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مع العدد:
التفا�صيل يف الداخلشارك واربح جوائز قيمة..جمتمع ال�شرطة

حمدان بن زايد:

جنيب الذيبي:

نتطلع ال�صتقطاب
 مليوين زائر
 للمنطقة الغربية  

نعم.. ال�صعر
»ال يوؤكل عي�ش«  

املقتنيات
عندما متتلك ذاكرة

ُدور امل�صنني.. 

ما لها وما عليها

كيف ن�صيطر على

 انفالت االأع�صاب؟

من يريد 

»عني ال�صقر« 

يف كرة القدم؟

 بين ُعرف جائر وقانون حائر

جرائم الشرف..

حمية 

ال�صكوالتة

 اآخر �صرعة! 





معاين  جميع  يف  النبيلة  االإن�صانية  االإ�صالم  قيم  تتج�صد  فيه  والعطاء،  واخلري  املحبة  �صهر  هو  رم�صان 

اخلري والرتاحم والتعا�صد االجتماعي بكل �صورها، حيث يتزاحم اأفراد املجتمع على فعل اخلريات واإغاثة 

املحرومني وتوطيد اأوا�صر اللحمة االجتماعية. وحتر�ش القيادة ال�صرطية يف الدولة على اأن يكون ال�صهر 

مع  املتينة  العالقة  اأوا�صر  توطيد  يف  الفعال  دورها  وممار�صة  واملعاين  القيم  هذه  لتاأكيد  منا�صبة  الكرمي 

املجتمع،  �صرائح  وبني  بينها  الوثيقة  للعالقة  دة  املج�صِّ والفعاليات  املبادرات  خالل  من  فئاته  بكل  املجتمع 

انطالقًا من دورها وروؤيتها يف ن�صر مظلة اال�صتقرار واالأمان ليتنعم اجلميع بهذه النعمة التي بها تتقدم الدول 

وتتطور نحو غد اأف�صل.

واملجل�ش الرم�صاين الذي تنظمه وزارة الداخلية يف اإمارات الدولة هو اأحد هذه املبادرات يتم فيه طرح 

ومناق�صة مو�صوعات قانونية ذات طابع اجتماعي.

وتوؤكد مبادرة املجل�ش الرم�صاين القانوين حر�ش الوزارة على ن�صر الثقافة القانونية بني اأفراد املجتمع 

وتر�صيخ مفهوم ثقافة احرتام القانون لديهم.. فطبيعة ال�صهر الف�صيل والطابع الديني والرتاثي للمنا�صبة 

وحر�ش معظم االأفراد على االلتقاء باملجال�ش الرم�صانية �صجعت الوزارة على تنظيم هذه اجلل�صات وامللتقيات 

التي تطرح مو�صوعات قانونية ذات طابع اجتماعي ت�صكل اأهمية زيادة الوعي القانوين لدى االأفراد.

ومن املو�صوعات التي يناق�صها املجل�ش مثاًل مو�صوع اآلية �صن الت�صريعات يف الدولة، وكيفية �صدور القوانني 

املجل�ش  �صيناق�ش  فيما  القانون  اإ�صدار  عملية  يف  تنفيذية  اأو  ت�صريعية  �صلطة  كل  ودور  درجاتها  مبختلف 

االإطار القانوين للجرائم وغريها من املو�صوعات ذات ال�صلة.

وهناك مو�صوع حول حماية الطفل يف الدولة واالإطار القانوين للحماية الت�صريعية للطفل على امل�صتوى 

الدويل واملحلي مع عر�ش الأهم النقاط القانونية التي ت�صمنها الت�صريع االإماراتي حلماية الطفل ومفهوم 

حقوق الطفل. وهناك اأي�صًا مو�صوع االإطار القانوين للتعامل مع العمالة والذي يت�صمن اجلوانب القانونية 

واالجتماعية التي تبني حقوق وواجبات العمالة يف الدولة، �صواء من وجهة نظر القوانني اجلزائية كقانون 

واأخالقياتها  العامة  الوظيفة  مفهوم  حول  مو�صوع  وهناك  العمل،  كقانون  املدنية  القوانني  اأم  العقوبات 

واأخالقيات  قوانني  ومو�صوع  القانونية،  وحقوقه  العام  املوظف  كواجبات  حتكمها  التي  القانونية  واملبادئ 

املرور من خالل تناول  اأهم ال�صلوكيات ال�صلبية مل�صتعملي الطرق وم�صاألة الثقافة املرورية و�صرورة احرتام 

قوانني ال�صري واملرور لتفادي اخل�صائر الب�صرية واملادية على جميع امل�صتويات.

كما يناق�ش املجل�ش الرم�صاين لوزارة الداخلية مو�صوع البيئة والطاقة املتجددة ليطرح اأهم اجلوانب 

البيئة  حماية  ب�صرورة  االأ�صخا�ش  وعي  ومدى  االأف��راد  يف  االجتماعي  واأثرها  البيئة  ملو�صوع  القانونية 

واحرتام القوانني التي تكر�ش هذه احلماية من خمتلف اجلوانب.

ومن منطلق اإحياء قيم التكافل التي يج�صدها �صهر رم�صان الكرمي بكل ما يحمله من اأجواء اإميانية ومعان 

املبارك  رم�صان  ل�صهر  االأول  اليوم  من  اعتبارًا  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  بادرت  نبيلة،  وقيم  �صامية 

بتوزيع وجبات االإفطار مل�صتخدمي الطرق الداخلية واخلارجية يف اأبوظبي والعني واملنطقة الغربية وعلى 

القادمني واملغادرين عرب املنافذ احلدودية يف العني والغويفات.

وهذه املبادرة التي تنفذها ال�صرطة املجتمعية ف�صاًل عن الدوريات التابعة ملديريات ال�صرطة يف اأبوظبي 

نائب رئي�ش  نهيان  اآل  ال�صيخ �صيف بن زايد  الفريق �صمو  اإطار توجيهات  الغربية تاأتي يف  والعني واملنطقة 

جمل�ش الوزراء وزير الداخلية ب�صاأن تعزيز ال�صراكة مع قطاعات املجتمع كافة خا�صة م�صتخدمي الطرقات 

بهدف احلد من حوادث املرور الناجتة عن ال�صرعة قبيل موعد االإفطار.

وهذه اللفتة االإن�صانية هي عادة داأبت عليها �صرطة اأبوظبي طوال اأيام �صهر رم�صان من كل عام تعبريًا عن 

الرتابط االجتماعي، والذي يعد �صمة من �صمات جمتمع االإمارات.

ومن املبادرات االأخرى يف ال�صهر الكرمي ذلك الربنامج التثقيفي الذي تنفذه مديرية �صرطة العا�صمة 

حتت �صعار »�صهر اخلريات.. عبادة وح�صنات« يف اإطار مبادرة التوعية الرم�صانية التي اأطلقتها االإدارة العامة 

جمل�ش  رئي�ش  نائب  �صمو  ملكتب  العامة  االأمانة  يف  االأمني«  االإعالم  »اإدارة  مع  بالتعاون  ال�صرطية  للعمليات 

الوزراء وزير الداخلية حتت �صعار »�صالمتك«.

للمديرية  املنت�صبني  بني  املجتمعية  والعالقة  الكرمي  ال�صهر  قيم  تاأ�صيل  تعزيز  اإىل  الربنامج  ويهدف 

واجلمهور وجمع تربعات عينية من املوظفني بالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر، اإ�صافة اإىل تنظيم حما�صرات 

دينية خالل ال�صهر الكرمي.

اإن هذه املبادرات التي تقوم بها الوزارة والقيادات العامة لل�صرطة يف خمتلف اإمارات الدولة هي غي�ش من 

في�ش تر�صم اأ�صمى معاين التعا�صد والرتاحم وال�صراكة بني خمتلف اأفراد املجتمع يف ال�صهر الكرمي اأعاده 

اهلل على اجلميع باخلري والُيمن والربكات.

   

وحياكم اهلل  

رمضان والرسالة االجتماعية
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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية
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زايد على ألسنتهم وفي قلوبهم
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  آفاق:
الطبيعة القانونية للم�صوؤولية الدولية عن انتهاك البيئة يف النزاعات امل�صلحة
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املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

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

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

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

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

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

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

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

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

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

تريد اأن تفقد الوزن؟ 

عليك بال�صكوالتة!

رحلة اإىل اجلزيرة امل�صحورة

مياه قمرية

رت التاريخ............. من املالعب..............ال�صرطة العاملية...............معارك �صطَّ 6652108

 

ت�صدر �صهريًا عن وزارة الداخلية

االإمارات العربية املتحدة

الهيئة االستشارية

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتيرا التحرير

اإلخراج والتصميم

اللواء / خليل داوود بدران

العقيد / ثاين بطي ال�صام�صي

املقدم / عو�ش �صالح الكندي

ع�صام ال�صيخ

با�صل ثريا

عمر حمزة

مهن�د �ص�ال�م

ه�صام عبد احلميد

املرا�صالت:

وزارة الداخلية

�ش.ب: 38999

االإمارات العربيةاملتحدة - اأبو ظبي

+971  2 هاتف: 4194488 

فاك�ش: 4194499 2 971+

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

اال�صرتاكات:

االأفراد: 50 درهمًا

ال�صركات والدوائر الر�صمية والهيئات 

واملوؤ�ص�صات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:

8009009

هاتف: 8002220

فاك�ش: 02/4145050

90

96

حمدان بن زايد:
توفري احلياة الكرمية الأبناء االإمارات والنهو�ش باملناطق البعيدة 

عن العا�صمة يت�صدران االأولويات

26

التي  الشرف«  »جرائم  قضية  أصبحت 
دسمة  مادة  الشرقية  املجتمعات  في  تنتشر 
تزال  ال  العربي،  عاملنا  وفي  العاملي  لإلعالم 
الهمجي  السلوك  هذا  من  تعاني  كثيرة  دول 
أحياناً  تسانده  والذي  النساء،  ضد  املمارس 
قوانني بائدة جتد من يستغلها أبشع استغالل 
من  لإلفالت  الشرف«  »جرمية  عنوان  حتت 
حاالت  في  لإلعدام  تصل  قد  قاسية،  عقوبة 

جرائم القتل العمد. 
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أخبار الوطن

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
املنشآت  من  نزيالً   873 عن  باإلفراج  الله«  »حفظه  الدولة 
اإلصالحية والعقابية ممن صدرت أحكام بحقهم في قضايا 
مختلفة، وذلك مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، وتكفل 
سموه بتسديد االلتزامات املالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك 

األحكام.
من  واملقيمني  املواطنني  النزالء  عن  اإلف��راج  أمر  ويأتي 
رئيس  السمو  صاحب  حرص  إطار  في  مختلفة  جنسيات 
حياة جديدة  لبدء  فرصة  إعطائهم  على  الله«  »حفظه  الدولة 

والتخفيف من معاناة أسرهم.
أن  للدولة  العام  النائب  كبيش  سعيد  سالم  سعادة  وأكد 
الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  لصاحب  الكرمي  النهج 
عليهم  احملكوم  من  كثير  عن  سموه  عفو  جسده  وال��ذي 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك ينبع من حرص سموه 
على منح املعفو عنهم وإعطائهم الفرصة مجدداً، ورغبة سموه 
في معاودة اندماجهم في صفوف املجتمع أعضاء صاحلني 
الدولة ويسهمون بإيجابية في بناء بلدهم  يلتزمون بقوانني 

وتنميته واملضي به نحو املستقبل.
شأنه  من  العفو  هذا  أن  إلى  العام  النائب  سعادة  وأشار 
تعميق الدوافع احلميدة لدى املفرج عنهم لالستقامة والتزام 
السلوك القومي سبيالً إلى احلياة الكرمية، فضالً عن أثره على 
أسرهم وذويهم من سرور وفرح، وما يحفزه لدى غيرهم من 
احملكوم عليهم من الرغبة في التمسك بحسن السلوك أمالً في 

نيل مثل هذا العفو الكرمي مستقبالً.
وذكر سعادة املستشار يوسف سعيد العبري النائب العام 
في إمارة أبوظبي أن النيابة العامة في أبوظبي بدأت بالتنسيق 
مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي اتخاذ إجراءات تنفيذ أمر 
صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« بإطالق سراح من 

شملهم أمر سموه، وتأمني عودتهم إلى أسرهم.
وأضاف سعادته أن هذه اللفتة اإلنسانية لصاحب السمو 
رئيس الدولة »حفظه الله« أدخلت البهجة والسعادة إلى قلوب 
العديد من األسر التي تنتظر ذويها كي يقضوا أول أيام شهر 

رمضان املبارك مع أسرهم وذويهم.
السمو رئيس  أمر صاحب  أن  العبري  املستشار يوسف سعيد  ورأى سعادة 

الدولة »حفظه الله« سيكون له بالغ األثر على املشمولني به، كما سيشكل حافزاً 
لنزالء آخرين لالستفادة من اإلمكانيات التي توفرها املنشآت اإلصالحية إلعادة 

التأهيل والتدريب لنيل مثل هذا العفو في مناسبات تالية.

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« باإلفراج عن 554 نزيالً من 
نزالء املؤسسات اإلصالحية والعقابية في دبي، من بينهم 93 مواطناً إماراتياً، 
واآلخرون من جنسيات مختلفة، وذلك مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وصّرح سعادة املستشار عصام احلميدان النائب العام إلمارة دبي أن أمر 
العفو يعكس حرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله« على منح نزالء املؤسسات اإلصالحية والعقابية الذين 
شملهم أمر سموه فرصة جديدة لالنخراط في املجتمع،وتصحيح مسارهم 
فيه، وبدء صفحة جديدة كأشخاص صاحلني نافعني ملجتمعهم وأسرهم في 

إطار احترام كامل للقانون ونصوصه والتزام بالنهج القومي في احلياة.
حياة  لبدء  عنهم  املُفرج  جلميع  حافزاً  يعد  العفو  أمر  أن  سعادته  وأكد 
املجتمع،  في  فاعلني  كأشخاص  اإليجابية  املشاركة  إلى  فيتحولون  جديدة 

معرباً سعادته عن أمله في أن يكونوا أسوة ومنوذجاً ُيحتذى به في االلتزام 
الذات والوقوف على األخطاء  القومي، ومراجعة  القانون والسلوك  باحترام 
واألسباب التي أدت بهم لالبتعاد عن الطريق السليم واالنخراط في أعمال 
من شأنها اإلضرار مبصالح اآلخرين وبأنفسهم، وعدم الرجوع إليها مرة 

أخرى.
وأضاف: أن هذه املنحة الكرمية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم »رعاه الله« تعطي املشمولني باألمر فرصة ذهبية لبدء حياة كرمية، 
وأن هذه اللفتة اإلنسانية العظيمة من شأنها إدخال السرور على أسر وذوي 

املطلق سراحهم خصوصاً في شهر رمضان املبارك.
وأشار سعادته إلى أن النيابة العامة في دبي بدأت في اتخاذ اإلجراءات 
املشمولني في  العقابية واإلصالحية  املؤسسات  الالزمة لإلفراج عن نزالء 

األمر السامي.

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  بحث صاحب 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، بحضور سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب حاكم دبي، مع البروفيسور هارولد هيون سوك أوه رئيس منتدى 
»الطاقة العاملي« عدداً من املوضوعات املتعلقة بواقع الطاقة املستدامة في العالم 
ودور دولة اإلمارات في دعم مستقبلها باعتبارها أحد الالعبني العامليني البارزين 

في هذا املجال.
»الطيران  هيئة  رئيس  مكتوم  آل  بن سعيد  أحمد  الشيخ  اللقاء سمو  وحضر 
املدني في دبي« الرئيس األعلى ملجموعة »طيران اإلمارات«، ومعالي محمد عبد 
الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة الفريق مصبح الفتان مدير 

مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعدد 
من كبار املسؤولني في دبي.

النظيفة  الطاقة  استخدام  دعم  مجال  في  الدولة  جهود  إلى  احلديث  وتطّرق 
واملتجددة وربطها بأهداف التنمية املستدامة، حيث أعرب البروفسور سوك أوه 
السمو  لصاحب  احلكيمة  القيادة  ظل  في  اإلم��ارات  جلهود  الكامل  تقديره  عن 
السديدة  والرؤية  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
ألخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، والتي يتم ترجمتها إلى العديد من املبادرات 
واالستراتيجيات املؤثرة في هذا املجال، منوهاً مبا حتتضنه الدولة من مشاريع 

الطاقة املتجددة واحلفاظ البيئي.

.. ويلتقي رئيس منتدى »الطاقة العالمي«

محمد بن راشد ياأمر باالإفراج عن 554 نزياًل من املوؤ�ص�صات االإ�صالحية والعقابية 

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« دعوة حلضور فعاليات القمة الثالثة لدول أمريكا اجلنوبية والدول العربية 

»مؤمتر آسبا«، والذي سيعقد في البيرو خالل شهر أكتوبر املقبل.
وزير  مساعد  الشامسي  محمد  سعيد  الدكتور  سعادة  الدعوة  تسلّم 
عام  بديوان  مكتبه  في  لقائه  لدى  الدولية  املنظمات  لشؤون  اخلارجية 
الوزارة سعادة خوسيه بيروان نائب وزير خارجية بيرو والوفد املرافق له. 
بتنميتها  الكفيلة  الثنائية،والسبل  العالقات  بحث  اللقاء  خالل  ومت 
املجاالت  في  خاصة  التعاون  جسور  ملد  املتوفرة  واإلمكانات  وتطويرها 

االقتصادية، وتشجيع االستثمار والتبادل الثقافي والسياحي والبيئي بني 
البلدين. 

كما مت استعراض فرص االستفادة من التسهيالت التي تقدمها اإلمارات 
واالقتصادية  التشريعية  بالبيئة  يتعلق  ما  خصوصاً  كافة  املجاالت  في 
املعارض  في  واملشاركة  الدولة،  في  استثماراتهم  حجم  لزيادة  اجلاذبة 
التجاري،  التبادل  دعم  في  تسهم  التي  االقتصادية  واملؤمترات  التجارية 
فضالً عن تشجيع تبادل زيارات الوفود الرسمية، ودعم كل ما من شأنه 

أن يعزز التعاون املشترك في مختلف املجاالت وعلى جميع األصعدة.

 خليفة بن زايد ياأمر باالإفراج عن 873  نزياًل من املن�صاآت االإ�صالحية والعقابية 

.. ويتلقى دعوة لحضور القمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية
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أخبار الوطن

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
صاحب  بقيادة  اإلمارات  دولة  حرص  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« على توسيع 
نطاق التعاون الثنائي الذي يجمع دولة اإلمارات العربية املتحدة باجلمهورية 

الفرنسية.
أوالند  أبوظبي مع فخامة فرانسوا  لقاء سمو ولي عهد  جاء ذلك خالل 
الفريق سمو  باريس، بحضور  االليزيه في  رئيس جمهورية فرنسا بقصر 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 

وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية.
الثنائية بني دولة  التعاون  اللقاء بحث سبل تطويرعالقات  وجرى خالل 
اإلمارات وجمهورية فرنسا مبا ُيلبي تطلعات البلدين والشعبني الصديقني، 
والتطورات اإلقليمية والدولية والقضايا ذات االهتمام املشترك على األصعدة 

كافة.
ونقل سمو ولي عهد أبوظبي حتيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« إلى فخامة الرئيس أوالند، ومتنيات سموه 

إلى فرنسا قيادة وحكومة وشعباً املزيد من الرقي والتقدم واالزدهار.
بفوزه  الفرنسي  الرئيس  فخامة  إلى  احل��ارة  بتهانيه  سموه  وتقّدم 
اإلمارات  دولة  بني  العالقات  تشهد  بأن  سموه  آمالً  الرئاسية،  باالنتخابات 
خير  فيه  ملا  والنمو  التطور  من  املزيد  رئاسته  ظل  في  فرنسا  وجمهورية 

ومصلحة البلدين والشعبني الصديقني.
البلدين  بني  املشترك  والتعاون  املتينة  الصداقة  عالقات  اجلانبان  وبحث 
الصديقني وما تشهده على الدوام من تطور ومنو، حيث مت التأكيد على انفتاح 
البلدين على تعميق أوجه التعاون في كافة املجاالت، ُمعرباً سموه عن تقديره 

للدور الكبير الذي تقوم به فرنسا في هذا املجال.
اللقاء إلى جملة من القضايا اإلقليمية والدولية واملوضوعات  كما تطّرق 
ذات االهتمام املشترك، وما يجري في املنطقة والشرق األوسط، واألوضاع 
املضطربة في سوريا وضرورة حل هذه القضية مبا يلبي تطلعات الشعب 

السوري احملقة. 
ومتت مناقشة تطورات امللف النووي اإليراني وقضية االحتالل اإليراني للجزر 
اإلماراتية الثالث، وأكد اللقاء أهمية دعم اجلهود الدولية السلمية من أجل إرساء 

دعائم األمن واالستقرار في املنطقة.

الدولة »حفظه  السمو رئيس  أبوظبي دعوة صاحب  كما نقل سمو ولي عهد 
الله« لفخامة الرئيس فرانسوا أوالند لزيارة دولة اإلمارات، وتقبل فخامة الرئيس 

الفرنسي الدعوة واعداً بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

محمد بن زايد والرئيس الفرنسي  يبحثان تو�صيع التعاون الثنائي

ولي عهد أبوظبي يهدي الفائزين والمشاركين 
في مهرجان »ليوا للرطب« عشرة آالف فسيلة نخيل نسيجي

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي  قّدم 
للقوات املسلحة عشرة آالف فسيلة نخيل نسيجي هدية  القائد األعلى  نائب 
للمزارعني املواطنني الفائزين واملشاركني في مهرجان »ليوا للرطب« بدورته 
الثامنة 2012، والذي نظمته هيئة »أبوظبي للسياحة والثقافة«، وذلك تقديراً 
من سموه حملبي النخلة من الفائزين واملشاركني في املهرجان، حيث تعتبر هذه 
الشتالت من أجود األصناف التي أنتجتها مختبرات وحدة »دراسات وبحوث 

تنمية نخيل التمر« في جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
وأكد سموه أن ما متثله شجرة نخيل التمر في وجدان أبناء اإلمارات هو 
الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل  الله تعالى  املغفور له بإذن  استمرار لنهج 

نهيان »طيب الله ثراه« في االهتمام مبتطلبات التجربة الزراعية الفريدة على 
أرض الوطن. وأشار سموه إلى أن زراعة شجرة نخيل التمر في دولة اإلمارات 
التنمية املستدامة التي يقودها صاحب  أساسياً من أركان عملية  تعتبر ركناً 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« لدورها في 
معادلة األمن الغذائي للوطن، مؤكداً سموه أن صاحب السمو رئيس الدولة 
بها وتطويرها  للنهوض  الدعم  أوجه  كافة  تقدمي  يتواَن عن  لم  الله«  »حفظه 

وزيادة املساحات املزروعة، وحتقيق االكتفاء الذاتي، وتنويع مصادر الدخل.
ومتنى سمو ولي عهد أبوظبي املزيد من التوفيق والنجاح والبذل والعطاء 

للشجرة املباركة، وللعاملني في قطاع نخيل التمر.

 

بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الدولة  الظاهري سفير  العصري سعيد  الداخلية، كّرم سعادة  الوزراء وزير 
لدى اململكة املغربية موظفي سفارة الدولة وامللحقية العسكرية لدى السفارة 
في الرباط، وذلك تقديراً ملساهمتهم في اجلهود الطيبة التي بذلت في عمليات 
زايد  بن  أحمد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  املغفور  الفقيد  جثمان  عن  البحث 
املكرمني  املوظفني  الظاهري  السفير  سعادة  وسلّم  الله«.  »رحمه  نهيان  آل 
أوسمة تقديراً جلهودهم الطيبة، وأشاد سعادته باجلهود الكرمية التي بذلها 
أعضاء السفارة واملوظفون العاملون فيها إلى جانب فريق اإلنقاذ اإلماراتي 

البحث  عمليات  في  واملغربي  والفرنسي  واليوناني  واإلسباني  واألمريكي 
واإلنقاذ، واإلسهام في إجناح عمل فرق اإلنقاذ بروح احملبة واإلخالص في 

العمل، مجسدين بذلك قيماً إنسانية نبيلة.
وعبّر املوظفون املُكّرمون عن بالغ امتنانهم وشكرهم للفتة الكرمية للفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وأكدوا حرصهم على القيام بواجباتهم 
على أكمل وجه خدمة ملصالح الدولة، وتوجهوا بالدعاء للمولى عز وجل لينزل 
شآبيب الرحمة والغفران على املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن زايد 

آل نهيان)رحمه الله(. 

.. ويوجه بتكريم موظفي  سفارة اإلمارات في الرباط

سيف بن زايد يت�صلم جائزة »االأمم املتحدة للخدمات العامة« لعام 2012
تسلّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
القائد  خلفان متيم  الفريق ضاحي  معالي  من  الداخلية  وزير  الوزراء 
العام لشرطة دبي جائزة »األمم املتحدة للخدمات العامة لعام 2012« 
في مجاالت اجلودة العاملية واخلدمة العامة، والتي حصلت عليها وزارة 
الداخلية ممثلة بالقيادة العامة لشرطة دبي، كما حازت فيها على املركز 

األول عن فئة »تعزيز إلغاء الفروق بني اجلنسني«. 
وهنأ الفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فريق 
»التميز« على حتقيق اإلجناز الذي يأتي ضمن االلتزام مبعايير اجلودة 

العاملية. 
حضر اللقاء من شرطة دبي كل من سعادة اللواء خميس مطر املزينة 
الرزاق  عبد  القدوس  عبد  الدكتور  اللواء  وسعادة  العام،  القائد  نائب 
اللواء  وسعادة  الشاملة،  للجودة  العامة  اإلدارة  عام  مدير  العبيدلي 
طارش عيد املنصوري مدير عام املوارد البشرية، والعقيد محمد عبدالله 

املر مدير اإلدارة العامة لرعاية حقوق اإلنسان.

كما حضر اللقاء كل من العقيد محمد بن دملوج الظاهري مدير عام 
االستراتيجية وتطوير األداء في األمانة العامة ملكتب سمو نائب رئيس 
إدارة  مدير  الساعدي  سعود  والعقيد  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 

»سكرتارية سمو الوزير«.
وكانت جلنة »جائزة األمم املتحدة للخدمة العامة« لعام 2012 أعلنت 
عن أن وزارة الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للجودة الشاملة في القيادة 
العامة لشرطة دبي قدمت مساهمة كبيرة في حتسني األداء في الدولة، 
وستكون مبثابة مصدر إلهام وتشجيع لغيرها من القطاعات املعنية في 

اخلدمة العامة.
وتعد فئة هذه اجلائزة واحدة من 5 فئات ضمن جائزة »األمم املتحدة 
للخدمات العامة«، والتي تشمل منع ومكافحة الفساد في اخلدمة العامة، 
في  املشاركة  وتشجيع  العامة،  اخلدمة  في  اخلدمات  تقدمي  وحتسني 
وتطوير  مبتكرة،  آليات  من خالل  القرارات  واتخاذ  السياسات  وضع 

إدارة املعرفة في احلكومة.
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حديثنا عن النضج اإلداري له عالقة بالتغيير اإلداري املخطط والتميز الوظيفي، نعتقد أن الكفاءة اإلدارية لدى 
الفرد مرتبطة بحلقات املعرفة، وأنه كلما نضجت واتسعت حلقات املعرفة لدى املسؤول اإلداري زادت كفاءته 
اإلدارية والقدرة على اتخاذ القرار السليم في الوقت املناسب، وأصبح ذا شخصية قيادية قادرة على التغيير 
العملية  واملمارسة  والتجربة  اخلبرة  ثم  األكادميي  بالتحصيل  تبدأ  املعرفة  الوظيفي، وحلقات  التميز  وحتقيق 

واالحتكاك مع أهل اخلبرة والتخصص.
في بداية هذا املقال أود طرح بعض التساؤالت: ما هو مفهوم النضج بصورة عامة والنضج اإلداري بشكل 
خاص؟ إلى أي مدى يرتبط النضج بالتقدم بالعمر؟ ما هي العالقة بني النضج اإلداري والنضج العقلي والفكري 

والنفسي والعاطفي والسياسي؟
النضج هو صحة األفكار وسالمتها وهو الوعي االجتماعي، والنضج له عالقة مبعارف وجتارب اإلنسان 
احلياتية، وكلما كان اإلنسان محتكاً باحلياة أي متفاعالً معها أكثر يكون نضجه أكثر، ويعبر النضج عن القدرة 
على التمسك مبوقف أو مشروع معني حتى يتم استكماله، وهو القدرة على تسخير القدرات والطاقات الشخصية 
للعمل والنجاح والتميز، والنضج اإلداري لدى املسؤول اإلداري هو استواء التفكير السليم بالقدرة على حتمل 
املسؤولية التي حتتم عليه أن يقود نفسه بحكمة ويضبط تعامله مع اآلخرين، إضافة إلى التفكير السليم حللول 
املشاكل ومجابهة احلياة بكل أطياف تعامالتها، سواء كانت علمية أو عملية، والنضج احلقيقي أن جتد نفسك 
قادراً على جتاوز الكثير من املشاكل بأقل جهد ممكن وبأقل اخلسائر املمكنة، والنضج اإلداري يقود الفرد إلى 
التغيير والتطوير، فرفض التغيير يحد من خياراتنا لتحقيق النجاح املهني، وأما اتخاذ قرار التغيير فهو السمة 

التي حتافظ على حيويتنا مع أصعب القرارات، فالتغيير ضرورة قصوى للحاق بالزمن.
املرحلة العمرية عنصر أساس في املعرفة وهناك عالقة بني العمر الزمني والنضج، فإذا كانت سن العاشرة 
بداية التكليف أي سن التميز، وسن العشرين تعني بداية االستقاللية، وسن الثالثني تعني وضوح الرؤية فإن 
سن األربعني هي مزيج من عشرات األشياء ولها ميزة على كل مراحل العمر، إنها املرحلة العمرية التي يكون 

اإلنسان قادراً فيها على أن يفهم كل الفئات العمرية ويعايشها ويتحدث مبشاعرها.
يْنَا اإْلِنَساَن ِبَوالَِدْيِه إِْحَساًنا  سن األربعني هي التي خصها القرآن الكرمي بدعاء مميز قال الله تعالى: »َوَوصَّ
ُه ُكْرًها َوَوَضَعتُْه ُكْرًها َوَحْملُُه َوِفَصالُُه َثاَلُثوَن َشْهًرا َحتَّى إَِذا َبلََغ أَُشدَُّه َوَبلََغ أَْرَبِعنَي َسنًَة َقاَل َربِّ  َحَملَتُْه أُمُّ
يَّتِي إِنِّي ُتبُْت  ا َتْرَضاُه َوأَْصلِْح لِي ِفي ُذرِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك الَّتِي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاحِلً
إِلَيَْك َوإِنِّي ِمَن امْلُْسلِِمنَي« صدق الله العظيم )االحقاف 15( هذه اآلية الكرمية حتدد سن األربعني الكتمال القوة 
البدنية والعقلية أو األشد أو األوج، ومن املعلوم أن الوحي قد نزل على قلب سيدنا محمد »صلى الله عليه وسلم« 
في سن األربعني، وال بد من وجود حكمة من هذا العمر، ألن الله تعالى ال يختار شيئاً إال فيه حكمة عظيمة، ورمبا 
تتضح لنا بعض جوانب احلكمة أن منو اإلنسان وكمال عقله ال يحدث وال يتم إال في نهاية األربعينيات من عمره.

هناك مؤشرات علمية لها عالقة بأهمية بلوغ اإلنسان سن األربعني، وهي حقيقة علمية تؤكد وتبرهن أن سن 
األربعني له عالقة بنمو الدماغ والنضج العقلي، العاملة البريطانية سارة -جني بليك Blake أكدت منذ أقل من 
عشر سنوات أن االعتقاد السائد بني العلماء كان يتمحور حول أن منو الدماغ يتوقف في سن مبكرة من عمر 
اإلنسان، ولكن جتارب املسح بالرنني املغناطيسي على الدماغ أظهرت أن النمو يستمر خالل الثالثينيات وحتى 
سن األربعني من عمر اإلنسان، وأهم منطقة وأكثرها استمراراً في النمو هي منطقة الناصية، ذلك اجلزء من أعلى 
ومقدمة الدماغ، وهذه املنطقة مهمة في اتخاذ القرارات والتفاعل االجتماعي، ومهام شخصية أخرى مثل التخطيط 

والسلوك وفهم اآلخرين والتي متيز البشر عن غيرهم من املخلوقات احلية.
عامل اخلبرة التراكمية له دور مهم في اكتمال النضج اإلداري للعاملني في وزارة الداخلية سواء كان ضابط 
شرطة ميدانياً أو في أي موقع إداري، فهو يزداد معرفة ببلوغه سن األربعني، في مرحلة ما قبل األربعني أي 
مرحلة الشباب يكون في حالة دائمة من العمل املتواصل وهي مرحلة بناء اخلبرة واملعرفة وهي غير مستقرة 
متقلبة وتنعكس على سلوكه، وفي بلوغه سن األربعني تتراكم لديه اخلبرات، وهنا تكون قدرته العملية أفضل 
وقراراته أدق وأصوب من السابق مع زيادة املعرفة وتراكم اخلبرة، ويبدأ يشعر باالستقرار، وبالتالي عدم 
وجود هفوات في اتخاذ القرار، كثير من الزمالء الضباط يحصل على درجة املاجستير والدكتوراه، وهي أعلى 
مستوى التحصيل األكادميي، وهم في الثالثني من العمر، ونقول لهم سوف يشعرون في الفرق عندما يبلغون 

سن األربعني.
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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 
احلاكم في املنطقة الغربية أن خطط وبرامج االرتقاء 
املنطقة  ف�ي  املشروعات  تطوير  في  واالستمرار 
من  متواصل  ودعم  بال�غ  باهتمام  حتظى  الغربية 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله«، ومبتابعة من الفريق أول سمو 
أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 

نائب القائد األعلى للقوات املسلحة. 
على   »999« مع  خاص  حوار  في  سموه  وشدَّد 
ألبناء  واملستقرة  اآلمنة  الكرمية  احلياة  توفير  أن 
العاصمة  عن  البعيدة  باملناطق  والنهوض  اإلمارات 
التنمية  استراتيجية  في  األولويات  سلم  يتصدران 

الشاملة إلمارة أبوظبي. 
تفخر  أبوظبي  إم���ارة  أن  إل��ى  سموه  وأش���ار 
العالم  في  الشرطة  أجهزة  أفضل  أحد  بامتالكها 
التكنولوجيا  واستخدام  واملهنية  التنظيم  حيث  من 
العالية وفقاً للمعايير العاملية، وإلى أن وزارة الداخلية 
والقيادة العامة لشرطة أبوظبي تعمالن مع الدوائر 
يلي  وفيما  أماناً،  أكثر  مجتمع  إلى  للوصول  احمللية 

نص احلوار:
مليار   100 الرشيدة  أبوظبي  > رصدت حكومة 
أبرز اإلجنازات  فما  الغربية،  املنطقة  لتنمية  درهم 

التي حتققت تنفيذاً لهذا الهدف السامي؟ 
- إن حجم االستثمارات الضخمة التي خصصتها 
التنموي  بالواقع  النهوض  أجل  أبوظبي من  حكومة 
الذي  الكبير  االهتمام  عن  يعبّر  الغربيّة  املنطقة  في 
إلى  ويشير  ولسكانها،  املنطقة  لتلك  احلكومة  توليه 
أن هذه املنطقة مقبلة على نقلة تنموّية سريعة ستغير 
التنموّية  املشروعات  هذه  الرتباط  خاصة  وجهها 
للمواطنني، حيث  اليومي  الواقع  بعالقة مباشرة مع 
تسعى إلى توفير خدمات الصحة والتعليم واإلسكان 
تنفيذ  في  البدء  املنجزات  أهم  ومن  التحتية،  والبنية 
»خطة الغربية 2030«، وهي وثيقة استراتيجية حتدد 
العديد  على  الضوء  وتسلط  الغربية  املنطقة  أهداف 
من املجاالت التي ستكون محط اهتمام املستثمرين، 
ونحن  املتعددة.  الصناعية  املشاريع  إلى  باإلضافة 

والبتروكيماويات  وال��غ��از  النفط  ف��ي  نستثمر 
واخلدمات ذات الصلة، كما نبني عدداً من املرافق ذات 
طراز عاملي في قطاعات الصحة والتعليم واإلسكان، 
السياحي،  القطاع  التطوير في  املزيد من  عن  فضالً 
والهدف حتقيق تنويع اقتصادي فاعل وحتقيق تنمية 

مستدامة ملواطني الغربية.

ا�ستثمار للم�ستقبل

في  الرشيدة  القيادة  رؤية  ترجمة  تتم  كيف   <
من  الغربية  املنطقة  في  املواطنني  بحياة  االرتقاء 

خالل تطوير الصحة؟
من  بدعم  أبوظبي يحظى  في  الصحي  القطاع   -
نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة »حفظه الله«، وباهتمام ومتابعة الفريق 
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
لذلك  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
نحرص في املنطقة الغربية على تطوير نظام الرعاية 
الصحية ملواكبة أعلى املعايير املتعارف عليها عاملياً، 
العناية الصحية لكل مواطن  وتقدمي أفضل خدمات 
ومقيم من خالل توفير بيئة صحية مالئمة، وجتهيز 
ملواكبة  واألجهزة  التقنيات  بأحدث  املستشفيات 
التطور والتقدم في اخلدمات الصحية، وقد مت مؤخراً 
التوقيع على اتفاقية بدء أعمال اإلنشاءات في تطوير 
الغربية،  املنطقة  في  و»السلع«  »غياثي«  مستشفيي 
الرويس  مدينة  في  اجلديد  املستشفى  افتتحنا  كما 
)أدنوك(،  الوطنية«  أبوظبي  »بترول  لشركة  التابع 
»دار  الرابع ملستشفى  الفرع  القادمة  املشاريع  ومن 
متعددة  السكنية  األحياء  مشروع  ضمن  الشفاء« 
االستخدام في مدينة زايد. إن املستشفيات اجلديدة 
ستنضم إلى املرافق الصحية املوجودة في الغربية، 
يعكس  مبا  املقدمة،  اخلدمات  مستوى  من  وسترفع 
املستوى  حتسني  على  الرشيدة  القيادة  ح��رص 

املعيشي وتعزيز احلياة الصحية للمواطنني.
االرتقاء  بهدف  تبذلونها  التي  اجلهود  ما   <

مبستوى التعليم في املنطقة الغربية؟ 
في  استثمار  هو  التعليم  في  االستثمار  إن   -

فدولة  واستقراره،  وأمنه  ونهضته  الوطن  مستقبل 
اإلمارات أصبحت أحد املراكز التعليمية واألكادميية 
الرائدة في املنطقة نظراً ملا حتتضنه من بيئة تعليمية 
في  ونحن  أرضها.  على  وللمقيمني  ألبنائها  متميزة 
توفير  على  احلرص  أشد  نحرص  الغربية  املنطقة 
لضمان  التعليمية  العملية  جن��اح  مقومات  جميع 
تخريج أجيال قادرة على حمل راية الوطن مسلحة 
بالعلم واملعرفة، باإلضافة إلى وضع أسس تعليمية 
يستفيد  الدولية  املعايير  أعلى  وفق  املستوى  عالية 
منها جميع أبناء املجتمع ذكوراً وإناثاً، بحيث تتوافر 
أبناء  والكفاءات من  اخلبرات  العديد من  املنطقة  في 
الغربية، وفي الوقت نفسه نركز على تطوير قدرات 
في  فعالية  أكثر  ليكون  النسائي  الكادر  ومهارات 
املنطقة  مدن  بعض  وتضم  املجتمع،  وخدمة  تطوير 
العليا، باإلضافة  التقنية  لكليات  أفرعاً  الغربية حالياً 
إلى افتتاح فرع ملدرسة »غلينلغ- أبوظبي« في مدينة 

زايد.
> ما أهم املشاريع السكنية التي جرى ويجري 
املالئم  السكن  توفير  ه��دف  لتحقيق  تنفيذها 

للمواطنني في املنطقة الغربية؟
تطوير  في  االرت��ق��اء  وب��رام��ج  خطط  حتظى   -
املشروعات السكنية في املنطقة الغربية باهتمام بالغ 
ودعم متواصل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، ومبتابعة 
الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، كما 
أن توفير احلياة الكرمية اآلمنة واملستقرة للمواطنني 
يتصدران  العاصمة  عن  البعيدة  باملناطق  والنهوض 
الشاملة  التنمية  استراتيجية  في  األولويات  ُسلم 

إلمارة أبوظبي.
التي تسعى  ويعتبر اإلسكان أحد أهم األولويات 
حكومة أبوظبي إلى توفيرها كونه يرتبط باستقرار 
التي  احلياة  لنوعية  أساسياً  معياراً  ويعد  املجتمع، 
املسكن  توفير  على  نحرص  لذلك  ألبنائه،  تتوافر 
وتسهيل  الغربية  املنطقة  في  للمواطنني  املالئم 
االرتقاء  شأنه  من  ما  كل  وتأمني  عليه،  احلصول 

اأ�صاد بدور وزارة الداخلية يف الو�صول اإىل جمتمع اأكرث اأمنًا

حمدان بن زايد: 
توفير الحياة الكريمة ألبناء اإلمارات والنهوض 

بالمناطق البعيدة عن العاصمة يتصدران األولويات

حوار: فوزي مو�صى -ت�صوير: عبد اهلل اجلنيبي

حوار
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اال�ستثمار يف التعليم 

هو ا�ستثمار يف م�ستقبل 

الوطن 

من م�ساريعنا اإن�ساء 

حمطات للطاقة النووية يف 

منطقة »براكة«
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حوار

باخلدمات اإلسكانية املقدمة لهم في املنطقة الغربية.
كما يعتبر مشروع اإلسكان في »مرابع الظفرة« 
مشاريع  ب��ني  واألب���رز  زاي���د  مدينة  ف��ي  األك��ب��ر 
اإلسكان، ويجري تطويره على أربع مراحل ويضم 
اإلنشائية  املرحلة  في  حالياً  ومي��ر  مسكناً،   788
األخيرة، وبلغت تكلفته نحو 1.3 مليار درهم، بينما 
مسكناً   786 على  غياثي«  »مرابع  مشروع  يشمل 
وينفذ على مرحلتني، حيث من املتوقع إجنازه العام 
حالياً  وتتولى  درهم.  مليار   1.5 بتكلفة  املقبل  بعد 
»مساندة« تنفيذ األعمال اإلنشائية ل�60 مسكناً في 
منطقة »بدع املطاوعة« مبدينة غياثي، إلى جانب 20 
في »أُم األشطان«، و20 مسكناً في محضر  مسكناً 

»اللدمي/ اليبانة«.

توظيف املواطنني 

> يحظى توظيف املواطنني بأهمية كبيرة لدى 
سموكم، فماذا عن مبادرة سموكم اجلديدة في هذا 

اإلطار؟
دولة  شهدته  الذي  االقتصادي  االزده��ار  إن   -
السنوات  خالل  أبوظبي  إم��ارة  وخاصة  اإلم��ارات 
القليلة املاضية أسهم في زيادة قدرة أسواق العمل 
العاملة  القوى  من  املزيد  استيعاب  على  الدولة  في 
املواطنة، مبا يسهم في حتقيق أعلى معدالت التوطني 

في القطاعني العام واخلاص. 
توجه  حتقيق  إلى  الغربية  املنطقة  في  ونسعى 
املال  رأس  تنمية  أن  تؤكد  التي  أبوظبي  حكومة 
من  لديها  أولوية  أهمية  يلقى  اإلم��ارة  في  البشري 
أفضل  مستقبل  حتقيق  إلى  تهدف  مبادرات  خالل 
ألبناء اإلمارة، ومتكني القوى العاملة الوطنية املؤهلة 
يتميز  كفؤ  عمل  سوق  في  بفعالية  املشاركة  من 

بالتنوع االقتصادي واإلنتاجية العالية.
كما حتظى املنطقة الغربية مبجال واسع للوظائف 
في كافة القطاعات ال سيما في مجال قطاع البترول 
وشركات  والنفط  الغاز  تصنيع  شركات  في  ممثالً 
الفنية  التخصصات  إلى  حتتاج  لوجستية  مساندة 
والهندسية، لذا نحث الطلبة على أن ُيحسنوا اختيار 
املنطقة  وتطوير  ازده��ار  في  تسهم  التي  الوظائف 
وخاصة في مجال الهندسة بأنواعها، وذلك لتحقيق 
واعداً  مستقبالً  حتمل  التي   »2030 »الغربية  رؤية 

للمنطقة يحتاج إلى سواعد أبنائها. 
الغربية«  املنطقة  »تنمية  مجلس  مبادرة  وجاءت 
من خالل »معرض الغربية للوظائف« لتعزيز الفرص 
أمام أبناء املنطقة بغية احلصول على عمل أو اخلضوع 
لبرامج تدريبية، وكذلك حتقيق التواصل بني أصحاب 
تشكيل »جلنة  مت  كما  عمل،  عن  والباحثني  العمل 
التعليم والتوظيف بالغربية« من أجل وضع األفكار 
واملبادرات التي تدعم الطلبة وأصحاب العمل بهدف 
خلق فرص وظيفية طموحة في املنطقة، كما استحدث 
مركز  مع  بالتعاون  الغربية«  املنطقة  »تنمية  مجلس 
موقعاً  واملعلومات«  اإللكترونية  لألنظمة  »أبوظبي 
املهنية، ومت ربطه  التوظيف واالستشارات  خلدمات 
الباحثني  لتطلعات  مبوقع )وظائف أبوظبي( حتقيقاً 

عن مستقبل مهني واعد في املنطقة الغربية.
> ما الدور الذي ميكن أن يلعبه دعم املؤسسات 

توظيف  فرص  زي��ادة  في  واملتوسطة  الصغيرة 
املواطنني واملواطنات في املنطقة الغربية؟

- إن تشجيع االستثمار في املنطقة الغربية خاصة 
االستثمار في املشاريع الصغيرة واملتوسطة يعد أحد 
حتفيز  إلى  باإلضافة  »الغربية«،  في  أولوياتنا  أهم 
وتشجيعها  الغربية  املنطقة  في  املواطنة  الطاقات 
على التوجه نحو هذا القطاع من خالل توفير البيئة 
املناسبة لنجاح وتطور هذه املشاريع، كما نسعى إلى 
تنمية روح االستثمار بني املواطنني ودعم مبادراتهم 
وبناء  الدخل  لتنويع  مصادر  وإيجاد  االستثمارية 
قاعدة اقتصادية قوية، األمر الذي سيصب في دعم 
وتسريع عملية التنمية املستدامة في املنطقة الغربية، 
والوظائف  العمل  فرص  زيادة  في  يسهم  وسوف 
وبني  مناطقهم  في  بقاءهم  يضمن  مما  للمواطنني، 
أهاليهم والعمل على تطوير مدنهم، وفي هذا االجتاه 
املنطقة  »تنمية  مجلس  بني  وتنسيق  تعاون  يجري 
ريادة  ثقافة  لنشر  خليفة«  و»صندوق  الغربية« 
األعمال وتأهيل الكوادر احمللية إلحياء قطاع املشاريع 

من  رئيسياً  عنصراً  يعّد  الذي  واملتوسطة  الصغيرة 
عناصر تنويع االقتصاد.

من  ومبتابعة  الرشيدة  القيادة  بتوجيهات   <
البنية  في  كبيرة  طفرة  الغربية  تشهد  سموكم، 
اآلن  حتى  نفذت  التي  املشاريع  أبرز  فما  التحتية، 

واألخرى قيد التنفيذ؟
لتحقيق  أبوظبي  حكومة  وبرامج  خطط  إن   -
املجاالت  لتشمل  تتسع  الغربية  املنطقة  في  الطفرة 
ومن  التحتية،  البنى  مشاريع  ومن ضمنها  احليوية 
التنفيذ:  قيد  واألخ��رى  ُنفذت  التي  املشاريع  أهم 
الغربية،  مجمعات سكنية للمواطنني في جميع مدن 
املتكاملة )مت( في مدن  ومراكز اخلدمات احلكومية 
املعامالت  إنهاء جميع  تؤمن  والتي  املختلفة  الغربية 
في موقع واحد، وكذلك تطوير شارع غياثي- مدينة 
وتطوير  املدينتني،  بني  املسافة  اختصر  الذي  زايد 
شارع غياثي الرئيسي، وكذلك البدء في تنفيذ توسعة 
الرويس، وتنظيم  العابر اجلديد )E11( في  الطريق 
جنوب  إلى  ونقلها  الرويس  في  العمالية  املجمعات 

الشارع العابر )E11(، وتنفيذ خطة حماية املنشآت 
جميع  في  احلدائق  من  مجموعة  وإنشاء  احليوية، 
وإعادة  »املرفأ«،  كورنيش  وتطوير  الغربية،  مدن 
وتأهيل املستشفيات واملرافق الصحية بحيث توازي 
مستوى اخلدمات املقدمة في العاصمة، وإنشاء عدد 
من املدارس احلديثة واملساكن املالئمة للمعلمني في 
جميع مدن الغربية، وإنشاء محطات الطاقة النووية 

في منطقة براكة.

وجهة ا�ستثمارية �ساعدة

املنطقة  في  املتاحة  االستثمارية  الفرص  ما   <
العديد من  تنفيذ  والتي من خاللها ميكن  الغربية، 

املشاريع في كافة املجاالت ؟ 
- إن تشجيع االستثمار في »الغربية« يأتي من 
منطلق األهمية االستراتيجية للمنطقة، وهناك مقومات 
استثمارية عديدة في املنطقة الغربية خاصة مع توجه 
احلكومة بتبني خطط وبرامج عديدة هدفها األساسي 
توفير احلياة الكرمية لسكان املنطقة من خالل زيادة 
والغاز  النفط  مبشاريع  واالهتمام  االستثمارات، 
متكاملة،  حتتية  بنى  وتوفير  السياحية  واملشاريع 
االستثمارات  مختلف  أمام  املجال  فتح  يتطلب  مما 

للمساهمة في برامج وخطط التطوير.
إلى  األعمال  ورج��ال  املستثمرين  ندعو  وإننا 
التي  أبوظبي  إلمارة  الغربية  املنطقة  في  االستثمار 
تتوافر فيها حالياً فرص عديدة لالستثمار في مختلف 
املجاالت خاصة السياحية والصناعية والتجارية، وقد 
شكلنا عدة جلان وأعطينا توجيهاتنا لدراسة الطلبات 
وهناك  »الغربية«،  في  املستثمرين  قبل  من  املقدمة 
املجلس  من  املعنية  اإلم��ارة  مؤسسات  بني  تنسيق 
العمراني«  للتخطيط  »أبوظبي  ومجلس  التنفيذي 
املنطقة  وبلدية  الغربية«  املنطقة  »تنمية  ومجلس 
»البيئة«  وهيئة  البلدية(  الشؤون  )دائ��رة  الغربية 
لتسهيل  أخ��رى  خدمية  وجهات  »النقل«،  ودائ��رة 
وتنفيذها  املشاريع  هذه  اعتماد  وتسريع  اإلجراءات 
واجتماعياً  اقتصادياً  املنطقة وسكانها  فيه خدمة  ملا 

على حد سواء.
الكبير  املستثمرين  اهتمام  وإننا سعداء مبستوى 
باملنطقة، والذي يدعم الرأي السائد بأن »الغربية« ُتعد 
وجهة استثمارية صاعدة، وبصفتنا جزءاً من اقتصاد 
اإلمارات املنفتح والتنافسي، سنواصل الترحيب بكل 
ننعم  بأننا  علماً  القيمة،  عالية  االستثمارات  أشكال 
في  الداخلة  االستثمارات  تدفق  في  مطردة  بزيادة 
اقتصادنا، ونرى أن أحد املفاتيح الرئيسية للنجاح هو 
ضمان إتباع سياسات صحيحة مع توفير احلوافز 
ومتكني  األجنبية  االستثمارات  الستقطاب  الالزمة 

التجارة على الصعيد العاملي.
للترويج  اتخاذها  مت  التي  اإلج���راءات  ما   <
للمنطقة الغربية كوجهة سياحية على الصعيدين 

الداخلي واخلارجي؟
ذات  القطاعات  من  واحداً  السياحة  قطاع  يعد   -
إلى  تهدف  التي  أبوظبي  إلمارة  بالنسبة  األولوية 
العقد  خالل  السياح  أعداد  في  كبيرة  زيادة  حتقيق 
التي  الغربية  املنطقة  أهمية  تأتي  هنا  ومن  املقبل، 
تتيح  التي  والفريدة  الوفيرة  الطبيعية  املوارد  متتلك 

الهدف، وتشمل  لها لعب دور محوري لتحقيق هذا 
من  والعديد  الطويل  الساحلي  اخلط  املميزات  تلك 
اجلزر الطبيعية والبيئة الصحراوية والتراث الثقافي 
املشاريع  من  العديد  إطالق  بالفعل  مت  وقد  الغني، 
السياحية املهمة مثل: متنزه »احلياة البرية العربية« 
وفندق ومنتجع »جزر الصحراء« في جزيرة »صير 
من مشروع »جزر  والذي يشكل جزءاً  ياس«،  بني 
من  بالقرب  السراب«  »قصر  ومنتجع  الصحراء« 

واحة »ليوا«. 
بالكثير  القيام  أيضاً  ميكن  أخرى،  جهة  ومن 
حالياً  يسهم  ال��ذي  القطاع  هذا  في  اخلطوات  من 
من  فقط  درهم  مليون  و200   100 بني  يتراوح  مبا 
 20 غضون  وفي  للمنطقة.  احمللي  الناجت  إجمالي 
عاماً، ستمتلك املنطقة الغربية إمكانية جذب ما يقارب 
كوجهة  مكانتها  ترسيخ  عبر  سنوياً  زائر  مليوني 
للعطالت القصيرة لسكان اإلمارات وكرحلة إضافية 
للزوار الدوليني إلى الدولة خاصة السياح املسافرين 

براً من دول مجلس التعاون اخلليجي األخرى. 
ال  السياحية  اجلذب  بعوامل  املنطقة  لغنى  ونظرا 
ّسيما في مجاالت السياحة الطبيعية والثقافية وعبر 
هذا  في  لالستثمار  اخلاص  القطاع  حتفيز مشاركة 
السياحة  ترسخ  أن  الغربية  للمنطقة  ميكن  القطاع، 
كمحرك رئيسي في االقتصاد احمللي سواء من حيث 
إجمالي الناجت احمللي أو فرص العمل، ويتوقع أيضاً 
لسياحة األعمال أن تشهد منواً كبيراً مدفوعة بتطوير 
واملواد  الطاقة  مثل  الرئيسية  اإلقليمية  القطاعات 
الكيميائية وأن تشكل مصدراً آخر إلمكانات املنطقة 

غير املستغلة نسبياً حتى اآلن.

قطار االحتاد 

الوصل  في  دوراً  االحت��اد«  »قطار  سيلعب   <
األخرى،  الدولة  ومناطق  الغربية  املنطقة  بني 
االقتصادية  التنمية  على  ذلك  سينعكس  فكيف 

واالجتماعية في املنطقة الغربية؟
أهم  أحد  اإلقليمي  النقل  قطاع  تطوير  يعتبر   -
مشروع  وباألخص   ،»2030 الغربية  »خطة  ركائز 
السكك احلديدية لنقل البضائع كمرحلة أولى ومن ثم 
نقل الركاب، ويوفر مشروع »قطار االحتاد« مجموعة 
وتشمل  ككل،  الغربية  للمنطقة  الفوائد  من  واسعة 

تعزيز شبكات توريد وتوزيع البضائع التي ستسهم 
في إزالة أحد أكبر العقبات في طريق إنشاء صناعات 
جديدة في املنطقة، وهي البعد اجلغرافي والقيود التي 
تفرضها الشبكة احلالية للطرق، وسيسهم املشروع 
جديدة  صناعات  وإنشاء  لتطوير  الفرص  خلق  في 
في املنطقة فضالً عن تعزيز قدرة قطاعي الصناعة 
والزراعة احلاليني عن طريق متكني توزيع املنتوجات 
ذلك  على  ودولياً، وعالوة  إقليمياً  أوسع  نطاق  على 
البضائع  لنقل  الفّعالة  أن تؤدي احلركة  املتوقع  من 
بالسكك احلديدية إلى تقليل االعتماد على النقل البري 
بشكل كبير، مما يضمن فوائد بيئية كبيرة للمنطقة، 
بيئياً  تأثيراً  االحت��اد«  »قطار  مشروع  وسيحدث 
املنطقة،  البضائع في  نتيجة حلركة  للغاية  منخفضاً 
باإلضافة إلى دعم التنمية االقتصادية املستدامة من 
خالل رفع كفاءة نقل البضائع واستحداث العديد من 

الفرص االستثمارية في قطاعي الصناعة والزراعة.
املنطقة  تنمية  »مجلس  أداء  تقّيمون  كيف   <

الغربية« منذ تأسيسه وحتى اآلن؟
اللحظة  ومنذ  الغربية«  املنطقة  »تنمية  مجلس   -
حتقيق  على  دؤوب  بشكل  يعمل  لتأسيسه  األولى 
اخلطط  وض��ع  خ��الل  من  أبوظبي  حكومة  رؤي��ة 
واالستراتيجيات واملبادرات النوعية لالرتقاء باحلياة 
املعيشية للسكان وتوفير أفضل اخلدمات للمواطنني 
الصحية  والرعاية  التعليم  مجاالت  في  واملقيمني 
والبنى التحتية، وأعتقد أن املجلس مؤهل للقيام بهذا 
الدور، وهو في وضع يتيح له االستمرارية في العمل 
بفعالية في تطوير املنطقة الغربية على جميع احملاور 
تنموية  مشاريع  وهناك  واالجتماعية،  االقتصادية 
من  االستراتيجيني  شركائه  مع  املجلس  عليها  عمل 
فعلي  واقع  إلى  وتبلورت  واخلاص  العام  القطاعني 
األحياء  مشروع  مثل  التنفيذ  قيد  أخرى  ومشاريع 
»الغربية«،  مدن  في  االستخدامات  متعددة  السكنية 
فضالً عن التواصل املستمر بني املجلس واملواطنني 
في  وضعها  يتم  التي  احتياجاتهم  على  للوقوف 
متعلق  تطويري  مشروع  بأي  القيام  لدى  االعتبار 

باملنطقة الغربية. 

امن واأمان 

وزارة  مع  تعاونكم  سموكم  تقّيمون  كيف   <
ومع  خ��اص  بشكل  أبوظبي  وشرطة  الداخلية 
الغربية  املنطقة  في  احمللية  احلكومية  الدوائر 

لتعزيز األمن واألمان؟
أفضل  أحد  بامتالكها  تفخر  أبوظبي  إمارة  إن   -
أجهزة الشرطة في العالم من حيث التنظيم واملهنية 
واستخدام التكنولوجيا العالية وفقاً للمعايير العاملية، 
لشرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة  وتعمل 
أبوظبي مع الدوائر احمللية للوصول إلى مجتمع أكثر 

أماناً.
إن األمن مسؤولية مشتركة وتعاون القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي مع جميع الهيئات والدوائر احلكومية 
يلبي تطلعات القيادة الرشيدة. وفي هذا اإلطار، ينظم 
ديوان ممثل احلاكم في املنطقة الغربية وبشكل دوري 
ملتقى الدوائر احلكومية للتنسيق والتعاون لالرتقاء 

مبستوى اخلدمات التنموية في املنطقة الغربية. 

نرحب بكل اأ�سكال 

اال�ستثمارات عالية 

القيمة يف »الغربية« 
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كثيراً عندما أرى طالباً صغيراً يخطئ في اللغة العربية، ألنني أعتقد أن مرحلة الدراسة أحزن 
هذه  األم خالل  لغته  في  جيداً  الطالب  يتأسس  لم  وما  التأسيس،  مرحلة  األولى هي 
املرحلة، يصبح من الصعب تدارك األمر عندما يكبر. وأحزن أكثر عندما أرى مسؤوالً أو 
شخصاً ذا مكانة سياسية أو اجتماعية رفيعة يخطئ في اللغة العربية، وهو ُيلقي خطاباً، 
ألنني أدرك أنه لم يتأسس بشكل جيد في الصغر، مما يعني أن هناك خلالً ما في مناهجنا التعليمية التي ُتعنى 
بتدريس اللغة العربية. ويزداد حزني عندما أرى خطيباً يقف على منبر في مسجد ينصب الفاعل ويرفع املفعول 
به، ألنني افترض أن هذا اخلطيب قد تأسس في مدرسة القرآن التي هي أعظم مدرسة لتعليم اللغة العربية، 

وأقوى حصن للمحافظة عليها، وأكبر ضمانة الستمرارها ووجودها.
مؤخراً.. طرأ على منافذ احلزن هذه منفذ جديد، ذلك هو أداء مذيعي إذاعة »بي. بي. سي« الناطقة باللغة 
أقدم املشاريع  التي تعتبر واحدة من  التي نعرفها بعبارة مذيعيها الشهيرة »هنا لندن«، هذه اإلذاعة  العربية 
اإلذاعية الناطقة باللغة العربية، حيث أطلقتها »هيئة اإلذاعة البريطانية« في الثالث من يناير عام 1938، لتكون 
أول إذاعة ناطقة بغير اللغة اإلجنليزية يطلقها القسم العاملي التابع لها. وشكلت منذ إنشائها مدرسة فريدة في 
الفصحى، وحرصهم  العربية  باللغة  والتزامهم  وإلقاؤهم،  املذيعني  لغة  األداء،  هذا  رأس  وعلى  اإلذاعي،  األداء 
على سالمة هذه اللغة من حيث النطق والتشكيل ومخارج احلروف، وثقافتهم الكبيرة التي تظهر في أسلوب 

مخاطبتهم للمستمعني.
أقول هذا وأنا أستذكر قائمة طويلة من مذيعي »بي. بي. سي« العربية املميزين الذين شكلوا احلقبة الذهبية 
لهذه اإلذاعة العريقة، وعلى رأس هذه القائمة أسماء المعة وضعت بصمتها على العمل اإلذاعي، أمثال الروائي 
السوداني املعروف الطيب صالح، واملذيع األديب صاحب البرنامج الشهير »قول على قول« حسن الكرمي، وعلي 
أسعد، ومحمد مصطفى رمضان، وماجد سرحان، وحسام شبالق، ومديحة املدفعي، وهدى الرشيد. ولم يشذ عن 
هذه القاعدة جنوم املدرسة املتميزة في التعليق الرياضي، أكرم صالح، وموسى بشوتي وأفطيم قريطم، ومنير 
شما. مذيعون ومقدمو برامج ومعلقون تعلمنا منهم جودة اإللقاء وسالمة اللغة، جعلونا نحب اإلذاعة، وأصبحوا 

رموزا لألداء اإلذاعي املتميز، قل أن جند لهم مثيالً في وقتنا احلاضر.
استمع اليوم إلى إذاعة »بي. بي. سي« الناطقة باللغة العربية، فأشعر أن حصناً من حصون اللغة العربية قد 
هوى، أداء يخل بهيبة وتاريخ هذه اإلذاعة العريقة التي كانت ذات يوم مدرسة تعلّم منها مذيعو العالم العربي، 
وارتبط بها املستمعون العرب في املرحلة الذهبية لإلذاعة املسموعة، حتى لو اختلفنا حول توجهاتها، فإننا لن 
نختلف حول مهنيتها، خاصة في اختيار املذيعني، وفي برامجها التي أدمنتها أجيال من املستمعني العرب، يوم 
أن كان لإلذاعة سطوتها وتأثيرها ونفوذها على املستمعني، ويوم أن كانت برامج مثل: »السياسة بني السائل 
واملجيب«، و»قول على قول«، و»لكل سؤال جواب«، مصدراً من مصادر الثقافة السياسية والتاريخية واألدبية 

املوثوقة، ألننا كنا نستمع إليها بلغة مذيعي »هنا لندن« الرصينة اخلالية من األخطاء.
اليوم لم يبق من »هنا لندن«، سوى صوت دقات ساعة »بيغ بن« الشهيرة، أما أصوات مذيعيها ومذيعاتها، 
فقد أصبحت مليئة باألخطاء النحوية والصرفية التي يصعب على األُذن احتمالها، ولم يعد لعبارة »هنا لندن« 
وقعها، ألن اإلذاعة التي تتردد فيها أصبحت إذاعة عادية ال ميكنك أن تفرق بينها وبني أي إذاعة محلية تبث من 
قرية نائية في ريف من األرياف املغمورة، يتعلم مذيعوها ألف باء اإللقاء والتقدمي، وال ميلك الواحد منهم أبسط 

أدوات العمل اإلذاعي املتعارف عليها.
حزني على »هنا لندن« كبير، لكن حزني على لغتنا العربية التي فقدت حصناً من حصونها أكبر وأشد، لذلك 

أنا أرثي هذا احلصن، وأرثي »هنا لندن« التي كانت ذات يوم ذلك احلصن الذي فقدناه.

حتى أنِت يا »هنا لندن«!

عل�ي ع�بي�د
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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اليومية،  حياتنا  تفاصيل  في  الصور  تتعّدد 
وتتراءى أمامنا تفاصيل كانت على موعٍد محدد في 
من  تأخذنا  أو حزن  فرح  بصمة  لتكون  ما  مرحلة 
من مشاهد  وذات مشهد  كثيرة،  أحيان  في  أنفسنا 
احلياة التي ترجعنا إلى زمن جميل، زمن تسكن فيه 
خلية،  خلية  احلواس  منها سائر  لترتوي  الذكريات 
فكم من ذكريات مضت ولكن عبقها باٍق في زحام 
هذا الوقت ومعطياته وظروفه، تأتي محملة بالكثير 
من الشجن ما بني االبتسامة والدموع، والطفولة هي 
أجمل وأنقى ما عرفته النفس البشرية، لتسكن فيها 
واحلنني  والشوق  بالذكريات  تأتي  زالت  ال  أرواح 

طعم األشياء
املقتنيات وقيمتها املعنوية.. ذكريات تو�صلنا الأحبائنا واإىل اآالمنا اأحيانًا.

حتقيق: نوال �صامل  

ملاٍض مضى.
بأبسط  يتعلقون  األشخاص  بعض  هناك  زال  ال 
تبدو  ببساطتها  األشياء  وهذه  وأصغرها،  األشياء 
عابرة لدى اآلخرين ولرمبا أقل ما ميكن القول عنها 
تقّدر  )وال  الذهب  من  أثمن  ولكنها  )عادية(،  بأنها 
بوقت  آخرين، فهي مرتبطة  الدنيا( بحسب  بأموال 
تلك  ما،  مبناسبة  وبالتأكيد  ما  بشخص  ولرمبا  ما 
لدى  واألي��دي  األعني  تتلّمسها  التي  الذكريات  هي 
أشخاص اتخذوها شيئاً )من ريحة احلبايب(، فمنهم 
من تترقرق عينيه متذكراً حبيباً أو عزيزاً له، ومنهم 
إلى  بهم  ترجع  ألنها  املواجع(،  عليه  )تقل�ّب  من 

ذكريات أليمة ولكنهم يحرصون على حفظها. 
فماذا تعني لهم كل تلك األشياء؟ ومباذا تذّكرهم؟ 
النظر  عند  عليهم  يعود  ال��ذي  النفسي  األث��ر  وما 
إليها؟ لنغوص في عمق ذكرياتهم ونكتشف ما نود 

اكتشافه.

بقايا الذاكرة 

العيسى )شاعر وإعالمي( يرى من خالل  خالد 
خاللها  من  يجدد  والدفء،  امللجأ  قصائده  إحدى 
ذكرياته التي تعود به إلى سنوات مضت، ويستهل 
بقوله: »القصيدة األولى مبثابة البصمة التي يصعب 

التشكيل  حتمل  فهي  السنوات،  مدى  على  محوها 
األول كمخطط للبدايات، ومالمح حقيقية من مالمح 
شخصية ونفسية للتطلّعات املستقبلية، لبيان مستوى 

الشاعرية واملستوى الشعري كوزن وموسيقى«.
العيسى  أكد  بالقصيدة،  احتفاظه  سبب  وعن 
بقوله: »لم أحتفظ بها بقدر ما هي من ضمن بقايا 
شاعر  أي  بداية  في  الشعري  فالتشك�ّل  الذاكرة، 
في  كانت  بالشعر  فعالقتي  االكتشاف،  مبثابة  هو 
لقدميي  احلنني  دائم  أجدني  لذا  التجريب،  مرحلة 
الذي يحملني إلى عالم ذكرياتي من خالل الظروف 
واألمكنة، وكثيراً ما يكون هناك ما يحزن مبستوى 

أتوق  ذكريات جميلة  تبقى  ولكنها  يفرح،  أكبر مما 
إليها بني حني وآخر«.

   
املنزل �سطح  على  لعبة   146

في  ذكرياتها  جتد  بيت(  )ربة  الشامسي  ميثاء 
ألعابها  ويحوي  منزلها،  سطح  على  قابع  صندوق 
التي لم تتغيّر مشاعرها جتاهها رغم أنها أصبحت 
أُُماً وربة منزل ال بل زاد متسكها بها، ألنها ترى من 
ب� )الوردية( فيأخذها  التي وصفتها  أيامها  خاللها 
في  احلنني  نبض  كلما  الصندوق  ذلك  إلى  احلنني 
قلبها. تقول ميثاء بصوت شجي وهي متسك بأول 
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 146 من  أغلى  هي  الدمية  «هذه  لها:  أهدَيت  دمية 
لعبة موجودة في هذا الصندوق، فهي باإلضافة إلى 
هدية  جاءت  أيضاً  فهي  إلي،  ُتهدى  هدية  أول  أنها 
من أخي - رحمه الله - وكم كنت متعلقة بها إلى 
درجة اصطحابي لها في كل وقت وألي مكان أذهب 
أخواتي  بيني وبني  ما تنشب خالفات  إليه، وكثيراً 
القيمة  إليها من باب  أنظر  للحصول عليها، ولكنني 
الصعب  فمن  األخرى  ألعابي  عن  أما  لها،  املعنوية 
التخلي عنها بسهولة، ألنها متثل لي مرحلة عشت 
حالوتها بكل تفاصيلها«. وتضيف ضاحكة: »أذكر 
رفض  أشأ  ولم  بها،  اللعب  أبنائي  طلب  مرة  ذات 
طلبهم ألعيرها لهم لبعض الوقت، وليتني لم أفعل، 
ألفاجأ بتكسير بعضها ومن ضمنهم دميتي العزيزة، 
ومن يومها حملتها إلى سطح املنزل ألنه املكان اآلمن 
لترقد بسالم بعيداً عن أيدي أبنائي، والذكرى بطبيعة 
احلال تعبّر عن حالة أو لنقل مرحلة مير بها اإلنسان، 
تختلف  وقد  صباه،  وأي��ام  لطفولته  اشتاق  كلما 
أساليب الذكريات من شخص إلى آخر، ولكن تبقى 

للذكريات حلظات عطرة نحنُّ إليها وقت ما نشاء«.

دفرت مذكرات

وتتعدد وسائل االحتفاظ بالذكريات مادية كانت 
أم معنوية، ومنها قد يراها اآلخرون أقل من عادية 
وكما  نفسه،  الشخص  لدى  بثمن  تقّدر  ال  أنها  بيد 
هو احلال مع نادية البدواوي )موظفة( التي حتتفظ 
قرابة  الدفتر  بهذا  »أحتفظ  تقول:  ملذكراتها،  بدفتر 
العام وهي فترة ليست ببعيدة العتباره شيئاً غالياً 
الدفتر  هذا  يحمل  كذلك  ولكنه  قلبي،  على  وعزيزاً 
مررت  التي  واحملزنة  اجلميلة  اللحظات  من  الكثير 
بها خالل تلك الفترة، وال أخفي بأن لهذا الدفتر من 
في  أسرتي  نبش  عن  بعيداً  يجعله  ما  اخلصوصية 
محتواه، والتي ال علم لها بوجوده باستثناء زوجي 
الذي علم بوجوده ولكنه لم يقرأ شيئاً مما مت تدوينه 
فيه احتراماً لرغبتي وخصوصية وحساسية ما متت 

كتابته«.
 

حارات قدمية 

ذكريات  بأن  )موظف(  اخل�ََضر  إبراهيم  ويجد 
الطفولة هي أغلى ما ميلك، يقول: »كثيراً ما تتراءى 
أمام ناظري تلك احلارات القدمية وأصدقاء الطفولة 
واأللعاب الشعبية التي كانت جتمعنا، لتعلو صيحاتنا 
االحتفاظ  من  ض��رورة  أجد  وال  بكاًء،  أم  ضحكاً 
بأن  أجد  لي  فبالنسبة  مادي،  كشكل  بالذكريات 
مرحلة الطفولة بحد ذاتها تشك�ّل مادة حية أستعيد 

أيام  إلى  احلنني  أخذني  كلما  ذكرياتي  شريط  بها 
احلياة  ولكن  واآلخ��ر،  احل��ني  بني  عودتها  أمتنى 
للتغيير جتبرنا  القابلة  ومتطلباتها وطبيعة اإلنسان 
على مواكبة هذا التغيير شئنا أم أبينا، فدوام احلال 

من احملال«.

و�سيلة تعبري

يرى علماء النفس أن هؤالء الذين يحرصون على 
أناس  إمنا هم  املقتنيات كذكريات  ببعض  االحتفاظ 
أحيان  في  العاطفي  اجلانب  إلى  مييلون  طبيعيون 
إال  هي  ما  الذكريات  أو  املقتنيات  تلك  وأن  كثيرة، 
وسيلة للتعبير عن مدى قيمة الشخص املُهدى منه، 
رها بني حني، وآخر ملجرد كسر  أو اللحظة التي يتذكَّ

روتني معنّي هرباً من الوتيرة التي اعتاد عليها.
الكّراني استشاري ونائب  الدكتور عادل  ويقول 
»راشد«  مستشفى  في  النفسي  الطب  قسم  رئيس 
بدبي: إن جتميع األشياء عادة أو حالة نشأت منذ 
بدأت  البشرية،  على  بجديدة  ليست  وهي  القدم، 
املادية  القيمة  الثمينة ذات  القدم بجمع األشياء  منذ 
واملعنوية في آٍن واحد، حتى تطّورت عملية التجميع 
لتطال األشياء العادية أو الرخيصة مبفهومها العام 
حتت مسمى الهواية، فأصبح التجميع ملجرد التجميع 
أكان  سواًء  الشيء،  قيمة  عن  النظر  بغض  فحسب 
كجمع  هوايات  هناك  فأصبحت  معنوياً،  أم  مادياً 
البريدية والعمالت. وتنقسم هذه الهوايات  الطوابع 
إلى قسمني أحدهما هواية من باب البحث والقراءة 
لتكون مصدراً للدخل من خالل بيع الشيء في حالة 
طلبه من مقتني آخر والفائدة املادية أو املعنوية تزداد 
مع مرور الزمن. أما النوع الثاني من االقتناء فيتمثل 
منشغالً  يجعله  شخصيته  في  سمات  وج��ود  في 
من  الشيء  جتميع  حب  أي  والتكديس،  باالقتناء 
نوٍع واحد مثل حب جمع السيارات احلمراء فقط أو 
دراجات من نوع واحد، أو حتى حيوانات من فصيلة 
واحدة بأعداد كبيرة مع علمه بأنها لن تفيده )مادياً( 
ماله  من  عليها  بالصرف  ويقوم  بل  املستقبل،  في 

اخلاص وتنتابه حاالت قلق إذا لم يستطع الوصول 
إلى درجة الكمال في االقتناء، وهذه الشخصية تكون 
أحيان  وفي  للكمال  والتطلع  الوسواس  سماته  من 

كثيرة مرتبطة مبتالزمة )اسبرجرز(.

اكتناز قهري 

درجة  هناك  ب��أن  الكّراني،  الدكتور  ويضيف 
تسمى:  وهي  االكتناز  بحالة  املصابني  من  أصعب 
»االكتناز القهري«، وهي مرحلة تعتبر مرضاً نفسياً، 
واملصاب به يقوم بتجميع األشياء التي ال قيمة لها 
أو  الفارغة  العلب  مثل:  لالستعمال،  القابلة  وغير 
أغطية الزجاجات وأوراق الصحف وحتى النفايات، 
وال يرى أن في ذلك مشكلة، وبالتالي فإن ذلك يؤثر 
سلباً على سير حياتهم، مما يؤدي إلى انعزالهم عن 
واتخاذ  األشياء،  هذه  بتجميع  النشغالهم  املجتمع 
حيث  لديهم  مفضالً  مكاناً  النفايات  وجود  أماكن 
ميضون فيه أغلب أوقاتهم، للبحث عن »املقتنيات«، 
بالفوضى،  تعّم  مساكنهم  أن  لدرجة  وتكديسها 
األشياء موجودة  وتكون  للسكن  قابلة  غير  وتكون 
يستطيعون  وال  املنزل،  مساحة  كل  في  ومكّدسة 
التخلص منها، بل العكس إذا ما حاول أحدهم تنظيف 
املكان فإنهم يحاولون بكل قواهم منع ذلك وأحياناً 

يلجأون إلى إيذاء كل من يحاول ذلك. 
املريض  إليها  يصل  التي  احلالة  درجة  ويصف 
مبرض  احلالة  هذه  الباحثني  بعض  »يربط  بقوله: 
اإلكلينيكية  السمات  بأن  علماً  القهري،  الوسواس 
إن  اخلبراء  ويقول  الوسواس،  مرض  عن  مختلفة 
لهذه  السبب في وصولهم  يكمن  األشخاص  هؤالء 
املرحلة من االكتناز وجتميع األشياء غير النافعة إلى 
وجود خلل في مادة »الدوبامني« أو »السيراتونني« 
قورن  ما  إذا  ن���ادراً  امل��رض  ه��ذا  ويعد  املخ،  في 
وتكون  موجود  ولكنه  األخرى  النفسية  باألمراض 
جلسات  من  املريض  يستفيد  وال  مزمنة،  احلالة 
العالجية  الطريقة  بل  إرش��اد  أو  نصح  أو  نفسية 

الناجعة هي العالج بالعقاقير الطبية.   

د. عادل الكرانيخالد العيسى
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التي  الشرف«  »جرائم  قضية  أصبحت 

دسمة  مادة  الشرقية  املجتمعات  في  تنتشر 

وذلك  املاضية،  األشهر  في  العاملي  لإلعالم 

أفراد  ضد  كندا  في  مشدد  حكم  ص��دور  بعد 

قتل  على  أقدمت  هناك  تعيش  أفغانية  أُسرة 

بسلوكهن.  االشتباه  بسبب  نسائها  من  أربع 

لهذه  امللتوي  املفهوم  أن  القاضي  واعتبر 

أي  في  موضع  له  ليس  الشرف  عن  العائلة 

العدل:  وزي��ر  قال  بينما  متحّضر،  مجتمع 

»إن جرائم الشرف بربرية وغير مقبولة في 

واسعة   أص��داًء  اجلرائم  هذه  وجتد  كندا«. 

أيضاً في بريطانيا التي تعيش فيها جاليات 

كبيرة مسلمة، حيث يكثر أيضاً هذا النوع من 

اجلرائم هناك بسبب انفتاح املجتمعات. 

كثيرة  دول  ت��زال  ال  العربي،  عاملنا  وفي 

تعاني من هذا السلوك الهمجي املمارس ضد 

بائدة  قوانني  أحياناً  تسانده  والذي  النساء، 

جتد من يستغلها أبشع استغالل حتت عنوان 

»جرمية الشرف« لإلفالت من عقوبة قاسية، 

قد تصل لإلعدام في حاالت جرائم القتل العمد. 

وفي الصفحات التالية يلقي مراسلونا في 

بيروت وغزة والقاهرة والرباط الضوء على 

املجتمع  ينظر  وكيف  الشرف،  جرائم  واقع 

إليها سلوكياً وجنائياً وقانونياً. 

جرائم الشرف

حتقيق: 

�صايل اأبو فار�س- بريوت

عبد اهلل عمر – غزة

رمي حممد – القاهرة

حكيم عنكر - الرباط 
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)ه�. ص(  الشابة  على  قرانه  عقد  )أ.ج(  الشاب 
وسجله في احملكمة الشرعية في احملافظة التي يقيمان 
فيها، وتفاجأ ذات يوم بصديق له يخبره أنه شاهد 
الغريب  هذا  برفقة شاب غريب في سيارة  خطيبته 
وفي وضع مريب، ودعاه إلى احلضور والتأكد من 
عندما يشاهدهما سوياً  به هاتفياً  اتصاله  ذلك فور 
أيام شاهد  بعد  إذ  ما حصل  وهذا  املقبلة،  املرة  في 
الصديق خطيبة )أ.ج( فسارع إلى االتصال به هاتفياً، 
وجن  املشهود،  باجلرم  بعيد  من  وشاهدها  فحضر 
الغريب  الشاب  هذا  مع  بخيانته  بدأت  ألنها  جنونه 
قبل إمتام مراسم الزواج كاملة، فماذا ستفعل به بعد 
اخليانة؟!،  وهو  الشنيع  الفعل  هذا  من  أكثر  الزواج 
فعقد النية على قتلها انتقاماً لشرفه ورجولته اللذين 
طعنتا على يد الفتاة التي أحبها واختارها زوجة له بل 
وسّجل عقد قرانه عليها في احملكمة الشرعية، وكان 
من املفترض أن تقام حفلة زفافهما بعد أشهر قليلة، 
فاستدرج )أ.ج( خطيبته بعد أيام بحجة الذهاب في 
إلى أقرب مركز للشرطة  نزهة وقتلها وسلَّم نفسه 
واعترف بأنه ارتكب جرمية شرف، فحكم على )أ.ج( 
ه�. ص(   ( ألن  فقط،  سنوات  مّدة خمس  بالسجن 
تعتبر شرعاً وقانوناً زوجته، وألن أهلها لم يرفعوا 
قضية ضده استنكاراً لفعلة ابنتهم النكراء وخجالً من 
ن بغلبة العرف االجتماعي  محيطهم االجتماعي املؤمَّ

على أي قانون.
الشرف  جرائم  عشرات قصص  من  واحدة  هذه 
التي يشهدها املجتمع اللبناني في مختلف انتماءاته 
الدينية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على مدار 
اللبناني  النواب  أن مجلس  الرغم من  العام.  وعلى 
قد أجرى تعديلني على قانون العقوبات عامي: 1999 
و2011 وألغى املادة 562 التي تتعلق بجرائم الشرف، 
األوساط  في جميع  يزال مستمراً  ال  اجلدال  أن  إال 

خصوصاً املعنية منها باملرأة اللبنانية. 
اجلمعيات  إح��دى  أصدرتها  دراس��ة  بينت  وقد 
النسائية اللبنانية، وتطابقت نتائجها مع تقرير إلحدى 
املنظمات الدولية عن جرائم قتل النساء أمام القضاء 
الشرف«  جرائم  ب�»قضايا  محاكمة   66 أن  اللبناني 
 1999 عامي  بني  اللبنانية  احملاكم  أم��ام  ُعرضت 
و2007، وكان عدد ضحاياها 82 ضحية. وتوّزعت 

هذه اجلرائم بحسب احملافظات اللبنانية كالتالي: 
جبل لبنان 34.8٪، البقاع 25.8٪، بيروت ٪15.2، 

الشمال 13.6٪، اجلنوب 9.1٪ والنبطية ٪1.5.
االنتماءات  مختلف  من  فهم  اجلرائم  مرتكبو  أما 

الدينية واملستويات التعليمية واالقتصادية. 
ارتكاب  أسباب  تباين  نفسها  الدراسة  وأظهرت 
اجلرمية، حيث أشارت إلى أن زواج الفتاة من شخص 
من خارج الطائفة من دون رضا األهل يشكل نسبة 
3٪ من هذه اجلرائم وارتكابها الزنا 1٪، وعودة الفتاة 
في ساعة متأخرة من الليل 3٪، واكتشاف عالقة حب 
أو خيانة زوجية 16.7٪، وطمع باإلرث العائلي ٪6.1 

قبل  بكارة  وفض   ،٪6.1 ح��ادة  زوجية  وخالفات 
الزواج 1.5٪، وحتصيل شرف العائلة 25.8٪، وسبب 
غير مبنّي 25.8٪، وأسباب أخرى كوقوف الفتاة مع 
شخص غريب أو محادثته أو الذهاب إلى السينما مع 
صديقة لها أو قيام شاب بإهدائها أغنية في اإلذاعة 

 .٪10.6
أما األحكام الصادرة فتراوحت بني اإلعدام واملؤبد 

والسجن بني 5 و19 سنة وإطالق سراح. 
وتقول احملامية إقبال مراد دوغان رئيسة »املجلس 
العاملة«  امل��رأة  »رابطة  ورئيسة  سابًقا  النسائي« 
 562 املادة  إن  لبنان:  في  األسرة«  حقوق  و»شبكة 
من قانون العقوبات اللبناني الذي صدر عام 1943 
أو )ما يعرف بجرائم الشرف(، والتي أُلغيت بتاريخ 
بعد  اللبناني(  النواب  مجلس  قبل  من   2011-8-4
قبل  تسمح  كانت  نواب،  ثالثة  قدمه  قانون  اقتراح 
إلغائها ملرتكب هذا النوع من اجلرائم باالستفادة من 
العذر احملل الذي ألغاه مجلس النواب اللبناني مبوجب 
القانون الرقم 99/7 الصادر بتاريخ 1999/2/20، 

إذ كانت تنص على أن: »كل من فاجأ زوجه أو أحد 
املشهود  الزنا  جرم  في  أخته  أو  فروعه  أو  أصوله 
قتل  على  فأقدم  املشروع  غير  اجلماع  حالة  في  أو 
أحدهما أو إيذائه بغير عمد«، يستفيد من العذر احملل، 
بينما يستفيد من الع�ذر املخف�ف »إذا فاج�أ زوج�ه أو 
أح�د أص�ول�ه أو فروع�ه أو أخت�ه في ح�الة مريب�ة«، 
وكذلك من »أقدم عليها بثورة غضب شديد ناجت عن 
عمل غير محق وعلى جانب من اخلطورة أتاه املجني 

عليه«، وقد أُلغي العذر املخفف بإلغاء املادة 562.
وأضافت: أن املادة 251 من قانون العقوبات نفسه 
نصت على أنه »عندما ينص القانون على عذر مخّفف 
األشغال  أو  اإلع��دام  توجب  جناية  الفعل  كان  إذا 
الشاقة املؤبدة أو االعتقال املؤبد، حّولت العقوبة إلى 
احلبس سنة على األقل وسبع سنوات على األكثر، 
وإذا كان الفعل يؤلف إحدى اجلنايات األخرى تكون 
إلى خمس سنوات،  العقوبة احلبس من ستة أشهر 
وإذا كان الفعل جنحة فال تتجاوز العقوبة ستة أشهر، 
وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة 

إلى نصف الغرامة«.
املتعلقة  امل��واد  على  أقرت  التي  التعديالت  وعن 
من  اللبناني  العقوبات  قانون  في  الشرف  بجرائم 
هذه  أن  دوغان  ذكرت  اللبناني،  النواب  مجلس  قبل 
النضال واملطالبة  التعديالت جاءت بعد سنوات من 
زميالتها  م��ن  الكثير  م��ع  شخصياً  بهما  قامت 
الناشطات اللبنانيات منذ أن كانت رئيسة »للمجلس 
النسائي اللبناني« ثم من خالل رابطة املرأة العاملة 

وشبكة حقوق األسرة في لبنان.
أو  إلغاء  إلى  يتطرقا  لم  التعديلني  أن  وأضافت: 
نفسه،  العقوبات  قانون  من   252 رقم  املادة  تعديل 
املخفف  العذر  من  »يستفيد  أنه  على  تنص  والتي 
فاعل اجلرمية الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد 
ناجت عن عمل غير محق، وعلى جانب من اخلطورة 
أتاه املجني عليه«، والالفت هنا أن العذر املخفف هو 

جلميع املجرمني وليس للرجل فقط.
ولفتت دوغان إلى أنه لالستفادة من العذر املخّفف 
في جرائم الشرف يجب أن يكون املتهم قد أقدم على 
فعله فور مفاجأته للمجني عليها بجرم الزنا املشهود 
أو اجلماع غير املشروع، أما إذا ارتكب جرميته بعد 
مرور مدة من الوقت متذّرعاً بأنه قام بذلك انتقاماً 
فال  عشيرته  أو  ولعائلته  ولعرضه  ولشرفه  لنفسه 

يستفيد من العذر املخّفف.

األب من  ليلة صيفية حاّرة، طلب  في منتصف 
ابنته ذات العشرين عاماً الصعود إلى سطح املنزل 
وتسللت  لطلبه  فاستجابت  طابقني...  من  املكون 
كان  بينما  اللون،  بني  رأس  غطاء  مرتدية  خلسة 
أفراد األسرة مبن فيهم األم نياماً. ورغم أن الغرابة 
هذا  من  »مها«  وقلب  عقل  على  سيطرا  واخلوف 
الطلب الغريب، لكنها سارت بخطوات متباطئة نحو 
ُقواه،  كل  ُمجمِّعاً  زاويته،  في  متترس  الذي  األب 
وسرعان ما انقضَّ عليها نازعاً غطاء رأسها وقام 

بلفه حول عنقها. 
صياد،  شباك  في  غارقة  كسمكة  »مها«  بدت 
ظل  في  بالفشل،  باءت  املقاومة  محاوالت  جميع 
في  السماء  وأسودت  خنقها...  على  أبيها  إصرار 
عينيها شيئاً فشيئاً حتى سقطت جثة هامدة، بينما 
كان األب ميسح العرق املتصبب عن جبينه ويقول: 

»غسلت عاري«!
القاتل أبقى على أداة اجلرمية في مكان احلادث، 
واتصل بالشرطة ليبلغ عن جرميته، انتشر اخلبر 
بسرعة كالنار في الهشيم، وانقسم الناس بني مؤيد 
ومستنكر ملا جرى. مصادر خاصة قالت: إن كشف 
الفتاة بعد مقتلها  الطب الشرعي الذي أُجري على 

أثبت أنها ما زالت عذراء.
حادثة هذه الفتاة ليست الوحيدة من نوعها في 
نفسه خمس  املصير  إلى  سبقتها  فقد  غزة،  قطاع 
نساء أُخريات ورجالن وطفل، جميعهم قتلوا حتت 
االدعاءات نفسها، وسجلوا حتت بند »قضايا شرف 

العائلة«.

قاتل حمتمل يف كل بيت!!

على  جتري  التي  القتل  عمليات  تفاصيل  في 
خلفية شرف العائلة في »قطاع غزة« تعقد العائالت 
معلومات  ورود  فور  للضحية  سريعة  محاكمات 
أو أنباء عن عالقة بني الضحية وشخص آخر، أو 
من  قتلها  وتقرر  مشبوه،  أو  فاحش  فعل  بسبب 
دون حتى سماع رأيها، وغالباً ما يسبق قرار القتل 

عمليات تعذيب شديدة.
وفي جميع حاالت القتل، يكون املجرم من أقارب 
الدرجة األولى: كاألب والشقيق وابن العم، وغالباً 
القاتل  أنه  ويدعي  الشرطة  إلى  أحدهم  يسارع  ما 

رغم أن آخرين شاركوا في اجلرمية.

لبنان

فلسطين

جرائم الشرف بين القانون والعرف االجتماعي

جرائم الشرف،  ليست كلها عن الشرف!

م   نريد قانونًا ُيحرِّ

القتل على خلفية ال�سرف تظاهرة في بيروت تطالب بتعديل القوانني املتعلقة باملرأة اللبنانية

مجلس النواب اللبناني خالل جلسة لتعديل مواد قانونية

إقبال دوغان 
التعديالت على املواد

 املتعلقة بجرائم ال�سرف 

جاءت بعد ن�سال

زينب الغنيمي
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نارية  أو  بدائية  أسلحة  املجرمون  ويستخدم 
لتنفيذ عملية القتل، وغالباً ما يتم إلقاء الضحية في 
الشارع أو في أماكن مجاورة بشكل متعمد، ليعرف 
البطل  في صورة  املجرم  ويظهر  باحلادثة،  الناس 

الذي غسل عاره بيده.
ترحيب  زالت لألسف موضع  ما  اجلرائم،  هذه 
املجتمع  في  املواطنني  من  مختلفة  أوس��اط  بني 
استمرارها  على  شجع  ال��ذي  األم��ر  الفلسطيني، 

وتواصلها.
حدثت  إذا  بالعار  تشعر  العائالت  من  كثير 
القتل  وعملية  أوساطها،  في  النوع  هذا  من  قضية 
تتم بسرعة رغم أن القاتل في غالب األحيان كان 
يحب ابنته أو شقيقته بشكل غير معقول، إال أن كل 
ذلك يتغير في حلظات، لينقلب احلب إلى عداء وكره 

شديدين.

ما باليد حيلة! 

يقول سمير زقوت منسق وحدة البحث امليداني 
جرائم  تنامي  إن  احلقوقي«:  امليزان  »مركز  في 
الشرف، يعود باألساس إلى طريقة تعامل القضاء 
مع هذه اجلرائم، إذ يعامل املجرم بأحكام مخففة ال 
تزيد مدتها عن ثالث سنوات، يتم تخفيضها أحياناً 

إلى سنة أو ستة أشهر.
الديني واملعرفة  الوعي  ويؤكد زقوت، أن غياب 

الصحيحة سبب آخر النتشار هذه الظاهرة.
في  احلقوقية  املؤسسات  عمل  أن  إلى  ويشير 
ورش  تنظيم  على  يقتصر  الظاهرة  هذه  مكافحة 
بيانات  وإص��دار  ضاغطة  بأنشطة  والقيام  عمل، 

صحافية وإحصاءات.
وقال: »ما باليد حيلة، ال نستطيع أن نفعل شيئاً، 
اجلرمية  هذه  مع  التعامل  تغيير  يتم  أن  ويفترض 

واعتبارها جرمية قتل متكاملة«.
ويؤكد زقوت، أن تواصل التعامل بهذا األمر على 
النساء على خلفية  املنوال يجعل جرائم قتل  نفس 

الشرف تتواصل وتزداد.
يشار إلى أن البحث والتمحيص في جرائم قتل 
النساء على هذه اخللفية كشفا عن قيام املجرمني 
بانتحال هذا العذر لتبرير جرائم ارتكبوها ألسباب 
مخففة،  أحكام  على  احلصول  أجل  ومن  مختلفة، 
غير آبهني بالفضيحة والعار اللذين يلحقان بالعائلة 

ألسباب اجتماعية متعددة.
وفي إحدى اجلرائم قتل شاب من أحد مخيمات 
العانس، ألنها كانت  الالجئني في قطاع غزة أخته 
على خالف مع زوجته، وعند التحقيق معه اعترف 

بالسبب احلقيقي للجرمية.
 

�سحايا عذراوات

ارتكب جرائم على  ويؤكد زقوت، أن هناك من 
خلفية امليراث أو نزاع عائلي، وألصق تهمة الشرف 

بالضحية للحصول على أحكام مخففة.
خلفية  على  قتلهن  مت  اللواتي  معظم  وق��ال: 
رغم  ع��ذراوات،  ُكنَّ  املتزوجات  غير  من  الشرف 

اتهامهن بجرمية الزنا.
الفاحشة  بفعل  االتهام  يستقيم  كيف  وتساءل: 

مع استمرار كونهن عذراوات ولم ميسسهن رجل؟
وتشكو املؤسسات احلقوقية والنسوية من عدم 
حتت  معها،  الصلة  ذات  املؤسسات  بعض  تعاون 
الفضيحة،  من  خوفاً  العائلة  على  التستر  ذريعة 
مؤكدة أن ما ينشر عن هذه القضايا أقل من الواقع 

احلقيقي.

قتل ال�سرف على خلفية املرياث

ويتفق إسالم شهوان الناطق باسم الشرطة في 
قطاع غزة، مع ما ذهب إليه زقوت من انتحال »صفة 
الشرطة  أن  لتبرير جرائم أخرى، مؤكداً  الشرف« 
في قطاع غزة، كشفت حاالت ادعى فيها املجرمون 
ارتكابهم جرمية القتل على خلفية الشرف، في حني 

كان الدافع احلصول على امليراث وخالفه.
وقال شهوان: نحن نرفض هذا األمر، ولن نسمح 
ألحد بتجاوز القانون مهما كان وحتت أي مسمى.

وتابع: ال يحق ألي إنسان أن يصدر حكماً بقتل 
بالقتل  املتورطني  كل  اعتقلنا  وقد  آخر،  إنسان  أي 

على خلفية الشرف، ولم نفرج عن أي منهم.
اإلج��راءات  كل  تتابع  الشرطة  أن  إلى  ويشير 
النيابة  إلى  حتويله  حتى  املجرم  بحق  القانونية 

العامة.
إلى  توصيات  رفعت  الشرطة  أن  إلى  وأش��ار 
النائب العام من أجل تعديل القانون اخلاص بقضايا 

الشرف من أجل التشديد في األحكام.
التي  اإلنسان  وانتقد شهوان مؤسسات حقوق 
حسبما قال، تسارع إلى إصدار البيانات من دون 

التأكد مما تقوله.

تطبيق خاطىء

وتقول املستشارة القانونية زينب الغنيمي مديرة 
»مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة«: إن 
املادة 18 من قانون العقوبات تطبق بشكل خاطئ، 
عند  ع��ذراً  الشخص  تعطي  امل��ادة  هذه  أن  مؤكدة 
الدفاع عن شرفه إذا رأى بعينيه، وهزت مشاعره 

جرمية الزنا، وقام بفعل إيذاء أو قتل.
وتؤكد الغنيمي، أن القانون ال يطبق بشكل جيد 
في األراضي الفلسطينية، ويكفي أن يقول الدفاع إن 
الشخص كان يدافع عن شرفه، ليتم إعطاؤه حكماً 
مخففاً، ومن املتهمني من ال ميكث شهراً واحداً في 

السجن.
قانون  لنفسه في فرض  احلق  املجتمع  ويعطي 
يتم  حني  في  باجلرمية،  املتهمات  للنساء  القتل 
املجتمع  ويذهب  بل  اآلخر،  الطرف  على  التستر 
املطالبة  إلى حد  أقارب الضحية  في حال كان من 

بإطالق سراحه.
وقالت الغنيمي: هناك من قتلوا نساًء على خلفية 
شرف العائلة، وهم اآلن أحرار طلقاء وال يتعرضون 

ألية مالحقة قانونية.
وتشير الغنيمي إلى أن القانون عاجز، واملادة 18 
غير كافية حلماية املرأة وتطبق بشكل غير صحيح. 
وتؤكد الغنيمي أهمية أن يتضمن قانون العقوبات 
الشرف،  القتل على خلفية  الفلسطيني مادة حتّرم 
القتل  يحرم  قانون  حال سن  في  أنه  إلى  مشيرة 

القتل ستنخفض  فإن حاالت  الشرف،  على خلفية 
إلى أدنى معدالتها.

تسجل  القتل  حاالت  من  الكثير  هناك  وقالت: 
لدى الشرطة كحاالت انتحار إلخفاء معالم اجلرمية 
بسبب التدخل العائلي والعشائري، لكن عندما يسن 
املعالم يحدد ماهيِّة اجلرمية، ومتى  قانون واضح 
ميكن أن يستفيد الشخص من العذر املخفف، ستقل 
هذه احلاالت، ومن هذا املنطلق نطالب بتحديد هذه 

اجلرائم وحتديد شكلها في قانون واضح املعالم.
وتقول الغنيمي: قبل االنقسام، شاركنا في إعداد 
مسودة قانون العقوبات، وأعددنا قوانني، وحاولنا 
أن نحصر قضايا العذر املخفف في قضية الشرف 
في حلظة املفاجأة، إال أن ما حصل في قطاع غزة 

لم يجعل التعديالت ترى النور.
وتابعت: االنقسام السياسي يؤثر على هذا العمل 

لغياب نظام سياسي وسلطة واحدة حقيقية.
التشريعي في قطاع  املجلس  أعضاء  أن  وتؤكد 
تعديل  على  قادرين  غير  الغربية  والضفة  غزة 
القوانني بفعل االنقسام، وإن حتركوا في هذا الوقت 
قد  ومتباينة  تعديالت مختلفة  فإن  على حدة،  كالً 

حتدث على نفس القوانني. 
يقتصر فقط  اآلن  أي عمل  إن  الغنيمي:  وتقول 
معينة  ح��دود  في  القرار  أصحاب  مخاطبة  على 
الضغط  من  متكاملة  حالة  خلق  خاللها  ميكن  ال 

والتأثير.
وما بني آمال مراكز حقوق اإلنسان، واملؤسسات 
واستمرار  تغيير  بال  القانون  وبقاء  النسوية 
االنقسام السياسي، يتواصل سقوط نساء بريئات 

على »مقصلة القتل« على خلفية الشرف.

أكدت دراسة ألحد مراكز حقوق املرأة في مصر  
صعيد  في  يكون  معظمها  أن  الشرف  جرائم  عن 
هناك متييزاً  وأن  القبلي،  الوجه  مصر مبحافظات 
يتعلق  فيما  القانون  أحكام  في  واملرأة  الرجل  بني 
بجرائم الشرف في مصر، والذي يعاقب الرجل في 
حالة قتله ألنثى بدافع الشرف باحلبس فقط، ولكن 
من جهة أخرى يعاقب املرأة أذا وضعت في املوقع 

نفسه بتهمة القتل العمد.
القومي  »للمركز  حديثة  دراس��ة  كشفت  كما 
من  92باملئة  أن  واجلنائية«  االجتماعية  للبحوث 
جرائم القتل التي وقعت في الفترة األخيرة تندرج 
اجلرائم  وهي  الشرف«،  »بجرائم  يسمى  ما  حتت 
بدافع  األشقاء  أو  اآلباء  أو  األزواج  يرتكبها  التي 
وأوضحت  العار..  وغسل  الشرف  على  الغيرة 
أرتكبها  اجلرائم  هذه  من  باملئة   70 أن  الدراسة 
األزواج ضد زوجاتهم و20 باملئة أرتكبها األشقاء 
ضد شقيقاتهم بينما ارتكب اآلباء 7 باملئة فقط من 
هذه اجلرائم ضد بناتهم أما نسبة 3 باملئة الباقية 
من جرائم الشرف، فقد أرتكبها األبناء ضد أمهاتهم.

التأكيد على أن  الدراسة، هو  أخطر ما جاء في 
70 باملئة من جرائم الشرف لم تقع في حالة تلبس، 
وإمنا اعتمد اجلاني  سواء كان الزوج أو األب أو 
األخ في ارتكابها على الشائعات وهمسات اجليران 

واألصدقاء حول سلوك املجني عليها.
وأوضحت الدراسة أن 52 باملئة من هذه اجلرائم 
ارتكبت بواسطة السكني أو املطواة أو الساطور وأن 
11 باملئة منها متت عن طريق اإللقاء من املرتفعات.. 
وحوالي 9 باملئة باخلنق، سواء باليد أو احلبال أو 
و5  بالسم  باملئة  و8  )األش��ارب(..  الرأس  منديل 
نتيجة  باملئة  و5  الرصاص  إط��الق  نتيجة  باملئة 

التعذيب حتى املوت. 

دفاع عن ال�سرف

د.  تؤكد  الشرف  جرائم  تفشي  على  وتعليقاً 
نهاد أبو القمصان رئيسة »املركز املصري حلقوق 
املرأة«، أن القتل على خلفية الشرف هو أحد أشكال 
العنف املبني على أساس اجلنس ضد املرأة. فالقتل 
على خلفية الشرف هو جرمية يرتكبها رجل بحق 
امرأة تربطه بها قرابة من الدرجة األولى، ويكون 
الدفاع عن الشرف الدافع الرتكاب اجلرمية، سواء 
أكانت قتالً أم إيذاًء. أما السلوك الذي يعتبر ماساً 
اتصال  على  ينطوي  الذي  السلوك  فهو  بالشرف 
جنسي غير مشروع يجلب العار على العائلة، وفقاً 
املجتمع فمن خالل  السائدة في  والعادات  للتقاليد 
ملعرفة دوافع العنف ضد  دراسات أجريت مؤخراً 
املرأة احتل القتل على خلفية الشرف املرتبة األولى 
نسبة  من  باملئة   55 النسبة  وبلغت  الدوافع،  من 

ه ضد املرأة.  جرائم العنف املوجَّ

ترويع الفتيات

النتائج  ضمن  من  أن  الفرا  زهية  النفسية  األخصائية  تؤكد 
السلبية الرتكاب مثل هذه اجلرائم، هو ترويع الفتيات ونزع الثقة 

منهن وتعرضهن للمحاسبة واملساءلة على أبسط األشياء. 
وتضيف: أن الستر أولى في مثل هذه اجلرائم وذلك حفاظاً 
القتل على ما يسمى بخلفية  اقتراف جرمية  املجتمع.. ألن  على 

الشرف، سيؤثر بالسلب على العائلة وأبنائها. 
ورغم تأكيدها، أن القاتل في بعض األحيان ال يكون قادراً على 
ارتكاب اجلرمية، لكنها ترى في الوقت نفسه أن الدافع العائلي 
لغسل العار هو الذي يدفعه للقيام بهذا العمل، ليفاجأ بعدها أنه 

أصبح ضحية. 
وغياب  األحيان  بعض  في  القاتل  مباالة  عدم  الفرا  وُترجع 
الدافع  إلى  بالذنب ال سيما عقب قضاء فترة االحتجاز  الشعور 
العائلي ذاته الذي يصوره على أنه شجاع خلّص العائلة من العار. 
التخدير  من  حالة  البداية  في  القاتل  يعيش  قد  الفرا:  وتقول 
وفقدان الشعور مبن حوله، لكنه ال بد أن تتبعها حالة صدمة ثم 
حالة إنكار للمجني عليها، وملكانتها سواء في األسرة أو في قلبه، 
إلى أن يصل إلى مرحلة اللوم وتأنيب الضمير ومن ثم االكتئاب 

وتقبُّل جرميته وعدم املباالة. 
قانون  قائمة سواء في ظل عدم سريان  األزمة  تبقى  وبذلك 
العقوبات الذي جرى تعديله أو حتى في ضوء اخللل في تطبيق 
القانون. وفى كلتا احلالتني فإن املرأة ستبقى ُتقتل ألن اجلاني لن 

يجد الرادع الكافي.

 ال�سبب تعامل الق�ساء 

وغياب الوعي الديني

لن ن�سمح الأحد بتجاوز 

القانون 

»زّقوت«

»شهوان«

مصر
92 % من جرائم القتل 

بسبب »غسل العار«

زهية الفراسمير زقوت
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الغالف

ويرى الدكتور حامد عبد العظيم أستاذ الفلسفة 
»عني  جامعة  في  النظرية  واالجتاهات  االجتماعية 
في  الشرف  خلفية  على  القتل  مفهوم  أن  شمس« 
املجتمع  هذا  من  كجزء  ومصر  العربي  املجتمع 
هذا  أن  إال  باملرأة،  املتعلقة  تفسيراته  في  متشابه 
املفهوم تغير في معانيه وبالتفسيرات التي تعطى له 
فيما يتعلق بسلوك املرأة وتصرفها في مجالي العلم 
واالقتصادية  التاريخية  بالفترات  وتأثره  والعمل، 
التي مرَّ بها املجتمع، باإلضافة إلى ارتباطه وتأثره 
واألع��راف  والتقاليد  العادات  من  واس��ع  بتراث 
املرأة وجتعلها  سلوك  تكبِّل  التي  واأليديولوجيات 

أسيرة هذا املوروث الثقافي التقليدي.

�سلطة ذكورية

وترجع د.عزة كرمي خبيرة البحوث االجتماعية 
واجلنائية  االجتماعية  للبحوث  القومي  باملركز 
من  النوع  هذا  انتشار  إلى  تؤدي  التي  األسباب 
اجلرائم إلى الثقافة الذكورية بامتالك الرجل جلسد 
املرأة كأحد أثمن أشيائه، مشيرة إلى أن ما يسمى 

بجرمية القتل على خلفية الشرف ينبع من السلطة 
الذكورية في املجتمع واإلبقاء على هذه السلطة من 

خالل ضبط سلوكيات املرأة.
وترى أن التساؤل املهم على خلفية هذا املوضوع 
هو )هل بقيت الوظيفة االجتماعية التي تؤديها هذه 
»اجلرمية« غسل عار األسرة( في مجتمع متغير؟ 
حديثة،  مسألة  ليست  املرأة  ضد  الشرف  فجرائم 
الكتمان  طي  تبقى  كانت  احل��االت  أغلب  في  لكن 
التي  املتوفرة  فاألدبيات  الواحدة.  العائلة  داخل 

تعالج هذه املسألة قليلة جداً.
ويعود ذلك من وجهه نظر د. كرمي إلى حساسية 
هذه  كون  بسبب  العربي  املجتمع  في  املوضوع 
الظاهرة نتاجاً ملوروث ثقافي ذكوري يفرض على 
املرأة االنصياع ملنظومة من املمارسات االجتماعية 
التي يفرضها الرجل على أقاربه من النساء، وأيضاً 
لعدم توفر العوامل املساعدة لدراسة هذا املوضوع. 
وترى د. كرمي أن غياب قانون صارم وواضح 
حول جرائم الشرف يعد من أهم أسباب استمرارية 
هذه  مع  القضائية  السلطة  فتساهل  اجلرائم.  هذه 

القانونية ملرتكبي  للدوافع  االستناد  األمور وأيضاً 
بحجم  عقاباً  ينالوا  لم  الذين  الشرف  جرائم 
القاتل  أن  ومبا  احلاالت  من  كثير  ففي  جرميتهم. 
إلى  دعوى  أي  ترفع  ال  الضحية،  عائلة  من  يكون 
أو حتقيق حول  يتم أي بحث  القضاء وبالتالي ال 
ولهذا  عائلياً.  حدثاً  اجلرمية  وتبقى  اجلرائم  هذه 
ال  الشرف  جرائم  ضحايا  عائالت  فإن  السبب 
يتورعون عن قتل أو حرق بناتهم من أجل التخلص 

من كالم الناس من دون أي خوف من العقاب. 

الكيل مبكيالني؟

الطب  الطيب أستاذة  ومن جانبها تقول د.منال 
النفسي ومدربة التنمية البشرية: إن مفهوم الشرف 
أو  اجلنسية  األعضاء  على  باحلفاظ  فقط  يرتبط 
فقط  الذي ارتبط  البكارة«  ب�»غشاء  يعرف  ما 
بسلوكهم،  يتعلق  ال  الرجال  شرف  باملرأة. بينما 
وإمنا يتعلق بسلوك زوجاتهم أو بناتهم أو أمهاتهم. 
فالرجل الفاسق شريف إذا كانت زوجته ال تخونه 
ابنته  طاملا  املنافق شريف  والرجل  آخر،  رجل  مع 
الرجل  فشرف  الزواج،  قبل  عذريتها  على  حتافظ 
يتعلق بسلوك زوجته في البيت، وال يتعلق بسلوك 
هذا الرجل أو قدرته على العمل والصدق، الفتة إلى 
يسببه  قد  الذي  واأللم  العمياء  الغيرة  مشاعر  أن 
بالشخص  ت��ؤدي  أن  ميكن  لآلخر  الطرفني  أحد 
إلى ارتكاب اجلرائم، وكذلك العاطفة التي تستحوذ 
القدرة على  غالباً  املرء  تفقد  والعقل  الوجدان  على 
التفكير الصحيح والسليم، ويكون البديل االندفاع 
حالة  في  هذا  اجلرمية،  إلى  يؤدي  الذي  العاطفي 
األخ  أو  األب  يرتكبها  قتل  األزواج، وهناك حاالت 
ويطبع عليها اخلوف من العار و»التلسني«، وتنتشر 
في العشوائيات التي يعتمد من يعيشون بها على 

البلطجة والعنف حتى األب مع زوجته وأبنائه.

ت�سريعات منحازة

وزارة  وكيل  اجلليل  عبد  سالم  د.  ويوضح 
األوقاف  أن هناك العديد من القوانني التي ُيحتكم 
الشرف،  خلفية  على  القتل  موضوع  في  إليها 
بعدة  تأثرت  العربية  والقوانني  فالتشريعات 
عوامل، أهمها: اعتماد الشريعة اإلسالمية كمصدر 
وعلى  العربية.  البالد  معظم  في  للتشريع  رئيسي 
تعسف  عاجلت  اإلسالمية  الشريعة  أن  من  الرغم 
والعدل،  املساواة  إلى  ودع��ت  وتسلّطه  اإلنسان 
وحددت العقوبات املتعلقة بقضايا الزنا وغيرها من 
السلوكيات، إال أنه بسبب سوء فهم املشرعني لفقه 
العادات والتقاليد املجحفة بحق  الشريعة، وطغيان 

املرأة بقيت القوانني والتشريعات منحازة للرجل. 
للقيم في  ويضيف: أن هناك حالة من االنهيار 
األسرة  داخ��ل  العالقات  على  انعكست  املجتمع 
املصرية مما أدى إلى هدم أركانها وأسسها، وأدى 
والعالقات  العرفي  ال��زواج  ح��االت  انتشار  إلى 
االنحالل  ويأتي  ال��زواج،  نطاق  خ��ارج  اجلنسية 
»جرائم  حل��االت  األول��ى  املرتبة  في  األخ��الق��ي 
احملارم  زنا  مثل  اجلرائم  أبشع  لتنتشر  الشرف« 

وقتل الشقيقات أو الزوجات.

تكن  لم  التي  »سعاد«  حالة  القصص  هذه  من 
تلك  أن  الثالث،  عقدها  في  بدوية  فتاة  وهي  تعلم، 
الليلة، ستكون آخر أيامها مع ابن خالها الذي أحبها 
وتزوج منها، لبناء عش دافئ، وإجناب أبناء ميألون 
الريف،  ابن  الدنيا ضجيجاً وصخباً.. وهو  عليهما 
به  يجود  مبا  مكتفياً  باحلقول،  »كمياوم«  يعمل 
النهار دون التفكير في مستقبل يكتنفه الغموض. 

كان سعيداً وكفى. 
لكن القدر دخل على اخلط، لينقلب حبهما رأساً 
قلبه  حبيبة  أن  ال��زوج  أح��س  حينما  عقب،  على 
بشرفه،  يعبث  آخر  رجالً  وأن  األهواء،  بها  لعبت 
أن يضع حداً حلياة زوجته، حتى ال تستمر  رأى 
اللعبة القذرة، وينعت بالزوج املخدوع...لكن ماهو 
السيناريو احملتمل؟ وكيف ميكن للزوج أن ينفذه، 

علماً أن ذلك سيكلفه حياته، أي حبل املشنقة؟ 
لشرفه..  لالنتقام  يخطط  وهو  الليلة  تلك  في 
ر كل شيء،  بعدما خانته سعاد مع رجل آخر. تذكَّ
وعلى  الزيتون،  أشجار  خلف  اجلميلة  حلظاتهما 
ألم ُيعطها كل  جنبات السوق احلضري، وتساءل: 
أن تكون سعيدة؟ هل تبخرت كل  حياته من أجل 
أمام رجل ال يهمه  تلك األحالم في حلظة ضعف 
سوى العبث بجسدها  ثم تنتهي احلكاية بعد ذلك؟ 
الفجر  خيوط  وبدأت  مُمالً..  رتيباً  الليل  مضى 

األولى تظهر في األفق...
زوجته،  قتل  فكرة  يقلب  أياماً  ال��زوج  ع��اش 
وأحياناً كانت تراوده فكرة تطليقها ونسيان قصة 
حبهما إلى األبد، لكنه رأى أن بقاءها على قيد احلياة 
بصحبة  يراها  وهو  اآلالم  من  كثيراً  له  سيسبب 
رجل آخر. والطامة الكبرى أن هذا الرجل، لن يكون 
إال عشيقها الذي كان وراء انهيار حبهما وتشتيت 

عش الزوجية.
القرار  تنفيذ  زمن  املشؤومة،  الليلة  تلك  اختار 
الصعب في حياته، وظل ينظر إلى وجهها الصبوح 
أن  وبعد  عليه.  ينعكس  الفانوس  ضوء  وأشعة 
استسلمت للكرى، بدت له كما لو أنها ميتة، أو هكذا 
وشدَّد  سرواله  حتت  السكني  وحتسس  تصور، 

قبضته عليها حتى ال يتراجع عن قراره. 
ودون مقدمات أو أسئلة، سدد لها طعنات قاتلة 
ظناً  جسدها،  أنحاء  مختلف  في  السكني  بواسطة 
حتملت  احملّرمة..  رغبتها  شيطان  يطرد  أنه  منه 
سعاد الضربات، وفرت خارج املنزل يراودها أمل 
في النجاة، لكنه تبعها مسدداً لها ضربات إضافية 
في  ُمضرجة  أرض��اً  لتسقط  الرقبة،  في  موجعة 
دمائها. لم يصدق أنه نفذ سيناريو »هيتشكوكي«، 
وهو الرجل البدوي الطيب الذي عاش طول حياته 
األيام، على بساطتها، مقتنعاً  به  مكتفياً مبا جتود 
لكن  والغني،  الفقير  يعيشها  أن  ميكن  احلياة  بأن 
يتركها  أن  يكون هناك من نحب. وفكر  أن  شرط 
تعيش بعاهة مستدمية حينما هربت، وقد حتملت 

أُخرى  بضربات  عاجلها  لكنه  السكني،  ضربات 
عذاب  من  يرتاح  ولكي  األبد،  إلى  قصتها  لتنتهي 
وأن  عدالة،  األرض  في  أن  نسي  الضمير..لكنه 
وليس هو،  منها،  يقتص  أن  القانون هو من يجب 
لذلك أحس في آخر اللحظات بهول ما اقترفته يداه، 

وفر في اجتاه املجهول كمجنون. 
ظل الزوج هارباً مختفياً عن األنظار، في محاولة 
منه لإلفالت من العقاب، أو من أجل تضليل العدالة. 
وكانت وجهته بعد اقترافه اجلرمية البشعة في حق 
زوجته، املدينة املجاورة، ظناً منه أن يد العدالة لن 
تطاله.. لكن القبض عليه من طرف رجال الدرك لم 
يدم طويالً، إذ خالل اليوم التالي للجرمية، متكنت 
عناصر من الدرك امللكي من القبض عليه، ليتم نقله 

إلى مقر الدرك.
واعترف الزوج باقترافه جرمية القتل البشعة في 
حق زوجته، معلالً ذلك بانتقامه لشرفه، وأن ما قام 
به هو عني الصواب. وتوالت اعترافات الزوج من 
دون أي شعور بالذنب.. ألن َمْن قتلها هي حبيبته 
وزوجته.. وهو لن ينكر ذلك، لكن خيانتها له مع 
رجل آخر غيَّرت رأيه فيها، وفي احلب الذي أغدقه 
عليها من أجل سعادتها.. مؤكداً أنه لن يتركها بني 

أحضان رجل آخر، هو عشيقها امللعون الذي شتت 
عش الزوجية دون تأنيب الضمير. وبعد أن اعترف 
العدالة  إلى  ذلك  بعد  إحالته  متت  إليه،  باملنسوب 
العمد مع سبق  القتل  العدالة كلمتها، بتهمة  لتقول 

اإلصرار والترصد...

جناة.. مل تنج

حتى  محافظ  أس��ري  وسط  في  جناة  عاشت 
على عقب  انقلبت حياتها رأساً  النخاع، لكن فجأة 
بوعود  أغواها  ش��اب  غ��رام  في  سقطت  أن  بعد 
تناهت  ما  سرعان  التي  العالقة  وهي  معسولة، 
لم  الذي  شقيقها  ومنهم  املنطقة،  سكان  علم  إلى 
ج عن شقيقته، فظل يتربص بها  يرض مبا كان يروُّ
ويهينها إلى أن أجهز على حياتها عن طريق اخلطأ 

وتخلص من جثتها.
نالت جناة حظها من اجلمال في وسط قروي 
ورغم  املدرسة،  باب  ولوج  في  يسعفها  لم  بسيط 
أنها لم تتزوج في سن مبكرة كباقي بنات قريتها 
ليشكل  يكن  لم  ذلك  فإن  بذلك،  العادة  جرت  كما 
لها عقدة، ألنها كانت مؤمنة بحظها وكانت تنتظر 
نصيبها، إال أن أهم شيء كانت حترص عليه وسط 

المغرب
تداخل ثقافي يحد من جرائم الشرف

د.منال الطيبد. نهاد أبو القمصان د.عزة كرمي
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الغالف

أسرتها ومعارفها هو احلفاظ على عالقتها الطيبة 
مع اجلميع، واإلبقاء على احترام الناس لها، والذي 
كان الضمان الوحيد لشرف الفتاة وشرف عائلتها.

كانت أحياناً تفكر كثيراً في الزواج، فاعتقدت أن 
قطاره فاتها وأن السنوات تزحف بها نحو هامش 
يرحم  ال  الذي  الدوار،  فضاء  داخل  والقال  القيل 
العوانس، رغم أن عمرها لم يكن يتجاوز اخلامسة 
فارس  تنتظر  ظلت  االعتبار،  ولهذا  والعشرين. 
أحالمها، وكلها أمل في أن تلقى ابن احلالل الذي 
يسترها، بعد أن حافظت على نفسها وشرفها، خالل 
سنوات طويلة، ولم تضعف أمام إغراءات العديد من 

الشباب، الذين حاولوا التقرب منها واإليقاع بها.
أحدث  بزلزال  أشبه  كان  للفتاة  حصل  ما  لكن 
عليها  تعرف  فجأة  إذ  العاطفي،  رجة في مسارها 
نفسها  فوجدت  بالدوار،  عائلي  حفل  في  شاب 
أحاسيسها  الشاب  هذا  بعثر  فقد  وراءه،  منساقة 
الشاب  ذلك  فيه  وجدت  إذ  وضحاها،  عشية  بني 
ما  معه  تعيش  أن  وتتمنى  به،  حتلم  كانت  الذي 
تبقى من حياتها، ولذلك لم تتردد ولو دقيقة واحدة 
في قبول احلديث معه، بعدما عرف منذ أول وهلة 
والكالم  الوعود  من  بوابل  يغويها وميطرها  كيف 

املعسول.
الشاب، وبدأت تلتقي  الفتاة مع مزاعم  انساقت 
شديدة  وهي  بذلك،  الفرصة  لها  سنحت  متى  به 
االحتياط من أن يتلصص الفضوليون على خروجها 
ويتناهى ما أصبحت تقوم به إلى علم أفراد عائلتها، 
ألنها كانت تدرك جيدا أن مجرد علم أسرتها مبا 
ُتْقدم عليه يعتبر وصمة عار ال تغتفر، ال بد أن تدفع 
ثمنه غالياً. ومع ذلك، فرحت جناة كثيراً، واعتبرت 
أن قدرها عّوض صبرها خيراً، خصوصاً ملا علمت 
أن الزوج املفترض يعمل تاجراً وهو أعزب وعمره 
ال يتجاوز الثالثني عاماً، ما يفترض فيه أن يكون 
ناضجاً وعلى قدٍر من املسؤولية، وبالتالي فال مجال 
للشك في نواياه أو أن جتد صعوبة في التآلف معه. 
واغتبطت أكثر ملَّا علمت أن له بيتاً مستقالً عن عائلته، 

إذ كان ينفرد بها بداخله من حني آلخر.
استمرت العالقة بني جمال وجناة أكثر من ستة 
منهما  كل  ليعرف  كافية  كانت  مدة  وهي  أشهر، 
الفتاة  يد  لطلب  إثرها  على  الشاب  ويتقدم  اآلخر، 
من أهلها، خاصة أن هذه األخيرة أحست مع توالي 
الوقت بأن الشاب يريد أن ميهلها أطول مدة ممكنة، 
في هذا الوقت كانت أصداء هذه العالقة تصل إلى 
علم عدد من سكان املنطقة، ومنهم عبد الله شقيقها 
الذي لم يستسغ أن تتحول أخته إلى حديث تلوكه 

األلسن وجتلب العار واملذلة إلى العائلة.
إلى  احتشد عدد من األطفال املتوجهني صباحاً 
املدرسة، حول جثة فتاة جرفتها مياه النهر، ولفظتها 

املياه العكرة قرب إحدى ضفتيه.
بعض  عليها  وتظهر  عارية،  شبه  اجلثة  وبدت 
اخلدوش واجلروح على مستوى وجهها، وكدمات 

أخرى على أطرافها.
واخل��وف،  الدهشة  مشاعر  األط��ف��ال  انتابت 
في  التفكير  مبجرد  الصغيرة  أبدانهم  واقشعرت 
مدرستهم  يسرعوا صوب  أن  قبل  منها،  االقتراب 

على  سارع  والذي  شاهدوه،  مبا  معلمهم  إلخبار 
بالواقعة،  املنطقة  في  السلطة  رجال  بإعالم  الفور 
في الوقت الذي انطلق التحقيق لتحديد املالبسات 
والد  ك��ان  اجلثة،  على  العثور  لظروف  األولية 
الضحية يقوم مبساٍع حثيثة للبحث عنها عند األهل 
واألقارب، ثم انخرط معه بعض معارفه في عملية 
البحث نفسها،  وبعد أن تأكدوا جميعاً أن الفتاة ال 
أثر لها، أقدم الوالد على إبالغ رجال الدرك بحادث 
اختفاء ابنته البالغة من العمر خمسة وعشرين عاماً 

ليتم بعد ذلك إخباره بالواقعة.
وجدت الضابطة القضائية صعوبة بالغة في فك 
الواقعة، وشرعت تتحرى في كل  لغز خيوط هذه 
أن  أم  انتحار؟  عملية  هي  هل  املمكنة،  االحتماالت 

األمر يتعلق بجناية مدبرة؟... 
شقيق  اعترف  والتحقيق،  البحث  توالي  مع 
جناة باملنسوب إليه، وحكى لرجال األمن تفاصيل 
نافذاً  احلادث، لتجري إدانته بعشر سنوات سجناً 
وإخفاء  األصول،  أحد  اخلطأ في حق  القتل  بتهمة 

معالم اجلرمية.

ما يقوله القانون املغربي

أكثر  من  يعتبران  نصني  اجلنائي  القانون  يورد 
النصوص، من ضمن أربعة فقط، إحالًة على جرائم 
اجلنائي:  القانون  من   :420 املادة  تقول  الشرف. 

يتوفر على عذر مخفض للعقوبة في جرائم اجَلرح 
إذا  عنها موت،  نشأ  ولو  القتل،  نية  دون  والضرب 
مبنزله،  فاجأهم  أشخاص  على  أسرة  رب  ارتكبها 
وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع«، بينما 
تقول املادة 418 من القانون نفسه: »يتوفر على عذر 
مخفض للعقوبة في جرائم اجلرح والضرب والقتل 
إذا ارتكبها أحد الزوجني ضد الزوج اآلخر وشريكه، 
عند مفاجأتهما متلبسني بجرمية اخليانة الزوجية«.

احلكم،  في  التخفيف  يرتبط  املادتني،  كلتا  وفي 
التلبس، وهذا  املرتبط بدوره بحالة  الزمان  بشرط 
ما يحد من استخدام عذر االستفزاز بالنسبة إلى 
مجاالً  اجلرمية  مرتكب  مينح  وال  الشرف  جرائم 
إذا وقع  التخفيف، ال سيما  على  للحصول  واسعاً 
من  كثيراً  املغربي  اجلنائي  القانون  وح��دَّ  قتل. 
استخدام مبرر التخفيف، إذ ال يصدر »إال إذ كان 
واقعة  على  واملكان  الزمان  في  مباشراً  فعل  رد 
وإال  اجلرمية،  ارتكاب  إلى  املؤدي  بالشرف  املس 
أن مرتكب جرمية  إذا ثبت  العقوبة مشددة،  كانت 
الشرف خطط جلرميته عن سبق إصرار وترصد، 
زمان  شروط  وراع��ى  املادية  الوسائل  لها  وأعد 
ومكان ارتكابها«. كما استثنى القانون من التخفيف 
الوالدين(  )أحد  باملطلق، مرتكبي جنايات األصول 
الفساد  أو  الزوجية  باخليانة  متلبسني  ُضبطا  ولو 

)املادة 422.(
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هل تعدُّ دور رعاية امل�صنني �صكاًل من اأ�صكال عقوق االأبناء لالآباء  اأم ِخدمًة جمتمعيًة مفيدة جلميع االأطراف؟

حتقيق: اأماين اليافعي  - ت�صوير: حممد علي

لوحة1

أكثر من سبع  املسنني  دار  في  لها  أُم صار  هي 
سنوات، كانت قبل ذلك تقيم مع ابنها املتزوج وكانت 
بترها،  فتم  قدمها  على  أثَّر  الذي  بالسكري  مصابة 
ابنها  على  عالة  أصبحت  بأنها  شعرت  ذلك  وبعد 
مع  ابنها  فوضعها  وداً،  لها  ُتِكنُّ  لم  التي  وزوجته 
حالتها  وتصف  فيه  تعيش  مستودع  في  اخلادمة 
قائلة: كنت أنام مع الفئران واحلشرات فلم أحتمَّل، 
فطلبت من ولدي أن ُيغيِّر لي هذا املكان فكان يقول 
لي: ال يوجد عندي أفضل من هذا املكان حتى عطفت 

اخلبر السار على لسان الضابط الذي قال: إن 
هناك حالة تائهة وجدت في الشارع وأُخذت إلى 
دار املسنني إلى أن يظهر أحد األقرباء الستالمها 

وهذا ما كان. 

طيب و�سرير 

في  الشاسع  الفرق  نرى  اللوحتني،  هاتني  بني 
معاملة كبار السن، فهناك دائماً االبن الطيب واالبن 
إمنا اجلديد  العصر،  ليس وليد هذا  الشرير، واألمر 
الكثيرون  يعتبرها  التي  املسنني«  رعاية  »دور  هو: 
من أفراد املجتمع ظاهرة غير مريحة إلى حٍد كبير، 
العقوق  نطاق  اتساع  أوجهها  من  وجه  في  مُتثِّل 
وغلبة املصالح الذاتية على واجبات األبناء من ناحية 
التراحم والشرع واألخالق. ولكن، من جهة أخرى، 
د املطالب وااللتزامات  فإن إيقاع احلياة احلديثة وتعقُّ
املناخ  تهيئ  التي  اخلدمة  هذه  مثل  توفير  ُيحتمان 
املالئم لكبار السن لتلّقي الرعاية الصحية والنفسية 
تتباين  وذاك  هذا  بني  ولكن  مختصني،  أيدي  على 

املواقف واآلراء. 
فمن جهته، يرفض خليفة سعيد الفليتي )متزوج( 
رفضاً باتاً وضع والديه أو أحدهما في دار املسنني، 
وذلك ألنه يرى ذلك من عقوق األبناء جتاه والديهم 
وتركهم من غير ُمعيل، ويعتبر نفسه من وجهة نظره 
خير معيل، وواجب عليه أن يرعاهما وال يدعهما وهما 

في أمسِّ احلاجة إليه.
يوسف  حسني  محمد  ال��رأي  في  معه  ويتفق 
)متزوج( الذي يقول: إنه من سابع املستحيالت أن 
يفكر - مجرد تفكير- في وضع والديه أو أحدهما 
أقبح  من  هذا  أن  ويضيف:  املسنني  رعاية  دار  في 

أنواع العقوق للوالدين.
)متزوج(  الكثيري  سعيد  سالم  أخذ  وكذلك 
موقفاً مشابهاً حيث قال: إنه إذا مرض أحد والديه 
فعليه بالسهر عليه ومراعاته ألنه في هذه احلالة 
من  بسيطاً  ج��زءاً  ولو  لهما  ليرد  دوره  جاء  قد 
سهرهما على راحته فهما قدَّما له الكثير في حياته 

وحان دوره لرد اجلميل. 

مثرية للجدل

يرى العميد جنم سيار مدير إدارة »مراكز الدعم 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  االجتماعي«  
للجدل  مثيرة  ظاهرة  هي  املسنني«  رعاية  »دور  أن 
واسعة  شريحة  استنكار  وتثير  واضحة  بصورة 
أشكال  من  شكالً  ويعتبرونها  الكثيرون  يرفضها 
العقوق، فيما تعتبر رعاية الوالدين حني يكبران شكالً 
من أشكال رد اجلميل، فهم سبب وجودنا في هذه 
الدنيا، فهل من العدل أن نقابل إحسانهم لنا وُحسن 
تربيتهم والسهر علينا وتوفير سبل احلياة الكرمية 

واإلحسان بوضعهم في دار رعاية املسنني؟ 
أن  جند  وآخ��ر  حنٍي  بني  أنه  إلى  سيار  ويشير 
دائمة يصعب  لرعاية صحية  بعض احلاالت حتتاج 
على األبناء أو أفراد األسرة توفيرها للمسن، فمن هنا 
جاءت فكرة »دار رعاية املسنني« وهذا ال مينع تواصل 
األهل مع املسن ومشاركته احلياة، وإن استلزم األمر 

أن يبقى في دار املسنني لوضعه الصحي.

جمتمع مرتابط

ويتابع قائالً: املعروف أن مجتمع اإلمارات مترابط 
وال تزال األسرة املمتدة تلعب دوراً كبيراً في تكوين 
املجتمع حيث يعيش األجداد واآلباء واألبناء في منزٍل 

العدد 500 أغسطس 362012

تحقيق

النقيب أحمد املنصوري العميد جنم سيار

َعليَّ جارتي فأخذتني وخصصت لي غرفة في بيتها، 
يهددهم  ابني  بدأ  حتى  أسابيع  بيتهم  في  فمكثُت 
على سمعته بني أهل احلي وليس  ويشكوهم خوفاً 
خوفاً من رب العاملني، فأخرجني من بيتهم وهو يقول 
في  نفسي  فوجدت  أفضل  مكان  في  لي: سأضعك 
هذه الدار منذ سبع سنوات بال زيارة أو حتى اتصال 

من ولدي!

لوحة 2

كانت تعيش مع أبنائها في منزل متواضع في 

الِسن وتعبت  أنها كبرت في  إال  سعادة وهناء 
وتآكل جسمها من األمراض وضعفت ذاكرتها، 
وفي ليلة من الليالي بينما كان أبناؤها منشغلني 
في شؤونهم خارج املنزل، خرجت تبحث عنهم 
بسبب تأخرهم فأضاعت املنزل ولم جتد طريق 
العودة إليه فجلست على الطريق تنتظر، إال أن 
مرور دورية للشرطة أنقذ املوقف وأعاد املرأة 
العجوز بعد أقل من يوم إلى ُحضن أبنائها الذين 
البيت،  في  أمهم  يجدوا  لم  ُجنونهم حينما  َجنَّ 
فكان  فقدانها  عن  للتبليغ  بالشرطة  فاتصلوا 

التغيرات  نتيجة  ولكن  األحيان،  من  كثير  في  واحد 
الدميغرافية وانتقال السكان ما بني اإلمارات أو القرى 
التوظيف والعمل يحدث  املدن بسبب  إلى  واألرياف 

أحياناً حاالت يتخلَّى فيها األبناء عن كبار السن. 
لديه  إسالمي  مجتمع  في  كوننا  قائالً:  ويتابع 
مبادئ وقيم دينية واجتماعية يحترم املُسن ويقدره 
ويعتبره »َبَركة البيت«،  فإن هذه احلاالت محدودة 

إلى حد ما وال تبعث على القلق.
االجتماعي«  الدعم  »مراكز  أن  إلى  ويشير سيّار 
تتلقى أحياناً حاالت من هذا النوع ومنها: حالة سيدة 
للمعاملة  تتعرض  كانت  عاما   63 العمر  من  تبلغ 
هذه  وحتسني  بتعديل  فقمنا  أبنائها،  من  السيئة 

العالقة ومتابعة احلالة إلى أن استقرت.
كما تعاملت املراكز مع حالة رجل يبلغ من العمر 
بسبب  عاماً   20 منذ  املنزل  عن  غائباً  كان  75 سنة 
وأبناؤها  هي  فتركها  زوجته،  وبني  بينه  املشاكل 
يحمل  يكن  لم  ألنه  التحّريات  قبل  من  ضبطه  ومت 
الدعم  مراكز  إلى  تسليمه  وبعد  ثبوتية،  أوراق  أي 
االجتماعي جرى العمل على لم شمل أفراد األسرة 
بعد أن متت تهيئة األجواء الستقبال الوالد بعد شرح 
وجهة نظره في املوضوع ألفراد العائلة الذين تقبّلوه 
باستخراج  املركز  قام  ذلك  وبعد  رحب.  بكل صدر 
األوراق الثبوتية للرجل املسن العائد ألحضان أُسرته 

ومتابعة حالته حتى استقرت أمور األسرة.

حق عظيم

املنصوري  غريب  أحمد  النقيب  يقول  جهته،  من 
باإلنابة  والتوجيه  االجتماعية  العالقات  رئيس قسم 
ب��إدارة  واملعنوي  الثقافي  التوجيه  ف��رع  ومدير 
وقدراً  عظيماً  للوالدين حقاً  إن  املجتمعية«  »الشرطة 
توحيده  مع  حقهما  وجل  عز  الله  قرن  وقد  كبيراً، 
في عبادته جل جالله، فقال تعالى: »وقضى ربك أال 
عندك  يبلغن  إما  إحساناً  وبالوالدين  إياه  إال  تعبدوا 
الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أٍُف وال تنهرهما 
ابن  وقال   .) )اإلسراء/23  كرمياً«  قوالً  لهما  وُقْل 
عباس رضي الله عنهما: »يريد البر بهما مع اللطف 

أياٍد مرتجفة
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يحّد  وال  اجلواب،  في  لهما  ُيغلّظ  فال  اجلانب،  ولني 
النظر إليهما، وال يرفع صوته عليهما، بل يكون بني 

يديهما مثل العبد بني يدي السيد تذلالً لهما«.
أراد  إذا  عنه«  الله  »رضي  هريرة  أبو  وكان 
فقال:  بابها،  على  وقف  أمه  دار  من  يخرج  أن 
وبركاته،  الله  ورحمة  أماه  يا  عليك  »السالم 
وبركاته،  الله  ورحمة  بني  يا  وعليك  فتقول: 
فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيراً، فتقول: 
ويتابع  كبيراً»!!  سررتني  كما  الله  ورحمك 
املنصوري احلاصل على ماجستير في الشريعة 
الله  أمرنا  »لقد  قائالً:  الفقه وأصوله  تخصص 
فضٍل  من  علينا  لهما  ملا  للوالدين  باإلحسان 
عظيم وبٍر وإحساٍن كبيرين« فقال الله عز وجل: 
»ووصينا اإلنسان بوالديه حملته أمه وهناً على 
وهن وفصاله في عامني أن أشكر لي ولوالديك 

إلّي املصير«. )لقمان/14(.
بالوالدين  العناية  أن  إل��ى  املنصوري  ون���ّوه 
واإلحسان لهما وخاصة عند ِكبر سنهما، ليعلم كل 
باراً  كان  فمن  العمل،  جنس  من  اجلزاء  أن  إنسان 
الله صلى  البر، قال رسول  بوالديه لقي من أوالده 
أبناؤكم«.  تبركم  آباءكم  »ب��روا  وسلم:  عليه  الله 
وأضاف: أن اإلسالم قد حّرم عقوق الوالدين وجعله 
من الكبائر وعظائم الذنوب؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أال أنبئكم بأكبر الكبائر: اإلشراك بالله 

وعقوق الوالدين«.

زيارة خا�سة

للدولة  املسنني  دور  ُتقّدمه  ما  على  وللتعرف 
رعاية  »دار  إل��ى  بزيارة   »999« قامت  لنزالئها، 
املسنني« في الشارقة حيث جالت في أقسامها والتقت 

بعضاً من نزالئها وكذلك 
السيدة  ال��دار  مديرة  مع 
التي  القطري  أحمد  مرمي 
ش��رح��ت أه���داف ال��دار 
إلى  تهدف  إنها  قائلة: 
على  املسنني  مساعدة 
مساكنهم  ف��ي  العيش 
وم���ع أس��ره��م ألط��ول 
فترة ممكنة، والعمل على 
إدماج املسنني في احلياة 

وتأمني  املسنني  حاالت  وإي��واء  العامة،  االجتماعية 
أوجه  كافة  لتقدمي  وباإلضافة  بهم،  الالئقة  اإلقامة 
والتعليمية  والثقافية  والنفسية  االجتماعية  الرعاية 
والصحية والترفيهية التي تتيح لهم التوافق النفسي 
يشعرهم  مما  االجتماعي،  التكيف  على  وتساعدهم 
على  والطمأنينة  الراحة  لهم  ويوفر  بإنسانيتهم 
املشكالت  مواجهة  على  املسنني  ومساعدة  حياتهم، 
أم��راض  من  ووقايتهم  السن،  كبر  عن  الناجتة 
الشيخوخة، وتقدمي اخلدمات العالجية في منازلهم. 

الرعاية  قبول  شروط  أهم  أن  القطري  وذك��رت 
من  املسن  يكون  أن  ال��دار:  في  الدائمة  اإليوائية 
وأالّ  الستني  عن  عمره  يقل  وأالّ  اإلمارة،  مواطني 
أو عائل  ن كفايته  له مصدر رزق خاص يؤمِّ يكون 
مقتدر، وأن يكون عاجزاً أو ذا عاهة أو ُمقعداً، وساملاً 
من األمراض السارية واملعدية واالضطرابات العقلية، 
وأن ُيثبت البحث االجتماعي عجز األسرة عن رعايته 

وإيوائه بصفة دائمة.
أما شروط قبول اإليواء املؤقتة، فيجب أن يكون 
يثبت  وأن  واملعدية،  السارية  األم��راض  من  ساملاً 

البحث االجتماعي حاجته لإليواء املؤقت. 

وتستقبل الدار في الفترة النهارية كبار السن ممن 
هم بحاجة إلى الفحص الطبي أو الرعاية التمريضية 
النهارية، وتلّقي جلسات العالج الطبيعي، واجللوس 
األنشطة  وحضور  معهم،  للتحّدث  املسنني  مع 

الداخلية بالدار.
النهارية  الرعاية  قبول  شروط  يخص  فيما  أما 
األم��راض  من  ساملاً  السن  كبير  يكون  أن  فهي: 
يكون  وأن  العقلية،  واالضطرابات  واملُعدية  السارية 

الً في الرعاية املنزلية وُمحّوالً منها. ُمسجَّ
من  حاالت  تسجيل  فيتم  اخلارجية  الرعاية  أما 
إلى  بحاجة  هم  ممن  واجلنسيات  األعمار  مختلف 
التأهيلية  واجللسات  الطبيعي  العالج  جلسات  تلقي 
الرعاية اخلارجية، حيث تقوم  املساج في  وجلسات 
من  احملولة  أو  الفردية  احل��االت  باستقبال  ال��دار 
املستشفيات لتلقي اجللسات التي ينصح بها طبيب 
الدار، ويقوم بتحديدها وتنفيذها اختصاصي العالج 

الطبيعي.

جنم  العميد  ُيقّدمها  قيّمة  نصائح  يلي  فيما 
سيار مدير إدارة »مراكز الدعم االجتماعي« في 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي لرعاية املسن في 

بيت األسرة:
> أن يتم شغل وقت فراغه وذلك من خالل 
اجللوس معه ومناقشته في أمور احلياة اليومية.
وأال  الشخصية  ألعماله  األس��رة  متابعة   <
بأنه  يشعر  ال  حتى  للخدم  املهمة  هذه  يتركوا 

شخص غير مرغوب فيه. 
االجتماعي،  االنسحاب  من  املسن  حماية   <
حيث إنه بسبب تقدم السن والعجز واألمراض 
وضعف السمع والبصر مييل املسن إلى االعتذار 
كثيراً عن املشاركة االجتماعية في بعض اللقاءات 
يظل  املسن  حضر  وإذا  واالجتماعية،  األسرية 
َمْن  على  ينبغي  لذا  مشاركة،  دون  من  ساكناً 

حوله العمل على إعطائه االهتمام الالزم.
وذكرياته  ماضيه  ع��ن  امل��س��ن  س���ؤال   <

وإجنازاته واإلصغاء له وعدم مقاطعته.
> العناية بنظافته وتوفير سبل الراحة وتلبية 
احتياجاته اليومية املتغيرة وفق قدراته اجلسدية.
حالته  وم��راع��اة  املسن  ب��غ��ذاء  العناية   <

الصحية.
على  السن  األوالد صغار  تعليم  > ضرورة 
رعاية الوالدين ومشاركتهم في األعمال األُسرية 
وكبار  الوالدين  إلى  اخلدمات  بتقدمي  اخلاصة 
السن داخل األسرة وذلك يقّوي عالقتهم باملسن 
حتى يصبحوا في املستقبل بارّين، وأن يظهروا 

االحترام والتقدير لهم.
دينه  أم��ور  من  ينفعه  مبا  املسن  إشغال   <
وآخرته وذلك بتكوين عالقات جديدة وصداقات 
أخرى واملشاركة في احملاضرات الدينية وحلقات 

حتفيظ القرآن. 

البيت ن يف  امل�سِّ 8 ن�سائح لرعاية 

مرمي القطري
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الجريمة و العقاب

مراكز  أحد  إلى  عاماً«   -45 »ف  املدعو  دخل 
والدماء  املدينة،  أنحاء  كل  في  املنتشرة  الشرطة 
تنزف من وجهه ومن أطراف أخرى في جسده، 
أمام  الباب  من  القريبة  األريكة  على  وارمت��ى 

الضابط املناوب ليالً.
في  ويجول  للتاكسي  سائقاً  يعمل  أنه  وذكر 
مختلف أنحاء املدينة، وأنه قام هذه الليلة بإيصال 
إحدى السيدات من أحد األسواق التجارية وسط 
املدينة إلى منزلها الواقع في إحدى الضواحي التي 
بعدما  وأنه  كيلومترات،   7 قرابة  املدينة  عن  تبعد 
أوصلها إلى بيتها، طلبت منه أن يساعدها بحمل 
فاستجاب  السوق،  من  اشترتها  التي  األغ��راض 
إعطاءه  رفضت  ذلك  بكّل  قام  وبعدما  ملساعدتها، 
مغادرة  منه  وطلبت  بل  عليها،  اتفقا  التي  األجرة 
املكان في احلال وإال لن يكون مسروراً بوجوده 

قرب باب منزلها بتاتاً. 
وعندما أصّر السائق على أخذ األجرة بالكامل 
التي  امل��رأة  وصياح  صياحه  وعال  له،  حق  ألنه 
رفضت دفع األجرة، خرج عليه من الشقة رجالن 
بعضالت قوية وشاربني مفتولني وأوسعاه ضْرباً 
باأليدي واألرجل، حلظتها نفَر الدم من وجهه ومن 
خارج  به  يرميا  أن  قبل  جسده،  في  عدة  أنحاء 

املبنى. 
وأوضح السائق للضابط املناوب عنوان البناية 
بضربه  الرجلني  أم��رت  التي  امل��رأة  شقة  ورق��م 
مرافقة  الضابط  إليه  طلب  احلال  وفي  وتعنيفه، 
اجلنائية«  واملباحث  »التحريات  قسم  من  دورية 
أمرت  التي  امل��رأة  منزل  إلى  الشرطة  مركز  في 
اعتديا  اللذين  الرجلني  وعلى  عليها  ليدل  بضربه 
من  أف��راد  له  قدم  بعدما  وذل��ك  بالضرب،  عليه 
األولية،  اإلسعافات  املركز  في  »اإلسعاف«  قسم 
وجهه  من  سال  الذي  الدم  جتفيف  على  وعملوا 
أولياً عن حالته  ومن جسمه، واعدوا تقريراً طبياً 
الصحية لضمه إلى التحقيقات اجلارية بخصوص 

االعتداء عليه بالضرب. 
 وعندما قرع أفراد قسم »التحريات واملباحث 
اجلنائية« جرس الشقة، فتحت لهم الباب سيدة في 
مشاهدتها  فور  وارتبكت  العمر  من  الثالث  العقد 
ولدى  عليه،  املعتدى  السائق  ومعهم  للشرطة 

بالغ من سائق تاكسي

استجوابها عن ماهية املشكلة مع سائق التاكسي 
أو  قبل  من  به  معرفتها  باحلال  أنكرت  املرافق، 
في  تسكن  أنها  وادعت  اللذين ضرباه،  بالرجلني 
الشقة لوحدها وليس معها أحد وأنه ميكن للشرطة 
أن  وأضافت  بل  ذلك،  من  والتأكد  الشقة  دخول 
اّدعاءه كيدّيٌ وباطلٌ وال أساَس له من الصحة، أو 
رمبا اختلط على السائق األمر مع بيت آخر وسيدة 

أخرى، أي أنه أخطأ العنوان متاماً. 
آٍن  في  وللواقعة  للسائق  السيدة  إنكار  وأمام 
املناوب  الضابط  مع  هاتفياً  تواصله  وبعد  معاً، 
الواقعة،  إنكار  املرأة  محاولة  في  مثله  شك  الذي 
الشقة،  في  الرجلني  وجود  عدم  من  تأكده  وبعد 
أمَر رئيس دورية »التحريات واملباحث اجلنائية« 
باصطحاب املرأة املُّدعى عليها إلى قسم التحقيق 
في مركز الشرطة للتحقق من احلادثة، ولغاية عدم 
البناية  في  القاطنني  لراحة  وإقالق  إحداث ضجة 

نفسها في هذا الوقت املتأخر من الليل. 
وفي مركز الشرطة، وبعد أن كانت هذه السيدة 
قد أنكرت معرفتها بهذا السائق، أو أنها قد أخذته 
بتوصيلٍة ما، تراجعت عن أقوالها، وقالت إنها على 
استعداد تام لدفع األجرة املتفق عليها مع السائق، 
مقابل أن يتنازل عن بالغه واّدعائه الشخصي في 
ألنه  به  معرفتها  أنكرت  أنها  وأضافت  القضية، 
كان يريد منها مبلغاً كبيراً من املال لقاء إيصالها 

بالسيارة.
وبعد استدعاء الضابط املناوب له مرة أخرى، 
ظهرت  على السائق »ف« عالئم االرتباك والقلق، 
شكواه  وع��ن  بالغه  ع��ن  التراجع  إل��ى  وب���ادر 
التوصيلة  أجرة  يريد  وأنه ال  السيدة،  بخصوص 

املتفق عليها بينهما بتاتاً وأنه يسامحها باألجرة. 
أثار وأكثر من قبل شكوك الضابط  هذا األمر 
أمامه..  املطروحة  القضية  مالبسات  في  املناوب 
السيدة  إن  بالقول  السائق  الضابط  واجه  وهنا 
كانت مبفردها في الشقة، فأين الرجالن املشتركان 
قاما  اللذان  الشخصان  وهما  أيضاً،  بالقضية 
بضربك وإسالة دمك كما ورد في أقوالك سابقاً، 

وملاذا لم تصر على إحضارهما للتحقيق؟!
عالئم  أخرى  مرة  السائق  على  بدت  وهنا 

ثم  وجسدي،  وجهي  في  ع��دة  أنحاء  من  ال��دم 
أمسكاني وألقيا بي خارج البناية أتفحص جراحي 
لالنتقام  ما  وأمللم هزميتي، عندها فكرُت بطريقة 
بذلك  أشفي  علّني  معها،  الرجلني  ومن  املرأة  من 
بعضاً من جروح »كرامتي« املُهانة، فتوّجهت إلى 
مركز الشرطة لإلبالغ عن الواقعة، بعدما اخترعُت 
في املركز وأمامكم قصة عدم دفع أجرة التاكسي، 

وكاَن ما كان... 

اإعداد: وجيه ح�صن 

ما،  أمراً  نفسه  في  يخفي  كان  لكأّنه  االرتباك، 
مجدداً  السيدة  بسؤال  املناوب  الضابط  فقام 
عن الرجلني املشار إليهما، فاّدعت بدايًة »أنهما 
في  ومتّرسه  الضابط  وبخبرة  لها«،  شقيقان 
من  طلب  وإف����ادات،  ومشاكل  قضايا  هكذا 
السيدة االعتراف مبكان اختباء الرجلني بهدف 
إحضارهما إلى املركز حاالً للتحقيق معهما، قبل 
كبيرٌ  بعدما ساوره شّكٌ  نهائياً،  إقفال احملضر 
بأّن هناك أمراً ملتبساً بهذه القضية، والبّد من 

كشف احلقيقة وجالئها..
ثم توجهت دورية من قسم »التحريات واملباحث 
اجلنائية« في مركز الشرطة إلى املكان الذي يختبئ 
أن  وبرغم  املركز،  إلى  وجلبتهما  الرجالن  فيه 
وقبل وصول الرجلني - كان قد تنازل  السائق – 
عن األجرة وعن حقه الشخصي في االّدعاء متاماً، 
بدفع  الضابط  أمام  كذلك  التزمت  السيدة  وأن 
األجرة للسائق ضعفني، فإّن الضابط املناوب أصّر 
على موقفه بعدم قبول اقتراحها واقتراح السائق 

في آٍن معاً. 
الشخصيتني  البطاقتني  في  التدقيق  ول��دى   
»بأنهما  السيدة،  كذب  تبنّي  »الشقيقني«،  للرجلني 
ليسا شقيقني لها«، لينجلي شيء من احلقيقة التي 

حاول املّدعي واملُدََّعى عليها إخفاءها. 
التوّسع في التحقيق الذي  بعد ذلك كان لزاماً 
طرف  بداية  وكانت  املستور،  من  كثيراً  كشف 
السائق  اعترف  عندها  التاكسي«،  »أجرة  اخليط 
من تلقاء نفسه وبعظمة لسانه، )بأّن املرأة تعمل 
في الدَّعارة، وأّنه كان ميارس الزنا معها بعد أن 
تقاضت منه املال،وقبل انتهاء الوقت املخصص له، 
طلبت منه اخلروج ألّن »القّواد« الذي يعمل على 
تأمني الزبائن لها، كان قد أحضر زبوناً آخر دِسماً 

لها، فهناك مبلغٌ خيالّيٌ ينتظرها كما قالت له(...
باالعتراض،  قمُت  )وهنا  السائق:  وأردف 
وأعطيُت املرأة خيارين ال ثالث لهما، فإّما أن تعيد 
معها  أكمل  أْن  وإّما  منّي،  أخذته  الذي  املبلغ  إلّي 

الوقت املتبقي(. 
لكّن »القّواد« والزبون الّدسم اختارا حالً ثالثاً، 
إذ لّقناني درساً قاسياً بضربي وتعنيفي وإسالة 

أمام هذه االعترافات الّصريحة للسائق، والتي 
لم يستطع أحدٌ من املتورطني اآلخرين في القضية 
)املرأة والرجالن ( تكذيبها، والتي جاءت منسجمة 
أُِدينُك«، مّت إحالة املرأة  َفِمَك  مع املثل القائل »ِمْن 
الّسرية  ال��ّدع��ارة  ممارسة  بتهمة  القضاء  إل��ى 
هت تهمة تسهيل الّدعارة إلى  احملظورة، بينما ُوجِّ
الزبون  من  لكلٍّ  الزنا  ممارسة  وتهمة  »القّواد«، 

الّدسم وسائق سيارة التاكسي. 

الضابط  يقظة  الشرطة وبفضل  وهكذا متكنت 
شبكات  إح��دى  على  القبض  إلقاء  من  املناوب 
إحالة  ومت  مجتمعنا،  إفساد  حتول  التي  الدعارة 
الذي  العادل  القضاء  إلى  الشبكة  في  املتورطني 
يحددها  التي  والغرامات  باحلبس  عليهم  حكم 
القانون، ليقبعوا خلف قضبان املنشآت اإلصالحية 
والعقابية ويعتبروا مما اقترفته أيديهم من فساد 

وإفساد، وليكونوا عبرة ملن اعتبر!
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مدينة هوموساسا بوالية فلوريدا األمريكية تناهى 
ابنته  غرفة  من  الصادر  املنبه  صوت  سمعه  إلى 
وعندما ذهب للتأكد من استيقاظها فوجئ بالغرفة 
ونادى  خرج  حيث  موجودة،  غير  والطفلة  فارغة 

عليها إال أن أحداً لم يجبه.
الطوارئ  بهاتف  م��ارك  اتصل  الفور  وعلى 
بدأت  الفور  وعلى  ابنته،  اختفاء  عن  وأخبرهم 

عدالة السماء
ترجمة: د. ح�صن الغول 

التحري مبشاركة أصدقاء وأفراد  الشرطة احمللية 
تلك  أن  إال  األثر  كالب  واستخدام  الطفلة  أسرة 

اجلهود باءت بالفشل.
في اليوم التالي اتسعت عمليات البحث عن الطفلة 
التي شارك فيها املئات من املتطوعني واستمر األمر 

أسبوعاً من دون الوصول إلى أية نتيجة.
ُولدت جيسيكا في أكتوبر 1995 وعندما كانت 

في سنتها األولى من العمر انفصل والداها وبقيت 
في حضانة أبيها، وكانت تتصف بالهدوء واحليوية 

والسلوك اجليد مع اآلخرين.
الشرطة  ب��دأت  كمفقودة  جيسكا  تسجيل  مع 
في  سوابق  لهم  الذين  املجرمني  قوائم  مراجعة 
مجدداً  االشتباه  مت  حيث  اجلسدية،  االع��ت��داءات 
برجل يدعى جون إيڤاندر، والذي سبق له أن أدين 
في عدد من جرائم االعتداء على الفتيات بسبب عدم 
سجالت  في  املذكور  السكني  العنوان  في  إقامته 
الشرطة. وخالل فترة قصيرة قام ضابط الشرطة 
جيف داوسي مع عدد من مساعديه بالذهاب إلى 
منزل املشتبه به، إال أنه لم يكن هناك ورغم التفتيش 

من  اخلامسة  الساعة  إلى  يشير  الوقت  كان 
للعام  الرابع والعشرين من فبراير  صباح اجلمعة 
2005 عندما انطلق صوت ساعة املنبه في املقطورة 
املزدوجة التي يعيش فيها مارك لونسفورد البالغ 
وابنته  والديه  مع  العمر  من  واألربعني  الثانية 

جيسيكا البالغة التاسعة من العمر.
في  الواقع  عمله  إلى  للذهاب  استعداده  وخالل 

على  يعثر  لم  أنه  إال  له  املجاورة  واملنطقة  للمبنى 
الطفلة.

وقام  ذاته،  املكان  إلى  داوسي  عاد  أسبوع  بعد 
إيڤاندر، من جديد، حيث عثر  بتفتيش غرفة جون 
على بقعة دماء على مرتبة سريره، وهو أمر وضع 
أشارت  حيث  الشرطة،  اهتمام  دائرة  في  إيڤاندر، 
من  أسبوعني  قبل  املدينة  غادر  أنه  إلى  التحريات 

بدء التحري عنه.
وميتلك إيڤاندر، سجالً حافالً من اجلرائم، حيث 

مت اعتقاله 24 مرة خالل 30 يوماً. 
عندما وصل إيڤاندر إلى مدينة ساڤانا استوقفته 
الشرطة قليالً لالشتباه في حيازته مخدرات، وهو 
وصل  حتى  التنقل  يواصل  وجعله  رعبه  أثار  ما 
إلى بلدة أوغستا بوالية جورجيا، ومع اإلعالن عن 
اختفاء جيسيكا، مت نشر صورته كمشتبه به، وهو 
رجال  تخبر  شاهدته  التي  النساء  إحدى  جعل  ما 
واستجوابه  عليه  القبض  مت  حيث  عنه،  الشرطة 
براءته،  على  مصراً  خاللها  كان  عديدة  لساعات 
بل ولم ُيبد اعتراضاً على خضوعه الختبار جهاز 
الكشف عن الكذب، وعندما شعر باستمرار الضغط 

عليه طلب محامياً للدفاع عنه.
أن خضوعه الستجواب قاس ولساعات  ويبدو 
طويلة أدى إلى انهياره، حيث اعترف بأنه قتل الفتاة 

وأبدى استعداده للكشف عن مكان جثتها.
أيضاً  اعترف  الذي مت تسجيله  اعترافه  وخالل 
بأنه دخل منزل النسفورد ووجد الفتاة نائمة، حيث 

أيقظها وأمرها بالتزام الهدوء وأن تتبعه.
وفي منزله اعتدى عليها ثم حجزها داخل خزانة 
في غرفته وخرج لبعض الوقت، وعندما عاد اعتدى 

عليها ثانية وأبقاها محتجزة لديه لثالثة أيام.
مت  إيڤاندر  بها  أدلى  التي  االعترافات  تفاصيل 
هوموساسا،  مدينة  شرطة  إلى  الفور  على  نقلها 
حيث انتقلت مجموعة من احملققني في ليلة التاسع 
إيڤاندر، وهناك عثروا  إلى منزل  عشر من مارس 
لُفت  وقد  جيسيكا،  جثة  بداخله  صغير  قبر  على 
بكيس من البالستيك، وكان من الواضح أنه دفنها 

حية، مما أدى إلى وفاتها اختناقاً.
هذه  توفيت  فقد  التشريح  طبيب  لتقرير  ووفقاً 
الطفلة قبل ثالثة أسابيع من اكتشاف جثتها، حيث 
فراغ  إل��ى  إضافة  اجلسدي،  لالعتداء  تعرضت 
معدتها من أية مواد غذائية، كما عثر على آثار مخدر 

الكوكايني في جسدها.
في اليوم التالي مت إيداع إيڤاندر السجن ووضع 
مت  كما  باالنتحار،  قيامه  من  خوفاً  املراقبة  حتت 
إلقاء القبض على ثالثة من رفاقه في السجن وسط 
موجة غضب عارمة اجتاحت املدينة، وطالب سكانها 
املشتبه  على  والرقابة  والقصاص،  العدالة  بتطبيق 

بهم وقد استجابت السلطات القضائية ملطلبهم.
النيابة  أدانت   2005 للعام  أبريل  من  األول  في 
الدرجة  من  قتل  جرمية  الرتكابه  إيڤاندر  العامة 
والسطو،  اجلسدي  واالعتداء  واالختطاف  األولى 

بينما مت إسقاط التهم عن رفاقه في السكن.
بعد مرور خمسة أيام مثَّل إيڤاندر أمام احملكمة 
إلى  أعيد  ثم  ضده  املوجهة  للتهم  إنكاره  وأعلن 

زمالئه،  باقي  عن  عزله  مت  حيث  ثانية،  السجن 
وكان وفقاً حلراسه ميضي وقته في مطالعة الكتب 

الدينية.
في اخلامس من مارس للعام 2006 وبعد مرور 
عام على مقتل الطفلة جيسيكا حتدث إيڤاندر إلى 
بعض ضباط السجن، ونفى أن يكون قد فّكر في 
قتل تلك الطفلة أو االعتداء عليها، وأرجع ما قام به 
إلى إدمانه على املخدرات التي رأى أنها أثرت على 
قدرته على اتخاذ القرارات واعترف بشكل واضح 

أنه قتل جيسيكا.
وفي ربيع العام ذاته عمد القاضي ريك هوارد 
إلى تشكيل هيئة محلفني من منطقة بعيدة عن مدينة 
هوموساسا حتى ال يكون أي من أعضائها متأثراً 
مبشاعر الغضب لدى السكان، وقد أدى هذا األمر 
إلى قيام هيئة احمللفني بدراسة القضية بعناية، حيث 
قرروا عدم األخذ باعتراف املتهم بسبب حرمانه من 

حقه في توكيل محام له منذ بدء التحقيقات معه.
وفي شهر يوليو من العام 2006 مت نقل مكان 
إليه  نظر  أمر  وهو  تاڤارسيس،  بلدة  إلى  احملاكمة 
البعض على أنه يصب في مصلحة املتهم، حيث إن 
يبدون  الريفية  املناطق  أعضاء هيئات احمللفني في 

عادة تعاطفاً مع عملية الدفاع عن املتهم.
مارك  الضحية  وال��د  كان  نفسه  الوقت  وفي 
لونسفورد يواصل جهوده من أجل تشديد القوانني 
ضد  االعتداءات  مرتكبي  مبعاقبة  املتعلقة  احمللية 
م حمالت داخل املدينة للدفاع عن  األطفال، كما نظَّ

حقوق الضحايا من األطفال.
حيث   ،2007 فبراير  في  إيڤاندر  محاكمة  بدأت 
في  عليها  العثور  التي مت  العينية  األدلة  تقدمي  مت 
ينوي  يكن  لم  بأنه  ادعاءه  كرَّر  الذي  املتهم  غرفة 

قتل الطفلة.
قواه  تأثر  إلى  عنه  الدفاع  محامو  أش��ار  كما 
من  ومعاناته  املخدرات  على  إدمانه  نتيجة  العقلية 
اإلساءة العاطفية من قبل أقاربه وأصدقائه، حيث 
إن محاولة احملامني هذه قد جتعله في حال جناحها 
أن  أعلن  القاضي  أن  إال  اإلعدام،  عقوبة  من  ينجو 
نتائج الكشف عن احلالة العقلية للمتهم تشير إلى 

عدم معاناته من أي تدهور في قواه العقلية.
وفي السابع من مارس أعلنت هيئة احمللفني أن 
املتعلقة بوفاة جيسيكا  التهم  ُمدان بجميع  إيڤاندر 
واالعتداء  األولى  الدرجة  من  القتل  تتضمن  التي 
من  أغسطس  وفي  والسطو.  واخلطف  اجلسدي 
العام ذاته حكم على إيڤاندر باإلعدام وهو حكم أثار 

موجة من االرتياح بني السكان ووسائل اإلعالم.
وفي  احلكم  ص��دور  على  عامني  م��رور  وبعد 
انتظار تنفيذه مت اإلعالن في الثالثني من سبتمبر 
لم  مرض  نتيجة  إيڤاندر  وف��اة  عن   2009 للعام 
السجن  مسؤولي  بعض  أن  إال  طبيعته،  تكشف 
أعقبا  اللذين  العامني  خالل  عانى  أنه  إلى  أشاروا 
صدور احلكم ضده من مرض السرطان الذي سبب 
له آالماً مبرحة وجعل حياته داخل السجن جحيماً 
ال يطاق، وهو أمر جعل والد الطفلة الضحية يرى 
أن عدالة السماء طبقَّت قوانينها العقابية ضد هذا 

املجرم من دون انتظار عدالة األرض.

الجريمة و العقاب
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تتناول قضية هذا العدد قيام أحد موظفي اخلدمة 
العامة مبمارسة مهمة أمنية في أحد فنادق املدينة 
واالعتداء لفظياً على امرأة وحجز بطاقتها الشخصية 
وعدم االمتثال ألوامر الشرطة بالتوقف أثناء قيادة 

سيارته في الطريق.
التدخل في  للمتهم تهمة  العامة  النيابة  ووجهت 
من  أعمالها،  من  عمل  وإج��راء  عامة  وظيفة  أعمال 
غرض  لتحقيق  وذل��ك  بها،  مكلفاً  يكون  أن  دون 
عليها  املجني  هوية  بطلب  قام  بأن  مشروع،  غير 
وسب  مشبوه  بأمر  قيامها  ُمدعياً  لديه  وحجزها 
األلفاظ  إليها  بأن وجه  الذكر،  عليها سالفة  املجني 
اخلادشة لالعتبار في مواجهتها وبحضور غيرها، 
ورفض األمر الصادر إليه من موظف عام »ضابط 
شرطة« يخوله القانون إلصدار مثل هذا األمر بأن 
مت محاولته إليقافه أثناء قيادته ملركبته على الطريق 
العام من قبل الشرطة كونه مطلوباً بواسطة دورية 
الشرطة املدنية على طريق اللوحات املعدنية إال أنه 

رفض االمتثال.
 ،2/250 للمادتني  طبقاً  معاقبته  النيابة  وطلبت 
املعدل  االحت���ادي  العقوبات  قانون  من   1/374
قانون  من   45 وامل��ادة   ،2005 لسنة   34 بالقانون 

العقوبات احمللي إلمارة أبوظبي لسنة 1970. 
وإلى تفاصيل القضية؛ فبعد انتهاء املجني عليها 
من تناول وجبة العشاء مبطعم في أحد الفنادق في 
غرفة  إلى  توجهها  وحال  صباحاً،  الثالثة  الساعة 
نومها، فوجئت باملتهم يلحق بها في املصعد ويطلب 
منها بطاقة هويتها ألنه من التحريات، وطلب منها 
لكونها  للشرطة  لسيارته الصطحابها  معه  الذهاب 
مشبوهة، فتدخل شخص آخر لفض اخلالف وأعاد 
املتهم إليها بطاقة الهوية، وحال سير املتهم مبركبته 
بالطريق العام حاولت دورية شرطة استيقافه فلم 

ميتثل ألمر قائدها مخالفاً بذلك ألحكام القانون.

3000 درهم عن اجلرمية الثانية. وأقامت هذا احلكم 
على سند من اطمئنانها إلى إقرار املجني عليها املؤيد 
بطلب  بالتحقيقات  وإقراره  اإلثبات  شاهدة  بأقوال 
بطاقة الهوية اخلاصة باملجني عليها، بالرغم من أن 

ذلك ليس داخالً في اختصاصه.
وحيث إن هذا احلكم لم ينل قبول احملكوم ضده، 
اجلنائي.  بالقلم  أودع  بتقرير  باالستئناف  فقرر 
وأنكر  املستأنف  حضر  االستئنافية،  وباجللسة 
في  عليها  باملجني  فوجئ  إنه  وقال  االتهام،  هذا 
باعتباره رجل  يتدخل  أن  وضع مخل ومن واجبه 
شرطة، وأنه حتصل منها على بطاقة الهوية وطلب 
تدخل  الشرطة،  حضور  وقبل  بالشرطة،  االتصال 
آخرون لفض املوضوع وَسلَّم املجني عليها بطاقتها. 
طلبها  عند  الشرطة  دورية  إلى  ينتبه  لم  إنه  وقال 
إيقافه وطلب براءته واحتياطياً الرأفة، وقّدم الدفاع 
احلاضر معه مذكرة بدفاعه دفع فيها بأن املستأنف 
االنتحال  جرمية  حقه  وينتفي  الشرطة  رجال  من 
لوظيفة عامة، فضالً عن انتفاء القصد اجلنائي لديه، 

فقررت احملكمة قبول االستئناف شكالً.
حماد  هدية  قالت  القضية،  هذه  على  وتعليقاً 
القانونية:  لقد أصاب احلكم  احملامية واملستشارة 
املستأنف صحيح الواقع والقانون بعدما تبني مدى 
بطالن حكم محكمة أول درجة وذلك ملخالفته للواقع 
املبني  النحو  على  الواقعة  حدوث  وعدم  والقانون 
استجابت  وقد  وتلفيقه  االتهام  وكيدية  ب��األوراق 
ببراءة  فحكمت  الدفوع،  لهذه  االستئناف  محكمة 

املتهم من جرم التعدي بالضرب والسب.
وجاء في حيثيات احلكم مبا أنه من املقرر قانوناً 
أنه يلزم لقيام الكيان القانوني جلرمية التدخل في 
من  أعمالها  من  عمل  إجراء  أو  عامة  وظيفة  أعمال 
بها، واملؤثمة باملادة 250 من  دون أن يكون ُمكلّفاً 
أعمال  من  اجلاني عمالً  يأتي  أن  العقوبات،  قانون 

ل في أعمال وظيفة عامة حول التدخُّ

اإعداد: اأماين اليافعي

هدية حماد

تناولها  عقب  أنه  قررت  عليها،  املجني  وبسؤال 
وجبة العشاء وابنة خالتها مبطعم في أحد الفنادق، 
يلحق  باملتهم  فوجئت  نومها  غرفة  إلى  وتوجهها 
من  ألنه  هويتها  بطاقة  منها  ويطلب  باملصعد  بها 
التحريات، وطلب منها متابعته لسيارته الصطحابها 
تنال  ألفاظاً  إليها  ووجه  لكونها مشبوهة،  للشرطة 
إليها بطاقة  املتهم  اعتبارها، فتدخل آخر وأعاد  من 

الهوية.
وبسؤال املتهم بالتحقيقات، قرر أنه كان بفندق 
لطلب وجبة عشاء من املطعم، فصادف املجني عليها 
باملصعد  بها  وحلق  فنهرها،  شخص  حضن  في 
ما  ألن  الهوية  بطاقة  مرافقتها  ومن  منها  وطلب 
اقترفته عمل مشبوه، وسلَّم بطاقتيهما إلى مناوب 
فتدخل أشخاص  الشرطة.  إبالغ  منه  األمن وطلب 
وأع��اد  لهم  فاستجاب  املوضوع،  لفض  آخ��رون 
بطاقات الهوية ألصحابها. وأضاف: أنه لم ينتبه إلى 

دورية الشرطة عند طلبها منه أن يتوقف.
وأحيلت األوراق إلى احملكمة االبتدائية، وقضت 
باحلبس  ومعاقبته  املتهم  بإدانة  احملكمة حضورياً 
ملدة شهر عن اجلرميتني األولى والثالثة، وبالغرامة 

من  أعمالها  من  عمالً  يجري  أن  أو  عامة  وظيفة 
دون أن �يكون مكلّفاً بها، وذلك لتحقيق غرض غير 
مشروع، مبا مفاده أن يكون اجلاني مستهدفاً من 
احلصول  أو  مشروع  غير  غرض  حتقيق  سلوكه 
وكان  ذلك  كان  وملا  منفعة.  على  غيره  أو  لنفسه 
البني من األوراق أن املستأنف حتّصل على بطاقة 
هذا  أن  من  بالرغم  عليها،  باملجني  اخلاصة  الهوية 
العمل ال يدخل في اختصاصه الوظيفي، باعتبار أنه 
السلوك حتقيق  ضابط مرور، وكان من شأن هذا 
غرض غير مشروع،  وهو استيقاف املجني عليها 
والتحفظ عليها، على نحو يتعارض وأحكام القانون، 
األمر الذي تنهض معه مسؤوليته اجلنائية. وملا كان 
ذلك، وكان احلكم املستأنف قد انتهى في قضائه إلى 
إدانة املستأنف إزاء ما اقترفه من جرم، فإنه يكون 

قد أصاب صحيح القانون.
وكان  السب،  بجرمية  يتعلق  فيما  إنه  وحيث 
النيابة  قبل  من  املستأنف  حق  في  القائم  االتهام  
احملكمة  تطمئن  دليل  ثمة  على  ينهض  ال  العامة، 
عليها  املجني  لسان  على  ورد  أنه  ذلك  لكفايته،  
بالسب  عليها  بالعدوان  قام  املستأنف  أن  وحدها 
أقوال  اعتبارها وكرامتها، وكانت  بألفاظ حتط من 

عليها  للتعويل  تكفي  ال  مبفردها  عليها  املجني 
كدليل يقوم عليه القضاء باإلدانة، سيما أن شاهدة 
املستأنف وجه  أن  الضبط  اإلثبات قررت مبحضر 
أوردتها  ما  تخالف  وألفاظاً  عبارات  عليها  للمجني 
يثير  ال��ذي  األم��ر  الضبط،  مبحضر  عليها  املجني 
الشك والريبة في صحة أقوال املجني عليها، ومن 
هذا  في  املستأنف  احلكم  بإلغاء  القضاء  يتعني  ثم 

الصدد، والقضاء ببراءة املستأنف من هذا االتهام.
لألمر  املستأنف  رفض  جرمية  عن  إنه  وحيث 
الصادر إليه من ضابط شرطة بالتوقف أثناء قيادته 
ملركبته على الطريق العام، حال كونه مطلوباً بواسطة 
دورية الشرطة املدنية عن طريق اللوحات املعدنية، 
وكان هذا االتهام ثابتاً في حق املستأنف، إذ قرر في 
الصادر  األمر  إلى  ينتبه  لم  أنه  بالتحقيقات  أقواله 
مطلوباً  لكونه  بالتوقف  الشرطة  رجل  من  إليه 
عليها،  املجني  من  اتهام  من  إليه  عما وجه  لسؤاله 
وكان من الواجب عليه بصفته من رجال الشرطة أن 
ميتثل حلكم القانون، وإطاعة أوامر وتعليمات رجال 
الشرطة، ومن ثم تنهض مسؤوليته اجلنائية في هذا 
قد  املستأنف  احلكم  وكان  ذلك،  كان  وملا  الصدد. 
أصاب صحيح أحكام القانون في هذا املقام، األمر 

الذي يتعني معه تأييده ألسبابه هذه احملكمة؛ بيد أن 
هذه احملكمة تنوه إلى أن هذه اجلرمية غير مرتبطة 
ال  ارتباطاً  أعمال وظيفة عامة  التدخل في  بجرمية 
املستأنف  احلكم  على   يتعني  وكان  التجزئة،  يقبل 
عقوبة  اجلرميتني  هاتني  من  جرمية  لكل  يفرد  أن 
مستقلة. بيد أنه ال يسع هذه احملكمة سوى تأييد 
احلكم املستأنف في هذا اخلصوص إعماالً ملبدأ »أال 

ُيضار الطاعن من طعنه«.
املستأنف  أخ��الق  من  يتبني  وكما  إن��ه  وحيث 
القانون،  مخالفة  إلى  يعود  لن  أنه  وِسنَّه  وماضيه 
تنفيذ  بوقف  األمر  احملكمة  معه  ترى  الذي  األمر 
من  اعتباراً  العقوبة املقضي بها ملدة ثالث سنوات 
 84،83 للمادتني  إعماالً  احلكم،  هذا  صدور  تاريخ 
من قانون العقوبات، فلهذه األسباب حكمت احملكمة 
املوضوع  وفي  شكالً  االستئناف  بقبول  حضورياً 
بإلغاء احلكم املستأنف فيما قضى به بشأن جرمية 
السب والقضاء ببراءة املستأنف من هذه اجلرمية، 
وتأييد احلكم املستأنف فيما قضى به بشأن جرمية 
التدخل في وظيفة عامة وعدم االمتثال ألمر موظف 
عام، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة املقضي بها ملدة 

ثالث سنوات.
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السيارات  حوادث  وقوع  إلى  املؤدي  األكبر  السبب  الزائدة  السرعة  تعد 
واإلصابات على الطرقات، وانتهاكاً لقوانني املرور من خالل املخالفات املرورية 
التي يتزامن ارتكابها مع زيادة السرعة. وبالرغم من صعوبة التحديد الدقيق 
لعامل السرعة في حوادث املرور، إال أنها تعد قضية ليست فقط من ناحية 
الكبير  الضرر  إحلاق  السلبية  نتائجها  تشمل  بل  العامة،  والسالمة  الصحة 
باملجتمع وذلك بفقدان فرد من أفراده، فكلما زادت السرعة كلما زادت املسافة 

الالزمة للتوقف، وبالتالي ازدادت مخاطر حوادث الصدام.
واملغفرة  العفو  وطلب  والروحانيات  الصيام  هو شهر  رمضان  أن  ورغم 
من الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه واكتساب القيم والسلوكيات األخالقية 
احلسنة، إال أن من الظواهر املؤسفة التي نراها بصورة ملحوظة في هذا الشهر 

الكرمي قيادة السيارات بطريقة تثير االستغراب وذلك من خالل: 
1 - قيادة السيارة بتوتر ورعونة وانفعال شديد، خصوصاً في الفترة التي 
تسبق أذان املغرب )اإلفطار(، في الوقت الذي يكون فيه الصائم قد وصل إلى 
حد اإلجهاد وقلة التركيز، كما قد نشاهد العديد من املشاحنات واملشادات بني 

قائدي السيارات حول أولوية السير.
2 - كثرة احلوادث املميتة والقاتلة منذ بداية الشهر الكرمي إلى نهايته بعد عيد 
الفطر، نظراً لكثرة السفر خالل هذه الفترة بني مختلف اإلمارات داخل الدولة، 
أو إلى األماكن املقدسة ألداء العمرة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه 

وسلم.
ولم يتطرق قانون السير واملرور االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

النقيب حممد اأحمد الزيودي

رئيس قسم تدقيق العقود - إدارة الشؤون القانونية

س: ما المقصود بالجريمة المستمرة؟

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

إدارة »الش�ؤون القانوني��ة« في وزارة الداخلية
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بنوده،  من  كثير  في  ذكرها  ورود  من  بالرغم  السرعة،  معنى  تعريف  إلى 
وميكن تعريف السرعة: بأنها هي قيادة املركبة بطريقة تخالف ما دلت عليه 
عالمات وشاخصات السير، سواء قيادة املركبة بسرعة تتجاوز احلد املسموح 

به أو القيادة بسرعة غير مالئمة كالقيادة بسرعة بطيئة.
إلى  التنقل بها من مكان  السيارة قد متت صناعتها من أجل  وإن كانت 
آخر فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى ويجب علينا أن نحسن استغاللها، 
ومن يخالف هذا عند بعض األشخاص يكون له مردود سلبي ال نرغب به 
اعتراضي يحدث  أنه حدث  املروري والذي ميكن تعريفه:  أاَل وهو احلادث 
أكثر من سيارات أخرى أو مشاة  أو  بدون تخطيط مسبق من قبل مركبة 
أو حيوانات أو أجسام على الطريق سواء عام أو خاص، لدرجة أن احلوادث 
املرورية أصبحت متثل وبشكل كبير هاجساً وقلقاً لكافة أفراد املجتمع، مما 
واالقتراحات  احللول  إيجاد  املجتمع سواء  وأفراد  الدولة  على  لزاماً  أصبح 
ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه احلوادث أو على األقل تقدير معاجلة 

أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية.
واإلحصائيات واألرقام عن احلوادث واملخالفات املرورية تعطي تصوراً 
عن الوضع املروري في دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل العام املاضي، 
حوادث  من  املرورية  املشكالت  في  البشري  العنصر  مسؤولية  وتؤكد 
ومخالفات والتي تقع على الطرق، حيث إن نسبة كبيرة من احلوادث املرورية 

تقع مسؤولية وقوعها على السائق.
كما أكدت دراسة حتليلية عن العام 2011 أجراها قسم اإلحصاء والتقارير 
املرورية باإلدارة العامة للتنسيق املروري التابعة لوزارة الداخلية أن  السبب 
املباشر في غالبية احلوادث املرورية هو العنصر البشري إال أنها واحلمد لله 
قد انخفضت عن األعوام السابقة، حيث بلغ مجموع احلوادث 6700 حادث 
لعام 2011 مقارنة مع عام 2010 والذي بلغ مجموع احلوادث 7642 حادثاً.

احلوادث املرورية يف الدولة ح�سب �سبب احلادث

خالل الفترة من 2011/1/1 إلى 2011/12/31 )سنوية 2011(
املجموعالفجيرةرأس اخليمةأم القيوينعجمانالشارقةدبيأبوظبياإلمارة

عدم تقدير 
1123112010000624مستعملي الطريق

عدم ترك 
196435561872944785مسافة كافية

عدم االلتزام 
1273135442346540بخط السير

دخول الشارع 
79214492477962532قبل التأكد من خلوه

جتاوز اإلشارة 
19420046075416احلمراء

71125132296انفجار اإلطار

17603302116129السوق بطيش وتهور

3663191030122السرعة الزائدة

14481027280181651612943456أخرى

22802635701253863164296700اإلجمالي

ومن األسباب التي تؤدي إلى وقوع احلوادث والتي تندرج حتت مصطلحات 
أخرى اإلهمال ،عدم االنتباه، الدور اخلاطئ، فتح الباب بدون انتباه، الكحول، 
احلمولة الزائدة ، االنحراف املفاجئ ، اإلرهاق والنوم ، الرجوع إلى اخللف 

بصورة خاطئة، والوقوف في وسط الطريق.

ومن اأهم طرق الوقاية من حوادث املرور ما يلي:

1 - بقدر اإلمكان أن يكون الصبر مالزماً للشخص والتحلي به وحتمل 
خطأ الغير.

2 - تقدير الوقت الكافي للوصول إلى اجلهة املطلوبة.
3 - فحص السيارة والتأكد من سالمتها من الناحية امليكانيكية والفنية 

أوراق قانونية

رمضان والحوادث المرورية
جلميع األجزاء التابعة لها وذلك بقدر املستطاع.

4 - اليقظة واحلذر واجب طول فترة القيادة، وارتياح البدن قبل القيادة.
5 - االلتزام بالسرعة املقررة على الطريق من خالل الشاخصات والعالمات 

املوجودة عليه.
6 - ارتداء حزام األمان.

7 - اتباع إشارات املرور.
8 - اجتناب استخدام الهاتف النقال واألشياء األخرى اإللكترونية وغيرها، 
وعند الضرورة يفضل استخدام السماعة أو الوقوف جانب الطريق إن أمكن.

9 - احلذر دائماً من أخطاء الغير.
10 - جتنب تناول األدوية التي تسبب النعاس قبل القيادة.

11 - ترك املساحة الكافية للسيارة األمامية عند القيادة.
12 - وضع األطفال في املقاعد اخللفية.

13 - يفضل السفر نهاراً وبرفقة أحد األشخاص.

املادة )3/33( عقوبات تنص  املستمرة حسب  - اجلرمية 
على: »أما إذا كان الفعل حالة مستمرة تقتضي تدخالً متجدداً 
من اجلاني فترة من الزمن كانت اجلرمية مستمرة وال عبرة 
باستمرار آثار اجلرمية بعد ارتكابها إلسباغ صفة االستمرار 

عليها إذا بقيت تلك اآلثار بغير تدخل اجلاني«. 
املخدرات  حيازة  جرائم  املستمرة:  اجلرمية  على  التطبيقات  ومن 
وإحراز سالح بدون ترخيص وإخفاء األشياء املسروقة وإدارة محل 
للدعارة. كما أن جرمية استعمال احملرر املزور من اجلرائم املستمرة 

التي تبدأ بتقدمي املستند والتمسك به وتبقى مستمرة ما بقي ذلك.
وتختلف جرمية حيازة املخدرات، وهي جرمية مستمرة عن جرمية 
املخدرات، وهي جرمية وقتية، وذلك بسبب اختالف طبيعة  تعاطي 
النشاط بينهما. وال تدخل آثار اجلرمية في أركانها، ومن ثم فإنه ال 
عبرة بتلك اآلثار حتى ولو استمرت في الزمان، فإن ذلك ال يحول 

اجلرمية الوقتية إلى جرمية مستمرة.  
فاالحتفاظ باألشياء املسروقة بعد السرقة ليس من شأنه أن يجعل 
السرقة جرمية مستمرة، بل إنها تبقى جرمية وقتية تنتهي بخروج 
اجلاني.  حيازة  إلى  ودخوله  صاحبه  حيازة  من  املسروق  الشيء 
وباملثل فإن إخفاء جثة القتيل ليس من شأنه أن يجعل جرمية القتل 

جرمية مستمرة، بل تبقى جرمية وقتية.
وباملثل، إذا ضبط املتهم، وهو في حالة غير طبيعية في مطار الدولة 
أو بداخلها وقد عثر في دمه على أثر للمخدر، ودل ذلك من قصر املدة 
بني عودته من اخلارج وضبطه على أنه تعاطى املخدر، وملا كان من 
الثابت علمياً أن آثار املخدر تستمر قائمة في دم املتعاطي عدة أيام، 
فإن ذلك يدل على أن املتهم تعاطى املخدر في خارج إقليم الدولة، وال 

تختص احملاكم الوطنية مبحاكمة املتهم عن جرمية التعاطي. 
فإن  مخدراً،  حاز  أنه  املتهم  إلى  املنسوبة  اجلرمية  كانت  إذا  أما 
تلك اجلرمية من نوع اجلرمية املستمرة، وبالتالي فإنها وإن وقعت 
في اخلارج عند عودة املتهم باملخدر على إقليم الدولة، وبالتالي فإن 

القضاء الوطني يختص مبحاكمة املتهم.
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قواعد القانون الدويل 

الإن�ساين جترم 

انتهاك قواعد البيئة 

اأثناء النزاعات امل�سلحة 

وتعتربه انتهاكًا ج�سيمًا 

لها اأو جرمية حرب

د.ه�صام ب�صري 

نصت املادة األولى من مشروع جلنة القانون 
فعل  أي  ع��ن  ال���دول  مسؤولية  ح��ول  ال��دول��ي 
يستتبع  ما  دول��ة  به  تقوم  دولياً  مشروع  غير 
من   91 امل���ادة  وتنص  الدولية،  مسؤوليتها 
»يسأل  أن  على   1977 لعام  األول  البروتوكول 
طرف النزاع الذي ينتهك اتفاقيات القانون الدولي 
دفع  عن  إليه،  املشار  والبروتوكول  اإلنساني 

التعويض إذا اقتضت احلال ذلك، ويكون مسؤوالً 
الذين  يقترفها األشخاص  التي  األعمال  كافة  عن 
يشكلون جزءاً من قواته املسلحة«، وتنص املادة 
3 من »اتفاقية الهاى« الرابعة لعام 1907 على أنه 
»يكون الطرف املتحارب الذي يخل بأحكام الالئحة 
إذا دعت احلاجة، كما  بالتعويض  املذكورة ملزماً 
يرتكبها  التي  األعمال  جميع  عن  مسؤوالً  يكون 

أشخاص ينتمون إلى قوته املسلحة«.
وميكن القول: إن إحلاق بروتوكولني إضافيني 
مبثابة  ُعدَّ  األربع،  جنيف  باتفاقيات   1977 عام 
حماية  بخصوص  وإضافية  جديدة  ضمانات 
متت  فقد  املسلحة،  والنزاعات  احل��رب  ضحايا 
الدعوة إلى متابعة اجلهود لتنقيح اتفاقيات جنيف 
معقول  قدر  توفير  بهدف   ،1949 لعام  األرب��ع 

ذات  غير  املسلحة  النزاعات  احلماية لضحايا  من 
الكافية لضحايا  الدولي، ولتوفير احلماية  الطابع 
للحصول  تناضل  التي  الوطنية  التحرير  حروب 
هذه  تّوجت  وقد  املصير،  تقرير  في  احلق  على 
التفاقيات  إضافيني  بروتوكولني  بإقرار  اجلهود 
»البروتوكوالن  عليهما  أطلق   ،1977 لعام  جنيف 
اإلضافيان« التفاقيات جنيف األربع لعام 1949، 

لعام  اتفاقيات جنيف  يلغيان  أنهما ال  إلى  إشارة 
ال��ذي  النقص  س��د  منهما  قصد  وإمن��ا   ،1949
صحيح  تفسير  وإعطاء،  االتفاقيات  تلك  اعترى 
االتفاقيات حيثما يتعذر  الواردة في تلك  للقواعد 
تفسيرها، وقد وقع العدوان اإلسرائيلي في إحدى 
مثل  كما  البروتوكولني،  لهذين  مخالفاً  صوره 
جرمية  منع  التفاقية  وواضحة  صريحة  مخالفة 
وهذا   ،1948 لعام  عليها  واملعاقبة  اجلنس  إبادة 
محظور  ألسلحة  استخدامها  من  استكشفناه  ما 
استخدامها بكثافة وعشوائية قرب املناطق املدنية. 
نطاق احلظر  اإلسرائيلية عن  األفعال  ولم تخرج 
الوارد باتفاقية الهاى لعام 1954 اخلاصة بحماية 

امللكية الثقافية في حالة النزاع املسلح.
قرره  ما  إلى  اإلش��ارة  مبكان،  األهمية  ومن 
الدولي  القانون  مصادر  أن  من  الباحثني  بعض 
مصادر  ثالثة  في  تتمثل  االتفاقية  اإلنساني 
 ،1949 لعام  األربع  اتفاقيات جنيف  رئيسة هي: 
ومن   1977 لعام  بها  امللحقان  والبروتوكوالن 
التي أسفرت عنها نتائج مؤمتر  قبلها االتفاقيات 
جهود  وكذا  و1907،   1899 الهاي  في  الصلح 
منظمة األمم املتحدة لتأمني احترام حقوق اإلنسان 
أثناء النزاعات املسلحة، واحلد من استخدام بعض 
األسلحة ذات طابع اإلبادة اجلماعية، وهذا فضالً 
بحماية  يتعلق  ما  منها  كثيرة  أخرى  قواعد  عن 
التراث الثقافي أو حظر استخدام أنواع معينة من 
اجلماعة  اتخذتها  التي  اخلطوات  وكذا  األسلحة، 
االنتهاكات  مرتكبي  معاقبة  سبيل  في  الدولية 
ولعل  السامية.  اإلنسانية  وقيم  ملبادئ  اجلسيمة 
أن  أثبت  الواقع  ب��أن  القول،  من  مينع  ال  ذل��ك 
وبروتوكوالتها   1949 لعام  جنيف  اتفاقيات 
اإلضافية هي التي أصبحت تشكل اإلطار القانوني 
األساس للقانون الدولي اإلنساني، حيث تضمنت 
تعداداً واضحاً ملجموعة األفعال التي اعتبر إتيانها 
ما  وهو  القانون،  لهذا  وفقاً  حرب  جرائم  يشكل 

القانون ميتد إلضفاء صفة  هذا  تطبيق  أن  يعني 
ملا  انتهاكاً  ُتشكل  التي  املمارسات  على  التجرمي 

سطرته اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني.
للدول  القانوني  النظام  أن  ينكر  أح��د  وال 
كشخص من أشخاص القانون الدولي، يقوم في 
االتفاقية  الدولية  بالتزاماتها  الدول  إخالل  حال 
مخاطر  أو  أض��رار  عنه  تنجم  ال��ذي  والعرفية 
قانونية  رابطة  يخلق  األخرى، مما  بالدول  تلحق 
بني الدول املنتهكة لقواعد القانون الدولي والدول 
املتضررة، تلتزم األولى مبوجبها بإصالح الضرر 
باملسؤولية  الرابطة  هذه  وتسمى  التعويض  أو 

الدولية.
العامة  األحكام  إعمال  فإن  حال،  أية  وعلى 
املشروعة  غير  األعمال  عن  الدولية  للمسؤولية 
في الظروف العادية ال يثير مشاكل قانونية، فقد 
الدولية بالنظر إلى وجود  استقر مبدأ املسؤولية 
القواعد القانونية )االتفاقية والعرفية( والتطبيقات 
القضائية التي توضح وتضبط العديد من أحكام 

املسؤولية.
ومن املؤكد أن نظام املسؤولية القانونية، يرتبط 
وااللتزامات،  احلقوق  بني  املقابلة  بفكرة  أساساً 
يلتزم  حيث  التزام،  أو  واج��ب  يقابله  حق  فكل 
املخاطب بأحكام القاعدة القانونية مبمارسة حقه 
ضمن حدود معينة، يترتب على جتاوزها مساءلته 
املقرر عليه مبوجب هذه  قانونياً، وتوقيع اجلزاء 

القواعد.
ولقد عرَّف جانب من الفقه املسؤولية الدولية، 
بأنها »النظام الذي ينشئ االلتزام بالتعويض عن 
مسؤولة  دولة  تقترفه  الدولي  للقانون  خرق  كل 
على  تعريفها  للبعض  ويروق  أضراراً،  ويسبب 
أنها »نظام قانوني يتقرر مبقتضاه، التزام الدولة 
املدعى عليها بإصالح أو جبر الضرر الذي يلحق 
رعاياها  بأحد  أو  كذلك،  بصفتها  أخرى،  بدولة 
مشروع  غير  امتناع  أو  بعمل  قيامها  جراء  من 
يخرج  أو  الدولي،  القانون  وقواعد  ألحكام  وفقاً 
عن املستوى الدولي املعتاد للسلوك الذي ترسمه 
البعض  يفهم  وقد  القواعد،  وتلك  األحكام  هذه 
على  تقتصر  أنها  الدولية  املسؤولية  تعريف  من 
املسؤولية املدنية وحدها دون املسؤولية اجلنائية.
أطراف  يخضع  عندما  اختالفاً  هناك  أن  غير 
تكون  حيث  اإلنساني،  الدولي  للقانون  النزاع 
يرتكبها  التي  األع��م��ال  ع��ن  مسؤولة  ال��دول��ة 
مدنياً  املسلحة،  قواتها  إلى  ينتمون  أشخاص 
وجنائياً، وهذا ما تؤكده املادة 3 من اتفاقية الهاي 
»يكون  أن  على  تنص  والتى   1907 لعام  الرابعة 
الالئحة  بأحكام  يخل  ال��ذي  املتحارب  الطرف 
إذا دعت احلاجة، كما  بالتعويض  املذكورة ملزماً 
يرتكبها  التي  األعمال  جميع  عن  مسؤوالً  يكون 
أشخاص ينتمون إلى قواته املسلحة«، فضالً عن 
ذلك، تنص املادة 91 من البروتوكول األول لعام 

الطبيعة القانونية
 للمسؤولية الدولية عن انتهاك البيئة فى النزاعات المسلحة 
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1977 امللحق باتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 
أحكام  ينتهك  الذي  النزاع  أن »يسأل طرف  على 
تعويض  دفع  عن  البروتوكول،  وهذا  االتفاقيات 
إذا اقتضت احلال ذلك، ويكون مسؤوالً عن كافة 
يشكلون  الذين  األشخاص  يقترفها  التي  األعمال 

جزءاً من قواته املسلحة«.
ومن الواضح أن هذه املواد، فرضت على الدول 
املسؤولية  إلى  باإلضافة  املسلح  النزاع  أطراف 
التقليدية املتمثلة في املسؤولية املدنية كالتعويض 
أن  فقررت  جنائية،  مسؤولية  األض���رار   عن 
األعمال  كافة  عن  مسؤوالً  يكون  النزاع  »طرف 
جزءا  سيشكلون  الذين  األشخاص  يقترفها  التي 
من قواته املسلحة«، فجميع األعمال التي يرتكبها 
جرائم  تشكل  كانت  املسلحة سواء  القوات  أفراد 
حرب، أم مخالفات عادية لقواعد القانون الدولي 
كشخص  ذاتها  ال��دول��ة  تكون  إمن��ا  اإلنساني، 

اعتباري مسؤولة عنها أمام الطرف املتضرر، وقد 
الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  األساس  النظام  جاء 
لقواعد  اجلسيمة  االنتهاكات  كافة  ج��رَّم  ال��ذي 
االجتاه،  لهذا  مؤيداً  اإلنساني،  الدولي  القانون 
وهذا ما نستوضحه مما فرضته املادة »77 فقرة 
4/أ و ب« من البروتوكول األول، عقوبات جنائية 
مثل  اعتبارية  كأشخاص  ال��دول  طبيعة  تالئم 

عقوبة الغرامة واملصادرة.
املسؤولية  تعريف  أن  بالذكر،  جدير  هو  ومما 
في نطاق القانون الدولي اإلنساني، يشمل اجلزاء 
على  القانون  هذا  يرتبه  الذي  واجلنائي  املدني 
منشقة  جماعات  أو  دول  أشخاصه،  أحد  انتهاك 
وأشخاص  وطنية  حترير  وحركات  نظامية  أو 
لقواعد  االعتبارية،  الهيئات  لهذه  تابعني  طبيعيني 
احملمية  للفئات  أحكامه  مبوجب  املقررة  احلماية 
البيئة  ضمنها  يقع  واألم��وال-  األشخاص  وهي 

بنوعيها املدنية والطبيعية- غير املساهمة بصورة 
مباشرة في العمل العسكري.

االلتزام  التي تضمن  املسؤولية هي  قواعد  إن 
بالقاعدة القانونية من قبل املخاطبني بها، بل إننا 
ال نبالغ في القول حني نقول إن قواعد املسؤولية 
الطابع اإللزامي ألحكام  التي تترجم  الدولية هي 

وقواعد القانون الدولي.

�سعوبة حتديد اأركان امل�سوؤولية

الدولية عن االأ�سرار البيئية

البيئية،  األضرار  عن  باملسؤولية  يتعلق  وفيما 
بشكل  معاملها  تستقر  لم  فإنها  خاص،  بشكل 
البيئية  األضرار  طبيعة  إلى  ذلك  ويرجع  نهائي، 
وذلك  عنها،  املسؤولية  أركان  حتديد  وصعوبة 

لألسباب التالية: 
تلحق  التي  تلك  س��واء  البيئية  األض��رار   ��  1

املسلحة،  النزاعات  أو  السلم  أوقات  في  بالبيئة 
من  فترة  إلى  بل حتتاج  واحدة،  دفعة  تتحقق  ال 
الوقت قد تصل إلى سنوات أو عقود، فاألضرار 
الكيميائية  األسلحة  استخدام  الناجمة عن  البيئية 
األعشاب  ومبيدات  وال��ن��ووي��ة  والبيولوجية 
السلم،  وقت  السلمية  األغ��راض  في  املستخدمة 
ال تظهر آثارها السلبية على مكونات البيئة احلية 
دفعة واحدة فور وقوع االعتداء، وإمنا متتد هذه 

اآلثار لعدة أجيال متالحقة.
2 �� تنجم عن األضرار البيئية في الغالب أضرار 
القانونية  غير مباشرة، يصعب حتديد املسؤولية 
األسلحة  عن  الناجم  اإلشعاعي  فالتلوث  عنها، 
النووية مثالً، قد ال يؤثر على اإلنسان أو احليوان 
بشكل مباشر، وإمنا قد ينجم عن تناول هذا الكائن 
احلي ملياه األنهار امللوثة باإلشعاعات، كما أن ري 
األرض الزراعية مبياه هذه األنهار سيلحق آثاراً 
املنتجات  يعتمد على  الذي  الشعب  سلبية بصحة 

الزراعية. 
وإبرام  بالبيئة  الدولي  االهتمام  خضم  وفى 
العديد من االتفاقيات وإصدار العديد من اإلعالنات 
التي حترض على حماية البيئة، ميكن القول، بأن 
هذا  إلى  يتطرق  لم  اإلنساني،  الدولي  القانون 
املوضوع بشكل صريح إال في البروتوكول األول 
في  باتفاقيات جنيف، خاصة  امللحق   1977 لعام 
املواد 3/35، 55 منه، ورغم إقرار هذا البروتوكول 
لقاعدة حماية البيئة، إال أنه لم يشر صراحة إلى 
ُتلحق  التي  األض��رار  عن  القانونية  املسؤولية 
بالبيئة أثناء النزاعات املسلحة نتيجة انتهاك هذه 
القاعدة، ومع ذلك فإننا نستطيع التأكيد على مبدأ 
مسؤولية أطراف النزاع املسلح عن األضرار التي 
والذى  العدائية،  بالعمليات  احمليطة  بالبيئة  تلحق 
أص�بح مبدأً مقبوالً ومستقراً في القانون الدولي 
اإلنساني، وإن لم ينص عليه صراحة البروتوكول 
تنطوي  صريحة  نصوصاً  تضمن  أنه  إال  األول، 
على حماية البيئة أثناء النزاعات املسلحة، وهو أمر 
يستتبع- حتى بدون نص صريح- حتميل الدول 
املسؤولية عن األضرار البيئية الناجمة أثناء هذه 
البيئية  النزاعات، ذلك أن املسؤولية عن األضرار 
قائمة في حق الدول حتى قبل صدور البروتوكول 
الهاي  اتفاقيات  منذ  فالدول   .1977 لعام  األول 
البيئة  1907، تعتبر ملزمة بحماية  لعامي 1899، 
بها  تلحق  التي  األضرار  عن  بالتالي  ومسؤولة 

لتالزم قواعد املسؤولية مع قواعد احلماية. 
ولقد أشارت املبادئ التوجيهية اخلاصة بحماية 
املوضوعة من   �� املسلح  النزاع  أوقات  البيئة في 
قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر بناًء على قرار 
لعام   50/49 رقم  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
1994 �� إلى مبدأ املسؤولية عن األضرار البيئية 
الواقعة أثناء النزاعات املسلحة في البند 20 بقولها: 
الدولي  القانون  لقواعد  انتهاك  »في حالة حدوث 
التدابير  ُتتخذ  البيئة،  بحماية  املتعلقة  اإلنساني 
لوقف أي انتهاك من هذا النوع ومنع حدوث مزيد 
من االنتهاكات، ويطلب من الضباط العسكريني أن 
يقوموا  وأن  القواعد،  هذه  انتهاك  حاالت  مينعوا 

عند االقتضاء، بإبالغ السلطات املختصة بها، وفي 
االنتهاكات  هذه  مرتكبو  يقدم  اخلطيرة،  احلاالت 

إلى العدالة«.
النظام  إن  الصدد،  ه��ذا  في  القول  ومي�كن 
باعتباره  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األس��اس 
اإلنساني،  الدولي  القانون  انتهاكات  ج��رَّم  قد 
قمة  ميثل  احل��رب  جرائم  قبيل  من  واعتبرها 
التطور في تقرير مسؤولية الدول أطراف النزاع 
عن األضرار البيئية. فقد نصت املادة الثامنة من 
نظام احملكمة واخلاصة بجرائم احلرب في فقرتها 
جلرمية  مشكالً  فعالً  يعتبر  أنه  على  2/ب/4، 
الهجوم  هذا  بأن  العلم  مع  هجوم  »تعمَّد  حرب 
عن  أو  األرواح  في  تبعية  خسائر  عن  سيسفر 
إصابات بني املدنيني أو عن إحلاق أضرار مدنية أو 
إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد 
بالقياس  واضحاً  إفراطه  ويكون  الطبيعية،  للبيئة 
امللموسة  املتوقعة  العسكرية  املكاسب  مجمل  إلى 
العدواني  الفعل  على  ينطبق  ما  واملباشرة«، وهو 
لبنان  على  اإلسرائيلي  اجليش  جانب  من  الغادر 
عام 2006 والذى كانت تعلم احلكومة اإلسرائيلية 
في »تل أبيب« نتائجه املدمرة على نطاق واسع، 
األهداف  قبل  املدنية  األهداف  التدمير  شمل  فقد 
العسكرية، ولم تفلت البيئة الطبيعية اللبنانية من 

القصف اإلسرائيلي. 

اأهمية مبداأ امل�سوؤولية الدولية

 عن االأ�سرار البيئية

ملبدأ  أهمية  هناك  أن  أحد،  على  يخفى  وال 
املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية في القانون 
ومن  اإلنساني،  الدولي  والقانون  البيئي  الدولي 
ثم يتعني الوقوف على صور املسؤولية القانونية 

الناجمة عن األضرار البيئية.
الفقه  ظل  للبيئة،  الدولي  للقانون  فبالنسبة 
الدول عن  يقصر مسؤولية  قريب-  وحتى وقت 
املدني فقط، مبعنى  البيئية على اجلانب  األضرار 
الغير،  ببيئة  التي تسببت في اإلضرار  الدول  أن 
أصابه  عما  الغير  هذا  بتعويض  ملتزمة  تكون 
كان  إذا   �� البيئي  الضرر  إصالح  أو  أضرار  من 
عليه  كان  ما  إلى  الوضع  وإعادة   ،�� ممكناً  ذلك 

أو الترضية.
تطور األمر بعد ذلك تدريجياً، وبدأ الفقه يتجه 
اجلنائية،  ال��دول  مسؤولية  تقرير  إمكانية  نحو 
عن اجلرائم التي ترتكبها � بواسطة موظفيها أو 
ممثليها �� بحق البيئة، كأن تتعمد الدولة ممارسة 
نظمها  وهدم  البيئة  تدمير  عليها  يترتب  أنشطة 
للمواد  العمدي  كاإلغراق  املختلفة،  اإليكولوجية 
غمر  أو  األخرى،  للدول  املائية  البيئة  في  املشعة 
املياه الدولية أو اإلقليمية للدول املجاورة بكميات 

من النفط اخلام بصورة عمدية.
مشروع  في  واضحاً  التحول  ه��ذا  ب��دا  وق��د 
مسؤولية الدول املعد من قبل جلنة القانون الدولي 
التابعة لألمم املتحدة عام 1976، حيث املادة 19 
بالفقرة  أنه »مع عدم اإلخالل  املشروع على  من 
السابقة، وبناًء على قواعد القانون الدولي املرعية 
اإلجراء، ميكن للجرمية الدولية أن تنجم خصوصاً 
عن انتهاك الدول اخلطير اللتزام دولي ذي أهمية 
جوهرية حلماية وصون البيئة البشرية، كااللتزام 

بتجرمي التلويث اجلسيم للجو والبحار«. 
فقد  اإلنساني،  الدولي  للقانون  بالنسبة  أما 
رأينا، أن املادة 3 من اتفاقية الهاي الرابعة لعام 
لعام  األول  البروتوكول  من   91 وامل��ادة   1907
وجنائيا  مدنياً  الدول  قررتا مسؤولية  قد   ،1977
عن األعمال التي تشكل مخالفات أو جرائم حرب 
هذا  وعلى  املسلحة  قواتها  أفراد  يقترفها  والتى 
تترتبان  املسؤولية  من  نوعني  أمام  نكون  النحو 
في كنف الدولة التي انتهكت قواعد حماية البيئة 
املدنية  املسؤولية  هما  املسلحة،  النزاعات  أثناء 

واملسؤولية اجلنائية.
الدولي  القانون  قواعد  فإن  حال،  أية  وعلى 
انتهاك  ضمنية  بصورة  ولو  جترم   اإلنساني، 
وتعتبر  املسلحة،  النزاعات  أثناء  البيئة  قواعد 
قواعد  مخالفة  على  املترتب  البيئة  على  االعتداء 
لقواعد  جسيماً  انتهاكاً  يشكل  البيئة،  حماية 
كما  حرب،  جرمية  أو  اإلنساني،  الدولي  القانون 
من   )146  ،129  ،50  ،49( املواد  في  احلال  هو 
التوالي،  1949على  لعام  األربع  جنيف  اتفاقيات 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   )147  ،53( واملادتني 
لعام 1949، واملادة 85 من البروتوكول األول لعام 

.1977
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اإلنترنت  ومواقع  اإللكتروني  التطور  أثر  هل 
املتحدة  الواليات  في  الشرطة  رجال  على  املختلفة 
وغيرها من دول العالم، وهل هذا التأثير حمل طابعاً 

إيجابياً أم سلبياً؟
فإن  الشأن  بهذا  املهتمني  من  الكثير  رأي  في 
خالل  يتصرفون  الشرطة  ضباط  م��ن  العديد 
كتاباتهم وأحاديثهم عبر مواقع الشبكة العنكبوتية 
بشكل يبدو وكأنهم نسوا طبيعة مهنتهم واألخطار 

احمليطة بها واحلذر الذي عليهم اتباعه.
ومايثير قلق أجهزة الشرطة جلوء الكثير من أفراد 

أقنعة رقمية
كيفية الت�صدي لظاهرة انتحال �صخ�صية رجل ال�صرطة عرب املواقع االإلكرتونية.

ترجمة: د. ح�صن توفيق

العصابات إلى انتحال شخصية ضابط الشرطة على 
مواقع اإلنترنت أو في العديد من وسائل اإلعالم، 
وينتشر هذا األمر أيضاً بني اجلماعات التي حتمل 
كراهية واضحة لرجال الشرطة، والتي حتاول جمع 

مختلف األخبار واملعلومات عنهم.
كما أن األشخاص الذين يبغضون أفراد الشرطة 
ويرغبون في إحلاق األذى بهم يلجؤون إلى انتحال 
شخصية رجل الشرطة ومن ثم يسعون للتقرب من 
احلواجز  ُت��زال  بحيث  كبير  بشكل  الشرطة  رجال 
إش��ارة  توجد  ال  أن��ه  إدراك  يجب  بينهم.ولهذا 

تظهر على موقع مثل »الفيسبوك« توضح أن هذا 
الشخص ضابط شرطة حقيقي أم مزيف.

هذا  أن  املرء  فيه  يعتقد  قد  الذي  الوقت  وفي 
فإنه  شرطة  ضابط  ليس  يخاطبه  الذي  الشخص 
أيضاً قد يجد الكثير من األسباب التي جتعله يعتقد 
يحاول  ولكن  حقيقياً،  شرطة  ضابط  يخاطب  أنه 

إخفاء هويته عن اآلخرين.
على  يظهرون  الذين  األشخاص  ه��ؤالء  وم��ن 
الشرطة  زي  يرتدون  وهم  اإللكترونية  املواقع 
كانت  حيث  سوالوس،  رون  األمريكي  الشاب 

على  صفحته  تتصدر  الشرطة  بلباس  صورته 
التي  الذاتية  سيرته  أن  كما  اإللكتروني،  موقعه 
يحتويها تشير إلى أنه ضابط شرطة لدى االتصال 
املنطقة  في  يعملون  الذين  الشرطة  ببعض ضباط 
ذاتها التي ادعى رون أنه يعمل بها نفوا أن يكون 
أي من زمالئهم يحمل ذلك االسم، إال أنهم أشاروا 
إلى أن رون تعّود أن يبعث إليهم برسائل إلكترونية 
املودة  الكثير من  الوقت واآلخر، والتي حتمل  بني 

والتقدير لهم.
ومما أكد زيف هذا الرجل التعرف على الصورة 
أنها  فيها  ادعى  والتي  موقعه  على  نشرها  التي 
صورته، إذ ثبت أن هذه الصورة تعود إلى ضابط 
في  مصرعه  لقي  الذي  سيل  نيها  الري  الشرطة 
مدينة ليڤونيا بوالية »ميتشيغن« في يناير 2011 
موقع خاص  في  نشرت  التي  للمعلومات  وفقاً  إذ 
تعرض  الري  فإن  الشرطة  ضباط  من  بالراحلني 
الطالق نار في السابع عشر من يناير مما أدى إلى 
مقتله خالل مراقبته الثنني من املشتبه بهم بارتكاب 

جرائم سطو على املنازل.
ومن الواضح، أن أولئك الذين ينتحلون شخصية 
عن  الكثير  معرفة  إلى  يسعون  الشرطة  ضابط 
أو  بأصدقائه  يتعلق  ما  املستهدف، سواء  الضابط 

أفراد أسرته وأطفاله واملدارس التي يذهبون إليها، 
وحتى الهوايات والرياضات التي ميارسونها.

ما  شخصاً  تدفع  أسباب  ثالثة  هنالك  وع��ادة 
النتحال شخصية رجل شرطة بهدف التقّرب إليه 

بعد ذلك وكسب صداقته، وهذه األسباب هي:
عن  الشخصية  املعلومات  من  الكثير  معرفة   -

ضابط الشرطة.
السهل  من  يكون  بحيث  اآلخرين  ثقة  - كسب 
عليه إقامة صداقات عبر مواقع مثل »الفيسبوك«، 
اآلخرين  جتذب  الشرطة  ضابط  شخصية  أن  إذ 
للتعرف إليه وكسب صداقته، حيث يفخر الكثيرون 
حتظى  شريحة  مع  العالقات  هذه  مثل  لهم  بأن 

بالتقدير واالحترام من املجتمع.
التي  القانونية  والتغطية  بالشرعية  التمتع   -
تسمح ملنتحل شخصية رجل الشرطة بأن يتعامل 
مع اآلخرين عبر مواقع »اإلنترنت« املختلفة حتت 
أمامه  يفتح  الذي  األمر  شرطة،  ضابط  أنه  غطاء 
العديد من األبواب في مختلف األصعدة واملجاالت.

تؤثر  والتي  االنتحال هذه،  انتشار ظاهرة  ومع 
سلبياً على صورة ومكانة رجل الشرطة في املجتمع 
خاصة ما تخلقه من مشاكل عديدة يدخل بعضها 
مثل  املجتمع  في  السائدة  واجلرائم  اجلنح  ضمن 

فإن  واالبتزاز  السرقة  وأحياناً  واالحتيال  النصب 
يجب  التي  االحترازية  اخلطوات  من  العديد  هنالك 
اتباعها من أجل مواجهة هذه الظاهرة، ومن أهمها 
ضرورة التأكد من هوية أي شخص يرغب في مد 
يد الصداقة إلينا عن طريق مواقع اإلنترنت خاصة 
التأكد من أن هذا الشخص ال  »الفيسبوك«، كذلك 
ينتحل شخصية أخرى خاصة إذا كان هذا االنتحال 

يتعلق بشخصية ضابط شرطة.
كذلك يجب اتباع أسلوب احلذر في التعامل مع 
هؤالء وعدم تزويدهم بأية معلومات شخصية أو 
خاصة بالعمل ملجرد الثقة بأنهم من رجال الشرطة 
عن  التعبير  في  التحفظ  يجب  كذلك  يدعون،  كما 
رأيك فيما يتعلق مبختلف جوانب احلياة، وأال تقوم 
بإفشاء أية أسرار تتعلق بعملك أو وضعك املالي أو 

البنوك التي تتعامل معها.
إقامة  في  الراغب  اآلخ��ر  الطرف  كان  وس��واء 
عالقة صداقة معك لديه نوايا حسنة أم سيئة فيجب 

التعامل معه خاصة في البداية بالكثير من احلذر.
وعلى املرء أال يتعامل بعدم مباالة إزاء هذا األمر، 
وأن يدرك أن ذلك الذي يدعي أنه ضابط شرطة قد 
يكون مجرماً خطيراً أو محتاالً ذكياً أو حتى قاتالً 

لم جتف الدماء عن يديه بعد.

الشرطة العالمية
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احلرس األميري حتديداً، ثم أردت أن أبّدل وظيفتي 
احلرس  قائد  الرميثي  مطر  خلفان  إلى  وذهبت 
مع  للعمل  انتقل  أن  منه  وطلبت  آنذاك،  األميري 
الشيخ زايد.. ووعدني خيراً، وبعد فترة من الزمن 
أخبرني بأن أحضر إلى »قصر البحر«، حيث كان 
الرميثي  فأخبر  مجلسه،  في  »بارز«  زايد  الشيخ 
الشيخ زايد عن موضوعي فقال زايد: »نحن نباه.. 

على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �صبق اأن اتفق النا�ش  

على حب اإن�صان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �صبق لقائد اأن كانت 

�صمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�صهادات بع�ش ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين

العدد 500 أغسطس 542012

املميزين،عمل  هو رجل من رجاالت زايد اخلير 
مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »رحمه الله« 
كسائق خاص ملدة 35 عاماً، يروي لنا حكايته مع 
قائد ووالد وإنسان وكيف نهل من مدرسته العظيمة 
وتأثر بصفاته األثيرة.. إنه سيف سويدان الكتبي 
من منطقة الهير التابعة ملدينة العني، وفيما يلي نص 
شهادته وحكايته وذكرياته مع الشيخ زايد »طيَّب 

الله ثراه«.
وزينة،  طيبة  مبسيرة  االجتماعية  حياتي  بدأت 
أمام  فيها  ونفتخر  وتوالينا،  ناسنا  وجه  تبيّض 
تولي  التي  العربية  القبائل  أوس��اط  في  أقراننا 
األخالق العربية اإلسالمية األصيلة ُجلَّ اهتمامها، 
وحتث أبناءها على التحلي بها والعمل على ترجمتها 
في القول والفعل والعمل..وبعد تولي الشيخ زايد 
احلكم في إمارة أبوظبي، ازددنا تشبثاً بهذه القيم 
والعادات احلميدة التي تتجسد في شخصية الشيخ 
بني  نشرها  على  عمل  الله«.والذي  »رحمه  زايد 
الناس وترسيخها في نفوسهم ليكونوا أمة واحدة 
ساعد  ما  وهذا  ومتعاونني،  متراحمني  متعاضدين 
على قيام احتاد دولة اإلمارات وبشكل قوي.. وأما 
عن نفسي، فقد كنت  أعمل في القوات املسلحة، في 

عندما اتصل الشيخ زايد
من أمريكا ليسأل عن سد الشويب؟ 

نفسه  الوقت  وفي  عندنا«.  الرّيال  خلوا  خالص 
وبعد انفضاض املجلس، أمرني الشيخ زايد بقيادة 
سيارته، ومن ذلك الوقت إلى أن توفي »رحمه الله 
تعالى« بقيت إلى جواره 35 سنة، أنهل من مدرسته 
والصفات  األخ��الق  ومكارم  الكالم  منه  وأتعلم 
الكرمية فقد كنت أنظر إلى الشيخ زايد واعتبره أباً 
للجميع بحٍب وحناٍن  معطاء  وأخاً وصديقاً، رجالً 

ورفق من دون منّة.
 

رحالت اخلري

كنا دائما نذهب مع الشيخ زايد -رحمه الله- إلى 
رحالت املقناص ونحمل الصقور التي يوزعها علينا، 
حيث كان الصقارون أصحاب البلد التي نرحل إليها 
يأتون بالصقور إلى الشيخ زايد وهو يختار منها 
ما يريد ويوزعها على أصحابه، وكانت لديه -رحمه 
الله - معرفة وخبرة وفراسة في الطير القوي منه 

والعادي.
للمقناص  ما  بلد  إلى  زايد  الشيخ  يذهب  عندما 
ما  أول  وأذكر  مبجيئه.  جداً  يفرحون  أهلها  فإن 
هناك  الناس  ك��ان  اجل��زائ��ر  صحراء  إل��ى  ذهبنا 
يخافون من السيارات التي نقودها،  ذلك أنهم ألول 

سيف سويدان الكتبي
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وصقور  سيارات  من  األمور  هذه  يشاهدون  مرة 
بنا،  استأنسوا  ذلك  بعد  لكنهم  صيد،  وعمليات 
وزادهم في ذلك أنه -رحمه الله- قدم إليهم خدمات 
مالية وصحية واجتماعية نالت استحسانهم، فعندما 
حولنا  جتمعوا  الثانية،  املرة  في  ملنطقتهم  ذهبنا 
الشيخ  مبجيء  فرحاً  ويرقصون  يهللون  وقاموا 
زايد. وهذه أصبحت عادة الناس في أي بلد يذهب 
إليه زايد، حيث يفرحون جداً مبجيئه، ألنه كاملطر إذا 
نزل على أرض حل بها اخلير والبْشر والسعادة. 
وفي باكستان، عندما يقبل الشيخ زايد على املناطق 
اخليام  ينصبون  الناس  كان  هناك،  يرتادها  التي 
حول قصر الشيخ زايد، حيث كان ميدهم بالطعام 
واملرافق  املنازل  عن  يريدون، فضالً  وقت  أي  في 
شيَّدها  التي  التجارية  واحملالت  والشوارع  العامة 

لهم.
يجلس  الرحالت  مثل هذه  زايد في  الشيخ  كان 
إال عندما  يفارقنا  إلينا،يأكل معنا، وال  معنا،يتحدث 
يحل موعد النوم. وكانت عالقة الشيخ زايد باملقناص 
بالصحراء،  حميمة  عالقة  وتربطه  وطيدة  عالقة 
الناس،وكلٍّ  من  كبيرة  مجموعة  معه  تذهب  حيث 
للصيد  املقناص فقط  يقوم بدوره. ولم تكن رحلة 
بالصقور، ولكن كانت هناك جلسات السمر والشعر 
وسباقات الركض واخليل، فضالً عن اجلوائز التي 
الوفير من احلبارى،  يقدمها زايد ألصحاب الصيد 

والفائزين بسباقات الركض واخليل. 

وفي باكستان التي كانت من الدول التي يحب 
الشيخ زايد الصيد فيها، كنا نأتي إلى القصر كي 
نبيت فيه أول يوم، ثم نذهب في اليوم التالي إلى 
املخيم القائم في الصحراء، بحيث يكون كل شخص 
معه الصقر الذي يصطاد به، بعدها نركب السيارات 
منطلقني للصيد في عمق الصحراء، وكنت أنا أقنص 
بسيارة الشيخ زايد، ونظل نقنص إلى أن يحل وقت 
املخيم  إلى  الصقارين  كل  يعود  وبعدها  املغرب، 
حيث الشيخ زايد يجلس هناك، ويتم جمع كل ما 
مت صيده من طيور احلبارى في احلظيرة احملاذية 
للمخيم، ثم يسأل الشيخ زايد »كم صدت يا فالن 
وأنت يا فالن«، وهكذا وكان يكرم الشخص الذي 
الصقارين  أحد  فقد  وأن  حدث  وإذا  صيده.  يكثر 
طيره على سبيل املثال، فكان عليه أن يبيت حيثما 
له   مرافقاً  آخر  شخص  معه  ويبقى  الطير  ضاع 
ثالثة  امتداد  على  والفراش  والغذاء  باملاء  له  يأتي 
أيام إلى أن يجد طيره، وبعد انقضاء هذه املدة يرجع 
إلى اجلماعة إن لم يجد طيره. فقد كان هذا عرفاً 
فهو  للصقر،  هذا حق  زايد، ألن  الشيخ  لدى  ثابتاً 
يحصل  لم  لي  وبالنسبة  الرخيص،  بالشيء  ليس 
معي هذا األمر منذ أن وطأت قدماي أرض املقناص. 

اهتمام باالإبل

أيضاً كان زايد »رحمه الله« مهتماً جداً باجلمل، 
والذي يعتبره رمز الصبر والتحمل، فضالً عن أنه 

ميثل األصالة والتراث اللذين يعشقهما الشيخ زايد 
ويدعو للحفاظ عليهما..كان زايد يدعم تربية اإلبل 
مادياً ومعنوياً، ويهتم مبربي اإلبل ويتابعهم ويلبي 
حاجاتهم في إطار احلفاظ على اإلبل وموروثاتها 
لتربيتها  وامل��زارع  الِعزب  منحهم  حيث  األثيرة، 
واالعتناء بها. كما أنه أقام لها السباقات وميادين 
السباق التي كان يحرص على حضورها، وقد رصد 

لها اجلوائز النقدية واملادية الكبيرة.  

جوالت يف ربوع الوطن

كان الشيخ زايد يحب التجوال في كل اإلمارات، 
إليهم ويلبي حاجاتهم،  الناس ويستمع  إلى  يذهب 
كان يتابع كل املستجدات بنفسه ويطمئن على سير 
العمل فيها، وذلك خلدمة املواطن، ألنه يعتبر اإلنسان 
املواطن هو الثروة احلقيقية لهذا البلد، ومن خالله 
يزدهر الوطن ويتطور. وخالل هذه اجلوالت كان 
يجلس مع الناس ويأكل معهم، ويتناقش ويضحك 
معهم، وكل الناس من حوله يستمعون له بانسجام، 
وهو ال يرفض لهم طلباً. وكان لديه -رحمه الله- 
بيت في منطقة الذيد، يأتي إليه احلكام والشيوخ، 
وبعد ذلك يفتح املجال للمواطنني، وكان يدور على 
مروراً  الفجيرة،  إمارة  من  بدءاً  الدولة  إمارات  كل 
انتهاًء  القيوين وعجمان وليس  برأس اخليمة، وأم 

بإمارة دبي ثم نرجع إلى أبوظبي.
وثيقة  باملواطنني  زاي��د  الشيخ  عالقة  وكانت 

للغاية، فقد كان يحب املواطنني جداً ويحبونه جداً، 
وإذا شاهد أحد املواطنني في الطريق كان يقف له 
ليتحدث معه ويسأله عن أحواله. وأذكر في إحدى 
العسكرية،  زايد  مدينة  كنا على طريق  أننا  املرات، 
فشاهدنا امرأة واقفة على الطريق، فقال الشيخ زايد 
مدير مكتب  الكعبي وكان  بن سالم  بعلي  اتصلوا 
الشيخ  له  فقال  به،  فاتصلنا  آنذاك،  الدولة  رئيس 
زايد: »شل احلرمة وشوفها شو تبا وأسألها وأنا 
تطلب«،  اسمعها شو  ببقى معاك على اخلط حتى 

فسمع رحمه الله طلبها وأمر بتنفيذه مباشرة. 
ويرتاح  امل��دارس،  ي��زور  الله-  -رحمه  وك��ان 
العلم،  للطالب عندما يشاهدهم يدرسون ويتلقون 
عليهم  ويوصي  وينصحهم  يوجههم  كان  حيث 
يعلم  فهو  بسواء،  سواء  والفتيات  منهم  الشباب 
ويدرك أهمية العلم واملعرفة بالنسبة للمواطن أوالً 
ونهضة البلد وتقدمه ثانياً، وكان »رحمه الله« يقول 
دائما:ً »إن العلم سالح املرء، وصاحب العلم أفضل 
من غير املتعلم«، وكان يقول أيضاً: »إن الرجال هم 
التي  هي  املصانع  وليست  املصانع  يديرون  الذين 
لم  فإذا  لبالدهم،  املخلصون  وهم  الرجال،  تدير 
يعمل املواطن لبالده وأهله وحكومته بحٍب وتفاٍن 

وإخالص، فما الفائدة منه إذاً«.

�سد ال�سويب

حيث  بالبحر،  طيبة  عالقة  زايد  للشيخ  كانت 
كنا نذهب إلى جزيرة »دملا«، وجزيرة »صير بني 
ياس«، ومنطقة السلع عبر القوارب الكبيرة، وكانت 
تستغرق رحالتنا إلى هذه اجلزر مدة أسبوعني إلى 
بصيد  ونعود  السمك  نصيد  وكنا  أسابيع،  ثالثة 
زايد  الشيخ  قام  الرحالت  هذه  خالل  ومن  وفير، 
بتعمير جزيرة »دملا«، بحيث أصبحت اليوم مدينة 
مزدهرة عامرة باملباني واملرافق واحلدائق وغيرها. 
بني  »صير  جزيرة  ألهمية  استلهامه  عن  فضالً 
ياس« البيئية، حيث كانت هذه اجلزيرة عبارة عن 
هذه  إلى  رحالتنا  من  رحلة  وفي  قاحلة،  صحراء 
عملنا  شهرين،  تقريباً  استغرقت  والتي  اجلزيرة 
واألشجار  بالنخيل  أرضها  زراع��ة  على  خاللها 
الشجر  ون��زرع  األرض  نحرث  وكنا  املتنوعة، 
بأيدينا، ثم نسقيها باملاء بواسطة »التناكر« الكبيرة. 
وذلك بتوجيهات ومساعدة الشيخ زايد الذي كان 
يشرف ويزرع أحياناً بنفسه معنا. وبعد أن انتهينا 
متالحقة  أوقات  في  زايد  أمر  األرض،  زراعة  من 
بقاع  كل  من  احليوانات  أنواع  مختلف  بإحضار 
العالم، فأصبحت اجلزيرة اليوم من أجمل املناطق 
الشيخ  إن  العالم،  مستوى  على  البرية  واحملميات 
زايد صاحب فكر ثاقب ورؤية بيئية قل نظيرهما 
من  الكثير  على  حصل  ولذلك  اليوم،  العالم  في 

اجلوائز العاملية في مجال البيئة.
أيضاً كان يحب املطر والطبيعة، وفي إحدى املرات 
كان الشيخ زايد في الواليات املتحدة األمريكية، في 

الوقت الذي كانت دولة اإلمارات تنعم بنزول أمطار 
كمية  وعن  املطر،  عن  يسألني  بي  فاتصل  اخلير، 
الدولة، وسألني عن »سد  في  نزلت  التي  األمطار 
الشويب«، فذهبت إلى السد وحتققت من األمر ثم 
أخبرته مبا رأيت فقد كان يفرح كثيراً بأمطار اخلير 

وامتالء السدود.

رجل ال�سلح

من  انزعاجه  يبدي  زايد  الشيخ  كان  ما  كثيراً 
إلى  فيبادر  دول،  أو  زعماء  بني  خالفات  حصول 
وقت ممكن،  بأسرع  اخلالفات  هذه  التوسط حلل 
رجاله  من  بعض  إلى  املهمات  هذه  يسند  وك��ان 
تلك،  أو  القضية  هذه  حلل  وف��ود  في  ويرسلهم 
لها  يرسل  املشكلة،  حل  في  الوفد  يفلح  لم  وإن 
حتركاتهم  كل  يتابع  ثم  الدولة  خارج  من  أُناساً 
ويساندهم ويوجههم حتى ينجزوا املهمة، وال يهدأ 
له بال حتى حُتل املشكلة. وكان العديد من الدول 

والرؤساء يستعينون بالشيخ زايد حلل قضاياهم 
ومشكالتهم، وكان الشيخ زايد ال يرضى بأن يكون 
هناك أي خالف بني األشقاء العرب، حيث تشاهده 
دائماً يصلح بني هذا الرئيس وذاك، وبني هذا البلد 
العربي وذاك، فضالً عن أنه يقرِّب من وجهات النظر 
العربية حتى يكونوا على رأي واحد، وكم من املرات 
رافقته عندما كان يؤدي مثل هذه املهمات التوفيقية. 
ولهذا الغرض كان عند الشيخ زايد صحفي يأخذه 
أينما حل وارحتل وهو مكلف مبتابعة أخبار  معه 
يجمعها  أجمع،  والعالم  واإلسالمية  العربية  الدول 
ويحللها ثم يأتي بها إلى الشيخ زايد ويخبره بكل 
ومناقشتها  بتحليلها  الله«  »رحمه  ويقوم  األخبار 
إلى  باإلضافة  هذا  واملشورة،  الرأي  أصحاب  مع 
يتابعها  أخبار  من  واإلذاعات  التلفزيون  يحمله  ما 
الشيخ زايد »رحمه الله« عن كثب، فقد كان مهتماً 

جداً بالسالم العربي والعاملي.
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د. فالح حنظل

األول امللقب )قيد األرض( ع�ام 1691 أنزل هزمية 
في  الشرقي  الساحل  في  بالبرتغاليني  جديدة 
إفريقيا عندما احتل )قلعة يس�وع( في »ممباسة« 
التي  االنتصارات  بعدها  ت�والت  ثم   ،1696 ع�ام 
حل  أن  إلى  الُعمانية  العربية  الدولة  تلك  حققته�ا 
آنذاك اإلمام سلطان بن  ع�ام 1718 وكان احلاكم 
فأع�طيت  الله،  رحمة  إلى  انتقل  ق�د  الثاني  سيف 

إثر األخرى، إلى أن متكَّن خليفته اإلمام سلطان بن 
سيف األول من إنزال ضربة قاضية بالبرتغاليني 
وحترير البالد منهم وطردهم خارج منطقة اخلليج 
العربي بشكل نه�ائي في ع�ام 1650. ولم يك�تف 
ذلك اإلمام بذلك النصر، بل راح يطارد فلوله�م في 
والهند،  فارس  في  األخرى  مواقعهم  وفي  البح�ر 
ابنه اإلمام سيف بن سلطان  وعندما تولى احلكم 

 1624 ع�ام  ُعمان  في  اليع�ربية  الدولة  قامت 
الذي أخذ  اليعربي  بقيادة اإلمام ناصر بن مرشد 
مزَّقتها  قد  كانت  التي  ُعمان  توحيد  ع�اتقه  على 
على  والنزاع�ات  واالختالفات  الداخلية  احلروب 
الس�لطة. وقد نالت هذه الدولة شرف توحيد ُعمان 
الق�واع�د  مبهاجمة  قيامها  ثم  واح�دة،  راية  حتت 
البرتغالية في البالد وإجالء األعداء عنها الواح�دة 

اإلمامة وعرش ُعمان إلى ولده س�يف بن سلطان 
الثاني، فكانت والية هذا اإلمام بداية لتصّدع الدولة 
»اليعربية« العظيمة ثم انهيارها، وكانت املشكلة أن 
سيف بن سلطان الثاني كان صبياً لم يبلغ السن 
البالد  قام شيوخ  لذلك  األمة،  لزع�امة  تؤهله  التي 
البالد  أمر  وتولية  العرش  عن  بإسقاطه  وأعيانها 

إلى شخص آخر من العائلة اليعربية وه�و: مهنا بن 
ناصر، إال أن ه�ذا األمر لم يحل املشكلة إذ سرعان 
ما ظهر له منافس من أهله وهو: يعرب بن بلعرب 
فاغتاله وأعاد الصبي سيف بن سلطان إلى العرش 
حتت وصايته، لكن هذا سرعان ما طمع باحلكم، إذ 
أعلن عن إسقاط الصبي وأعلن نفسه حاكماً لُعمان، 
ثالثاً من العائلة نفسها وهو خال  غير أن شخصاً 

الصبي، واسمه بلعرب بن ناصر، أسقط يعرب بن 
بلعرب وأعاد الصبي إلى العرش للمرة الثانية،                    
وعندما كانت تلك األحداث املضطربة تدور في 
الساحة الُعمانية، فإن زعيماً من كبار مشايخها وهو 
محمد بن ناصر الغافري كان يراقب األوضاع التي 
ضد  ثار  بأن  الوضع  إنهاء  قرر  لذلك  تعجبه،  لم 

سقوط
الدولة اليعربية 

في ُعـمان
االإمام اأح�مد بن �صعيد اآل بو�صعيد ُينزل 

ه�زميًة كربى بجي�ش اإيراين غ�زا ُعمان 

ويع�لن ق�يام دولة اآل بو�صع�يد يف ُعمان. 

خريطة رسمها البرتغاليون ملدينة 
مسقط مطلع القرن السابع عشر 
وتظهر فيها قلعتا امليراني واجلاللي.
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بلعرب بن ناصر وألقى القبض عليه وسجنه وأعلن 
بن  الصبي سيف  اإلمام  عرش  على  نفسه وصياً 
سلطان الثاني وكان ذلك في عام 1722. وفي ُعمان 
كان هناك زع�يم آخر وشيخ مرموق من مشايخها 
وهو: خلف بن مبارك القصير الهنائي، الذي لم يقبل 
مبا فعله الزعيم الغافري، فأعلن الثورة ضده وكانت 
غافري  حزب  حزبني:  إلى  األم�ة  انقسام  النتيجة 
وحزب هنائي فكان ذلك بداية ألكبر َتصّدع ظ�ه�ر 
في ُعمان وكانت له تداع�يات على منطقة اإلمارات 
أيضاً، حيث َجّر ذلك إلى حروب ومصادمات كثيرة 
بني  األزم��ة  بلغت  ومل��ا  طويلة.  أع��وام��اً  استمرت 
الطرفني أشدها ق�رر مح�مد بن ناصر الغافري في 
ع�ام 1725 حسم األمور بشكل قاطع فأعلن نفسه 
زعيماً وإماماً لُعمان وأسقط سلطان بن سيف عن 
العرش، فكان ذلك السقوط الثالث لسلطان، والتقى 
دارت  حني  )بركاء(  بلدة  في  املتحاربان  الطرفان 
انتهت مبصرعهما  والتي  بينه�ما  الفاصلة  املعركة 
إذ  التي خلقاها لم متت معهما،  الفتنة  سوية، لكن 
الثاني  ازداد أوارها، وبذلك عاد سيف بن سلطان 

إلى العرش عام 1727.                     
ومعارضة  مشاكل  من  تخُل  لم  عودته  لكن 

تكن  لم  الشخصية  تصرفاته  أن  ك�ما  وح�روب، 
الئقة، لذلك ق�ام رجال الدين بإسقاطة ع�ن العرش 
ع�ام 1732، وأولوا أمر البالد إلى ابن عمته سلطان 
بن مرشد اليعربي، وهنا قرر سيف بن سلطان أن 
يحسم األم�ر لنفسه بأن يتع�اون مع حاكم ايران 
)نادرش�اه( لكي يرسل له جيشاً يع�يده إلى العرش، 
وق�د وافق الشاه على ذلك وأصدر أوامره إلى أمير 
البحر)تقي خ�ان( بأن يشكل جيشاً قوامه )6000( 
جندي ويبحر إلى ُعمان ملس�اعدة سيف بن سلطان. 
قبل  احلشد  عملية  اإليرانية  القطعات  باشرت 
املع�ركة وانضمت إلى ق�واتها البحرية أربع سفن 
مقاتلة وصلت من ميناء س��ورات ثم وصلت سفينة 
فرنسية حديثة كان الشاه قد اشتراها من فرنسا، 

أما اجليش البري فقد مت تقسيمه إلى لوائني، 
األول: ُيشكِّل القسم األكبر من القوة وهو بقيادة 

تقي خان يعاونه سيف بن سلطان. 
علي(  )كلب  الفارسي  القائد  بقيادة  والثاني: 

ومعه حشد كتائب املدفعية الثقيلة. 
اللواء  يقوم  بأن  تقتضي  العامة  اخلطة  وكانت 
عنها  يدافع  التي  صحار  بلدة  مبه�اجم�ة  الثاني 
فيكون  األول  اللواء  أما  سعيد،  بن  أحمد  الوالي 

نح�و  التوجه  ثم  الثاني  ه�جوم  مساندة  واجبه 
مدينتي »مسقط ومطرح« واحتاللهما،         

علي(  )كلب  القائد  بقيادة  الثاني  اللواء  باشر 
اله�جوم على مدينة صحار وفتحت أفواه مدفعيته 
الثقيلة نيرانها على أسوار املدينة حتاول أن َتّدكها 
فحاول اإلمام اجلديد سلطان بن مرشد أن يبعث 
بقوة لنجدة َصحار لكنه اضطر إلى سحبها عندما 
علم بتقدم اللواء اإليراني األول نح�وه مستبيحاً في 

طريقه مدينة قريات، 
وهو  مه�نا  بن  سيف  مسقط  م�دينة  قائد  كان 
أخو اإلمام اجل�ديد من أمه وكان قائد موقع مدينة 
مطرح سيف بن ح�مير، وق�د اتفق ه�ذان القائدان 
اإليراني  اللواء  وصل  إن  فما  دف�اعية،  خطة  على 
حتى  احل�رمل(  )سيح  اسمه�ا  منطقة  إلى  األول 
ه�اجمه قائد مدينة مطرح سيف بن حمير وأجبر 
ج�رت  ثم  )روي(  منطقة  إلى  التراجع  على  اللواء 
معركة رهيبة بني الطرفني على ربوة سميت فيما 
بع�د )مصراع الشهداء( أصيب فيها الق�ائد سيف 
بن ح�مير بطلقة نارية أودت بحياته فع�ادت قطعاته 

إلى م�واقع�ها الدفاعية،
أما تقي خان فقد أمر الل�واء بالتوجه نحو مدينة 

بركاء  فدخلوها واستباحوها كما استباحوا مدينة 
التنظيم ومهاجمة  مسلمات وتوقف�وا هناك إلعادة 
الثاني فإنه رغم  اللواء اإليراني  مدينة مسقط، أما 
قوة نيران مدفعيته وكثافتها حيث أطلق في اليوم 
األول أكثر من ألف طلقة مدفع، إال أن مقاومة القائد 
أح�مد بن سعيد قد أعجزت )كلب علي( عن دخول 

املدينة فاكتفى بحصارها، 
تولَّى  قد  بن مرشد  اإلمام اجلديد سلطان  كان 
أمر الدفاع عن مدينة مطرح، أما القائد املدافع عن 
وزَّع  ال��ذي  مهنا  بن  سيف  فك�ان  مسقط  مدينة 
»امليراني«  الشهيرتني  القلعتني  على  البنادق  رماة 

و»اجلاللي«،                 
باشر تقي خان وسيف بن سلطان الهجوم على 
الرواة  اختلف  وقد  واحد،  آن  في  ومسقط  مطرح 
أن  املرجح  ولكن  وسيرها،  املعركة  نتيجة  في 
دفع  بنجاح مما  قد مت صده  مطرح  على  الهجوم 
أن يستجمع كل قواه وأن يه�اجم  إلى  بتقي خان 
ج�نوده  واس�تخدم  وضراوة  بشدة  مسقط  مدينة 
الساللم للصعود إلى سطح القلعتني فحدثت مذبحة 
املعركة  تلك  في  وقتل  والفرس  العرب  بني  عنيفة 
سقطت  وقد  مسقط،  موقع  قائد  مهنا  بن  سيف 
البلدتان عدة مرات بيد الفرس ثم لم يلبث العرب أن 
استعادوهما، أما اإلمام املغامر املخلوع عن العرش 
فلقد أصيب بالذهول للمرة الثانية وكانت األخيرة 
مسقط  مدن  مذبح�ة  شاه�د  أن  فبع�د  حياته،  في 
للمنطقة  الرهيب  الفارسي  واالجتياح  وم�طرح 
والكفاح العربي لصد ذلك الغزو، فإنه اتخ�ذ قراراً 
حياته،  في  اتخ�ذ  قرار  أصوب  يكون  وقد  أخيراً، 
عن  واالنعزال  املناصب  كافة  من  االستقالة  وهو 
احلياة السياسية والع�امة، ففي إحدى الليالي تسلل 
وحده من معسكر اللواء االيراني الثاني الذي كان 
يحاصر مدينة صحار، واستبدل مالبسه مبالبس 
بعض  ومعه  ركب  البه�يم  الليل  ظلمة  وفي  عادية 
قدمية  مه�جورة  قلعة  إلى  وصل  أن  إلى  حاشيته 
هي حصن مدينة احل�زم، ففتح باب احلصن وتلفت 
املهجورة وفتح باب إحدى  القلعة  تلك  حواليه في 
حلاشيته  استدار  ثم  ووجلها  احلصن  في  الغرف 
وقال له�م: )هذا قصري وقبري فأنا في كل عني 
امللك دونه خفض احلضيض(  بغيض، وحظي من 
وأغلق الباب على نفسه إلى أن مات ه�ناك،             

وفيها  صحار  مدينة  من  ال��واردة  األنباء  كانت 
القائد أح�مد بن س�عيد تفيد بأن املع�ارك الشديدة 
قد أنه�كت املدينة، ويقول املؤرخ الُعماني ابن رزيق 
ُتطلق  كانت  علي  كلب  الفارسي  القائد  مدفعية  أن 
أعداد  أن  كما  يوم،  كل  طلقة  آالف  ثالثة  مبع�دل 
التزايد  في  بدأت  قد  املدافعني  بني صفوف  القتلى 
وبع�د أشهر قليلة متكَّن اإلمام سلطان بن مرشد 
من أن يجمع جيشاً من الظاهرة والرستاق ووادي 
أن  فقرر  الكتائب،  بعض  لديه  فتجمَّعت  غافر  بني 

ينفذ خطة القيام به�جوم من ناحية البر.         
البر  من  تطويقها  مت  ق�د  صحار  م�دينة  كانت 
والبحر تطويقاً تاماً، ويبدو أن جيش اإلمام اضطر 
طريق  ويسلك  الساحلي  الطريق  يترك  أن  إل��ى 
ومن  سكانها  من  عدد  به  التحق  حيث  »الظاهرة« 

صحار،  مدينة  وهاجم  اجلحفل  هذا  َتقّدم  هناك 
واستمرت املعركة طوال النهار والليل، ومت التع�اون 
بن  أح�مد  وقوات  املهاجمة  القوة  بني  عليه  املتفق 
أن  الواضح  من  كان  الفجر  ب��زوغ  وعند  سعيد 
وخاصة  الفرس  صالح  غير  في  أصبح  املوقف 
فأصبح   ) علي  )كلب  القائد  مقتل  بلغهم  عندما 
ه�جوماً  لكن  العرب،  بيد  وشيكاً  املدينة  سقوط 
مع�اكساً شنته قوات الفرسان التابعة لل�واء األول 
فبّدلت  املع�ركة  إلى أرض  والتي كانت قد وصلت 
جيش  شمل  تش��تت  ما  س�رعان  إذ  كله،  املوقف 
اإلمام، أما اإلمام نفسه فلقد أصابته طلقة نارية في 
صدره وهو على ظه�ر فرسه، ثم تكاثر عليه حملة 
السيوف والرماح وأصابوه بع�دة طع�نات ماضية 
أن  من  باجلراح  مثخن  وهو  مَتكَّن  فقد  ذلك  ومع 
يخترق صفوف األعداء وأن يدلف إلى داخل حصن 
مدينة صحار حيث واجه أحمد بن سعيد وهو في 
يوم  وفاته  فكانت  احلياة  فارق  ثم  األخير،  الرمق 

اخلميس 20 ح�زيران عام 1744.        
هبطت  علي(  )كلب  الفارسي  القائد  ومبقتل 
الفارسية بشكٍل كبير، كما أن  الوحدات  مع�نويات 
الدفاع القوي عن صحار وإخفاق القوات اإليرانية 
القائد تقي خان  املدينة كل ذلك جعل  اقتح�ام  في 

ُيعيد النظر في خ�ططه. 
القائد  خان  تقي  امليرزا  قام   1745 ع�ام  وفي 
بالتفاوض  ُعمان  في  الفارسية  للقوات  العام 
انتهت  وقد  س�عيد  بن  أحم�د  مع  االنسحاب  على 
الفرس  يرفع  أن  على  نصت  باتفاقية  املفاوضات 
احلصار عن مدينة صحار وأن تبقى قواته�م في 
مدينة مسقط على أن يقوم أحمد بن سعيد بدفع 
»صحار  مدينتا  تكون  وأن  له�م  س�نوية  ج�زية 

وبركاء« حتت سلطة أح�مد بن سع�يد.       
وعلى هذا األساس، فإن تقي خان ومعه القسم 
بصورة  ُعمان  غادر  الفارسية  القوة  من  األكبر 
في  ُمتّورطاً  كان  شاه  نادر  إن  حيث  مستعجلة، 
حرب مع األتراك ولم تبق لديه موارد تساعده على 
بقاء قطع�اته في ُعمان، أما ما تبقى من قوة فارسية 
في ُعمان فقد كانت في مدينة مسقط حيث احتلت 
املوضعني الدفاعيني القويني وهما: قلع�تا »امليراني 
واجلاللي« الواقعتان في مدخل مدينة ميناء املدينة 

وسيطروا عليهما سيطرة تامة. 
وما إن غادر تقي خان ومعه القسم األكبر من 
قواته متوجهاً إلى إيران حتى أمر أح�مد بن سعيد 
املقاتلني  من  ألفان  قوامها  خاصة  قوة  بتشكيل 
ُعمان،  من  نهائياً  الفرس  يطرد  أن  وقرر  األشّداء 
بن  خلفان  وهو  بركاء  ملوقع  جديداً  قائداً  وع�ني 
حرة(  )سوق  بفتح  وأم��ره  بوسعيدي  آل  مح�مد 
وغيرها  اجل�مرك  ومعامالت  التجارة  لتسهيل 
واحململة  القادمة  السفن  ُيغري  بحيث  املدينة  في 
من  ب��دالً  بركاء   في  بالتوقف  الهندية  بالتجارة 
مسقط، وقد أثمرت ِخطته هذه، فبعد أشهر توقفت 
مع ميناء مسقط وأصيبت احلامية  التجارة نهائياً 
وملا  واملعاشية،  الغذائية  املواد  في  بشٍح  الفارسية 
القلع�تني  اتفق قائدا  الفارسية  ساء وضع احلامية 
وهما: خان زين الشيخ وخان سلطون عميد عمش 
على ضرورة االتصال بشاه إيران وإخباره بحقيقة 
ُترجتى  فائدة  وأنه ال  ُعمان  السياسي في  املوقف 
النعدام  وذلك  ُعمان،  في  إيرانية  قوات  وجود  من 
السبب الرئيسي وهو سيف بن سلطان الثاني وأن 
احلكاية قد طويت لألبد وأنه من صالح الطرفني أن 
تعود القوة إلى إيران فكتب إلى قواته كتاباً يأمره�م 
فيه بالرجوع وملا علم أح�مد بن س�عيد باخلبر أمر 
القائد خميس بن سالم البوسعيدي بأن يتوجه على 
رأس قوة من الفرسان يبلغ تعدادها أربعمائة مقاتل 
وترك  باالنسحاب  إي��ران  شاه  تعليمات  ليبلغهم 
مسقط. وسرعان مانزل اجلنود من الِقالع ورفعت 
حالة الطوارئ وتهيأت القوة للرحيل ع�ن مسقط، 
لكن أحمد بن سعيد لم يكن راضياً أن تترك القوة 
قتيل  آالف  للثالثة  ينتقم  أن  بدون  وُعمان  مسقط 
الذين سقطوا صرعى في مدينة صحار ولأللوف 
اآلخرى  الذين نكبوا في اجتياحات القوات الفارسية 
ملدن ُعمان وق�راها، فقرر أن يبيد احلامية الفارسية 

عن بكرة أبيها،
طريق  في  وهي  الفارسية  احلامية  على  كان 
لتركب  بركاء  أن متر مبدينة  ايران  إلى  انسحابها 
البحر من هناك، فأع�د أح�مد بن سعيد داخل قلعة 
بركاء معسكراً الستقبال احلامية وج�ه�ز لهم طعاماً 
واستراحة فيما يشبه حتية الوداع للحامية املغادرة 
وما أن وصل اجلنود الفرس إلى داخل القلع�ة حتى 
باألطباق عليهم وإفنائهم  إلى جنده  أوامره  أصدر 
املوسيقى  فرقة  إلى  أوع��ز  كما  أبيهم،  بكرة  عن 
وتدعو  البلدة  في  الطبول  تضرب  بأن  والطبالة 
احلامية  فأبيدت  اله�جوم،  في  للمشاركة  السكان 
وأرسلوهم  السفن  أركبوهم  رجل  مائتي  من  إال 
إلى بندر عباس، لكن بحارة السفن أحرقوا سفنهم 
وعادوا  بأنفسهم  وجن�وا  البحر  عرض  في  وهم 
البقية  هلك  بينما  صغيرة  قوارب  في  مسقط  إلى 
فكان  البحر،  في  غرقاً  أو  حرقاً  السفن  في  ممن 
بن  سيف  ارتكبها  التي  احلماقة  ذيول  آخر  ذلك 
بها  قام  التي  العسكرية  واملغامرة  الثاني  سلطان 
شاه إيران )نادرشاه(، وكان ذلك أيضاً إعالناً عن 
سقوط الدولة اليعربية بشكل تام في ُعمان وقيام 
آل  سعيد  بن  أحمد  اإلمام  بقيادة  البوسعيد  دولة 

بوسعيدي والتي الزالت قائمة إلى يومنا هذا. 

لكن اأحمد بن �سعيد

 مل يكن را�سيًا 

اأن ترتك القوة م�سقط 

وُعمان بدون اأن ينتقم 

للثالثة اآلف قتيل 

الذين �سقطوا �سرعى 

يف مدينة �سحار

قلعة احلزم التي ُسجن فيها اإلمام 
سيف بن سلطان الثاني نفسه.
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إجراءات رادعة لسائقي
األجرة المخالفين للتسعيرة 

ي�ستكي عدد من الُقراء يف ر�سائلهم من عدم تقيد �سائقي �سيارات الأجرة 

اأن  وذكروا  املحددة،  بالت�سعرية  اجلديد  اأبوظبي  العاملة على خط مطار 

بع�ض ال�سائقني يطلبون من الركاب دفع مبلغ خم�سني درهمًا، يف حني اأن 

الت�سعرية املحددة هي 45 درهمًا فقط، واآخرون يرفعون الت�سعرية اإىل 100 

درهم! ويطالب القراء امل�سوؤولني يف ق�سم املرور باأبوظبي باتخاذ اإجراءات 

رادعة �سد ال�سائقني املخالفني للت�سعرية.

يقول الرائد يو�سف ال�سمري رئي�ض ق�سم املرور باأبوظبي: اإن الت�سعرية قد 

حددت فعاًل بـ 45 درهمًا فقط عند افتتاح املطار اجلديد، ومت ن�رشها يف 

ال�سحف املحلية يف ذلك احلني.

املشهد الثالث: قاعة 
االجتماعات في قصر 

»املنهل« العامر في 
مدينة أبوظبي عاصمة 

دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، حيث جتتمع 

في هذه القاعة أعلى 
سلطة في الدولة 

برئاسة صاحب 
السمو الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان 
رئيس الدولة، وأمام 

اجملتمعني عشرات 
التقارير من مختلف 

قطاعات الدولة، ومن 
كافة أرجائها.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

نقطة البداية واالنطالق 
في هذه البقعة الغالية 

من أرض وطننا العربي 
كانت ظهور القائد الذي 

استوعب آمال شعبه، 
وتوفر لديه اإلميان بها 

والعزم على حتقيقها.. 
وكان هذا كافياً ألن يلتف 

املواطنون من حوله، 
وتتضافر جميع اجلهود 

من ورائه، ومتضي املسيرة 
تسابق الزمن، وتقترب من 

الهدف، ويزداد إصرارها على 
بلوغ الغاية..
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األرشيف

القصة المثيرة للطائرة اليابانية المدنية المخطوفة

املالزم  ال�سارقة  اإمارة  �رشطة  اأوفدت 

علي اأحمد عجالن �سابط �رشطة النجدة 

ومهمات  اأعمال  على  والطالع  للتدرب 

ملدة  اأبوظبي  اإمارة  يف  النجدة  �رشطة 

هذه  خالل  تلقى  حيث  واحد،  اأ�سبوع 

الفرتة كل واجبات ومهام �سابط النجدة.

دورة
في شرطة النجدة

انتهت  ال�سهرية،  اليابانية  للطائرة  املثرية  الق�سة  انتهت 

رماداً على مدرج مطار بني غازي يف ليبيا، بعد اأن �سدت 

اأنظار العامل اإليها اأينما طارت.. ومل تنته الأ�سئلة احلائرة 

ما  الهدف؟..  هو  ما  العادي..  العربي  املواطن  ل�سان  على 

ح�سيلة اإيجابيات هذه العملية التي �سدت اأع�ساب العامل؟ 

من الذي ا�ستفاد من اختطاف الطائرة اليابانية.. العرب اأم 

يعرف  لكي  ال�سحيح  الأ�سلوب  هو  هذا  هل  العرب؟  اأعداء 

العامل حكايتنا؟ وملاذا طائرة يابانية بالذات؟.. وهل هناك 

العربية؟.. ومن هم  الق�سية  موقف ياباين ل نعلمه جتاه 

وهل  لل�سابق،  مكمل  و�سوؤال  املحتلة؟..  الأر�ض  جماعة 

هناك منظمة فدائية با�سم جماعة الأر�ض املحتلة؟.. وملن 

تنتمي؟.. وهل تعمل ل�سالح الق�سية الفل�سطينية اأم �سدها؟

املباريات  تبداأ  ال�سهر  هذا  بداية  مع 

بني  الداخلية  وزير  �سمو  بكاأ�ض  اخلا�سة 

املدر�سة  )الوزارة-  الداخلية  وزارة  فرق 

- الحتادية- العني- املرور- العا�سمة- 

امل�ساغل(.

وجترى املباريات على اأر�ض النادي الأهلي 

و�ستكون  اأيام..  �ستة  وت�ستمر  باأبوظبي 

ومن  املغلوب..  خروج  بطريقة  املباريات 

ال�سيخ  الوزير  �سمو  يقوم  اأخرى  ناحية 

النهائية  املباراة  ميعاد  بتحديد  مبارك 

على  املباراة  هذه  جُترى  حيث  للكاأ�ض.. 

كبار  ويح�رشها  الأهلي  النادي  ملعب 

على  واجلوائز  الهدايا  الوزير  �سمو  ويوزع  ال�سخ�سيات.. 

امل�سرتكني يف املباريات.. ومما هو جدير بالذكر اأن ال�سادة 

عبا�ض حممد.. واإبراهيم جمال.. وحممد حممود هم الذين 

�سيقومون بعمليات التحكيم.. والإ�رشاف للجنة الريا�سية 

اخلا�سة بنادي ال�رشطة برئا�سة املالزم را�سد علي. 

ال وقت للضياع.. وال بديل لالتحاد؟
يف اأحد الأيام قال زايد: »الحتاد اأمنيتي، واأ�سمى اأهدايف، 

فاأبناء هذه املنطقة جميعًا اأخوة من اأ�سل واحد، لغتهم 

واحدة، ودينهم واحد، وحتى الأر�ض التي عا�سوا عليها 

منذ اآلف ال�سنني كانت دائمًا وحدة واحدة، ولقد جمعهم 

التاريخ دائمًا اأي�سًا يف �سف واحد اأمام الغزاة والطامعني 

ويف مواجهة املحن، وهذا لي�ض جديداً، وما اأقوله اأي�سًا 

الوحدة  تو�سع هذه  باأن  فقط  اأنادي  اإنني  لي�ض بجديد، 

النابع من  الر�سمي  الطبيعي، وتاأخذ �سكلها  اإطارها  يف 

جوهرها احلقيقي«.

اأنها  التي تت�سور  ال�سيا�سية حتى  الدوائر  يومها.. قالت 

تعرف حقيقة الإمارات باأن هذا الكالم رومان�سي اأكرث من 

واإن  اأجيال،  اإىل  يحتاج  الكالم  هذا  حتقيق  واأن  الالزم، 

التي  واخلالفات  ال�سنوات،  عرب  تكّونت  التي  الثغرات 

احللم  هذا  حتقيق  دون  حائاًل  بالوقوف  كفيلة  حدثت 

النا�ض علمًا بالأخوة  اأكرث  الطموح.. بينما كان زايد هو 

املنطقة،  هذه  اأبناء  بني  والتاريخية  العميقة  احلقيقية 

ومل يفقد زايد ولو للحظة واحدة الأمل يف قيام الدولة، 

بع�رشات  ي�ست�سهدون  ال�سيا�سيون  املعلقون  وذهب 

الأحداث والوقائع ال�سكلية التي توؤكد »ا�ستحالة« قيام 

الحتاد.

مباريات كأس سمو وزير الداخلية

سلطان أحمد مديرًا للمرور
وعلي خميس مديرًا للهجرة بأبوظبي

وخلفان السويدي مديرًا للجنسية واإلقامة

اأ�سدر معايل حمودة بن علي وزير الدولة لل�سوؤون الداخلية 

قراراً بنقل الرائد علي خمي�ض خ�سيف من اإدارة املرور بوزارة 

وتعيينه  والهجرة،  للجن�سية  العامة  الإدارة  اإىل  الداخلية 

مديراً لإدارة الهجرة باأبوظبي، وتعيني الرائد خلفان جمعة 

جرب ال�سويدي مديراً لإدارة اجلن�سية باأبوظبي.

كما ت�سمن القرار نقل املقدم �سلطان اأحمد علي من ديوان 

عام الوزارة اإىل اإدارة املرور، وتعيينه مديراً لالإدارة، وكان 

معايل الوزير قد اأ�سدر قراراً بنقل املقدم �سلطان اأحمد علي 

من الإدارة العامة لل�رشطة باأبوظبي اإىل وزارة الداخلية.

قررت وزارة الداخلية متديد الفرتة املحددة ل�ستبدال 

للرخ�ض  اجلديد  بالنموذج  ال�سيارات  قيادة  رخ�ض 

اإىل نهاية العام احلايل.. وقد اتخذ هذا القرار نتيجة 

اأق�سام  على  املراجعني  جانب  من  ال�سديد  ال�سغط 

الرتخي�ض بالإمارات، ولإتاحة املدة الكافية ل�ستبدال 

القانونية  الإجراءات  اتخاذ  القرار  وت�سمن  الرخ�ض.. 

بعد  القيادة  رخ�ض  ا�ستبدال  عن  املتخلفني  جتاه 

انتهاء فرتة التمديد.

الثناء  باأبوظبي  لل�رشطة  العامة  الإدارة  وّجهت 

فريق  رئي�ض  خلف  اأحمد  �سعيد  الرائد  اإىل  والتقدير 

الرماية، واإىل جميع اأع�ساء الفريق.

وكانت اللجنة العامة للتنظيم يف اجتماعها برئا�سة 

عام  مدير  مذكرة  ا�ستعر�ست  قد  �سعيد  العقيد حمد 

كلية ال�رشطة حول نتيجة مباريات الرماية ال�سنوية 

التي جرت خالل مايو املا�سي بني الإدارات العامة 

لل�رشطة بالإمارات.

تمديد فترة استبدال رخص القيادة

التقدير لفريق الرماية بشرطة أبوظبي
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في السادس من أغسطس 
من كل عام تتجدد الذكرى 

التي ستظل خالدة على 
صفحات تاريخ اإلمارات.. 
يوم أن تولى زايد مقاليد 

احلكم، فكانت بداية 
االنطالق إلى رفاهية شعب، 

وبناء دولة، وجهد متواصل 
لصالح األمة العربية 

واإلسالمية.. وفي هذا العدد 
توجهات القائد في مختلف 

اجملاالت.
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أعـــز وأغلـى األيـــام

إنجازات املعاقني جتربة حضارية يف ظل قيادة زايد 
معايل وزير الداخلية: توجيهات رئيس الدولة نرباس ومنهاج للعمل الوطني

ختام البطولة املفتوحة »للسنوكر« لرشطة أبوظبي

بدايات

من �لآليات �لتي كانت ت�شتخدمها �إد�رة »�لنقل و�مل�شاغل« يف �شرطة �أبوظبي.

منت�شبان من �شرطة �أبوظبي و�لك�شافة خالل حملة توعية مرورية م�شرتكة.

يف كل عام يتجدد لقاوؤنا مع ال�ساد�ض من اأغ�سط�ض.. يوم 

ي�سجل ذكرى عزيزة، ويحتل يف كل قلب مكانة غالية.

نقطة  كان  اأبوظبي  احلكم يف  مقاليد  زايد  توىل  اأن  يوم 

النبيل  اأثره  وامتد  الإمارات  تاريخ  يف  الفا�سلة  التحّول 

اإىل ما حولها، يحمل اإليها كل معاين اخلري والربكة التي 

ميثلها زايد، والتي اأ�سبح رمزاً بارزاً لها.

يف ذلك اليوم، قبل واحد وثالثني عامًا، كانت هناك العديد 

م�ستوى  على  باحلاح  املطروحة  املهمة  الت�ساوؤلت  من 

الوطن  امتداد  وعلى  اخلليجية،  ال�ساحة  وعلى  الإمارات، 

العربي.

اأبوظبي،  يف  احلكم  مقاليد  زايد  لتويل  الأول  اليوم  ومن 

الأ�سئلة  هذه  جميع  على  الوا�سحة  اإجابته  كانت 

املطروحة، وكان النطالق الفوري اإىل العمل اجلاد لتحويل 

اإجابته عنها اإىل واقع ملمو�ض.

كان الت�ساوؤل على م�ستوى الإمارات: تلك الرثوة النفطية 

التي اأفاء اهلل بها علينا، ملن هي؟ وكيف �سيوجه عائدها؟ 

ُت�ستثمر  مل  اإذا  الرثوة  يف  خري  ل  زايد؟  اإجابة  وكانت 

ل�سالح  ال�سعب، ومن اأجل خريه ورفاهيته، واعقب ذلك 

العمل اجلاد لتوفري احلياة الكرمية لكل مواطن على هذه 

الأر�ض الطيبة.

اأي�سًا كان الت�ساوؤل: هذه الإمارات  وعلى �ساحة الإمارات 

�سعبها  بني  امل�سطنعة  احلدود  ال�ستعمار  اأقام  التي 

الواحد، ما هو الطريق الذي �ستم�سي فيه؟ وكانت اإجابة 

واملنعة،  العزة  اإىل  ي�سل  الذي  الوحدة،  طريق  اإنه  زايد: 

ويجعل منها دولة ع�رشية حديثة، حتقق النه�سة ال�ساملة 

ل�سعبها، وتاأخذ مكانتها اجلديرة بها.

اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لأوامر  تنفيذاً 

الداخلية  وزارة  اأ�سدرت  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان 

)اإجنازات املعاقني جتربة ح�سارية  بعنوان:  كتابًا جديداً 

رئي�ض  ال�سمو  �ساحب  وقال  زايد(،  قيادة  ظل  يف  رائدة 

اإن توجيهات �سموه با�ستيعاب  الكتاب  الدولة يف مقدمة 

احلكومية  املوؤ�س�سات  العمل يف  عن  العاطلني  املواطنني 

والقطاع اخلا�ض جاءت بهدف حتفيزهم على امل�ساركة يف 

الإنتاج والتنمية التي ت�سهدها البالد، فقد وجهنا اجلهات 

توظيف  �سيا�سة  على  للرتكيز  احلكومة  يف  املخت�سة 

املواطنني وت�سجيل جميع القادرين على العمل وتعيينهم 

يف املواقع املنا�سبة يف القطاعني العام واخلا�ض.

واأ�ساد معايل الفريق الركن الدكتور حممد بن �سعيد البادي 

وزير الداخلية يف كلمته مبقدمة الكتاب بتوجيهات �ساحب 

اإن   وقال:  املواطنني  اأبنائه  لت�سغيل  الدولة  رئي�ض  ال�سمو 

امُلثل العليا، وقيم الحرتاف، والعمل التي انتقاها القائد- 

من اأ�سول وتعاليم ديننا الإ�سالمي احلنيف وجعلها نربا�سًا 

الوطني يف جميع املجالت- كانت هي  ومنهاجًا للعمل 

املحرك الرئي�سي مل�سرية اخلري والعطاء. 

»لل�سنوكر«  املفتوحة  البطولة  فعاليات  اختتمت 

التي نظمتها اللجنة الريا�سية العليا بالإدارة العامة 

نادي  �سالة  مبارياتها على  واقيمت  اأبوظبي،  ل�رشطة 

ال�رشطة الريا�سي، و�سارك فيها 64 لعبًا من الإدارات 

والدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات والهيئات باأبوظبي.

بطاًل  �سهاب  م�سطفى  حممد  الدويل  الالعب  وُتوج 

تاج  الدين  �سالح  الالعب  على  فوزه  بعد  للبطولة 

وقام  ثالثًا،  القبي�سي  وعتيق  ثانيًا  حل  والذي   ،1/3

العقيد م�سطفى �سهاب ع�سو اللجنة، واملقدم اإبراهيم 

بتوزيع  ال�رش  اأمني  حممد  ح�سني  والرائد  احلو�سني، 

الكوؤو�ض والهدايا على الفائزين.
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معركة »أكتيوم«..
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

انتقال روما من اجلمهورية اإىل االإمرباطورية

متثال لراس 
أوكتافيان مت نحته 
خالل السنوات 25 
- 30 قبل امليالد.
ومن املعروف 
أن أوكتافيان كان 
أحد أقرباء يوليوس 
قيصر والذي قام 
قيصر بتبنيه بعد 
ذلك في وصيته 
ومنحه معظم 
أمالكه.

متثال نصفي من البازلت 
ملارك أنطوني الذي تزوج 

من أخت أوكتافيان ثم طلقها 
في العام 32 قبل امليالد.

متثال نصفي من الرخام 
للملكة كليوباترا السابعة 

والتي تزوجت من يوليوس 
قيصر وأجنبت منه طفالً ثم 
بعد مقتله تزوجت من مارك 

أنطوني وأجنبت منه ثالثة 
أطفال.

أّدى اغتيال الديكتاتور يوليوس قيصر في العام 
ان��دالع سلسلة من احلروب  إلى  امليالد،   44 قبل 
العالم  أنهكت  والتي  طويالً  استمرت  التي  األهلية 

الروماني بأسره.
وبحلول العام 32 قبل امليالد كانت األحداث قد 
تطوَّرت لتصبح نوعاً من التنافس بني رجلني قويني 
واتباعهما،  الرومان  االرستقراط  من  نفوذ  ذوي 
حيث قام وريث القيصر جانيوس يوليوس قيصر 
باسم  املؤرخني  ل��دى  )امل��ع��روف  أوكتافيانوس 
)أو  انطونيوس  ماركوس  مبواجهة  أوكتافيان( 
السابق  األمين  الساعد  عادة(   ُيدعى  كما  أنطوني 
للقيصر. وسيطر اوكتافيان املقيم في إيطاليا على 
النصف الغربي من االمبراطورية الرومانية، بينما 
من  الشرقي  النصف  معظم  على  أنطوني  سيطر 
اإلمبراطورية مبساعدة حليفته وزوجته كليوباترا 
وجرت  الهيلينية«.  مصر  »مملكة  حاكمة  السابعة، 
قبل   31 العام  في  الطرفني  املواجهة احلاسمة بني 

امليالد على الساحل الغربي لليونان.
لقد أدرك الطرفان املتنافسان أن امتالك السيطرة 
البحرية عامل أساسي في هذه احلرب، فبدونها لم 
التعزيزات  جلب  في  أمل  أي  أوكتافيان  لدى  يكن 
والتموين من إيطاليا أو القيام بغزو ضخم ملصر، 
أما أنطوني فقد كان بحاجة للتفوق البحري من أجل 
ضرب خطوط االتصال التابعة ألوكتافيان وعبور 
البحر األدرياتيكي لغزو إيطاليا، وفي الوقت نفسه 
احملافظة على خطوطه مع مصر واألقاليم الشرقية.
متركز معظم جيش أنطوني في منطقة »بطراي« 
بعض  انتشرت  بينما  »كورنيث«  خليج  في  الواقعة 
الفرق في نقاط استراتيجية حول »بيلوبونيز«، كما 
انتشرت فيالق بحرية قرب اجلزر املتاخمة للشواطئ، 
وحترك أسطوله باجتاه ميناء »أكتيوم« الواقع على 
طرف خليج »أمبراسيان« وهو خليج ضخم متاخم 

لقناة ضيقة ال يتعدَّى عرضها نصف امليل.
وفي وقت مبكر من ربيع العام 31 قبل امليالد، 
من  الشمال  إلى  نشر جيشه  من  أُوكتافيان  متكَّن 
هذه القناة، بينما كان أسطوله بقيادة مارك أغريبا 

قد دحر القوات البحرية التابعة ألنطوني واملنتشرة 
اإلم��دادات  طريق  قطع  إلى  أدى  مما  اجلزر  على 

املتجهة إلى »أكتيوم«.
وكليوباترا  أنطوني  ح��ّرك  آخ��ر،  جانب  من 
إلجبار  محاولة  في  الشمال  باجتاه  جيشهما 
بينما  حاسمة،  معركة  في  التورط  على  أوكتافيان 
بقي أسطولهما في »أكتيوم«، إال أن الظروف السيئة 
خاصة املتعلقة بضعف اإلمدادات أدت إلى تدهور 
املعنويات وانتشار حالة من عدم االرتياح بني القادة 
اجلنود  من  العديد  هروب  إلى  إضافة  العسكريني 

والعاملني في السفن احلربية.
مثيراً  املوقف  أصبح  الصيف،  منتصف  بحلول 
مساعد  سوسيوس  جايوس  فاالميرال  لليأس، 
أنطوني حاول التقدم بحراً، بينما قاد أنطوني نصف 
جيشه براً، آمالً أن ُيبعد أوكتافيان عن منطقته، كما 
متّكن سوسيوس من إحلاق الهزمية مبجموعة من 
السفن احلربية التي كانت تغلق ممر اخلليج، إال أن 
أغريبا متكَّن من حشد ما تبقى من األسطول وطارد 

سوسيوس حتى أجبره على التقهقر.
أدت أخبار هذه الهزمية إلى اتخاذ أنطوني قراراً 
بالعودة إلى معسكره حيث تصاعد اجلدل حول ما 
إذا كان عليه أن يتخلَّى عن األسطول ويتجه شماالً 
إلى مقدونيا، حيث يوجد هناك بعض من حلفائه، أو 
يقوم بقيادة ما تبقى من السفن احلربية ويحاول 

شن هجوم آخر بحراً.
وفي حال جناح اخليار الثاني، فإن أنطوني كان 
جيش  بتشكيل  يقوم  ورمبا  مصر  إلى  سيتوجه 

جديد.

اال�ستعدادات للمعركة

بإحراق  أنطوني  قام  سبتمبر،  من  الثاني  في 
بعض سفنه حتى ال يستخدمها أوكتافيان، ثم أمر 

أفضل جنوده باالنتقال إلى السفن احلربية.
وكان من الواضح أن أوكتافيان يفوقه عدداً في 
السفن حيث كان بحوزته، أكثر من أربعمائة سفينة 
حربية، بينما عانى أسطول أنطوني من عدم وجود 
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عملة فضية رومانية مت َسكَّها 
في العام 16 قبل امليالد والتي حتمل 

نقشاً لآللهة »أبولو« وهو يحمل 
قرباناً، وقد اتخذ أوكتافيان من هذا 

النقش شعاراً لسلطته.

معارك سطرت التاريخ

اأرقــــــام ونـتـائج

قوات اأوكتافيان

> 406 سفن
>  القادة العسكريون: ماركوس أغريبا �� لوسيوس 

أرونتيوس.
> اخلسائر : غير معروفة.

قوات مارك اأنطوين

>   230 سفينة
> القادة العسكريون : 

- بوبليوس كراسوس    - جايوس سوسيوس
- لوسيوس بابليكوال    - ماركوس أوكتافيوس

> اخلسائر: تدمير 150 سفينة.

حاول القائدان بابليكوال وسوسيوس جر سفن أغريبا وأوكتافيان بعيداً عن منطقة 
الوسط لدى أسطول أنطوني األمر الذي سمح لكليوباترا باالبتعاد عن ساحة املعركة.
كما تقهقر سوسيوس مع سفنه، كذلك تلقى بابليكوال هزمية على يد أغريبا.
أما أنطوني فقد حاول اخلروج من ساحة املعركة خلف كليوباترا وجنح في ذلك.

ال��ي�������ون���������ان

أكتيوم

سيفالونيا

زاكنيتوس

البحر 
األيوني

موقع سفن 
أوكتافيان

كورفو

أسطول أوكتافيان

أسطول انطوني

اجتاه الريح

اخلليج األمبراسي

معسكر 
أوكتافيان

مدينة 
نيكوبوليس

وباترا
ب كلي

هرو

ري����اح قوي�����ة

لوسيوس أرونتيوس

معارك
أغريبا

البحر 
األيوني

معسكر انطوني
انطونياكتيوم

أوكتافيان

الشمال

5 كيلومترات

3 أميال

جايوس 
سوسيوس

انتشار  إلى  إضافة  واجلزر،  الساحل  قرب  سفن 
األمراض بني جنوده وفرار العديد منهم.

واعتمدت السفن احلربية القدمية على التجديف 
ازدادت  املجدفني  عدد  ازداد  وكلما  حركتها،  في 

سرعة السفينة ومتتعت بقدرة أكبر على املناورة.
بالقوة  ألوكتافيان  التابعة  السفن  اتصفت  وقد 
وكثرة عدد املجدفني فيها بحيث تستطيع أن حتمل 
على متنها ما بني 200 إلى 500 جندي، أما أنطوني 
فقد كانت السفن احلربية التي ميتلكها تشبه كثيراً 
في قوتها سفن منافسه، وإن كان لديه سفن أخرى 
أقل في القوة واحلجم، وإن كانت تتميز باستخدامها 
لألشرعة في حركتها ومناوراتها في املعارك وهو 

أمر لم يكن شائعاً في ذلك الوقت.
بسفنه  االندفاع  في  أنطوني  خطة  متثلت  وقد 
إلى مصر، وإضافة  داخل البحر ثم التوجه جنوباً 
إلى السفن احلربية كانت هنالك سفن جتارية تتمثل 

مهامها الرئيسية في نقل اجلنود.

املواجهة

من  اخل��روج  إعاقة  إلى  يهدف  أوكتافيان  كان 
بطابور مزدوج  األمبراسي« حيث حترك  »اخلليج 
اجلناح  أغريبا  م��ارك  وق��اد  احلربية  السفن  من 
األيسر من أسطوله، بينما قاد لوسيوس أرونتيوس 
األمين من  اجلناح  قاد  فقد  أوكتافيان  أما  الوسط، 

على منت سفينته الليبورنيه الصغيرة والسريعة.
انطوني من جهته ومن أجل زيادة فرص اختراق 
خطوط عدوه أمر سفنه احلربية املنتشرة في أقصى 
بعيداً  التحرك  مبحاولة  واأليسر  األمين  اجلناحني 
عن الوسط، وإجبار العدو على التحرك أيضاً بعيداً 
عن الوسط، وقد أدى ذلك إلى حدوث ثغرة متّكن 

خاللها أسطول كليوباترا من اإلبحار بعيداً.
على اجلناح األمين من أسطول أوكتافيان متكنَّت 
السفن التي يقودها أغريبا من إحلاق الهزمية بسفن 
القائد العسكري بابليكوال، واجتهت صوب أنطوني 
والتي  الوسط  في  املنتشرة  السفن  ومجموعة 

يقودها ماركوس أوكتافيوس.
أنطوني الذي أصبحت سفينته في مرمي نيران 
سفينة  إلى  االنتقال  إلى  اضطر  األخرى،  السفن 
بسفن  الحقاً  وابتعد  وحركة،  سرعة  أكثر  أخرى 
كليوباترا، ومع ازدياد حدة مطاردة السفن املعادية 
التي  كليوباترا  إلى سفينة  االنتقال  إلى  اضطر  له 
أنطوني  متكَّن  حيث  املعركة،  ميدان  عن  ابتعدت 
كامل  تاركاً  حربية  سفينة  سبعني  نحو  إنقاذ  من 
أسطوله خلفه بعد أن أدرك أنه لن يستطيع مواجهة 

سفن خصمه أوكتافيان.

تبعات املعركة 

املعركة  هذه  في  كبيراً  نصراً  أوكتافيان  حقق 
املمتلكات  كافة  على  مطلق  بشكل  يسيطر  وأصبح 
الرومانية في البحر املتوسط، وأنشأ مدينة جديدة 

أطلق عليها اسم نيكوبوليس أي مدينة النصر.
الوقت  ذلك  في  واملفكرون  الشعراء  أشاد  وقد 

ورأوا  »أكتيوم«  مبعركة  وهوراس  فيرجل  أمثال 
أنها شكلت بداية احلقبة الذهبية لروما.

كما أدت الهزمية التي حلقت بأنطوني إلى تخلي 
الكثير من جنوده عنه، األمر الذي أفقده األمل في 
حتقيق أي انتصار قادم على أوكتافيان خاصة بعد 

أن شعر أن والء قادته وجنوده له لم يكن قوياً.
أنطوني الذي دّس أعداؤه رسالة كاذبة مفادها 
أن  االنتحار، وما  القبض على كليوباترا قرر  إلقاء 
سمعت كليوباترا باألمر حتى انتحرت بعده بنحو 
أسبوعني، وفي وقت الحق من العام 30 قبل امليالد 
هو  ليبقى  »قيصرون«  قتل  من  أوكتافيان  متكن 
هذا  كما ساعده  قيصر،  ليوليوس  الوحيد  »االبن« 
النصر على السيطرة على كافة مؤسسات اإلدارة 
الرومانية وأطلق على نفسه اسم »أغسطس قيصر« 
وشكَّل ُحكمه بداية انتقال »روما« من اجلمهورية 
خمسمائة  نحو  استمرت  والتي  االمبراطورية  إلى 

عام.

صورة منحوتة لسفينة 
حربية ظهرت في السنوات 
30 - 40  قبل امليالد، حيث 
يظهر فيها مكان استخدام 

املجاديف.
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وكل  واآلمال،  األح��الم  من  الكثير  عينيها  في 
يانعاً  بعد سنوات  تراه  واقعا  منها حتاكي  التفاتة 
سقته بإرادتها وعزمها على قهر املستحيل. اتخذت 
من والدها قدوة لها، حتذو حذوه، وتباشر عملها 
الالئي  النساء  من  لتكون  منه  ودع��وات  ببركات 
يفتخر امليدان بهن، غير آبهة بصعوبات قد تواجهها 
مدركة  أمامها،  عثرة  حجر  تقف  قد  حتديات  أو 
بامتياز  وطني  عمل  هو  به  تقوم  ما  بأن  ومؤمنة 

تفتخر به كتاج على رأسها.
هذه هي مشاعر الرقيب شيخة حسن احلمودي، 
مدرب أسلحة ومشاة في »إدارة مدارس الشرطة«، 
عملها،  محيط  في  الفاعلة  العناصر  من  تعد  التي 
على  واإلش��راف  التدريب  مهام  إليها  توكل  حيث 
أمامهن  حسنة  قدوة  لتكون  املستجدات،  الطالبات 
في حال تقاعس البعض أو استصعابهن التدريبات 
العسكرية. إضافة لذلك فإن شيخة العبة في فريق 
في  األول  املركز  على  فقد حصلت  »التايكواندو«، 
أيضاً  وهي  الفريق،  مع  بهما  شاركت  بطولتني 
ضمن  لتكون  الرماية  في  عالية  مبهارات  تتمتع 
جلنة التحكيم، والتي مت اختيارها بناًء على خبرتها 

ومهارتها.

حلم منذ ال�سغر

كان حلم االلتحاق باملجال الشرطي حلماً يراود 
شيخة منذ صغرها، فقد كانت صورة والدها والتي 
تكاد تشاهدها بشكل يومي بزيه العسكري، دافعاً 
لتجد  سريعاً  مرورها  وتتأمل  األيام  لترقب  قوياً 
نفسها يوماً بذات الزي العسكري، وكانت طبيعتها 
الطفولية بالتعامل مع أفراد الشرطة مخالفة متاماً 
لشرطي  رؤيتها  عند  فسعادتها  األطفال،  لباقي 
املرور أو مرور دورية عسكرية، كانت تثير تعجب 
والديها اللذين الحظا مدى حبها وتعلقها بالشرطة، 
وعن ذلك تقول شيخة: »الفضل في ذلك يعود إلى 

»أحببت العمل الشرطي
لرؤية والدي بالزي العسكري«

والدي الذي كان صورة حية ومنوذجاً إيجابياً«. 
احلاسم  ال��ق��رار  اتخاذ  حلظة  شيخة  وتذكر 
بالفخر  وتشعر  الشرطي،  بالسلك  بااللتحاق 
لتشجيع والديها على العمل في مجال قد يصعب 
أية  البعض من بنات جنسها، ولم تكن هناك  على 
صعوبة في عملها كامرأة متزّوجة ولديها طفالن 
تخوض جتربة العمل في السلك الشرطي، فلم يثنِها 
الثانوي عن مواصلة احللم وحتقيقه على  مؤهلها 
أرض الواقع، فقد أجبرتها الظروف بأن تقف عند 
باجلامعة  التحاقها  من  بالرغم  العلم  من  احلد  هذا 
ورغبتها بدراسة القانون- التخصص األقرب ملجال 
الشرطة- ولكن صاحب الطموح ال توقفه العقبات 

والظروف فقد أتت الرياح مبا ال تشتهيه سفنها.

مفاجاآت 

الشهور  تتذكر  وه��ي  ضاحكة،  شيخة  تقول 
»هناك  الشرطة:  في  بالعمل  اللتحاقها  األول��ى 
أشياء صدمني الواقع بها.. كانت صورة الشرطة 
ولكن  العسكري،  والدي  بزي  مرتبطة  ذهني  في 
وأكثر  أكثر جدية  األمر  امليداني أصبح  الواقع  مع 
صرامة«. فقد دخلت إلى احلياة العسكرية ولم تكن 
لديها أدنى فكرة عن القوانني والنظام، بل ولم تكن 
مهيأة نفسياً ملواجهة هذه الصعوبات التي لم تخطر 
تتراجع  لم  هذا  وبالرغم من كل  ولكن  بالها،  على 
وقررت إكمال املشوار الذي بدأته مبلء إرادتها، وإال 
املستوى خالل خمس سنوات  إلى هذا  ملا وصلت 

من التحاقها بالشرطة.
إلى كونها مدربة أسلحة ومشاة، فإن  وإضافة 
الدرجة  من  »التايكواندو«  رياضة  العبة  شيخة 
بني  عالقة  أية  هناك  ليست  بأنه  وتشير  األولى، 
املجالني، »فالتايكواندو« عبارة عن دورة اختيارية 
جانب  إلى  متارسها  التي  الهوايات  ضمن  لتكون 
رياضة اجلري وتقول: »التايكواندو من الرياضات 

التي يجب ممارستها ألهميتها في املجال العسكري 
ككل، فمن خاللها تعلمت فنون القتال والدفاع عن 
وحتسني  بالنفس  الثقة  تعزيز  جانب  إلى  النفس، 

مستوى اللياقة املطلوبة في املجال العسكري«.
وتشير شيخة إلى أن املرأة الناجحة هي من 
تستطيع املوازنة بني عملها وأسرتها، حيث تقوم 
بوضع جدول وبرنامج تقضيه مع أسرتها وال 
واألمر  نهائياً،  العمل  أمور  في  للدخول  مجال 
ولديها  بأن  وتنوه  كذلك،  عملها  على  ينطبق 
يتفهمان طبيعة عملها بل ويقومان بتقليدها في 
باالرتياح  يشعرها  مما  »التايكواندو«  حركات 
لقربهما منها وعدم تقصيرها في حقهما، الشيء 
الذي أوجد ألفة كبيرة بينها وبني ابنيها ليعبّرا 
عن رغبتهما بااللتحاق بالسلك العسكري، الشيء 
الذي وضعها في قمة السعادة لتكون مثال فخر 
لهما ومنوذجاً لألم العسكرية الناجحة في بيتها 

وعملها.

مواقف تفخر بها

كثيرة هي املواقف التي تصادفنا، ويكون بعضها 
من  بعضاً  شيخة  وتذكر  الذاكرة،  مخزون  ضمن 
تأديتها  أثناء  بها  تفخر  والتي  املشّرفة  املواقف 
مهامها الوظيفية، كمشاركتها في احتفاالت شرطة 
مشاركتها  وكذلك  الذهبي«،  »باليوبيل  أبوظبي 
لدولة  األربعني  الوطني«  اليوم  »احتفاالت  في 
السمو  بحضرة صاحب  املتحدة  العربية  اإلمارات 
رئيس الدولة- حفظه الله- هذا إلى جانب مواقف 
كثيرة وضعتها ضمن اللواتي ُيشار إليهن بالبنان، 
أُخريات،  إجنازها  عن  عجزت  جناحات  لتحقيقها 
وتوفير  الوظيفي  مستواها  حتسني  إلى  لتطمح 
احلياة الكرمية البنيها اللذين ينتظران من والدتهما 
الكثير، حتى تصل بهما إلى مراكز عليا خلدمة هذا 

الوطن املعطاء.

نساء في الميدان

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

لغة  يتقنون  الذين  القالئل  املواطنني  من  هو 
محدودة االنتشار في العالم العربي، إال أنه أتقنها 
كأهلها وأمت بها تعليمه اجلامعي والعالي، ولم يقف 
عند ذلك احلد بل هو ال يزال يغرف من العلم حيث 
املتحدة،  اململكة  في  االجنليزية  اللغة  حالياً  يدرس 

ومن يعرف ماذا بعد ذلك!
الذي  اجلابر  سلطان  أحمد  محمد  النقيب  إنه 
واحلاصل   2004 ع��ام  أبوظبي  لشرطة  انتسب 
على بكالوريوس في العالقات الدولية وماجستير 
»جامعة  من  االقتصاد  في  ودكتوراه  اإلدارة  في 

أوزبكستان الوطنية«، وكل ذلك باللغة الروسية.
وتناولت أطروحته للدكتوراه موضوعاً اقتصادياً 
الستقطاب  النظرية  )االجت��اه��ات  ًبعنوان  مهما 
االستثمارات األجنبية املباشرة في ظروف حتديث 
العلمية  األهمية  إن  اجلابر:  ويقول  االقتصاد(. 
للبحث هي إمكانية االستفادة من جذب االستثمارات 
األجنبية املباشرة من أجل حتديث االقتصاد الوطني 
وحتديث آلية االقتصاد املنظم للتعاون االستثماري 
االستثمارات  الستقطاب  الطرق  أفضل  وتوضيح 
وتطوير  تنمية  في  للمشاركة  املباشرة  األجنبية 

اقتصاد الدولة.
جذب  تشجيع  على  األط��روح��ة  حثت  كما 
فعالية  وزي��ادة  املباشرة  األجنبية  االستثمارات 

جذب  في  ترغب  دول��ة  ألية  ليسمح  استخدامها 
من  جملة  إلى  للوصول  األجنبية  االستثمارات 
األهداف االستراتيجية مثل: زيادة فعالية اإلمكانيات 
والتقني  التعليمي  املستوى  وزي��ادة  التصديرية، 
لإلنتاج باستخدام تكنولوجيا حديثة، وإنتاج سلع 
االقتصاد  في  جديدة  عمل  فرص  وتوفير  جاهزة، 

الوطني، وتدريب الكوادر.
الفريق سمو الشيخ  ونال اجلابر شرف تكرمي 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
له  تشجيعا  الدكتوراه  درجة  لنيله  الداخلية  وزير 
العلمية  الدرجات  أعلى  حتصيل  على  ولزمالئه 

خلدمة وطنهم.
اجلياشة  مشاعره  وصف  اجلابر  يستطيع  وال 
بالفخر  يشعر  ك��ان  إن��ه  ق��ائ��الً:  التكرمي  وق��ت 
واالعتزاز ألنه استطاع أن يرد بعض اجلميل إلى 
الوطن املعطاء الذي لم يبخل على أبنائه بكل غاٍل 
ونفيس لتوفير كل وسائل الدعم والتشجيع ملتابعة 
الدرجات  أعلى  على  واحلصول  العلمي  حتصيلهم 

األكادميية.
ويضيف: أنه ملس عن ُقرب مدى الدعم الالمحدود 
الذي يقدمه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية لكل منتسبي الشرطة وخاصة فيما يتعلق 

بالتحصيل العلمي.

اإعداد: اأماين اليافعي

»أبذل ُقصارى جهدي ألكون عند حسن ظن الوطن«

لترجمته  تكرميه  أثناء  بسموه  لقاءه  ويتذكر 
كتاب »مسيرة شرطة أبوظبي من اللغة العربية إلى 
اللغة الروسية« حيث قال له سموه: »يسعدني بأن 
أرى مواطناً من منتسبي شرطة أبوظبي يجيد لغة 
اجلابر  وبعد حصول  الروسية«.  اللغة  مثل  نادرة 
على ميدالية التقدير من أوزبكستان، قال له سموه: 
»افتخر أنك حصلت على تقدير البلد املضيف، وهذا 
الوطن  أبناء  أنتم  تكونوا  بأن  دائماً  إليه  ما نسعى 
أينما  عالياً  الدولة  اسم  الذين سيعملون على رفع 

كنتم«. 
هذا التقدير من القيادة احلكيمة إلجنازات أبناء 
دائماً  يبذل  بأن  د  تعهُّ الى  اجلابر  يترجمه  الوطن 
الوطن  ظن  حسن  عند  ليكون  جهده  قصارى 
والتميز  ال��دؤوب  العمل  خ��الل  من  به  والقيادة 

والنجاح وحتقيق األهداف املوضوعة.
بأن  أبوظبي  شرطة  منتسبي  اجلابر  وينصح 
إيجابياً وصورة حسنة للبذل  مثاالً  يكونوا جميعاً 
والعطاء على مستوى متطور من املرونة واخلبرة 
والتجديد والتفاني في تنفيذ السياسات وفق رؤية 
املنتسبني  إخوانه  حاثاً  واضحة،  ورسالة  محددة 
اجلميل  لرد  الفريق  بروح  واحدة  يداً  العمل  على 
للقيادة الرشيدة والوطن الكبير وحفاظاً على األمن 

واالستقرار في دولتنا احلبيبة.
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خارج المهنة

عمره 22 عاماً، التحق في الدفاع املدني منذ ثالث سنوات، يدرس حالياً تخصص 
عالقات عامة وإعالم، إلى هنا وقد تبدو القصة عادية. ولكن أن يقدم هذا الشاب الصغير 
السن الكبير العقل 60 مشروعاً متنوعاً ملختلف إدارات الشرطة خالل ثالث سنوات فقط 
من عمله...فهنا يجب أن نتعرف عن قرب على قصة مولد األفكار اإلبداعية عبد العزيز 
العبد صالح سعيد اجلمحي العريف اإلطفائي الذي يعمل في الدفاع املدني في منطقة 

مصفح في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
اخترع عبد العزيز حّمالة إنقاذ خفيفة الوزن تساعد اإلطفائيني في األماكن الضيقة 
على إطفاء احلرائق، وحتتوي هذه احلمالة على اسطوانة إطفاء خفيفة الوزن وجيوب 
متعددة االستخدامات توضع فيها علبة إسعافات أولية وبعض أدوات القطع كاملقص 
والسكني، واملميّز فيها وجود »مطارة ماء« لإلطفائي، ألنه أثناء العمل يفقد سوائل كثيرة 
وأحياناً يصاب باجلفاف من شدة التعب، خاصة في فصل الصيف. لهذا تعتبر »املطارة« 
إطفاء« تسحب من اخللف بطريقة سهلة  »بطانية  مثالياً. كما يوجد في احلمالة  حالً 
ليتمكن اإلطفائي من استخدامها إلنقاذ الضحايا، كما يوجد في احلمالة حبل فسفوري 

يضيء لإلطفائي الطريق في الدخان الكثيف واألماكن املعتمة. 
في  زجاجية  بوابات  وضع  حول  مشروعاً  العزيز  عبد  وقدم 
الطرق تكون متصلة باإلشارات الضوئية، فعندما تكون اإلشارة 
تكون خضراء  وعندما  األبواب  هذه  تغلق  حمراء  الضوئية 
تفتح ليتمكن املشاة من العبور إلى اجلهة املقابلة، مما يحد 
»روبوت«  الختراع  فكرة  طرح  كما  الدهس.  حوادث  من 
مكافح للحرائق، ميكن االستعانة به أثناء احلرائق الكبيرة، 
ويكون كحائط صد أمامي لإلطفائيني، مما يسهِّل عملهم، 
الغالب،  للحرائق تكون خطرة في  املتقدمة  الساحات  ألن 

وهذا االختراع يساعد على حماية األرواح.
الهواء  »شفاطات«  لربط  اختراع  مقترحاته  ومن 
ستعمل  احلالة  هذه  وفي  اإلنذار،  بجرس  املنزل  في 
الشفاطات بشكل أوتوماتيكي على إخراج الدخان عند 
ميوتون  احلرائق  ضحايا  فأغلب  اإلنذار،  جرس  دق 
نتيجة الدخان وليس النار، ألن الدخان أسرع في القتل.

الدراجات  حول  تتمحور  مشروع  فكرة  أيضاً  وله 
الراجلة »السكوتر« ألفراد األمن داخل احلدائق ليمارس 
عليها أكثر من مهمة، فهو مرشد سياحي ورجل أمن 
وتكون  احلديقة،  بقواعد  وااللتزام  النظام  من  يتأكد 
دراجته مجهزة بطفاية حرائق وحقيبة إسعافات أولية. 
التوعية  بحمالت  تتعلق  فكرة  له  خطرت  كما 
في  توضع  مرورية  بطاقة  إصدار  مقترحاً  املرورية، 
مخالفة  أي  يرتكب  ال  الذي  للسائق  السيارة ومتنح 
طوال العام، ومن مزايا هذه البطاقة التأمني املجاني أو 
تخفيض مبلغ التأمني أو احلصول على هدية معنوية، 
وتعلق البطاقة على السيارة ليعرف اجلميع أن هذا 

الشخص قدوة حسنة لاللتزام بقواعد املرور. 
وقبل أن ينتهي هذا اللقاء معه طرأت لعبد العزيز فكرة 
خاصة باملجلة، وقال بحماسه املعهود: »يجب االهتمام بذوي 
االحتياجات اخلاصة واملعاقني من خالل استخدام لغة اإلشارة 
وطريقة »بريل« في طباعة بعض التحقيقات املوجهة لهذه الفئة.. 

ما رأيك؟«. 

اإعداد: الرا الظرا�صي  - ت�صوير: عي�صى اليماحي

اإلطفائي صاحب األفكار
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في قلوبنا

وجه  على  مالمحها  ترسم  وطموحات  أح��الم 
كانت  وال��ذي  عاماً(،   27( النيادي  سعيد  مصبح 
إلى ما  للوصول  لغة اإلشارة جسراً  تعبيراته عبر 
يكمن في نفسه من حلم خلدمة أخوته ممن يعانون 
للمعاقني حتت  العني  مركز  ليجمعهم  م،  الصُّ إعاقة 
املستقبلية  خططهم  على  شاهداً  ويكون  مظلته، 

ليقدموا إجنازاتهم للمجتمع.
أكمل مصبح دراسته الثانوية ليبقى حلم إكمال 
دراسته في الواليات املتحدة األمريكية قيد االنتظار 
بعد حتقيقه لشيء من الطموحات لفئة الصم، فقد 
والذي  للمعاقني«  العني  »مركز  في  تعليمه  تلقى 
يعتبره مبثابة البيت الثاني، يقضي فيه أغلب وقته ما 
بني ممارسة الرياضة وعقد اجتماعات دورية إلعداد 
مشاريع تخدم الصم، إلى جانب التقائه بأصدقائه 

الذين يشاركونه احللم ذاته.
كانت طفولة مصبح مليئة باألحالم والطموحات، 
ذاتها  اإلعاقة  يعانون  أخوة  ثالثة  من  واحداً  وكان 
أمامهم،  عثرة  أو حجر  عائقاً  يوماً  تكن  لم  ولكنها 
فأخوه الذي يكبره سناً يكمل دراسته في الواليات 
املتحدة األمريكية، ولديه أخت كبرى كذلك تعمل في 
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب في مدينة 
العني، ليأتي مصبح في املرتبة الثالثة في الترتيب 
اإلصرار  مصبح  به  يتميّز  ما  وأجمل  أخوته،  بني 
والتحدي أمام الصعاب، حتى آن له وألخيه االلتحاق 
ذوي  وتشغيل  لتأهيل  الداخلية  وزارة  مبراكز 
االحتياجات اخلاصة في مدينة العني، والتي تعتبر 
مبثابة األمل الذي يفتح لهم أبواب التميّز بتدريبهم 

ومنحهم الوظائف املالئمة لقدراتهم.

 عزيمة ال تلين 
في املعدل  وقد حصل مصبح على نسبة 96 % 
العام ليحتل املركز الثاني بعد أخيه الذي حصل على 
املركز األول بنسبة 99 % وهي أعلى نسبة يحصل 

عليها طالب في املراكز حتى ذلك الوقت.
العامة  للثانوية  دراسته  وأثناء   2003 وف��ي 
حصل مصبح على فرصة العمل في »مركز شرطة 
الداخلية  بعد تخّرجه من مراكز وزارة  الصناعية« 
اآللي  احلاسب  في  بدورة  فالتحق  اإلعاقة،  لذوي 
الفترة  تلك  وقد صاحبت  امللفات،  حفظ  مجال  في 
العديد من الضغوط خاصة وأنه في السنة النهائية 
في املرحلة الثانوية، وكان يومه مليئاً بالعمل واجلد 
والدراسة والتخطيط ملستقبله العلمي واملهني، مؤمناً 
مبثابة  هي  والتي  الشهادة  على  احلصول  بأهمية 

سالح للمستقبل.
مميّزاً  العباً  وكونه  للرياضة  حبه  منطلق  ومن 
في فريق كرة القدم، إضافة إلى ممارسته السباحة 
النيادي  التحق  والبولينغ،  القوى  وألعاب  والرماية 
»بنادي العني للمعاقني« والذي ال يزال موجوداً فيه 
من  وللعديد  له  الوحيد  املتنف�ّس  فهو  اليوم،  حتى 
م. الرياضيني من ذوي اإلعاقة خاصة مجموعة الصُّ

مرحة  تخلق روحاً  الرياضة  بأن  ويرى مصبح 
وخاصة  بالالعبني  االهتمام  دائم  وهو  الصم،  بني 
وسهولة  بقدراتهم  إلميانه  منهم  السن  صغار 

تدريبهم بشكل مكثف.
وبعد انتهائه من مرحلة التعليم عام 2005 أسهم 
اإلمارات للصم«، وجاء  إنشاء »جمعية  مصبح في 
أعضاء  انتخاب  فتم   2010 عام  اجلمعية  إشهار 
مجلس اإلدارة ليتم اختياره عضواً فيها واحلصول 

على منصب أمني صندوق اجلمعية. اجتهد مصبح 
واجه  وقد  اجلمعية،  أنشطة  تفعيل  في  وزم��الؤه 
إشهارها:  قبل  املصاعب  من  العديد  وزم���الؤه 
إحدى  لها، ومن خالل  دائم  توفر مقر  ومنها عدم 
فعاليات »أسبوع الصم العاملي«، وبحضور سعادة 
»مؤسسة  عام  أمني  الهاملي،  فاضل  محمد  محمد 
دائم  إيجاد مقر  اإلنسانية«، مت  للرعاية  العليا  زايد 

للجمعية بتوجيهات منه.
تأليف  على  حالياً  زمالئه  مع  مصبح  ويعكف 
قاموس خاص بلغة اإلشارة مستوحى من املفردات 
اإلماراتية الشعبية، ليكون باكورة إصدارات اجلمعية 

الطموحة.

اإعداد: نوال �صامل   - ت�صوير: عائ�صة الكعبي



79 العدد 500 أغسطس 2012

شخصيات

يكن  لم  »التلفزيون  يقول:  وغايته  هدفه  وعن 
غايتي، وتستطيع القول إنه بداية ووسيلة لتحقيق 
أحالمي ومنها نشر الوعي بني املجتمعات في العالم 
لهم والعمل على سعادتهم«،  النصح  كله وتقدمي 
بالرضا  وأشعر  دائمة  في سعادة  »أحيا  مضيفاً: 

من  سنة   25 لزوجتك  حققت  وطاملا  نفسي  عن 
السعادة فأنت بالفعل رجل سعيد«.

أما عن كيفية جمعه بني كونه طبيباً يجري أكثر 
أشهر  ومقدم  العام  في  جراحية  عملية  مائة  من 
البرامج الصحية في العالم، فضالً عن كتبه التي 
حتقق مبيعات كبيرة، فيؤكد الدكتور أوز أن سر 

جناحه هو الفريق الذي يعمل معه.
»أمريكا  يقول:  أمريكا،  في  وعمله  حياته  وعن 
أن  ه��و  الكبير  والتحدي  الفرص،  أرض  ه��ي 
فالعالم  السائدة،  النمطية  القوالب  عن  تتغاضى 
يتحول ملدينة كبيرة، واملسلمون هم أكثر األقليات 

منواً في أمريكا«. 
يكن  فلم  حياتي  حلم  »أما  يقول:  حلمه،  وعن 
التلفزيون ولكن أن أكون  أن أصبح مشهوراً في 
حاضراً وأنشر الوعي في العالم بكل الطرق، وهو 

حلم مازلت أعمل عليه«.
الذين  املرضى  »رعاية  يقول:  أقواله،  وم��ن 
يعانون تعطيني الطاقة، وهو أمر أساسي بالنسبة 

لي«.
احلقيقية  »القدرة  يقول:  اإلعالمي  عمله  وعن 
على البقاء هي سر جناحي«. ويضيف: »أن أكبر 
أنهم يعرفون  الذين يعتقدون  الناس  عدو لي هم 

فعالً كل شيء«.
وتأثر الدكتور أوز بكثيٍر من الناس، مبن فيهم 
إميانويل  السويدي  والفيلسوف  العالم  أفكار 
في  األخيرة  اآلون��ة  في  وكتب  سويندنبورغ، 
أن دخلت حيز  »ما  والصحة«:  »الروحانية  مجلة 
االتصال مع العديد من الكتابات، بدأت أفهم رؤى 
سويدبورغ العميقة وكيف أنها تطبق مباشرة في 
القائلة بأن  حياتي«، وهو يذكر أفكار سويدنبرغ 
»الزواج يجب أن يستمر إلى األبد، وأن لكل واحد 

غرضاً من وجوده في هذا العالم«.
ويبقى الدكتور أوز بجاذبيته اخلاصة واختراقه 
الشاشة ووصوله إلى قلب اجلمهور بهذا الشكل 
شبيه  برنامج  مقدمي  أم��ام  حتدياً  ميثل  املؤثر 
األخضر«  »التفاح  ويسمى  الشهير،  ببرنامجه 
نفسه،  املستوى  إلى  وليصلوا  برنامجه  ليحاكوا 
املعلومة  إيصال  شأنه  من  الذي  الهدف  وحتقيق 
الصحية للجمهور العربي بشكل الفت من اإلثارة 

واملتعة.
وقد أشاد الدكتور أوز نفسه بالنسخة العربية 
البشرية  الطاقات  من  الرغم  »على  عنها:  وقال 
مميزة  بصورة  يظهر  البرنامج  أن  إال  احملدودة، 

وبقضايا جيدة ومتنوعة«.
وللتذكير، فإن برنامج »الدكتور أوز شو« يقدم 
175 حلقة سنوياً ويذاع يومياً في أمريكا، ويبث 
مرضية  حاالت  على  يعتمد  وهو  دولة،   45 في 
واقعية وباستخدام وسيلة العرض البصري املرح 
من خالل فريق عمل مكّون من 180 فرداً وميزانية 

سنوية تصل إلى 50 مليون دوالر.

طبيب القلوب
اإعداد: فوزي مو�صى

يعتبر من أشهر أطباء القلب في العالم، ومقّدم 
أشهر البرامج التلفزيونية الصحية وأكثرها شعبية 
مائة  نحو  يجري  كما   ، وخارجها  أمريكا  داخل 

عملية جراحية سنوياً.
املهني  املستويني  على  قدوة  الكثيرون  يعتبره 
أنه  مع  التركية،  بأصوله  لتمسكه  والشخصي 

كبيرة  طاقة  المتالكه  والنشأة  املولد  أمريكي 
للمجتمعات،  نافعة  ك��أداة  إخراجها  يحاول 
وهو حريص دائماً على تغيير السلبيات إلى 
يحترم  كونه  وإخ��الص  حب  بكل  إيجابيات 

ويقّدس عمله.
الطبيب  أوز  مصطفى  محمد  الدكتور  إنه 
في  ولد  وال��ذي  تركي،  أصل  من  األمريكي 
مدينة  في   1960 يونيو  من  عشر  احل��ادي 

ألبويني  األمريكية  »أوهايو«  بوالية  كليفالند 
ليزا  واملعلمة  الكاتبة  من  متزوج  وهو  تركيني، 

ولهما أربعة أوالد.
في  هيل«  »ت��اور  مدرسة  في  تعليمه  تلقى 
ويلمنجتون ديالوير، وفي عام 1982 حصل على 
عام  وفي  »هارفارد«،  جامعة  من  جامعية  درجة 
املشترك  الطب  في  دكتوراه  على  حصل   1986

مدرسة  من  األعمال  إدارة  في  ماجستير  ودرجة 
الطب جامعة »بنسلفانيا« ومدرسة »وارتون«.

القلب  جراحة  في  أستاذاً  أوز  الدكتور  يعمل 
بجامعة »كولومبيا«، وهو مؤسس برنامج »الطب 
التكميلي« في نيويورك، وتشمل اهتماماته البحثية 
باحلد  القلب  وجراحة  القلب،  استبدال  جراحة 
األدنى من التدخل اجلراحي ، وسياسة الرعاية 
وكتاباً،  مؤلفاً   350 من  أكثر  وله  الصحية، 

وحصل على العديد من براءات االختراع.
ويعدُّ الدكتور أوز ثالث أكثر الشخصيات 
تأثيراً في العالم حسب تقرير »فوربس«. 
والفريد  املميز  وتعامله  فتأثيره وشهرته 
مع القضايا الصحية جعل من الضروري 
محاكاة نسخة برنامجه األمريكي بنسخة 
األخضر«  »التفاح  برنامج  في  عربية 
القنوات  إحدى  على  أسبوعياً  يذاع  الذي 

الفضائية العربية املعروفة.

اأ�سلوب مرح

في  العواطف  بأهمية  أوز  الدكتور  يؤمن 
توصيل املعلومات الصحية للجمهور، ويقول 

بني  عاطفية  وصلة  عمل  املهم  »م��ن  ذل��ك:  عن 
بناًء  يتغيرون  البرنامج واملشاهد، فاألشخاص ال 

على املعرفة، ولكن بناًء على اإلحساس«.
في  أوز  الدكتور  يلجأ  املعادلة،  هذه  ولتحقيق 
قصص  عرض  إلى  الشهير،  الصحي  برنامجه 
واقعية، واستخدام أسلوب مرح في العرض، حيث 
يرى أن اجلمهور من السهل أن يرتبط عاطفياً مع 

قصة شخص ليحفزه على التغيير.
ويقول: »لو ُعرضت عليك قصة مريض شفي، 
أو شخص بدين فقد وزناً، أو كان مدمناً وعولج 
ناجحاً،  رياضياً  أصبح  شخص  أو  اإلدمان،  من 
من  واح��د  كل  في  نفسه  املشاهد  يجد  فسوف 

هؤالء«.
يقول:  أوز  يتبعه  الذي  املرح  األسلوب  وعن 
»عندما شرعت في تعلُّم الطب كان ذلك بشكل مرح، 
تتردد  عندما  احلماس  عادة  تفقد  املعلومة  ولكن 
خالل  من  ودوري  واملرضى،  األطباء  بني  كثيراً 
البرنامج هو إعادة احلماس مرة أخرى للمعلومة 
كما  فيتعلمها،  اجلمهور  بها  يشعر  كي  الصحية 
أن برنامجي ال يعتمد فقط على تغيير سلوكيات 
التغيير  الناس، ولكن على السماح لهم بعمل هذا 

من خالل متكينهم من أدوات مختلفة.
ويضيف: »ولو استطاع اجلمهور أن يستوعب 
هي  أرواحهم  وأن  »مقّدس«،  اجلسد  أن  فكرة 
»املعبد«، فسيشعرون بأنه شيء ثمني، ويتعاملون 

مع أجسادهم من هذا املنطلق«.

حلم يتحقق

الطب  مجال  في  أوز  الدكتور  شهرة  وع��ن 
واإلعالم، يوضح أن ذلك يرجع إلى حتقيق التناغم 
بني فرق عمله الثالثة »املستشفى، والبرنامج حيث 
يعيش  التي  وزوجته  فرداً،   180 نحو  معه  يعمل 
حياته  على  حرصه  مؤكداً  سنة،   25 منذ  معها 
ألفراد  يخصص  حيث  األُسرية،  وحياته  العملية 
أسرته يوم اخلميس من كل أسبوع لقضاء الوقت 

معهم في األماكن املختلفة.
ويرفض الدكتور أوز أن يصبح نباتياً كزوجته 
مرة  واألسماك  اللحوم  أكل  على  ويحرص  ليزا 
في األسبوع على األكثر، وهو يحرص أيضاً على 
ممارسة رياضة »اليوغا«، وعلى ممارسة الرياضة 
على  وتشتمل  منزله،  في  صالة خصصها  داخل 
أحدث األجهزة الرياضية، وهو حذر في ما يأكله 

وال يكثر من تناول الطعام.
وعن جذوره اإلسالمية ونشأته في اسطنبول، 
أهم  املرحلة كانت من  تلك  أن  أوز  الدكتور  يؤكد 
مراحل حياته، خاصة وأن نشأته جاءت في مدينة 

متثل التقاء الشرق مع الغرب في سالم.
ويسعى الدكتور أوز حالياً إلى جمع املعلومات 
ونشرها  برنامجه  في  الواردة  والصحية  الطبية 

على شبكة »اإلنترنت«. 
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> ُذكر في قائمة أطباء العام »مجلة ابقراط«.
> ُذكر في قائمة أطباء األلفية »مجلة الصحة«.
> ُذكر في قائمة أفضل أطباء العالم « مجلة 

نيويورك «. 
> منح لقب »قائد املستقبل العاملي« - املنتدى 

االقتصادي العاملي 1999.
األمريكي   - التركي  »املواطن  لقب  منح   <

للعام 1996«.
»عن   » ألمريكا  أفضل  »كتب  بجائزة  فاز   <

كتاب: الشفاء من القلب« 1999.
احلوارية  للبرامج  »إمي��ي  بجائزة  ف��از   <

النهارية«.

جوائز واألقاب

اأ�سهر كتبه

فقدان الوزن- البقاء شباب - شفاء من القلب 
أقل - والدة طفل -  - كوني جميلة - إجهاد 

تربية طفلك - التنفس السهل.
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الكلمة و الظل

على رمال صحراء »دوز« التونسية، اشتعل 
القصائد  بأجمل  فصدحوا  الشعراء  حماس 
»مهرجان  في  الشعر  فعاليات  الشعبية، ضمن 
الصحراء الدولي« في اجلنوب التونسي، حيث 
جنيب  التونسي  بالشاعر   »999« مجلة  التقت 

الذيبي،أحد الشعراء املتميزين.
الذيبي، نبدأ ب�..متى وقر  > الشاعر جنيب 

الشعر في وجدانك؟
- أنا أنتمي إلى عائلة شعرية، وكان والدي 
وجدي وجدَُّه من قبل كلهم شعراء، وأنا نشأت 
وعشت في عائلة شاعرة وحتفظ الشعر، ودخلت 
القرآن  قرأت  وقد  السادسة  عمر  في  املدرسة 
وأحسنت  آياته،  من  تيسر  ما  وحفظت  الكرمي، 

بعد ذلك الكتابة خاصة الشعر.
التي  الكبيرة  الشعرية  الشخصية  َمْن   <

تأثرت بها كشاعر؟
والدي،  بشخصية  البداية  في  تأثرت  لقد   -
وبعد ذلك بدأت استمع لكبار الشعراء في بلدي 
تونس أمثال، أحمد البرغوثي، حبيب عبداللطيف، 
من  وغيرهم  موسى،  بن  أحمد  عياد،  بن  عمر 
كبار الشعراء الذين سطروا قصائد تضم معاني 
تسكن  حيث  املثل،  الناس  بها  يضرب  وِحكماً، 

هذه األشعار في وجداني.
مبفردي،  الشعر  أكتب  ب��دأت  ذل��ك  وبعد 
كبرت  وعندما  االبتدائية،  املرحلة  من  وانطلقت 
أثرت عليَّ املادة الشعرية في حياتي، لدرجة أنني 
انفصلت عن التعليم، وبدأت أشارك في احلفالت 
والسهرات، وأتلقى دعوات من الناس للمشاركة 
وأحلنه،  الشعر  أغني  وكنت  مناسباتهم،  في 
واملهرجانات  احلفالت  في  أش��ارك  وأخ��ذت 
الكبيرة. وسجلت العديد من األعمال في عدد من 
اإلذاعات واحملطات التلفزيونية، وبذلك أصبحت 
من  العديد  في  كتبت  وق��د  معروفاً،  شاعراً 
األغراض الشعرية، إال أن شعري في املناسبات 
محدود، ولكنه في السهرات احلرة كثير خاصة 
في االجتماعيات، ومدح الله عز وجل ورسوله 

نجيب الذيبي لـ»999« :
الشعر فصلني عن التعليم
حوار: خالد الظنحاين

عن  واحلديث  والتقاليد  العادات  وفي  الكرمي، 
مختلف األمور التي أتعرض لها، واحلديث عن 

الطبيعة ووصف البرق وعظمة الله.
أن  إذ  كثيراً.  فيه  كتبت  الذي  الغزل  وشعر 
الشعر مرتبط بقانون خاص به، والبد لي في 
السهرة من ذكر الله ورسوله - صلى الله عليه 
وسلم- ودعاء للفرح، وبعد ذلك إلقاء قصائد في 

أغراض أخرى.
> ومن أي املناطق التونسية أنت؟

والية  في  الفريد«  »حاسي  معتمدية  من   -
من  القريب  الغربي  الوسط  في  »القصرين« 

احلدود اجلزائرية.
> وكيف كان تأثيرها على شاعريتك؟

أي  »باهية«،  طبيعة  على  الوالية  تشتمل   -
جميلة كاجلبال واألشجار الباسقة، وبها بعض 
بأن شعري  الناس  بعض  لي  ويقول  الوعورة، 
اجلبال  صوت  ويعكس  الصعوبة،  من  نوع  به 
منطقتي،  فضاء  في  تتعملق  التي  الشامخة 
بالطبيعة واضح  فالتأثر  في وجداني،  وتشمخ 

في أشعاري.
> وبأي رمز من الطبيعة تأثرت؟

- كل شيء يثير مشاعري أتأثر به، والشعر 
ميثل روحه في اجلمال اخلاص به والذي يكون 

بحق شيئاً رائعاً.
تعرفني  أن  لك  هل  الشعر،  على  ج  ُنعرِّ  <
بالبحور الشعرية التي تكتبون عليها الشعر 

عندكم؟
أربعة  لدينا  توجد  الشعر،  أوزان  تقصُد   -
»امللزومة،  الشعراء:  يعتمدها  شعرية  أوزان 
الشعراء  ولكن  واملوقف«،  املسدس  القسيم، 
األوزان،  من  جديدة  أشكاالً  وابتكروا  طوروها 
ولدينا ما يزيد على 20 أو 30 بحراً في الشعر 
العربي،  الشعر  أوزان  على  وتزيد  الشعبي، 
عريض  العريض،  املربع،  املثني،  »احملتم،  منها: 

العريض، املردف، الكشخي«، وغيرها.
> وما أبرز اجلوائز التي حصلت عليها؟

الوطنية  اجلوائز  من  العديد  على  - حصلت 
بها،  شاركت  التي  املناسبات  من  العديد  وفي 
 ،1985 عام  األولى في  الوطنية  اجلائزة  ومنها 
وحصلت على جائزة شعرية على »ديوان الصقر 
الشعامبي«، والشعامبي هو أطول قمة جبل في 
تونس. ولديَّ ديوان واحد مطبوع وألبوما شعر، 
كون الشعر الشعبي مسموعاً أكثر منه مقروءاً.

في  الشعبي  الشعر  واق��ع  م  ُتقيِّ وكيف   <
تونس؟

حياتنا  ف��ي  الشعبي  الشعر  واق��ع  إن   -
التونسية جيد، وتوجد عناية إعالمية بهذا القطاع 
األدبي، خاصة »اإلعالم املسموع«، ويجري دمج 
املتبادلة  الثقافات  ضمن  الشعر  من  النوع  هذا 
اللهجات  تقارب  على  ويعمل  والشعوب،  للدول 
والثقافات، والشعر الشعبي التونسي له جمهور 
يوجد  »دوز«  مدينة  في  ت��رى  وكما  واس��ع، 
اهتمام كبير بالشعر الشعبي من قبل اجلماهير 
الوطني  »املهرجان  إقامة  جانب  إلى  املشاركة، 
للشعر الشعبي« في شهر مايو من كل عام في 

تونس العاصمة.
األدبية  احلركة  عن  راض��ون  أنتم  إذن،   <

اخلاصة بالشعر الشعبي في تونس؟
احلركة  تشهده  عما  حالياً  راضون  نحن   -
تونس،  في  الشعبي  بالشعر  اخلاصة  األدبية 
تستحق  املهرجانات  إمكانيات  تزال  ال  ولكن 
إعادة النظر بها، خاصة فيما يتعلق بتوسيع املنح 
التونسيني  للشعراء  املالئمة  املناخات  وتوفير 
أم  السكن  مستوى  على  س��واء  والضيوف، 

الفعاليات الشعرية.
> وم���اذا ع��ن اإلع���الم، ه��ل ي��واك��ب هذه 

األحداث؟
املتعددة يواكب األحداث  - اإلعالم بوسائله 
بها،  اخلاصة  واملهرجانات  والشعرية  األدبية 
بشكل جيد سواء املسموع أم املرئي أم املقروء، 
يطمح  دائماً  املبدع  اإلنسان  احل��ال  وبطبيعة 
إلى الكمال، وبالتالي نتمنى املزيد من االهتمام 

اإلعالمي خاصة اخلارجي.
فهل  عيشاً«،  يؤكل  ال  الشعر  »إن  يقال:   <

أنت مع هذه املقولة؟
لكنني  ما،  حد  إل��ى  املقولة  ه��ذه  مع  أن��ا   -
مادياً  كثيراً  الشعر  من  استفدت  شخصياً 
ومعنوياً، سواء من خالل احلفالت التي أحييها 
في املناسبات الرسمية واخلاصة، أم من اجلوائز 
الشعرية التي أفوز بها، وهنالك شعراء يعيشون 
جيداً من الشعر، ونحن في هذا املهرجان نتسابق 

على جوائز مادية جيدة.
صوت  وصول  عدم  أسباب  ما  رأيك،  في   <
كباقي  العربي،  املشرق  إلى  املغاربي  الشاعر 

األصوات الشعرية العربية؟
بلقاسم  ال��ش��اع��ر  زميلي  ش���ارك  لقد   -
دول  في  املناسبات  من  العديد  في  عبداللطيف 
اإلم���ارات  زرت  أنني  كما  العربية،  اخلليج 
وألقيت قصائد في حفل العيد الوطني التونسي 
»اإلم��ارات  باسم  قصيدة  وقدمت  بأبوظبي، 
السبع«، ووعدت بتلقي دعوات لزيارات أخرى 
األدبية  الفعاليات  في  للمشاركة  اإلمارات  إلى 

والثقافية التي تقام بها.
»الشعر  وص��ول  ع��دم  ألسباب  وبالنسبة 
املغاربي« إلى املشرق العربي، فإنني ال ميكنني 
اإلتيان باإلجابة التي ترضي غرور القارئ، كما 
أنه ال ميكن القول إن السبب يعود إلى اإلعالم. 
وقد يكون اختالف الشعر في »منطقة اخلليج« 
وهو النبطي، والشعر العامي الذي لدينا نسميه 
األوزان  في  يختلفان  حيث  الشعبي،  الشعر 

واألداء..رمبا!
املهرجانات  نتابع  تونس،  في  نحن  لكننا 
هذه  وتشهد  بها،  ونهتم  اخلليجية  الشعرية 
إذا  نعلم  ال  ولكن  عندنا،  كبيراً  إقباالً  الفعاليات 
ما كان املتلقي في اخلليج سيتفاعل مع الشعر 

الشعبي املغاربي أم ال.
عموماً، آمل التواصل بني الشعراء سواء في 
اخلليج أم في املغرب العربي، من خالل الفعاليات 
»دوز«،  مهرجان  غرار  على  واألدبية  الشعرية 

الذي يؤدي إلى التقارب بني جميع املشاركني.

الذيبي« شاعر شعبي من عائلة شعرية تعرف باسم  > »جنيب 
اجلنوب  في  »القصرين«  بوالية  الفراشيس،  قبيلة  من  »األفيال«، 

التونسي.
والدولية،  احمللية  الشعرية  املهرجانات  من  العديد  في  > شارك 
اجلزائر،  في  الشعر«  و»عكاظية  ليبيا،  في  »الفاحت«  كمهرجان 

وفعاليات أخرى في فرنسا وبلجيكا.
> حصل على العديد من اجلوائز الوطنية.

> صدر له ديوان باسم »صقر الشعامبي« وله ألبومان شعريان.

الذيبي بني ال�سطور
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إن استكمال احِلراك الثقافي الالفت، 
في جانبه التطبيقي، يتطلب وجود مظلة 
تنسيقية ملؤسساتنا الثقافية العاملة، إذ 
التنسيق  إلى  املؤسسات  جميع  تفتقر 
والوقت،  واجلهد  للمال  وتوفيراً  بينها، 
البد أن يكون لدينا في اإلمارات مجلس 
ثقافي أعلى، يشرف على اخلطط ومينع 

االزدواجية. 

حبيب ال�سايغ

شاعر وإعالمي إماراتي

�سعر/ نا�سر ال�سحيمي - ال�سعودية�سعر/عمر بن قالله العامري

�سعر/ د. اأ�سجان هندي - ال�سعودية

المحبة مقادير

بنفسجيات

عبس وجه المكان
ع��ب�����ش وج����ه امل���ك���ان ال���ل���ي م�����ص��اري��ه��ه ع��ل��ى ال��غ��ّي��اب

ط��غ��ى ف��ي��ه االأ����ص���ى ����ص���ور ال�����ص��ف��اء وح���ائ���ط االأل���ب���اب

م��ع��ه ن����ور االأم��������ل.. ي��ف��ق��د ب��ري��ق��ه وال�����ص��ب��ب ك���ذاب

م���واري���ه���ا ع���ل���ى اجل����اه����ل و���ص��ح��ك��ه م����ن وراه�������ا ن���اب

���ص��ف��ع ل���ه ط��ي��ب خ�����اّلن ال���وف���ى يف ب���اق���ي االأ����ص���ح���اب

زم������ن ل����و ع������اد اأمت����ن����ى ي�������ص���ك ال����ب����اب ت���ل���و ال���ب���اب

ال���ه���م واالأ����ص���ب���اب ن���وي���ت اذك������ر م������دار  ل����ك اهلل م����ا 

ت��ن��ف�����ش �����ص����دري املُ���ث���ق���ل ب���ع���د م����ا ط�����رّي االأ�����ص����راب

غ���الب ال����ه����وى  اإن  ت���ق���ول  ����ص���ع���ري  ي����ا  ال����ي����وم  اأب����ي����ك 

اأب�����ي ن��ف�����ش امل���ك���ان ال���ل���ي م�����ص��اري��ه��ه ع��ل��ى االأح���ب���اب

دف����ع ����ص���وت احل���ن���ني اأغ���ل���ى ث��م��ن يف ���ص��ل��ع��ة امل��ا���ص��ي

���ر ك��ل��م��ة ال���را����ص���ي ب�����دا م����ن ب���ع���ده اخل����اط����ر ي���ف�������صّ

���ص��ن��ع ل���ه ب�����ص��م��ٍة ت�����ص��ل��ك م�����ص��ار احل����ب ع ال��ف��ا���ص��ي

ي���ب���ي ي�����ص��ر���ش م����ن احل�������ّره وي�������ص���األ ل���ي���ه م��غ��ت��ا���ص��ي

م������َع ك����رث اجل��������دال ال����ل����ي ل��ق��ي��ت��ه حت����ت اأن���ق���ا����ص���ي

ع���ل���ى ري�����ح ال���ظ���ن���ون وع���ا����ص���ف���ة ت��ن��ك��ي��ت اأغ���را����ص���ي

ول����ك����ن واق�����ع�����ي اأق���������ص����ى م�����ن اجل��������الد وال���ق���ا����ص���ي

���ص��راح��ة ق���ايف ال��ع��ا���ص��ق من��ط »حم�����ص��ن« م��ع »ال��ق��ا���ص��ي«

وت���ث���ب���ت م����ا ع���ج���ز ع���ّن���ه �����ص����وؤايل و������ش اأن������ا ح��ا���ص��ي

م��ت��غ��ا���ص��ي ك���ن���ت  م����ا  اب�����د  درب�������ه  ع���ل���ى  اإين  ي����ع����رف 

بالدمع اإذ غنى 

فعاوده احلنني

�صرق البنف�صج 

فوق �صدر العازفني

وتك�صرت اأعطاف مرمر �صكر

من الغرام به مرور العابثني

دمع على �صفة البنف�صج راق�ش

رق�ٌش على عود البنف�صج يحتفي بالراق�صني

فيختفي لون البنف�صج

من �صفاه العا�صقني

يبكي البنف�صج فوق عر�ش جماله:

»ليه يا بنف�صج بتبهج واأنت زهر حزين«

لل�صاعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�صراف: خالد الظنحاين

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

احل���������ب ن��ع��م�����������ه وامل���ح���ب�����������ه م��ق��������ادي�����������ر 

����ص���اب���ر ع���ل���ى ن���������������ار ال���ول���������������ه وامل�������ص�������اوي���ر

م�����ن ح���ب�����������ه امل����ج����ن����ون ����ص���غ�������ت ال���ت���ع���اب���ري

م��ع��اذي��ر  يل  خ�����ل��ق  ���ص��وف�����������ه  اأب������ا  ج���ي���ت  ال 

ط��ي��ف�����������ه ف����� و����ص���ط ال���ع���ني ����ص���اه���ي امل���زاه���ري

م����ا ط����اع����ت ع����ي����وين ت�����ص��������وف ال��غ��ن��������ادي��ر

ي����ا ���ص��ب��ح ي���وم���ي ه��������������ات م��ن���������ّ�����ه ت��ب��ا���ص��ري

ت��ف��������ا���ص��ري  م�����ال�����������ه  وّد  وب��ي�����ن��������������ه  ب��ي�����ن��ي 

امل���خ���ا����ص���ري ح�������ص���ب���ت  م���������������ا  وّده  �����ص����ان  يف 

وال��ن��ف�����������ش ب��ال��ه��م���ّ�����ه حت�����ص���ّ��������ل ق�����������دره��ا

ج��ب�����ره��ا ال���ل���ي  و������ش  ن��ف��������ص��ي  اأن������ا  ادري  م����ا 

وال����ع����ني ت�����ص��ك��ي م�����������ن م���واج�����������ع ���ص��ه��ره��ا

ق��ه��ره��������ا ت��ع��م���ّ��د  ن��ف�����ص��ي   .. غ�������ال  ادري  م����ا 

م����ا وّده���������������ا ي�������ا غ�����������ري ت��ن��������ظ��������������ر ق��م�����ره��ا

ال��ل��������ه ح�����ص��ي��ب�����ه ك��ي�����������ف ع�����������ي��ن��ي ���ص��ح��ره��ا

خ��������������ربٍ  ي��ف��������ّرج ع��������ن ح��ي��������ات��ي ك�����������دره��ا

وع�����الق�����ت��ي ب�����������������ه خ�����اف�����ق�����ي م���ا ظ��ه��������ره��ا

ودام�����������ه م���ع�������ي م���������اين حم�������ات���ي خ�����ص��ره�����ا
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أعالم عربية

خليل حاوي

في   1919 عام  في  اللبناني خليل حاوي  الشاعر  ولد 
في  درس   .1982 عام  وتوفي  بلبنان  الشوير  منطقة 
مرض  حني  عشرة  الثانية  سن  حتى  احمللية  امل��دارس 
الطرق،  البناء ورصف  مهنة  احتراف  إلى  فاضطر  والده 
وخالل فترة عمله عامالً للبناء والرصف كان كثير القراءة 
والكتابة وَنَظم الشعر املوزون واحلّر بالفصحى والعامية. 

علَّم حاوي نفسه اللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية حتى 
التي تخرج فيها  متكن من دخول املدرسة ثم »اجلامعة األمريكية« في بيروت 
البريطانية  كامبردج«  »بجامعة  لاللتحاق  منحة  على  من احلصول  مكنه  بتفوق 
في اجلامعة  ليعمل أستاذاً  لبنان  إلى  الدكتوراه. وعاد بعدها  فنال منها شهادة 
التي تخرج فيها، واستمر في هذا العمل حتى وفاته. ومنذ بداياته، بدا شعر خليل 
حاوي وكأنه قد )أدخل رعشة جديدة على الشعر( العربي، كما قال فكتور هيغو 
واملعاني  الوصفية  املوضوعات  ارتياد  عن  حاوي  ابتعد  فقد  بودلير.  شعر  عن 
والصور املستهلكة في شعره، واستضاء دربه الشعري بثقافته الفلسفية واألدبية 

والنقدية، وجعل النفس والكون والطبيعة واحلياة موضوَع شعره.
وثقافية.  وأسطورية  ونفسية  رموز حسية  قوام شعره، وهي  الرموز  كانت 
كما عرف شعره الرموز املشهدية التي ضمت في قلبها رموًزا متعددة ومتوالدة. 
وبعد وفاة الشاعر نشرت سيرته الذاتية بعنوان: )رسائل احلب واحلياة( وذلك 

في العام 1987. 
وللشاعر دواوين شعرية عديدة منها: »نهر الرماد« عام1957، »الناي والريح« 
عام 1961، »بيادر اجلوع« عام 1965، »ديوان خليل حاوي« عام 1972، »الرعد 

اجلريح« عام 1979، و»من جحيم الكوميديا« عام 1979.

الكهف 

وعرفُت كيف متطُّ أَرجلها الدقائُق 
كيف جتمد، تستحيل إلى عصوْر 

وغدوُت كهًفا في كهوف الشطِّ 
يدمغ جبهتي 

ر في الصخوْر  ليلٌ حتجَّ
وتركُت خيل البحر تعلُك 

حلم أحشائي 
تغيِّبه بصحراِء املدى 
عاينُت رعب زوارق 

رة الصدى،  تهوي مكسَّ
عبثًا يدوِّي عبر أقبيتي الصدى 

يلقي على عينيَّ ليل جدائٍل 
في الريح ُتعوُل، تستغيُث، وترمتي 

غبَّ انسحاب البحِر 
يرسب في دمي 

سمك مواتٌ، 
بعض أثمار معفنة، قشوْر 

ويدي متيع وتنطوي في الرمِل 
ريُح الرمل تنخرها، 
وتصفر في العروْق 

ويحزُّ في جسدي وما يدميِه 
سكِّني عتيْق، 

لو كان لي عصبٌ يثوْر 
ربَّاُه كيف متطُّ أَرجلَها الدقائُق 

كيف جتمُد، تستحيُل إلى عصور.

أدب عالمي

�سارل بودلري 

ش�ارل بي�ير ب�ودل�ير )1821-1867( هو شاعر 
وناقد فني فرنسي. ويعتبر من أبرز شعراء القرن 
ولقد  العالم.  في  احلداثة  رموز  ومن  التاسع عشر 
جيداً  يفهم  فلم  زمنه  عن شعر  متقدماً  كان شعره 

إال بعد وفاته. 
بدأ بودلير كتابة قصائده النثرية عام 1857 عقب 

في شكل  بالرغبة  مدفوعاً  الشر«،  »أزهار  ديوانه  نشر 
شعري ميكنه استيعاب العديد من تناقضات احلياة اليومية في املدن الكبرى، 
حتى يقتنص في شباكه الوجه النسبي الهارب للجمال، وجد بودلير ضالته 
فيما كتبه »الوزيوس بيرتيران« من »باالدات« نثرية مستوحاة من ترجمات 
الباالدات االسكتلندية واألملانية إلى الفرنسية. والباالد هو النص الذي يشبه 
»وردزورث«  استوحاه  الذي  الشكل  وهو  العربية،  في  القصصي  املوال 

و»كوليريدج« في ثورتهما على جمود الكالسيكية. 
وفي عام 1861 بدأ بودلير في محاولة لتدقيق اقتراحه اجلمالي وتنفيذه، 
فكتب هذه القصائد التي متثل املدينة أهم مالمحها، وتعتبر ُمعيناً ال ينضب 

من النماذج واألحالم. 
الشعرية  باملوضوعات  غنية  الباريسية  احلياة  أن  يرى  الشاعر  وكان 
الرائعة، وهي القصائد التي أضيفت إلى »أزهار الشر« في طبعته الثانية عام 

1861 حتت عنوان: »لوحات باريسية«.
لم ينشر ديوان »سأم باريس« في حياة بودلير، وهو الديوان الذي لم 
يتحمس له »غوستاف النسون« و»سانت بيف«، هذا الديوان الذي أثر تأثيراً 

عارماً في األجيال الالحقة.

)اإىل �سيدة خال�سية(

في بلد معطر األجواء تداعبه الشمس 
تعرفت حتت قبة من األشجاراألرجوانية والنخيل 

الذي يتساقط منه الكسل فوق العيون 
على سيدة خالسية مجهولة املفاتن 

لونها شاحب دافئ تلك السمراء الساحرة 
وعلى جيدها يبدو تكلف مترفع 

هيفاء فارعة القوام تخطر كقناصة 
في عينيها اطمئنان وفي ابتسامتها هدوء 

لو أنك سيدتي تذهبني إلى بالد املجد العريق 
على ضفاف السني أو اللوار األخضر 

لكنت جديرة أن تكوني زينة القصور القدمية 
وفي اخللوات الظليلة ستكونني 

الوحي الذي ينبت في قلوب الشعراء آالف القصائد 
وعيناك الواسعتان ستجعالن منهم 

أتباعاً أكثر خضوعاً من عبيدك السود 

اإن املتغريات االإقليمية والدولية واملوقع اال�صرتاتيجي للبالد تفر�ش علينا اال�صتمرار 

يف بناء القوة الذاتية، واأن نكون دائمًا على اأهبة اال�صتعداد للدفاع عن اأر�صنا واحلفاظ 

على مكت�صباتنا واالإ�صهام بفعالية يف حتقيق االأمن واال�صتقرار يف منطقتنا.

�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان

رئي�س الدولة »حفظه اهلل«

اأمثال �سعبية

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

فالقناعة كنز ال يفنى.

 ُشوْط الَشْبَعان على اليايع ُبِطْي..
اليايع: اجلائع.

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

كلمة ومعنى

 قذلة
قال شاعرنا الراحل سالم اجلمري في قصيدة له:

احل��ب��اي��ب ه���ج���ر  م����ن  آه 
ف���نّ���ي احل������ب  ل������وال  آه 
ص��اب��ن��ي َف�����ْرط ال�����ودادي
ن���اح���ل وال���ق���ل���ب غ����ادي
ب����������َه ب���وش���ع���ر َف���لِّ���ه َذوَّ
ب������وِق������ِذل������ٍة م��س��ت��ه��ل��ه

ذاي����ب دوم  ق���ل���ب���ي  آه 
م��ص��اي��ب ج��ت��ن��ي  م����ا  آه 
وال����ه����وى َت����يّ����م ف�����وادي
ف��ي ه���وى ِس��ْم��ر ال��ذواي��ب
وْن����ه����بِ����ه ع���ن���ي وَش���لّ���ه
م����ا خ�����ٍذ ق��ل��ب��ي ن��ه��اي��ب

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

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

عظم الرأس والهامة فوقها، والَقذال دونها مما يلي املََقذَّ.

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

وقذال الفرس: موضوع ملتقى العذار من فوق الَقْوَنِس، قال زهير:
َق��ذالُ��ه ُي��ن��ال  إْن  م��ا  وَملْجُمنا، 

أَن��اِم��ُل إال  األرض،  َق��َدم��اه  وال 
• من كتاب »النبطي والفصيح« لسالم الزمر

كنايات مالحية

)يباري احلظرة(
يبارى: يجمع األسماك التي اُصطيدت.

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

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

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

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

عليه أبداً.

عبارات

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

ضعيف البنية أو ضعيف احلال.

هب ريح
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يخلّص الكتاب إلى أن املراكز واملؤسسات البحثية في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حتتل 
مرتبة أدنى قياساً إلى مثيالتها في مناطق أخرى، سواء من حيث عددها، أو تأثيرها، أو استقالليتها. ولكي 
تصبح فاعلة، يتعني عليها أن تعمل على تطوير أساليب النشر املعتمدة لديها، وتعزيز إمكاناتها البحثية، 

وتوفير الفضاء القانوني والسياسي الذي حتتاجه املراكز البحثية املستقلة ألداء مهامها.
السياسات  نحو  املوجهة  البحوث  إصدار  شأنها  من  عامة  سياسية  مؤسسات  البحوث  مراكز  تعّد 
والتحليالت واالستشارات، ومع أن هناك بني مؤسسات البحث اخلليجية من استهدف توسيع دائرة تأثيره 
من خالل إقامة برامج، سواء رسمية أو غير رسمية، والدخول طرفاً في شراكات دولية، فمن الواضح أن 
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية بات يشكل موقعاً مثالياً إلقامة منظومة تعاونية في إطار 
مجلس التعاون، ولتولي زمام القيادة إقليمياً في هذا الشأن. فهذا املركز ميتلك بالفعل امتداداً وحضوراً 
الباحثني وصنّاع  الكثير من  اإلقليمي، ويستضيف بصورة منتظمة  إلى حٍد بعيد على املستوى  مؤثرين 

السياسة، سواء من داخل املنطقة أو من الواليات املتحدة األمريكية، ويتميز بنشاطاته البحثية القوية.
وتؤكد احملاضرة على احلاجة إلى بناء شبكة إقليمية ملراكز األبحاث على مستوى مجلس التعاون، وإن 
عقد شراكة من هذا النوع يبدو حالًً معقوالً ينسجم مع رسالة دول املجلس العامة املتمثلة في حتقيق  تعاون 
واندماج أكبر على الصعيد اإلقليمي. وال ريب في أن مزيداً من التنسيق ما بني املراكز البحثية البارزة 
سيقوي مشروعيتها، ويزيد من تنوع فضاءات التأثير والتواصل لكل منها، وسيصب بالتالي في تعزيز 
عملية التنمية إلى حٍد كبير في دول املجلس ومنظماتها املدنية. وفوق هذا وذاك، فإن بناء جبهة موحدة 
– وشراكة مع املراكز األمريكية– سيعزز القدرات واإلمكانات الذاتية لكل مركز خليجي، ويحقق األهداف 

اجلماعية بعيدة األمد لدول املجلس قاطبة.
ويذكر أن الكتاب قد تناول بني طياته عناوين مهمة مثل: »متيز مراكز البحوث ومنوها، نظرة عامة حول 
مراكز البحوث واملشورة السياسية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتوجهاتها«، وقد استعرض دول 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، واتخذ من »مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية« منوذجاً 
للمراكز في دولة اإلمارات، واستعرض الكتاب أهمية الشراكة بني الواليات املتحدة ودول مجلس التعاون، 

ثم تناول: كيفية عقد شراكة بحثية خليجية على أرض الواقع. 

تعزيز عالقات الشراكة بين مراكز البحوث األمريكية والخليجية
تاأليف: جيم�ش جي. ماكجان 

الناشر: »مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية«، سلسلة محاضرات اإلمارات، أبوظبي 2011، الطبعة األولى 78 صفحة.

يستأثر اإلعالم اجلديد بالكثير من االهتمام من قبل املشتغلني باإلعالم، ومنهم من يعتبره مدخالً لتساؤل 
رئيسي واحد: هو هل نعيش حالياً مرحلة اإلعالم اجلديد؟.

بعد ظهور »اإلنترنت« وجملة التطبيقات االتصالية التي نعيشها اآلن نتيجة لها، اندفعت الكثير من املؤسسات 
اإلعالمية إلى بناء إدارات لإلعالم اجلديد لتتولى تفعيل حالة التواصل بني الصحافة اإللكترونية واملطبوعة 
والتلفزيونية واإلذاعية والهاتفية، وجملة التطبيقات اإلعالمية غير املسبوقة. ينظر الكتاب في التطبيقات التي 
أظهرت اإلعالم اجلديد إلى الوجود، ويجيب الكتاب على تساؤالت كثيرة مطروحة في األفق اإلعالمي وخارجه.
يطرح الكتاب مادته في سبعة عشر فصالً وملحقاً واحداً تبدأ باسترجاع جدلية فكرة النظام اإلعالمي اجلديد 
التي كانت مدخالً لصراع إعالمي بني مرحلتني وبني قطبني دوليني، حيث ال ميكن احلديث عن اإلعالم اجلديد 
الذي مت تخصيصه في الفصل الثاني دون املرور على تلك املرحلة كمدخل مبكر لتطور احلديث عن النظام 

اإلعالمي اجلديد.
يتحدث الفصل األول عن طريق املعلومات السريع وتزاوج اإلعالم واملعلوماتية. ويشتمل الفصل الثاني على 
مجموعة وجهات نظر في مفهوم اإلعالم اجلديد، وتطور وسائله في سياقات تاريخية وتكنولوجية مختلفة، 
ويتناول الفصل الثالث الكمبيوتر باعتباره األداة الرئيسية لإلعالم اجلديد. ويستعرض الفصل الرابع شبكة 
»اإلنترنت« كمستحدث إعالمي واتصالي جديد باعتبارها النقلة الكبرى في املستحدثات اإلعالمية التي نقلت 
احلياة اإلنسانية مبا فيها اإلعالم إلى أفق غير مسبوق وأنتجت أنواعاً من التطبيقات اإلعالمية التي لم تتبلور 
خصائصها النهائية بعد. وفي الفصل اخلامس استعراض لشبكة »الويب« باعتبارها موئل النقلة الكبرى في التطور اإلعالمي وتطبيقاته غير املسبوقة. والفصل 
السادس مخصص وفقاً ل�»ميدل إيست« لالنتقال من التماُثلية إلى الرقمية كتطور تكنولوجي له تداعيات كبيرة مكنت من تقارب وتزاوج التطبيقات التكنولوجية 

لإلعالم واالتصال. وفي السابع يستعرض الكتاب تطبيقات الوسائط املتعددة.
والفصل الثامن يوضح اجلوانب املتعلقة بالواقع االفتراضي كأحد أدوات التعبير عن اإلعالم اجلديد، وفي التاسع أسس صحافة »اإلنترنت« وأنواعها، وفي العاشر 
صحافة املواطن وتطبيقات املصادر املفتوحة، وفي احلادي عشر التطبيقات الصوتية واإلذاعية اجلديدة. ويتناول الكتاب في الفصل الثاني عشر التطبيقات التلفزيونية 
والسينمائية اجلديدة كالتلفزيون الرقمي، والتلفزيون عالي الوضوح، والتلفزيون التفاعلي، وتلفزيون بروتوكول اإلنترنت، والتلفزيون عبر الهواتف احملمولة، والفيديو 
الرقمي التفاعلي. وفي الفصل الثالث عشر يقف الكتاب على التطبيقات اإلعالمية في الهاتف املتحرك. وفي الرابع عشر نظم وتطبيقات اإلعالن والترويج في شبكة 
اإلنترنت وفي الفصل اخلامس عشر التصوير الرقمي باعتباره أحد األسس الرئيسية التي يعتمد عليها اإلعالم اجلديد. وفي السادس عشر يقف الكتاب بحسب »ميدل 

إيست« عند تطبيقات النشر اإللكتروني وجتهيز الطباعة، وفي الفصل السابع عشر األسس العامة للكتاب اإللكتروني واملكتبة اإللكترونية. 

اإلعالم الجديد.. المفاهيم والوسائل والتطبيقات
تاأليف: الدكتور عبا�ش م�صطفى �صادق

الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع-عمان، 2009 - الطبعة األولى 472 صفحة.

يشتمل الكتاب على مصطلح السيرة الذاتية، وتوصيفات املعاصرين لها، واألنواع التي تلتبس معها، ثم 
ميعن في مفهوم السيرة الذاتية، وما فيها من احلقيقة واخليال، والصدق لدى كاتب السيرة الذاتية املسلم، 

ثم محاسبة النفس وعتابها. 
الذاتية  السيرة  لفن  إلى تصور منضبط  الوصول  إلى محاولة  مؤلفه  له  الكتاب حسبما رسم  ويهدف 
واقتراح توصيف يضيء املمارسة النقدية ويكون فاعالً جتاه األنواع امللتبسة بالسيرة الذاتية.. كما يهدف 

إلى معاجلة بعض املفاهيم املرتبطة بفن السيرة عموماً وفن السيرة الذاتية خصوصاً. 
ويوضح املؤلف في كتابه أن لفظة السيرة أقدم استعماالً في التراث العربي من كلمة الترجمة أو التراجم، 
من حيث مدلولها في تتبع حياة شخص من األشخاص وأحواله، فاملعاجم العربية القدمية تغفل استعمال 

كلمة ترجمة للداللة على التأريخ للحياة ولكن املعاجم املعاصرة تستخدمها بهذا املعنى.
وقال املؤلف عن األنواع التي تلتبس بالسيرة الذاتية: هناك أنواع تلتبس بالسيرة الذاتية في استعماالت 
كثير من الباحثني، مما جعلها إشكالية في سبيل التوصل إلى وصف دقيق متفق عليه للسيرة الذاتية؛ إذ 
يظهر اخللط الواسع في استعمالها بصفتها مصطلحات تتناوب في داللة بعضها على بعض، أو في الداللة 
على فن السيرة الذاتية أيضاً، وُتشكل هذه األنواع األدبية سبباً مباشراً الضطراب التصور في كثير من 
الدراسات املعاصرة وعائقاً دون اكتماله ودقته. ويحاول الباحث أن يشير إلى متيز كل نوع وينبه إلى بعض 

الفوارق اجلوهرية بينها.

في كتابه »فيزياء املستقبل« ُيقدم املؤلف ميتشيو كاكو وهو أحد ُكتّاب صحيفة نيويورك تاميز ومؤلف الكتاب 
األكثر مبيعاً في األسواق »فيزياء املستحيل« رؤية مثيرة للبهجة واالستفزاز والدهشة للقرن املقبل معتمداً في 

ذلك على مقابالت أجراها مع ثالثمائة من مشاهير علماء العالم الذين ارتبطت جتاربهم في املختبرات باملستقبل.
»الطب  ومنها:  يوم  كل  في  كبيراً  تطوراً  تشهد  التزال  التي  العلمية  املجاالت  من  العديد  الكتاب  تضمن  وقد 

والكومبيوتر« و»تكنولوجيا النانو« و»الذكاء االصطناعي« و»إنتاج الطاقة واملالحة الفضائية«.
ووفقاً لتوقعات الكتاب فإن العالم سيشهد بحلول العام 2100 عمليات حتكم بأجهزة الكومبيوتر باستخدام 
أجهزة استشعار دقيقة في الدماغ، كذلك ستكون هنالك عدسات اتصال ذات عالقة باإلنترنت، والتي ستسمح لنا 
بالدخول إلى قاعدة معلومات العالم أو احلصول على أية صورة نريدها بلمح البصر. وفي ذلك الوقت ستتحرك 
السيارات ذاتياً وميكنها في ظروف ُمعينة أن تطير على وسادة من هواء في مجاالت مغناطيسية ذات قوة عالية. 
كما أن املاليني من أجهزة استشعار احلمض النووي وجزئيات »النانو« التي تتحرك في خاليا الدم ستقوم بإجراء 
عملية مسح صامتة ألجسادنا فور تلقي اإلشارة األولى باإلصابة باملرض. ويتحدث الكتاب عن النتائج املرتقبة من 

التطور السريع في األبحاث العلمية، والذي ستساعد على إبطاء عملية الشيخوخة.
وفي الفضاء سيتم استخدام سفن جديدة بعضها بحجم اإلبرة تعمل بالدفع الليزري، حيث ستكون قادرة على 
أن حتل محل الصواريخ الكيميائية الباهظة الثمن. كما أن التطور في تكنولوجيا النانو قد يؤدي إلى اختراع مصعد 
فضائي سيعمل مبجرد الضغط على زر ُمعني إلى دفع الناس ألميال بعيداً عن الغالف األرضي. ويرى املؤلف أن 
هذه االكتشافات املذهلة ُتشكِّل فقط قمة جبل اجلليد، فهنالك الروبوت اململوء بالعواطف املشابهة للعاطفة اإلنسانية 

كذلك الرؤية بواسطة أشعة إكس والقدرة على ابتكار أشكال جديدة من احلياة.

السيرة الذاتية.. مقاربة الحد والمفهوم
تاأليف: اأحمد علي اآل مريع 

الناشر: سلسلة كتاب املجلة العربية، الرياض، سبتمبر2011، الطبعة األولى 175صفحة.

فيزياء المستقبل 
تاأليف: ميت�صيو كاكو 

الناشر: دابل داي - مارس 2011، : 416 صفحة. 

قراءات
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طارق ال�صناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

اإلعالمي الكبار »وجدي احلكيم« والكاتب »مفيد فوزي« وامللحن »حلمي بكر« دائماً ما الثالثي 
يعود إليهم اإلعالم املصري والعربي كلما عّن له شيء بخصوص »عبد احلليم« أو زمن 
اتفاق غير مكتوب، شروطه  الثالثة  أن نطلق عليه، وكان بني  الفن اجلميل كما تعودنا 

تقتضي من كل منهم أال يكّذب اآلخر مهما أشتط في املعلومات التي يصدرها للناس! 
وأغلب ما يقوله هؤالء هو من باب احلكاية املمكنة احلدوث ولكنها ليست بالضرورة التي حدثت.. 

»عبد احلليم« رحل قبل نحو 35 عاماً وكان الثالثة دون األربعني من العمر، اقتربوا من »عبد احلليم« بقدر ما ولكن 
بالتأكيد ليس إلى درجة أن يصبحوا هم األقرب إليه. 

»مفيد« مثالً دائم احلديث عن زواج مت بني »سعاد حسني« و»عبد احلليم« صدق عليه »وجدي«، وكل ما يذكره 
»وجدي« عن »حليم« يؤكده »مفيد« على الرغم من أن املوسيقار الكبير الراحل »كمال الطويل«، وكان األقرب لعبد 
احلليم قال لي إن: »ما بني عبد احلليم وسعاد قصة حب عميقة، ولكنها لم تتوج عند املأذون«، وعلى الرغم من ذلك 

ال أحد منهم يراجع اآلخر في أي معلومة.
مع »وردة« ومبجرد رحيلها اختلف األمر، »وجدي« اعتبرها ملكية خاصة ومنطقة نفوذ ال يجوز أن ينازعه عليها 
أحد، وبالفعل اقتربت »وردة« أكثر من »وجدي«، وكانت عالقتها سطحية مع كل من »مفيد« و»حلمي بكر«، واألخير 
غضبت منه كثيراً، وهو أيضاً كان عنيفاً معها عندما أصدرت آخر أشرطتها الغنائية »اللي ضاع من عمري«، كما 

هاجمها »حلمي« في اإلعالم بضراوة، وطالبها بأن تعود للغناء من تلحني الكبار. 
وبالطبع »حلمي« كان لديه إحساس باملرارة من »وردة«، فهو من املمكن أن يتفهم مثالً أن »نانسي« أو »أليسا« أو 
»شيرين« ال يتعاملن معه فهو من جيل آخر، ولكنه كان ينتظر من »وردة« موقفاً مغايراً على الرغم من أن »وردة« 
في العشرين عاماً األخيرة من عمرها كانت ال تلتقي فنياً إال مع أحلان وكلمات أبناء جيل الشباب، وابتعدت متاماً عن 

جيل الكبار ألنها أرادت أن تقدم أغنيات حتمل إيقاع العصر.
بينما »حلمي بكر« ال يريد أن يترك الفرصة متر بدون أن يضع بصمته ولهذا قال: إن »محمد املوجي« طلب الزواج 

من »وردة« في بيتها وهو في حالة غير طبيعية،وأن »وردة« طلبت من »حلمي« التدخل إلنقاذها. 
وأتذكر أنني أجريت حواراً مع »محمد املوجي« قبل 30 عاماً عندما كانت »وردة« متزوجة من »بليغ حمدي«، وكان 

التعاون الفني بني »املوجي« و»وردة« متوقفاً، وسألته متى تلحن لوردة؟ فقال لي ملا تطلق »بليغ«!
و»املوجي« كان سريع االنفعال العاطفي، وسبق له أن تزوج أكثر من مطربة مثل: »أحالم« و»سعاد مكاوي« 
و»أميرة سالم« في مراحل متعددة من حياته، وال أستبعد أن يكون بالفعل قد طلب الزواج من »وردة«.. ولكن ليس 
كل ما يحدث يقال، فهل استعانت »وردة« بحلمي إلخراج »املوجي« من بيتها؟ أشك في ذلك ألن »املوجي« لم يكن 

صديقاً حللمي كما أن الفارق الزمني بينهما ال يسمح له بالتدخل. 
»مفيد فوزي« يؤكد في حوار آخر زواج الكاتب الصحفي "عصام بصيلة من »وردة«، وأنه طلقها عندما اكتشف 
أنها تطيل في املكاملات التليفونية مع »بليغ حمدي«. كانت »وردة« طوال حياتها ال تسمح ألحد بأن يتطرق باحلوار 

إلى تلك املنطقة الشائكة، فلماذا سمح »مفيد فوزي« لنفسه أن يدخل في املمنوع مبجرد رحيل »وردة«؟!
الذي تصدى لكي يكشف زيف ما أعلنوه هو »وجدي احلكيم«، وتعمد أن يطل في أكثر من قناة فضائية لينفي 

احلكايتني.
هل كل ما ُيعرف يقال وهل يجوز أن يسارع البعض بنشر كل ما يتردد أو يشاع عن فنان اقترب منه، وعرف 

بعضاً من أسراره، ويعتبر أن الرحيل فرصة لكي يذيع كل ما لديه من أخبار أو شائعات عن هذا الفنان؟
الكل يعرف أنه لم يكن مسموحاً ألحد أن يتخطى تلك اخلطوط احلمراء في أي حوار مع »وردة«، ولم يكن يجرؤ 

أي منهما على أن يعلن ذلك و»وردة« على قيد احلياة.. ولكنها الدنيا!!

»وردة« وغدر األصدقاء

شيء
في
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       رحلة إلى
الجزيرة المسحورة

اإعداد: حممد ح�صن احلربي

أمريكا اجلنوبية  أو  الالتينية  أمريكا  إلى  السفر 
يرتبط لدى أغلبنا دائماً بالتعب، وهذه معلومة ليست 
دقيقة، إذ لو فكر أحدنا مبصدر التعب لوجده أنه 
املصدر نفسه الذي ميكن تطبيقه على بلدان كثيرة 
يسافر  منا  فالكثير  مثالً،  الشمالية  كأمريكا  بعيدة 
وكاليفورنيا  الشرق،  في  ونيويورك  واشنطن  إلى 
بصعوبة  يفكر  وال  األمريكي،  الغرب  في  وسياتل 
الرحلة، لكن حينما يتعلق األمر بالسفر إلى أمريكا 
اجلنوبية، كوبا وتشيلي وفنزويال والبرازيل، يتبادر 
والرحلة  بعيدة  »أوه..ب��الد  الفور  على  ذهنه  إلى 
متعبة«. من دون أن يسأل نفسه »هل جربت.. هل 

سألت أحداً سبق له السفر إلى هناك ؟«.
اليوم، ليس هنالك صعوبة في الوصول إلى أبعد 
نقطة في الكرة األرضية. يحدث أال تتوافر رحالت 
مباشرة على طيران جيد ومريح، كطيران »االحتاد« 
بقليل  يستطيع  الرغبة  لديه  من  لكن  و»اإلمارات«، 

من التخطيط والتدبير الوصول إلى البلد املنشود.
هي مقدمة أحببت أن تكون حافزاً يدفع القارئ 
الترحال  همة  ويشحذ  الكسل  على  االنتفاض  إلى 
»وللهو  للمتنبي  الشعر  من  مشهوراً  بيتاً  متذكراً 
آوانه متر كأنها ُقبلٌ يوّدعها حبيبٌ راحُل«.. احلياة 
قصيرة فأجعلها ممتعة بالتعرف على مباهج الدنيا 

اجلميلة!

اجلزيرة امل�سحورة

سموها  »مسحورة«  جزيرة  عن  اليوم  نتحدث 

سياحة
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ينظر شعبها  التي  أو »اجلزيرة  الشمس«  »جزيرة 
إلى السماء«.. ما أطول هذا االسم. لكن االسم الذي 
هو  الفصح«،  و»يوم  الفصح«.  »جزيرة  هو  اعتمد 
عيد معروف لدى األخوة املسيحيني، يصومون قبله 
ويفطرون فيه. ملاذا سميت بالفصح؟ ألن مكتشفها  
الهولندي »جاكوب روجني« وصلها مع شروق يوم 
الفصح من عام 1722، فلم يفكر بغير ما هو فيه 
من وقت فأطلقه عليها لتكون »جزيرة الفصح«.. ما 
قصة هذه اجلزيرة التي اعتبرتها اليونسكو »جزيرة 
التراث الثقافي العاملي«.. ومباذا اشتهرت.. وعن أي 

طريق ميكن الوصول إليها؟ 
بداية،  تشيلي  بجمهورية  التفكير  عليك 
»جزيرة  لكون  اجلميلة،  »سانتياغو«  وعاصمتها 
أكبر  وهو  الهادي،  احمليط  في  لها  تابعة  الفصح« 
 166 مساحته  األرض  وجه  على  مائي  مسطح 
أمريكا  بلدان  إحدى  وتشيلي  مربع.  كم  مليون 
الالتينية – اجلنوبية ويبلغ عدد التشيليني من أصل 

عربي حوالي املليون. 
من األمور الالفتة في هذه اجلزيرة أن الشمس 
الوقت  في  وتغيب  8 صباحاً  الساعة  فيها  تشرق 
نفسه، الساعة 8 مساًء. ملاذا ؟ ال أحد يدري، رمبا 
املسألة لها عالقة بخطوط العرض والطول وتبدل 
الفصول وفروقات الوقت بينها. فيما احلرارة شبه 
21 درجة ال تزيد وال تنقص.   – مستقرة بني 17 
جزيرة  تكون  ألن  تؤهلها  ال  كهذه  أم��ور  لكن 
مسحورة كما أسلفت، هنالك الكثير من املعلومات..
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سياحة

الكارثة .. القيامة

ولها  مربعاً،  كم   122 مساحتها  اجلزيرة  هذه 
ساحل طويل جداً، يبلغ 187 إلى 197كم. ملاذا ذكر 
الساحل والتركيز عليه؟ ألنك ستفاجأ أنه يوجد عليه 
الواحد 50 طناً وطوله 13 متراً،  900 متثال وزن 
وبني التمثال واآلخر مسافة أمتار فقط. بعض تلك 
التماثيل طاله اخلراب بفعل عوامل الطبيعة، بعضها 
دفن إلى حد النصف في رمال الشاطئ. والتماثيل 
بعد  البحر.  إلى  وظهورها  اجلزيرة  إلى  وجوهها 
التفتيش عن احلكمة من هذه التماثيل التي تسمى 
اجلملة  هذه  وجدت  إليه،  ترمز  ما  وإلى  »مواي«، 
»إنها ترمز إلى متجيد األجداد واألسالف كضرب 
من ضروب الوفاء«، وبعضهم ذكر أنها ترمز إلى 
الرواية ضعيفة ولم  قادتهم ورؤسائهم، لكن هذه 

تتواتر كثيراً في املصادر.
التماثيل  لك  تتراءى  البحر،  جهة  من  الليل  في 
من  الساحل  يحرسون  جنود  أو  أشباح،  كأنها 
البحر.   – املاء  جهة  من  جاءوا  طاملا  الذين  الغرباء 
ستينيات  في  رهيبة  كارثة  اجلزيرة  أصابت  لكن 
التماثيل،  في  العمل  فتوقف  عشر،  السابع  القرن 
عنها،  حياً  بقي  من  ورح��ل  فجأة  أهلها  واختفى 
ويعزو العلماء هذا احلدث إلى األمراض الفتاكة التي 
حملها املستعمرون االوروبيون معهم وإلى جتارة 
العبيد ما أدى على ما يبدو إلى »انقراض« سكانها 
األصليني، ولذلك عندما تتحدث مع الفرنسيني عنها 
يسمونها جزيرة »القيامة«، نسبة إلى الكارثة التي 

كانت أشبه ما تكون بالقيامة!
أغلب  إن  بل  اإلسبانية،  للجزيرة  الرسمية  اللغة 
بلدان أمريكا الالتينية تتحدثها، والسبب أن إسبانيا 
احتلت تلك البلدان في القرن السادس عشر وخلفت 
تراثاً متنوعاً من ضمنه اللغة اإلسبانية. لذلك فقد 
جتد صعوبة في التعامل مع السكان، لكن بساطتهم 
الدائمة، واالبتسامة التي ال تفارق وجوههم جتعلك 

كثرة  ذلك  على  يساعدك  معم.  التفاهم  على  قادراً 
شعور  يغمرك  العالم.  بقاع  مختلف  من  السياح 
مأهولة  »جزيرة  تطأ  أنك  تعلم  عندما  فعالً  غريب 
حيث  اإلطالق،  على  العالم«  في  عزلة  األكثر  هي 
على  مأهولة  جزيرة  أبعد  إنها  اجلغرافيون  يقول 

سطح األرض!

خيول برية واأبقار

وتعدُّ اجلزيرة سياحية بامتياز، ويكفي اعتراف 
إلى  العاملي«،  الثقافي  للتراث  »جزيرًة  بها  العالم 
جانب االعتياش على السياحة، فإن اجلزيرة تشتهر 
بأنواع الصوف احليواني وجودته إلى حد تصديره 
أن  الصوف هذا يجعلك متأكداً  إلى اخلارج. وأمر 
هنالك حيوانات داجنة تعيش في هذه اجلزيرة. لكن 
البرية الوحشية  املفاجأة هي وجود مئات اخليول 
أنها  وحتسب  املنطقة  هذه  في  املعسوفة«  »غير 
ليست مملوكة ألحد..!. وبعضها ال يخلو من تناسق 
وجمال. إضافة إلى ذلك تفاجأ أيضاً بقطعان كبيرة 
من األبقار »املفلوته«، هكذا تعيش في الفالة دومنا 
عناية أو رعاية من أحد.. املنظر مذهل حقاً، لكن له 

جانب مخيف.

رمبا  التي  السائبة  الكالب  من  »قطعان«  هنالك 
يخشى  بالفطرة  اإلنسان  لكن  مؤذية،  غير  تكون 
وميكن  مختلفة،  بألوان  ك��الب  منها.  االق��ت��راب 
القول إن هنالك مزرعة أو مزارع خاصة بالكالب، 
هذه  كل  املهول؟  الشكل  بهذا  تكاثرت  كيف  وإالّ 
احليوانات متروكة هكذا من دون مضايقة من أحد، 
يتوقفون  الذين ال  السياح  السكان، وال من  ال من 

عن التصوير. 
وبعد، تعطيك هذه اجلزيرة من انطباعات ومشاعر 
وتأمالت الكثير التي رمبا لم متر يوماً على البال أو 
اخلاطر. تزودك بتبصرات جديدة، تشعر أنك كنت 
تبحث عنها، وحتتاج إليها. يساعدك على االسترخاء 
والرخيصة  والبسيطة  الصغيرة  الفنادق  تلك 
السعر، وكذلك املقاهي واألماكن اخلاصة بالتدليك، 
فاجلزيرة بركانية في األساس وال تخلو من مياه 
معدنية مفيدة للصحة. الطقس منعش إجماالً واجلو 

مطمئن، ال خوف وال قلق، والسكان طيبون.

التذكرة  سعر  نيويورك،   - دبي  ج��واً:   <
درهم إماراتي: 4500 – 5200 

> جواً: نيويورك - سانتياغو، تشيلي، سعر 
التذكرة دوالر أمريكي: 500 – 600 

الفصح، سعر  جزيرة   – سانتياغو  > جواً: 
التذكرة دوالر أمريكي: 175 – 250 

وتخضع  تقريبية  األسعار  هذه  مالحظة: 
في  األسعار  تختلف  حيث  ال��ذروة  ألوق��ات 
عن  السياحية  والدرجة  الشتاء،  عن  الصيف 

درجة األعمال واألولى.

الو�سول اإىل جزيرة الف�سح 

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

إحتفلوا بالروح الرمضانية

في ون تو ون ومتتعوا باإلفطار

الشهيّ مع األهل واألصدقاء .

بـ 131درهم .

عروض مميّزة لكل مناسباتكم

اخلاصة.

 02 4952 000

أكملوا الليّلة مع سحور
حسب الطلب على

أنغام برنامج فني مميّز.

للحجز يرجى األتصال على

Subject to 10% service charge and 6 % tourism fee. األسعار خاضعة  10 ٪ ضريبة خدمة و 6 ٪ رسوم سياحية.

Celebrate the spirit of
Ramadan at onetoone
hotel, the village & enjoy 
an authentic Iftar with 
family & friends for AED 131.

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



95العدد 500 أغسطس 942012 العدد 500 أغسطس 2012

من هنا وهناك

الفنانة األمريكية كريستني ريتر خالل حضورها إلحدى الفعاليات االجتماعية في »ديترويت«. )جيتي(

بائع حلويات سوري يعرض بضاعته في أحد اسواق حي امليدان الدمشقي العريق مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك. )جيتي(

التي ضربتها اسوأ موجة جفاف منذ عقود. )جيتي(واحدة من املزارع في واليات الغرب األوسط في الواليات املتحدة 

مظليون يشاركون في احتفاالت عيد اجليش بعروض 
متميزة في مدينة تشي آن الصينية. )جيتي(

طفل يتعرف 
على تراث 

الدولة خالل 
فعالية »يوم 

أبوظبي«الذي 
نظمته هيئة 

أبوظبي 
للسياحة 
والثقافة 

بقرية سباق 
فولفو 

للمحيطات 
في مدينة 
»جالواي« 
اإليرلندية. 

)وام(

زائر ملهرجان »ليوا للرطب« في إمارة أبوظبي الذي أصبح موعداً سنوياً 
لعشاق التراث واألصالة وللمحتفني بخير أرض أبوظبي ورطبها. )من املصدر(

سلحفاة من نوع منقار الصقر مشمولة مبشروع احملافظة على السالحف 
البحرية جلمعية اإلمارات للحياة الفطرية بدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي. 

)وام(

 دورية مسلحة للشرطة متارس مهامها بالقرب من القرية األوملبية شرقي لندن. )جيتي(



تعادل  بكميات ضخمة  مياه  على  يحتوي  القمر 
الكميات املوجودة على األرض، هذا ما أعلنه فريق 
املتحدة،  الواليات  في  »ب��راون«  جامعة  من  علمي 
الذي كشف عن معلومات تؤكد فرضية وجود مياه 
على سطح القمر، إذ أشار هذا الفريق إلى أن املياه 
القمر تعادل كمية  املوجودة في بعض األماكن في 
املياه املوجودة في بعض األماكن من األرض، خاصة 

في الطبقات اخلارجية املعروفة بالقشرة.
األماكن على  أن بعض  العلمي  الفريق  واكتشف 
الصخور  من  صغيرة  كريات  فيها  القمر  سطح 
عن  الناجتة  الزجاجية  البلورات  داخل  محصورة 
البراكني األخيرة في فترة نشوء القمر، والتي كشفت 
عن أن نسبة املياه السائلة املوجودة فيها تفوق نسبة 
املياه التي أشارت إليها دراسة سابقة بحوالي 100 

مرة.
املواد  على  أجريت  التي  السابقة  ال��دراس��ات 
والتي  البركانية،  الزجاجية  وامل��واد  املتطايرة 
األستاذ  س��ال«  »ألبرتو  البروفيسور  أج��راه��ا 
املشارك في قسم اجليولوجيا في جامعة »براون« 
اعتمدت   2008 سنة  »نيتشر«  مجلة  في  ونشرها 
جلبتها  التي  القمرية  العينات  دراسة  نتائج  على 
بني  ما  »أبولو«  األمريكية  الفضاء  مركبة  سلسلة 
وجود  إلى  أشارت  والتي   ،1970-1960 األعوام 

كمية من املياه في الصخور القمرية.
وقد أكد البروفيسور »سال« في بحثه أن العلماء 
وجود  حول  السابقة  الدراسة  في  متشككني  كانوا 
بفضل  لكن  للقمر،  اجليولوجية  الطبقات  في  املياه 
هذه الدراسة أصبح هو ورفاقه على يقني بأن املياه 

موجودة فعالً في القمر.
ثوماس  ويدعى  سال  البروفيسور  طالب  أحد 
وينريتش أجرى بعض الدراسات والتحاليل اجلادة 
تتعلق باملياه القمرية من خالل دراسة عملية الصهر 
وهي  القمرية،  البراكني  ث��وران  بفعل  نتجت  التي 
في  إبرة  عن  البحث  تشبه  وشاقة،  دقيقة  دراس��ة 

كومة قش.

وكانت النيازك واألرض والكواكب األخرى داخل 
نسبياً  قليلة  كميات  على  الشمسي حتتوي  النظام 
لم تكن وفيرة  والتي  والعناصر األخرى،  املاء  من 
ل الكواكب. في النظام الشمسي الداخلي خالل تشكُّ
عالم اجليولوجيا الكيميائية أيك هاوري املختص 
جامعة  من  وحتليلها  الصخور  كيمياء  دراسة  في 
»كارنيجي« في واشنطن يوضح أن املاء يلعب دوراً 
مهماً في تشكيل أسطح الكواكب السيارة وسلوك 
أنه  مضيفاً  فيها،  اجليولوجية  والطبقات  قشرتها 
التي  تلك  غير  أخرى  عينات  عن  البحث  يفترض 
جنمت عن االنصهارات البركانية، ومن خارج القمر 
األرض  إلى  الشمسية وجلبها  املجموعة  في  أيضاً 

لدراستها بشكل أفضل وأكثر دقة.
جيمس  البروفيسور  العلمي  الفريق  عضو  أما 
أكد  فقد  وسترن«  »كيس  جامعة  من  أورمان  ڤان 
في  أسهمت  والبلورات  البركانية  البقايا  معظم  أن 
منع هروب املاء واملواد املتطايرة األخرى عند فترة 
القمرية، وهذا يقدم صورة جيدة  البراكني  انفجار 
عن كمية املياه في املناطق الداخلية من القمر، وما 
أكده أيضاً عدد من العلماء الذين أجروا اختبارات 
على كريات من الصخر املصهور احملفوظة داخل 

البلور على سطح القمر.
من  »ناسا«  األمريكية  والطيران  الفضاء  وكالة 
جهتها أكدت على وجود مستمر للجليد في مناطق 
ُمعتمة قرب فوهات النيازك القمرية، كما أن معظم 
املُذنبات  العلماء أعربوا عن اعتقادهم بأن تأثيرات 

تؤدي إلى توفير كميات ضخمة من املياه.
إال أن الدراسة التي أعدَّها هاوري تؤيد فكرة أن 
جزءاً من املياه املوجودة في القمر هي في األصل 
مؤثرات  عن  ناجمة  وليست  مكوناته،  من  جزء 

خارجية.
ومن الواضح أن توفر املياه وبكميات كبيرة في 
تقييم نظرية  إعادة  القمر سيعمل على دعم عملية 
تكوين القمر وسبر أغوار كانت خافية في السابق.

اجليولوجيا  علماء  ل��دى  ك��ان  املاضي،  وف��ي 

والفضاء اعتقاد بأن املاء يصعب أن يوجد في احلالة 
السائلة على سطح القمر، إضافة إلى أن بخار املاء 
وفقاً لعمليات الرصد واملتابعة واالختبارات املتنوعة 
الضوئي  اإلنحالل  لعملية  يتعرض وبشكل سريع 
بسبب أشعة الشمس الذي يؤدي إلى ضياعه في 

الفضاء.
إال أن الدراسات والتجارب التي أجريت مؤخراً 
ضمن  جليد  بشكل  موجود  املاء  أن  إلى  أش��ارت 
بتفاعل  ينتج  أنه  إلى  إضافة  النيزكية،  الفوهات 
األوكسجني املوجود في الصخور القمرية الغنية به 
وهذا  الشمسية،  الرياح  الهيدروجني مبساعدة  مع 
املاء املتكون أو القادم مع النيازك ميكن أن يحافظ 
املعتمة،  الفوهات  في  جليدي  بشكل  بقائه  على 
الكومبيوتر  جهاز  بواسطة  احملاكاة  أظهرت  حيث 
ألف  أربعة عشر  مايزيد عن  يتواجد  أن  أنه ميكن 

كيلومتر مربع من اجلليد في تلك املناطق املُظلمة.
ومن املؤشرات األولى على وجود مياه في القمر 
عام  »كيلمنتني«  للمسبار  املزدوج  »الرادار«  جناح 
1994 في اكتشاف بقعة صغيرة من اجلليد قرب 

سطح القمر.
»بروسبيكتور«  القمري  املسبار  جنح  كما 
من  عالية  كميات  وج��ود  حتديد  في   1998 عام 
احلطام  م��ن  األول���ى  األم��ت��ار  ف��ي  الهيدروجني 

الصخري قرب املنطقة القطبية.
وفي حتليل جديد أُجري عام 2008 لعينات من 
الصخور البركانية التي مت إحضارها إلى األرض 
كميات  على  عثر   »15 »أبولو  املركبة  بواسطة 
الصورة  في  وجدت  كما  ضمنها،  املاء  من  قليلة 
املاء  من  كميات   »1 »شاندرايان  للمسبار  الطيفية 
الشمس، وهي  والهيدروكسيل منعكسة في ضوء 
داللة على وجود كميات كبيرة من املاء، حيث كانت 
كميات املياه في األشعة تصل إلى جزيء في األلف 
مليون، وبعد بضعة أسابيع مت اكتشاف كميات من 
اجلليد في إحدى الفوهات املظلمة بشكل دائم وصل 

تقديرها إلى 100 كيلوجرام.

تكوين  كيفية  حول  دائماً  يثار  تساؤل  وهنالك 
ثالث  خالل  من  عليه  اإلجابة  والذي ميكن  القمر، 

نظريات تتعلق بكل جوانب هذا الكوكب.

النظرية االأوىل )التكثيف والتواأمة(

لهذه النظرية فإن كالً من القمر واألرض  وفقاً 
خضعا لعملية تكثيف في وقت واحد من قبل غيمة 
سدميية أصلية كانت العامل األساسي في تكوين 

النظام الشمسي.
إال أن هذه النظرية وجدت معارضة لها إذ وفقاً 
توأمان  القمر واألرض  لها فإن  املعارضة  للجهات 
هذه  أن  إال  متشابهة،  مكونات  بوجود  يتمتعان 
بحجم  املتعلقة  األمور  تفسير  تستطع  لم  النظرية 

القمر واملدار اخلاص به.

النظرية الثانية )االأ�سر(

وفقاً لهذه النظرية فإن اجلاذبية األرضية أوقعت 
مت  أن  بعد  لألسر  واخضعته  شركها  في  القمر 

تكوينه في مكان ما.
يستبعدون  النظرية  لهذه  املعارضني  أن  إال 
حدوث هذا األمر، فالقمر خالل جتوله في الفضاء 

ومع احتوائه على مكونات مشابهة ملكونات األرض 
املناسب،  الوقت  في  سرعته  من  يبطئ  أن  ميكنه 
بحيث يتفادى وقوعه في شرك اجلاذبية األرضية.

النظرية الثالثة )االن�سطار(

كوكب  بحجم  جسماً  فإن  النظرية  لهذه  وفقاً 
املريخ اصطدم باألرض منذ أربعة مليارات ونصف 
املليار سنة، مما أدى إلى تشكيل القمر من سحابة 

تضم مواد منصهرة وقذفه بعيداً في الفضاء.
حتمل  أنها  ي��رون  النظرية  لهذه  املعارضون 
بعض املنطق، إال أنهم يرون أنه لو حدث هذا األمر 
بالفعل فإن القمر سيفقد ما به من مياه ستتعرض 
للتسخني الشديد، كما أن العثور على املياه في القمر 

يلقي بعض الشكوك على هذه النظرية.
السماوي  اجلرم  هو  القمر  أن  املعروف  ومن 
الوحيد الذي هبط عليه البشر بأقدامهم، وكان ذلك 
الكوكب  هذا  أهمية  تكمن  حيث   ،1969 يوليو  في 
بالنسبة لألرض وقاطنيها في العديد من املجاالت 

مثل: 
> وجود ظاهرتي اخلسوف والكسوف إذ لوال 

القمر الختفتا.

التي  القمرية  الشهرية  التقاومي  معرفة  عدم   <
كان لها فائدة في حتديد مواقيت الزراعة قدمياً.

املالحة  ظروف  الختلفت  القمر  وجود  لوال   <
البحرية قدمياً.

النشاطات  لكل  مجاني  ضوء  مصدر  القمر   <
اإلنسانية واحليوانية ليالً.

> القمر يلعب الدور الرئيسي في ظاهرة عمليات 
املد إلى جانب الدور الذي تلعبه الشمس والكواكب 

األخرى.
الكبيرة  النيازك  من  الكثير  القمر  امتص   <
األرض  إلى  التوجه  من  بدالً  به  اصطدمت  التي 
نشأة  في  ساعد  القمر  أن  كما  بها،  واالصطدام 
صاغ  نيوتن  أن  إلى  إضافة  األرض،  على  احلياة 
نهائياً قانون اجلاذبية العامة نتيجة دراسة حركات 

القمر حول األرض.
>  إن رصد حركات القمر حول األرض كان من 
األقمار  فكرة صنع  إلى  قادت  التي  احملفزات  أهم 

الصناعية حول األرض.
تعالج  جت��ارب  ميدان  اآلن  القمر  أصبح   <
بدراسة  عالقة  ذات  معقدة  عمليات  فيه  وتضبط 

وغزو الفضاء.

مياه قمرية

علوم و تكنولوجيا
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الطبقات ال�صطحية للقمر حتتوي على تكوينات جليدية �صخمة. 

ترجمة: د. ح�صن توفيق
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وصف النبي ] خيام اجلنة بأنها درة مجوفة طولها 
في السماء ثالثون ميالً، عن أبي بكر األشعري عن أبيه 
أن النبي ] قال: اخليمة درة مجوفة طولها في السماء 
يراهم  ال  أهل  للمؤمن  منها  زاوية  كل  في  ميالً،  ثالثون 

اآلخرون.
أما أشجارها العجيبة فهناك الشجرة التي يسير فيها 
الراكب مائة عام و هي الشجرة التي قال فيها رب العباد: 
هريرة  أبي  فعن  النبي ]،  فسره  وقد  ُدوٍد«،  ْ ممَّ »َوِظلٍّ 
رضي الله عنه، قال قال رسول الله ]: »إن في اجلنة 
شجرة الراكب في ظلها مائة عام ال يقطعها« واقرأوا إن 
ُدوٍد« وعن سهل بن سعد عن رسول الله  ْ شئتم: »َوِظلٍّ ممَّ
] قال: إن في اجلنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 

عام ال يقطعها.
سدرة املنتهى: قال تعالى: »َولََقْد َرآُه َنْزلًَة أُْخَرى * ِعنَد 
ْدَرَة َما  ِسْدَرِة امْلُنْتََهى * ِعنَدَها َجنَُّة امْلَأَْوى * إِْذ َيْغَشى السِّ
َيْغَشى * َما َزاَغ الْبََصُر َوَما َطَغى * لََقْد َرأَى ِمْن آَياِت َربِِّه 

الُْكبَْرى« )النجم، اآليات : 13 � 18(.
نُضوٍد *  َوَطلٍْح مَّ ْخُضوٍد *  وقال تعالى: »ِفي ِسْدٍر مَّ
ُدوٍد« )الواقعة، اآليات : 28 � 30(، فذكر في هذه  ْ َوِظلٍّ ممَّ
اآليات ثالثة أنواع من األشجار منها السدر، وفي قوله: 
ْخُضوٍد« مخضود أي منزوع الشوك، وورد  »ِفي ِسْدٍر مَّ
عن ابن عباس وغيره أنه قال: هو املوقر بالثمر، أي املليء 
بالثمر، والظاهر أن املراد هذا وهذا، فإن سدر الدنيا كثير 
الشوك قليل الثمر، وفي اآلخرة العكس من هذا، فيه الثمر 

الكثير الذي قد أثقل أصله.
تسمى  شجرة  اجلنة  أشجار  وم��ن  طوبى:  شجرة 
»طوبى« وهي كما تبني من وصفها شجرة عظيمة تصنع 
ثياب أهل اجلنة، فعن أبي سعيد اخلدري � رضي الله عنه � 
عن رسول الله ] أن رجالً قال له: يا رسول الله، طوبى 
ملن رآك وآمن بك، قال: طوبى ملن رآني وآمن بي، ثم طوبى 
ثم طوبى ثم طوبى ملن آمن بي ولم يرني. وقال له رجل: 
وما طوبى؟ قال: شجرة في اجلنة، مسيرة مائة عام، ثياب 

أهل اجلنة تخرج من أكمامها.
وجميع أشجار اجلنة لها ظل ظليل،، كما قال سبحانه: 
ِري  اِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت جَتْ احِلَ »َوالَِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ
َرةٌ  َطهَّ تَِها األَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها أََبًدا لَُّهْم ِفيَها أَْزَواجٌ مُّ ِمن حَتْ
يكثر  واملؤمن   ،)57 آية:  )النساء،  َظلِيالً«  ِظ�الًّ  َوُنْدِخلُُهْم 
الله  سبحان  ذكر  من  باإلكثار  اجلنة  أشجار  من  حظه 
واحلمد لله وال إله إال الله والله أكبر، قال رسول الله ]: 
»لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك 
أن اجلنة أرض طيبة التربة، عذبة املاء، وأنها قيعان وأن 
غرسها سبحان الله واحلمد لله وال إله إال الله والله أكبر.

وسيقان أشجار اجلنة من ذهب، قال رسول الله ]: 
»ما في اجلنة شجرة إال وساقها من ذهب«.

فاجلنة خالدة ال تفنى وال تبيد، وأنواع نعيمها دائمة ال 
تنقطع وال متنع، وأهلها فيها خالدون، ال يرحلون عنها وال 

يظعنون، وال يبيدون وال ميوتون.

اِت َسنُْدِخلُُهْم  احِلَ قال تعالى: »َوالَِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ
تَِها األَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها أََبًدا، َوْعَد اللِّه  ِري ِمن حَتْ َجنَّاٍت جَتْ

َحّقًا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللِّه ِقيالً« )النساء، آية : 122(.
اِت  احِلَ الصَّ َوَعِملُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  إِنَّ   « وجل:  عز  وقال 
َكاَنْت لَُهْم َجنَّاُت الِْفْرَدْوِس ُنُزاًل * َخالِِديَن ِفيَها اَل َيبُْغوَن 

َعنَْها ِحَواًل« )الكهف، آية : 107 � 108(.
َجنَّاٍت  ِفي  أَِمنٍي*  َمَقاٍم  ِفي  امْلُتَِّقنَي  »إِنَّ  وقال سبحانه: 
تََقاِبلنَِي * َكَذلَِك  َوُعيُوٍن * َيلْبَُسوَن ِمن ُسنُدٍس َواْستَبَْرٍق مُّ
ْجنَاُهم ِبُحوٍر ِعنٍي * َيْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِّ َفاِكَهٍة آِمننَِي * اَل  َوَزوَّ
ِحيِم  َيُذوُقوَن ِفيَها امْلَْوَت إاِلَّ امْلَْوَتَة اأْلُولَى َوَوَقاُهْم َعَذاَب اجْلَ
بَِّك َذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم« )سورة الدخان،  ن رَّ * َفْضاًل مِّ

اآليات: 51 � 57(.
�� قال تعالى: »  أما درجات اجلنة فحدث وال حرج : 
اِت َفأُْولَئَِك لَُهُم الدََّرَجاُت  احِلَ َوَمْن َيأِْتِه ُمْؤِمنًا َقْد َعِمَل الصَّ

الُْعلَى« )سورة طه، آية: 75(.
الله  وأولياء  عظيماً  تفاضالً  متفاضلة  درجات  واجلنة 

املتقون في تلك الدرجات بحسب إميانهم وتقواهم.
لَُه  لْنَا  َعجَّ الَْعاِجلََة  ُيِريُد  َكاَن  ن  »مَّ وتعالى:  تبارك  قال 
ِريُد ُثمَّ َجَعلْنَا لَُه َجَهنََّم َيْصالَها َمْذُموًما  ِفيَها َما َنَشاء مِلَن نُّ
ْدُحوًرا * َوَمْن أََراَد اآلِخَرَة َوَسَعى لََها َسْعيََها َوُهَو ُمْؤِمنٌ  مَّ
ِدُّ َه�ُؤالء َوَه�ُؤالء  ْشُكوًرا * ُكالًّ منُّ َفأُولَئَِك َكاَن َسْعيُُهم مَّ
ِمْن َعَطاء َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاء َربَِّك َمْحُظوًرا * انُظْر َكيَْف 
أَْكبَُر َدَرَجاٍت َوأَْكبَُر  لْنَا َبْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض َولآَلِخَرُة  َفضَّ
الله  فبني   ،)21  �  18 اآليات:  اإلسراء،  )سورة  َتْفِضيالً« 
سبحانه وتعالى أنه ميد من يريد الدنيا ومن يريد اآلخرة 
من عطائه، وأن عطاءه ما كان محظوراً من بر وال فاجر، 
لْنَا َبْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض َولآَلِخَرُة  ثم قال: »انُظْر َكيَْف َفضَّ
أَْكبَُر َدَرَجاٍت َوأَْكبَُر َتْفِضيالً« )سورة اإلسراء، آية: 21(، 
فبني الله سبحانه أن أهل اآلخرة يتفاضلون فيها أكثر مما 
من  أكبر  اآلخرة  درجات  وأن  الدنيا  في  الناس  يتفاضل 

درجات الدنيا.
عباده  كتفاضل سائر  السالم  عليهم  أنبيائه  وتفاضل 
َعلَى  َبْعَضُهْم  لْنَا  َفضَّ ُسُل  الرُّ »ِتلَْك  تعالى:  قال  املؤمنني، 
َوآَتيْنَا  َدَرَجاٍت  َبْعَضُهْم  َوَرَفَع  اللُّه  َكلََّم  ن  مَّ نُْهم  مِّ َبْعٍض 
ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ الْبَيِّنَاِت َوأَيَّْدَناُه ِبُروِح الُْقُدِس« )البقرة، 

آية: 253(.
مِبَا  َبِصيرٌ  واللُّه  اللِّه  ِعنَد  َدَرَجاتٌ  »ُهْم  تعالى:  وقال 
َيْعَملُوَن« )آل عمران، آية: 163(، وهذه الدرجات تختلف 
وموافقاً  أكثر  اإلنسان  عمل  كان  فكلما  العمل،  باختالف 
للسنة كان أجره أكثر ودرجته في اجلنة أعلى قال تعالى: 
اَل  َوُهْم  أَْعَمالَُهْم  يَُهْم  َولِيَُوفِّ َعِملُوا  ا  َّ ممِّ َدَرَجاتٌ  »َولُِكلٍّ 

ُيْظلَُموَن« )األحقاف، آية: 19(.
وأهل الدرجات العاليات يكونون في نعيم أرقى من الذين 
دونهم فقد ذكر الله أنه أعد للذين يخافون جنتني: »َومِلَْن 
َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنَّتَاِن« )الرحمن، آية: 46(، ووصفهما ثم 
قال: »َوِمن ُدوِنِهَما َجنَّتَاِن« )الرحمن، آية: 62(، أي دون 
تلك اجلنتني في املقام واملرتبة، ومن تأمل صفات اجلنتني 

أهل السعادة )2/2(

ي�صرنا ا�صتقبال ا�صتف�صاراتكم عن اأي اأمٍر من االأمور ال�صرعية، و�صيتوىل االإجابة عنها الدكتور عمر عبد الكايف.

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

• يقوم بع�ض الأطباء وخرباء التجميل بعمليات الرتقيع اجللدي فهل ذلك 
حالل كله اأم بع�ضه حرام؟

1 - نقول وبالله التوفيق إنه لآلدمي مسلماً كان أم غير مسلم حرمة ذاتية،   ••
وتكرمي اآلدمي واحلفاظ على حرمته مقصد من مقاصد الشريعة، لذا فإن عمليات 
الترقيع اجللدي اجلائزة بالشروط املبينة فيما يلي ال تتنافى مع هذا املقصد بل 

حتققه وترّسخه.
2 - اجللد عضو حي ينتقل عليه من حيث النقل ما ينطبق على نقل األعضاء وزرعها 

طبقاً ملا قررته املجامع الفقهية.
3 - عمليات الترقيع اجللدي برقعة من مصدر آدمي رمبا تكون ضرورة شرعية 

تخضع فى أحكامها للشروط العامة للضرورة.
4 - الرقعة اجللدية املأخوذة من مصدر آدمي حي أو ميت أو ذاتية من الشخص ذاته 

لنفسه )كالفخذ مثالً( أو مثليه من آدمي آلدمي طاهرة شرعاً.
5 - يتوقف جواز الترقيع اجللدى برقعة من مصدر آدمي على توافر الشروط التالية:

أ - أن يكون الترقيع اجللدي هو الوسيلة الطبية الوحيده املمكنة لعالج املريض.
ب  - أن ال يسبب نزع اجللد فى حالة التبرع من احلي في ضرر مياثل ضرر 

املتبرع له أو يفوقه.
ج  - أن يبلغ جناح العملية حد غلبة الظن.

د  - أن يكون احلصول على جلد اآلدمي عن غير طريق البيع أو اإلكراه أو التغرير 
وال مانع من بذل املال من قبل احملتاج من أجل احلصول على اجللد الالزم إذا لم 

يجد متبرعاً.
6 - الرقع اجللدية املأخوذة من حيوان طاهر ُمذكَّى حسب الشروط الشرعية مصدر 

يبيحه الشرع.
7 - الرقع اجللدية املأخوذة من حيوان غير مأكول )باستثناء الكلب واخلنزير( 

ى زكاة شرعية. يجوز الترقيع بها إن ُذكِّ
8 - الرقع اجللدية املأخوذة من امليتة أو من حيوان جنس، تكون جنسة ال يجوز 
استخدامها إال عند عدم وجود البديل اجلائز شرعاً وعند الضرورة، شريطة أن 

تكون مؤقتة.
9 - يجوز إنشاء بنك حلفظ اجللد اآلدمي مع مراعاة ما يلى:

أ  - أن يكون البنك بيد الدولة أو هيئة مؤمتنة حتت إشراف الدولة.
ب  - أن يكون االختزان للجلود اآلدمية على قدر احلاجة الواقعية واملتوقعة.

ج  - أن حتترم قطع اجللد التى يتم االستغناء عنها، فتدفن وال ُتلقى فى مصب الفضالت.
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إشراقات إيمانية

قال ر�سول اهلل ] :

»اإن اأهل اجلنة ليرتاءون

اأهل الغرف فوقهم كما 

يرتاَءون الكوكب الدري 

الغابر يف الأفق من امل�سرق

واملغرب لتفا�سل ما بينهما«

اللتني ذكرهما الله آخراً، علم أنهما دون األوليني في 
للمقربني، واألخريات ألصحاب  الفضل، فاألوليات 
اليمني، قال القرطبي: ملا وصف اجلنتني أشار إلى 
َعيْنَاِن  »ِفيِهَما  األوليني:  في  فقال  بينهما،  الفرق 

ِرَياِن« )الرحمن، آية: 50(. جَتْ
اَختَاِن«  َنضَّ َعيْنَاِن  ِفيِهَما   « األُخريني:  وقال في 
ولكنهما  باملاء،  فوارتان  أي   )66  : آية  )الرحمن، 
اجلري،  دون  النضخ  ألن  كاجلاريتني،  ليستا 
وقال في األوليني: »ِفيِهَما ِمن ُكلِّ َفاِكَهٍة َزْوَجاِن« 
)الرحمن، آية : 52( معروف وغريب، رطب ويابس، 
َفاِكَهةٌ  »ِفيِهَما  األخريني:  وفي  يخص،  ولم  فعم 
68(، ولم يقل من   : آية  انٌ« )الرحمن،  َوُرمَّ َوَنْخلٌ 

كل فاكهة زوجان.
وقال في األوليني: » ُمتَِّكئنَِي َعلَى ُفُرٍش َبَطاِئنَُها 

ِمْن اْستَبَْرٍق« )الرحمن، آية: 54( وهو الديباج.
وقال في األخريني: »ُمتَِّكئنَِي َعلَى َرْفَرٍف ُخْضٍر 
والعبقري   ،)76  : آية  )الرحمن،  ِحَساٍن«  َوَعبَْقِريٍّ 
الوشي،  من  أعلى  الديباج  أن  شك  وال  الوشي، 
املعدة  الفرش  أن  شك  وال  اخلبا،  كسر  والرفرف 

لالتكاء فيها أفضل من اخلبا،
وقال في األوليني في صفة احلور العني: »َكأَنَُّهنَّ 

الْيَاُقوُت َوامْلَْرَجاُن« )الرحمن، آية: 58(.
وفي األخريني: »ِفيِهنَّ َخيَْراتٌ ِحَسانٌ« )الرحمن، 

آية: 70(.
وليس كل حسن كحسن الياقوت واملرجان.

وقال في األوليني: »َذَواَتا أَْفنَاٍن« )الرحمن، آية: 
آية:  )الرحمن،  تَاِن«  »ُمْدَهامَّ األخريني:  وفي   ،)48

خضرتهما  شدة  من  كأنهما  خضراوات  أي   )64
األغصان  بكثرة  األول��ي��ني  ووص��ف  س���وداوان، 

واألخريني باخلضرة وحدها.
فقال  اجلنة  درجات   [ الله  رسول  بني  وقد 
]: »إن أهل اجلنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم، 
األفق من  الغابر في  الدري  الكوكب  يتراَءون  كما 
املشرق واملغرب لتفاضل ما بينهما، قالوا: يا رسول 
الله، تلك منازل األنبياء ال يبلغها غيرهم؟ قال: بلى 
وصدقوا  بالله  آمنوا  رج��ال  بيده  نفسي  وال��ذي 

املرسلني.
األعلى،  الفردوس  هي  اجلنة  درج��ات  وأعلى 
وقد ذكرها الله سبحانه في كتابه في قوله تعالى: 
»أُْولَئَِك ُهُم الَْواِرُثوَن * الَِّذيَن َيِرُثوَن الِْفْرَدْوَس ُهْم 
ِفيَها َخالُِدوَن« )سورة املؤمنون، اآليتان: 10 � 11(، 
وبنيَّ الرسول ] منزلة هذه الدرجة، فقال ]: من 

آمن بالله وبرسوله وأقام الصالة، وصام رمضان 
كان حقاً على الله أن يدخله اجلنة، جاهد في سبيل 
يا  التي ولد فيها، فقالوا:  الله أو جلس في أرضه 
اجلنة  في  إن  قال:  الناس؟  نبشر  أفال  الله  رسول 
مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما 
بني الدرجتني كما بني السماء واألرض، فإذا سألتم 
وأعلى  اجلنة  أوسط  فإنه  الفردوس  فاسألوه  الله 
أنهار  تفجر  ومنه  الرحمن  عرش  فوق  أراه  اجلنة 

اجلنة.
و»أعلى  عرضاً  أي  اجلنة«  ب�»أوسط  واملقصود 
اجلنة« أي طوالً، فهذا يدل أن الفردوس على مثل 
الربوة أو القبة، ويدل على أن اجلنة مقببة. قال ابن 
كثير: وال تكون هذه الصفة إال في املقبب، فإن أعلى 

القبة هو أوسطها، فاجلنة والله أعلم كذلك.
وهي  الوسيلة،  هي  الفردوس  درج��ات  وأعلى 
منزلة لشخص واحد فقط هو نبينا ]، فعن عبد 
الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي ] يقول: 
»إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا 
، فإنه من صلى عليَّ صالة صلّى الله بها عليه  عليَّ
في  منزلة  فإنها  الوسيلة  لي  الله  ثم سلوا  عشراً، 
أن  وأرجو  الله  عباد  من  لعبد  إال  تنبغي  ال  اجلنة 
أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلّت له الشفاعة. 

ووراثتهم  اجلنة  أهل  اجتماع  عن  احلديث  أما 
الله في مقالنا  النار في اجلنة، فبإذن  نصيب أهل 

القادم.
فهالّ شّمر كل واحد منا عن ساعد اجلد أال إن 

ِسلعة الله غالية أال ِسلعة الله اجلنة.
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اأجب عن مرادف ومعاين الكلمات

 حول مركز الدائرة اقراأ كلمة مطلوب معرفتها.

المثمن

1- بعد الضيق.
2- من القوارض.
3- إمارة خليجية.

4- مبرر.

5- طائفة.
6- مبعوث خاص.

7- نسي.
8- يشعر.

حتتوي هذه ال�صبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�صم

اإىل 9 خانات �صغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات باالأرقام الالزم��ة من 

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

سودكو

تراثيات..
جناة القول

ذكروا أنه ملا قتل احلجاج عبد الرحمن بن األشعث وأسر من معه. أمر بضرب رقابهم. فقال رجل 
منهم: أيها األمير إني أتيت إليك بشيء. قال: وما هو؟ قال: إني كنت جالساً يوماً عند عبد الرحمن 
فأخذ في عرضك فناضلته عنك. قال: ومن يشهد لك بذلك؟ فقام رجل من اجلماعة يشهد له مبا قال 
فقال: اتركوه. ثم قال للرجل: أفال كنت مثله؟ قال له: بغضي فيك لم يدعني أتكلم فيك مبثل ذلك. 
فقال: واتركوا هذا لصدقه. ثم قام رجل آخر فقال: أيها األمير لئن كنا أسأنا في اخلطأ ملا أحسنت 

في العفو قال احلجاج: أف لهذه اجليف، أما والله لو كان فيكم من يتكلم والله ما قتل منكم أحد.

ابتسم.. 
> سألت الطفلة أمها في حفل زفاف: أُمي، ملاذا تلبس العروس ثوباً أبيض؟

األم: ألن هذا أسعد يوم في حياتها.
وسألت أبيها: بابا ملاذا يلبس العريس ثوباً أسود؟

األب: ألن هذا أسوأ يوم في حياته!!

> سأل األب ابنته: هل جنحت في امتحان السواقة؟
االبنة: ال أدري.. الذي فحصني اليزال في املستشفى!!

لسان الحكمة..
> الصبر اجلميل هو الذي ال شكوى فيه وال معه.

> الصفح اجلميل هو الذي ال عتاب معه.
> الهجر اجلميل هو الذي ال أذى معه.

عمودي

1-  من إدارات وزارة الداخلية- مدينة 
لبنانية.

2- أمسيات- كفاح- هدم.
3- ملزمة- مدينة سعودية.

4- فقدان العقل- عفاف.
5- متحضر- ازود باملال.

6- مسح الكتابة- بخل متفرقة.
7- جزاء- ندافع.
8- ساعد - ظلم.

9- واحة إماراتية - في اإلعراب.
10-  دائرة الرقابة احلدودية- تكثر في 

الطلب.
11- مجوهرات - ثنى- حوار مكتوب.
من  الداخلية-  وزارة  إدارات  12-  من 

املخلوقات.

الكلمات المتقاطعة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �صامل

9 1 6 8

4 5 1

2 7 3

3 2 1

5 8 4 9

1 9 6

3 9 8

7 3 6 2

1 9 2 4
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نزهة

اأفقي

1-  أحد أقسام جهاز الشرطة - اسم 
موصول.

2- مدينة أوروبية- غل- مادة غذائية.
3- مدينة ليبية- من أجزاء البيضة.

تلف-  البقر-  من  احلليب  4-  نزعنا 
حديث العهد.

5- اضطرم.
6-  عملة آسيوية- ضمن الشيء- ناعم 

السطح.
7- مدينة تركية- حكى احلكاية.

8-  رج��ل أع��م��ال ح��رة- م��ادة طبية 
مخدرة- هرة باألجنبية.

9- نصف مولد- مادة نسيجية.
10-  من أنواع اجلرمية يحاسب عليها 

القانون.
11- ضعف عام - عسانا.

أث��ري ق��دمي في  12-  إج��اب��ة- موقع 
إمارة أبوظبي.
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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 اسم أول مدينة في العالم بنتها
أبوظبي خالية من انبعاثات الكربون؟

سؤال المسابقة



ما هي
مشكلتك؟

هذا الباب هو خدمة تقدمها »999« 

لقرائها الذين لديهم اأ�صئلة اأو 

ت�صاوؤالت عن اجلوانب النف�صية التي 

ميرون فيها وكذلك لتثقيف القارئ 

باجلوانب النف�صية

 للحياة االأُ�صرية والعملية.
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معيناً  إذا كنت تناقش موضوعاً  ماذا يحدث 
يفقد  اإلنسان  هذا  وجدت  وفجأة  إنسان،  مع 
أعصابه ويثور ويتطاول عليك باللسان واليد؟، 
ما موقفك جتاهه؟، وهل النقاش مهما كان حاداً 

يعتبر عذراً النفالت األعصاب؟
علي  حميد  القارىء  للمجلة  بها  بعث  أسئلة 
من الفجيرة ويجيب عليها مجموعة من اخلبراء 

املتخصصني. 
الرائد الدكتور عمر إبراهيم آل علي من مركز 
لشرطة  العامة  القيادة  في  القرار  اتخاذ  دعم 
تختلف  الناس  أفعال  إن ردود  يقول:  أبوظبي 
كانت  سواء  الفعل  ردة  وتتأثر  املواقف،  جتاه 
مقبولة  مرضية  أو  ِصحية  سلبية،  أو  إيجابية 
واملعايير  العوامل  من  مبجموعة  مرفوضة  أو 
والبيئية  واالقتصادية  واالجتماعية  النفسية 
السؤال  على  سنركز  الصدد  هذا  في  ولكن 
إلى  الناس  بعض  يلجأ  ملاذا  وهو:  الرئيسي 
ردة فعل مبالغ فيها ومبعنى أدق عنيفة جتاه 
فعل  ردة  إلى  حتتاج  ال  التي  املواقف  بعض 
إلى وجود مجموعة  أشير  هنا  عنيفة وقوية؟، 
الشخص  سلوك  على  املؤثرة  العوامل  من 
مثل:  العنف  استخدام  إلى  مياالً  والتي جتعله 
االفتقار ملهارات الذكاء الوجداني خاصة الُقدرة 
على إدارة االنفعاالت ويقصد بها القدرة على 
بحيث  إيجابية  بطريقة  انفعاالتنا  تصريف 
ردود  وبالتالي  تفكيرنا  على  سلباً  تؤثر  ال 
التعامل  على  القدرة  عدم  إلى  إضافة  أفعالنا، 
مع اإلحباط و املواقف الصعبة، فاإلحباط هو 
بجانب  هذا  العنيف،  للسلوك  الرئيسي  السبب 
حيث  االنفعالي  االت��زان  مستوى  انخفاض 
للمؤثرات  السلبية  االستجابة  إلى  مييل هؤالء 
التفكير  نحو  امليل  إلى  باإلضافة  اخلارجية 
السلبي وعدم القدرة على التعامل مع الضغوط 

املختلفة في احلياة اليومية .
وهناك بعض االستراتيجيات التي يجب على 
األشخاص ذوي االستجابة العنيفة غير املبررة 
السلوك  على  التغلب  يستطيعوا  حتى  مراعاتها 

السلبي مثل: 
> تعلّم ُحسن االستماع واإلنصات اجليد.

> التخلّص من األفكار واملشاعر الالعقالنية، 
ال����دورات  ببعض  االس��ت��ع��ان��ة  هنا  ومي��ك��ن 
إدارة  دورات  مثل  املجال  هذا  في  املتخصصة 

الغضب. 
وتقبُّل  اآلخر  رأي  تقبُّل  محاولة  يفضل   <
مختلفون  فالناس   ، للبشر  املختلفة  الطبائع 
وميولهم  وآرائهم  وأذواقهم  شخصياتهم  في 

واجتاهاتهم .

كيف
ُنسيطر على

التن�سئة هي االأ�سا�س

علم  قسم  رئيس  العثمان  حسني  الدكتور 
االجتماع في »جامعة الشارقة« يوضح أن ردود 
الفعل املبالغ فيها جتاه القضايا واألشخاص هي 
نقصد  وال  العصبية،  الشخصيات  أفعال  ردود 
بالعصبية هنا املشاكل التي يعاني منها البعض 
النفسية  املشاكل  وإمنا  العصبي،  اجلهاز  في 
واالجتماعية الناجتة من التنشئة ، مما يجعل هذا 
وَيسُهل  اليومي  التعامل  في  عصبياً  الشخص 

استفزازه وإخراجه عن طور العقل واحِلكمة. 
بالتنشئة  العصبية  الفعل  ردود  وترتبط 
االجتماعية  التنشئة  أن مصادر  ومع  االجتماعية، 
متعددة، ولكن الفيصل في هذه املسألة يعود إلى 
وهو  االجتماعية  التنشئة  في  الرئيسي  املصدر 
البيت، ألن األس��رة هي األس��اس في  األس��رة و 
تكوين شخصية األطفال. فإذا اضطررت للتعامل 
مع أشخاص ردود أفعالهم غير محمودة العاقبة 
وسماتهم الغضب، فعليك أن تتعامل مع الشخص 
فعله، وعليك  َردة  تقلل من  بهدوء حتى  العصبي 
في  للدخول  حتفيزه  وعدم  استيعابه  حتاول  أن 
في  هم  العصبيني  األشخاص  بأن  ِعلماً  مشكلة 
ال  ولكنهم  وطيبون،  عاطفيون  أشخاص  الغالب 

يستطيعون كبت نوبات غضبهم.  

العامل الوراثي

الدكتور طه أمير أستاذ علم النفس التجريبي 
في  واالجتماعية  اإلنسانية  الدراسات  كلية  في 
العامل  أن  يرى  العني،  في  اإلم��ارات«  »جامعة 
الوراثي يلعب دوراً إلى جانب التنشئة في تكوين 
ال  العصبي  فاجلهاز  املزاج،  العصبي  الشخص 
يعمل على وتيرة واحدة ولكل البشر، بل هناك 
اختالف في إيقاع هذه الوتيرة ، لذلك فموضوع 
االستثارة السيكولوجية  يختلف من شخص إلى 
آخر، فهناك استثارة سيكولوجية قوية ومرتفعة 
أما  قليلة وبطيئة،  وهناك استثارة سيكولوجية 

الغالبية فيمتلكون االستثارة املتوسطة، وبالتالي 
فإن الذين يعانون من االستثارة السريعة تكون 

ردود أفعالهم عنيفة وفوق مستوى احلدث.

معاجلة �سرعية

الشيخ عبدالله اجلنيد املشرف العام  »للمركز 
هناك  إن  يقول:  أبوظبي  في  لإلفتاء«  الرسمي 
وأخ��رى  الغاضب  للمنفعل  شرعية  معاجلة 
للمتلقي لهذا االنفعال الزائد، فالشخص الغضوب 

العصبي يجب أن:
بالدعاء  العصبية  طبيعته  تهدئة  يحاول   <

لنفسه بالسكينة واحُللم، 
> يجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان 

الرجيم، والصبر على متاعب احلياة 
الشخص  أن يصمت  ل  ُيفضَّ الغضب  > عند 
حتى ال يتمّكن منه الغضب، فمواصلة احلديث 
سيزيد  الغضب  به  ب��دأ  ال��ذي  امل��وض��وع  في 

الوضع سوءاً، 
> إذا كان هذا الشخص الغاضب واقفاً فيجب 
إذا استطاع،  عليه اجللوس ويفضل أن يتوضأ 
ألن الوضوء سيزيل أي غضب أو عصبية تلحق 

باإلنسان. 
وهناك ردان لفعل الغضب أحدهما فوري يقع 
الغاضب  يؤجله  واآلخر  واللحظة،  الساعة  في 
حتى يستطيع أن ينتقم لنفسه، فإذا كان رد الفعل 
فورياً، فعلى هذا الغضوب الذي يكون وقع في 
فعل الغضب وثار على اآلخرين أن يهّدىء نفسه 
وال يتمادى في الغضب وأن يعتذر لآلخرين عن 
سوء تقديره ويطلب العفو منهم واعتبار ما بدر 
منه زلة لسان ال أكثر، أما إذا كانت ردة الفعل 
غير فورية بغرض االنتقام أو انتظار شخص ما 
لهذا  ُيتاح  احلالة  عليه، في هذه  الغضب  لصب 
الشخص الوقت الكافي ليمتص غضبه بذكر الله 
كثيراً واالستغفار واالستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم والذهاب للوضوء لتهدئة النفس والصبر 

حتى تذهب سحابة الغضب.
غضوب  الشخص  هذا  أن  العلم  حال  وفي 
الشيطان  معاونة  وعدم  استفزازه  عدم  فيجب 
عليه، فعندما يبدأ الشخص الغضوب باالنفعال 
والغضب يجب تغيير املوضوع حتى ال نستفزه، 
تغيير  وعليه  احلكيم  بالقول  التحلّي  ويجب 
األماكن  اختيار  يجب  كما  احلديث،  أسلوب 
سريعي  األشخاص  مع  احلديث  عند  واألزمنة 
بدقة حتى ال يسهم  الكلمات  واختيار  االنفعال 
إلى نقطة ضعفه ويفتح  الشخص  َجّر هذا  في 
عليه دائرة الغضب الذي ال يعرف كيف يخرج 

منها.

د.  طه أمير  الرائد د. عمر آل علي

اإعداد: الرا الظرا�صي 

انفالت
األعصاب؟ 
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قد ال يصدق البعض أن الشوكوالتة قد تكون سبباً في فقدان الوزن، خاصة 
البدانة، إال أن خبراء التغذية قد أكدوا  وأن الشائع هو أن الشوكوالتة تسبب 
الشوكوالتة حتتوي على مواد مفيدة مضادة لألكسدة وال تسبب  أن  مؤخراً 
تسوس األسنان أو ظهور البثور أو حب الشباب كما ال تعتبر مصدراً رئيساً 
ملادة الكافيني املنبهة وال تؤدي إلى اإلدمان، ناهيك عن أنها تخفف من الوزن 

الزائد.
وتؤكد الدكتورة فطوم العامري، أخصائية التغذية في إدارة اخلدمات الطبية 
في شرطة أبوظبي، أن الشوكوالتة ميكن أن تدخل في الرجيم إلنقاص الوزن 
اإلفراط  لكن  ذاتها ليست غذاء سيئاً،  الشوكوالتة بحد  أن  إلى  الزائد، مشيرة 
كانت  إذا  للجسم، خصوصاً  فيها هو اخلطأ، فهي حتتوي على معادن مفيدة 
الشوكوالته داكنة، أما الشوكوالتة باحلليب فتحتوي على دهون أكثر ونسبة 

أقل من الكاكاو لوجود احلليب الكامل الدسم.
وتضيف العامري: أن الشوكوالتة غنية باألحماض الدهنية املفيدة للصحة، 
وباملواد املضادة لألكسدة، وقد أكد العلماء أن الشوكوالتة الداكنة تعدُّ أفضل من 
أنواع الشوكوالتة األخرى املطعمة باحلليب، كونها تعمل على إحداث شعور لدى 
اإلنسان باالمتالء والشبع واالكتفاء، إضافة إلى تقليل التوق الشديد لديه لتناول 
احللويات، أو حتى املواد املاحلة أو الدهنية، ومبعنى آخر، فإن تناول الشوكوالتة 

الداكنة يعتبر وسيلة فّعالة لتخفيف الوزن، خصوصاً أثناء مواسم األعياد.

اإيجابيات  

قوية  مركبات  على  حتتوي  أنها  إذ  إيجابية،  مميزات  للشوكوالتة  أن  كما 
املؤذية  اآلثار  تقليل  في  تساعد  )فالفونويد(  باسم  تعرف  لألكسدة  مضادة 
للكوليسترول السيئ، لذا فهي تفيد القلب وحتافظ على األوعية  الدموية، مشيرة 
إلى أن الشوكوالتة الداكنة أفضل من البيضاء أو احملتوية على احلليب، ألنها 

حتتوي على كميات أكبر من تلك املركبات.  

�سروط

عشاق  من  وزن��ه  إن��زال  في  الراغب  الشخص  كان  إذا  العامري:  وتقول 
أنواع  أحد  اتباع  فيمكنه  واحداً،  يوماً  عنها  التخلّي  يستطيع  وال  الشوكوالتة، 
الرجيم التي حتتوي على الشوكوالتة، والذي يساعد أيضاً على فقدان كيلو جرام 

واحد أسبوعياً من الوزن.
وتتابع: يشترط التباع حمية الشوكوالتة اختيار أحد البدائل التي نقدمها في 
وجبات اإلفطار والغداء والعشاء، مع تناول حصة من الشوكوالتة يتم اختيارها 
الغذائي ملدة أسبوع،  النظام  للرجيم، واالستمرار على هذا  التالي  من اجلدول 

صحة

اإعداد: اأمرية الرئي�صي

عليك بالشوكوالتة!

1- ما مر�ض اأنيميا اخلاليا املنجلية؟
كرات  شكل  تغير  عن  تنتج  التي  الوراثية  األنيميا  من  نوع  هو 
نسبة  نقص  عند  كاملنجل  الشكل  هاللية  تصبح  بحيث  احلمراء  الدم 
حيث  بها،  خطراً  ويشكل  الدول  بعض  في  منتشر  وهو  األوكسجني، 

ترتفع نسبة املصابني واحلاملني له بدرجة ملحوظة.

2 - ما اأعرا�ض هذا املر�ض؟
ِقصر عمر خاليا الدم احلمراء، مما يؤدي إلى حدوث فقر دم مزمن، 

ويالحظ النقص في النمو وعدم القدرة على مزاولة األنشطة.
* ألم حاد في املفاصل والعظام، وقد يحدث إنسداد في الشعيرات 

الدموية املغذية للمخ والرئتني.
وقد  والركبتني،  احلوض  عظام  العظام، خاصة  في  تآكل مستمر   *

يحدث أيضاً تضخم في الطحال مما قد يفقده وظيفته.
* تصاحب هذا املرض أزمات مفاجئة حتدث تكسراً مفاجئاً في خاليا 
الدم، وغالباً ما تكون نتيجة بعض االلتهابات ويستدل عليها باصفرار 
العينني إلى درجة ملحوظة وانخفاض شديد في الهيموجلوبني يستدعي 

نقل دم.

3 - هل ميكن الوقاية من الإ�ضابة بهذا املر�ض؟
قبل  الطبي  الفحص  هي  املرض،  هذا  من  للوقاية  الوحيدة  الطريقة 
أحد  فسالمة  املرض،  صفة  من  الطرفني  أحد  خلو  من  للتأكد  الزواج 

الطرفني تكفي إلجناب أطفال أصحاء.

4 - كيف ميكن عالج املر�ض؟
العظام،  نخاع  في  به  ويصاب  املريض،  والدة  منذ  وراثي،  املرض 
لكن  نهائياً،  عالجاً  يعتبر  وال  املرض  حدة  تخفيف  هو  املتبع  والعالج 
يوجد عالج آخر كإجراء عملية استبدال نخاع العظام وهي عملية بها 
الكثير من املضاعفات واملخاطر، وأيضاً باهظة التكاليف وليس من السهل 

إيجاد متبرع مناسب للمريض.

أنيميا الخاليا المنجلية

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com

ب
وا

ج
و
ل 

وؤا
�س

وبعد أسبوع من هذه اخلطة ُيعود الشخص إلى نظامه الطبيعي، على أن يعود 
نفسه على طريقة أكل جديدة، وهي: دهن أقل، نشويات وسكر أقل، خضراوات 
وفاكهة أكثر، وأقداح كافية من املاء، مع التركيز على النشاط احلركي ملدة نصف 

ساعة يومياً.
 

االإفطار:

اختر وجبة واحدة من الوجبات التالية: 
> بيضة مسلوقة مع شريحتي خبز أسمر محمص. 

> كوب حليب املنزوع الدسم + تفاحة. 

الغداء:

اختر وجبة واحدة من الوجبات التالية: 
املسلوقة  احلجم  الصغيرة  البطاطس  من  جرام   100 من  مكونة  سلطة   <
الكرافس األوروبي، وتقطيع جميع  واملبردة مع تفاحة مع خمسة ضلوع من 
املكونات قطعا صغيرة وإضافة صلصة خل وخردل مبقدار ثالث مالعق، وتؤكل 

مع 100 جرام من سمك الساملون املعلّب. 
> طبق كبير من اخلضار املقطعة إلى شرائح طولية )خيار، جزر، طماطم، 
فلفل أخضر( وللتغميس تناول ملعقتي أكل من صلصة اللنب بالنعناع، وملعقتي 

أكل من صلصة الطماطم وملعقة أكل من صلصة حمص قليلة الدسم. 
األحمر احللو  الفلفل  مع شرائح من  150 جراماً  > بطاطس مشوية بوزن 

واخلس. 

الع�ساء:

اختر في كل مساء واحداً مما يلي: 
> دجاج مشوي مع سلطة كبيرة من اخلس والفلفل واخليار من دون طماطم. 
املطبوخة  اخلضار  خلطة  من  جراماً   150 مع  السمك  من  أصابع  أربعة   <

بالطماطم والقليل من الزيت. 
> 150 جراماً صدر دجاج مسلوق أو مشوي من دون شحوم مع كميات 
ال محدودة من اجلزر والفاصوليا اخلضراء مع ملعقة أكل واحدة من صلصة 

التفاح للمذاق. 

جدول ال�سوكوالتة:

اختر كل يوم واحداً مما يلي: 
> مربعان من الشوكوالتة من أحد األلواح املفضلة.

> شراب الشوكوالتة الساخن قليل الدسم.
>  ثالثة أصابع شوكوالتة بالبسكويت.

> تفاحة أو كمثرى ُمقطعة وعليها ملعقة أكل من صلصة الشوكوالتة اجلاهزة.
> أربع حبات من الفستق البرازيلي الكبير املغطى بالشوكوالتة.

> 1 رول سويسري بالشوكوالتة حجم صغير. 
> علبة صغيرة من حبات الشوكوالتة املدورة.

ما ال يوؤكل يف حمية ال�سوكوالتة

> املشروبات الكحولية.
> جتنّب امللح أو أي منتج غذائي يحتوي على الصوديوم.

> االبتعاد عن احللويات والسكر األبيض أو األسمر ما عدا احملليات االصطناعية.
> االبتعاد عن األغذية املقلية.

> جتنّب الفواكه الزيتية مثل: الزيتون، األفوكادو أو جوز الهند.
>  االبتعاد عن الفواكه التي حتتوي على السعرات العالية مثل: التمر واملاجنو 

واملوز.
> منتجات األلبان كاملة الدسم.

> اللحوم احلمراء.
> الوجبات السريعة.

> املشروبات التي حتتوي على الكافيني.
> املشروبات الغازية.

تريد أن تفقد الوزن؟
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معل��ق ريا�ص���ي

اإلماراتية ال تقف فقط عند اإلجنازات مثل بلوغنا نهائيات »كأس العالم الرياضة 
90«، واحلصول على بطولة »خليجي 18«، وبطولة »شباب آسيا«، وبلوغنا 

نهائيات »كأس العالم للشباب« 3 مرات.
ولن نتجاوز في هذا املجال ذكر إجنازات األلعاب األخرى مثل: »ذهبية 
الرماية« في أوملبياد أثينا«، وإجنازات العبي »املصارعة« و»اجلودو« والرياضات األخرى التي أسهمت في 

رفع العلم اإلماراتي في مختلف األصعدة اإلقليمية والقارية والعاملية.
كما تبوأ أبناء اإلمارات مناصب قيادية في الهيئات واالحتادات الرياضية اإلقليمية والقارية والعاملية، 
إال أن ما حتقق في الفترة األخيرة من الثقة التي أوالنا إياها املجتمع الرياضي العاملي في استضافة املركز 
اإلقليمي للمحكمة الرياضية، والتي أصبح مقرها في العاصمة احلبيبة أبوظبي، باإلضافة إلى احتضان 
عاصمتنا الغالية حلبة »الفورموال- 1« في جزيرة »ياس«، التي لم تعد واجهة رياضية فقط، بل أصبحت 
واجهة رياضية سياحية تستقطب اجلميع، وتستهوي الكل من مختلف بلدان العالم، سواء أكانوا متسابقني 

أم عشاقاً أم أنصاراً ومحبني لهذه اللعبة.
الطائرة عبر احتضان  للكرة  الدولية  الرياضة اإلماراتية بثقة األسرة  الزمن، تشّرفت  وقبل فترة من 
الدولة مركز »تطوير الكرة الطائرة الشاطئية«، وذلك بحضور رسمي متثل برئيس االحتاد الدولي للكرة 
الطائرة الذي أشاد بالبنية التحتية للرياضة اإلماراتية، والتي أصبحت تضاهي كل بلدان العالم املتقدمة إلى 
جانب النجاحات التي تصاحب الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة من الناحيتني اإلدارية والفنية.

كما تابعنا من قبل استضافة مدينة دبي لبطولة  »القارات لكرة القدم الشاطئية«، وما حققته تلك البطولة 
إلى  الشاطئية  القدم  الدولي لكرة  الفنية واإلدارية والتنظيمية، مما دفع باالحتاد  من جناح على الصعد 
منح دولة اإلمارات ممثلة في مدينة دبي استضافة البطولة خلمس سنوات مقبلة، وهذا غيض من فيض 

اإلجنازات الرياضية اإلماراتية.
الهيئات  إياها  أولتهم  التي  الثقة  هذه  بكل  والتباهي  التفاخر  اإلمارات  ألبناء  يحق  أال  كله،  هذا  وبعد 
واالحتادات العاملية، وذلك نظراً لقوة البنية التحتية للرياضة اإلماراتية، والقيمة الفعلية للكوادر الوطنية 
التي أثبتت جناحها على كل األصعدة اإلدارية والفنية مع مختلف الهيئات واالحتادات الرياضية اإلقليمية 

والقارية والعاملية.
وكل ما أشرت إليه من استضافة واحتضان ملقرات رياضية عاملية في اإلمارات لن يكون اإلجناز األول 
وال األخير، فاملشاريع الرياضية اجلديدة مقبلة، واألفكار لن تتوقف عند هذا احلد، واأليام حبلى باملفاجآت 
من مشاريع تهدف لتعزيز سمعة الدولة إقليمياً وعاملياً، بعد أن أصبحت مضرب مثل على كل األصعدة 

واملستويات.
اجلماهير  تستقطب  التي  السياحية  التنافسية  الرياضات  احتضان  عن  اإلمارات  دولة  تبحث  واآلن 
كثب،  عن  يحبونها  التي  الرياضات  تلك  ويشاهدوا  الدولة  ليزوروا  العالم،  أنحاء  مختلف  من  والعشاق 
ويلمسوا مدى التطور الذي تشهده اإلمارات في مختلف املجاالت، وينعموا باألمن واألمان الذي تعيشه 

دولتنا احلبيبة.
وختاماً نقول: »اللهم أِدم علينا نعمة األمن واألمان في ظل قيادتنا الرشيدة«.

خارج حسابات النتائج
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اخلطأ الذي تسبب في إبعاد املنتخب األوكراني 
عن األدوار النهائية من يورو 2012، لم مير مرور 
الكرام كما يعتقد البعض بل كانت له ردود أفعال 
باملوافقة  قرار  بإصدار  الفيفا  قيام  إلى  أدت  قوية 
والذي  املرمى«،  خط  »تكنولوجيا  استخدام  على 
بعد طول  القادمة  البطوالت  في  استخدامها  سيتم 

دراسة وأخذ ورد.
»عني  اسمهما  نظامني  الفيفا  ستستخدم  حيث 
من  بالعديد  املرور  بعد  املرمى«  و»حكم  الصقر« 
التجارب العلمية من قبل اجلهات املتخصصة للتأكد 
من صالحيتهما لالستخدام في مباريات كرة القدم، 
التصريحات بني  مما تسبب في إشعال حرب في 
في  التكنولوجيا  الستخدام  واملعارضني  املؤيدين 

من يريد »عين الصقر« في كرة القدم؟
خالفات وا�صعة على اإدخال التكنولوجيا يف امل�صتطيل االأخ�صر.

اختالفهم،  وأسباب  وآرائهم  الفكرة  ومعارضي 
وسنلقي الضوء في هذا التحقيق على آراء الطرفني 
ونترك لكم اخليار في حتديد من هو صاحب احلق 

في هذه القضية.

بالتيني اأ�سد املعار�سني 

خطأ  شهدت   2012 ي��ورو  أن  من  الرغم  على 
فادحاً كلف منتخب أوكرانيا الكثير بعدم احتساب 
البطولة  توديع  ثم  أمام إجنلترا من  التعادل  هدف 
يعارض  ي��زال  وال  كان  بالتيني  أن  إال  ذلك،  إثر 
إدخال تكنولوجيا خط املرمى على لوائح وقوانني 
كرة القدم، حيث يصر على أن االستعانة بالعنصر 
لتطبيق  داٍع  يوجد  وال  كافياً،  يعتبر  البشري 
تكنولوجيا معقدة في اللعبة األكبر انتشاراً وشعبية 

في العالم.
ودافع بالتيني عن آرائه بأن كرة القدم لعبة ال 
يجوز تقييدها بكاميرات استشعار في كل ركن من 
أركان امللعب، مشيراً إلى أن تكنولوجيا خط املرمى 
سيكون لها تبعات في املستقبل، حيث سيتم املطالبة 
الحقاً مبراقبة التسلل وملسات اليد واملخالفات وما 

في  حلكم  حاجة  هناك  يكون  لن  عندها  ذلك،  إلى 
بألعاب  أشبه  الكروية  املنافسات  وستكون  امللعب، 

الفيديو على حد تعبيره.
أوكرانيا  تعادل  هدف  أن  على  بالتيني  وأصر 
كان تسلالً من األساس، لذلك نتيجة املباراة كانت 
عادلة وال تشوبها شائبة، وتناسى رئيس ال�”يويفا” 
مثل  التسلل،  راي��ة  يرفع  لم  املساعد  احلكم  أن 
عشرات احلاالت املشابهة هذا لو فرضنا أن الالعب 

األوكراني ماركو ديفيتش كان في وضع تسلل.

بالتر مع التكنولوجيا 

أما بالتر فبات من املعلوم تأييده إلدخال »عني 
الصقر« على املستطيل األخضر منذ مونديال 2010 
ضرورة  على  ليشدد  وع��اد  إفريقيا،  جنوب  في 
حادثة  بعد  املراقبة،  كاميرات  الحتكام  اللجوء 
املنتخب األوكراني في )يورو 2012(، حيث صرح 
»ض��رورة  أصبحت  املرمى  خط  تكنولوجيا  بأن 

وليس احتماالً«.
لذلك فلقد مت اتخاذ قرار االستعانة بتكنولوجيا 
مبدينة  عقد  ال��ذي  االجتماع  خ��الل  املرمى  خط 

زيوريخ السويسرية ملجلس االحتادات الدولية لكرة 
موافقة  القرار  اعتماد  تطلب  حيث  »ايفاب«،  القدم 
ليصدر  املجلس  في  أعضاء  ثمانية  أصل  ستة من 

القرار باألغلبية مع التكنولوجيا. 
كان للفعاليات الرياضية في اإلمارات آراء متباينة 
من استخدام التكنولوجيا في مراقبة مباريات كرة 
القدم، حيث يقول عمر اخلرجي )ُمشجع إماراتي(: 
أنا مع استخدام تكنولوجيا خط املرمى، ألنه حرام 
أن يضيع مجهود فريق بسبب تقدير غير صحيح 
األوكراني  الهدف  هو  كما  صحيح  فهدف  للحكم، 
يغير وجه  أن  املمكن  كان من  االجنليز  في مرمى 
رغم  املضيفة،  الدولة  فريق  أبعد  ولكنه  املباراة 
في  تتهادى  وهي  للكرة  البشر  ماليني  مشاهدة 
األخطاء  أن  أثبت  الذي  اخلامس  احلكم  إال  املرمى 
البشرية تتكرر في كل مناسبة بدون توقف، لذلك 
يجب أن جنرب التكنولوجيا وكاميرات عني الصقر 
أو الصفيحة املزروعة في الكرة فهي األصدق والتي 

ال تكذب أو تنافق أو تتعطل.
عمر  إماراتي(  )ُمشجع  أحمد  فيصل  ويشارك 
في أن استخدام التكنولوجيا في كرة القدم يحقق 

كرة القدم.
إننا   : قال  فالك  جيروم  للفيفا  العام  السكرتير 
كأس  في  اجلديدة  التكنولوجيا  هذه  سنستخدم 
العالم لألندية في ديسمبر القادم، وأيضاً في بطولة 
كأس العالم للقارات 2013 واألهم في بطولة كأس 

العالم 2014 بالبرازيل.
وعلى الرغم من اعتراف فالك أن استخدام هذه 
التقنيات سيكلف 250 ألف دوالر في امللعب الواحد 
في  املستخدمة  األجهزة  ستبقى  حيث  القدم  لكرة 
كل استاد على حدة ولن تنتزع منها هذه األجهزة 
بعد تركيبها، إال أنها الطريقة الوحيدة إلى اآلن التي 
لتكاليف  باإلضافة  القدم  كرة  في  العدالة  تضمن 

احلكم اخلامس الباهظة.

الذين  احلكام  أن  على  أك��د  قد  الفيفا  وك��ان 
سيديرون مباراة كرة القدم سيظلون خمسة حكام، 
واثنني  للراية  حاملني  واثنني  امللعب  لساحة  حكماً 
ما  ومراقبة  ملتابعة  املرميني  من  مرمى  كل  عند 
حكم  ملساعدة  اجلزاء  منطقة  وحول  داخل  يحدث 
قرار  من  الرغم  وعلى  القرار.  اتخاذ  في  الساحة 
احلكام  فكرة  لفشل  فعل  كردة  جاء  الذي  الفيفا 
اخلمسة في حتديد دخول الكرة للمرمى من عدمه 
في بطولة أمم أوروبا األخيرة إال أن االحتاد الدولي 
ينوي تقليل عدد األخطاء الناجمة عن التحكيم في 
قضية  العدد  هذا  في   999 تتناول  لذلك  املستقبل، 
األكثر  اللعبة  في  عدمه  من  التكنولوجيا  استخدام 
مؤيدي  ومعرفة  القدم«  »كرة  العالم  في  شعبية 

كرة القدم لعبة ال يجوز 

تقييدها بكامريات 

ا�ست�سعار يف كل ركن من 

اأركان امللعب،

»بالتيني«

»بالتر«

 تكنولوجيا خط املرمى 

اأ�سبحت »�سرورة ولي�س 

احتماال«
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كرة  وص��ورت  الفرق  بعض  ظلمت  التي  العدالة 
األحيان  بعض  في  تقف  ظاملة  لعبة  وكأنها  القدم 
مع القوي، ألننا شاهدنا ظلماً واضحاً وفي واحدة 
وهذا   ،2012 يورو  العالم  في  البطوالت  أكبر  من 
منوذج صغير مما يحصل في أغلب مالعب العالم. 
البطوالت منقولة  ويضيف قائالً: »تخيلوا أن هذه 
في العديد من الكاميرات فما بالك بالبطوالت احمللية 
اخلاطئة  القرارات  من  الكثير  فيها  يحصل  التي 
بسبب عدم استخدام التكنولوجيا، لذلك فإن قرار 
للحق،  إحقاق  التكنولوجيا  هذه  باستخدام  الفيفا 
وقرار أنا معه بكل جوارحي ألنه ُيِحلَّ مبدأ العدالة 

في كرة القدم«.

التكنولوجيا يف خدمتنا 

احلكام  جلنة  رئيس  عمر  محمد  الدولي  احلكم 
باحتاد كرة القدم يقول عن استخدام التكنولوجيا 
باعتمادها:  األخير  الفيفا  وق��رار  القدم  كرة  في 
خط  في  التكنولوجيا  استخدام  مع  أنا  »بالتأكيد 
املرمى بالذات ألن األخطاء حترم فريقاً من الفوز 
وتشكل حالة من الظلم تؤثر على روح العدالة في 
هذه اللعبة األكثر شعبية في العالم، ولكن قبل أن 
نطبق هذا القرار يجب أن جنرب هذه التقنيات في 
املباريات الودية أوالً، فليس من املعقول تطبيق هذه 
جترب  أن  قبل  العاملية  البطوالت  في  التكنولوجيا 
أن  لنستطيع  ودية  ودورات  مباريات  في  وتختبر 

نتابع جناح التجربة ونقاط ضعفها وقوتها«.
أشعر  كحكم  »أنا  قائالً:  عمر  محمد  ويواصل 
وكذلك  كثيراً،  ستساعدني  التكنولوجيا  هذه  أن 
ستساعد كل احلكام فهي خير عون لنا في املستقبل، 
فعلى الرغم من حالوة كرة القدم في أخطائها، إال 
فريق من هدف صحيح جعلت  أن قضية حرمان 
هذه  على  القضاء  في  وتكراراً  مراراً  يفكر  الفيفا 

األخطاء القاتلة التي ال تعد جزءاً من أخطاء امللعب 
تترك  التي  التقديرية  املسائل  مع  احلال  هو  كما 
اجلزاء،  ضربات  أو  التسلل  حاالت  مثل  للحكام 
التكنولوجيا  استخدام  فنحن كحكام ال نخاف من 
إذا كانت ستستخدم في تقليل نسبة األخطاء فيما 
يصعب  ألنه  عدمه  من  الكرة  دخول  عملية  يخص 
إذا  املجردة خصوصاً  بالعني  تقديرها  احلكم  على 
كانت املسافة بعيدة، واحلقيقة أنه لوال حالة الظلم 
أمام  الفريق األوكراني  لها  التي تعرض  الواضحة 
أقرت هذه  ملا   2012 املنتخب االجنليزي في يورو 

التكنولوجيا بأي حال من األحوال«.
وعن جتربة احلكم اخلامس قال الكابنت محمد 
فلقد  املقاييس،  بكل  ناجحة  جتربة  إنها  عمر: 
كبير  بشكل  احلكام  أخطاء  تقليل  في  أسهمت 
وساعدتهم في ضبط الكثير من حاالت التسلل 
لم  التي  األخطاء  من  الكثير  ومعرفة  والتمثيل 
يكن باستطاعة احلكام متابعتها عن قرب، كما 
احلكام  من  الكثير  تدريب  في  أسهمت  أنها 
اجلدد من الدرجتني الثانية واألولى وزادت من 
لذلك  خبراتهم وطورت مستواهم بشكل كبير، 
فقد كان مستوى التحكيم رائعاً في يورو 2012 

رغم األخطاء الصغيرة جداً.

حالوة الكرة باأخطائها 

الرياضية  دبي  في  البرامج  مقدم  جوكة  أحمد 
يقولها صراحة إنه ضد استخدام التكنولوجيا في 
كرة القدم قائالً: إن حالوة هذه اللعبة في بساطتها 
وبأخطاء حكامها وسرعتها فهي ليست مباراة تنس 
فيها  لتشاهد  اللعب  بإيقاف  خاللها  نقوم  أرضي 
»كاميرات عني الصقر« وحتدد ما إذا دخلت الكرة 
الهدف من عدمه، نحن بهذه الطريقة نقتل التشويق 

في كرة القدم واإلثارة وجنعلها لعبة ميتة.

بأخطائها  القدم  كرة  حالوة  إن  قائالً:  ويتابع 
سلبياتها  بكل  نتقبلها  أن  ويجب  حكامها  وأخطاء 
فلقد  اخلامس  احلكم  بخصوص  أما  وإيجابياتها، 
أثبت جناحه بصورة كبيرة في تقليل نسبة األخطاء، 
وأنا مع إعطائه صالحيات أكبر في املنطقة اخللفية 
ألنه األقدر على مشاهدة األحداث عن قرب، ألنني 

أعتقد أن دوره ما زال هامشياً إلى اآلن.
ويواصل جوكة حديثه قائالً: إنه يخشى إن تؤثر 
غير  البسيطة  القدم  كرة  على شعبية  التكنولوجيا 
املعقدة التي ال حتتاج سوى لكرة وصخرتني فقط، 
فليس لفقراء العالم سوى هذه اللعبة التي يحتمون 

بها من جتار التكنولوجيا.

اخلوف من الروبوت 

ياسر البناي مراسل قناة دبي الرياضية يقول: 
إن فكرة استخدام التكنولوجيا في الكرة ستقلل من 
قيمة احلكم وستفقده دوره في امللعب، ومن املمكن 
بعد سنوات قليلة أن جند الكمبيوتر أو »الروبوت« 
هو الذي يدير مباريات كرة القدم، وسنشاهد أربع أو 
خمس كاميرات تقوم بتحديد األخطاء واإلبالغ عنها 
وستفقد كرة القدم متعتها، فاألخطاء جزء ال يتجزأ 
من اللعبة األكثر شعبية في العالم، وهي التي تعطي 
هذه اللعبة نكهة خاصة متيزها عن بقية األلعاب، أما 
عن أخطاء احلكام فهي أخطاء بشرية ستحصل في 
كل األوقات، و»حتى الكمبيوتر والكاميرات تخرب 
قائالً: »كما  املشكلة!«. ويضيف  بعد شو  وتتعطل 
أنني أؤيد وجود احلكم اخلامس ألنه يقلل من حجم 
تقوم  أن  األخطاء بصورة كبيرة، وكل خوفي من 
واآللة في  بالكمبيوتر  باالستعانة  األيام  الفيفا مع 
كل اللعبة وستفقدها حالوتها وبساطتها وتستغني 
في  واإلث��ارة  النجاح  عوامل  أهم  أحد  احلكام  عن 

املالعب«.
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اخلرب: 

اللجنة األوملبية الدولية أعلنت عن مشاركة رياضيتني سعوديتني 
اللجنة  قبل  من  اسميهما  إدراج  مت  أنه  إلى  مشيرة  األوملبياد،  في 
 ،»2012 »لندن  أوملبياد  في  املشارك  الوفد  في  السعودية  األوملبية 
هما: وجدان علي سراج عبد الرحيم شهرخاني )جودو وزن فوق 

78 كلغ( وسارة عطار )سباق 800م(.
البلجيكي جاك روغ عن  الدولية  األوملبية  اللجنة  وأعرب رئيس 
سعادته بالقرار التاريخي الذي اتخذته السعودية، قائالً: »إنها أخبار 
إيجابية جداً وسنكون سعداء بالترحيب بهاتني الرياضيتني في لندن 

بعد أسابيع معدودة«.

والتعليق:

يعتبر  األوملبياد  في  األول��ى  للمرة  السعودية  امل��رأة  مشاركة 
كل  في  النسائية  وللرياضة  وللرياضة  اململكة  في  للمرأة  انتصاراً 
منطقة اخلليج، والتي بدأت تخطو خطوات سريعة وجريئة، فاملرأة 
بل  فقط  البطوالت  تعني  ال  للرياضة  وممارستها  املجتمع  نصف 
تعني أنها تكرس حقاً من حقوقها الطبيعية،فدول اخلليج تصرف 
التي  واألم��راض  والسكري  السمنة  أمراض  لعالج  املاليني  مئات 
تتعلق بالعادات الغذائية السيئة والرياضة هي أحد احللول املطروحة 

للقضاء على هذه العلل.

اخلرب:

أكد رينهارد راوبال رئيس رابطة الدوري األملاني لكرة القدم أن 
جوزيف بالتر يجب أن يستقيل من منصبه كرئيس لالحتاد الدولي 
مسؤولون  فيها  املتهم  الرشاوى  فضيحة  أعقاب  في  )فيفا(  للعبة 

كبار بالفيفا.
وأوضح راوبال لصحيفة »داي فيلت« األملانية أن رد فعل بالتر 
جاء متجاهالً عندما لم يخطر االحتادات األعضاء في الفيفا باملخطط 

الذي تورطت فيه شركة التسويق “آي.إس.إل”.
وقال راوبال: »بعد اتضاح هذه األمور اآلن يجب على سيب بالتر 

تسليم مهام عمله الرسمية إلى شخص آخر«.
وكانت وثائق ظهرت في سويسرا قد أظهرت أن جواو هافيالجن 
األقل  على  سويسري  فرنك  مليون  5ر1  على  حصل  عاماً«   96«
)53ر1 مليون دوالر( في مارس 1997 من قبل شركة »آي.إس.إل«.

في  السابق  العضو  تيكسييرا،  ريكاردو  البرازيلي  كذلك حصل 
البرازيلي للعبة،  التنفيذي للفيفا والرئيس السابق لالحتاد  املجلس 

على أكثر من 12 مليون فرنك سويسري بني 1974 و1998.
وتتضمن الوثائق أيضاً ادعاءات بأن بالتر، الذي يرأس الفيفا منذ 
عام 1998 بعد أن شغل منصب السكرتير العام ملدة ثمانية أعوام، 

كان على علم بهذه الرشاوى.

والتعليق:

فضائح الفيفا ال تنقطع منذ سنوات، وكل يوم نسمع أو نرى أن 
هنالك مسؤوالً من مسؤوليها اختلس أو ارتشى أو سرق وفلت من 
األكثر  هي  الربحية  غير  واملنظمة  الدولي  االحتاد  عقاب،فهذا  دون 
النقل  حقوق  في  يتحكم  االحتاد  األرضية،فهذا  الكرة  على  ربحاً 
التي  العالم بجميع مراحلها،ويحدد األيام  التلفزيوني لكل بطوالت 
تتوقف بها. ويكفي أن نعرف أن حقوق الدوري اإلجنليزي ملدة 3 
أعوام بيعت قبل أشهر مبا يزيد على أربعة مليارات دوالر، فما بالك 
ببطوالت العالم والشركات الراعية وتذاكر املباريات وكم من كل هذه 
األرقام يذهب لفقراء كرة القدم والدول احملتاجة في هذه املنظومة 

التي متثل العدد األكبر لعشاق اللعبة على وجه الكرة األرضية..
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ال اسمه هو الرواية وذكراه هي 
اآلفاق  شهرته  تعّدت  احلكاية، 
طفولته  في  وع��وزه  فقره  رغم 
األعماق  من  أنه كان عبقرياً  إال 
فلطاملا ذاق الفقر والهم والفراق، 
في  فتلتصق  الكرة  يداعب  كان 
فلطاملا  التصاقاً،  ورأس��ه  رجله 
إلى  ترنو  ببسمة  اجلهد  حتمل 
املميزة  العالمة  اآلفاق،ليصبح 
بال  املجنونة  الكرة  هذه  لعشاق 
كل  ونال  العروض  فقدم  إرهاق، 

ما نال وأسر األعماق والقلوب، 
ال��ب��ع��ض أح���ب���ه ل��س��ح��ره 
بهذا  ال��ك��رة  م��داع��ب��ة  ف��ي 
ببساطة  كان  األسلوب،فلقد 
تفتح  ذهب  فأينما  موهوباً، 

له األب��واب وال���دروب، بعض 
وبتاج  ميزوه  وبفنه  عرفوه  عشاقه 
من  أشهر  كان  فلقد  قلّدوه،  األفضل 
الغني  يهتف  وباسمه  والوزير  امللك 
ومع  بالبطوالت  ناديه  مع  والفقير،فاز 
كأس  نعم  البطوالت،  بأغلى  منتخبه 
خارج  كانت  مشكلته  بالذات،  العالم 
واإلدم��ان  الوناسة  عشق  فلقد  امللعب 
والتعاسة فضيع الكثير والمه الصغير 
في  االعتزال كان جنماً  والكبير. وعند 
ولكنه  وجال،  صال  أينما  األحوال  كل 
النجاح،  نفس  يحقق  لم  التدريب  في 
وحاول كثيراً وخانه الفالح، فليس كل 
الشهرة  يصيبه  العباً  فيها  تعملق  من 
والنجاح، وجوده كان حلواً ومع ناديه 
ورغم  االس��م  رغ��م  احللم  يتحقق  لم 
في  خبيراً  كان  فلقد  والرسم،  الشهرة 
التسويق لكنه فقير في الفوز والتحقيق، 
لذلك فلقد أتى سريعاً وراح تاركاً وراءه 
فلم  العالم  أحبه  فلقد  والنواح،  البكاء 
األرباح،البعض  يحقق  ولم  أحداً  يرح 
يكمل  أن  ع��دالً  يكن  أل��م  سائالً:  ق��ال 
هو  طرده  يكون  أن  من  بدالً  املشوار، 
منّه  مبا  حظينا  أن  األخبار،وبعد  سيد 
الراوي  على  والعهدة  يقال  علينا؟  الله 
إن مدربنا الغاوي ما زال يعتبر نفسه 
ألن  والبالوي،  النتائج  كل  من  بريئاً 
ناديه لم يعطه العبني يستطيعوا حتقيق 
ينزل  فهل  املناشدات  كل  رغم  احللم 
أتقنه  مبا  وميتعهم  ويتحفهم  للملعب 
من حركات؟ّ! يكفي أن اسمه يغني قدم 
اسماً  ليصبح  السعرات،  آالف  للنادي 
لم  امللعب  في  ولكن  األسماء  كل  فوق 
يشعل كل األضواء فضاع جهده ُسدًى 

وكان ال بد من اجلفاء.

ذكريات المالعب

رغم أنه كان مدافعاً إال أنه حصل على شهرة لم 
يحصل عليها الكثير من املدافعني، ألنه كان يلعب 
يشار  اسماً  لذلك كان  برأسه  أو  بقدميه  بقلبه ال 
اجلميل  الزمن  مدافعي  أقوى  كأحد  بالبنان  إليه 
اخلليج  ونادي  اإلماراتي  املنتخب  دفاع  وصخرة 
لسنوات عديدة امتدت ملا يقارب ال� 17 سنة، فمن 
الصيني في  املنتخب  ينسى هدفه في مرمى  منا 
الوقت القاتل بتصفيات العالم املؤهلة لكأس العالم 
والذي كان سبباً رئيسياً في وصولنا لكأس العالم 
في إيطاليا  1990،وكان لوجوده مع أخيه مبارك 
باإلضافة إلى ثالثة آخرين من العبي نادي اخلليج 
فترة  املنتخب في  لهذا  إثراء  الوطني  املنتخب  في 
الثمانينيات والتسعينيات التي كانت أجمل فترات 

التألق لنجوم الزمن اجلميل. 
بدأ  األسمر  النجم  هذا  احلمادي  غامن  خليل 
خورفكان  مبدينة  صغيراً  القدم  ك��رة  مي��ارس 
الفضل  له  ك��ان  ال��ذي  بالذات  اخلليج  وبنادي 
طفولته  منذ  النجم  هذا  موهبة  رعاية  في  األكبر 
وبنفس  العمر  بنفس  النجوم  من  مجموعة  مع 
املوهبة مثل الكابنت عبد الله سلطان وبدر صالح 
وحسن عبد الوهاب، جيل ذهبي استطاع أن يجعل 
من اسم نادي اخلليج بخور فكان منافساً لألندية 
الكبيرة ورافداً أساسياً ملنتخب اإلمارات في أحلى 

األوقات. لقد كان يسمى بصخرة دفاع اإلمارات 
واملدافع الصلب الذي كان مع أخيه يشكالن حائط 

صد أمام أبرع مهاجمي آسيا والعالم. 
ومنتخب  اخلليج  ناديه  مع  غامن  خليل  شارك 
اإلمارات ملا يقارب العقدين، وكان مخلصاً لفريقه 
فلم يتركه حينما نزل لدوري الدرجة الثانية رغم 
منذ  الفريق  إداريي  أحد  اآلن  وهو  الظروف،  كل 
فترة ليست بالقصيرة وما زال قمة في التواضع 

ولم تغيره الشهرة أو النجومية.

ريــــاضــة باألرقام

مدد املدّرب اإليطالي روبيرتو مانشيني عقده مع فريق مانشستر سيتي بطل 
الدوري اإلنكليزي خمس سنوات لينتهي عام 2017.

وقال مانشيني )47 عاماً(: »سأقدم كل ما أملك ملانشستر سيتي في السنوات 
اخلمس التي سأمضيها معه... النجاحات التي حققتها مع النادي جعلتني أوافق 
على متديد العقد، مانشستر سيتي فريق رائع ميلك جماهير استثنائية لذلك سأكون 

معه لتحقيق املزيد من األلقاب«.
وكان مانشيني قد انطلق في تدريب »سيتي« في العام 2009 وتّوج معه املوسم 

املاضي بلقب الدوري اإلنكليزي وفي العام2011 رفع كأس إنكلترا.
ودّرب مانشيني عّدة فرق إيطالية على غرار الزيو روما الذي أحرز معه كأس 
إيطاليا سنة 2004 وأشرف على فريق إنترميالن وتّوج معه في ثالث مناسبات 
اإليطالية  السوبر  بكأس  ومرتني  و2008(  و2007   2006( اإليطالي  بالدوري 

)2005 و2006( ومثيلتها في كأس إيطاليا.
وبذلك يصبح مانشيني ثاني أغلى مدرب في العالم بعد الرقم األول البرتغالي 
خوسيه مورينو مدرب ريال مدريد من حيث الرواتب، فيما يأتي السير اليكس 

فيرغسون االسكتلندي العريق كثالث أغلى مدرب في العالم بعد أن كان ثانياً..

اإبراهيموفيت�س االأغلى عامليًا!

بات املهاجم السويدي الدولي زالتان ابراهيموفيتش على أعتاب مرحلة مهمة في 
مسيرته الكروية بعد انتقاله من ميالن اإليطالي إلى باريس سان جرمان.

فلقد أصبح بفضل هذه الصفقة،أغلى العب كرة قدم في التاريخ حسب إحصائية 
نشرتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية واسعة االنتشار. 

ومن املعروف أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة أغلى العبي العالم 
بعد انتقاله منتصف عام 2009 من مانشستر يونايتد اإلجنليزي إلى ريال مدريد 
اإلسباني مقابل 96 مليون يورو، إال أن ابراهيموفيتش كلف األندية التي تعاقد 
معها مبلغاً أكثر بكثير منذ توقيعه عقد االنضمام إلى أياكس أمستردام الهولندي 

قادماً من ماملو السويدي مقابل 8.9 مليون يورو العام 2001. 
وبعد فترة ناجحة قضاها في أياكس، انتقل ابراهيموفيتش إلى املالعب اإليطالية 
وبالتحديد مع يوفنتوس )16 مليون يورو( قبل أن يتوجه إلى إنتر ميالن )24.8 
مليون يورو(، ثم جرب حظه في املالعب اإلسبانية مع برشلونة )69.88 مليون 
يورو(، قبل أن يعود إلى إيطاليا وينضم مليالن )24 مليون يورو(، وإذا متت صفقة 
إلى  األندية  عبر  انتقاله  مبالغ  مجموع  سيصل  بنجاح،  جي”  اس  ل�”بي  انتقاله 

189.93 مليون يورو! 
وقد وصل السعر الذي حصل امليالن عليه مقابل االستغناء عن الالعب لباريس 

سان جرمان إلى 47 مليون يورو.
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ريدغ دسشار ءاسسيم

بداية نهنئ قّراء املجلة بحلول شهر رمضان املبارك، أعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه. هذا الشهر ننتظره كل 
عاٍم بفارغ الصبر، إذ تتوق فيه النفوس لبذل املزيد من الطاعات والتسابق في فعل اخليرات السيما في بلد اخلير، دولة 
اإلمارات التي باتت متميزة بالفعاليّات واألنشطة الرمضانية التي تستقطب الزوار من اخلارج غير مكتفية بزوارها 
من الداخل. فهناك »جائزة دبي للقرآن الكرمي«، واحملاضرات الدينية والعلمية التي يقيمها احلكام وأولياء العهود 
في مجالسهم مستقبلني ضيوف الرحمن، واملوائد الرمضانية التي تنتشر في كل مناطق الدولة إلطعام احملتاجني، 
ومجالس املواطنني التي تصبح منتديات شعبية وثقافية ألبناء األحياء واملناطق السكنية، كلها أنشطة اعتدنا عليها 

وأحببناها، ولم تنازع يوماً الفروض التي نؤديها في هذا الشهر الفضيل. 
شهر رمضان شهر طاعة وعبادة وصلة أرحام، وله قدسية كبيرة جتعل اجلميع يضع حدوداً ال يتجاوزها، لكن 
الكرمي، وإن لم  الشهر  بأننا خارج منظومة هذا  األيام من ممارسات في مجتمعاتنا جتعلنا نشعر  ما يحدث هذه 
نكن مبالغني جتعلنا نشكك في كون اجلميع صائمني، خاصة إن كان احلديث عن اخليم الرمضانية التي انتشرت 
في مختلف إمارات الدولة، كالتي نراها في الفنادق وبعض األماكن العامة، والتي أصبح بعضها مبا حتدث فيه من 
ممارسات لألسف الشديد محالً للفساد والتجمعات واملمارسات التي ال ترتقي لقدسية هذا الشهر الكرمي والتليق 

مبرتكزات وثوابت البلد وأهله. 
زائريه،  لدرجة حتجب عنك رؤية  املكان  تعلو  أدخنة  ثنائية وجماعية مثيرة لالشمئزاز،  أغاٍنٍ صاخبة، جلسات 
استغالل مادي من خالل رسوم دخول عالية تسبق أي طلب للشراب أو الطعام، وغيرها من األمور التي رمبا توجد 
طوال العام وال يخلو منها البلد، ولكن حتت غطاء وفي أماكن محددة، وليس كما هو الوضع عليه حينما يكشف 
عنها علناً في شهر رمضان شباب ومراهقون يتهافتون على حجز طاوالت، خاصة بهم في تلك اخليم ليس من أجل 
الشيشة أو االجتماع بالشباب، كما كنا نعتقد بل من أجل أغراض أخرى أصبحت أكثر إغراًء يدفعون فيها أمواالً، 

ويضيعون فيها أوقاتاً بشكل يفوق رمبا ما يقومون به في شهور أخرى غير شهر رمضان.
عندما متر بتلك اخليم الرمضانية تشعر بخجل من فعاليات تقام فيها ال تضع اعتباراً لهذا الشهر الكرمي، وعندما 
تقبل على مواقف السيارات بالقرب منها تفاجأ بالكم الهائل من الزائرين الذين ال جتد ربعهم في األنشطة الدينية أو 

الثقافية واالجتماعية.
وضع هذه اخليم الرمضانية حسبما نسمع يجعلنا نتساءل عن دور اجلهات احلكومية في الرقابة عليها، بعد أن 
منحت تراخيص تبيح لها كل ما تقوم به وحتى ساعات الفجر، مبعنى آخر سمحت لها بانتهاك قدسية هذا الشهر 
الكرمي من أجل املال وال شيء آخر، فهل يعقل أن نصمت عن ذلك كله؟ وإن صمتنا فألي سبب سيكون ذلك وحتت 
أي مبرر سندرج صمتنا؟ مقابل الصورة املزعجة التي أصبحت عليها اخليم والتي باتت عادة سنوية يتهافت عليها 
املجالس  هجر  في  سبباً  عليها  الناس  وإقبال  عددها  وتزايد  استمرار  يكون  أن  نخشى  وسيدات،  شباباً  كثيرون 
الرمضانية التي اعتدنا عليها طوال السنوات املاضية في مختلف األحياء السكنية التي كنا نتابعها من خالل التغطيات 
اإلعالمية لها وللقضايا التي تثار فيها ويتم النقاش حولها، والتي تهم املواطن واملقيم معاً حتى أصبحت أشبه ما تكون 

مبنتديات فكرية واجتماعية تتواصل فيها األجيال مبختلف فئاتها العمرية. 
إن ما يحدث في بعض اخليم الرمضانية من جتاوزات رمبا اليثير استغراب األُسر اإلماراتية احملافظة فحسب 
بل تعداهم إلى األجانب من غير املسلمني، فهم يتخيلون أن األفراد يبتعدون عن احملرمات واللهو في هذا الشهر قدر 

املستطاع، لكن الواقع الذي يرونه مخالف لتوقعاتهم. 
وضع حد للتجاوزات في تلك اخليم التي أصبحت من عادات رمضان مسؤولية اجلهات التي ترخص لتلك اخليم، 

لتمنع تلك التجاوزات وتعيد ألصحاب اخليم عقولهم، هذا هو املأمول واملنتظر. 
لسنا ضد اجتماع األُسر والعائالت في رمضان في اخليم واملقاهي واملطاعم، ولكن ليكن ذلك من دون تقليل من 

هيبة وقدسية رمضان.

رمضان.. شهر الطاعة والعبادة 

ع�صو �صابق يف املجل�ش الوطني االحتادي

maysarashed@gmail.com
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