً  الهارب  املجرم  وبقي  واشنطن،  من 
من  للشرطة  بالغ  ورد  أن  إلى  شهوراً  األنظار 
مواطن متكن أن يتعرف على السجني الهارب في 
مقهى، ألن املجرم الهارب كان يرتدى قميصاً )تي 

شيرت( يحمل شعار سجن امليرا!! 
ال  ما  ترى  ان  بعينه،  األمني  الوعي  هو  وهذا 

توظف  وأن  نافذة،  امنية  ببصيرة  اآلخرون  يراه 
هذا الوعي لصالح أمن املجتمع لضمان استقراره 

وتنميته.
النفس  علماء  بعض  أجرى  السياق،  ذات  وفي 
اجلنائي الكنديني سلسلة من التجارب كان من بينها 
املقاييس  بعض  باستخدام  وذلك  ميدانية  دراسة 
العلمية وذلك من أجل التعرف عبر املقاييس على 
شرائح  لبعض  األمني  واحِلس  الوعي  مستويات 
املجتمع من خالل إحصاء عينه عشوائية. وحتى 
تتوافق  موضوعية  إجابات  على  احلصول  ميكن 
مع أهداف الدراسة متت صياغة األسئلة بطريقة 
إيحائية استداللية لتساعد احلصول على إجابات 
الوعي  مستويات  على  التعرف  من خاللها  ميكن 
األمني عند من وقع عليهم االختيار وكانت األسئلة 

على النحو التالى:
• هل ترى أن تعاونك مع الشرطة يساعد على 

محاصرة اجلرمية؟
• هل تبادر إلى ابالغ الشرطة إذا رأيت فرداً أو 
فعالً أو حادثاً أو وقوع جرمية أو أي عمل يهدد 

األمن؟
• إذا علمت أو رأيت شخصاً مطلوباً للعدالة هل 

تتستر عليه حلمايته؟
• إلى أي مدى أنت ملتزم بقواعد السير واملرور؟
صديقاً  أو  معاوناً  تكون  أن  بإمكانك  هل   •

للشرطة؟
• في حالة وقوع جرمية أو فعل إجرامي أمامك، 

هل تبلّغ الشرطة؟
لقد أبانت نتائج تلك الدراسة أن احلس األمني 
العكس،  وليس  األمني  الوعي  تطور  على  يساعد 
والشفافية  ب��االدراك  يكتسب  األمني  احلس  وأن 
وقوة املالحظة، وأن الناس يتفاوتون في مستويات 
اجتماعية ونفسية وذاتية.  لعوامل  األمني  وعيهم 
ويضاف إلى ذلك أن أجهزة الشرطة تستطيع بناء 
تفصل  التي  الفجوة  البنَّاء وردم  التعاون  جسور 
واجبات  أهم  من  وه��ذه  واملجتمع  الشرطة  بني 
حالة  على  القضاء  ليتسنَّى  املجتمعية  الشرطه 
)الفوبيا( واملخاوف التي متتلئ بها نفوس أعداد 
كبيرة من أفراد املجتمع جتاه الشرطة والتي تقف 

حائالً دون تنامي حسهم األمني.
خط  ُيعد  األمني  الوعي  أن  نضيف:  أن  بقي 
الدفاع الثاني لوقاية املجتمع من مخاطر اجلرمية 

وكافة أنواع االنحرافات السلوكية. 

دور الوعي األمني 
في بسط االستقرار المجتمعي
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الشرطة العالمية

ترجمة: د. ح�صن توفيق

إلى أي مدى ميكن لرجل الشرطة أن يستخدم 
القوة خالل أدائه لعمله وواجباته في إنفاذ القانون 

والتصدي للجرمية؟
في املاضي القريب، كان رجل الشرطة يستند 
بينما  املعقولة،  القوة  مفهوم  إلى  مهامه  أداء  في 
أصبح اآلن يعتمد على القوة الضرورية وما يعرف 

بقوة الهدف املعقول واملوضوعي.
كذلك هنالك ما يعرف بتواصل القوة املستخدمة، 
والتي حتظى بدعم البعض، بينما يعارضها آخرون 

من العاملني في أجهزة إنفاذ القانون.
ومن الواضح أن العديد من املؤسسات الشرطية 
تواصل  نوذج  عن  تخلت  املتحدة  الواليات  في 
القوة لصالح نوذج اختيارات القوة، والذي يعني 
أنها تستطيع اختيار القوة التي تناسبها في املهام 

التي يقوم بها أفرادها.
إدارة شرطة سان  أصبحت   2000 العام  وفي 
هوزيه أول مؤسسة شرطية رئيسية تتوقف عن 
القوة، وتبدأ في تطبيق  استخدام نوذج تواصل 

نوذج اختيارات القوة.
من  للعديد  جذب  نقطة  شّكل  اإلن��وذج  هذا 
مؤسسات إنفاذ القانون التي وجدت فيه الوسيلة 

املناسبة الستخدام القوة في حاالت املواجهة.
الشرطة  ضابط  مينح  اإلن��وذج  هذا  أن  كما 
القوة،  خيار  الختبار  والثقة  املرونة  من  الكثير 
جميع  إلى  استناداً  عقالنية  أكثر  سيكون  والذي 

احلقائق املعروفة لديه حول موقف معني.
خالل  القوة  تواصل  أن��وذج  تطوير  مت  وقد 
بتوفير  احملاكم  قامت  عندما  املاضية  العقود 
القوة، والتي كانت  املتعلقة باستخدام  اإلرشادات 
استخدام  ميكنه  »متى«  الشرطة  لضابط  تشرح 
نوع ما من القوة بدالً من األسلوب التقليدي الذي 
النار من مسدسه، فتواصل  يتعلق بكيفية إطالق 
القوة أنوذج ال يستند إلى القانون، وفي الواقع 
الهدف«  »معقولية  ملفهوم  مخالفاً  يكون  قد  فإنه 

وفقاً للمعايير القانونية احلالية.

وهذا  الوفاة،  إل��ى  ت��ؤدي  قد  خطيرة  جسدية 
التعريف لألثر الذي يحدثه جهاز الصعق يستخدم 
املتحدة.  الواليات  في  احملاكم  معظم  في  حالياً 
وفي هذا الصدد تقوم إدارة شرطة سان هوزيه 
قانون  التي وردت في  النصوص  أفرادها  بتعليم 
كاليفورنيا للعقوبات حول استخدام القوة املعقولة 

والتعديل الرابع اخلاص به.
إن االختيار الذي تستخدمه ملعرفة مدى فاعلية 
يعتمد  والذي  فائدة،  أمر مساعد وذو  القوى  تلك 
على ميزان العدل على سبيل املثال، حيث على أحد 
كفتي امليزان مفهوم وأسلوب الضابط حلظة وقوع 
حادث ما، وعلى الكفة األخرى التهديد الذي يشكله 
املُشتبه به لضابط الشرطة ومدى مقاومة املشتبه 

به.
ذلك  في  العناصر  تلك  »وزن«  ع��ادة  ويتم 
امليزان، حيث يوضع خيار القوة »األداة وأسلوب 
استخدامها« في الكفة الثانية ملعرفة مدى اإلصابة 

ومعقولية حدوثها.
اإلن��وذج  ه��ذا  بخصوص  عنه  نبحث  ما  إن 
ذكرها  التي  العناصر  بني  ما  التوازن  معرفة  هو 
جراهام كونور ونوعية وطبيعة االعتداء على حق 
التي  الضبط  عمليات  ضد  املستخدم  األشخاص 

تتصف بالالمعقولية.
ولهذا يكون من الواضح أن امليزان لن يكون أبداً 
املستوى  في  ولكن  وامليت،  الساكن  املستوى  في 

املطلوب ملساعدة الضباط.
ويجب أن تكون كفتا امليزان إلى حٍد كبير في 
القوة  استخدام  يعني  ما  وهو  واحد،  مستوى 
لم  استخدامها طاملا  أو حتى عدم  بشكل عقالني 

تكن ضرورية.
معدل  على  امليزان  طرف  انحراف  حال  وفي 
مضطرين  أنفسنا  سنجد  فإننا  »االعتداء«،  القوة 
إلى استخدام القوة املُفرطة. وإذا انحرف الطرف 
إلى الناحية األخرى، فإننا قد نهتم عندئذ مبوضوع 

سالمة ضابط الشرطة املعني باألمر.

الشرطة 
وخيارات اللجوء للقوة

وميكن استخدام هذا اإلنوذج كوسيلة تعليمية 
أن  إذ  والسيناريوهات،  األمثلة  من  العديد  عبر 
ناذج  »وأية  القوة  خيارات  أنوذج  إلى  املفتاح 

أخرى« هو التدريب.
في  الوقت  من  الكثير  نضي  العادة  في  إننا 
به  قام  الذي  الرد  تقييم  وكيفية  القانون  تفسير 
الضابط، وقد أشارت احملاكم بوضوح شديد إلى 
حالة  االختيار ميثل  أن  أكدت  عندما  األمور  هذه 
عقالنية وليس وسيلة تصعيد، كما أنه ليس مطلوباً 
من ضباط الشرطة استخدام أية بدائل عن القوة 

املعقولة خالل مهامهم الرسمية. 

وال توجد أية إمكانية بأن أنوذج تواصل القوة 
ميكن استخدامه في جميع الظروف مهما تنوعت.

 
مقدار القوة

إن مقدار أو مستوى أية قوة ال يتم التنبؤ به 
الذي  باألسلوب  أيضاً  ولكن  نفسها،  لألداة  وفقاً 
يتم استخدامها من خالله، فعلى سبيل املثال يتم 
فيه  تضع  أن  ميكنك  ال��ذي  املكان  عن  التساؤل 

الهراوة.
البعض قد يجيب على ذلك بضرورة أن تكون 
الهراوة في أماكن متعددة في حال امتالكك ملقدار 
القوة الالزمة، حيث يتم استخدامها إلرشاد ُمحتج 
ما، للسير على الرصيف اجلانبي مع دفعه أحياناً 
إحلاق  في  التسبب  دون  من  الهراوة  بتلك  بلطف 
القوة  حجم  يكون  احلالة  هذه  وفي  به،  األذى 

املستخدمة منخفضاً.
استخدامها  ميكن  ذاتها  الهراوة  هذه  أن  كما 
على  للقتال  مستعد  به  مشتبه  ض��رب  بغرض 
املتوسط،  معدلها  في  القوة  تكون  وهنا  ساعده، 
ولهذا يجب وضع الهراوة في منطقة وسطى. كما 
أن هذه الهراوة ميكن استخدامها في توجيه ضربة 
إلى رأس املشتبه به بسبب تفاقم املوقف، بحيث 
املميتة،  القوة  استخدام  إلى  حاجة  هنالك  تكون 
تعرض  وحتاشي  عليه  والسيطرة  األمر  ملواجهة 

ضابط الشرطة للخطر الذي قد يهدد حياته.
جهاز  وضع  ميكن  أين  البعض:  يسأل  ورمبا 
ضابط  يستخدمه  بحيث  الكهربائي،  الصعق 
قد  والذي  والفّعالة،  املناسبة  بالطريقة  الشرطة 
بطريقة  استخدامه  مت  إذا  مميتة  أداة  يصبح 

مختلفة؟.
متر  مسافة  على  الضابط  ه��ذا  وق��ف  ف��إذا 
الصعق  جهاز  ووّج��ه  به،  املشتبه  الشخص  من 
الكهربائي مباشرة نحو إحدى عينيه، فإن الصعقة 
العني، وتؤثر  الصادرة عن هذا اجلهاز قد تؤذي 
إصابة  حدوث  في  تتسبب  بحيث  األخرى،  على 
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صنعه املؤسسون من أجل االحتاد والوطن.
كانت مدرسة »أم عمار« للبنات هي أول ثانوية 
في أبوظبي للبنات وكان موقعها آنذاك خلف شارع 
الفترة  تلك  في  تعّودنا  احلالي.  حمدان  الشيخ 
الفينة  بني  املدرسة  في  زايد  الشيخ  يزورنا  بأن 
السويدي،  خليفة  أحمد  معالي  يرافقه  واألخرى، 
لذلك الصرح التعليمي األول من نوعه في أبوظبي، 

على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �شبق اأن اتفق النا�س  

على حب اإن�شان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �شبق لقائد اأن كانت 

�شمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�شهادات بع�س ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين
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عاصرن  الالتي  ال��رائ��دات  النساء  إح��دى  هي 
املتحدة،  العربية  اإلم��ارات  تأسيس  دولة  مرحلة 
بن  زاي��د  الشيخ  الوالد  القائد  كنف  في  وتربني 
سلطان آل نهيان »رحمه الله«، وتعلّمن منه الكثير 
أْثَرت حياتهن،  التي  والكثير من الصفات واملناقب 
ثم ساهمن في نقل جتاربهن إلى األجيال النسائية 
اجلديدة. هي السيدة شمسه عبدالله الطائي، مديرة 
إدارة شؤون اخلريجات »بجامعة زايد في أبوظبي« 
أظفارها  نعومة  منذ  زاي��د  بالشيخ  التقت  والتي 
»أم  مدرسة  في  الطالبات  لبناته  زياراته  خالل 
عمار« للبنات في أبوظبي - أول ثانوية للبنات في 
أبوظبي. وفيما يلي شهادتها وانطباعاتها وذكرياتها 

عن الشيخ زايد »طيَّب الله ثراه«.
بنات  من  كنت  بأن  محظوظة  نفسي  أعتبر  أنا 
دولة  تأسيس  مرحلة  عاصرن  الالتي  اإلم��ارات 
التحّديات  عاصر  ال��ذي  اإلن��س��ان  ألن  االحت���اد، 
الكبيرة في بداية التأسيس، وعرف أشكال وألوان 
واألج��داد  اآلب��اء  يواجهها  كان  التي  الصعوبات 
املؤسسون، وتغلّبوا عليها بالعزمية واإلرادة الصلبة 
في سبيل حتقيق الهدف األكبر وهو االحتاد العظيم، 
ميلك نسبة كبيرة من التقدير واالمتنان والعرفان ملا 

»زايد كان الداعم الرئيسي للمرأة اإلماراتية«

على  االطمئنان  على  بنفسه  يحرص  كان  حيث 
يبدي  الله«  »رحمه  ك��ان  إذ  الطالبات،  أوض��اع 
تشجيعنا  على  ويحرص  لنا  وحتفيزه  تشجيعه 
مباشرة بكلماته الطيبة قائالً: »أننتَّ جيل املستقبل 
وعليكن يقع العبء«. وفي ذلك الوقت كانت الدولة 
تخصص لكل طالب وطالبة راتباً شهرياً، فضالً عن 
توزيع الزي املدرسي مجاناً، باإلضافة إلى الوجبة 
الغذائية اليومية، وكان الشيخ زايد حريصاً على أن 

يرى بنفسه كل هذه األشياء متوفرة.
خاللها  من  زايد  الشيخ  أراد  مرحلة  جاءت  ثم 
أي رئيس  املجتمع، فكان  أحداث  الطلبة في  إدماج 
دولة يزور اإلمارات البد وأن نكون أول املستقبلني 
له في فرقة تهتف وحتيي الضيف الزائر، وكنت أنا 
مهمة  أول  وكانت  الفرقة،  هذه  أعضاء  من  واحدة 
لنا املشاركة في استقبال الرئيس السوداني حينها 
1971 والذي كان أول رئيس  النميري عام  جعفر 
دولة يزور اإلمارات بعد قيام االحتاد. ومن خالل 
هذه املشاركات كنا نشعر كطالب مبا يدور حولنا 
من أحداث في املجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى 
يشاهد الضيف الكرمي التحّوالت اإليجابية ملجتمع 
اإلمارات بعد االحتاد، وهذه رؤية ثاقبة للشيخ زايد 

ذكريات �شم�شة الطائي وهي طفلة عن ال�شيخ زايد

شمسة الطائي
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»رحمه الله«. وعلى ضوء هذه الفعاليات قام والدي 
عبدالله الطائي بكتابة أول نشيد وطني للدولة حتت 
عنوان: »األماني الزاهرة«، وقام بتلحينه املوسيقار 
الكبير محمد عبد الوهاب، وكنا ننشده كل صباح 

في املدرسة.
 

فريق الك�ص�فة

في مرحلة من مراحل حياتي، شاركت في أول 
أبوظبي من خالل فريق  أقيم في  عرض عسكري 
الكشافة املنبثق من مدرسة »أم عمار«، كان العرض 
املغفور  وبحضور  أبوظبي  كورنيش  على  وقتها 
اإلمارات  وحكام  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له 
باإلضافة إلى مجموعة من ضيوف الدولة، وبعد أن 
انتهينا من العرض، حرص الشيخ زايد على السالم 
علينا فرداً فرداً، وخاطبنا قائالً: »بارك الله فيكم.. 

أنتم أجيال املستقبل هذه بلدكم.. شدوا حيلكم«.
 

وف�ء الُعظم�ء

بعد وفاة والدي، كان الشيخ زايد حريصاً على 
أن يرعانا ويتبنّى أبناء صديقه والرجل الذي عمل 
معه بصدق وإخالص وأمانة، إذ كنا أيتاماً، ُتوِفى 
الشيخ زايد كبيراً  والدنا ونحن صغار. كان وفاء 
ال يوصف، إذ كلما أراد الذهاب مع أبنائه وأحفاده 
إلى استراحة اخلزنة في أبوظبي، يحرص على أن 
ويلعب  الصغيرة  أختي  يداعب  وكان  معه،  يأخذنا 

معها، فقد كان »رحمه الله« رحيما على األطفال حنياً 
بهم، ويعتبرنا كبناته متاماً، وهذا هو دأبه »رحمه 
الله« إذ يعتبر كل أبناء اإلمارات مبثابة أبنائه. وفي 
تلك اجللسات كان يقول لي:»نحن ما ننساكم، أنتم 
دائماً معانا وفي الذاكرة، فوالدكم صديق وصاحب 
فضل، ونحن لن ننساكم أبداً« وهذا كالم إلى اآلن 
يتردد في مسامعي وذاكرتي ولن أنساه أبداً فهكذا 

يكون الوفاء كبيراً من رجل عظيم.
كان الشيخ زايد يستقطب اخلبراء ورجال الثقافة 
الشموليني، وألنه صاحب فكر واسع يتقارب فكره 
مع األشخاص املتميزين، ولقد جمعت الشيخ زايد 
رئيس  نائب  الوالد  كان  إذ  قدمية،  عالقة  بالوالد 
»جلنة التعليم اخلليجي« التي كان مقّرها الكويت، 
وبالتالي كثرت لقاءاتهم في تلك الفترة، فضالً عن 
التقارب األدبي والشعري بينهما. ولذا أسهم والدي 
في مجاالت عدة جَتلّت في التعليم واإلعالم واألمور 
»تلفزيون  ضّم  في  فّعاالً  دوراً  ولعب  اخلارجية، 
إلى دائرة االعالم قبل قيام االحتاد بعد  أبوظبي« 
ان كانت تديره شركة بريطانية. وكان الوالد يعتبر 
مبثابة السفير اخلاص للشيخ زايد بحكم العالقات 
املرات  التي كان يتمتع بها. وفي مرة من  الدولية 
كان الشيخ زايد في زيارة إلى بريطانيا وتقابل مع 
األخير  فتحدث  ذاك،  آن  البريطاني  الوزراء  رئيس 
انتهى من  أن  عن بريطانيا بتفاخر وكبرياء، وبعد 
من  وقال  مرافقيه  إلى  زايد  الشيخ  التفت  كالمه، 

يرد على هذا الكالم؟ فقام الوالد بالرد عليه ُمترجماً 
أن  الدولة، وبعد  الشيخ زايد ونظرته ألمور  رؤية 
الشيخ زايد: »عبدالله  الوالد من كالمه قال  انتهى 
وال عشر رجال، اليوم عبدالله تكلّم عنا بكالم طيب 

أسكت رئيس الوزراء البريطاني«.
 

دعم املراأة

للمرأة  الرئيسي  ال��داع��م  زاي��د  الشيخ  ك��ان 
اإلماراتية ، سواء من جهة التعليم أم دخولها سوق 
العمل، فحققت املرأة في عهده الكثير من املكاسب 
التعليم  إرساء  وخاصة  بها  حتلم  كانت  ما  التي 
للمرأة، ألن أهم ما يغيّر في حياة املرأة هو التعليم، 
دعم  في  كبيراً  دوراً  زايد  لعب  املجال  هذا  وفي 
مسيرة املرأة، وقد ضرب مثالً في نفسه، أي في 
إدخال كرمياته إلى املدارس ليتلقني التعليم. ووقف 
أيضاً إلى جانب املرأة  لالنخراط  في سوق العمل، 
ودائماً كان زايد يقول: »املرأة التي تعمل ستكون 
من  أهم  للوطن  تعمل  التي  واملرأة  لزوجها،  عوناً 

التي ال تعمل«. 
الوطن  ُحب  في  املتفتّح  الفكر  ذلك  تعلمت  لقد 
من الشيخ زايد، وأحرص اليوم على تعزيز الهوية 
نفسه  النهج  انتهج  أنني  إذ  الطالبات،  في  الوطنية 
على  وأُطبّقه  الله«  »رحمه  زايد  من  تعلّمته  الذي 
)جامعة  اسمه  حتمل  التي  اجلامعة  في  الطالبات 

زايد(.

ع��������الن
اإ

الشيخ زايد يعطي توجيهاته للطائي في أحد اجتماعات االحتاد.

االإعالم االأمني
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د. فالح حنظل

مهتمة  العسكرية  اإلم��ام  دوائ��ر  كانت  وفيما 
جبهة  على  اخل�طط  ووض���ع  امل��وق��ف  بتقدير 
إليه  معلومات  بوصول  اإلم��ام  فوجئ  إفريقيا 
مع  اتفاق  عقد  من  البرتغ�اليني متكنوا  أن  مفادها 
على  به�ج�وم  القيام  على  ملساع�دتهم  إيران  شاه 
الُعماني هناك، فقرر أن  مسقط وتدمير األسطول 
القاعدة احلربية  يه�اجم  املبادرة وأن  يأخذ بزمام 

البرتغالية في ميناء )ماجنالور( اله�ندي. 
وع�ليه، أصدر أوامره إلى وح�دات من أسطوله 
وقد  وتدميرها،  املذكورة  القاعدة  نح�و  بالتوجه 
إجناز  بع�د  العربية  القوة  وانسحبت  ذل��ك  مت 
مه�متها، مما س��هل لإلمام ضمان اجلبهة الغربية، 
اله�دف  وكان  الش�رقية،  اجلبه�ة  نح�و  فانصرف 
كينيا في  الواقع�ة في  بلدة وميناء )ممباسة(  هو 
سيوفدها  التي  لقطعاته  اإلمام  وحدد  هذا،  يومنا 

اإلف�ريقي.
في  اخل�����وض  ص��دد  ف��ي  ونحن  املفيد  وم��ن 
وقضايا  العربية  البحرية  السفن  معارك  تفاصيل 
الغ�زو الُعماني لش���رقي إف���ريق���يا أن نع����رف 
ذلك  في  الُعمانية  البح���رية  الق�����وة  حج��م 
الس���فن  من  كان  بعضها  بأن  ع���لماً  ال���وقت، 
وع�ليه  العرب.  عليها  استولى  التي  البرتغالية 

�لت القوة البحرية الُعمانية ممايلي: تش���كَّ
1- سفينة قيادة واح�دة ذات 50 مدفع�اً.  

2- سفينتان من ذوات 60 مدفع�اً لكل منه�ا.
3- س�فينة واح�دة ذات 47 مدفع�اً. 

4- ثماني عش�رة سفينة من ذوات 16 إلى 32 
مدفع�اً. 

5- ع�دة سفن خفيفة تسير باملج�داف ح�مولة 
كل واح�دة منها أربع�ة إلى ثمانية م�دافع. 

اعتلى  1692م  لع�ام  املوافق  1104ه�  ع�ام  في 
عرش ُعمان اإلمام اليعربي الرابع وهو سيف بن 
األرض(،  )قيد  امللقب  اليعربي  سيف  بن  سلطان 
زماننا  في  »الطابو«  نظام  يشبه  ما  أوج�د  ألنه 
ه�ذا، فق�د فتح س��جالت لق�يود األرض واملمتلكات 
الع�امة واخلاصة. ومنذ الع�ام األول حل�كمه اهتم 
كثيراً بأمر ق�واته املسلحة واجت�ه إلى األس��طول 
والق�وة البحرية يبنيها، ويع�ززها ليحقق حلمه في 
الواقع�ة  البرتغ�الية  املس�تعمرات  على  االس�تيالء 
هيأت   1695 ع�ام  وف��ي  إفريقيا.  ش��رقي  في 
الظ�روف الس��ياسية احمليطة باملنطقة اجل�و الذي 
أراده اإلمام سيف بن سلطان لالبتع�اد بتحركاته 
الع�ربي  اخلليج  منطقة  عن  قليالً  العس��كرية 
قواته  بتوجيه  والقيام  واله�ند،  فارس  وس��واحل 
الس��احل  في  البرتغ�الية  املع�اقل  نحو   ش��رقاً 

الحتالل ممباسة أن يكون هدفها األول هو إسقاط 
)قلعة يسوع( التي تقع أمام مدخل اخلليج املؤدي 
الدفاعية  القلعة  تلك  سقوط  أن  ذلك  املدينة،  إلى 

يعني سقوط املدينة نفسها. 
وه�كذا ففي يوم 11/3/1696 غادر ثالثة آالف 
سبع  منت  على  ُعمان  أرض  ُعماني  عربي  جندي 
اجل�نود  ع�دد  أن  آخر،  مصدر  وفي  حربية  سفن 
كان  احلربية  السفن  وعدد  ثالثمائة  كانوا  العرب 
مدفعية  ذات  منها  سبع  سفينة،  عشرة  سبع 
التسليح  خفيفة  ط��رادات  وعشرة  العيار  ثقيلة 
إلى احلقيقة  األقرب  واحلركة، والع�دد األخير هو 
املعركة  ظروف  دراسة  خالل  من  تقديرنا  حسب 

وتطوره�ا. 
على  تقع  ممباسة  في  البرتغ�الية  القلعة  كانت 
ولم  ومفتاحها،  املدينة  مدخل  يشكل  بري  لسان 

»قيد األرض« 
1711 - االإمام �ش�يف بن �ش��لطان اليعربي 1692 

إن  قيل  إذ  العدد،  كثيرة  البرتغالية  حاميتها  تكن 
خمسني  اليتجاوز  فيها  النظاميني  اجلنود  عدد 
بوغت  أبريل  نيسان  شهر  أواسط  وفي  جندياً.  
جنود القلعة عندما ظه�رت السفن احلربية الُعمانية 
أمامهم وباشرت بفتح نيرانها على القلعة واملدينة، 
من  العربية  السفن  منعت  املياه  ضحالة  لكن 
االقتراب من القلعة، فراحت قنابل املدفعية تتساقط 

في البحر.
واندفع  املدينة  أرج��اء  في  عظيم  ذعر  وحدث 
يطلبون  كبيرة  بأعداد  البرتغاليون  املستوطنون 
عددهم  جتاوز  حتى  القلعة  إلى  واللجوء  احلماية 

األلفني وخمسمائة أوروبي. 
فأمر قائد األسطول العربي مشاته بأن ينزلوا 
احتالل  ومت  مدافعهم  معهم  فسحبوا  البر  إلى 
املشرفة  املرتفعات  في  العربية  للمدفعية  مواضع 

نيران  بإطالق  العرب  وباشر  القلعة،  جدران  على 
من  الرغم  على  ولكن  القلعة،  بإجتاه  مدافعهم 
جدران  أن  إال  وشّدتها،  العربية  النيران  كثافة 
املدفعي،  القصف  أمام  الصمود  استطاعت  القلعة 
أسابيع،  لعدة  الشكل  هذا  على  املعركة  واستمرت 
أيقن بعدها العرب بأنه ال ميكن فتح القلعة عنوة، 

فقرروا محاصرتها من البر والبحر.
تفتك  كانت  العربية  املدفعية  قنابل  ل�كن 
بع�د  شهراً  يتناقصون  فأخذوا  باحملاصرين، 
على  عالوة  بهم  تفتك  األم��راض  وأخ��ذت  شه�ر، 
النقص اخلطير في املؤن والغ�ذاء، مما أجبر ضابط 
واالستسالم  الهرب  إلى  البرتغالية  القلعة  مدفعية 
القيادة  كانت  العام  ذل��ك  نهاية  وإل��ى  للعرب. 
الهند حت�اول  في  )كاوا(  في  املوجودة  البرتغالية 
ولعدة مرات إرسال جندات عسكرية لفك احلصار 
تلك  مصير  أن  إال  يسوع(  )قلعة  محاصري  عن 

النجدات كان غالباً الفناء على يد القوات الع�ربية.
وفي نهاية الع�ام أوفدت القيادة البرتغالية أربع 
سفن حربية كبيرة على متنها سبعمائة وسبعون 
إلى  النزول  من  القوة  هذه  متكنت  حيث  مقاتالً 
القلع�ة  نح�و  بصعوبة  طريقها  وشقت  الشاطئ 
الطعام  من  وفيرة  بكمية  احملاصرين  أمدت  حيث 

واملؤن والعتاد والبارود وغير ذلك.
كما حاول قائد تلك الوحدة املهاجمة أن يتصل 
واألم��وال  بالهدايا  ويغريها  الزجنية  بالقبائل 
ملساعدته في القيام به�جوم على مواضع املدفعية 
العربية لدحرها، إال أنه فشل في ذلك، مما أجبره 
إلى  ثانية  واإلق��الع  مراكبه  إلى  االنسحاب  على 

)كاوا( في اله�ند.
بلغ ع�دد القتلى البرتغاليني احملاصرين حوالي 
العام  هذا  في  اإلم��ام  أوام��ر  وكانت  قتيل،  مئتي 
شامل  به�جوم  القيام  في  املجازفة  بع�دم  تقضي 
واستمر  مبحاصرتها،  االكتفاء  بل  القلعة  على 
املوقف على تلك الصورة إلى يوم 20 متوز سنة 
1697 عندما مات قائد القلعة، فلما علم الُعمانيون 
بذلك قاموا بهجوم على القلعة ومتكنوا من تسلق 
من  متكنوا  عنها  املدافعني  لكن  جدرانها،  بعض 
ايقاف اله�جوم العربي. استمر احلصار املضروب 
على قلعة يسوع في ممباسة إلى ع�ام 1698 على 
الرغم من توالي النج�دات من املوزمبيق في افريقيا 
وكاوا في اله�ند وأسندت قيادة القلعة إلى الكابنت 
)ليونارود باربوسا( الذي قام بتحصني مواضعه 
من  ُتنقذه  أكبر  جن�دة  بانتظار  ه�ناك  الدفاعية 

احلصار.
لكن ش�دة احلصار الع�ربي احمُل�كم على القلعة 
جعل املقاوم�ة البرتغالية ته�بط واملع�نويات تتردى. 
وإلى شهر أيلول من ه�ذا الع�ام كانت قوات الدفاع 
الُعمانية  القيادة  أما  كثيراً.  َضُعفت  ق�د  البرتغالية 
وانحس�م  الله،  ع�بد  بن  ناصر  للقائد  كانت  فقد 
املوقف لصالح الع�رب في نه�اية ذلك الع�ام، فمنذ 
القلع�ة  قائد  أصيب  أول  تش�رين  أكتوبر/  شه�ر 
أصبح  بحيث  بالغة،  بإصابة  باربوسا  الكابنت 
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بحاجة إلى دواء وعالج من اخلارج ملعاجلة جرحه.      
وفي حوالي العاشر من شه�ر ديسمبر نفد عالج 
الكابنت وأصيب بح�مَّى شديدة، فأمر أح�د ج�نوده 
خالل  من  لله�روب  جريئة  مبح�اولة  يق�وم  بأن 
صفوف  بني  من  والتسلل  القلع�ة  جدران  فتحات 
العرب والذهاب إلى مدينة ممباسة للحصول على 
الدواء، ولكن اجلندي وقع بيد القوات الُعمانية، وه�و 
يحاول التسلل من بني صفوفها، وفي التحقيق معه 
اعترف بأن قائد القلع�ة مصاب بجرح خ�طير وأن 
معنويات اجليش البرتغالي احملاصر منهارة متاماً، 
فقرر القائد ناصر بن عبد الله أن يضرب ضربته 
النهائية. ففي متام الساعة الس�ابعة من صباح يوم 
1698/12/13 اندفع العرب حتت صيحات )الله 
أكبر(، وتسلقوا جدران القلع�ة وه�اج�موا احل�امية 
التي ه�ربت من مواقعه�ا في األسوار اخلارجي�ة، 
الثك�نة،  قاعات  النوم وبعض  إلى غرف  والتج�أت 
من  اجلريح  الكابنت  خ�رج  املع�ركة  صوت  وعلى 
مكمنه فما أن أطل برأسه حتى أصيب بطلقة نارية 

أودت بحياته.
بن  ناصر  ق�وات  أبادت  اليوم،  ذلك  نهاية  وإلى 
ع�بد الله كل املوجودين داخل القلع�ة، أما من ه�رب 
منه�ا إلى اخل�ارج فلق�د تلقفه أبناء ممباسة العرب، 
وه�كذا س��قطت القلعة واملدينة بيد القوات العربية 
وثالثني  ثالثة  دام  حصار  بع�د  املظفرة  الُع�مانية 
شه��راًً. وع�لى إثر ذلك النصر، أصدر اإلمام تعليماته 
بأن يتولى ناصر بن ع�بد الله ح�كم ممباسة، ومن 
املزاريع  قبيلة  من  القائ�د  ه�ذا  أن  بالذكر  اجلدير 
واسمه الكامل ناصر بن عبد الله املزروعي، ويعتبر 
ملمباسة  املزاريع  حلكم  بداية  هناك  األمر  توليه 
وراحت  الُعمانية  القوات  اندفعت  إذ  وزجنبار، 
حتتل مدن الساحل اإلفريقي الشرقي. وقد حاول 
يستعيدوا  لكي  مضاد  به�جوم  القيام  البرتغاليون 
وفي  فش��لت.  مح�اولته�م  أن  إال  والبالد،  القلعة 
عام 1711 انتقل إلى »رحمه الله« اإلمام سيف بن 
سيف  بن  سلطان  ابنه  ُعمان  أمر  فتولى  سلطان، 
انتقل  إذ  كثيراً،  اإلمام  هذا  ع�هد  يطل  ولم  الثاني، 
إلى رحمة الله ع�ام 1718 ونودي بابنه سيف بن 
ذلك  مشكلة  أن  غير  لُعمان،  إماماً  الثاني  سلطان 
اإلمام أنه كان صغيراً في السن، لذلك رفض رجال 
الدين توليه األمر، وأسقطوه من العرش وولوا أحد 
أفراد األسرة اليعربية حاكماً بدالً عنه غير أن هذا 
األمر لم يحل املشكلة بل كان بداية ملشاكل عديدة 
ظهرت في ُع�مان، وكانت نتيجتها أن ساءت أمور 
كثرت  إذ  وزجنبار  ممباسة  في  الُعمانية  السلطنة 
البرتغاليون  1728 عاود  الثورات هناك، ففي ع�ام 
القائد ناصر بن  هجومهم على ممباسة، ورغم أن 
اجلنود  أن  إال  اله�جوم،  صد  من  متّكن  الله،  عبد 
األفارقة الذين كانوا في جيشه قاموا بانقالب ضده 
وأسقطوه من احلكم وعينوا قائداً من بينهم اسمه 
)سيس رمب(، الذي اتفق مع البرتغالني وفتح لهم 
األبواب فدخلوا ممباسة مرة أخرى. وعندما بلغ أمر 
سقوط املدينة بيد البرتغالني إلى حاكم ُعمان ورغم 

مشاكله الداخلية، إال أنه في ع�ام 1730 جهَّز حملة 
خرجت  املع�موري،  سعيد  محمد  بقيادة  عسكرية 
مع  واشتبكت  نحو ممباسة  هت  وتوجَّ من مسقط، 
القوات البرتغالية ومن يواليها ومتكنت من اقتحام 
الُعمانية  السلطة  إلى  عادت ممباسة  وهكذا  املدينة 
منطقة  كل  تطهير  يتم  أن  إلى  س��قوطها  وأدى 
زجنبار أيضاً. لكن األمور س�اءت في داخل ُعمان 
تولى  أن  إلى  قيادة  بدون  ممباسة  وبقيت  نفسها 
أمرها حاكم جديد هو مح�مد بن عثمان املزروعي 
ع�ام  وفي  املنطقة.  إلى  املزاريع  حكم  أعاد  الذي 
1746، انتقل محمد بن عثمان إلى رحمة الله وتولى 
التام  انفصاله  أعلن  الذي  علي  أخوه  بعده  األمر 
التي  الغموض الشديد األحوال  عن ُعمان. ويسود 
خالفات  ثمة  أن  املؤكد  من  أنه  إأل  ه�ناك،  سادت 
السلطان  ُعمان  حلاكم  سهل  مما  بينهم،  وقعت 
يعيد  أن  سعيد  بن  أحمد  بن  سلطان  بن  سعيد 
وسوف  هناك  سيطرته  ويفرض  ممباسة  احتالل 
احلديث  عند  قادمة  حلقة  في  األحوال  تلك  نشرح 
عن هذا السلطان. لكن الذي حصل بعد ذلك هو أنه 
عندما توفى السلطان في عام 1856، وكان حاكم 
فإنه  سعيد،  السلطان  بن  ماجد  السلطان  ممباسة 
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إلى  انتقل  وعندما  األم  الوطن  عن  انفصاله  أعلن 
وبقي  برغش  أخوه  ه�ناك  األمر  تولى  الله  رحمة 
1888 حيث تولى األمر بعده  إلى ع�ام  في احلكم 
علي  ألخيه  العرش  عن  تنّحى  لكنه  خليفة،  أخوه 
الثالثة  1893 وهؤالء احلكام  إلى ع�ام  الذي حكم 
أي  السلطان سعيد بن سلطان،  ُعمان  أوالد حاكم 
أنه�م من عائلة البوسعيد احلاكمة إلى يومنا ه�ذا. 
األمر  تولى  سعيد  السلطان  بن  علي  وفاة  وبعد 
خالد بن برغش بن السلطان س��عيد لكنه وبسبب 
كراهيته لالجنليز خلعته بريطانيا وعيَّنت بدله حامد 
احلكم  في  وبقي  الس�لطان س���عيد  بن  ثويني  بن 
1896، حيث تولى األمر بعده حمود بن  إلى ع�ام 
محمد بن سعيد، وكان آخر احلكام من آل بوسعيد 
هو السلطان حميد بن عبد الله، وفي شهر نوفمبر 
من  انسحابها  بريطانيا  أعلنت   1963 ع�ام  من 
بركان  انفجر  أسابيع،  خمسة  بع�د  ولكن  زجنبار، 
القضاء  استه�دفت  محلية  ثورة  واندلعت  احلقد 
حمشيد  السلطان  واستطاع  عربي  ماهو  كل  على 
وبعض حاشيته أن يفروا من النهاية الفاجعة وبذلك 
انتهى حك�م آل بوس��عيد واحل�كم العربي الُعماني 

ملمباسة وزجن��بار. 
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شرطة أبوظبي تفوز للمرة الثانية ببطولتي كأس 
معالي وزير الداخلية لكرة القدم والكرة الطائرة

الأول  �شوطها  يف  هادئة  مباراة  يف 

فريق  حقق  الثاين،  �شوطها  مثرية يف 

على  الثاين  فوزه  اأبوظبي  �رشطة 

وزير  معايل  كاأ�س  ببطولة  التوايل 

قدم  اأن  بعد  القدم  لكرة  الداخلية 

الفوز،  عليه  ا�شتحق  مثرياً  عر�شًا 

خط  وفر�س  اخلطوط  ترابطت  حيث 

الظهر رقابة �شارمة على ثنائي راأ�س 

اخليمة اخلطري )اآلو علي و�شعد زكريا( 

اللذين مل يفعال �شيئًا ُيذكر.. وا�شت�شلما 

للدفاع.

في اجملال العسكري 
يتطلب األمر سرعة 

فائقة في توصيل 
األوامر واملعلومات من 

القائد إلى جميع األفراد 
وبرموز ال يفهمها 

سواهم.. فالالسلكي 
هنا ضروري جداً.

وفي اجملال املدني أصبح 
الالسلكي ضرورة 

حتمية ال غنى عنها 
في االتصاالت السريعة 

وإرسال البرقيات 
واملكاملات البعيدة. 

وتقاس حضارة األمة 
بسرعة اتصالها.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

أصدر صاحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان رئيس الدولة 
مرسوماً أميرياً بترفيع 

معالي العميد حمودة بن 
علي وزير الدولة للشؤون 
الداخلية إلى رتبة لواء.. 
وقد بعث معالي الوزير 

ببرقية شكر إلى صاحب 
السمو رئيس الدولة جدد 
فيها لسموه العهد على 

بذل كل اجلهد والطاقة 
من أجل رفعة شأن دولتنا 

وتوفير األمن واالستقرار 
لها.
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إحصاء األجانب العاملين في الدولة وصرف بطاقات إقامة لهم

فقط..  للرجل  تعد  مل  البحار  املغامرة يف 

اأمام  يقف  اأن  الرجل  ي�شتطيع  ل  الآن  فمن 

التي غالبًا ما  لها مغامراته  فتاة ويحكي 

�شجاعته  مدى  عن  خياله  ن�شج  من  تكون 

�رشاع  يف  خ�شو�شًا  الأخطار،  مواجهة  يف 

البحر. فالأول مرة غزت املراأة  الإن�شان مع 

حينما  املا�شي،  الأ�شبوع  البحار  عامل 

اإحلاق  الفرن�شية  التجارية  البحرية  قررت 

اإحدى  ظهر  على  بالعمل  الفتاتني  هاتني 

الأطلنطي،  لعبور  ال�شخمة  ال�شحن  بواخر 

�شابط  هي  للفتاتني  اجلديدة  الوظيفة 

ات�شال، واجلهاز الذي اأمامهما هو اأول جهاز 

اإلكرتوين ي�شتعمل يف بواخر ال�شحن.

المغامرة لم تعد للرجل فقط 

اأمر معايل العقيد حمودة بن علي وزير الدولة لل�شوؤون الداخلية مبنع ا�شتخدام 

الأجنبي، ما مل يتوفر لديه جواز �شفر ومثبت عليه اإقامة �رشعية. كما ل يجوز 

تعيني الأجانب القادمني بتاأ�شرية الزيارة.

الأجانب املوجودين بالدولة ب�شورة غري  اإح�شاء جديد لكافة  اأمر باإجراء  كما 

م�رشوعة، يف وقت قريب، و�شيتم خالله ت�شوية اأو�شاع هوؤلء جميعًا فاإذا كانت 

لديهم جوازات �شفر اأو تاأ�شريات زيارة ولكنهم ا�شتطاعوا العمل يف الفرتة ال�شابقة 

اأولئك الذين ل توجد لديهم وثائق، ولكنهم  اأما  اإقامات قانونية،  ف�شت�شدر لهم 

اإقامة موؤقتة ملدة  اإدارة اجلن�شية بطاقات  اإليهم  موجودون يف البالد ف�شت�شدر 

�شنة واحدة يحق لهم العمل مبوجبها باملياومة فقط اإذا ح�شلوا على بطاقات 

اأخرى من وزارة العمل وال�شوؤون الجتماعية.

بعد اأ�شبوعني كاملني ق�شتهما فكتوريا يف �شجن الن�شاء 

اأن  امل�شوؤولون  اكت�شف  م�شجونة   40 بني  بريوت  يف 

فيكتوريا هي يف حقيقة الأمر »عبد اهلل«.

وبداية الق�شة اأن فكتوريا يف مالب�س ال�شيدات وببطاقة 

�شخ�شية ن�شائية األقي القب�س عليها ب�شبب �شوء ال�شلوك 

واأودعت ال�شجن مع 40 �شيدة اأخرى. ومع م�شي الوقت 

»فيكتوريا«،  ت�رشفات  يف  ت�شك  ال�شجن  حرا�شة  بداأت 

وكانت  عليها.  الطبي  بالك�شف  قرار  اإىل  ال�شك  وقاد 

انتظار  يف  الرجال  �شجن  اإىل  اهلل  عبد  ونقل  املفاجاأة.. 

حماكمته مبزيد من التهامات.

سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.. أهاًل بك مسؤواًل
اإليها  نتطلع  التي  الع�شكرية  الكلية  »�شانت هري�شت«.. 

من حني لآخر.. الكلية التي اقرتن ا�شمها باأ�شماء لمعة 

بتخريج  اأيام  منذ  احتفلت  الدويل.  املجال  يف  وكبرية 

اأعداداً  اأعدوا  اأن  دفعة جديدة من خريجيها ال�شبان بعد 

واأوطانهم..  بالدهم  جتاه  امل�شوؤولية..  حتمل  على  جيداً 

ال�شيا�شية..  القيادة  القيادة..  اأنواع  كل  تعلموا  اأن  بعد 

اأب�شارنا  تعلّقت  فقط..  اأيام  منذ  الع�شكرية..  والقيادة 

كبري  عدد  وقف  حني  العاملية  الكلية  بهذه  واأ�شماعنا 

و�شطهم  وتعليمهم.. ويف  تدريبهم  الذين مت  ال�شبان  من 

�شاب قوي يف ريعان �شبابه.. ابن لنا.. واأخ و�شديق .. هذا 

ال�شاب.. هو �شلطان بن زايد اآل نهيان.

هذه  ويف  دقائق..  املقابلة  وا�شتغرقت  مرة  به  التقيت 

يعرف  مثقف  متعلم  �شاب  اأمام  نف�شي  راأيت  الدقائق 

م�شوؤوليته جتاه وطنه ومواطنيه.. كان يتحدث عن والده.. 

حديثًا مل اأ�شمع به قط.. فهو يرى يف زايد الأب.. واملعلم.. 

والقائد.. يرى فيه مثله الأعلى..

من هنا كان يل اهتمام خا�س مبا يجري يف كلية »�شانت 

التي  الآمال  �شلطان.. عرف معنى  هري�شت«.. فمن عرف 

يعلقها النا�س عليه.. فهو الرجل الذي يفهم امل�شوؤولية.. 

ويعمل لها برجولة مبكرة..

رجل يجلس خطأ في سجن النساء

الضباط الجامعيون.. والشرطة العصرية
يحق لنا اأن نرحب من القلب بتخريج اأول دفعة من ال�شباط 

اجلامعيني الذين التحقوا بالعمل بوزارة الداخلية، فقد جاء 

من  لديهم  يتوفر  مبا  معلقة  كبرية  اآماًل  ليحققوا  هوؤلء 

�شتاأتي من  التي  املتتالية  الدفعات  وثقافة. وهم مع  علم 

الع�رشية  ال�رشطة  لبناء  املتني  الأ�شا�س  �شيكونون  بعدهم 

القادرة على ا�شتيعاب التطور، وا�شتخدام الو�شائل العلمية 

اجلرمية  مكافحة  اأو يف  الإدارة  �شواء يف جمال  املتطورة، 

ومالحقة مرتكبيها.

»جامعة  اإن�شاء  على  علقناه  الذي  الأمل  هو  هذا  كان  لقد 

الإمارات العربية املتحدة«، وها هم خريجو اجلامعة يتقدمون 

لي�شقوا طريقهم اإىل خمتلف مواقع العمل التي ي�شهمون من 

خاللها يف بناء نه�شة دولتهم واإقامة دعائم تقدمها.

اإن املهام التي تنه�س بها ال�رشطة يف املجتمع املعا�رش مل 

تعد حمدودة اأو ب�شيطة على نحو ما كانت عليه من قبل.. 

قطاعات  م�شوؤولياتها  ت�شمل  احلا�رش  الوقت  يف  فال�رشطة 

املواطنني،  بحياة  املبا�رش  ات�شالها  لها  ومهمة،  كثرية 

كما اأن التقدم الذي �شهده العامل قد انعك�س على اجلرمية 

ال�رشطة يف مواجهة ذلك  ارتكابها، وجلاأت  واأ�شاليب  ذاتها 

اإىل العتماد على اأحدث الأ�شاليب العلمية يف الك�شف عن 

اجلرمية ومالحقة اجُلناة.. وهذا كله ي�شتدعي قيام ال�رشطة 

اأكتاف  على  اإل  تقوم  اأن  ميكن  ل  التي  احلديثة  الع�رشية 

ال�شباب الذين ا�شتوعبوا العلم بجميع فروعه وتخ�ش�شاته.

وزارة  وكيل  خمي�س  خلفان  العقيد  �شعادة  �شهد 

ال�رشطة  تدريب  مبدر�شة  اأقيم  الذي  احلفل  الداخلية 

الدفعات  من  ثالث  تخريج  وجرى خالله  بال�شارقة، 

وهي  املدر�شة،  يف  تدريبها  تلّقت  التي  اجلديدة 

دورة ال�شباط اجلامعيني الأوىل، ودورة جناح اجلو 

الرابعة، والدورة املو�شيقية الثالثة.. 

امل�شوؤولني  من  كبري  عدد  احلفــــل  �شـــــهد  كما 

من  غفري  وجمع  الداخليـــة،  بوزارة  وال�شبــاط 

اخلريجـني  لي�شـــاركوا  وفدوا  الذين  املـــواطنني 

فرحتهم بهذه املنا�شبـــة.

العقيد خلفان خميس يرعى تخريج 
ثالث دورات من مدرسة الشرطة بالشارقة
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شاركت اإلمارات دول 
العالم في احتفالها 

بتنظيم اليوم العاملي 
ملكافحة اخملدرات، وهو 

اليوم الذي يجري تنظيمه 
حتت رعاية »منظمة األمم 

املتحدة« التي ترى في 
انتشار اخملدرات خطراً 

يعوق جهود التنمية على 
مستوى العالم، ويبدد 
اإلمكانيات والطاقات 

املنتجة لشعوبه ويعطل 
مسيرة اإلنسانية على 

طريق التقدم.

1
9
9
7

كلامت من نور

خالل اجتامع املجلس األعىل لالحتاد
زايد يشيد بجهود رجال الرشطة وسهرهم عىل األمن واالستقرار

كلية الرشطة تنّظم رحلة إىل جزيرة الساملية
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دورية �سرطة مدنية يف اأبوظبي مزودة برادار ل�سبط خمالفي ال�سرعة 

مق�سم الهاتف ب�سرطة اأبوظبي 

لقد اأ�شبحت دولتنا بف�شل اهلل وتوفيقه خلية عمل وبناء، وواحة وارفة الظالل ينهل من خرياتها القريب والبعيد.

واأ�شحت دولتنا منوذجًا رائداً ي�رشب به املثل يف تالحم ال�شفوف وتاآلف القلوب لتحويل احللم اإىل حقيقة وللمحافظة 

على الإجنازات العظيمة التي حتققت على اأر�شنا الطيبة.

زايد بن �شلطان اآل نهيان

رئي�س الدولة 

اأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رئي�س 

الدولة باجلهود التي يقوم بها رجال الأمن و�شهرهم على 

ا�شتقرار واأمن الوطن واملواطنني، وعّب �شاحب ال�شمو رئي�س 

وحتملهم  املواطنني  باأبنائه  وفخره  اعتزازه  عن  الدولة 

م�شوؤولية العمل الوطني بجدية واإخال�س.

افتتح  التي  الكلمة  الدولة يف  ال�شمو رئي�س  واأكد �شاحب 

برئا�شة  عقد  الذي  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اجتماع  بها 

بن  مكتوم  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبح�شور  موؤخراً  �شموه 

را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب  دبي  حاكم 

احلكام  واإخوانه  الكامل  حر�شه  امل�رشف  بق�رش  لالحتاد 

على ال�شعي باإرادة خمل�شة وعزم اأكيد نحو دعم وتعزيز 

الآمال  من  املزيد  حتقيق  اإىل  و�شوًل  الحتادية  امل�شرية 

والطموحات التي يتطلع اإليها املواطنون، كما نوه �شموه 

على  ذلك  ومردود  الوطني  القت�شاد  حققه  الذي  بالنمو 

رفاهية املواطنني وازدهار املجتمع.

ال�رشطة  بكلية  املعنوي  والتوجيه  العالقات  ق�شم  نّظم 

باأبوظبي  للرتاث  الإمارات  نادي  من  كل  مع  بالتعاون 

ل�شباط  �شياحية  رحلة  »اأدكاب«  ب�رشكة  الفلك  ونادي 

والعاملني  ال�شف  و�شباط  التدري�س  هيئة  واأع�شاء 

واأبنائهم اإىل جزيرة ال�شمالية.

وا�شتملت برامج الرحلة التي تاأتي يف اختتام برنامج 

من  العديد  العام  لهذا  بالكلية  الرتفيهية  الأن�شطة 

الأن�شطة والفعاليات.

كلية  عام  مدير  ال�شام�شي  عبيد  �شامل  العميد  وكان 

خطة  واإعداد  الرحلة  هذه  اإعداد  اإىل  وّجه  قد  ال�رشطة 

�شاملة لبنامج الأن�شطة للعام القادم بالكلية يت�شمن 

اإقامة خميم للطلبة املر�شحني يف اجلزيرة، اإ�شافة اإىل 

وبع�س  يا�س  بني  �شري  جلزيرة  اأخرى  رحالت  تنظيم 

الأماكن ال�شياحية بالدولة.



67 العدد 499 يوليو 2012

63معارك سطرت التاريخ

معركة »بالط الشهداء«..
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

املعركة التي اأوقفت الفتوحات االإ�شالمية باجتاه اأوروبا

معركة  أو  الشهداء«  »ب��الط  معركة  شهدت 
 114 رمضان   15 في  ج��رت  التي  »بواتييه«، 
مارتيل  شارل  انتصار  732م  أكتوبر   10  - ه� 
الفرنكيني« على جيش  البالط في »مملكة  رئيس 
املسلمني، وقتل قائده عبد الرحمن الغافقي حاكم 

بالد األندلس.
اململكة  تلك  في  عاشوا  الذين  »الفرنكيون« 
في  استقرت  التي  اجلرمانية  القبائل  من  كانوا 
القرن اخلامس امليالدية حتت حكم ملوك األسرة 
و»اللُّوار«،  »الراين«  منطقتي:  في  »امليروفنجية« 

وسيطرت على األراضي احمليطة بهما.
بني  املتواصلة  احل���روب  أدت  وق��د 
امليروفنجيني  احل��ك��ام 
إل���ى أض��ع��اف 

»الفرجنة« الذين ُعرفوا بالعربية باسم »الفرجنة« 
على  أطلقوا  ُنبالء  قبل  من  سلطتهم  واغتصاب 

أنفسهم اسم »محافظي القصر«.
املسلمون من جهتهم، كانوا قد بسطوا سيطرتهم 
العظيم  امل��دّ  خالل   711 العام  في  أسبانيا  على 
بالبحر  احمليطة  املناطق  شملت  التي  لفتوحاتهم 

األبيض املتوسط في القرن السابع امليالدية.
وبعد أن فتح املسلمون إسبانيا ووطدوا حكمهم 
فيها عبروا جبال البيرينيه وبدأوا بفتح األراضي 
يد  على  احلاضر(  الوقت  في  )فرنسا  اإلفرجنية 
قائدهم في ذلك الوقت السمح بن مالك اخلوالني، 
»أربونة  منطقة سبتمانيا:  يده مدن  على  وفتحت 
وبيزارس وآجده ولوديفيه وماغيولون ونييمس«.

ورجع السمح إلى األندلس ليجمع جيشاً يحاصر 
به مدينة طولوشه أو »تولوز( ويقال إنه جمع أكثر 
قام  واملشاة.  الفرسان  من  شخص  ألف  مئة  من 
أهلها  كاد  حتى  »تولوز« طويالً  املسلمون بحصار 
أقطانيا  دوق  أودو  الدوق  أن  إال  يستسلموا،  أن 
)أكوينتني( باغته بإرسال جيش ضخم، فقامت 
باسم:  التاريخ  في  عرفت  معركة  هنالك 
تولوز(،  )معركة  أو  »معركة طولوشه« 
وقاوم املسلمون فيها قليالً، بالرغم من 
قلة عددهم، وقتل قائدهم السمح بن 
مالك فاضطرب اجليش وانسحب 
بالد  في  لقاعدتهم  املسلمون 
»أربونة«،  مدينة  اإلف���رجن 
يونيو   9 ف��ي  ذل��ك  وك���ان 

721م.
والي  هو  السمح  كان 
األم����وي����ني ف���ي ب��الد 
وفاته  وبعد  األندلس، 
قام األندلسيون بتعيني 
الغافقي  الرحمن  عبد 
كواٍل مؤقت حتى ينظر 
اخلليفة في من سيعني 

عليهم.

وعني عنبسة بن سحيم الكلبي كوال لألندلس، 
فقام بإكمال ما بدأ به السمح بن مالك، وقد توغل 
مدينة  بلغ  حتى  الفرنسية  األراض��ي  في  كثيراً 
»أوتون« في شرق فرنسا، وفي طريق عودته إلى 
إصابة  فأصيب  إفرجنية  قوات  فاجأته  األندلس 
ديسمبر  في  إثرها  على  مات  أن  يلبث  لم  بليغة، 
يحكم  لم  لألندلس  والة  أربعة  ج��اء  ثم  725م. 
أغلبهم أكثر من ثالث سنني حتى عني عبد الرحمن 

الغافقي عام 730م.
وقام عبد الرحمن بإخماد الثورات القائمة في 
على حتسني  وعمل  والبربر  العرب  بني  األندلس 
وضع البالد األمني والثقافي. وفي تلك األثناء قام 
كاتالونيا  إقليم  حاكم  مع  بالتحالف  أودو  الدوق 
وبني  بينه  وعقد صلحاً  نيساء  بن  عثمان  املسلم 
املسلمني، وتوقفت التوسعات اإلسالمية في بالد 
األبرز  عدوه  أن  يعلم  أودو  الدوق  كان  اإلفرجن. 
هو شارل مارتل -وخاصة بعد معركة طولوشه- 
هجماتهم  سيأمن  فإنه  املسلمني  صالح  إذا  وأنه 
من جهة وسيشكلون قوة ورادعاً في وجه شارل 
في  ش��ارل  يفكر  لن  إذ  أخرى،  جهة  من  مارتل 

مهاجمته خوفاً من املسلمني.
وقام عثمان بن نيساء مبا لم يكن في احلسبان، 
الدولة  عن  كاتالونيا  إقليم  استقالل  أعلن  إذ 
األموية، فما كان من عبد الرحمن الغافقي إال أن 
أعلن احلرب ضده بصفته خائناً، ولم يستثن عبد 
الرحمن الدوق أودو من هذا األمر، فجهز جيشه 
وأخضع كاتالونيا لدولته ثم اجته صوب أراضي 
واحتلها  )بوردو(  البردال  مدينة  وحاصر  أودو، 
حتى  الكثير  أودو  جيش  من  وقتلوا  املسلمون 
قال املؤرخ إسيدورس باسينسيز: »إن الله وحده 

يعرف عدد القتلى«.

 املعركة

مناسباً  بالده  في  الوضع  مارتيل  شارل  وجد 
استعصت  طاملا  التي  اجلنوبية  األقاليم  إلخضاع 
عليه، وكان يعلم أن العقبة الوحيدة في طريقه هي 

فارس مسلم ميتطي جواده ويصوب 
سهمه باجتاه أحد احليوانات

هاجمت قوات املسلمني املناطق الريفية في »مملكة الفرجنة« بهدف 
إحراز نصر كان يعني لهم مواصلة الفتوحات من دون توقف.

الروين

باريس

أراض����ي ش��������ارل م���������ارتي����ل والف���رجن��������ة

اورليانالجنرز

أوتون

برشلونة

مرسيليا

نيه
طولوز

كاركاسون
أسبانياناربون

)األندلس(

شمال

200 كم

150 ميالً

احمليط 
األطلسي

هزمي�ة »إيدو«

معركة 
بواتييه

بواتييه

تورز
أجنرز

مسلمون
شارل مارتيل

بوردو

بورديليه

دوقية
اكونيتني

دوقية
بورغوندي

ب�ي���ري�ن�ي�����ه
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جيش املسلمني. كان اجليش اإلسالمي قد انتهى بعد 
زحفه إلى السهل املمتد بني مدينتي »بواتييه وتور«، 
بعد أن استولى على املدينتني، وفي ذلك الوقت كان 
»اللوار«  نهر  إلى  انتهى  قد  مارتل  شارل  جيش 
دون أن ينتبه املسلمون بقدوم طالئعه، وحني أراد 
اللوار ملالقاة خصمه على  نهر  يقتحم  أن  الغافقي 
ضفته اليمنى قبل أن يكمل استعداده فاجأه مارتل 
في  املسلمني  جيش  تفوق  التي  اجل��رارة  بقواته 
الكثرة، فاضطر عبد الرحمن إلى الرجوع واالرتداد 
إلى السهل الواقع بني »بواتييه وتور«، وعبر شارل 
بقواته نهر اللوار وعسكر بجيشه على أميال قليلة 
من جيش الغافقي. لقد اختار مارتل بحنكته مكان 
املعركة وتوقيتها، أي أنه أجبر املسلمني على التواجد 

في املكان الذي يريده لهم.
املناوشات بني اجليشني، وكأن  حصلت بعض 
املعركة حرب استنزاف، أي أن من يصمد أكثر من 
الطرفني ينتصر. ومكث الطرفان على هذه احلال من 
6 إلى 9 أيام )هناك اختالف بني املؤرخني على مدة 
املعركة( وفي اليوم األخير للمعركة قامت معركة 
رأى  للمسلمني.  النصر  والح  اجليشني  بني  قوية 
الغنائم،  على  املسلمني  جنود  مارتل شدة حرص 
بالتوجه  جيشه  أفراد  بعض  فأمر  جمعوها  التي 
الغنائم  لسلب  عليه  واإلغارة  املسلمني  مخيم  إلى 
فارتدت فرقة كبيرة من الفرسان من قلب املعركة 
فاضطربت  الغنائم،  وحماية  املباغت  الهجوم  لرد 
إلى  النفاذ  اإلفرجن  واستطاع  املسلمني،  صفوف 
قلب اجليش اإلسالمي. ثبت عبد الرحمن مع قلة 
من جيشه وحاولوا رد الهجوم بال جدوى، وقتل 
الرحمن فازداد اضطراب املسلمني وانتظروا  عبد 
نزول الليل حتى ينسحبوا لقاعدتهم أربونة قرب 

جبال البيرينيه.
اإلفرجن مبواصلة  قام  التالي،  اليوم  ومع صباح 
القتال، إال أنهم فوجئوا بانسحاب املسلمني ولم يجرؤ 

مارتل على اللحاق بهم وعاد بجيشه إلى بالده.
وتضافرت عوامل كثيرة في هذه النتيجة، منها 
أن املسلمني قطعوا آالف األميال منذ خروجهم من 
فرنسا،  في  املتصلة  احلروب  وأنهكتهم  األندلس، 
لم  املسير  هذا  وطوال  واحلركة،  السير  وأرهقهم 
على  ويعينه  اجليش  حيوية  ُيجدد  مدد  يصلهم 
اخلالفة  مركز  وبني  بينهم  بعيدة  فالشقة  مهمته، 
في دمشق، فكانوا في سيرهم في نواحي فرنسا 
حوادث  إلى  منها  األساطير  قصص  إلى  أق��رب 
التاريخ، ولم تكن قرطبة عاصمة األندلس ميكنها 
معاونة اجليش، ألن كثيًرا من املسلمني تفرقوا في 

نواحيها.
وحرص  الغنائم  قصة  في  رواي��ات  وتبالغ 
املسلمني على حمايتها، في الوقت الذي تذكر فيه 
خيامه  ترك  اإلسالمي  اجليش  أن  أخرى  روايات 

منصوبة والغنائم مطروحة في أماكنها.

 مغزى املعركة

الزحف اإلسالمي في  إلى توقف  املعركة  أّدت 
أي  مارتل،  لقب  شارل  وأُعطي  الغربية  أوروب��ا 
املؤرخون،  اختلف  وقد  املعركة.  بعد  »املطرقة« 

قدمُيهم وحديثُهم في أهمية تلك املعركة، فالبعض 
فيقول  الفناء  من  املسيحية  بأنها حفظت  وصفها 
اضمحالل  كتابه  ف��ي  جيبون  إدوارد  امل���ؤرخ 

»اإلمبراطورية الرومانية«:
خط انتصار »املسلمني« طوله ألف ميل من »جبل 
طارق« حتى نهر »اللوار« كان غير مستبعد أن يكرر 
حتى  األوروبية  القارة  قلب  في  أخرى  مناطق  في 
حدود  إلى  املسلمني«  »يقصد  بالساراسنز  يصل 
بأصعب  ليس  فالراين  اسكتلندا،  ومرتفعات  بولندا 
مروراً من النيل والفرات، وإن حصل ما قد ذكرت 
في  تبحر  اإلسالمية  األساطيل  سنرى  اليوم  كنا 
»التاميز« بدون معارك بحرية ولكان القرآن يدرس 
اليوم في »أوكسفورد«، ولكان علماء اجلامعة اليوم 

يشرحون للطالب باستفاضة عن الوحي القرآني.«
نظر  وجهة  مع  املؤرخني  من  العديد  ويختلف 
جيبون، فيخبرون عن توسعات املسلمني أنها لم تكن 
تتوقف لهزمية أو خسارة معركة، فللمسلمني العديد 
أن  القسطنطينية قبل  من احملاوالت للسيطرة على 
تسقط في عهد العثمانيني وقد هزم املسلمون أكثر 
أن  إال  النهرين،  وراء  ما  وبالد  الهند  في  مرة  من 
ويشير  القتال.  مواصلة  من  ليمنعهم  يكن  لم  ذلك 
أولئك املؤرخون إلى أن املسلمني لم يكونوا طامحني 
تلك  ألن  األوروبية،  القارة  في  القتال  مواصلة  في 
األراضي كانت تعيش في وضع اجتماعي وثقافي 
وحضاري منحط. مؤرخو القرن احلالي يرون بأن 
املعركة، سواء إذا أوقفت املد اإلسالمي أم لم تفعل، 
اإلمبرطورية  لبناء  األولى  األسس  وضعت  لكنها 
الزمان،  من  لقرن  الفرجنة  وهيمنة  الشارملانية 
مصير  حددت  القارة  بغرب  الفرجنة  قوة  وإنشاء 

أوروبا واملعركة أثبتت ذلك.
األمّرين  عانوا  األندلس  في  األمويني  أن  كما 
بسبب وجود جيوب املقاومة املسيحية في شمال 
مواصلة  عن  وأشغلتهم  أرهقتهم  والتي  البالد 
بسبب  كذلك  وعانوا  األوروبي،  القلب  في  القتال 
إلزالة  الفرصة  يتحينون  كانوا  الذين  العباسيني 
دولتهم واحلصول على أراضيها، األمر الذي أدى 
حروب  األندلسية  األموية  الدولة  حروب  جلعل 

دفاع ال حروب احتالل وحترير.

اأرقــــــ�م ونـتـ�ئج

الفرجنــة

> القائد: شارل مارتيل.

العــــــرب

>  القائد: عبد الرحمن الغافقي
> جيش من املسلمني والبربر انطلق من أسبانيا.

> عدد قوات اجلانبني غير معروف، وكالهما رمبا 
دون  الفرسان  وبعض  املشاة  على  معتمداً  حارب 

االلتزام بأسلوب عسكري منتظم.
> الفرجنة تصدوا بقوة لهجوم املسلمني، إال أنه لم 
وتاريخ  مكان  أن  حتى  املعركة،  عن  الكثير  ُيعرف 

وقوعها لم يتم تأكيدهما.
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ونوافيكم  املستمعني  أعزائي  صباحكم  )يسعد 
عاصمتنا  في شوارع  واملرور  السير  بحركة  اآلن 
احلبيبة أبوظبي(، عبارة اعتادت مسامعنا التقاطها 
في اجتاهه مستقالً سيارته  صباح كل يوم، وكلٌ 
وتعترينا  منزله،  في  لإلذاعة  مستمعاً  أو  اخلاصة 
الصوت،  هذا  صاحبة  ملعرفة  والفضول  الدهشة 
التي أصبحت مبثابة املراقب الذي يرقب حتّركات 
وصولهم  على  اجلمهور  لطمأنة  أبوظبي  شوارع 

إلى وجهاتهم ساملني.
في  ال��ب��دواوي  سيف  عائشة  الرقيب  عملت 
 ،1999 العام  منذ  العامة  والعالقات  اإلعالم  مجال 
الفنية  الشؤون  ب��إدارة  اإلذاع��ة  لفرع  انضمت  ثم 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  بالقيادة  األمني  واإلعالم 
فيما  الشرطة واجلمهور  الوصل بني  لتكون حلقة 
إلى  إضافة  الشرطية  والفعاليات  األخبار  يخص 
النشرات واحلمالت التوعوية الصادرة من مديرية 

املرور والدوريات.    
لم يكن دخول عائشة إلى السلك الشرطي محض 
صدفة، بل كان ذلك لغاية في نفسها حيث تقول: 
»أردت بهذا ان أحتدى ذاتي، فأنا كنت أول فتاة في 

عائلتي تلتحق بالشرطة«.
انها تقطن في  التحدي عندها صعوبة  وما زاد 
أفراد  مواجهة  عليها  يترتب  كان  وبالتالي  دبي، 
أسرتها اخلائفني عليها مشقة العمل الشرطي وفوق 
ذلك مشقة الطريق يومياً جيئة وذهاباً بني أبوظبي 

ودبي.
تكن  ولم  العسكري،  بالنمط  عائشة  تصدم  لم 
احلياة العسكرية بتلك الصعوبة التي صّورتها لها 
أسرتها ومجتمعها، فقد نظرت إليها من باب إيجابي 
املمارسات  جميع  في  والتنظيم  الترتيب  حيث 
ولكن  واحترامه،  الوقت  تنظيم  وأهمها  اليومية 
الصعوبة كما ذكرت متثلت في ابتعادها عن طفليها 
البقاء بجانبهما، حيث  وهما في فترة يتعنّي عليها 
كان هناك نظام احلجز طوال فترة األسبوع خالل 

ى ذاتي« »التحقت بالشرطة ألتحدَّ

الدورة العسكرية التي خضعت لها، وكانت إجازة 
نهاية األسبوع مبثابة )اإلفراج( لتلتقي طفليها مما 
لهما،  والتفّرغ  العسكرية  بترك  التفكير  إلى  دفعها 
من  تفعله  الذي  بأن  تدرك  عندما  تتراجع  ولكنها 
لهما،  ترسمه  الذي  مستقبلهما  أجل  ومن  أجلهما 
وتعترف بأنها )عنيدة( منذ صغرها وإذا ما بدأت 

في شيء حتاول إجنازه مهما بلغت الصعوبات.
     

درجة  180
التي قضتها  الستة أشهر  لم تخِف عائشة بأن 
في الدورة العسكرية قد عملت على تغيير حياتها 
180 درجة، وهذا ما الحظته وما الحظه املقربون 
منها، وتعترف بأن حياتها أصبحت أكثر ترتيباً عن 
السابق، حتى انعكس ذلك على ابنيها اللذْين تعل�ّما 
احترام الوقت وقيمته، مما جعلها تنجح بإعطائهما 
حقهما كسائر األبناء، وإعطاء عملها حقه بتنفيذ ما 
بابنيها  ُيطلب منها والواجب إجنازه، وتفخر دائماً 
لتفّهمهما لطبيعة عملها والتفاخر بها بني زمالئهما 

وأقرانهما.
وتعود عائشة لتؤكد بأن شخصيتها في العمل 
فالعسكرية  البيت،  في  شخصيتها  عن  تختلف  ال 
املسؤولية  من  كبيٍر  قدٍر  على  تكون  بأن  عل�ّمتها 
فإن  احلاالت،  واآلخرين، وفي جميع  نفسها  جتاه 
وهي  العمل،  أو  البيت  في  تختلف  ال  شخصيتها 
والسهولة  بالبساطة  وتتميّز  بطبيعتها  اجتماعية 

بالتعامل مع اجلميع.

م�ص�عر اأخوية.. وم�صوؤولية جت�ه الغري

تصف عائشة مكان عملها بالبيت الثاني وتشعر 
باأللفة واحملبة من اجلميع، وهذا ما جعلها تعشق 
عليها  يتعّذر  عندما  بالغربة  واإلحساس  عملها 

احلضور خاصة في احلاالت املرضية. 
خلدمة  نفسها  جن�ّدت  إنها  عائشة:  وتقول 
الغير، فهي تشعر باملسؤولية أثناء تقدميها لنشرة 

الفترة  في  خاصة  اإلذاعية  واملرور  السير  حركة 
الصباحية، ألن ذلك يترتب عليه الكثير من األمور 
وجترى حسابات من مستخدمي الطريق في حال 
وقوع حادث أو عرقلة سير في شارع ما، فتكون 
مبثابة  دقائق  اخلمس  تتعدى  ال  التي  الفقرة  هذه 
واحلذر،  احليطة  ألخذ  الطريق  ملستخدمي  املنبّه 
واتخاذ مسارات وطرق أخرى بديلة للوصول إلى 
وجهاتهم ساملني، وتكفيها كلمة شكر من اجلمهور 
والتي تغنيها عن أي تكرمي، وتؤكد بأنها حصلت 

على ذلك التكرمي من حب ورضا اجلمهور عليها.
     

موقف لن ُين�صى

املضحكة  املواقف  من  العملية  احلياة  تخلو  ال 
عائشة  تذكر  حيث  كثيرة،  أحيان  في  احملرجة  أو 
بتعّرضها إلى موقف لن تنساه مدى احلياة، وكانت 
الرهبة حاضرة وقتها خاصة وأنها املرة األولى التي 
تخرج بها على الهواء لتقدمي فقرة خاصة بأخبار 
الشرطة، وأثناء تقدميها توقفت بشكل مفاجئ بغية 
فبادر  الفقرة،  إكمال  إلى  لتعود  عميق  نفس  أخذ 
فقرتها  وإنهاء  بشكرها  للبرنامج  الرئيسي  املقّدم 
لتفاجئه مبقاطعته )صبر بعدني ما خلصت!( والتي 
التحدث عنه  أرادت  الذي  خرجت عفوية منها ألن 
سبق،  مما  بكثير  أهم  كان  املفاجىء  سكوتها  بعد 
فشعرت بأنه يجب مقاطعة املذيع ليتسنى لها إكمال 

الفقرة.
وعن طموحاتها وأحالمها تقول عائشة أنها 
طموحها  فكان  وأكثر،  متنته  ما  على  حصلت 
وتوفير  امللل  لكسر  الوظيفة  على  باحلصول 
النظرة  هذه  ولكن  وطفليها،  منه  تعيش  دخل 
تغيّرت عندما ملست النجاح خالل هذه السنوات 
األفضل  إلى  لتتطل�ّع  حليفها  الطموح  وأصبح 
لها ولعائلتها الصغيرة، ولكن يبقى حلم إكمال 
دراستها قيد التنفيذ ومن مشاريعها املستقبلية 

التي لن تتهاون عن حتقيقه.

نساء في الميدان

اإعداد: نوال �صامل  - ت�صوير: عي�صى را�صد 

عائ�شة البدواوي تروي جتربتها والتحّديات التي رافقت قرارها االلتحاق بال�شرطة.
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المتميزون

هي شعلة من النشاط واحلركة، ال تترك صغيرة 
فيها، ألن  إال وحتقق ومتحص وتالحق  كبيرة  أو 

التفاصيل الدقيقة أساس اإلتقان.
عليها  عملت  التي  واملشروعات  املزايا  بهذه 
وحدة  رئيسة  ال���داري،  محمد  تغريد  استحقت 
مؤشرات األداء مبكتب مدير مديرية شرطة العني، 
سمو  الفريق  بجائزة  ف��ازت  حيث  تكرمي،  أرف��ع 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، للتميّز في العام 2011 وهو 
تكرمي يحفزها كما تقول على نشر ثقافة التَميّز في 

محيطها.
وتتابع تغريد قائلة:»حصولي على ميدالية التميّز 
الكثير، فهو وسام  لي  يعني   2011 لعام  الوظيفي 
افتخر به، وهو مسؤولية كبيرة وأمانة ألن العمل 
القادم سوف يكون أكثر حتدياً في ظل التطورات 
املعرفة  ونقل  األداء  واالرتقاء مبستوى  املتسارعة 

جلميع املوظفني، ألن هذا واجب علي«.
استحقت تغريد الفوز جلهودها الكبيرة واملتميزة 
سياسات  وضع  في  اجلهود  وقيادة  باملشاركة 
مشروع  تنفيذ  في  متثلت  عصرية  عمل  ونظم 

تضمنت  والتي  واملراكز  لألقسام  األداء  مؤشرات 
مؤشرات  ب��ني  م��ا  تنوعت  م��ؤش��راً   76 إس��ق��اط 
مرتبطة  ومنهجيات  ومتيز  وعمليات  إستراتيجية 
تعريفي  كتيب  وإصدار  اإلستراتيجية،  باألهداف 
تساهم  تقدميياً  عرضاً   60 وإعداد  املؤشرات،  عن 

بسرعة اتخاذ القرار.
املهام  بالعديد من  القيام  وعن سر جناحها في 
في وقت واحد تقول تغريد: »كل هذا يتم من خالل 
منذ  علي  بها  الله  أنعم  والتي  الوقت  إدارة  مهارة 
الطفولة باإلضافة إلى أنني أجلأ في معظم األحيان 

إلى استخدام مصفوفة الوقت لتحديد أولوياتي«. 
تغريد وهي  ترى  أن  املثال: ميكن  وعلى سبيل 
تقوم بطباعة التقارير وإعداد العروض والرد على 
املراسالت، وبعد قليل تراها تؤدي دورها التوجيهي 
لزمالئها في العمل. وفي املنزل تقوم بدورها كأم 
وزوجة ومتابعة أطفالها، وفي نفس الوقت كطالبة 

تقوم مبراجعة دروسها.
كما تقوم تغريد بأعمال إضافية تزيد عما تتطلبه 
ما تعمل إلى حتويل  وظيفتها،  وتقول: إنها دائماً 
الصعوبات التي تواجهها إلى صخرة تصعد عليها 

واجهت  مثالً  فهي  التالية،  املرحلة  إلى  لالنتقال 
اإللكترونية  املراسالت  سير  خط  في  تعقيدات 
والتي كانت تستغرق يومني للتوقيع فطلبت تعديل 
يومني  من  الزمن  تخفيض  في  فأسهمت  مسارها 
كانت جتد صعوبة في  دقائق. وكذلك  إلى خمس 
التواصل مع اخلبراء األجانب لعدم وجود قاموس 
باملصطلحات الشرطية االنكليزية فاجتهدت بابتكار 

آلية لوضع قائمة وتوزيعها على املوظفني. 
باألعمال  القيام  أيضاً  لها  املتعددة  األوجه  ومن 
الرسمية  املناسبات  في  مشاركتها  مثل  التطوعية 
الوطني«،  »العيد  احتفاالت  ومنها  الرسمية  وغير 
والسالمة«  األمن  و»معرض  »إيسنار«  ومعرض 
محاضرات  وإل��ق��اء  امل��دن��ي«  »ال��دف��اع  ومعرض 
التقنية عن كتابة القصص، وغيرها  تطوعية بكلية 
جانب  الى  هذا  والعديدة،  املتنوعة  املشاركات  من 
ممارسة بعض الهوايات وخاصة املطالعة والكتابة، 
فهي مؤلفة لعدد من القصص ومنها قصة »أمنية 
دانة« وتتحدث عن إجنازات شرطة أبوظبي ودور 
أحمر«  »بصل  وقصة  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي 

والتي نشرت باللغة االنكليزية.

اإعداد: اأماين اليافعي

»مهارة إدارة الوقت
تساعدني في تحديد أولوياتي«
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اإعداد: الرا الظرا�صي 

خارج المهنة

يكن  لم  فهو  صغره،  منذ  السيارات  يهوى 
ليتورع عن جتربة هذا العالم العجيب الذي اسمه 
تستطيعان  قدماه  تكون  أن  قبل  حتى  »سيارة« 

مالمسة دواسة البنزين أو املكابح!
الدهماني  محمد  الله  عبد  أحمد  ويعترف 
اإلعالمي الرئيسي في قسم األرشيف امليداني في 
»إدارة الشؤون الفنية واإلعالم األمني« في القيادة 
العامة لشرطة أبوظبي، إنه كان يقود سيارة أبيه 
خلسة بوضع وسادة على املقعد، حتى يتمكن من 
الذي كان يجّرب  الترابي  الطريق  مشاهدة معالم 

فيه قيادة السيارة.  
اش����تد  عندما  الزمه  بالسيارات  الهوس  هذا 
هذا  من  عطش���ه  يروي  العالم  فج����اب  عوده 
أنحاء  ع����ديدة في  فزار دوالً  ب�»املواتر«،  التعلق 
أحدث  إليه  وص���لت  ما  ويسمع  يرى  الع���الم 

الصيحات في عالم السيارات.
وج����اءت ال��ف��رص��ة ألح��م��د احل��اص��ل على 
البكالوريوس في االتصال اجلماهيري، في وقت 
العاملي مير بأزمة خانقة أدت  كان فيه االقتصاد 
في  حلمه  ليحقق  الشركات،  من  الكثير  تعثر  إلى 

بناء نشاط مربح خاص بالسيارات.
وبالفعل فقد اقتنص فرصة تعثر شركة أمريكية 

تعمل في مجال األنظمة الصوتية للسيارات، فقام 
عائلته بشراء نسبة كبيرة من اسهمها  مبساعدة 

وفتح فرعاً لها في الدولة.
»لقد  التجربة-املغامرة:  هذه  عن  أحمد  ويقول 
وأن  خاصة  تعوض،  ال  الفرصة  هذه  أن  رأي��ت 
الشركة تطور وتصنع األجهزة اخلاصة باالنظمة 
الصوتية العالية اجلودة وهو نشاط نفتقد إليه في 

منطقتنا«. 
ويخطط أحمد لتوسيع نشاط شركته في دول 
اخلليج واملنطقة والعالم، لتصبح في يوم من األيام 
من كبريات الشركات الناجحة، وهو لذلك يتواجد 
املتخصصة  واملعارض  الفعاليات  من  الكثير  في 
فرص  القتناص  ورمبا  شركته  لنشاط  للترويج 

جديدة!
أقوم  »حالياً  الدهماني:  يقول  املستقبل  وعن 
بدراسة عدة مشاريع جتارية لتكوين شركة أخرى 
سيكون مجالها االستثمار في اإلعالن«، ويبتسم 
وهو يقول: إن طعم النجاح يفتح الشهية للتجارة. 
أن  فحلمي  تنتهي،  ال  )أحالمي  قائالً:  ويتابع 
أصبح طياراً ومذيعاً ورجل أعمال ناجحاً، وحلمي 
أجوب  »كالسندباد«  أظل  أن  هو  إحلاحاً  األكثر 

البالد كلها(. 

الدهماني.. يعشق السيارات ويستثمر فيها

ALI AL SOUS GENERATORS
ALI AL SOUS EQUIP. & EQUIP. MAINT.CO.
ALI AL SOUS HEAVY EQUIP. RENTAL & TRANSPORT

Caterpillar

For 
SALE & RENT

from 5 k.v.a to
2000 k.v.a.

CumminsVolvo Perkins
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في قلوبنا

حياة  من  مضيئة  حلظة  القدر  يخطف  عندما 
مرآته  لتكون  اللوحات  عشرات  رس��م  شخص 
نفسها،  الكلمة  من  أكبر  الصدمة  تكون  املستقبلية، 
وهكذا هي احلياة عندما تضع أناساً حتت االختبار 
بأيديهم  النتيجة  لتكون  وق��دره،  الله  قضاء  مع 
 ، ثانية  مجال حملاولة  وال  الرسوب  أو  النجاح  إما 
فاختبار احلياة أكبر مما تتصّوره العقول البشرية، 
وأكثرها نفعاً لتستمر احلياة باحملاولة، بل حملاولة 

النجاح واجتياز الصعوبات.
سيف محمد النعيمي )34 عاماً( متزّوج وله ابن 
واحد، غيّر القدر مجرى حياته ل� 180 درجة ليكون 
اليوم غير الذي كان باألمس. ففي عام 2001 تغيّر 
مجرى حياته وهو يعبر الشارع ذات يوم، فاملسافة 
كان  التي  واجلامعة  سكنه  مقر  بني  تبعد  التي 
يقصدها يومياً قّصرت عليه مسافات، لتأتي سيارة 
طائشة خطفت حلم إكماله دراسة هندسة الكهرباء 
في »الواليات املتحدة األمريكية«، ليبقى عاماً كامالً 
له  ُقدِّر  ولكن  الِعالج،  لتلّقي  مستشفياتها  أحد  في 

مالزمة الكرسي املتحرك منذ ذلك الوقت.

»آمل بتحقيق مراكز ُمتقّدمة
في أولمبياد لندن«

كانت  احلادث  قبل  حياته  بأن  سيف  ويعترف 
وال  ينشده  هدف  فال  واحدة،  وتيرة  على  تسير 
احلادث مبثابة  هذا  فكان  املالمح،  واضح  مستقبل 
الصحوة لبناء مستقبل آمن له وألسرته الصغيرة 

التي يأمل العمل والسعي من أجلها. 
العملية  وفي عام 2004 دخل سيف إلى احلياة 
لتأهيل  الداخلية  وزارة  »مراكز  له  وّف��رت  بعدما 
وتشغيل ذوي االحتياجات اخلاصة«، العمل املالئم 
احل��دودي  املنفذ  في  مزَيد«  شرطة  »مركز  في 
خالل  من  املراكز  على  تعّرف  وقد  العني،  ملدينة 
أحد األصدقاء الذي قّدم له النصح بااللتحاق بها، 
جانب  إلى  تقدمها  التي  ال��دورات  من  واالستفادة 
فكانت  بها،  للملتحقني  املالئمة  للوظيفة  توفيرها 
كافية  املراكز  في  قضاها  التي  أشهر  الستة  فترة 
أمامه  واضعاً  املتميّزين،  صفوف  في  تضعه  بأن 
في حياة كرمية بعيدة عن  وأمالً  مستقبالً مشرقاً 
العديد  من  مستفيداً  لآلخرين،  واالحتياج  الشفقة 
من الدورات التي أتاحت أمامه فرصة التعّرف على 
العديد من املهارات، والتي ستعمل على منفعته في 

حياته الوظيفية.
ويقول سيف: إن فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
في الدولة هي شريحة محظوظة في املجتمع، وذلك 
بهم  للخروج  العليا  القيادات  بفضل دعم وتشجيع 
إلى فضاء مرّحب بهم  اليأس والدونية  من قوقعة 
في مجتمعهم أسوة باألسوياء، وهذا ما يتجسد في 
»املراكز اخلاصة لتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات 
اخلاصة« في مدينة العني، والتي ُتخّرج أفواجاً من 
ولوال  واخلاصة،  احلكومية  القطاعات  في  العاملني 
هذا الدعم الكبير ملا وصلت الدولة إلى مصاف الدول 
التي تعي حقوق اإلنسان السوي واملُعاق على حد 

سواء.
اإلمارات  مبنتخب  سيف  التحق   2007 عام  في 
لرماية املعاقني، فكان التميّز عنوانه واإلصرار على 
إحراز مراكز ُمتقدمة دافعاً لرفع علم دولة اإلمارات 
في احملافل الدولية، فقد كانت الرماية هوايته التي 
برع فيها. وحتى اليوم أحرز سيف مراكز ُمشّرفة 
التميّز،  من  رصيداً  وله  اإلم��ارات  ملنتخب  أضافت 
ففي عام 2009 أحرز املركز األول في بطولة الشيخ 
كانت  والتي  مكتوم  آل  حشر  بن  أحمد  بن  محمد 
مشتركة بني األسوياء وذوي االحتياجات اخلاصة، 
واملركز الثاني في بطولة العالم بالشارقة عام 2011، 
أما اإلجناز األكبر الذي حّققه فهو التأهل »ألوملبياد 

لندن 2012«.
ويقول سيف عن ذلك:»أفتخر بهذا اإلجناز وآمل 
حتقيق مراكز متقدمة في األوملبياد رغم أن املنافسة 
فوزاً  سأحقق  الله  بعون  لكنني  صعبة،  ستكون 

ألرفع علم بالدي عالياً«.

اإعداد: نوال �صامل  

ى االإعاقة وينظر بعني املتفائل للم�شتقبل. �شيف النعيمي َيتحدَّ

 خالل إحدى 
مشاركاته في بطولة 
الرماية مع صديقه 
عبيد الدهماني 
)ميني(
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التي  يتصف باإلصرار واملغامرة بسبب نشأته 
كان لها كبير األثر في أن يكون ذائع الصيت بالغ 
اقتحام مصاعب  في  بل ويعتبرونه مغامراً  الثراء، 
ومخاطر »البزنس« محاوالً حتقيق ذاته، فنجح في 
متيزه  شهرة  واكتساب  به  خاصة«  »مملكة  إقامة 

عن غيره.

اإعداد: فوزي مو�صى

اشترى حصة استراتيجية في موقع »تويتر« بقيمة 
300 مليون دوالر.

قناة  إطالق  يعتزم  باإلعالم  الشغوف  واألمير   
»العرب«  قناة  هي  احلالي  العام  عربية  إخبارية 

تنافس »اجلزيرة« و»العربية«.
كما تتضمن استثمارات األمير الوليد في القطاع 
»اململكة  شركة  طريق  عن  ودولياً  محلياً  اإلعالمي 
والنشر«،  لألبحاث  السعودية  »الشركة  القابضة«: 
فيها حصة  القابضة«  »اململكة  شركة  متتلك  والتي 
من  عدة صحف  بنشر  تقوم  والتي   ،٪29.9 قدرها 
و»عرب  و»االقتصادية«  األوسط«  »الشرق  أهمها 
نيوز«، ومجالت متنوعة مثل: »املجلة«، و»سيدتي«، 
التابعة  الشركات  إل��ى  إضافة  وه��ي  و»الرجل«، 
للمجموعة مثل: »شركة اخلليجية لإلعالن والعالقات 

العامة«، وشركة »املدينة املنورة للطباعة والنشر«.
التي  »روتانا«  شركة  أعلنت   ،2010 عام  وفي 
شراء  عن  الوليد  األمير  إدارت��ه��ا  مجلس  ي��رأس 
شركة »نيوزكورب« حصة تبلغ 9.09٪ من شركة 
»روتانا«، ليعزز موقعها في السوق اإلعالمي في 

الشرق األوسط، ويفتح لها آفاقاً جديدة للتوسع.

مغ�مرة حم�صوبة

بانتهاجه  يتميز  أنه  الوليد بن طالل  يعرف عن 
الشركات  عن  والبحث  الفرص  اقتناص  سياسة 
اإلدارة  في  لديها  مؤقتة  مشكالت  بسبب  املتعثرة 
التمويل، فقد دخل في مشروعات عاملية قائمة  أو 
فيها،  للمساهمة  املناسب  التوقيت  مستغالً  بالفعل 
وقد عبَّر عن هذا البرنامج االستراتيجي ذات مرة 
بقوله: »إذا كان هناك أي شيء على الكرة األرضية 
ببليون  للبيع  ويعرض  دوالر  باليني   4 يساوي 
دون  من  لشرائه  السبل  بكل  نسعى  فإننا  واحد، 
في  احملسوبة  املغامرة  إنها  باخلطر،  شعور  أدنى 

عالم األعمال«.
من  العديد  الوليد  األمير  أبرم  املنطلق،  هذا  ومن 
الصفقات التي ُعّدت لدى الكثيرين نوعاً من اجلرأة 
أنها  على  دليالً  كان  غالبيتها  لكن جناح  واملغامرة، 
مغامرات محسوبة جيداً وهو ما دعا مجلة »فوربس« 

بيل  بعد  الثاني«  »باملبدع  تلقبه  أن  إلى  األمريكية 
جيتس مالك شركة »مايكروسوفت«، معتبرة إياه من 

أجنح رجال األعمال في العالم بعد جيتس.
ينتهجها  التي  الفرص  اقتناص  سياسة  ووفق 
املستشارين  من  جيش  ومبعاونة  أيضاً  عمله  في 
العاملية،  البورصات  املاليني واملختصني في متابعة 
نتيجة  عاملية  شركات  ثالث  في  مساهمته  كانت 
النخفاض أسعار أسهمها إلى حدود مغرية بالشراء 
وهي »سيتي غروب« و»آي أو إل« و»تامي وارنر« 
و»برايس الين دوت كوم« وفعل الشيء نفسه مع 
شركة »ترافيل كومبني أون الين دوت كوم«، حينما 
تهاوى سعر أسهمها إلى أقل من دوالرين، مبرراً 
اجلرأة وحب املغامرة في شراء أسهم تلك الشركات 
بأنها متتلك عالمات جتارية ذائعة الشهرة ستمكنها 
ما  وهو  أرب��اح  وحتقيق  واالستمرار  النجاح  من 

حصل بعد ذلك فعالً.

ن�صيب العرب

األمير  استثمارات  عن  دقيقة  بيانات  تتوفر  ال 
الوليد بن طالل في البالد العربية فنصيب العرب 
من مليارات الوليد بن طالل بالنظر إلى حجم ثروته 
ومقارنة بحجم استثماراته في أمريكا وأوروبا ليس 
كبيراً باستثناء بعض املشروعات في لبنان ومصر 

والسعودية ومناطق السلطة الفلسطينية.
أول  أسس  الفلسطينية  السلطة  مناطق  ففي 
»باديكو«،  والتطوير هي شركة  لالستثمار  شركة 
وتعمل في مجال اإلنشاءات والتنمية، وشركة ثانية 
في  تعمل  والتنمية«  لالستثمارات  »القدس  باسم 

بناء املنازل واملستشفيات.
اقترن  الذي  الوحيد  املكان  كان  فقد  لبنان،  أما 
السياسية،  باللعبة  السعودي  امللياردير  اسم  فيه 
فعلى أرضها بدأ املراقبون ينظرون إلى طموحات 
والنفوذ،  امل��ال  امتلك  بعدما  السلطة  في  األمير 
ورأى الكثيرون أن األمير ميكنه أن يدخل الساحة 
»رياض  جده  منصب  ويحوز  اللبنانية  السياسية 

الصلح«، لكن هذا لم يتحقق.
األمير  تولي  عن  احلديث  تراجع  مقابل  وفي 
الوليد بن طالل ملنصب سياسي في لبنان، يتزايد 
احلديث عن املشاريع اخليرية واإلنسانية التي يقوم 

بها واليزال في مختلف املناطق اللبنانية.
فقد أنشأ مؤسسة »الوليد بن طالل اخليرية« في 
لبنان التي تشرف عليها خالته ليلى الصلح الوزيرة 
بتقدمي  املؤسسة  هذه  وُتعنى  السابقة،  اللبنانية 
املساعدات املالية والعينية لألشخاص واملؤسسات 
مثل  عدة  مجاالت  في   ، لبنان  في  احلكومية  غير 
التعليم والصحة والزراعة ورعاية األيتام وغيرها.. 
ويستفيد منها احملتاجون على اختالف انتماءاتهم 
من  ضاعف  مما  واملناطقية،  والسياسية  الدينية 
شعبية األمير الوليد بن طالل في لبنان، كما حظيت 
هذه املشاريع اخليرية واإلنسانية بإشادات محلية 

وعربية ودولية.
لقائمة  الوليد بن طالل وفقا  ويبلغ حجم ثروة 
أثرياء  أثرى  »فوربس« 18 مليار دوالر ما يجعله 

العرب املدرجني في القائمة

الله واألمير سلطان بن عبد العزيز.
سافر األمير الوليد إلى الواليات املتحدة األمريكية 
قبل أن يبلغ اخلامسة عشرة من عمره الستكمال 
في  البكالوريوس  على  التعليمي، فحصل  مشواره 
إدارة األعمال من كلية »ميالنو« بوالية كاليفورنيا 
على  ليحصل  اجلامعية  دراسته  أكمل  ثم  ومن 
شهادة ُعليا في علم االجتماع في العام 1985 من 
جامعة »سيراكوز« بنيويورك ليقفل عائداً إلى وطنه 
وفي  املتقدمة،  املتطورة  بأمريكا  معجباً  السعودية 
بناء مملكته  الكبير في  لم ينس حلمه  ذاته  الوقت 

وإمبراطوريته اخلاصة.
بدأ األمير الوليد مشواره في عالم األعمال بقرض 
من  اقتراضه  مت  دوالر  ألف   300 حوالي  قيمته 
أحد البنوك بهدف تأسيس شركة سماها »اململكة 
للتجارة واملقاوالت« مركزاً نشاطه في ذلك الوقت 
في أعمال اإلنشاءات والبنية التحتية والعقارات في 
وسرعان  العربية،  اخلليج  دول  وبعض  السعودية 
من  العديد  اقتحمت  أن  بعد  أعمالها  توسعت  ما 
مثل  متعددة  مجاالت  في  االستثمارية  األنشطة 
العقارات  تطوير  وأعمال  والعاملية  احمللية  البنوك 
والفندقة  اإلنشائية  واملشاريع  الزراعية  واملشاريع 
املركزية  واألس��واق  والنقل  والتجارة  والترفيه 
الفضائية  التلفزيون  ومحطات  اإلعالمي  واإلنتاج 
الثقيلة  واملعدات  السيارات  وتصنيع  والسياحة 
إلى  باإلضافة  واإللكترونيات،  الكمبيوتر  ومعدات 
عالم »اإلنترنت« الواسع، ليتم حتويلها إلى شركة 

قابضة حملت اسم شركة »اململكة القابضة«. 
اإللكترونية  والتجارة  اإلع��الم  صناعة  وألن 
األمير  ووجدان  عقل  على  الفت  بشكل  استحوذت 
استثماراته  زي��ادة  على  دوم��اً  حرص  فقد  الوليد، 
هذه  مضاعفة  خالل  من  اإلعالمية  املؤسسات  في 
شركة  في  دوالر  ملياري  نحو  إلى  االستثمارات 
من  تعد  والتي  نيويورك  ومقرها  وارن��ر«،  »ت��امي 
كبرى الشركات في العالم العاملة في مجال التلفزة 
برأسمال  واإلنترنت  السينمائي  واإلنتاج  واإلعالن 
مقداره 111 مليار دوالر، ومتتلك هذه الشركة التي 
حتقق عائداً سنوياً مقداره 34 مليار دوالر العديد من 
وسائل اإلعالم الشهيرة في العالم منها مجلة »تامي« 
السينمائي  لإلنتاج  برذرز«  »وارنر  واستوديوهات 
وشبكة »سي إن إن« اإلخبارية، إضافة إلى شركة 

»أي أو. إل إنترنت سيرفس« خلدمات اإلنترنت.
الوليد  األمير  واستثمارات  ومشاريع  طموحات 
تفاحة  واعتبرها  أحبها  التي  أمريكا  في  طالل  بن 
العالم لم تتوقف على أمريكا وحدها بل عمل األمير 
في  واألعمال  اإلعالم  أباطرة  مشاركة  على  مبكراً 
اإلعالم  قطب  مردوخ«  »روبرت  فشارك  أوروبا، 
وزراء  رئيس  برلسكوني  وسيلفيو  االسترالي 
شركات  عدة  في  اسهما  فتملك  السابق،  إيطاليا 
تسيطر على صناعة اإلعالم في أوروبا مثل »نيوز 
كورب« التي ميتلك فيها أسهماً بقيمة مليار دوالر 
وأكثر  دوالر  مليار  بنصف  »ميدياست«  وشركة 
من 100 مليون دوالر في »كيرش ميديا« األملانية 
صاحبة أكبر مكتبة برامج تلفزيونية خارج الواليات 
املتحدة. كما أحدث ضجة في العام املاضي حينما 

قّناص
   الفرص

آل  العزيز  عبد  بن  طالل  بن  الوليد  األمير  إنه 
الرياض  السعودية  العاصمة  الذي ولد في  سعود 
في العام 1957 ألُم لبنانية هي ابنة رياض الصلح 
أول رئيس وزراء للبنان بعد نيله االستقالل، ووالده 
هو األمير طالل بن عبد العزيز جنل مؤسس الدولة 
السعودية عبد العزيز آل سعود وشقيقه امللك عبد 

شخصيات

ُيعرف عن الوليد بن 

طالل اأنه يتميز بانتهاجه 

�سيا�سة اقتنا�س الفر�س 

والبحث عن 

ال�سركات املتعرثة
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السرقات  منسوب  ارتفع  الزمن  ه��ذا  في 
كتابات  السطح  على  تطفو  وأصبحت  األدبية، 
من  ذاك،  أو  الكاتب  هذا  باسم  ُمذّيلة  مسروقة 
دون خوف أو أدنى خجل من جّراء هذه الفعلة 
الكتاب  من  كثيراً  جعل  الذي  األمر  الشنيعة، 
ملا  حمايًة  سواعدهم  عن  يشمرون  واملبدعني 
من  ونتاجات  وكتابات  أفكار  من  يبدعونه 
سارقي األدب، وهم كثر في هذه األيام بخاصة 
مع توسع املد اإللكتروني، وتناقل تلك اإلبداعات 
عبر هذه الوسائل ووصولها إلى ماليني البشر.

لقد بدأت عملية السرقة األدبية منذ أن عرفت 
تزايد مستمر، حتى  الكتابة، وهي في  البشرية 
وصلت في فترة زمينة معينة إلى إحالة مسماها 
»التناص«  مثل:  أخرى  مسميات  إلى  األصلي 
و»االقتباس« وغيرهما من املسميات، لكنها في 

حقيقة األمر عبارة عن سرقة أدبية صريحة. 
قوانني  من  العربية  الساحة  خلو  أدى  لقد 
هذا  جُتّرم  أدبية  من محاكم قضائية  أو  رادعة 
مزعج،  بشكل  الظاهرة  هذه  انتشار  إلى  الفعل، 
الدين  يجرمه  فعل  األص��ل  ف��ي  ه��ي  وال��ت��ي 

اإلسالمي والضمير اإلنساني احلي.

خالد �لظنحاين

أدب
في ذمة
التحقيق

ملاذا ي�شت�شهل البع�س

ال�شطو على اإبداعات االآخرين؟

الكلمة و الظل

الكاتبة  بها  تقدمت  التي  القضية  أث��ارت  وقد 
الداعية  فيها  متهمة  العضيدان،  سلوى  السعودية 
على  باالعتداء  القرني  عائض  الدكتور  السعودي 
ب�  املعنون  األخير  كتابه  في  الفكرية،  حقوقها 
الثقافة  األوس��اط  بني  واسعاً  ج��دالً  تيأس«،  »ال 
جلنة  قضت  عندما  خصوصاً  والعربية،  اخلليجية 
لصالح  السعودية  اإلعالم  بوزارة  املؤلف  حقوق 
العضيدان، وتغرمي الدكتور القرني مبلغ 330 ألف 
ريال سعودي نظير فعلته، فضالً عن سحب الكتاب 
بشكل  ووضعه  التداول،  من  ومنعه  األسواق،  من 
رسمي على قائمة املنع حتى ال يدخل إلى اململكة 
من  العديد  طمأن  الذي  األمر  السعودية،  العربية 
الكتَّاب واألدباء من جهة حفظ حقوقهم الفكرية  من 

أي اعتداء أو ما شابه ذلك.
آراء   »999« مجلة  استطلعت  النقطة  هذه  من 
بالشأن  واملهتمني  واملتخصصني  الكتاب  بعض 
وجهات  على  للوقوف  الفكرية،  وامللكية  الثقافي 

نظرهم في هذا اخلصوص.

�ص�رقو االأدب اإىل اأين؟

الباحث والكاتب د. رسول محمد رسول، يرى أن 

السرقة األدبية لها تاريخ مديد في الثقافة العربية، 
على  اعتادوا  قد  العرب  الكتاب  من  العديد  وأن 
وهناك  القدمي،  العربي  التراث  من  األدبية  السرقة 

ناذج كثيرة على تلك السرقات.
نقصد  األدبية  السرقات  نقول  عندما  وأضاف: 
هنا سرقة الشعر أو النثر أو احلكمة، واملالحظ على 
عيون التراث العربي القدمي، أنها لم تؤلف فقط مبا 
يكتبه الكاتب وغيره، بل تطرقت إلى كتابات اآلخرين 
أيضاً كاجلاحظ في كتاب »البيان والتبيني« بحيث 
واحلكايات  والروايات  األقوال  من  مئات  لنا  أورد 
واملأثورات، وذلك باإلشارة إلى قائلها وهذا يعني 
بعض  ولكن  أخالقياً،  وضميراً  توثيقاً  هناك  أن 
الكتَّاب وفي التراث العربي، ومنهم الشعراء اتهموا 
بعضهم البعض بالسرقة األدبية، حتى أنه مت تأليف 
يجب  أننا  غير  املجال،  هذا  في  الكتب  من  العديد 
أن نيز بني سرقة القول املأثور أو بيت شعر أو 
مقطع نثري مباشرة، ومن دون إشارة إلى املصدر، 
»التناص«  وبني  األدبية،  بالسرقة  يسمى  ما  وهو 
الشعر  من  بيتاً  ويكتب  مثالً  يأتي شاعر  أن  وهو 
ما،  لشاعر  املعروفة  األبيات  أحد  صدره  ُيضمِّن 
ويقول الشاعر املتناص في العجز كالماً له، وهذا ما 
يسمى اآلن في املفهوم املعاصر »بالتناص«، وهو 
هناك  فإن  املجال  هذا  القدمي.وفي  في  حتى  كثير 
في  خصوصاً  اآلن،  األدبية  السرقات  من  الكثير 
عصر التواصل الثقافي عبر آليات »اإلنترنت«، حيث 
هناك ثقافة تسمى بثقافة ال� »كوبي بيست«، وهي 
باملستقبل  ستتفاقم  أنها  وأعتقد  بكثرة  موجودة 

أكثر.
ويتابع رسول متحدثا عن قضية الدكتور عايض 
القرني: ما أستغربه بشدة أن الشيخ عايض القرني 
غزير اإلنتاج في الكتابة والتأليف وإصدار الكتب، 
وال أدري املالبسات واألسباب التي دعته إلى اللجوء 
إلى هذه الفضيحة، فهل هو سارق أم متناص؟؟، أما 
أنا فال أعتقد أنه »متناص« ألن »التناص« أسلوب 
راق، يعمل به كبار الكتاب واملبدعني والباحثني في 

العالم.  
وعن كيفية حفظ حقوق الكاتب األدبية أجاب 
الدكتور رسول: في احلقيقة هناك قوانني امللكية 
األصول  للجميع،وهناك  معروفة  وهي  الفكرية 
العلمية املعروفة للبحث والدراسة، وهناك احلس 
جميع  العلمية،  باألمانة  يتعلق  الذي  األخالقي 
هي  واألخالقيات  والتشريعات  القوانني  هذه 
معروفة للجميع، وأنا أعتقد أن الغالبية العظمى 
القوانني  هذه  يحترمون  والكتَّاب،  الباحثني  من 
قليل  باستثناء عدد  العلمية،  األمانة  وأخالقيات 
واملعرفي  العلمي  الباع  ميلكون  ال  الذين  من 

احلال  بطبيعة  أقلية  هم  فقط  واإلبداع، وهؤالء 
ال حتترم الضمير العلمي وال األمانة األخالقية 

في البحث. 

فو�صى اإلكرتونية

فقد  السهيلي  أصيلة  واإلعالمية  الشاعرة  أما 
أدانت ما قام به الشيخ عايض القرني، من تعد على 
حقوق الغير الفكرية، موضحة أن هذا الفعل ال يليق 
بقامة دينية جليلة كقامة الشيخ القرني والذي ُعرف  
بعلمه  وأدبه  وصالحه، وال بغيره  من أصحاب 
الفكر والعلم واملعرفة. وأضافت: عندما سمعنا في 
بداية األمر عن قضية القرني، تبادر إلى ذهني أن 
األمر إشاعة مغرضة بحق الشيخ، لكن األمر اختلف 
عندما صدر احلكم بحقه والذي جاء لصالح الكاتبة 
أنه أحزننا على  العضيدان.. إن هذا احلكم وبرغم 
الشيخ القرني، لكنه في الواقع أسعدنا نحن معشر 
أن هناك  إلى  الشعراء والكتَّاب، وذلك ألنه طمأننا 

قانوناً يحمي حقوقنا الفكرية واألدبية.
وأشارت السهيلي إلى حادثة وقعت معها خالل 
مسيرتها األدبية قائلة: منذ ثالثة أعوام أرسل لي 
األبيات  من  مجموعة  اجلوال،  عبر  الشعراء  أحد 

شعرية  أبيات  ثالثة  ضمنها  من  كان  الشعرية، 
من قصيدة لي كتبتها قبل سنوات عديدة، وعندما 
هي  قال  األبيات،  هذه  كاتب  عن  منه  استفسرت 
لشاعر مخضرم وسوف تطرح كأغنية يشدو بها 
أحد املطربني الكبار، ثم قلت له كيف وأن هذه األبيات 
الثالثة املذكورة في القصيدة ملكي؟، وهي مأخوذة 
من قصيدة قدمية لي، وهذه القصيدة منشورة في 
وقال:  ظلم،  الذي  فبهت  اخلليجية،  املجالت  إحدى 
رمبا هو من فعلها وال دخل لي باألمر، عندها قمت 
وقام  القصيدة،  فيها  نشرت  التي  املجلة  مبخاطبة 
األخوة املشرفون باتخاذ الالزم، وانتهى األمر على 
ذلك. وأضافت السهيلي: لقد ناقشت هذا املوضوع 
كثيراً خالل البرامج اإلذاعية التي أقدمها، واكتشفت 
سرقة  من  يعانون  الشعراء  من  الكثير  هناك  أن 
مع  يتعاملون  الذين  الشعراء  وخاصة  أشعارهم، 
األخيرة  هذه  ألن  اإللكترونية،  واملنتديات  املواقع 
تتسم فعال بالفوضى غير مضمونة العواقب، فكل 
دون  فضائها  عبر  ومي��رح  يسرح  ودب  هب  من 
الشعراء  أحذر  ما  دائماً  ولذلك  حسيب وال رقيب، 
من اإلقدام على نشر قصائدهم الشعرية في هذه 
املواقع، قبل توثيقها في كتاب أو جريدة أو مجلة 

اجلابري: القانون االإماراتي حر�س 

على ت�سديد عقوبات اجلرائم املتعلقة 

بحقوق املوؤلف

ال�سهيلي: املواقع االإلكرتونية

 تت�سم بالفو�سى غري امل�سمونة العواقب
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الكلمة و الظل

املنتشرة  السرقات  من  يحفظوا حقوقهم  ما، حتى 
في الساحة األدبية.

وشددت السهيلي في ختام حديثها على وجوب 
تفرض  والتي  الرادعة،  والتشريعات  القوانني  سن 
عقوبات مغلظة على كل من تسول له نفسه، سرقة 
األدب والتعدي على حقوق امللكية الفكرية للمبدعني.

اآفة خطرية

قسم  رئيسة  العامري  منى  حتدثت  جهتها  من 
الثقافة  وزارة  في  والترجمة  والنشر  التأليف 
حقوق  حفظ  آلية  عن  املجتمع،  وتنمية  والشباب 
ووصفت  ال��وزارة،  في  املُتبعة  واملُبدعني  الُكتاب 
تقضي  قد  التي  اخلطيرة  باآلفة  األدبية  السرقات 
على عملية اإلبداع قائلة: نحن نعمل منذ تأسيس 
وزارة الثقافة على إصدار الكتب واألبحاث للكتاب 
واحتفاًء  وتشجيعاً  دعماً  وغيرهم  اإلماراتيني 
باملبدعني، وقد عملنا على حفظ حقوق الكاتب بكل 
نتاجه  على  للمحافظة  وذلك  املشروعة،  الوسائل 
األدبي من السرقة األدبية من ناحية، وتشجيعاً له 
على االستمرار في اإلبداع من ناحية أخرى، حيث 
إن السرقة األدبية تعتبر ممارسة خطيرة قد تعمل 
وتخلق  املبدعني،  همم  تثبيط  على  بآخر  أو  بشكل 
للكاتب عندما يتعرض ملثل  نوعاً من الُعزلة أحياناً 

هذه األمور غير األخالقية.
مسيرتنا  وخ��الل  أننا  إال  العامري:  وأضافت 
احلافلة في إصدار الكتب، لم يحدث يوماً وتعّرض 
أنواع  نوع من  أي  إلى  الذي أصدرناها  الكتب  أحد 
أم نص  الفكرة  أم  السرقات، سواء سرقة احملتوى 
من نصوصه مثالً، أو أي شيء من هذا القبيل.. أما 
في حال تعرضنا لهذا األمر، فهناك إجراءات متبعة 
لدينا في هذا اخلصوص، إذ توجد عندنا جلنة خاصة 
بدراسة كل شؤون النشر وما يتعلق به من قضايا.

 
تطور القوانني

مدير  اجلابري  فوزي  أشار  أخرى،  جهة  ومن 
إدارة حقوق النشر والتأليف في وزارة االقتصاد، 
املتعلقة  للقوانني  اإلمارات  تاريخ إصدار دولة  إلى 
بامللكية الفكرية في اإلمارات، وتطور تلك القوانني 
حماية  بدأت  قال:  حيث  التكنولوجيا   تطور  مع 
امللكية الفكرية في اإلمارات منذ تأسيس الدولة في 
عام 1971، وحرصت الدولة على تضمني الدستور 
ويظهر  عام،  بشكل  الفكرية  امللكية  حتمي  م��واد 
التي تنص على  الدستور  املادة )21( من  هذا في 
املادة  إلى  باإلضافة  مصونة...(،  اخلاصة  )امللكية 
)121( التي أوكلت إلى االحتاد مهمة تشريع قانون 
امللكية الفكرية في الدولة. كذلك نصت املادة )107( 
على  اإلم��ارات  لدولة  املدنية  املعامالت  قانون  من 
غير  شيء  على  ترد  التي  هي  املعنوية  )احلقوق 
مادي(، و)يتبع في شأن حقوق املؤلف واملخترع أو 
الفنان والعالمات التجارية وسائر احلقوق املعنوية 

األخرى أحكام القوانني اخلاصة(.
على  اإلماراتي  القانون  حرص  كما  وأض��اف: 
املؤلف،  بحقوق  املتعلقة  اجلرائم  عقوبات  تشديد 
حيث تشمل عقوبة الغرامة التي تتراوح من عشرة 
باإلضافة  درهم،  ألف  خمسمائة  إلى  درهم  آالف 
إلى عقوبة احلبس لفترات تتراوح بني شهرين إلى 
تسعة أشهر.  كما تعاقب املنشآت التجارية املنتهكة 
ثالثة  إلى  تصل  قد  ملدة  باإلغالق  املؤلف  حلقوق 
مصادرة  القانون  تنفيذ  جلهات  يحق  كما  أشهر. 
البضائع املنتهكة واألجهزة املستخدمة في إنتاجها 
القرصنة  جرائم  استمرار  عدم  لضمان  وإتالفها 

والتزييف.
حال  في  املؤلف  يتبعها  التي  اإلج��راءات  وعن 
ملا  وفقاً  اجلابري:  أجاب  ما،  سرقة  إلى  تعرضه 
املجاورة،  واحلقوق  املؤلف  وحقوق  بالقانون  جاء 
بالتقدم  أو من يخلفه،  املؤلف  لكل من  فأنه يجوز 
مباشرة  القضاء  إلى  اللجوء  أو  بشكوى،  للوزارة 
إذن  بدون  عرض  أو  نشر  مصنف  لكل  بالنسبة 
النظر  بغض  يخلفه،  ممن  أو  املؤلف  من  كتابي 
لم  أو  اإلدارة   لدى  مسجالً  املصنف  كان  سواء 
يتم تسجيله، شرط أن تكون لديه كافة املستندات 
الدالة على صفته وعلى امتالكه للحقوق، ويجب أن 
يتقدم للوزارة بطلب يتضمن املادة التي مت االعتداء 
عليها، واجلهة أو اجلهات املشتكي عليها وعناوينهم 
تدعم  التي  الثبوتية،  املستندات  وكافة  بالتفصيل 
هذه الشكوى وبعد استالم الوزارة للشكوى ممثلة 
بإدارة حقوق النشر والتأليف، تتم دراسة الشكوى 
وإحالتها إلى إدارة الرقابة التجارية بالوزارة، للقيام 
املكان  مداهمة  خالل  من  الشكوى  من  بالتحقق 
إدارة  إلى  احملضر  وإحالة  املضبوطات  وحتريز 
حقوق النشر والتأليف، والتي تقوم بدورها بإحالة 

املوضوع إلى النيابة العامة.

العامري: ال�سرقات 

االأدبية اآفة خطرية قد 

تق�سي على عملية االإبداع 



85 العدد 499 يوليو 2012 العدد 499 يوليو 842012

في  للكتب  التوزيع  سوء  مشكلة  إن 
فاعلة،  مؤسسات  إلى  حتتاج  اإلمارات 
ذلك أن ما يصل إلى اجلمهور هو عدد 
محدود من النسخ التي ال تكفي لتصل 
اجلمهور، فضالً  من  أكبر  إلى شريحة 
عن أن الُقراء الذين يحبون قراءة األدب 
والشعر، وهم أيضاً أعداد قليلة، وهؤالء 

مجتمعون ال ميكنهم تشكيل رأي عام.

ح�صن النج�ر

شاعر إماراتي

�صعر/ منرية ال�صبيعي�صعر/حممد بن ه��صم ال�صريف

�صعر/ �صب�ح الدبي - املغرب

تالقينا

مرثية الماء 

احترق ..
اأح���������������رتق ي��������ا ه��������اج��������ري ب�����������ش�����وق�����ي ون����������اري

واأن����������ط����������وي م��������ا ب��������ني ��������ش�������ربي وان������ت������ظ������اري

���������ش��������ار ل�����ي�����ل�����ي ف�����������ار������������سٍ مي������ط������ي ن������ه������اري

ودم��������ع��������ي خ��������ي��������وٍل ع������ل������ى خ�����������دي ت�����������ش�����اري

�����ش����ام����ي����ة روح����������ي �����ش����م����ى اأر������������س ال���������ش����ح����اري

م�����������ش�����م�����ح�����ٍل خ���������اط���������ري ب�����ل�����ه�����ف�����ة ي�����������داري

اأع�������������ش������ق������ك ع�����������ش�����ق ال�����������ب�����������داوة ل�������ل�������رباري

اأن��������������ت �������ش������ل������ط������اٍن وح�������ب�������ي ل���������ك ج������������واري

ل�������ل�������ط�������واري خ����������������ذوين  ي����������ا  ب����������ع����������ادك  يف 

ق������������راري ذا  وي������ك������ف������ي  ق��������رب��������ك  خ�����ل�����ن�����ي 

�����ش����ظ����اي����ا ج�������م�������رة  داخ��������ل��������ي  يف  وت���������ش����ت����ع����ل 

وي�����ع�����ك�����������ش�����ك ��������ش�������ربي ع������ل������ى ع��������ني امل�������راي�������ا

وال����������ول����������ه م�����������ش�����م�����ار ج�������م�������ه�������وره ح����ن����اي����ا

وك������������ل خ�������ي�������ٍل م������ّن������ه������ا ي�������������ش������ري ������ش�����راي�����ا

وي�����ن�����ه�����ا ال��������واح��������ة ال������ت������ي ت������������روي ����ش���م���اي���ا

ع�����������ش�����ق ن�����ب�����ع�����ك ي��������ا ع������ط������ا ك��������ل ال����ع����ط����اي����ا

وال��������ب��������دو ل�������و م�������ا ال����ع���������ش����ق ���������ش��������اروا ب���ق���اي���ا

ي���������ا م������ن������ى ع�����ي�����ن�����ي وب��������ع��������د ك���������ل امل�����ن�����اي�����ا

�����ش����ق����اي����ا يل  جت������������دد  ال  ي�����ك�����ف�����ي  ي�����ع�����ن�����ي 

خ�����ل�����ن�����ي ب�����ط�����ف�����ي ب�����و������ش�����ل�����ك ه����ال���������ش����ظ����اي����ا

يف البدِء كانت جّنة املاِء امل�شافِر يف العيوِن

تلمُّ غيَم ال�شهِد وال�ِشدِر القليِل

وتغزُل الوطَن احلريريَّ على �شوِء القمر

وال�شبُح فيها وردٌة للعا�شقني

واملاُء ي�شكُب ظلَُّه املطروَز يف عني املدى

واأنِت تلتقطنَي حبَّ التنِي والزيتوِن والوهِج القدمي

كْم كاَن يكفي من رحيِق الروِح

كي تتطلعي يومَا اإىل هم�ِس الُدعاء

واإىل جبني ال�شم�ِس والقمِر الغريب...

منُذ اعرتاك الوهُم وانتزعت قبيلتِك النديُة و�ْشمها

وثراك يقتلُه االأننْي..

لل�شاعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�شراف: خالد الظنحاين

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

وّي���اه ال�����ش��دف  وي���ا حم��ل��ى  ���ش��دف��ه  م��ع��ه  تالقينا 

���ش��ف��ن��اه م���ن  ح���ي  ي���ا  اأال  وق�����ال  ورد  ت��ك��ل��م��ن��ا 

مب��ح��ي��اه ال���ب���در  ك�����اأن  حم����اله  ي���ا  ْم�����ش��د  ورد 

وج��ي��ٍد م��ع ج��ب��ني وع���ني ح����ورًا وال���ه���دب حم��اله

وخ���دي���ٍن ���ش��رى ب���رق ال��ع�����ش��ا وال��ع��ق��رب��ي ي��زغ��اه

ا�شباه غ�شي�س  م��ن  فايع  امل��وز  ع��ود  مثل  وع���وده 

مم�شاه يف  ييتال  عر�س  ما  بحنٍي  اح�شا�شي  خذ 

اأن�شاه م��ن  �شبحان  وي��ا  وت��ك��ّم��ل  االو���ش��اف  كمل 

ب��ع��ده وم��ن فرقاه ي��ا وي��ل القلب م��ن ق��رب��ه وم��ن 

لقياه وراح��ت��ي  ف��راق��ه  وم��وت��ي  �شوفته  حياتي 

ت��ق��اب��ل��ن��ا وق��اب��ل��ن��ا ه���وان���ا و����ش���رت ان����ا اأه�����واه

��م و���ش��ّل��م��ن��ا ورّح����ب واث��ن��ى ب��ال��رتح��ي��ب وات��ب�����شّ

ب����ال وع�������ٍد م�������ش���ى م���ن���ا ول����ك����ّن����ا ب���ع���د ن��ع��ل��م

ع��ل��ي��ه م����ي����ّدٍل ج����اين ����ش���واد ال��ل��ي��ل يل اأظ��ل��م

وخ�����ش��ٍم ���ش��ارٍم ه��ن��دي وج�����ش��ٍم م احل��ري��ر انعم

يرهم ال��رع��د  ح�س  بها  الكو�س  م  �شاربه  م��زون��ه 

ال�شم ق��ل��ي��ل  جت���ذب  وري��ح��ت��ه  ورد  ب���ني  م���ا  رب���ا 

ال��ه��وى مغرم ال�����ش��ب��ا ط����رٍب وج����وٍر يف  ي��زاغ��ي��ه 

االأع��ظ��م اخل��ال��ق  جماله  ���ش��ّور  م��ن  �شبحان  وي��ا 

يتحّطم احل���ال  خ��ط��ري  ه��اج��ر  اإذا  ه��ج��ره  وم���ن 

ال��دم خفيف  ياللي  معه  وردوده  احل���ال  وط��ي��ب 

ب���������اأّول ن����ظ����رٍة ف��ي��ه��ا ح���ن���ان احل�����ب ي��ت��ك��ّل��م
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أعالم عربية

مي�صون �صقر

صقر  ميسون  الشيخة  اإلماراتية  الشاعرة  ولدت 
بني  إقامتها  في  وتنقلت  الشارقة،  إمارة  في  القاسمي 
االقتصاد  كلية  من  تخّرجت  حيث  ومصر،  اإلم��ارات 
عملت  ثم  »القاهرة«،  جامعة  في  السياسية  والعلوم 
وقدمت  بالقاهرة،  العربية«  الوحدة  دراس��ات  »مبركز 
مشتركة  أعمال  في  اليونسكو«   « مع  املرأة  عن  أبحاثاً 

في  للعمل  انتقلت  ثم  السيد.  كامل  د.مصطفى  إدارة  حتت 
»املجمع الثقافي« بأبوظبي في مركز الوثائق، ثم في »مؤسسة الثقافة والفنون« 
فيه من  للنشر مبا  أنشأت قسماً  ثم  الفنون  لقسم  ثم  الثقافة،  لقسم  كرئيس 
عقود ونظم ومستشارين وطبع خالل فترتها الكثير من الكتب املهمة املترجمة 
اإلعالم  بوزارة  عملت  والفنون.  النشر  لقسمي  رئيسة  أصبحت  ثم  واملؤلفة، 
والثقافة كمدير اإلدارة الثقافية، وقد كانت ضمن اللجنة العليا التي اختيرت من 
اجتماع وزراء الثقافة العرب في »املنظمة العربية للثقافة والترجمة«، كما مثّلت 
في  وكشاعرة  والندوات  االجتماعات  من  العديد  في  للثقافة  كمدير  اإلمارات 
الكثير من األمسيات وكفنانة أيضاً، كما ترأست اجتماعات مدراء الثقافة ملجلس 
فهد  امللك  جلائزة  التحضير  وترأست  موقع،  من  أكثر  في  اخلليجي  التعاون 
للمثقفني والفنانني اخلليجيني حتت مظلة مجلس التعاون اخلليجي، فضالً عن 
أنها مثّلت اإلمارات ممثلة للوزير في اجتماعات وزراء الثقافة لدول »األوبك« 

بفنزويال.
تنّوعت نشاطات ميسون صقر األدبية، فهي شاعرة وفنانة تشكيلية وروائية 
اإلمارات  في  التحكيم«  »جائزة جلنة  على  فيلم جتريبي حصل  على  وعملت 
)املجمع الثقافي( ملا فيه من ترسيخ قيم التسامح بني األديان، كما أنها عملت 
على جتميع وحتقيق األعمال الكاملة لوالدها الشاعر الشيخ صقر بن سلطان 
املهرجانات  العديد من  الشاعرة في  أجزاء. وقد شاركت  أربعة  القاسمي في 

وامللتقيات العربية والدولية التي تعنى بالفن التشكيلي واألدب والشعر. 
األشياء«،  اسمي  »هكذا  منها:   الشعرية  الدواوين  من  وللشاعرة مجموعة 
»مكان  عتمته«،  في  »اآلخر  »البيت«،  اجلسد«،  مادة  في  »جريان  »الريهقان«، 
آخر«، »رسم وشعر لألطفال« ، »السرد على هيئته« »رسم وشعر«، »تشكيل 
يحبني«،  ال  مجنون  »رجل  مصرية-،  -عامية  ماشى«  نفسه  »عامل  األذى«، 
وأخيراً  طريق«،  قاطع  »أرملة  -عامية مصرية-،  الدلع«  هدومها  في  »مخبيه 
»جمالي في الصور«. ولها أيضاً رواية واحدة باسم: »ريحانة« صدرت عن 
»دار الهالل« بالقاهرة وتتحدث عن فكرة احلرية واملرأة وتالمس البنية التحتية 

لواقع اخلليج في فترة ما قبل النفط. 

من ق�صيدة »ممر من حديث«

امرأة أمها ماتت على مقعد أمام النهر نفسه 
ودفنت أمامه 

وهي تنتظر العراق جتلس هي اآلن أمام النهر 
وتعود كالبطة 

مرة صبغت شعرها بالرمادي 
متشبهة بعجوز في البصرة 

تضع على شعرها األزرق »التوتيا«
فيطل وقارها من خالل الضوء 
مرة شبكت يديها الصغيرتني 

خلف رأسها وحكت عن القاهرة 
فلمعت عيناها ودمعت عيناي 

أدب عالمي

جوته 

 28( جوته  فولفجاجن  ي��وه��ان  الشاعر  يعتبر 
أغسطس 1749 - 22 مارس 1832( أحد أشهر أدباء 
أملانيا املتميزين، والذي ترك إرثاً أدبياً وثقافياً ضخماً 
للمكتبة األملانية والعاملية، وكان له بالغ األثر في احلياة 
التاريخ األدبي  الشعرية واألدبية والفلسفية، ومازال 
املكتبات  أرفف  مازالت  التي  اخلالدة  بأعماله  يتذكره 

في العالم تقتنيها كواحدة من ثرواته. وقد تنوع أدب جوته 
ما بني الرواية والكتابة املسرحية والشعر وأبدع في كل منهم، واهتم بالثقافة 
واألدب الشرقي واطلع على العديد من الكتب، فكان واسع األفق مقبالً على 

العلم، ُمتعمقاً في دراساته.
ونظراً للمكانة األدبية التي مثلها »جوته« مت إطالق اسمه على أشهر معهد 
لنشر الثقافة األملانية في شتى أنحاء العالم، وهو: »معهد جوته«، والذي يعد 
على  نشاطه  ميتد  الذي  االحتادية  أملانيا  جلمهورية  الوحيد  الثقافي  املركز 

مستوى العالم، كما ُنحت له عدد من التماثيل.
ولد جوته في الثامن والعشرين من أغسطس عام 1749 مبدينة فرانكفورت 
كاسبار جوته، وكان  يوهان  والده هو  احلال،  والداه ميسوري  كان  بأملانيا، 
جده يعمل حائكاً، أما جدته فكانت متلك فندقاً، وهو األمر الذي جعل العائلة 

في سعة من العيش.
لم يكن جوته مجرد شاعر عادي يسجل خواطره وأفكاره من خالل قصائده 
الشعرية، وكتبه األدبية، بل مال إلى التبحر في مختلف العلوم، فأنكب دارساً 
للعلوم والفنون املختلفة مثل: الرياضة والرسم والشعر واملوسيقى والتصوير، 

كما قام بدراسة النبات والطب والهندسة واحلقوق والسياسة.
وتنوعت مؤلفاته بني الرواية والقصيدة واملسرحية نذكر من مؤلفاته: »آالم 
الشاب فرتر«، من املسرحيات نذكر »نزوة عاشق«، »املتواطئون«، »جوتس فون 
برليخنجن ذو اليد احلديدية«، »كالفيجو«، »ايجمونت«، »شتيال«، »إفيجينا في 
تاورس«، »توركواتو تاسو«، ومن قصائده »بروميتيوس«، فاوست »ملحمة 
شعرية من جزئني«، املرثيات الرومانية، وسيرة ذاتية بعنوان »من حياتي..«، 
»الشعر واحلقيقة«، »الرحلة اإليطالية«، »األنساب املختارة«، كما قّدم واحدة 
تأثره  فيه  والذي ظهر  الغربي والشرقي«،  »الديوان  أعماله وهي:  أروع  من 
أوروبي  شاعر  أول  هو  جوته  ولعل  واإلسالمي،  والفارسي  العربي  بالفكر 
قيّم التسامح والتفاهم بني  داً  يقوم بتأليف ديوان عن الغرب والشرق مجسِّ

احلضارتني، هذا باإلضافة للعديد من املؤلفات القيمة األخرى.

ق�صيدة )جنكو بيلوب�( 

ورقُة الشجرة هذه،
القادمُة من الشرق

إلى حديقتي،
ُتخبئ لي وللراغبني باملعرفِة

اً. سَرّ

أَِهَي مخلوقٌ واحدٌ
َشَطَر نفَسه إلى اثنني؟

أم اثنني اختارا أن يراهما العالُم واحًدا؟

حتى أرَدّ السؤاَل
وجدُت إجابته الصحيحة:

ألم تلحظوا في أغانَيّ
أنني واحدٌ واثنني مًعا؟

طارق ال�شناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

هي أكثر »التيمات« الدرامية التي نراها في األعمال الفنية وعبر التاريخ؟ما 
لو ألقيت نظرة عني الطائر على األدب واملسرح احمللي والعاملي ستكتشف أن احلب شّكل القسط 
الوافر منها وفي كل الفنون: الشعر، املوسيقى، الغناء، املسرح، الرواية إال أن احلب مرتبط دائماً مبرحلة 
الشباب حيث تتأجج العواطف وال ميكن كبح جماحها فتتخطى احلواجز االجتماعية واالقتصادية 
والِعرقية، وهكذا ُخلّدت في التاريخ الفني اآلالف منها ولكن مهرجان »كان« في دورته األخيرة التي حملت رقم »65« 

أثبت أن احلب مثل الصاروخ عابر للمحيطات، هو أيضاً عابر حلواجز السنني.
تنافس على جائزة »السعفة الذهبية« في مهرجان »كان« 22 فيلماً داخل املسابقة الرسمية، وكانت من نصيب 
فيلم اسمه: »حب« أما عمر احلبيبني فلم يتجاوز الثمانني وتستطيع أن تعتبر هذا النوع من احلب وعلى طريقة ضرب 

أفضى إلى موت فهو حب أفضى إلى قتل.
وقبل أن أقدم لكم تفاصيل الفيلم أذكر فقط أنه في هذه الدورة من »كان« وهي من املرات القليلة التي تتوافق فيها 
آراء جلنة التحكيم التي رأسها املخرج اإليطالي »ناني موروتي« مع آراء أغلب النقاد في املجالت الفنية التي تصاحب 
الشهير  النمساوي  للمخرج  فيلم »حب«  املشاركة حيث َحظي  والتحليل ومنح درجات لألفالم  بالرصد  املهرجان 

»مشيل هانكي« على جائزة أفضل فيلم من خالل تقييم النقاد وأيضاً جلنة التحكيم.
احلب ال يعترف بالسنني، وهكذا عشنا مع بطلي الفيلم اللذين جتاوزا الثمانني وهما في حالة امتزاج عاطفي، السنني 

لم تفسد هذا اإلحساس بل زادته وعمَّقته.
الفيلم يبدأ برجال الشرطة يقتحمون منزالً وهم يضعون كمامات على وجوههم بسبب رائحة تنبعث من املكان 

داللة على مضي بضعة أيام على وقوع اجلرمية، ونكتشف جثة المرأة عجوز ملقاة على السرير وحولها الزهور.
اللقطة الثانية في املسرح تبدو »كفالش باك« عودة للماضي حيث كان الزوجان احلبيبان يحضران حفالً موسيقياً 
ونعود بعد ذلك إلى املوقع الرئيسي لألحداث والكاميرا ال تغادر البيت، نظل داخل هذا املكان الضيق والكالسيكي 
في مالمحه، نتابع تلك العالقة بني احلبيبني.. السيناريو كتبه املخرج ليس على الطريقة البوليسية من أجل التشويق 
وزرع تساؤل عن َمْن اجلاني، ولكن تلك اجلرمية برهافة إحساس املخرج وقدرته على بناء السيناريو لم نتذكرها إال 

مع ارتكاب البطل حلادث القتل لتستحوذ علينا احلكاية العاطفية بكل تفاصيلها وتداعياتها!!
الفيلم ال ينتهي هنا، ولكن نعيش احللم مع الزوج عندما نرى زوجته في املطبخ وهما في طريقهما ملغادرة املنزل 
وكأن املخرج يريد أن يحقق للمتفرج نهاية سعيدة لم حتدث على الشريط السينمائي وهو يعيدنا مجدداً لتلك اللقطة 
التى شاهدناهما معاً في »دار األوبرا« في بداية أحداث الفيلم، فلقد تألم الزوج وهو يرى زوجته احلبيبة غير قادرة 
على احلركة وتريد التخلص من حياتها وهو ال يستطيع أن يعيش بدونها فخنقها وتخلص هو أيضاً من حياته. لسنا 

هنا في مجال تقييم ديني وأخالقي وقانوني لهذا الفعل ولكنه يقدَّم مبنطقه الدرامى.
الكاميرا لم تغادر املنزل إال في مشاهد نادرة، واحدة في املسرح وأخرى أمام باب الشقة، ولكن يظل املنزل هو 
البطل املسيطر على اإلحساس العام.. ولم يجد املخرج سوى أن يقترب بالكاميرا لنرى من خالل نظرته التأملية 

لوحات تشكيلية على اجلدران متنحنا قدراً من الرحابة.
شاهدت على مسرح قاعة »لوميير« في مدينة »كان« أثناء توزيع اجلوائز كيف أن الرؤية الدرامية للمخرج وحالة 
الفيلم البصرية التى حتققت ما كان من املمكن أن تتوفر لوال أن هناك أثنني من كبار جنوم فن األداء وهما بطال الفيلم 
»جان لويس ترانتيجو وإميانويال ريفا« قد امتزجا إبداعياً أمام الكاميرا ولقد استحقا ثناء املخرج »ميشيل هانكي« 

وقبل ذلك ثناء رئيس جلنة التحكيم »ناني موروتي«.
نعم كانت هى الدورة األضعف طوال تاريخ املهرجان، ولكنها لم تخُل من أفالم ال تسقط بسهولة من الذاكرة مثل 

فيلم السعفة الذهبية »حب«.. حتى ولو كان حباً أفضى إلى قتل!! 

في  مهرجان »كان«..
 حب أفضى إلى قتل!!

شيء
في
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رحلة
في نهر »زمبيزي«

أو شماالً  مييناً  جانبه  من  لتلف  بقاربك  تتصرف 
وفقاً لتعليمات القائد األسمر اخلبير بتلك املنعرجات 
املائية اخلطرة. نهر »زمبيزي« العظيم، رابع نهر في 
القارة السمراء، ينبع من زامبيا ومير بثماني دول 
أحياناً  الهندي. عرضه  أفريقية ليصب في احمليط 
يزيد على 400 متر، لكنه يضيق كلما اجتهت صوب 
احمليط، حيث يصب في وديان فال يتعدى عرضه 
م بحسب العرض  حينها 200 متراً وأقل. لكنه مقسَّ
والعمق، فمثالً يقال »زمبيزي« األعلى، حيث ترفده 
أنهار صغيرة، ويشكل دلتا »مفترق أنهار جديدة«، 

و»زمبيزي« األوسط وهكذا..
باجتاه  زامبيا  عاصمة  »لوساكا«  من  تنطلق 
»لفينغستون«، وهي مدينة تلفها منتجعات عدة كلها 
تطل على النهر، وتبعد عن العاصمة ما يزيد على 
400 كم، تستطيع ركوب الباص أو السيارة، على 
أن تكون قد قمت بالترتيبات الضرورية ُمسبقاً مع 
مكتب السياحة في الفندق، لتنضم إلى مجموعة أو 

»جروب«. 

حتذير اأول

في أفريقيا، رمبا بخالف البلدان األخرى، احرص 
دائماً أن ترحتل مع مجموعة وال حتاول مهما كانت 
تذهب  أن  الغابات،  في  املسافة قصيرة، خصوصاً 
األدنى  فاحلد  فقط،  واحد  شخص  مع  أو  لوحدك 
هو 4 أشخاص، إذ كلما كانت املجموعة أكثر، كانت 
والتصرف  مرتاحة،  والنفوس  مرتفعة  الطمأنينة 
عند األزمة يكون أكثر انضباطاً.. ملاذا الغابة؟ ألنك 
حني تريد العودة من الغابة إلى النقطة التي انطلقت 

اإعداد: حممد ح�صن احلربي

العالم،  على  مفتوحة  البحر  على  املطلة  ال��دول 
وغالباً ما يكون شعبها أكثر انفتاحاً على الثقافات 
في  الشخص  على  ويطلق  األخ��رى.  واحلضارات 
أماكن كهذه ب�»الكزموبوليتاني«، أي متمدن ومتفهم 
عن  النظر  بصرف  اآلخرين  مع  للتعاطي  ومؤهل 
منفتحة  واجلغرافيا..ذهنيته  واللغة  واللون  املعتقد 

ومزاجه مرن..
أما الدول غير املطلة على البحر فتعد بالداً مغلقة 
وشعوبها أقل انفتاحاً على ثقافة اآلخر وحضارته، 
تقول  هكذا   – معهم  التعامل  في  لذا جتد صعوبة 
أنهاراً  هنالك  لكن  األنثروبولوجية.  ال��دراس��ات 
البلدان عن  كبيرة، طويلة وعريضة تعوض بعض 
اإلطاللة البحرية املرغوبة، فالنهر إذا ما كان في هذا 
احلجم، يحل محل البحر في نقل البضائع والبشر 
واستقبالها.. ونهر »زمبيزي« رابع أكبر تلك األنهار 

في أفريقيا. 

ترتيب�ت االنطالقة

في  احلديث  عند  السياسة  أك��ره  علينا..  ما 
براً  والرحالت  األسفار  املفضلة،  موضوع هوايتي 
وبحراً، ونهراً هذه املرة، هو »زمبيزي« الذي لم أر 
مثله من قبل، ويختلف حتى عن نهر »املسيسيبي« 
في أمريكا. لقد متلكتني خشية شديدة ملهابته، لكن 
الرئيسية  مهامهم  فإحدى  »شاطرين«،  الشباب 
املتردد،  وتشجيع  اخلائف،  معنويات  رفع  كانت 
يهدأ،  حتى  املرتبك  وطمأنة  اخلبرة،  قليل  وتدريب 
انسيابه  وتقطع  وعريض،  جداً  طويل  النهر  فهذا 
عدة شالالت في شكل صدع في األرض، عليك أن 
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ما تختلط عليك  العام، فغالباً  الشارع  منها، ولنقل 
تعود  أنك  فتعتقد  األشجار،  وتتشابه  اإلش��ارات 
أدراجك.. أي إلى اخللف في مسارك، بينما تكون 
سائراً في االجتاه املعاكس، متوغالً أكثر في الغابة 
من دون أن تعلم، وحينها تبدأ »تراجيديا« لم تكن 
كان  إذا  ألحد، وحتديداً  تتمناها  وال  احلسبان  في 
الوقت بعد الظهر، حيث تنخفض احلرارة والرؤية 
وينزل الندى أو الضباب إذا كانت املناطق استوائية، 
وساحرة  نهاراً  جميلة  كانت  التي  الغابة  وتغدو 
خالبة، مرعبة حقاً، وكابوسية بكل معنى الكلمة.. 

»اسأل ُمجرباً وال تسأل حكيماً« كما يقول املثل..

جمتمع النهر

منظمات دولية عدة تهتم بنظافة نهر »زمبيزي«، 
األدوية حتوطاً  ببعض  املاء  برش  يقوم  فمنها من 
املالريا، ومنها من يقوم بصيد بعض  من بعوض 
األسماك وفحصها ثم إطالق السليم منها ومعاجلة 
املريض بعد معرفة األسباب وتوثيقها، ومنها من 
يهتم »مبجتمع النهر« كما يسمونه، أي بالقرى التي 
حتف بالنهر ويعتاش أهلها عليه، ولديها حيوانات 
تتركها هائمة ترعى على أعشاب ونباتات الضفاف، 
يحافظون  كيف  القرويني  بتوعية  يقوم  من  ومنها 
على حياة أبنائهم من التماسيح في بعض مقاطع 
من النهر خاصة العميقة منها، فالنهر أحياناً ميتد 
على مساحة منبسطة من األرض، فيصبح عريضاً 
وتلك  الركبة.  دون  ما  إلى  تصل  ضحلة  ومياهه 
ألن  األطفال،  على  خطراً  ُتشكل  ال  منه  املساحة 
له  ويتنبهون  يتحرك،  ما  كل  رؤية  باستطاعتهم 
القوارب  عدوة  تعد  كهذه  ضحالة  طبعاً  بسرعة. 

ينبغي عليك جتنبها..

ال�صالل عدو الق�رب

ويرشدنا قائدنا األسمر الذي تعلّمنا منه الكثير، 
فعلى سبيل املثال، اندفاعات نهر »زمبيزي« عموماً 

معقولة،  جارفة، سرعته  لتكون  القوة  بتلك  ليست 
وإذا ما شعرت أن سرعته ازدادت عن األول، فأعلم 
أنها إشارة القترابك من منطقة شالل: )صدع في 
األرض حفرته املياه على مدى سنني فصار عميقاً ال 
ترى قاعه العني املجردة(. هنا عليك التصرف كأن 
تنحو بقاربك إلى إحدى ضفاف النهر مييناً أو شماالً 
لتكون جاهزاً للتوقف أو ما ميليه عليك املوقف من 
تصرف، ورمبا تنزل على اليابسة. وباملناسبة، فإن 

هذه الشالالت الطبيعية – وهي عديدة - استطاعت  
»زامبيا« و»زمبابوي« املتجاورتان االستفادة منها 
تلك  إلى  وإضافة  الكهربائية.  الطاقة  توليد  في 
اصطناعية  ش��الالت  هنالك  الطبيعية،  الشالالت 
زيارتي  خالل  عرفتها  املذكورتني  الدولتني  في 
مترامية  بحيرة اصطناعية  على  لهما، حيث وقفت 
احلدود  على  كاريبا«  »بحيرة  اسمها:  األط��راف 
إحدى  لتكون   1959 العام  في  أسست  بينهما، 
وتستخدم  العالم،  في  االصطناعية  البحيرات  أكبر 
الدولتان مياهها بالتوافق لتوليد الطاقة إلى جانب 
تربية أنواع مشهورة من األسماك سنتحدث عنها 

الحقاً. 

جتدد النف�س والروح

إلى جانب املتعة، أهداف رحلة النهر تكاد تكون 
النهري  السمك  لصيد  فهي  لألغلبية،  معروفة 
والتدرب على الكيفية التي تختلف متاماً عن »حداك 
البحر في اخلليج«، فلكل سمكة حيلتها اخلاصة بها، 
وإطالق النظر بني املاء واخلضرة التي حتفه على 
منها،  واالقتراب  احليوانات  ومشاهدة  الضفتني، 
األخرى  احليوانات  وبعض  والفيلة  النهر  كفرس 
والتمتع  التلفزيون،  في  إال  نراها  ال  التي  الغريبة 
بعيداً  أقول  التلوث، وال  عن  بعيداً  النظيف  بالهواء 
بعض  في  خفيفة  رطوبة  فهنالك  الرطوبة،  عن 
األشهر كشهر أغسطس مثالً، ثم املرح الذي عادة 
التي تقع،  ما يرافق هكذا رحالت بسبب املفاجآت 
وال تكون على البال أو في احلسبان..الرحلة عموماً 

هي ترويح وجتدد في النفس والروح.

حتذيرات �صرورية

معرفتها  عليك  التي  التحذيرات  ضمن  من 
وتذكرها دائماً، وأنت تنوي الذهاب في رحلة نهرية 

في أفريقيا خصوصاً:
> تقدير املسافة بني الشالالت ضروري جداً.. 

مبجموعة  سلس  لسفر  بسيطة  إج���راءات 
نصائح من »مؤسسة مطارات دبي«

• ميكنكم توفير الوقت ودخول املطار بسرعة 
من خالل توديع أحبائكم في املنزل، فهذا سيفسح 
املجال للتخفيف من االزدحام املروري أمام مباني 

املغادرين.
مم��رات  ف��ي  ال��وق��وف  ت��ف��ادي  ميكنكم   <
من  السفر،  إج��راءات  إجناز  نقاط  عند  االنتظار 
خالل استخدام  »اإلنترنت« أو عن طريق خدمة 
التسجيل الذاتية في صالة املغادرين، بحيث ميكن 
للمسافرين الذين ال يحملون سوى حقائب اليد 
العبور إلى قسم اجلوازات مباشرًة. أما املسافرون 
الذين يحملون حقائب وأمتعة، فيمكنهم االستفادة 

من منافذ خدمة األمتعة السريعة. 
نقاط  أم��ام  الوقوف  فترة  تقليل  ميكنكم   <
من  العودة،  أو  املغادرة  عند  اجل��وازات  تدقيق 
خالل احلصول على بطاقات البوابة اإللكترونية 
في  اجل��وازات  تدقيق  مركز  ويعد  السفر.  قبل 
مطار دبي الدولي واحداً من املراكز املعدودة في 
البصمات  قراءة  بنظام  التي مت جتهيزها  العالم 

اإللكتروني.
> ميكنكم جتنُب التأخير وتوفير نقود الوزن 
املنزل  مغادرة  قبل  تتأكدوا  بأن  لألمتعة،  الزائد 

من عدم جتاوز وزن أمتعتكم احلد املسموح به.
تأكدوا من أن وزن حقيبتكم ال يتجاوز 32   •
كيلوجراماً للحقيبة الواحدة، حيث مينع وزن أو 
تقبل أية حقيبة يزيد وزنها عن هذا الرقم، بحسب 

املعايير الدولية.
من  التأكد  املنزل  مغادرة  قبل  بكم  يجدر   <
واملواد  ال��رذاذ  وبخاخات  السائلة  املواد  وضع 
محكمة  شفافة  بالستيكية  أكياس  في  الهالمية 
اإلغالق، بحيث ال تتجاوز كمية أي من هذه املواد 
لتر  لها عن  اإلجمالية  الكمية  تزيد  100 مل وال 
واحد. ومن األفضل وضع هذه املواد في حقائب 
األمتعة، ما لم تقتِض الضرورة استخدامها أثناء 

الرحلة.
> عليكم  التوجه إلى املطار قبل وقت كاف، 
حتسباً لزحمة حركة السير، وجتنباً ألي تأخير 
أو فوات محتمل للرحلة إذا ما حضرت متأخراً 

للمطار. 

لالشتراك في خدمة »تواجدي« التي خصصتها 
ملواطني  مساعدة  أية  لتوفير  اخلارجية  وزارة 
حاالت  في  املتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة 
الطوارئ واألزمات أثناء سفرهم خارج البالد. 

االتصال بالرقم 80044444.
info@mofa.gov.ae :أو البريد اإللكتروني

موقع  على  القنصلية  اخلدمات  قسم  زي��ارة 
www.mofa.gov.ae  الوزارة

املسافة بني األول والثاني والثالث وهكذا..
> معرفة أقرب وأبعد »مركز إسعاف« أو »مركز 
حماية البيئة«، وأرقام هواتف تلك املراكز إن أمكن 

وخصوصاً الدوريات النهرية.
> نشرة دليل سياحي وفيها خريطة املنطقة.

> أن تكون معك عصا طويلة قوية الستخدامها 
بها  حتتفظ  مناسبة  قوية  وسكني  الضرورة،  عند 
في مكان يسهل تناولها منه لقطع غصون الشجر، 

وكذلك استخدامها ملفاجآت النهر غير املتوقعة.
> أن تنتعل حذاء صلباً يغطي جزءاً من الساق.. 
ومخصص  قوي  »كاتربيلر«  اسمه  حذاء  هنالك 
أو  ثعبان«  »لدغة  من  يحميك  والغابات،  للطني 
من  قدمك  ويحمي  املفاجئة،  »ال��ه��وام«  قرصات 

االلتواء إذا ما سقطت في حفرة صغيرة.
> عدم اجللوس على جهة واحدة من القارب، بل 
اجللوس على جانبي القارب للتوازن، واملهم أن هذه 
ألي  حتسباً  اجلهتني،  مراقبة  من  متكنكم  اجللسة 
طارئ »نحن ذكرنا أنه يصدف أن يكون في النهر 
متاسيح أو بعض األسماك القفازة »الطيارة«..إلخ. 
وكذلك أغصان الشجر التي تشكل خطراً على الوجه 

والعيون إذا لم ينتبه الشخص لها«.
 

اأ�صم�ك النهر

وهو  قبل  من  تعهده  لم  مجتمع  في  هنا  أنت 
يبعث  احليواني  التنوع  من  كم  فيه  النهر،  مجتمع 
على الدهشة حقيقة، فمن تلك احليوانات: )أفراس 
العضاضة(،  »الورال«  النهر، والتماسيح وسحالي 
وتنتشر الطيور بتنوع أحجامها وأشكالها وألوانها 
»كمالك احلزين«، و»البجع«، و»البلشون األبيض«، 
وجود  و»للجواميس«  األفريقي«.  السمك  و»نسر 
واحلمر  ب�»البافلو«،  تعريفها  ميكن  التي  تلك 

الوحشية، والزراف والفيلة..
لسمك النهر طعم لذيذ، لكن رمبا يرتفع صوت 

ليقول: إن أسماك البحر ألذ. فنقول أسماك البحر 
لذيذة نعم، لكن أسماك النهر لو جرَّبتها لعّرفت لذة 
التجربة ليست كالوصف. هنالك عدة  خاصة بها. 
اإلنسان  على  خطير  بعضها  األسماك،  من  أنواع 
كسمكة يسمونها »سمكة النمر« لشكلها الذي يشبه 
األصفر«،  و»السمك  املخيفة،  ونظرته  النمر  وجه 
يأكله، كما  أن  ليس كل شخص ميكن  أيضاً  وهذا 
»قرش  يسمونه  بالنهر  خاص  قرش  سمك  يوجد 

الزمبيزي« فتجنبه قدر اإلمكان. 

»البلطي«

»طعماً«  وكان  وتذوقناه،  صيده  استطعنا  ما 
»البلطي«،  سمك  هو  بالفعل  ولذيذاً  يقولون  كما 
في  »الشعري«  سمكة  وشكالً  حجماً  يشبه  الذي 
أحد  في  وجدته  مرة  العربي..وباملناسبة،  اخلليج 
أسواق اإلمارات، »هي سمكة فضية غامقة حتسبها 
في  مصر،  في  وجدتها  بالفعل«.  شعري  سمكة 
عن  املعلومات  بالقاهرة.  »املعادي«  مبنطقة  سوق 
قرأت  عندما  الشبكة،  على  موجودة  السمكة  هذه 
»طبريا«  بحيرة  في  موجودة  أنها  اكتشفت  عنها 
في فلسطني أيضاً. نصيحتي إذا ما توفرت لك ُكلَْها 
معنا ممن  »اخلبراء«  أحد  ألن  تقليها،  وال  مشوّيًة 
سامياً،  تقديراً  الطعام  ويقدِّر  كثيراً  »بطنه«  يحب 

قال: إن هذه السمكة هي للشوي وليست للقلي. 
وتتميز سمكة »البلطي« اللذيذة، بأن احلسك في 
نسيج اللحم نسبته قليلة، وأنها تتغذى على طيف 
املتنوعة، وال  النهرية  واألغذية  النباتات  من  واسع 
تعيش أكثر من 4 أشهر، ولديها القدرة على العيش 
في مياه تنخفض فيها نسبة األوكسجني في املاء، 
ما يعني أنها قوية ولديها مناعة عالية، مما يجعل 
ليس  »البلطي«  فكرة، سمك  على  قليلة..  أمراضها 
نوعاً واحداً، بل أنواع كثيرة تختلف حجماً وشكالً 

لكن كلها من عائلة »البلطي« العريقة!

سياحة

ن�سائح ذكية للم�سافرين

خدمة »تواجدي«
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من هنا وهناك

 املمثلة األسبانية بينيلوبي كروز ،خالل مشاركتها في »مهرجان األفالم املستقلة« في 
لوس أجنلوس. )جيتي(

العب كوري يتقدم على منافسيه في مسابقة التزلج للرجال ملسافة 500 متر، التي تقام 
ضمن ألعاب الشاطئ اآلسيوية في الصني. )جيتي(

أفراد قبائل في البرازيل يشاركون في األلعاب اخلضراء، مبناسبة 
جانيرو«. )جيتي( انعقاد مؤمتر لألمم املتحدة حول التنمية املستدامة في »ريو دي 

صورة التقطتها شرطة أبوظبي لعبور كوكب »الزهرة« أمام الشمس 
في ظاهرة فلكية فريدة. )وام(

 مجسم 
ملسجد الشيخ 

زايد الكبير 
في مركز 

اللغة العربية 
في الصني. 

)وام(

حديقة مرجانية زرعها منتجع »أتالنتس« النخلة بدبي احتفاالً »باليوم العاملي 
لبيئة احمليطات«. )وام(

تركيب احللقات األوملبية على جسر »األبراج« الشهير في لندن، قبيل انطالق 
»األلعاب األوملبية الصيفية« أواخر الشهر املاضي. )جيتي(

الروبوت »رمي« يرحب بزوار جناح اإلمارات في معرض 
»أكسبو 2012 العاملي« املقام في يوسو بكوريا اجلنوبية. )وام(
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لهذا الكون، عبداً  جاء اإلنسان إلى الدنيا ُمكّرماً سيداً 
ملن خلقه، وكانت الرسالة العظيمة التي حملها أطهر خلق 
الله )صلى الله عليه وسلم( هي سفينة النجاة ملن أراد أن 
يصل إلى بر األمان في نعيم أعّده الله للمتقني من عباده 
الذين سبقت لهم من الله احلسنى، واملؤمن إذا جعل القرآن 
منهجه ونبراسه وسلك نفسه مع الذين يخافون مقام الله 
سبحانه وتعالى، وهذا من الذين أنعم الله عليهم بالرضا 
)رضي الله عنهم ورضوا عنه(. فكان مآله بإذن الله جنة 

عرضها السماء واألرض أُُعدت للمتقني.
وال يظن اإلنسان أن اجلنة هي ثمن للعمل، وإن كان 
العمل سببا لدخولها لكن اجلنة هي أعظم من أعمالنا لقوله 
تعالى »وقالوا احلمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 

لوال أن هدانا الله« سورة األعراف اآلية 43.
وقد قال الرسول الكرمي )صلى الله عليه وسلم( »ال 
يدخل أحدكم اجلنة بعمله، قالوا وال أنت يا رسول الله، قال 

وال أنا إال أن يتغمدني الله برحمة من فضله« البخاري.
لكن من كرم الله أن جعل أهل اجلنة درجات، وإن أول 
من يدخل اجلنة هم املبادرون لفعل اخليرات: قال تعالى: 
َجنَّاِت  ِفي   * امْلَُقرَُّبوَن  أُْولَئَِك   * اِبُقوَن  السَّ اِبُقوَن  »َوالسَّ

النَِّعيِم« )الواقعة، آية: 10 � 12(.
السابقون هم املبادرون إلى فعل اخليرات، فالسابقون 
إليها في احلياة الدنيا هم السابقون إلى اجلنة في احلياة 
الذين  األبرار  اليمني  أصحاب  السابقون  يلي  ثم  اآلخرة، 
أقل  املقربني، فهم  بأميانهم، منزلتهم دون  يؤتون كتبهم 

درجة في النعيم من السابقني.
قال تعالى: »َوأَْصَحاُب الْيَِمنِي َما أَْصَحاُب الْيَِمنِي * ِفي 
َوَماء  ُدوٍد *  ْ َوِظلٍّ ممَّ نُضوٍد *  مَّ َوَطلٍْح  ْخُضوٍد *  مَّ ِسْدٍر 
 * نُوَعٍة  مَمْ َواَل  َمْقُطوَعٍة  الَّ   * َكثِيَرٍة  َوَفاِكَهٍة   * ْسُكوٍب  مَّ
ْرُفوَعٍة * إِنَّا أَنَشأَْناُهنَّ إِنَشاء * َفَجَعلْنَاُهنَّ أَْبَكاًرا  َوُفُرٍش مَّ
لنَِي * َوُثلَّةٌ  َن اأْلَوَّ َْصَحاِب الْيَِمنِي * ُثلَّةٌ مِّ * ُعُرًبا أَْتَراًبا * ألِّ
أن  40(، وال شك   - 27 اآليات:  )الواقعة،  اآْلِخِريَن«  َن  مِّ
رسولنا محمداً )صلى الله عليه وسلم( أول السابقني، وأنه 
أول من تفتح له اجلنة، وتدخل أمته بعده، وهي أول األمم 

دخوالً اجلنة، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة منها:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: »أنا أكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة 

وأنا أول من يقرع باب اجلنة«.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »آتي باب اجلنة 
فأقول:  أنت؟  من  اخلازن  فيقول  فأستفتح  القيامة  يوم 

محمد، فيقول: بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك«.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »نحن اآلخرون 
وأما  اجلنة،  يدخل  من  أول  ونحن  القيامة،  يوم  األولون 
آخر من يدخل اجلنة، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه 
النار  أهل  آخر  ألعلم  إني  فقال:  ذلك،  عن  حديثاً  وسلم 
خروجاً منها وآخر أهل اجلنة دخوالً، رجل يخرج من النار 
حبواً، فيقول الله: اذهب فأدخل اجلنة، فيأتيها فيُخيل إليه 

أنها مألى، فيرجع فيقول: يا رّب وجدتها مألى فيقول: 
اذهب فأدخل اجلنة، فيأتيها فيُخيل إليه أنها مألى، فيرجع 
فيقول: يا رب وجدتها مألى، فيقول: اذهب فادخل اجلنة، 
أو  الدنيا، فيقول: تسخر مني  أمثال  فإن لك مثل عشرة 
تضحك مني، وأنت امللك؟ قال الراوي عبد الله بن مسعود: 
فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم � ضحك حتى 

بدت نواجذه، وكان يقول: ذلك أدنى أهل اجلنة منزلة«.
رسولنا  قال  حساب،  بغير  اجلنة  يدخل  من  وهناك 
اجلنة  تلج  زمرة  »أول  عليه وسلم(:  الله  العظيم )صلى 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، ال يبصقون فيها، 
وال ميتخطون وال يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم 
من الذهب والفضة، ومجامرهم األلوة، ورشحهم املسك، 
ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم 
قلب  قلوبهم  تباغض  وال  بينهم  اختالف  ال  احلسن،  من 

رجل واحد، ُيسبِّحون ُبكرة وعشياً«.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أعطيت سبعني 
ألفاً من أمتي يدخلون بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة 
فاستزدت ربي عز  قلب رجل واحد،  قلوبهم على  البدر، 

وجل فزادني مع كل واحد سبعني ألفاً«.
وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم السبعني ألفاً 
األوائل وبنّي عالماتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
والنبي  األمة،  معه  النبي مير  فأخذ  األمم  علّي  »عرضت 
مير معه النفر، والنبي مير معه العشرة، والنبي مير معه 
اخلمسة، والنبي مير وحده، فنظرت فإذا سواد كثير. قال: 
هؤالء أمتك وهؤالء سبعون ألفاً قدامهم ال حساب عليهم 
وال عذاب، قلت: ولم؟ قال: كانوا ال يكتوون، وال يسترقون، 
وال يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، فقام إليه عكاشة بن 
محصن فقال: أدع الله أن يجعلنى منهم، قال: اللهم أجعله 
منهم، ثم قام إليه رجل فقال: أدع الله أن يجعلني منهم، 

قال سبقك بها عكاشة«.
وللجنة أبواب ثمانية قال ربنا: »َهَذا ِذْكرٌ َوإِنَّ لِلُْمتَِّقنَي 
اأْلَْبَواُب« )سورة  لَُّهُم  َفتََّحًة  مُّ َعْدٍن  َجنَّاِت  َمآٍب *  ْسَن  حَلُ

ص، اآليتان: 49 - 50(.
ن ُكلِّ َباٍب *  وقال تعالى: »َواملاَلَِئَكُة َيْدُخلُوَن َعلَيِْهم مِّ
َسالَمٌ َعلَيُْكم مِبَا َصبَْرمُتْ َفنِْعَم ُعْقبَى الدَّاِر« )سورة الرعد، 

اآليتان : 23 � 24(.
نَِّة ُزَمًرا  وقال تعالى: » َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم إِلَى اجْلَ
َحتَّى إَِذا َجاُؤوَها َوُفتَِحْت أَْبَواُبَها َوَقاَل لَُهْم َخَزَنتَُها َساَلمٌ 

َعلَيُْكْم ِطبْتُْم َفاْدُخلُوَها َخالِِديَن« )سورة الزمر، آية: 73(.
وقال صلى الله عليه وسلم: »في اجلنة ثمانية أبواب، 

فيها باب يسمى الريان ال يدخله إال الصائمون«.
وقال صلى الله عليه وسلم: »من قال أشهد أن ال إله 
إال الله وحده ال شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن 
عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مرمي وروح 
منه، وأن اجلنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب 

اجلنة الثمانية شاء«.

أهل السعادة )2/1(

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

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

• ما ُحكم عمليات �لتجميل �لتي تهدف �إىل �َصّد �لوجه، وت�صغري �أو تكبري 
�لثديني وما �إىل ذلك؟

عمليات  وكل  الثديني  وتكبير  األنف  وتصغير  الوجه  شد  عمليات  حُترم   ••
التجميل النسائية التي يراد بها تصغير املرأة، فما بال الرجال وقد تعدَّت إليهم 
هذه العمليات فأصبح الرجل يشد وجهه، ويقشط ويقشر وقد لعن رسول الله 
والواصلة  واملوشومة  والواشمة  واملقشورة  القاشرة  وسلم  عليه  الله  صلى 

واملوصولة.
ناهيك عن أن عمليات تكبيير الثديني خاصة حتقن مبادة »السيليكون« التي 
فى  ولنا  وأورام سرطانية،  أمراض  إلى  فتؤدي  اخلاليا،  بني  تدخل  ما  عادة 
املمثالت الالتي فعلن ذلك ودفعن حياتهن ثمناً للجمال احملرَّم خير دليل، وإذا 
كان الطب قد منع هذه املادة لثبوت ضررها، فالتحرمي من باب أولى وكذلك 
القاشرة التي تعالج وجهها بالورس، أو التي تقشر اجللد، وهى من العمليات 

التي استحدثت وسميت )بالتقشير األزرق( جللد الوجه حتى يعدو شباباً.
والقشر والوشم والتفليج حرام على الرجال والنساء،  والفاعل واملفعول به 

لورود اللعن عليه، مما يدل على حترميه.
إزالته  أمكن  إن  فيه  الدم  النحباس  متنجساً  الفرز  موضع  كان  إن  والوشم 
بالعالج وجب، وإن لم ميكن إال باجلرح، فإن خيف الضرر كالعيب الفاحش لم 

جتب إزالته وجتب التوبة منه، وإن لم يكن هناك ضرر لزم إزالته.
وعلى  العضد  متعددةعلى  بأشكال  وشماً  ُيشكل  احلنّاء  أصبح  وقد  واليوم 
اليدين وعلى الفخذين وعلى الصدر والظهر، فاحلناء وإن كان فى أصله يحل 
استعماله بشكل يشبه الوشم ويبرز العضو إلظهار جماله فاألمر ينقلب إلى 

احلرمة فى االستعمال.
كما أنه قد سرى اليوم التختم بالذهب فى األنف والشفة واللسان، وكم رأيت 
ثقل الذهب املوضوع على األنف واللسان حتى ليشق مكان التختم ويصبح 
متهدالً، وآخر صيحات العصر املاجن أن التختم بالذهب أو الفضة يوضع على 
الّسرة بالقمصان القصيرة حاملة الذهب، ويا له من منظر يؤذي العني ويدمي 
القلب، ناهيك عن احلرمة، وعمليات التختم تسمى فى الفقه )بالوسم( والوسم 
وإن كان أصالً للحيوان من أجل متييزه بهذه العالمة، عن مثله رغم أن ذلك فيه 

تعذيب للحيوان، فماذا عن اإلنسان الذي يسم نفسه بنفسه؟!.
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إشراقات إيمانية

امل�ؤمن يف اجلنة 

ال يحتاج اإىل التحرك 

ل�شيء، واإمنا االأ�شياء 

تتحرك اإليه

»من  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وقال 
أنفق زوجني  في سبيل الله ُنودي في اجلنة يا عبد 
الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصالة ُدعي من 
باب الصالة، ومن كان من أهل اجلهاد دعي من باب 
باب  الصدقة دعي من  أهل  كان من  اجلهاد، ومن 
الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان، قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على 
أحد ُيدعى من تلك من ضرورة، فهل ُيدعى أحد من 
تلك األبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
»َوَع��َد  تعالى:  فيقول  وقصورها،  نعيمها  أما 
تَِها  حَتْ ِمن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت  َوامْلُْؤِمنَاِت  امْلُْؤِمننَِي  اللُّه 
األَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن َطيِّبًَة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن 
الَْعِظيُم«  الَْفْوُز  ُهَو  َذلَِك  أَْكبَُر  اللِّه  َن  مِّ َوِرْضَوانٌ 

)سورة التوبة، اآلية 72(.
ِبالَّتِي  أَْواَلُدُك��م  َواَل  أَْمَوالُُكْم  َوَما   « تعالى:  قال 
ا  َصاحِلً َوَعِمَل  آَمَن  َمْن  إاِلَّ  ُزلَْفى  ِعنَدَنا  ُبُكْم  ُتَقرِّ
ِفي  َوُه��ْم  َعِملُوا  مِبَا  ْعِف  الضِّ َج��َزاء  لَُهْم  َفأُْولَئَِك 

الُْغُرَفاِت آِمنُوَن« )سورة سبأ، آية : 37(.

وقال تعالى: »أُْولَئَِك ُيْجَزْوَن الُْغْرَفَة مِبَا َصبَُروا 
يًَّة َوَساَلًما * َخالِِديَن ِفيَها َحُسنَْت  َوُيلَقَّْوَن ِفيَها حَتِ
ا َوُمَقاًما« )سورة الفرقان، اآليتان 75 � 76(. ُمْستََقّرً

َربَُّهْم لَُهْم ُغَرفٌ  اتََّقْوا  الَِّذيَن  وقال تعالى: »لَِكِن 
تَِها اأْلَْنَهاُر َوْعَد  ِري ِمن حَتْ بْنِيَّةٌ جَتْ ن َفْوِقَها ُغَرفٌ مَّ مِّ

اللَِّه اَل ُيْخلُِف اللَُّه امْلِيَعاَد« )سورة الزمر، آية: 20(.
»ُح��ورٌ  اجل��ن��ة:  خيامة  ف��ي  سبحانه  وق��ول��ه 
يَاِم« إشارة إلى معنى في غاية  ْقُصوَراتٌ ِفي اخْلِ مَّ
إلى  يحتاج  ال  اجلنة  في  املؤمن  أن  وهو  اللطف، 

التحرك لشيء، وإنا األشياء تتحرك إليه، فاملأكول 
منه ويطاف  غير حركة  إليه من  واملشروب يصل 
 � بيوت  في  يكّن  فاحلور  يشتهونه،  مبا  عليهم 
للداللة  للبيوت  املالزمات  النساء  والعرب ميدحون 
على شدة الصيانة، وعند االنتقال إلى املؤمنني في 
املؤمنني  إلى  لالرحتال  بهم  تسير  إرادتهم  وقت 
خيام، وللمؤمنني قصور تنزل احلور من اخليام إلى 
القصور، وقد وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم، 
قصور اجلنة، حني دلنا على صفات بعض قصور 
عليه  الله  النبي صلى  أتى جبريل  فقال:  أصحابه، 
وسلم � فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت 
معها إناء فيه إدم أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتْك 
فاقرأ عليها السالم من ربها ومني وبشّرها ببيت 

في اجلنة من َقَصب، وال صخب فيه وال نصب«.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت 
هذا؟  ملن  فقلت،  قصراً،  أو  داراً  فيها  فرأيت  اجلنة 
فقالوا: لعمر بن اخلطاب، فأردت أن أدخل فذكرت 
غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك 

يغار.



اآلف  من  حقيقي  لتهديد  األرض  تتعرض  هل 
في  خاصة  الفضاء،  في  تسبح  التي  الكويكبات 

املناطق القريبة من هذا الكوكب؟
هذا السؤال أثير من جديد إثر اقتراب كويكبني في 
الثامن والعشرين من شهر مايو املاضي من كوكب 

األرض، بعد أن غادرا مدار القمر.
األمريكية  الفضاء  وكالة  في  ملسؤول  ووفقاً 
ضخماً  كان  وال��ذي  الكويكبني،  أحد  فإن  »ناسا« 
باملقارنة مع الكويكب اآلخر اقترب إلى مسافة تصل 
إلى »32« ألف كيلومتر من األرض، األمر الذي منح 
العلماء فرصة نادرة لدراسته من دون احلاجة إلى 
الكثير من الوقت والتكلفة الالزمة إلطالق مسبار إلى 

الفضاء.
مراقبة  قسم  في  يعمل  الذي  املسؤول  وأضاف 
الكويكبات في »ناسا«: أن الكويكب الذي أطلق عليه 
مّر  أنه  إال  األرض،  من  اقترب   »24 بي  »كي  اسم 

الكويكبات.. خطر ُيهدد األرض
ترجمة: د.ح�صن توفيق

بسالم ومن دون التسبب في أي خطر جتاهها، كما 
 1976 األولى منذ عام  املرة  أن هذه هي  إلى  أشار 
القرب من  بهذا احلجم وبهذا  التي ميّر فيها جسم 
األرض، مما أتاح فرصة نادرة لدراسته، حيث بلغ 

طوله نحو واحد وعشرين متراً.
أما الكويكب الثاني الذي أُطلق عليه: »كي تي 42«، 
بالقرب من  مّر  فقد  أمتار فقط،  وبلغ طوله خمسة 
األرض في اليوم التالي، أي في التاسع والعشرين 
من مايو، حيث اقترب إلى مسافة تتجاوز قليالً أربعة 
عشر ألف كيلومتر من األرض، بينما يبعد القمر عن 

األرض مبسافة تصل إلى 386 ألف كيلومتر.
باألرض،  يصطدم  لم  الكويكب  هذا  أن  ورغ��م 
فإنه حتى في حال اصطدامه  للعلماء،  وفقاً  أنه  إال 
بسطحها فإنه لن يتسبب في أية أخطار لها بسبب 
صغر حجمه، بينما الكويكبات التي ُتشكل خطراً على 
املائة  منها  كل  يتجاوز طول  التي  تلك  هي  األرض 

كان  كلما  الكويكب  متراً، وكلما كبر حجم  وأربعني 
حجم الدمار الذي سيلحق باألرض أكبر.

مواد  عن  عبارة  الكويكبات  أن  املعروف  ومن 
جداً  الصغيرة  الكواكب  بهيئة  تبدو  صلبة  كونية 
املتعذر رؤيتها بالعني املجردة من على سطح األرض 
لصغرها من جهة ولشدة ُبعدها عن األرض من جهة 
أخرى. وتنتشر هذه الكويكبات عادة فيما بني مداري 
مليون  أربعمائة  نحو  ُبعد  على  واملشتري  املريخ 

كيلومتر من الشمس.
وحتى اآلن مت اكتشاف نحو عشرة آالف كويكب 
منها نحو 150 كويكباً ُمحدَّد املدارات بشكل دقيق، 
وتعود   .1801 عام  كويكب  أول  اكتشاف  مت  حيث 
التسمية كويكب إلى األجسام املوجودة في املجموعة 
النظام  خ��ارج  باألجسام  املعرفة  ألن  الشمسية، 
الشمسي كانت ضعيفة في ذلك احلني، أما التفريق 
بني املُذنب والكويكب فتتم من خالل الرؤية، فاملُذنب 

يصاحبه ذيل أو ذنب، أما الكويكب فليس له ذنب.
قد  كويكب   4700 نحو  فإن  الفلك  لعلماء  ووفقاً 
تهدد األرض خاصة الكويكبات الهائمة التي تتمكن 
دخولها  عن  الناجمة  الشديدة  احلرارة  اجتياز  من 
أو  لالنصهار  التعرض  دون  من  اجل��وي  الغالف 
التفتت، إضافة إلى قدرتها على التسبب بأضرار على 

نطاق إقليمي.
وقدرت وكالة »ناسا« أن ارتطام كويكب بحجم 
ُمدَّمر مواز  تأثير  له  باألرض سيكون  متراً  أربعني 
وفي  طن،  ميغا  ثالثة  قوتها  نووية  قنبلة  النفجار 
ارتطام آخر حجمه كيلومتران فإنه سيتسبب  حال 
أنها  إال  عاملي،  مستوى  على  بالغة  بيئية  بأضرار 
طبيعية  كارثة  حدوث  احتماالت  أن  لترجح  عادت 

كهذه ال حتصل سوى مرتني كل مليون سنة.
عن  املاضي  العام  أعلنت  قد  »ن��اس��ا«  وكانت 
مشروع لرصد الكويكبات اخلطرة، والتي يقدر علماء 
الفلك عددها بقرابة 35 ألف كويكب متوسط احلجم 

تهيم قرب األرض، أي على بعد 120 مليون ميل.
قدمتها  التي  احلديثة  الدراسات  اعتمدت  وقد 
باألشعة  املسح  مستكشف  مالحظات  على  »ناسا« 

حتت احلمراء املعروف باسم »وايز«.
»سبيتزر«  تليسكوب  إلى  »واي��ز«  انضم  وقد 
»هيرشل«  وم��رص��د  »لناسا«  التابع  الفضائي 
لرصد  األوروبية  الفضاء  لوكالة  التابع  الفضائي 

الكويكبات واملذنبات املختلفة التي قد تعتبر خطرة.
ووفقاً لهذه الدراسات، فإن العديد من الكويكبات 

في  كويكبني  بني  اصطدام  ح��دوث  نتيجة  نشأت 
»املريخ  كوكبي  ب��ني  ال��واق��ع  الرئيسي  احل���زام 
شظاياهما  تناثر  إلى  أدى  الذي  األمر  واملشتري«، 

واندفاعها باجتاه املدارات القريبة من األرض.
حركة  مراقبة  عن  املسؤول  مينزر  آرني  ويقول 
متيل  التي  الكويكبات  إن  »ناسا«:  في  الكويكبات 
خالل حركتها في الفضاء لالقتراب من األرض متنح 
اخلبراء والعلماء فرصاً ذهبية ليس حالياً فقط، ولكن 
االستكشافات  من  الكثير  إلجراء  القادمة  لألجيال 

املهمة.
ويقول العلماء: إن مستكشف املسح »وايز« الذي 
مت استخدامه للمرة األولى في العام 2009 ساهم في 
واملتابعة،  للمراقبة  اخلاضعة  الكويكبات  عدد  زيادة 
حيث يأملون أن يؤدي استخدام املستكشف اجلديد 
املعروف باسم: »نيو وايز« إلى دعم األبحاث العلمية 

املتعلقة بالكويكبات وما يتعلق بها من أسرار.
في  »واي��ز«  األول  للمستكشف  الفضل  ويعود 
تتحرك  كانت  كويكب  ستمائة  لنحو  صور  التقاط 
مت  كويكباً   135 بينها  من  األرض  من  بالقرب 
اكتشافها للمرة األولى، كما استطاع هذا املستكشف 
املختلفة  األجسام  من  املاليني  حركة  يرصد  أن 

واملجرات البعيدة وحاضنات النجوم.
قدمها  التي  الفوائد  إن  مينزر:  اخلبير  ويقول 
املستكشف »وايز« ال تقدر بثمن، إذ ساعد في البحث 
عن الصخور الفضائية التي تبعد عن الشمس بنحو 
مائتي مليون كيلومتر، وللمقارنة فقط فإن األرض 

تبعد نحو 150 مليون كيلومتر عن الشمس.
أما ما يتعلق باملستكشف الثاني »نيو وايز« فقد 
بيانات  مع  للعلماء  وفرها  التي  البيانات  أسهمت 
»وايز« األول في التعرف على نحو تسعني باملائة من 
الكويكبات الكبيرة نسبياً في احلجم، والتي تتحرك 

بالقرب من األرض.
ال  املكثفة  الكويكبات  مدارات  فإن  عام،  وبشكل 
تشكل حتى اآلن أي خطر على األرض، ولكن اخلطر 
يكمن في مدارات الكويكبات التي تتقاطع مع مدار 
املثال  فعلى سبيل  بعد،  اكتشافها  يتم  ولم  األرض، 
والتي  »أبولو«،  ملجموعة  التابعة  الكويكبات  هناك 
لم يكتشف منها سوى نحو 10٪ فقط، حيث ُيقّدر 
قد  منها  قطعة صغيرة  آالف  عشرة  وجود  العلماء 
يقل قطر كل منها عن الكيلومتر الواحد، والتي ُتشكل 
في  خطورتها  وتكمن  األرض،  على  حقيقياً  خطراً 
اكتشافها  الصعب  من  يصبح  حيث  حجمها،  صغر 
باملنظار وتصبح قريبة من األرض، مما يجعلها ال 
تترك مجاالً لالستعداد لضربها بالصواريخ النووية.

بقطر  صغيراً  كويكباً  أن  للعجب  املثير  ومن   
إلى تدمير  كيلومتر قد يؤدي سقوطه على األرض 
اجلزيرة  شبه  مساحة  تقارب  مبساحة  منها  جزء 
البشر،  الكثير من  نفسه  الوقت  ويقتل في  العربية، 
شدة  في  تكمن  الكويكبات  هذه  خطورة  أن  كما 
الضربة، باإلضافة إلى الغبار الناشيء عنها، والذي 
أشهر  إلى  متتد  لفترة  الشمس  ضوء  يحجب  قد 

طويلة، مما يتسبب في موت النباتات واحليوانات.

علوم و تكنولوجيا
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اأجب عن مرادف ومعاين الكلمات

 حول مركز الدائرة اقراأ كلمة مطلوب معرفتها.

المثمن

1- ضمير منفصل
2- عطل طارئ

3- مضني
4- صفح

5- فقرة
6- ناقوس

7- رشد
8- برهان

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

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

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

سودكو

تراثيات..
يقول اجلاحظ: مررت مبعلم صبيان وعنده عصا طويلة وعصا قصيرة وصوجلان أو كرة وطبل 
وبوق. فقلت: ما هذا كله: قال: عندي صبية مشاغبون أقول ألحدهم أقرأ لوحك فيصِفّر لي بصوت 
منكر فأضربه بالعصا القصيرة.. فيتأخر فأضربه بالعصا الطويلة.. فيفر من بني يدي.. فأضع 
الكرة في الصوجلان وأقذفه بها. فيقوم نحوي الصغار كلهم باأللواح فال أستطيع لهم رداً وال أملك 
إال أن أجعل الطبل في عنقي والبوق في فمي فأضرب الطبل وانفخ في البوق فيسمع ذلك أهل الدرب 

فيسارعون إليَّ ليخلصوني!!.

ابتسم.. 
> سألت الزوجة زوجها اجلزار:

- إذا رزقنا الله بابنتني ماذا نسميهما؟
- الزوج: نسمي األولى كيلوباترا والثانية كيلو حلمة!

> الزوجة: سأضحي بنصف عمري إذا اشتريت لي سيارة.
الزوج: إذن سأشتري لك سيارتني!!

> مرض أحد أعضاء مجلس النواب فأرسل له زمالؤه برقية جاء فيها:
)أعضاء املجلس يتمنون لك الشفاء ب� 228 صوتاً مقابل 38 وامتناع 15 عن التصويت(!!

   لسان الحكمة..
> عمل اإلنسان البد وأن يعود عليه دنيا وآخرة.

> أنت ال حتب أن يهضمك غيرك فال تهضم حقوقهم.
> أوسع العلماء شهادة على الناس: انطقهم عنهم، وأعدلهم فيهم.

عمودي

1- شهادة جامعية - دولة خليجية.
2- لقب إجنليزي رفيع- من احليوانات 

- ظاهرة بحرية.
3- من أنواع الشجر - نهرب.

4- مل الشيء- قنوط.
5- مناص - يراع - خشب النار.

قدمية-  عربية  مملكة  العني-  ماء   -6
كل.

7- من علوم احلساب - إعداد الطعام.
8- مادة الصقة- مجموعات.

9- أدرك - مادة النسيج- صحراوي.
اسم  للتحلية-  م��ادة  طريق-   -10

محصول.
11- تعّود- من الكواكب.

12- من الكواكب - دولة عربية.

الكلمات المتقاطعة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �صامل

5 3 1

6 4 3 7

7 5 9 8

7 3 5

3 5 7 2

5 2 7 6

6 3 2

4 1 6 8 5

9 8
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نزهة

اأفقي

القرآن  سور  من  نصب-  حرف   -1
الكرمي- اجتاه.

2- عملية حسابية- جنيع.
جزيرة  اجللد-  صبغ   - حاجز   -3

إماراتية.
مضيء-  كوكب   - مائية  طيور   -4

آالت موسيقى الشرطة.
5- صوت الضفدع- مواد متوينية - 

ثمر النخيل.
روى  الصنع-  روس��ي  ص��اروخ   -6

احلكاية.
7- أبو البشر- سهر.

8- حلد- ورد عطري- مخبأ سري.
9- أقبل - يدوس- خوف.

10- من األسنان- دفن حتت التراب.
11- روح - علن.

12- ظلم - واضح - دفن حياً.
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عزيزي القارئ..اشترك في مسابقة املعلومات العامة عن إمارة أبوظبي
 لفرصة ربح قسائم مجانية إلقامة شخصني في أبوظبي بفندق One to One املميز. 

 اإلسم:  ................................................................ 
 العنوان:  .............................................................. 
الهاتف: ...............................................................
اجلواب:   ...............................................................

 ترسل اإلجابة الصحيحة إلى العنوان التالي: وزارة الداخلية – مجلة 999 – أبوظبي ص.ب. 38999
اإلجابة الواردة على غير الكوبون األصلي لن يعتد بها / أقصى موعد إلستالم اجلائزة شهر من تاريخ نشر أسماء الفائزين.

ما هو اإلسم القدمي إلمارة أبوظبي ؟

سؤال المسابقة
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ما هي
مشكلتك؟

هذا الباب هو خدمة تقدمها »999« 

لقرائها الذين لديهم اأ�شئلة اأو 

ت�شاوؤالت عن اجلوانب النف�شية التي 

ميرون فيها وكذلك لتثقيف القارئ 

باجلوانب النف�شية

 للحياة االأُ�شرية والعملية.

اإعداد: اأمرية الرئي�صي

وردتنا ِعدة تساؤالت 
من بعض أولياء األمور 
في الدولة حول كيفية 
التعامل مع أطفالهم 
املوهوبن؟ 
وكيف يتم اكتشاف 
الطفل املوهوب وما هي 
صفاته وعالماته؟.
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توجهنا بهذه التساؤالت املتشعبة إلى الدكتور 
سعد الرفاعي أخصائي نفسي في إدارة اخلدمات 
الطبية بشرطة أبوظبي الذي قال: إن سنوات الطفل 
األولى منذ الوالدة وحتى سن اخلامسة هي أهم 
سنوات العمر التي يتطور فيها ذكاء الطفل، ولذلك 
على الوالدين أن يقوموا بتنمية القدرة اللغوية للطفل 
من خالل التحدث معه، ودعوته للقراءة والكتابة، 
عة لقدراته العقلية، دافعة إياه  وانتقاء األلعاب املشجِّ
إلى تفسير األمور تفسيراً منطقياً كما في بعض 
األلعاب احلسابية التي تنّمي التفكير املنطقي عند 
األطفال، وإعطاء الطفل الفرصة للتعبير عن نفسه 
من خالل الرسم اخليالي، واستكشاف اجتاهه في 
أي من هذه النواحي وتشجيعه في االجتاه الذي 
يهواه ويبدي فيه ميالً من تلقاء نفسه، وتشجيعه 
على القيام باألنشطة التي تشجع حاجاته العلمية 
يكون  ما  عادة  الطفل  ألن  املجهول،  واستكشاف 
وأدوات  ظواهر  من  به  يحيط  مبا  التساؤل  كثير 
ومعدات، وتشجيعه إلبراز طاقاته الرياضية )ممكن 
معرفة ذلك في السنوات األولى من خالل نوعية 
اللعبة التي ُتلفت انتباهه في التلفزيون أو حديثه 
عن رياضة معينة في املدرسة(، وتشجيعه إلبراز 
الكتشاف  والتصنيعية  والعلمية  العملية  طاقاته 
موهبته ) كثير من األطفال يكسرون ألعابهم فقط 
الكتشاف ما يوجد داخل هذه األلعاب وكيف تتكلم 
أو تسير أو تعمل وجتد بعضهم يقومون مبحاولة 

جتميعها من جديد لتعمل مرة أخرى(.
فعليهما  طفلهما  موهبة  الوالدان  اكتشف  وإذا 
اتباع أساليب املعاملة )الوالدية السوية(، من خالل 
تفّهم ُمشكالت األبناء، ومساعدتهم، والتقرب منهم، 
وإشباع حاجاتهم، وتوفير البيئة الصحية املناسبة 
العلمي  املناخ  وإيجاد  واجلسمي،  العقلي  لنموهم 
في املنزل وتوفير متطلباته، وتشجيع األبناء على 
اإلبداع وفق قدراتهم وميولهم وإمكاناتهم من دون 
ضغوط، وتنمية الثقة بالنفس لديهم، وتشجيعهم 
وتعزيز  معنوياتهم،  من  والرفع  املثابرة،  على 
شعورهم اإليجابي نحو ذاتهم، فقد كشف العديد 
الدراسات أن الشعور بالدونية أحد األسباب  من 

التي تعوق تقدم املوهوبني واملتفوقني عقلياً.

متى يكون الطفل موهوبً�؟

ذكائه  نسبة  كانت  إذا  موهوباً  الطفل  ويعتبر 
التعرف  ميكن  حيث  ملحوظ،  بشكل  مرتفعة 
املجاالت،  جميع  في  مليولهم  تبعاً  املوهوبني  على 
وللموهوبني صفات وخصائص سلوكية تظهر في 

املجاالت اآلتية:
1- في مجال التعلم: حيث ميتلك حصيلة لغوية 
ومصطلحات تفوق مستوى عمره، وميتلك حصيلة 

أنا مبدع... 
فمن يأخذ بيدي؟

كبيرة من املعلومات عن مواضيع شتى، وسريع 
ومحلل  البصيرة  ونافذ  الذاكرة،  وقوي  البديهة 
للوقائع، ومتوقع للنتائج، وكثير األسئلة عن كيفية 
األنظمة  ببعض  وملم  وحيثياتها،  األشياء  حدوث 
وضع  على  تساعده  التي  والقوانني  والقواعد 
املالحظة،  وحاد  النتائج،  واستخالص  التعاميم 
القراءة  وكثير  زواي��ا،  عدة  من  األشياء  وي��رى 

واملطالعة ملواضيع تفوق مستوى عمره.
2- في مجال الدافعية: حيث يسعى إلى إتقان أي 
عمل يوكل إليه وينفذه بدقة، وينزعج من األعمال 
الروتينية، ويحب تنظيم األشياء والعيش بطريقة 
منظمة، وغالباً ما يتصف باحلزم واملغامرة، ويهتم 
بأمور الكبار التي ال يبدي غيره ممن هو في سنه 
ويراجع  عمله  إمتام  إلى  بها، ويسعى  اهتمام  أي 
نفسه وعمله قبل تسليم العمل، ومييز بني الصواب 

واخلطأ، واحلسن والسيئ.
ُمّحباً  يكون  حيث  اإلب���داع:  مجال  في   -3
لالستطالع، يسأل عن كل شيء حوله وباستمرار، 
ملشكالت ومسائل متعددة،  وحلوالً  أفكاراً  ويقدم 
وميلك  النقد،  يخشى  وال  بجرأة  رأيه  عن  ويعبر 
إلى  ومييل  بالذكاء،  إجاباته  وتتسم  اخليال  سعة 
اكتشاف األشياء الغامضة، ويتمتع بروح الدعابة 
والتعاليل  التحاليل  في  ويدقق  والفكاهة،  والنكتة 
البناء، ولديه إحساس  بالنقد  قبولها، ويتميز  قبل 
القيادة:  مجال  في  رابعاً  للجمال،  وذواق  فني 
ولديه  بكفاءة،  املسئوليات  الطفل  يتحّمل  حيث 
التحدث  في  باجلرأة  ويتصف  بنفسه،  كبيرة  ثقة 
عن  ويعبِّر  زمالئه،  بني  ومحبوب  اجلمهور،  أمام 
ما يدور في خاطره بوضوح، ويتمتع باملرونة في 
التفكير، واجتماعي وال يفضل العزلة، ويشارك في 
العديد من األنشطة املدرسية االجتماعية، وينسجم 

بسهولة مع اآلخرين في العمل اجلماعي.

كيف اكت�صف ذلك؟

هذه الصفات واخلصائص ال تظهر كلها مجتمعة 
في الطفل املوهوب، وعلى الوالدين مالحظتها في 

املنزل أثناء اللعب، وممارسة الهوايات، واألنشطة 
مالحظتها  للمعلمني  وميكن  األسرية،  االجتماعية 
واألنشطة  ال��دراس��ي  اليوم  أثناء  املدرسة  في 
تكررت  ما  وإذا  املدرسة،  وخارج  داخل  املختلفة 
بعض السلوكيات في مجال من املجاالت السابقة 
أو  الوالدين  من  باألطفال  احمليطني  على  يجب 
املعلمني أن يعملوا على مساعدتهم وتوجيههم في 

اكتشاف قدراتهم وتنميتها وتعزيزها.

وم�ذا اأفعل؟

الكتب  توفير  من  البد  املوهوب  ولتشجيع 
املفيدة واملتخصصة في تلك املوهبة،  واملجالت 
اآللي  احلاسب  وأشرطة  الهادفة،  واألل��ع��اب 
وميوله،  هواياته  ممارسة  للطفل  تتيح  التي 
وتساعده على التعبير عن قدراته ومواهبه التي 
ال تستجيب لها برامج املدرسة العادية بالنسبة 

جلميع املواهب.

من جهته، ينصح األخصائي االجتماعي عبد 
للعناية  ب�10 نصائح  الله خميس اآلباء واملربني 

باألبناء املوهوبني وهي:
تعبيرات  على  الفنية  آرائهم  فرض  عدم   -1

األطفال.
2- منحهم حرية التعبير.

وإثارة خيالهم،  احملاولة،  على  3- تشجيعهم 
وشد انتباههم لألمور الفنية، ملا لها من تأثير على 

نوهم العقلي والنفسي.
4- إعطاء األبناء احلرية الكاملة في اكتشاف 

عاملهم.
األنشطة  ممارسة  في  قراراتهم  اتخاذ   -5

بأنفسهم من دون تدخل من الكبار.
6- البعد عن التدليل الزائد، واحلماية الزائدة.

7- توفير االستقاللية في ممارسة األنشطة 
طاقات  تغيير  على  ذلك  يساعد  حيث  املختلفة، 

الطفل االبتكارية.
8- االبتعاد عن تأنيب األطفال، ولومهم على 

إبداعاتهم اخلاطئة.
9- التعامل مع أسئلة وخيال األطفال باحترام.

10- إظهار االهتمام مبا يقدمون ويطرحون 
إحساسهم  تنمية  ألج��ل  حوله،  ويتساءلون 
بالتذوق اجلمالي من خالل توجيه انتباههم إلى 

ما في املدرسة والشارع أو في األماكن العامة.

10 نصائح

د. سعد الرفاعي عبد الله خميس محمد
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ضيق التنفس هو اإلحساس بتعب وضيق عند التنفس، أو الشعور بصعوبة 
التنفس، وضيق التنفس َعَرضٌ له أسباب مختلفة غالباً ما تتعلّق بأمراض الرئة 
أو القلب، ولكنها قد تتعلق باختالل في الشعور بنقص األوكسجني أو الهواء أو 

حتى انخفاض هيموجلوبني الدم. 
ويبقى ضيق التنفس شعوراً شخصياً ال ميكن التحقق منه موضوعياً في 
اإلكلينيكي  الفحص  مثل:  عليه  تدل  واضحة  أدلة  هناك  أن  إال  احلاالت،  كافة 
وفحص مدى التشبّع األوكسجيني، ومالحظة ازرقاق املريض، ومراقبة سرعة 

تنفسه أو مالحظة املشقة املرافقة للتنفس.
وحول كيفية عالج هذا املرض، قال الدكتور أحمد معروف أخصائي الباطنية 
في »إدارة اخلدمات الطبية« في شرطة أبوظبي إن ذلك يتم عن طريق  تشخيص 
املرض الكامن وراء ضيق التنفس، ومن ثم إزالة أسبابه، وميكن أيضاً عالجه 
يتطلب  ورمبا  الهوائية،  الُشعب  ُموسعات  وأدوية  األوكسجني  بإعطاء  َعَرضياً 
التنفس  آالت  باستخدام  واخلطيرة  املستعصية  التنفس  ضيق  حاالت  عالج 

الصناعي أو التدخل اجلراحي.
  

لل�صيق درج�ت  

التنفس«  إلى درجات  أنه يتم تقسيم »ضيق  إلى  الدكتور معروف  وأشار 
تصنف مدى حّدته إلى أربع درجات:. الدرجة األولى: ضيق التنفس عند بذل 
جهد كبير: )مثل صعود املرتفعات، صعود الساللم للطوابق العليا، حمل األوزان 
الثقيلة... الخ(، والدرجة الثانية: ضيق التنفس عند بذل جهد عادي )مثل املشي 
في السهل أو الساحات املستوية، حمل األوزان اخلفيفة... إلخ(، والدرجة الثالثة: 
ضيق التنفس عند بذل جهد قليل )مثل ارتداء املالبس، التحرك داخل املنزل... 
إلخ(، والدرجة الرابعة: ضيق التنفس بدون بذل جهد، أي في أوضاع الراحة، 
ومن ذلك »ضيق التنفس أثناء التحدث« بحيث ال ُيكمل املصاب جملته دون أن 

يقطع كالمه للتنفس؛ وُيدعى ذلك أيضاً بضيق التنفس التحدثي.
أما عن أسباب ضيق التنفس، فقال الدكتور معروف: إن التشخيص التفريقي 

صحة

الدكتور أحمد معروف

اإعداد: اأمرية الرئي�صي

ضيق التنفس.. 
أسبابه كثيرة وعالجه عاجل جدًا

1- ما هو مر�س �صل�س �لبول؟
قدرة  على  السيطرة  فقدان  فيها  يحصل  حالة  البول  - سلس 
أن  إما  وبالتالي  إرادية،  بطريقة  البول  إخراج  ضبط  في  التحكم 
يخرج البول بطريقة ال إرادية أو أن يضطر املرء إلى التردد على 

احلمام للتبول دونا حاجة. 

2- ما �أعر��س مر�س �صل�س �لبول؟
- خروجه على املالبس أو في الطريق إلى احلمام للتبول.

 
3- وما �أنو�عه؟

املثانة ذات قوة  تقفل فتحة  التي  العضالت  األول: حينما تكون  النوع 
ضعيفة، فإن البول يخرج ال إرادياً في حاالت مثل: الضحك أو العطس أو 
السعال أو حمل أشياء ثقيلة أو خالل العملية اجلنسية، أي احلاالت التي 
يرتفع فيها الضغط داخل جتويف البطن واحلوض، ويسمى هذا النوع من 

السلس ب� »سلس التوتر« .
بتكرار  املرء  املثانة نشطة جداً، يشعر  تكون عضالت  الثاني: حينما  النوع 
الرغبة في التبول على الرغم من وجود كميات قليلة من البول في املثانة، ويسمى 

هذا النوع من السلس ب� »سلس الرغبة امللحة«   في حاالت »املثانة النشطة«.

4- ما �أ�صباب �ملر�س؟
> عدوى املسالك البولية.  > تهيج أو عدوى املهبل.   > إمساك شديد.

> اآلثار اجلانبية لبعض األدوية، مثال لذلك )أقراص املاء(، وهى التي 

ومن  املثانة،  إلى  اجلسم  في  املتورمة  املناطق  من  السوائل  بنقل  تقوم 
املثانة قد امتألت بسرعة على غير املعتاد،  هنا يحدث تسرب للبول، ألن 
باإلضافة إلى املهدئات، واألدوية الباسطة للعضالت ومضادات الهستامني 

وأيضاً مضادات االكتئاب. 
كالقهوة  املشروبات  بعض  الكافيني،  م��واد  تناول  من  اإلك��ث��ار   <

والكوال، وأيضاً بعض األطعمة كالشيكوالتة وما لها من تأثير في إدرار 
للبول، وميكن أن تسبب  مشاكل املثانة لدى بعض الناس.

> ضعف العضالت احلاملة للمثانة.

> ضعف املثانة نفسها.       > النشاط الزائد لعضالت املثانة.

> انسداد في مجرى البول.  > خلل في هرمونات املرأة.

> االضطرابات العصبية.     > تقيد احلركة.

> السكتة الدماغية.              > الضعف اإلدراكي )مثل مرض الزهامير(.

5- كيف ميكن عالج مر�س �صل�س �لبول؟
وتأخيرها  التبول  فترات  وتطويل  املثانة،  بتمرين  السلوكي:  العالج   -
كل فترة حتى تتعود املثانة على استيعاب كمية أكبر من البول. واستخدام 
تقوية  على  قاعدة احلوض، وهي تساعد  كيغل: وتسمى متارين  متارين 

العضالت التي تدعم املثانة، والرحم.
- العالج الدوائي: ميكن أن يتكون من :حتفيز كهربائي، حيث توضع 
مساري كهربائية صغيرة إما في املهبل أو في املستقيم، وتنتج املساري 
وهذا  واإلحليل،  احلوض  في عضالت  انقباضاً  تسبب  كهربائية  نبضات 
أيضاً  وهناك  امللح،  السلس  تقليل حصول  في  ويساعد  العضالت  ُيقوي 
عدة أدوية تعالج السلس، مثل: »أوكسيبيوتينني«، و»التولتيرودين«، وهي 
مثل  املثانة  تشنج  تعالج  أخرى  أدوي��ة  وهناك  السلس،  لعالج  مصممة 

»البروبانتيلني«. »والديسيكلومني«.

سلس البول

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com

ب
�ا

ج
و
ل 
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من  فكثير  عديدة،  أسباباً  يشمل  التنفس  لضيق 
احلاالت املرضية تؤدي للشعور بضيق التنفس 
من  أو  التنفس،  بعملية  إما  إضرارها  خالل  من 
نفسه،  التنفس  تنظيم  بآلية  اإلض���رار  خ��الل 
الرئة،  أم���راض  املرضية:  احل���االت  ه��ذه  م��ن 
وأمراض  الرئوي،  الشريان  انسداد  وأم��راض 
واختالالت  القلب،  وأمراض  التنفسية،  املجاري 
العضلية  واالخ��ت��الالت  واالستقالب،  ال���دم 
والسمنة  احلاجز،  احلجاب  وإعاقات  والعصبية، 

واالضطرابات النفسية.

عالج �صيق التنف�س

السبب  معرفة  من  البد  أنه  معروف   الدكتور  ذكر  التنفس،  ولعالج ضيق 
العديد من األمراض  أن  إذ  مهم،  أمرٌ  النفس وإزالته، وهذا  الكامن وراء ضيق 
القلب  أمراض  مثل  املريض  حياًة  على  خطراً  تشكل  التنفس  لضيق  املسببة 
وانسداد الشريان الرئوي، أو حساسية  الصدر أو االلتهابات الرئوية،ويتطلب 
ذلك  تشخيصاً دقيقاً من الطبيب وإعطاء العالج املناسب فوراً. ومنها ما ميكن 
لألطفال،  التنفسية  املجاري  من  الغريب  اجلسم  إزالة  مثل:  الفور  على  عالجه 
الفوري  العالج  إلى  يحتاج  خطيراً  َعَرضاً  التنفس  ضيق  يعتبر  عام  وبشكل 
ويتطلب في كثير من األحيان اإلدخال الفوري للمستشفى. وفى بعض األحيان 
توقف  ومتالزمة  املريء  وارجت��اع  األنف  أمراض  مع  التنفس  ضيق  يتشابه 
التشخيص حيث  في  الطبيب أن يكون دقيقاً  النومي، لذلك يجب على  التنفس 

يختلف العالج باختالف التشخيص.
وأضاف: أحياناً نلجأ إلى العالج اجلراحي، فبمجرد إزالة الزوائد داخل األنف 
أو اللوزتني أو اللحمية من املجاري التنفسية ينتهي األمر، وأحياناً جُترى جراحة 
عادية أو بالليزر لتقليل حجم اللهاة ونزع الزوائد، وأحياناً بالكي البارد بواسطة 

إبرة معينة وهي عبارة عن عدة جلسات ُتقلّص حجم األنسجة أيضاً. 
هناك  إن  معروف:  الدكتور  قال  النوم  أثناء  التنفس  حاالت ضيق  وحول  
عالجاً بواسطة قناع صغير ُيثبت على األنف ميده باألكسجني من جهاز يوضع 
حتت الوسادة)غير مريح لبعض الناس(، وهناك أيضاً جهاز بالستيكي ُيحّرك 
الفك لألمام )لم يدرس تأثيره على املدى البعيد(، وكذلك هناك حقن مبادة داخل 
احلنجرة لتقليل حجم اخلاليا )يسمونه لقاح الشخير، وُيعطى  ويكرر سنوياً 

ولم تدرس آثاره على املدى البعيد(.
ن حالتهم،  وأحياناً مبجرد تخفيض الوزن بنسبة 10 % لدى املصابني تتحسَّ
وبالنسبة للمدخنني البد من التوّقف، ألن التدخني ُيهيِّج غشاء األنف واحلنجرة 
النوم،  أثناء  احلنجرة  عضالت  ترخي  اخلمرة  ألن  مثلهم،  اخلمر  وشاربي 
ومتناولي املنومات ألنها أيضا ترخي عضالت احلنجرة، كذلك يجب عدم النوم 

على الظهر. 



الناجح  اختتامها  الصحية )صحة( عن  للخدمات  أبوظبي  أعلنت رشكة 

والكوارث  الطوارئ  حاالت  إدارة  مجال  يف  املتقدم  الدرايس  للربنامج 

الطبّية. وشهد الربنامج حضوراً كبرياً ملختلف املوظفني واملسؤولني كافة 

الربنامج  األطراف املعنيني بربامج اإلدارة واالستجابة للكوارث. واشتمل 

عىل أنشطة مختلفة يف املوقع وعرب اإلنرتنت، هدفت إىل تطوير قدرات 

املشاركني وكفاءاتهم. ويعد ADMC  برنامجاً معرتفاً به من قبل إدارة 

التعليم الطبي والتطوير املهني يف هيئة الصحة – أبوظبي، وتم منحه 

ME/CPD 29  ساعة معتمدة.

الربنامج  هذا  يف  اإلمارتيني  املواطنني  إلرشاك  املتوقّعة  النسبة  وكانت 

تبلغ حوايل %40، ولكن  يف ارشاك املواطنني لتصل نسبة املشاركني من 

الرعاية  مجال  يف  مشاركاً   75 ما مجموعه  بني  من   48٪ اىل  املواطنيني 

إلدارة  الوطنية  الهيئة  مثل  املعنية  الجهات  ترشيح  و تم  الصحية. 

الطوارئ واألزمات، هيئة الصحة، ومرشحني من إسعاف رشطة    أبوظبي  

لحضور دورة متقدمة من قبل رؤسائهم بناًء عىل أدائهم يف برنامج إدارة 

الكوارث األساسية الذي أختتم يف فرباير املايض.

األولويات  إحدى  الدولة  سكان  سالمة  »تعد   : الكتبي  خليفة  وقال 

األساسية لرشكة )صحة(، ولذا فإن تأسيس بنية تحتية تحسن االستجابة 

لحاالت تفيش األمراض والكوارث الطبيعية هو أحد أبرز عوامل ضامن 

الخربات رشط  وتحسني  البرشي  املال  رأس  تنمية  وتعد  السالمة.  هذه 

برامج  تهدف  هنا  ومن  بفعالية،  وإدارتها  للكوارث  للتصدي  رئييس 

صحةللتدريب األساس واملتقدم والقيادي ودورة املدربني يليها التدريب 

امليداين املوسع اىل تقديم املعرفة والتقنيات والوسائط والحلول الالزمة 

االسرتاتيجية  لوضع  الكوارث  وطب  االسعافية  باملنظومة  للمعنني 

يحقق  مبا  الفعيل  التنفيذ  ضمن  العالقة  ذات  القطاعات  بني  املشرتكة 

تضافر الجهود والعمل املشرتك.«

وتفاعل  املشاركني خالل الربنامج التدريبي عىل نحو شامل مع التقنيات، 

واألدوار واملسؤوليات، والرتيب العميل وبرامج املحاكاة يف مجال إدارة 

التطبيق  قيد  املكتسبة  املعرفة  وضع  عىل  قدرتهم  عزز  ما  الكوارث، 

العميل كام اتقان مراحل التخطيط والتأهب واالستجابة للكوارث وصوال 

ملرحلة استعادة األوضاع يف حاالت وقوع الكوارث، وذلكبطريقة علمية 

مثبة وفق نظم معيارية تضمن أفضل استجابة وتحقيق اعىل درجات 

السالمة تضمنها املهنية والفعالية وتضافر الجهود املنهجي والفعال.

سلسلة  يف  خطوة  أحدث   ADMC املتقدم  التدريبي  الربنامج  ويعترب 

الربامج التدريبية التي بدأت مع برنامج إدارة الطوارئ األساسية والكوارث 

الطبية، BDMC، وذلك ضمن برنامج التعليم األكادميي من قبل األكادميية األوروبية EMDM. وقد 

 ، اإلنرتنت  عرب  كامل  تعليمي  برنامج  كأول  ظبي،  أبو  بامارة   BDMC الدرايس  الربنامج  اعتامد  تم 

أبوظبي.  وقد تجاوز  الصحة يف  وذلك  مبجموع 12 ساعة معتمدة CME / CPD  من قبل هيئة 

مرشوع تطوير القدرات والجاهزية بصحة 
إلدارة الطوارىء والكوارث

ضمن برنامج صحة األكادميي2012 وبالتعاون مع األكادميية األوروبية الدارة الطوارء 
وطب الكوارث  »EMDM« يهدف لتوفري تدريباً نوعيا ومتكامال عىل ادارة الكوارث 

ضمن خطط التطوير لرفع الجاهزية واالستعداد واستجابة وتعزيز القدرات 

عدد املتدربني للتدريب األسايس التوقعات مع تسجيل 

التدريب منهم  تاريخه استكمل  2100  متدرباً حتى 

الصحة  وقد شمل موظفني من هيئة  متدرب،   1900

يف أبو ظبي، والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 

يف أبو ظبي وطريان الشارقة، والهالل األحمر، وإسعاف 

رشطة أبو ظبي، ساند، وتكاتف، والدفاع املدين، ورشكة 

صحة املقر الرئييس وكافة املرافق واملنشآت التابعة لها 

تجاه تعزيز ثقافة الجاهزية واالستعداد.

الكوارث  إدارة  يف  صحة  رشكة  تدريب  واشتمل 

إدارة  مجال  يف  املوظفني  لكبار  تنفيذي  برنامج  عىل 

االنتهاء  معتمد.  ومبجرد  مدرب  ودورات  الكوارث، 

بااللتحاق يف  املشاركون  التدريبات، سيقوم  كافة  من 

العام  من  أكتوبر  يف    ›RFSEx‹ كامل  ميداين  مترين 

2012، والذي سيتيح للمشاركني فرصة فريدة ملامرسة 

سيناريو  يف  حديثا  املكتسبة  وكفاءاتهم  معارفهم 

حقيقي. وسيسلط التقرير الرسمي الضوء عىل فعالية 

النظم الحالية التي تم تطويرها مؤخرا وذلك بالتعاون 

إدارة  مجال  يف  املعنيني  الرشكاء  كافة  مع  والتنسيق 

مسؤوليات  اطار  ضمن  ظبي  أبو  امارة  يف  الكوارث 

ومهام واضح ودقيق.

التدريبية  الورشات  »سيتبع  الكتبي  خليفة  »وأختتم 

الكوارث،  إدارة  مجال  يف  للمشاركني  حقيقي  مترين 

خالل  تعلموه  مام  العملية  االستفادة  بهدف  وذلك 

عىل  الفعل  ردود  تقرير  يتبعه  ذلك  وبعد  التدريب، 

للكوارث.  لالستجابة  العمل  خطط  وفعالية  استعداد 

وقد وضعت صحة أولوية للعمل مع أصحاب املصلحة 

ملواجهة  التأهب  درجات  أقىص  لضامن  والرشكاء 

الكوارث، وذلك من أجل سالمة ورفاهية املجتمع.«

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال ب:

سالمة املزروعي

مدير التسويق املؤسيس

smazrouei@seha.ae :بريد الكرتوين

رشكة أبو ظبي للخدمات الصحية )صحة( يف سطور:

تعد رشكة أبو ظبي للخدمات الصحية )صحة( رشكة مساهمة عامة مستقلة تأسست بهدف إدارة وتطوير 

األنشطة العالجية يف املستشفيات والعيادات العامة يف إمارة أبو ظبي. وتلتزم رشكة )صحة( بالحفاظ عىل 

دورها الريادي بثبات من أجل توفري خدمات رعاية صحية عالية الجودة، ويف متناول الجميع، وذات كلفة 

معقولة بالنسبة للمجتمع املحيل واإلقليمي وذلك بأسلوب يضمن تعزيز الشعور باملسؤولية تجاه املجتمع 

ويؤمن قدرة األفراد عىل تحمل تكاليف هذه الخدمات الصحية التي تتامىش مع أرقى املعايري الدولية. 

ومتتلك )صحة( وتدير 12 مستشفى تضم نحو 2,644 رسيراً مرخصاً، وأكرث من 62 مركزاً للخدمات العالجية 

الخارجية واألولية، والرعاية املستعجلة، إضافة إىل بنيك دم. وتعد رشكة )صحة( واحدة من أكرب مزودي 

خدمات الرعاية الصحية املتكاملة يف منطقة الرشق األوسط بفضل شبكة موظفيها التي تضم أكرث من 17,000 

طبيب، وممرضة، ومساعد طبي وإداري. كام دخلت )صحة( برشاكات عديدة مع عدد من كربى مؤسسات 

الرعاية الصحية املعروفة عاملياً والقادرة عىل توفري خيارات مختلفة من أنظمة العناية الصحية الراقية بالنسبة 

للمقيمني يف إمارة أبو ظبي. وتضم هذه املؤسسات الصحية العاملية جونز هوبكينز ميدسني، وكليفالند كلينك، 

وفاميد، وجامعة فيينا الطبية و فريزينيوس ميديكال كري.

www.seha.ae : ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين

نبذة عن مستشفى العني:
يعترب مستشفى العني، مستشفى عايل التخصص لخدمة الحاالت التي تحتاج للمعالجة يف أقسام العناية الفائقة 

والطوارىء، ويضم 412 رسيراً و أكرث من 42 قسامً طبياً متخصصاً وثالثة مراكز طبية عائلية، ويعمل فيه 320 

طبيباً و2000 موظف. وتخدم غرفة طوارئ املستشفى سكان العني وإمارة أبوظبي عىل مدار الساعة.

يستقبل املستشفى يومياً نحو 400 مريض يف غرفة الطوارىء التابعة للمستشفى، بينام تستقبل العيادات 

التخصصية واملراكز الطبية العائلية التابعة للمستشفى أكرث من 350 ألف مريض سنوياً.

 مستشفى العني هو جزء من النظام الصحي التابع لصحة، والتي متلكه وتشغله رشكة أبوظبي 

للخدمات الصحية )صحة(.

ويلتزم مستشفى العني بتزويد املجتمع املحيل بأرقى خدمات الرعاية الصحية، يف أجواء آمنة وغاية يف العناية 

والخصوصية، وفق أرقى املعايري األوروبية والعاملية ومبا يواكب تطلعات سكان العني ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

وتتوىل حالياً مجموعة »فاميد« األوروبية الرائدة إلدارة املستشفيات بالرشاكة مع جامعة فيينا الطبية إدارة 

مستشفى العني، واللتان تعتربان من أبرز مؤسسات خدمات الرعاية الصحية يف أوروبا، إضافة إىل ذلك، يتمتع 

املستشفى بعالقات تعاون طويلة األمد مع كلية الطب والعلوم الصحية يف جامعة اإلمارات بالعني.

مستشفى العني..املرىض أوالً:
تعترب خدمة مرضانا يف طليعة اولويات مستشفى العني وذلك من خالل تقديم أعىل مستوى من الخدمات 

والرعاية الطبية املمكنة التي تلبي أو تتجاوز املعايري الدولية املتبعة. 

ويتمتع املستشفى بعالقات تعاون طويلة مع كلية العلوم الطبية والصحية يف جامعة اإلمارات. ويؤكد أعضاء 

مجلس اإلدارة الطبية يف جامعة فيينا الطبية ومستشفياها التعليمي عىل فوائد البحوث الطبية املبتكرة. 

أحدث األدوية والعالجات الجديدة، مثل وسائل التشخيص السلس أو  مبجال التقنيات الجراحية  مبساعدة 

الحاسوب..  كل هذه األمور هي التي تجعل من مستشفى العني املستشفى املفضل للمجتمع.

حقائق وأرقام:
عدد االرسة  412

عدد املرىض سنوياً ) العيادات الخارجية ( 350 ألف

قسم الطوائ والحوادث 130 ألف مريض سنوياً  

عدد املرىض سنويا ) التنويم الداخىل(  18500

عدد املوظفني 2000

عدد األطباء  320

جنسيات املوظفني: 41 جنسية من حول العامل

www.alain-hospital.ae   :للمزيد من املعلومات، زوروا موقعنا اإللكرتوين
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عل�ي ح��مي�د

Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معل��ق ريا�ش���ي

غياب ثمانية مواسم عن لقب بطل الدوري اإلماراتي، متّكن فريق نادي العني »الزعيم« من بعد 
العاشر  العني  الذي شهد إجناز  التتويج خالل هذا املوسم 2012/2011  العودة إلى منصة 
ليصبح أول فريق إماراتي يضع النجمة على صدر العبيه، والتي ُتعبّر عن حصول الفريق على 

عشرة ألقاب لبطولة الدوري.
بثالث جوالت،  املوسم  نهاية  قبل  اللقب  بل حسم  الدوري،  ببطولة  بالفوز  العني  نادي  فريق  يكتِف  ولم 
وسجل رقماً قياسياً جديداً بعد أن جعل الفارق بينه وبني الوصيف 14 نقطة، وهو األمر الذي لم يحدث قط 
في »دورينا« ليصبح ثاني رقم قياسي للفريق بعد جمعه األلقاب العشرة في بطولة الدوري، وذلك في إجناز 

قياسي هو األول من نوعه على مستوى فرق كرة القدم اإلماراتية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف متّكن فريق نادي العني من أن ينهض بهذه السرعة والقوة بعد أن كان 
ع على عرش كرة القدم اإلماراتية  ُيصارع من أجل البقاء خالل املوسم املاضي، ليعود في زمن قياسي إلى التربُّ

بطالً لدوريها، ويثبت للجميع مقولة أن »العني ميرض وال ميوت«؟.
ويرجع ذلك اإلجناز إلى تولّي إدارة رائعة ومميزة متلك اخلبرة اإلدارية وامليدانية، ويتألف أغلب أعضائها 
من العبني دوليني سابقني بقيادة الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان الذي أعطى مساحة كبيرة من 
الصالحيات لكل اللجان املعاونة، والتي رسمت لنفسها خططاً استراتيجية واضحة املعالم ارتبطت كلها بهدف 
واحد أال وهو عودة فريق نادي العني إلى الواجهة من جديد، واألكيد أن العودة ال تأتي إال من خالل لقب كبير.

التعاقد مع مدرب ُيرضي طموح اإلدارة والقاعدة اجلماهيرية وُيلبي  إلى  العيناوية  الكرة  وسعت شركة 
رغباتهما، ووجدت ضالتها في الروماني كوزمن الذي سبق أن ذاق طعم األلقاب والبطوالت خليجياً مع فريقي 
الهالل السعودي والسد القطري، وأصبح خبيراً بأحوال كرة القدم في هذه املنطقة، وأكمل نادي العني مسلسل 
جناحاته بتعاقده مع األرجنتيني سكوكو والروماني رادوي والدولي السعودي ياسر القحطاني الذي جعل 
جمهور الهالل السعودي بقلبني، قلب في الرياض وقلب في العني ، وأتت الصفقة الكبيرة واملدوية عندما ضم 
العني الغاني أسامواه جيان من باب اإلعارة وهو الذي حسم الدوري بلقب الهداف، وأهم من ذلك، أن جمهور 
العني عاد ليشّكل قوة ضاربة في املدرجات ومحركاً لهمم الالعبني في الساحات اخلضراء ورافعاً ملعنوياتهم 

في كل امليادين واملواجهات.
ونحن كلنا ثقة في قدرات وإمكانيات فريق نادي العني والعبيه وجميع من فيه من إداريني ومدربني والعبني، 
وقد أصبح سقفنا أعلى وأحالمنا أكبر من األلقاب، فإجناز عام 2003 ال بد أن يعود عندما حصل فريق نادي 
العني حينها على أول لقب آسيوي على مستوى دوري أبطال آسيا، والعودة إلى ذلك اللقب هي الغاية والهدف، 
للكرة  زعيماً  ليعود  القاري،  اللقب  ذلك  على  املنافسة  مقومات  كل  ميلك  الذي  وهو  ذلك،  على  قادر  والعني 

اإلماراتية وزعيماً للكرة اآلسيوية من جديد، فهو بحق »زعيم اليوم ودوم«.

عودة »الزعيم«

Al Salam Street, p.o.box 128967, Abu Dhabi, UAE. t. +971 2 4952000  f. +971 2 4952001
info.thevillage@onetoonehotels.com   onetoonehotels.com        
GPS coordinates  +24° 28' 31.11", +54° 23' 16.84"

Ramadan at onetoone

Celebrate the spirit of
Ramadan at One to One
Hotel, the Village & enjoy 
an authentic Iftar with 
family & friends for AED 155.

Delight in our Suhoor,
a la carte menu & traditional 
Live Oud entertainment.

Special prices for all
your private events.
For reservations, please call 02 4952 000

أحتفلوا بالروح الرمضانية
في ون تو ون ومتتعوا باإلفطار

الشهي مع األهل واألصدقاء .
بـ 155 درهم.

عروض مميزة لكل مناسباتكم
اخلاصة.

أكملوا الليلة مع سحور
 حسب الطلب على أنغام

برنامج فني مميّز.

02 4952 000 للحجز يرجى األتصال على
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للمرة األولى منذ 28 سنة يصل منتخبنا األوملبي 
األوملبية«   »األلعاب  في  القدم  كرة  لعبة  لنهائيات 
بلندن بعد سنوات من احملاوالت املتكررة في ثاني 
لكأس  الوصول  بعد  اإلماراتية  للكرة  إجناز  أكبر 

العالم في ال� 1990في إيطاليا.
يطمحون  اإلماراتية  الكرة  عشاق  من  الكثير 
في  مميز  ملنتخب  متميزة  ع��روض  تقدمي  إل��ى 
الالعبني  من  املجموعة  فبهذه  اإلم���ارات،  تاريخ 
آسيا  ببطولة  بالفوز  اإلجنازات  من  العديد  حتقق 
للشباب والوصول لكأس العالم للشباب في مصر، 
الفوز  ثم  البطولة،  في  الثاني  للدور  ووصولهم 
»بامليدالية الفضية« باأللعاب اآلسيوية، واآلن جاء 

يصبحوا  لكي  وأسمائهم،  أنفسهم  لتقدمي  دورهم 
مئات  عاملية سيشاهدها  بطولة  في  عامليني  جنوماً 

املاليني حول العالم.
وفي هذا التحقيق حتاول مجلة ال�»999« معرفة 
ناحية،  من  اإلماراتي  اجلمهور  وطموحات  آمال 
واستعدادات »اللجنة األوملبية« إلعداد هوالء النجوم 
ليس في كرة القدم فقط، بل في املسابقات األخرى 
األوملبية«  »باأللعاب  الدولة  فيها  ستشارك  التي 
واجلري،  واجل��ودو  الرماية  ألعاب  وهي  القادمة، 

باالضافة إلى مشاركات أبطال اإلرادة.
في  ومسؤولينا  جماهيرنا  توقعات  هي  فما 

»األلعاب األوملبية بلندن«؟ 

 العبون� �صيرتكون ب�صمة يف »االأوملبي�د« 

عبيد الشامسي رئيس اللجنة الفنية باحتاد كرة 
القدم قال قبل يوم واحد فقط من مغادرة منتخبنا 
األوملبي ملعسكره اخلارجي في سويسرا: إنه يجدد 
أنهم  على  وأكد  األوملبي،  منتخبنا  بالعبي  الثقة 
سيكونون خير سفراء لتمثيل الدولة في هذا احلدث 
يليق  وأداء  مشرفة  صورة  بتقدمي  وذلك  العاملي، 
الالعبني  من  املتميز  اجليل  فهذا  اإلماراتية،  بالكرة 
على  ستساعد  التي  واملؤهالت  املواهب  أصحاب 

حتقيق أفضل النتائج اإليجابية بدون أدنى شك.
املنتخب  لدعم  الفنية  اللجنة  برنامج  وح��ول 
األوملبي خالل الفترة املقبلة أضاف عبيد: أن عمل 

التي  العمل  خطة  إكمال  على  يعتمد  الفنية  اللجنة 
وضعها االحتاد السابق واللجنة املؤقتة، مع القيام 
في  األوملبي  املنتخب  حتضيرات  ملتابعة  بزيارات 
معسكره التدريبي اخلارجي لتلبية كافة احتياجات 
الالعبني واجلهازين الفني واإلداري، وتقدمي الدعم 

الالزم من كافة الوجوه.
غير  الالعبني  أن  الفنية:  اللجنة  رئيس  وأضاف 
احلدث  هذا  في  الدخول  قبل  لتوصيات  محتاجني 
العاملي، ألنهم حريصون كل احلرص على الظهور 
القوي، خصوصاً وأنهم بدأوا مرحلة االستعدادات 
في ظروف إيجابية ومبعنويات عالية، فكلنا يعرف 
فيها،  التي سنلعب  األولى  املجموعة  مدى صعوبة 

إجنلترا،  املضيف  البلد  تضم  وأنها  خصوصاً 
وكلنا يدرك مدى قوة هذه املجموعة، ولكن العبي 
منتخبنا ميلكون الرغبة واإلصرار لتحقيق طموحات 
للكرة  ُمشرقة ومشّرفة  وتقدمي صورة  اجلماهير، 

اإلماراتية.

مهمة �صعبة وحظوظن� �صعيفة

الرياضي  اإلعالم  جنوم  أحد  السعدي  يعقوب 
أبوظبي  »ق��ن��اة  مدير  ون��ائ��ب  اإلم���ارات  ب��دول��ة 
أن  اعترف  متناهية  يقول:بصراحة  الرياضية« 
حظوظنا في حتقيق ميدالية مهمة صعبة، وليست 
سهلة على اإلطالق، فمجموعتنا بكرة القدم صعبة 

ما حظوظ
منتخبنا في 

»أولمبياد لندن«؟

العبو منتخبنا ميلكون 

الرغبة واالإ�سرار لتحقيق 

طموحات اجلماهري، وتقدمي 

�سورة م�سرفة للكرة االإماراتية

- عبيد �سامل ال�سام�سي
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جداً، وتوقعاتي أن منتخبنا األوملبي سيقدم عروضاً 
جيدة ومميزة وقضية احلصول على ميدالية بكرة 
املنتخب بإمكاننا  القدم ليست مستحيلة، ومع هذا 
توقع أي شيء. وحتى في الرماية، اللعبة الوحيدة 
التي حققنا فيها إجنازاً فردياً رائعاً في »أثينا« بفوز 
النتيجة  جاءت  مكتوم،  آل  حشر  بن  أحمد  الشيخ 
مبجهودات فردية، ولم تكن نتيجة تخطيط مسبق، 
لوال احلافز الشخصي الذي دفع الشيخ أحمد لتنمية 
هذه الهواية على حسابه الشخصي، وأرى أنه إلى 

اآلن ال توجد استعدادات حقيقية لهذه البطولة.
بتحقيق  يرغب  من  أن  على  السعدي  أكد  كما 
بسنوات  األلعاب  قبل  يستعد  أن  عليه  امليداليات 
مبعسكرات إعداد طويلة، وبوجود خبراء ومدربني 
أيضاً.  خارجها  في  بل  الدولة  داخ��ل  في  ليس 
أقدمها  التي  البرامج  أح��د  في  قائالً:  ويضيف 
خاصاً  لقاًء  أجريت  األوملبية«،  »األلعاب  مبناسبة 
اعترف  عويطة  سعيد  املغربي  األوملبي  البطل  مع 
فيها هذا البطل الرائع في املسافات الطويلة، والذي 
حقق للمغرب والعرب أكثر من ميدالية ذهبية، أنه 
لوال استعداداته وممارسته لرياضة اجلري، بعيداً 
عن العالم العربي، في أوروبا وأمريكا ملا حقق أي 
ميدالية ،فأغلب جنومنا العرب الذين حققوا ميداليات 
ذهبوا للتدريب واالستعداد أو للدراسة في أمريكا 
أو أوروبا، لذلك ال أتوقع الكثير من فرقنا وأبطالنا 
استعداداتنا  أن  اعتقد  زلت  وما  البطولة،  هذه  في 

منقوصة وغير جيدة.

ذاهبون للم�ص�ركة فقط!

»أبوظبي  في  الرياضية  البرامج  مقدم  أم��ا 
نحن  بصراحة  فيقول:  أميري  أسامة  الرياضية« 
ذاهبون للمشاركة فقط، فالفرق التي سنواجهها في 
كرة القدم هي فرق متميزة عاملياً، وكل واحد منها 

ميثل قارة لها ثقلها في كرة القدم العاملية، وأولها 
الفريق اإلجنليزي صاحب األرض واجلمهور ومهد 
األورجواي  فريق  ثم  العالم،  في  القدم  كرة  والدة 
أحد عمالقة كرة القدم في أمريكا اجلنوبية، وأخيراً 
السنغال الفريق األفريقي الذي يلعب أغلب جنومه 
بالتأكيد هي  الدوريني اإلجنليزي والفرنسي..  في 
ملنتخبنا  حقيقي  واختبار  جداً،  صعبة  مجموعة 
األوملبي الشاب الكتساب اخلبرة وكسب االحتكاك، 
ولنتعرف على مستوانا احلقيقي. واحلقيقة تقول: 
يجب أن نعترف بتفوق هذه الفرق علينا من جميع 

العاصمة  مالعب  في  للتشجيع  احلضور  أن  على 
اإلماراتية  البنت  على  صعب  لندن  البريطانية 
املسافة وشهر رمضان،  ُبعد  منها  عديدة  ألسباب 
لكنهما أكدتا على أن التواجد في امللعب ليس مهماً 
بقدر االهتمام بأخبار املنتخب، ومتابعته وتأييده في 
مشاركته القادمة التي تعتبر ثاني أكبر إجناز في 

تاريخ الكرة اإلماراتية.
وقد قامت اللجنة األوملبية برئاسة سمو الشيخ 
أحمد بن محمد بن راشد بدعم طالبات التقنية في 
تنظيم فعالية »يال ياإلمارات«، للوقوف إلى جانب 
املنتخب األوملبي من خالل يوم رياضي كامل في 
الفعاليات  العديد من  تخلله  »مردف ستي سنتر«، 
عبدالله  حضرها  والتي  األندية،  أشبال  كمسيرة 
النابودة رئيس مجلس إدارة النادي األهلي  سعيد 
ومجموعة من جنوم املنتخب األوملبي والوطني على 
وفهد  احلمادي،  وإسماعيل  سعيد،  بشير  رأسهم 
مسعود، باالضافة إلى بطل اإلمارات في »اجلودو«، 
والذي سيشارك في »ألعاب لندن« حميد الدرعي، 
وحضور الفنان اإلماراتي عبدالله باخلير الذي غنى 
املنتخب  مع  وأعرب عن وقوفه  األوملبي،  للمنتخب 
لن  املنتخب  هذا  مع  اإلجناز  بأن  وقناعته  الوطني 
ما  لكل  املنتخب  تقدمي جنوم  إال من خالل  يكتمل 
عندهم لتحقيق أفضل النتائج، وأن التمثيل لوحده 
من غير حتقيق نتائج غير مجٍد في كل األحيان، وأنه 
يعتقد أن منتخبنا األوملبي الذي قدم أفضل عروضه 
لن  اآلسيوية  القارة  عن  ليترشح  التصفيات  في 
يخذلنا، وسيكون رقماً مهماً في لندن، وأنه متفائل 

بالنتائج رغم صعوبة اخلصوم.

املف�ج�آت واردة 

قدم  ك��رة  مشجع  احمل��م��ود  محمد  ب��ن  حمد 
املنطق  يقول:  األوملبي  للمنتخب  وعاشق  إماراتي 
غير  وطموحاتنا  آمالنا  وأن  مشاركتنا شرفية،  إن 
منطقية الرتفاع مستوى الفرق األخرى، والتي متثل 
خيرة الفرق في ثالث قارات، باإلضافة لفريق البلد 
وهذا  باملفاجآت،  مليئة  القدم  كرة  ولكن  املضيف، 
املنتخب األوملبي لم يخذلنا في وقت من األوقات، 
يقارب  ما  منذ  كمجموعة  يلعبون  الشباب  فهؤالء 
سيفجرون  بأنهم  إحساس  ولديَّ  سنوات،  السبع 
مفاجأة، كما فعل املنتخب العراقي في »أثينا«، حيث 
تخطى كل األدوار وفاز باملركز الرابع، ولم يلتفت 
لكل محاوالت البعض الذي يعتقد أن الفرق العربية 
للمنطق،  تخضع  ال  القدم  فكرة  محدود،  طموحها 
ألصبحت  دائماً  تفوز  الكبيرة  الفرق  كل  أن  ولو 
مؤمن  فإنني  لذلك  وكئيبة،  مملة  لعبة  القدم  كرة 
أن منتخبنا األوملبي سيقدم عروضاً رائعة ستعطي 
لالنتقال  للطموح  الفرصة  الشابة  الوجوه  بعض 
وستعزز  الوطن،  حدود  خارج  كمحترفني  للعب 
من شهرة بعضهم مثل: أحمد خليل، وعامر، وعمر 
عبدالرحمن، وإسماعيل مطر، واحلمادي، هي فرصة 
ليثبتوا  األوملبي  منتخبنا  جنوم  وسيستغلها  عمر 
للعالم أن اإلمارات لم تتقدم بالعمران واإلدارة بل 

في الرياضة أيضاً.

الوجوه، وال نضحك على جماهيرنا ونفتعل التفاؤل 
بالنتائج، ويجب أن نعترف بتفوق هذه الِفرق علينا 
منذ اآلن، ويجب أن تكون مشاركتنا للظهور بأداء 
ال  أن  ويجب  واآلسيوية،  العربية  للكرة  مشرف 
تواجد  مع  العربية مبيدالية  وفرقنا  نطالب العبينا 

هذه الفرق الكبيرة.
أما بخصوص األلعاب الفردية التي نشارك فيها 
فآمالنا ضعيفة جداً، وذلك ألن نقطة ضعفنا تتمثل 
في عدم قدرتنا على صناعة بطل كما يفعل األجانب، 
السباح  امللولي  أسامة  مثل:  العرب  فاألبطال 
التونسي الذي حقق أكثر من ميدالية ذهبية لتونس 
لم تكن ستتحقق لوال سفر هذا  األلعاب،  في هذه 
البطل للدراسة والتدرب في فرنسا وأمريكا، فهدفنا 
فإذا  الداخلية،  أرقامنا  حتسني  األوملبياد  هذا  في 
أردنا حصد امليداليات، فيجب أن نعرف علم صناعة 
على  تعتمد  املعالم  واضحة  بخطة  األوملبي  البطل 
التخطيط لسنوات، فاإلمكانيات املادية متوفرة لدينا، 
وال يعني حصولنا على ميدالية ذهبية في الرماية 
أننا سنحقق هذه امليدالية في كل بطولة، فال بحجم 
الدولة وال بكثرة عدد سكانها وال بثرواتها حتقق 
امليداليات، وإنا بالتخطيط اجليد لصناعة األبطال، 
لذلك نرى جامايكا وكوبا تفوزان مبيداليات كثيرة، 

ألنهما تعرفان كيف تصنعان األبطال.

مع منتخب�..يف كل مك�ن 

عواطف غيث وحمده اخليال طالبتان في »كلية 
التقنية« جعلتا من الوقوف مع منتخبنا في األوملبياد 
موضوعاً لبحث تخرجهما، وقامتا مبشروع تطوعي 
بعمل يوم خاص لتشجيع اجلماهير اإلماراتية على 
متابعة املنتخب األوملبي أينما كان وفي أي بطولة، 
وصوله  بعد  القادم  االستحقاق  في  وخصوصاً 
وللمرة األولى إلى أوملبياد لندن. وأقّرت الطالبتان 

ال اأتوقع الكثري من ِفرقنا 

واأبطالنا يف هذه االأوملبياد 

وما زلت اأعتقد اأن ا�ستعداداتنا 

منقو�سة وغري جيدة

- يعقوب ال�سعدي

- اأ�سامة اأمريي

نحن ذاهبون 

للم�ساركة فقط، 

فالفرق التي 

�سنواجهها هي 

فرق متميزة عامليًا

111 العدد 499 يوليو 2012



113العدد 499 يوليو 1122012 العدد 499 يوليو 2012

من المالعب
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دخل حارس مرمى نادي »الوصل« واملنتخب اإلماراتي ماجد ناصر التاريخ من أوسع أبوابه إثر 
نطحته »الزيدانية«، كما أطلق عليها في مواقع التواصل االجتماعية في اإلمارات على وجه اخلصوص 

واخلليجية بشكل عام.
وكانت نطحة الالعب ملهاجم احملرق البحريني قد أدت بشكل رئيسي إلى خسارة فريقه املباراة، 
بتصرف  الوصل  حارس  ناصر  ماجد  قام  فقد  عشرة.  الثانية  الدقيقة  في  جاءت  أنها  خصوصاً 
ليقوم احلكم فهد جابر بإشهار  املهاجم إسماعيل عبداللطيف من دون كرة،  »غريب« عندما نطح 

البطاقة احلمراء للحارس، وينزل احلارس البديل راشد علي ليحرس عرين الوصل.
يذكر أن احملرق أحرز »بطولة أندية اخلليج«، بعد أن ظن اجلميع أن الوصل قاب قوسني أو أدنى 
من البطولة، إال أن هذا األخير قلب الطاولة رأساً على عقب، وفاز بالنتيجة نفسها في مباراة اإلياب، 

وجلأ الفريقان إلى ضربات الترجيح، فخطف البطولة من »أوالد« مارادونا.

ليست هي املرة األولى التي يقوم فيها ماجد ناصر حارس منتخبنا الوطني ونادي »الوصل« بهذه 
الدوري اإلماراتي للمحترفن  التجاوزات، فقد سبق له أن قام بضرب أحد مراقبي اخلطوط في 
فريقه  كلفت  منفصلتن  حادثتن  في  فلورس  كيكي  اإلسباني  بدبي  »األهلي«  النادي  ومدرب 
ومنتخب اإلمارات الكثير. وحادثة طرده في مباراة احملرق، تعتبر املخالفة الثالثة لهذا احلارس 
أن  وينتظر  كبير،  بشكل  ال�27  اخلليجية  األندية  لبطولة  فريقه  فقد  في  تسببت  والتي  الكبير، 
أثار تصرفه هذا عاصفة من االحتجاج،  الذي  الالعب  الوصل عقوبات متوقعة على  يعلن نادي 
ومطالبات مبعاجلة الالعب نفسياً بسبب تكرار اخلطأ نفسه، وانفالت األعصاب بسبب أو من دون 
سبب، واحلقيقة أن طبيعة ماجد خارج امللعب ال تنم عن طبيعته العنيفة داخل امللعب، واألُمنية 
أن يقوم ماجد باالعتراف بخطئه، ويقوم بإصالحه في املستقبل، فهو يحتاج للمساعدة من قبل 

أخصائي للتحّكم بغضبه داخل امللعب.
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التي  ال��ف��رص  رغ��م ك��ل 
أع��ط��ي��ت ل���ه، ورغ����م كل 
استخدمها  التي  احمل��اوالت 
بالتصرف  إلغوائه  اجلميع 
كالعب محترف وجنم داخل 
ر  امللعب وخارجه، إال أنه ُمصِّ
بسلوكياته  مت��ادي��ه  ع��ل��ى 
املخيفة.  وجتاوزاته  العنيفة 
الرجل  أن  على  يجمع  الكل 
ويحتاج  نفسية  مشاكل  لديه 

خارج  هادىء  فهو  للعالج، 
امللعب  في  ولكنه  امللعب، 
دعونا  لطاملا  املزاج،  عِكر 
والعالج.  ال���دواء  لطلب 
الراوي يا كرام يقول بعد 

أن يهديكم السالم: إنه كان هناك 
وسرق  فقتل  بيت  على  دخل  لص 
وألقي القبض عليه وحكم باإلعدام، 
التي  أُمه  رؤية  اإلعدام  قبل  فطلب 
تنام،  ال  بسبب سجنه  وجعها  من 
أمنياته في حياته،  له آخر  فحققوا 
يقبلها  أن  بدل  ولكنه  أُمه،  فحضن 
أُذنها،  في  ها  بعضِّ قام  ويحضنها 
بضربه  احل���راس  فقام  فقطعها 
أفَّاق،  ول��ص  ع��اق  ألن��ه  وتعنيفه 
وسألوه عن سبب عضه ألُذن أُمه، 
فقال: عندما سرقت املرة األولى في 
حياتي عندما كنت طفالً ربتت على 
كتفي، وقالت لي: أنت ولدي احلبيب 
فلم متنعني، ولم تنهرني، ولم تقل 
فتطورت  معيباً،  أم��راً  أتيت  لي 
واإلجرام،  السرقة  أساليب  عندي 
واملال  بالسرقة  استمتع  وأصبحت 
احل���رام، وه��ا أن���ذا أواج���ه حكم 
اإلعدام.. نعم لم أجد من يوجهني 
هي  احل��رام.  حتليل  إلى  فوصلت 
يعشق  الذي  الراوي  يرويها  قصة 
والبالوي عن هذا  املصائب  كشف 
الالعب الذي، لم يرتدع ولم يسمع 
للنصائح والشكاوى، فكان مصيره 
فرصة  م��ن  أكثر  أعطي  أن  بعد 
بعرض  ضرب  أن  بعد  مأساوياً، 
ونوَّع  الرياضية  بالروح  احلائط 
في االعتداء على احلكام واملدربني 
تفرقة  بدون  والالعبني  واإلداريني 
وضيَّع  نفسه  فضيَّع  عنصرية، 

أحالم فريقه »إمية في اإلمية«!

ذكريات المالعب

عبد اهلل سلطان..
كابتن من الزمن الجميل

العصر  جنوم  أحد  سلطان  عبدالله  كان 
العبي  أعظم  وأح��د  اإلم��ارات،  لكرة  الذهبي 
خط الوسط في اإلمارات لفترة طويلة شهدت 
عدنان  راف��ق  حيث  اإلجن���ازات،  من  العديد 
محمد،  وعبدالرحمن  خميس،  وفهد  الطلياني، 
وبدر صالح، ومبارك، وخليل غامن، وحمدون 
ألول  تواجدت  التي  املجموعة  من  وغيرهم 
مرة في نهائيات »كأس العالم في إيطاليا عام 

.»1990
بإمارة  اخلليج  نادي  وسط  العب  وحقق 
مسيرته،  خ��الل  عديدة  إجن��ازات  الشارقة 
وشارك في »5« دورات »لكأس اخلليج« من 
الكويت،  90 في  أبوظبي، وحتى  82 في  عام 
في  وبالثقة  العالية  باألخالق  عبدالله  ومتيّز 
واملنتخب  اخلليج  قائد  شارة  فتسلّم  النفس، 
مازال  مبستوى  خاللها  ظهر  طويلة  سنوات 
في ذاكرة جمهوره وعشاق اسمه الذي يتردد 
بطولة  أي  في  احلالي  املنتخب  فشل  كلما 

يشارك بها. 
تدرَّب عبدالله سلطان على يد أبرز مدربي 
زاجالو  البرازيلي  العجوز  ومنهم:  العالم 

وتلميذه كارلوس البرتو بيريرا. 
مع  سلطان  عبدالله  إجن����ازات  أف��ض��ل 
املنتخب املركز الثاني في دورتي »املنامة 86« 

عن  للتأهل  طبعاً  إضافة   ،»88 و»الرياض 
القارة اآلسيوية إلى »مونديال إيطاليا 90«.

أوائل  الكويت  في  كانت  الكرة  مع  بدايته 
السبعينيات التي يعتبرها الشاهد األول على 
من  العودة  وبعد  الكرة.  عالم  في  مسيرته 
الناشئني،  مبنتخب  التحق  لإلمارات  الكويت 
في  وكان  عاما،ً   16 يتجاوز  لم  وكان عمره 
املجموعة التي مت اختيارها للمنتخب األوملبي 
وحقق معه نتائج مشرفة كان لها صدى طيب 

في الوسط الرياضي باإلمارات وخارجها. 
أن  الكثيرون  يعرفها  ال  التي  واحلقيقة 
الزم  عامني  تأخرت  املنتخب  مع  مشاركته 
فيها مقاعد االحتياط، وخالل تلك الفترة كان 
يستغل للعب بني صفوف منتخبي الناشئني 
مهاجراني  اإليراني  املدرب  لكن  واألوملبي، 
أعطاه بعدها الثقة ليكون أسآسياً في منتخب 
اإلمارات األول، الذي حقق معه حلم العمر كله 
وهو الصعود إلى »كأس العالم عام 90« في 
إيطاليا. كان وما زال عبدالله سلطان يعتبر 
الثاني،  بيته  هو  بخورفكان  اخلليج«  »نادي 
لذلك فلقد فضل خدمته إدارياً بعد االعتزال 
رغم هبوط النادي لدوري »الهواة«، وما زال 
أن  إال  احملترفني،  ل��دوري  الصعود  يحاول 

عبدالله مع النادي في السراء والضراء..

ريــــاضــة باألرقام

 39 مليون يورو 
هازارد

فالكاو

كاكا

كاغاوا

 30 مليون يورو 

 15 مليون يورو 

 50 مليون جنيه 

بشكل  إليها  متوجهة  األنظار  جعلت  التي  األسماء  هي  كثيرة 
األوروبية،  الساحة  على  بقوة  نفسها  فرضت  أن  بعد  رئيسي، 
وبرزت ثالثة أسماء قوية هي: البلجيكي أدين هازارد مهاجم فريق 
»ليل الفرنسي«، والذي قطع تذاكر السفر إلى الدوري اإلجنليزي 
ماليني  استطاعت  بعدما  »تشلسي«،  صفوف  في  وبات  املمتاز، 
الروسي رومان ابراموفيتش تغيير رغبته من »مانشستر سيتي« 
الصفقة ال  لكن  الفرنسي«،  »النادي  إلى  يونايتد«  »مانشستر  أو 

تزال حتتاج إلى التوقيع.
أما الالعب الثاني فهو راداميل فالكاو الشاب الكولومبي الذي 
االحتاد  »كأس  وقاده إلحراز  مدريد«،  »اتلتيكو  مع  األنظار  لفت 
»النادي  مع  مباراة   34 في  ال�24  ألهدافه  وك��ان  األوروب���ي«، 
أوروبا  عمالقة  ومدربي  رؤساء  لدى  السحر  مفعول  األسباني« 

الذين وضعوا أرقاماً خيالية من أجل الظفر بخدماته.
وكان أول هؤالء ابراموفيتش أيضاً الذي عرض 35 مليون جنيه 
استرليني على »اتلتيكو«، إضافة ل�»النينيو«، أي فرناندو توريس، 

األمر الذي قد يجعل تكلفة الصفقة تصل إلى 80 مليون دوالر.
أما الثالث: فهو الالعب الياباني في صفوف نادي »بوروسيا 
دورمتوند« األملاني شينجي كاغاوا الذي كانت له اليد الطولى في 
حصول فريقه على لقبي الدوري والكأس أمام فرق عريقة أهمها 
»بايرن ميونيخ«. والالفت أن كاغاوا الذي أثار اهتمام »مانشستر 
يونايتد« اإلجنليزي انتقلت قيمته من 350 ألف يورو، )وهي القيمة 
التي دفعها »بوروسيا دورمتوند« الستقدامه عام 2010( إلى نحو 

20 مليون يورو!
وإذا كان احلديث اليزال مؤجالً عن انتقال البرازيلي نيمار، فإن 
بعض األندية حددت لنفسها خيارات املوسم املقبل، وإن كانت ال 

تزال متريثة قبل الشروع في املفاوضات.
في ضم  بوضوح  رغبته  أعلن  »باريس سان جرمان«،  فريق 
مهاجم ميالن البرازيلي باتو ومواطنه جنم »ريال مدريد« كاكا، 
لكن فريق املدرب كارلو أنشيلوتي لم يشرع بعد في وضع اآلمال 
مدريد«  »ري��ال  مدرب  رفض  ظل  في  األقل  على  الطاولة،  على 

خوزيه مورينيو التخلي عن كاكا.
في  »املطلوبني«  قائمة  غالياني  ادواردو  تسلَّم  جهته  من 
مقدمتهم  وفي  الثاني  اإلجن��ازات  جيل  رحيل  بعد  الروسنيري، 
في  اخلبير  غالياني  لكن  واينزاغي.  غاتوزو  سيدورف،  نيستا، 
»امليركاتو« ال يزال يحتفظ بالورقة في جيبه، وهو صرح أنه لن 
يتكلم إال بعد انتهاء »كأس األمم األوروبية«، وإن كان أبدى رغبته 

بضم يايا توريه من »السيتيزن«.
والشك أن تلك الرغبات وحتى املفاوضات التي جتري من حتت 
و»ريال  »برشلونة«  مثل:  كبيرة  أندية  عن  بعيدة  ليست  الطاولة 
مدريد«، وكذلك »مانشستر سيتي«، و»مانشستر يونايتد«، ويدرك 
دراسة  أجل  من  متاحاً  اليزال  الوقت  أن  األندية  تلك  مفاوضو 

معمقة الختيار الالعب املناسب في املكان املناسب.
وعلى الرغم من كل ما يتم تداوله بشأن انتقال العب إلى هنا 
أو آخر إلى هناك، فإن التوقعات ترجح وإن بنسبة غير مؤكدة، 
عدم إبرام صفقات بأرقام قياسية، السيما وأن أصحابها ثابتون 
راسخون في أنديتهم، ثم بسبب أزمة الديون التي تعصف بالقارة 

األوروبية والتي قد تدفع باألندية لدفع أسعار متوازنة.

صفقات الموسم الجديد
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ريدغ دسشار ءاسسيم

لم يعد يفصلنا عن شهر رمضان املبارك - َبلَّغنا الله وإياكم - صيامه وقيامه سوى أسابيع قليلة حالت دون 
أمامهم  املتاحة  ِقلة اخليارات  أولها:  السكان في اإلمارات لقضاء اإلجازة في اخلارج ألسباب عدة  تخطيط غالبية 
لها على  بسبب أحداث الربيع العربي التي سلبت األمن واالستقرار من بعض املناطق التي كانت األُسر تؤمها وتفضِّ
غيرها، وبسبب ارتفاع أسعار التذاكر واإلقامة في دول أوروبية وأخرى أجنبية ال ترغب الكثير من األُسر في صرفها 
على رحالت قصيرة. هذا الوضع ليس بالسيئ  ويفترض أن يعود بالنفع الكثير على اإلمارات إذ يؤذن ذلك بتحول 

السياحة اخلارجية إلى داخلية ووطنية بنسبة مائة في املائة.
السياحة الداخلية في اإلمارات تشهد نواً متسارعاً كانت له نتائج ملحوظة في ظهور العديد من املشاريع السياحية 
في مختلف مناطق اإلمارات، ولكن ظروف العمل واحلياة لغالبية سكان اإلمارات من مواطنني ومقيمني شغلتهم عن 
زيارة العديد من تلك املواقع أو حتى التعّرف عليها لدرجة أننا أصبحنا نسمع عنها، بل ونفاجأ بها من سياح أجانب 
يفدون إلى الدولة ويحكون لنا عن جتاربهم في تلك املواقع التي تأسرهم بجمالها وروعة جتربتهم فيها. اإلجازات 
الصيفية قد تكون املوسم األكثر مناسبة لألُسر والعائالت لتتجول في املناطق السياحية اجلديدة السيما املنتجعات 
والفنادق في اجلزر والشواطىء اإلماراتية، ولكن ذلك يتطلب حمالت تشجيعية لزيارة تلك املواقع يتم إطالقها داخل 
الدولة والتركيز عليها من خالل اإلعالنات التي نراها في خارج اإلمارات أكثر من رؤيتنا لها في الداخل، ويتطلب 
األمر أيضاً دعماً مادياً من خالل إتاحة قائمة أسعار متفاوتة تتناسب مع الفئات املختلفة ألفراد املجتمع من دون 
التعامل مع جميع أفراد املجتمع وكأنهم من الطبقة التي تستطيع دفع تكاليف الفنادق واملنتجعات املصنّفة على أنها من 
اخلمسة جنوم وأكثر، فلكل أسرة مصدر دخل يحكمها، وعليها التزامات ال ميكنها أن تتخلص منها من أجل كماليات 
كالرحالت الترفيهية رغم أن لهذه الكماليات أهميتها بالنسبة لألسرة خاصة لألطفال والشباب بعد عناء سنة كاملة 

يحتاجون فيها إلى راحة واستجمام.
لدينا في اإلمارات دوائر وهيئات احتادية ومحلية معنية بشؤون السياحة  في اإلمارات، وعلى الرغم من احلمالت 
التي تقوم بها للترويج السياحي عن الدولة، إال أننا ميكننا القول بأن غالبية تلك اجلهود تتمركز خارج الدولة جلذب 
السياح الذين جنحت احلمالت  اإلعالنية في استقطابهم خاصة وقد قّدمت لهم عروضاً مغرية تتمثل في أسعار 
منخفضة ال تقدم ألهل البلد. هذه الهيئات والدوائر البد وأن تقوم باألدوار نفسها إن لم تفقها للتشجيع على السياحة 

من خالل التعريف مبواقعها  وتقدمي عروض ترويجية تناسب سكان اإلمارات.
أما األمر اآلخر املأمول من الهيئات والدوائر السياحية فهو التركيز في املرحلة املقبلة على مواطن الضعف ونواحي 
القصور، التي حتتاج إلى مراجعات وحتسينات وتطوير لكي ال تصبح السياحة في اإلمارات مقصورة على مناطق 
دون غيرها، فمن يعرف دبي وأبوظبي ويزورهما، نريده ونتمنى عليه معرفة رأس اخليمة والفجيرة وباقي اإلمارات، 

لينقل انطباعاته عما يشاهده وما يزوره إلى اخلارج بعد انتهاء زيارته.
تلك املراجعات تستدعي البحث عن أسباب متركز السياح وتفاوت وجودهم في بعض اإلمارات دون إمارات أخرى 
والذي قد يعود لضعف احلمالت الترويجية لتلك اإلمارات، أو نقص املنشآت الترفيهية والفندقية القادرة على استيعاب 

هذه األعداد من الزوار وفي مختلف املناطق.
إذا كنا اليوم قادرين على إجناز مشاريع سياحية، وإجراء اإلحصاءات الالزمة لعدد الزوار في الفنادق واملوجودين 
في املراكز التجارية، فمن الواجب إحصاء وترتيب تطلعات وأمنيات السياح احملليني والذين يفدون من اخلارج، ألن 

في ذلك مكاسب ال تعد وال حتصى لدولة حرصت على أن تكون السياحة أحد مصادر الدخل فيها.
كل ما سبق ليس أمراً صعباً أو مستحيالً، بل إنه ممكن متى ما تضافرت اجلهود في التنسيق واملتابعة، بني كافة 
اجلهات املسؤولة في الدولة عن السياح والزوار، لنحظى بنتائج تعني على وضع خطط قابلة للتنفيذ.. هذا هو املنتظر 

واملأمول. وإجازة صيفية رائعة للجميع في ربوع  اإلمارات.

الصيف والسياحة في بالدنا

ع�شو �شابق يف املجل�س الوطني االحتادي

maysarashed@gmail.com




