








⁄ يعد خافيًا على اأي عاقل وذي عقل اأن بع�ض ‡ن ُي�ضمون اأنف�ضهم م�ضلحÚ اأو معار�ضÚ اأو نا�ضطÚ، اأو اأي 

رة من دون مقدمات اأو حيثيات اأو تاريخ ليفر�ضوا  pغ Úمن هذ√ الت�ضميات الف�ضفا�ضة، جاوؤوا فجاأًة وعلى ح

ح وعنرتيات  qوتنط ™ qاأنف�ضهم على امل�ضهد الوطني بالقوة، وبالأمر الواق™ هكذا بب�ضاطة وكاأن الأمر ‹رد تنط

اإل عن م�ضرو´ لإثارة الفÏ والنعرات والفو�ضى يف تهريج  امل�ضمون وامل�ضداقية ل تنبىء  �ضيا�ضية فارغة 

رخي�ض ل ُيقدم علي¬ اإل �ضبيان ومراهقون طائ�ضون ل خÈة لهم يف احلياة و�ضوؤونها.

والتاBخي  التاBلف   ìرو وتدمي  الأوطــان  خراب  اإىل  بال�ضعي  �ضيء  وال�ضريفة  املîل�ضة  املواطنة  من  فهل 

�ضبة  �ضوداء  �ضماًء  اإل  العا⁄  يف   iتر ل  �ضيطانية،  بذور  بزر´  الواحد  املجتم™  اأفــراد   Úب والرتاحم 

بالدماء؟ 

وهل من الوطنية �ضيء بالدعوة اإىل الفلتان الأمني واحل�ض على الكراهية والعنف والعبå باأمن الوطن 

والنا�ض والتطاول على الرموز الوطنية من منطلق احلقد وا÷هل باأب�ضط قواعد ال�ضلو∑ الوطني ال�ضليم؟ 

اإن مروجي الفÏ والنزاعات واملتطاولÚ على الرموز الوطنية وُدعاة الهدم والعدوان اإما هم فاقدو الر�ضد 

والعقالنية ويحتاجون لتاأهيل نف�ضي مكثف حتى يعودوا اإىل ر�ضدهم اأو هم مغيبون مغ�ضولو الأدمغة ومغرر 

اأن  اأو هم واهمون مغرورون ظنوا  اأدنى حتكيم للعقل،  اأوامر طواغيâ ال�ضر والهيمنة من دون  بعون  qبهم، يت

الظروف الإقليمية والدولية باتâ موؤاتية اأكÌ من اأي وقâ لركوب موجة التغيي الواهمة، ون�ضر ب�ضارات 

يف  اخلراب  بن�ضر  ويزبدون  يرعدون  وهم  مهددين  اأوطانهم،  يف  بالدماء  املî�ضب  القاحل  العربي  الربي™ 

ربوع¬.

هوؤلء مك�ضوفون للجمي™ ول يتب™ هواهم اإل من كان على �ضاكلتهم من ذوي النفو�ض ال�ضعيفة التي تبي™ 

 âوارت�ض اأن و�ضعâ احلكمة جانبًا  بعد  واهمة،  فارغة وعقلية  بفوقية   Úل�ضîامل وتزايد على  الوطنيات، 

ها الوحيد زعزعة ا�ضتقرار الدول  tم nالرتهان لأجندات خارجية خارجة عن الدين والإن�ضانية والأخالق، ه

واإحكام قب�ضة ال�ضر عليها، لأنها �ضد احلياة و�ضد الإن�ضانية.  

اإنهم كاأولئك الذين نك�ضوا اإىل املا�ضي، واأنكروا احلا�ضر وقتلوا امل�ضتقبل يتعلقون بتالبيب ع�ضر م�ضى، 

 Úاأن الزمن ل يرج™ اإىل الوراء، فلفظهم ا÷مي™ و⁄ يتبعهم اإل من كان على �ضاكلتهم من الفا�ضل Úغي مدرك

الذين يجهلون حركة التاريخ ومنطق الكون.

باأ�ضد العذاب يف الدنيا والBخــرة، لأنهم  اأولئك الذين توعدهم اˆ جل جالل¬ يف حمكم تنزيل¬  اإنهم 

ا∑ اأثيم، وما ف�ضح هوؤلء املف�ضدون اإل عذاب لهم يف الدنيا، كما توعدهم  اأف�ضدوا يف الأر�ض واتبعوا كل اأفرَّ

رب العزة واأنذرهم ليكونوا عÈة لغيهم. 

اإن العبå باأمن البالد وا�ضتقرارها اأمر ل ُيرد علي¬ اإل بال�ضدة واحلزم م™ العابثÚ، فلي�ض من املعقول اأن 

نبات¬  nة بنف�ضها غي عابئة بالوطن ل حترتم قوانين¬، تنعق يف ج qيرت∑ احلبل على الغارب لفئة قليلة ُمغرت

رة باخلراب والدمار.  qمب�ض

اأما الغيورون على الوطن فهم يقفون �ضفًا واحدًا وراء القيادة احلكيمة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 

زايد اBل نهيان رئي�ض الدولة »حفظ¬ اˆ«، لأن الولء مطلق ول يقبل التجزئة، ولأن الولء اأوًل واأخيًا اإ‰ا 

هو للوطن وللقيادة الر�ضيدة لدولة الإمارات، والعمل بروì احلب والتالحم بÚ املواطنÚ والقيادة.

ولقد اأكد الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اBل نهيان نائب رئي�ض ‹ل�ض الوزراء وزير الداخلية يف غي 

ظل  يف  والأمن  ال�ضتقرار  اأ�ضباب  كل  توفي  يف  العظيم  الحتاد  مكا�ضب  على  احلفا®  اأهمية  على  منا�ضبة 

الداخلية  وزارة   iم�ضتو على  التحدي  �ضقف  رف™   ìالنجا هذا  »اإن  �ضمو√:  قائاًل  للبالد،  الر�ضيدة  القيادة 

وقيادات ال�ضرطة واإداراتها على م�ضتوi الدولة، اإذ بات مطلوبًا منا العمل الدوؤوب وال�ضهر امل�ضني على حماية 

اأن  ال�ضعور بالأمان لدi مواطنيها واملقيمÚ فيها، كما  هذ√ الإ‚ازات، وحت�ضÚ الأمن يف الدولة، وتعزيز 

التطور الذي عرفت¬ الدولة على جمي™ امل�ضتويات زاد من الأعباء املُلقاة على عاتقنا، وبات مطلوبًا منا اأن 

نواكب هذا التطور اأمنيًا. لكن هذ√ املهمة باتâ تزداد �ضعوبة يف هذا الزمن م™ رياì العنف العاتية التي تهب 

على العا⁄ كل¬، و�ضار مطلوبًا منا الرتفا´ اإىل م�ضتوi هذ√ التحديات، ونحن لن ندخر جهدًا لتحقيق ذلك 

حتى تظل بالدنا واحة لالأمن والأمان وال�ضتقرار يف ظل القيادة الر�ضيدة.

اخلي  لوطننا  تريد  ل  التي  املوتورة  الفئات  تلك  من  بالدنا  ونحمي  امل�ضوؤولية  قدر  على  جميعًا  فلنكن 

 qÚب والباطل   qÚب احلق  لأن  الظالمية،  ال�ضاللت  لتلك  الت�ضدي  امل�ضتويات  كافة  على  ولنوا�ضل  والنماء، 

والقافلة ت�ضي..
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أخبار الوطن

الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيهات 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« بصفته حاكماً إلمارة أبوظبي، مت إعفاء 
املدارس احلكومية  املقيمني في  الطلبة  جميع 
املدرسية  ال��رس��وم  م��ن  أبوظبي  ب��إم��ارة 
املتأخرة للسنوات الثالث املاضية من تاريخ 

صدور القرار.
السمو  صاحب  من  املبادرة  هذه  ومتثل 
قيادتنا  حرص  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
الرشيدة على دعم العملية التعليمية، وتوفير 
التعليم لكل طالب على أرض الوطن، ومراعاة 
من  األمور  أولياء  أعباء  تخفيف  في  سموه 

املواطنني واملقيمني على حٍد سواء.
د هذه املبادرة اهتمام سموه ودعمه  وجتسِّ
الكبير ألبنائنا الطلبة، وتعكس حرص سموه 
على توفير مقومات احلياة الكرمية وحتقيق 
يعيش  من  لكل  وامل��ادي  النفسي  االستقرار 
هذه  في  بخاصة  الطيبة،  األرض  هذه  على 
الفترة من العام مع عيد الفطر السعيد والعام 
رأس  على  التعليم  يأتي  اجلديد،إذ  الدراسي 
إحدى  بوصفها  أبوظبي  حكومة  أولويات 
أهم الركائز األساسية التي متّكن الدولة من 
ما  املتقدمة  الدول  في  التميُّز  معايير  حتقيق 
ُيسهم في إعداد بيئة تعليمية قادرة على خلق 
جو من التنافس اإلبداعي بني الطلبة والتفكير 

اخلالق.
أن  للتعليم«  أب��وظ��ب��ي  »مجلس  وأك���د 
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  توجيهات 
ودعمه  سموه  حرص  د  جُتسِّ الله«  »حفظه 
احلياة  مقومات  وتوفير  للطلبة،  الالمحدود 
واملادي  النفسي  االستقرار  الكرمية وحتقيق 
الطيبة،  األرض  ه��ذه  على  يعيش  من  لكل 
وهي تؤكد مدى االهتمام الكبير الذي يوليه 
سموه لقطاع التعليم ودعم العملية التعليمية 
أركان  من  أساسياً  باعتباره ركناً  الدولة  في 
العربية  اإلمارات  دولة  تعيشه  الذي  التطور 

املتحدة في شتى املجاالت وعلى مختلف األصعدة.
يذكر أن هذه املبادرة ُتضاف إلى العديد من املبادرات التي قّدمها سموه 
ه  ألبنائه الطلبة، وهي ليست األولى في هذا املجال، إذ كان سموه قد وجَّ
»مؤسسة خليفة بن زايد اخليرية« بتحّمل الرسوم الدراسية للطلبة املواطنني 
واملسائية في  الصباحية  املدارس  والوافدين في  النموذجية،  املدارس  في 
بتكرمي  سموه  أمر  كما   ،2008/2007 الدراسي  العام  في  وذلك  الدولة، 
150 طالباً وطالبة من الطلبة املتفوقني من أوائل الصف الثاني عشر على 
مستوى الدولة، والذي شمل تقدمي منح دراسية لاللتحاق باجلامعة و20 
ألف درهم لكل طالب أوطالبة من الذين تنطبق عليهم معايير التكرمي من 

املواطنني واملقيمني.
ويأتي إعفاء الطلبة من املقيمني من الرسوم املتأخرة عليهم تخفيفاً من 
املجتمع  على  إيجاباً  سينعكس  الذي  األمر  أسرهم،  على  املالية  الضغوط 
الذي حترص  االجتماعي  النسيج  من  هم جزء  املقيمني  كون  عام  بشكل 

الدولة عليه متام احلرص.

وطالبة،  طالباً  و750  ألفاً   15 املكرمة  هذه  من  املستفيدين  عدد  ويبلغ 
وُتقدر الرسوم غير املسددة من الطلبة الوافدين في املدارس احلكومية ب�� 

192 مليون درهم لأعوام الثالثة املاضية.
أما الفئات غير املشمولة بدفع الرسوم املدرسية في املدارس احلكومية 
باإلمارة، فهم املواطنون وأبناء مواطنات دولة اإلمارات، وأبناء دول مجلس 
املراسيم  وحملة  الدبلوماسية،  البطاقة  حاملي  وأبناء  اخلليجي،  التعاون 
الصادرة عن صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«، أو صاحب السمو 
نائب رئيس الدولة »رعاه الله«، واليتيم الذي يعوله مواطن، وبعض الطلبة 
أبناء العاملني في مدارس »مجلس أبوظبي للتعليم«، وأبناء  الوافدين من 
العامالت بالهيئات اإلدارية والتدريسية والفنية في املجلس، وذلك بشرط 
إما أن تكون أرملة أو أن يكون الزوج عاجزاً مبوجب تقرير طبي أو أن 

تكون مطلقة وتعول األبناء.
وكان »مجلس أبوظبي للتعليم« قد أصدر قراراً ينص على حتصيل كافة 
املترتبة  الرسوم  لم يسددوا  الذين  املقيمني  الطلبة  على  املتأخرة  الرسوم 

عليهم لأعوام الثالثة املاضية.

¬  باإعفاء الطلبة املقيمÚ من الر�ضوم املدر�ضية املتاأخرة  uخليفة بن زايد يوج
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توَّج فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« بطالً للعالم للقدرة 
-لندن 2012، وذلك بعد انتزاع سموه  لقب ذهبية الفردي ممتطياً صهوة 
قدره  اإلمارات، ومسجالً سموه زمناً  اجلواد »مادجي دوبوننت« السطبل 
التي أقيمت  العالم للقدرة«  7.00.45 ساعة، وذلك في سباق بطولة »كأس 
في »أوسنت بارك« في إجنلترا ملسافة 160 كيلومتراً، ومبشاركة 152 فارساً 

وفارسة ميثلون 38 دولة من مختلف أنحاء العالم.
واحتل الفارس الشيخ راشد بن دملوك آل مكتوم املركز الثاني ممتطياً 
فضية  لينال  ساعة   7.01.04 قدره  زمناً  ومسجالً  »ميامة«،  الفرس 

الفردي.

ونال الفارس علي خلفان اجلهوري املركز الثالث محققاً برونزية الفردي 
ممتطيا اجلواد »فيندافال«، ومسجالً زمناً قدره 7.01.04 ساعة.

وقاد فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه 
الله« فرسان اإلمارات مبشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي 
عهد دبي للفوز للمرة الثالثة على التوالي بذهبية كأس العالم للقدرة للفرق 

بزمن قدره 21.22.37 ساعة.
وشهد السباق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 
وزير املالية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي 
مجلس  شؤون  وزير  القرقاوي  عبدالله  محمد  ومعالي  العلمي،  والبحث 

الوزراء.

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  شهد صاحب 
بن  الشيخ سيف  والفريق سمو  الله«،  »رعاه  دبي  الوزراء حاكم  رئيس مجلس 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية توقيع وثيقة »األوملبياد 
املدرسي« بعد اعتماد مشروع األلعاب األوملبية املدرسية من مجلس الوزراء، والذي 
يهدف لتوسيع قاعدة ممارسة األنشطة الرياضية في الدولة، واكتشاف واحتضان 

املواهب الرياضية وحتسني وتطوير قدراتهم وإعدادهم للمنافسات الرياضية.
مت توقيع االتفاقية بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم 
رئيس اللجنة األوملبية الوطنية، ومعالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية 
رئيس  باإلنابة  الصحة  وزير  العويس  محمد  بن  عبدالرحمن  ومعالي  والتعليم 

»الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة«.
ويأتي مشروع »األوملبياد املدرسي« بالتعاون بني اجلهات األربع بهدف تطوير 
جيل جديد من الرياضيني األوملبيني، ونشر وترسيخ املعارف واملبادئ األوملبية، 
باإلضافة إلى نشر الوعي بأهمية النشاط البدني والرياضي للمحافظة على الصّحة.
وأوضح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن مشروع األلعاب 

نهيان  آل  زايد  الشيخ خليفة بن  السمو  من نهج صاحب  انطالقاً  يأتي  األوملبية 
رئيس الدولة »حفظه الله« باالهتمام بالنشء واالرتقاء بقدراتهم، وجتسيداً لرؤية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« التي رسمت إستراتيجية احلكومة وما تضمنته من 
رسالة وطنية سامية في إبراز االهتمام بالقطاع املدرسي وتعزيز دور الرياضة 
املدرسية لتصبح القاعدة التي تنطلق منها املواهب الواعدة القادرة على رفع راية 

الدولة في احملافل الرياضية.
وأشار معالي حميد محمد عبيد القطامي إلى أن وزارة التربية والتعليم سعت 
إلى تبني مشروع األوملبياد املدرسي الذي أطلقته اللجنة األوملبية الوطنية ملا حتمله 

من أهداف تندرج ضمن مكونات اخلطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم. 
األوملبياد  مشروع  مرتكزات  أن  العويس  محمد  بن  عبدالرحمن  معالي  ورأى 
الوطني تلتقي مع أهم محاور استراتيجية الصحة في الدولة، وأن املشروع يعتبر 
أحد أهم مرتكزات تطوير العمل والهيكل الرياضي في دولة اإلمارات واملنبثق عن 

استراتيجية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. 

.. ويشهد توقيع وثيقة «األولمبياد المدرسي»

محمد بن راشد  بطاًل للعا⁄ »Ãونديال القدرة 2012« يف بريطانيا
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أخبار الوطن

أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول  الفريق  بحث 
الشيخ حمد  السمو  الدوحة مع صاحب  املسلحة في  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
التي تربط  املتينة  العالقات األخوية  الشقيقة  أمير دولة قطر  آل ثاني  بن خليفة 
املجاالت  التعاون املشترك وُسبل دعمها وتعزيزها في  الشقيقني، وآفاق  البلدين 

كافة، واستعراض عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.
جاء ذلك خالل استقبال سمو أمير دولة قطر للفريق أول سمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، والوفد املرافق بقصر »الوجبة« في الدوحة.
ورافق سمو ولي عهد أبوظبي خالل الزيارة القصيرة وفد ضم سمو الشيخ 
الرئاسة،  وزير شؤون  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 
جمعة  أحمد  ومعالي  اخلارجية،  وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  وسمو 
الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة،ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ 

املصرف املركزي، وسعادة محمد مبارك املزروعي وكيل ديوان ولي العهد، وعدداً 
من املسؤولني.

ونقل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو 
أمير دولة قطر حتيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله«، ومتنيات سموه لقطر الشقيقة بدوام التقدم واالزدهار، 
وبدوره حمَّل صاحب السمو أمير دولة قطر سمو ولي عهد أبوظبي حتياته 
إلى صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«، ومتنياته لدولة اإلمارات املزيد 

من الرقي والتقدم.
حضر اللقاء من اجلانب القطري سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني املمثل 
الشخصي لسمو أمير قطر، ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس 

مجلس الوزراء وزير اخلارجية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء.

ات املنطقة محمد بن زايد يبحå م™ اأمي دولة قطر  العالقات الأخوية وم�ضتجدرَّ

.. ويطلع على سير العمل في مشروعي ميناء «خليفة» و«كيزاد»

اطلع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة في قصر سموه بالبطني على عرض تقدميي 
حول آخر تطورات العمل في مشروعي ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية 
»كيزاد«، اللذين يجري تطويرهما في منطقة الطويلة بأبوظبي، قدمه الدكتور 
للموانئ«، وفريق  أبوظبي  إدارة »شركة  سلطان أحمد اجلابر رئيس مجلس 
للشركة،  التنفيذي  الرئيس  نائب  الشامسي  جمعة  محمد  ضم  الذي  اإلدارة 
وتوني دوجالس املدير التنفيذي للشركة، وخالد ساملني الكواري نائب الرئيس 

التنفيذي ملنطقة خليفة الصناعية »كيزاد«.
وأعرب سموه عن ارتياحه للتقدم الذي يشهده هذان املشروعان احليويان 
اللذان تضمنهما إكمال املرحلة األولى من ميناء »خليفة« واملنطقة الصناعية 
»كيزاد« املجاورة له، واملقرر بدء التشغيل الرسمي فيهما في األول من سبتمبر 

من هذا العام، وهو املوعد الذي ال تزال الشركة تؤكد التزامها به.

وحثَّ سموه اإلدارة والقائمني على املشروعني على ضرورة إيالء مسألة 
التوطني واستقطاب الكوادر املواطنة أهمية بالغة، والعمل على إيجاد البرامج 
واخلطط التدريبية إلكساب أبناء الوطن املهارات الالزمة واخلبرات املتقدمة، 
كما دعا سموه إلى إيجاد شراكات فاعلة وتطوير عالقات استثمارية بناءة من 
تطوير  في  لتُسهم  اخلارجية  واالستثمارات  الشركات  كبرى  استقطاب  أجل 

األعمال في هذا املرفق احليوي.
وأوضح الدكتور اجلابر، أنه ليشرفنا أن نحظى بفرصة تقدمي عرٍض مفّصل 
آلخر تطورات ومستجدات مشروع ميناء »خليفة« ومنطقة خليفة الصناعية 
إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يولي وبتوجيهات 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« هذه 
املشاريع اهتماماً ودعماً كبيرين من أجل تنويع مصادر الدخل خدمة ألهداف 

التنمية املستدامة.
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مة للجمهور qسيف بن زايد والمنصوري يبحثان تعزيز اخلدمات املقد

بحث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
خالل  االقتصاد  وزير  املنصوري  سلطان  ومعالي  الداخلية  وزير  الوزراء 
واملعنية  املشتركة  املوضوعات  من  ع��دداً  سموه  مكتب  في  عقد  اجتماع 
احلضارية  النهضة  ومستوى  يتوازى  ومبا  للجمهور،  املقدمة  باخلدمات 
 ، املجاالت  املتحدة في شتى  العربية  اإلمارات  التي تشهدها دولة  الشاملة 
و»جمعية  للتأمني«  العامة  »الهيئة  في  املسؤولني  من  عدد  بحضور  وذلك 

اإلمارات للتأمني«، وكبار ضباط الشرطة.
حضر االجتماع كل من: إبراهيم الزعابي مدير عام »هيئة التأمني«، ومحمد 

مظهر ممثل »جمعية اإلمارات للتأمني«، وسعادة اللواء عبيد احليري سالم 
الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، وسعادة اللواء خليل داوود بدران 
مدير عام املالية واخلدمات في شرطة أبوظبي، وسعادة اللواء مطر سالم 
بن مسيعد النيادي مدير عام اخلدمات اإللكترونية واالتصاالت في وزارة 
الداخلية، وسعادة اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات املركزية في 
شرطة أبوظبي، والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة في 
شرطة أبوظبي، والعميد املهندس حسني أحمد احلارثي مدير مديرية املرور 

والدوريات في شرطة أبوظبي.

وزير الداخلية يؤكد أن األمن مسؤولية الجميع
ثَمّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الدور اإليجابي واحلس األمني اللذين متتعت بهما شركة تأجير 
ضبط  في  ساعد  مما  مركباتها،  مواقع  لتحديد  تقنية  أنظمة  بتوفيرها  سيارات 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي 3 أشخاص خليجيني لالشتباه بتورطهم في محاولة 
تهريب سيارتي تأجير عبر أحد املنافذ البرية إلى دولة مجاورة، وحال دون متكن 

املشتبه بهم من تنفيذ جرميتهم.
استخدام  فإن  اجلميع،  مسؤولية  األمن  قاعدة  من  وانطالقاً  أنه  وأكد سموه 
التقنية احلديثة في مختلف القطاعات يسهم في احلد من وقوع اجلرائم وسرعة 
الكشف عن مرتكبيها، ومبا يعزز واقع األمن واالستقرار الذي تشهده الدولة ككل.
وأشاد سموه بهذا التعاون األمني املشترك بني شرطة أبوظبي وشركة التأجير، 

والذي أّدى إلى ضبط املشتبه بهم قبل تنفيذهم مخططهم.
وكانت شرطة أبوظبي قد تلقت بالغاً من مكتب تأجير سيارات في أبوظبي يفيد 
مبحاولة تهريب سيارتني بعدما تبنّي لدى العاملني في املكتب وصول السيارتني 
ما  السيارتني، وهو  داخل  التتبعي  اجلهاز  عبر  احلدودية، وذلك  املنافذ  أحد  إلى 
السيارات خارج حدود  الذي ينص على عدم خروج  اإليجار  عقد  يتعارض مع 

الدولة.
التحريات  »إدارة  مدير  بورشيد  محمد  راشد  الدكتور  العقيد  بذلك  أفاد 
البالغ،  تلقي  مبجّرد  أنه  موضحاً  أبوظبي،  شرطة  في  اجلنائية«  واملباحث 
عبور  محاولتهم  أثناء  الواقعة  في  املتورطني  بضبط  الشرطة  فرق  سارعت 

املنفذ احلدودي.
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في العدد املاضي حتدثنا عن مفهوم النضج بصورة عامة والنضج اإلداري بشكل خاص ومدى ارتباط النضج 
بالتقدم بالعمر.

أبرزها اخلبرة  األربعني ميتلك مقومات كثيرة  إلى سن  اإلنسان عندما يصل  أن  الدراسات والبحوث  أثبتت  لقد 
والتجربة والقوة االستقاللية والثقة بالنفس، وهي مرحلة عمرية تتضمن السيطرة من جانب الشخص على حياته 
وشعوره باألمن واالستقرار املادي والوظيفي واألسري، هذه املرحلة العمرية هي سن التوازن النفسي والنضج الذهني 
والفكري، ومرحلة الصدق التي يعيشها اإلنسان مع نفسه، حيث إن الفرد في هذا العمر اكتسب خبرة احلياة وفهم 

جتاربها وازداد حكمة وحنكة وعقالنية وهدوءاً، مما يجعله قمة في العطاء والكفاءة.
وصول املدير واملسؤول إلى هذه املرحلة العمرية يعطيه قوة واستقاللية في اتخاذ القرارات، ويكسبه خبرة متكنه 
من حتليل األمور بشكل عقالني بعيد عن السطحية، وهي مرحلة النضج واالستقرار النفسي والعاطفي، تزداد قدرات 
االجتماعية معهم، وهو سن  للعاملني وتتطور عالقته  والتوجيه واإلرشاد  القيادة  املدير واملسؤول على  وإمكانيات 
تكامل النضج والتفكير بخطى ثابتة ومتزنة، في كثير من جلسات العمل واالجتماعات مع الشركات االستشارية أوجه 
لهم اللوم عندما يكون ممثل الشركة أو بيت اخلبرة ال يزيد عمره عن ثالثني سنة، هؤالء يكونون مؤهلني أكادمييني 
ولكن تنقصهم اخلبرة التراكمية »الشعر األبيض مهم في هذه احلالة«، وهو مؤشر على املعرفة الواسعة نتيجة تراكم 

اخلبرات والتجارب واملمارسات العملية.
الشباب هم قادة املستقبل وحتصينهم باملعرفة العلمية واألكادميية املتخصصة عنصر مهم في جناحهم في املستقبل، 
وال بد من استكمال اجلزء الثاني من حلقات املعرفة وهو اخلبرة والتجربة واملمارسة العملية، كثير من املعرفة ال ميكن 
اكتسابها من خالل التحصيل العلمي فمهارات العمل تكتسب من خالل اخلبرة واالحتكاك مع اآلخرين واملرور بتجارب 

عملية ميدانية.
من املؤكد أن نضج اإلنسان هو اكتمال الوظائف اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية والتناغم بينها، وبتطبيق 
مفهوم النضج على اإلدارة يتضح أن جناح اإلدارة وجودة عطائها مظهر من مظاهر نضجها، واإلدارة الناجحة ال ميكن 
أن ميثل املدير جميع عناصرها مهما ارتفع مستوى تأهيله، أو تعددت مواهبه وتألقت مهاراته، والسبب في ذلك أن 
اإلدارة أشبه ما تكون بعملية كيماوية عناصرها اإلنسان والتنظيم والنظام واإلجراءات واملستلزمات املادية واملعنوية 
إلجناز العمل وبيئة العمل الداخلية واخلارجية، استناداً إلى ما تقدم فإن نضج اإلدارة حصيلة لنضج مكوناتها، فنضج 
املدير مثالً مبوقعه التنظيمي وسط من يساعدونه من املشرفني والعاملني على تنفيذ العمل ومن هم حتت إشرافه ومن 
هم موازون له من زمالئه، ال ميكن أن يكتمل بسرعة، لذا يتطلب وقتاً من خالل املمارسة الفعلية »املعارف واملهارات 

التي تعد مكونات رئيسة لبلوغ املدير مستوى إشرافياً يشكل لبنة من اللبنات العديدة للبناء الكلي لإلدارة«.
التنظيم والنظام واملوظفون وغيرها من املستلزمات األخرى مالم تكن قد بلغت مستوى مناسباً ملا بلغه املدير فلن 
تبلغ اإلدارة مرحلة النضج، إن استعدادات املدير وحده ال تكفي، إذ ال بد أن تتساوى معه باملستوى نفسه العناصر 

األساسية واملساعدة الالزمة لتسيير العمل بكفاءة.
لغايات حتقيق النضج اإلداري ال بد من استكمال عناصر ومكونات النضج كافة، ومنها النضج الفكري واالنفعالي 
والنضج العقلي والنضج النفسي والسياسي. بالنسبة للنضج الفكري: املدير الناضج فكرياً هو الذي يبتعد عن منطية 
التفكير وال يتسرع في ردود أفعاله أو التعبير عن أفكاره، فهو يتسم باملوضوعية واملرونة في تقبل النقد واالختالف 
بالرأي، وهو من يجعل أخطاءه على احملك من أجل تغييرها وبناء سوي لذاته، والنضوج الفكري يأتي من خالل تغذية 
العقل وصقل الشخصية بالقراءة، وهي الطريقة املضمونة ليكون اإلنسان ذا وزن ومستوى فكري معني، والرغبة 
املتزايدة في حتصيل املعرفة لها أثر في تنامي ملكة الفكرة املؤدية إلى النضوج الفكري، إذا ما تتبعنا حياة املفكرين 
والفالسفة جند أن معظمهم يصلون إلى ذروة اإلبداع مبرحلة عمرية متقدمة، وذلك لنضج فكرهم املعتمد على اخلبرة 

واملمارسة العملية وتراكم املعلومات.
النضج االنفعالي: وهو ارتقاء الفرد بضبط انفعاالته وتناسبها مع مستوى عمره الزمني وخبراته وطبيعة املواقف 

املتغايرة، بحيث تتفق استجاباته االنفعالية مع ما هو متوقع من طاقة محددة ومتناسبة مع املوقف.
النضج العقلي: يتميز في القدرة على تكوين تفكير شخصي مستقل، مقرون باالحترام ألداء اآلخرين، ويتميز أيضاً 
بالقدرة على اتخاذ القرارات اخلاصة، باستقاللية وحزم، مع احترام الوقائع وأداء اآلخرين، والشخص الذي يتحلى 
بالنضج العقلي يبقى على استعداد أن يغير في رأيه، ويبدل في مخططاته، إذا ما بدا له ذلك حكيماً في ضوء معطيات 
جديدة ومهمة، له تفكيره الشخصي وقراراته املستقلة وهو يتحمل مسؤوليتها، املشاكل ال تقلقه بقدر ما تدفعه إلى 

حتليلها واستعراض اخليارات واتخاذ القرار وتنفيذه وااللتزام بكل ما ينتج عن ذلك.

النضـج اإلداري (2 - 3)
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املجاالت،  من  العديد  اإلماراتية  امل��رأة  خاضت 
واحملامية  والطبيبة  وال��وزي��رة  السفيرة  فكانت 
واإلعالمية واملهندسة، إال أن هناك بعض املهن التي 
عليها  يتحتَّم  التي  لطبيعتها  إما  فيها،  جندها  قلما 
عدم اخلوض فيها، أو لندرة التخصص، أو ألموٍر 
قد ُتشك�ّل عائقاً أمام استمرارها في مهنة ما، ومن 
الفتاة  لدى  تعتبر  التي  التمريض  مهنة  املهن،  هذه 
اإلماراتية األقل َتقباّلً أو اخليار األقل رغبة بني املهن 
األخرى، فال تكاد تكمل عملها لسنوات حتى تنتقل 
املمرضة املواطنة إلى مهنة أخرى بعيدة كل البعد 
عن التمريض، فما هي أسباب قلة عدد املمرضات 

اإلماراتيات في مستشفياتنا؟ 

�ضت ممر�ضات

عايدة  الدكتورة  التقينا  املشكلة،  هذه  ولتشريح 
بقسم  واإلسعاف  التمريض  فرع  مدير  العيسائي 
الطبية«  اخلدمات  »إدارة  في  املساعدة  اخلدمات 
بشرطة أبوظبي التي تقول: »أجد بأن أداء املمرضات 
ولدينا ست  وجه،  أكمل  على  يسير  هنا  املواطنات 
مقارنة  جداً  قليل  عدد  وهو  مواطنات  ممرضات 
باملمرضات من اجلنسيات األخرى، ولكنهن يعملن 
كفريق واحد، وأجد بأن جودة العمل هي األساس، 
املهم وجود ممرضات مواطنات في  أنه من  وأجد 
التعامل  سهولة  بسبب  الدولة،  مستشفيات  كافة 
وكبار  والعرب  املواطنني  واملراجعني  املرضى  مع 
السن كذلك، مما يجعلها سبباً رئيسياً في جتاوب 
املريض مع العالج والنصائح الطبية، والشيء الذي 
يستحق ذكره أن ساعات العمل هنا هي الساعات 
لطبيعة  تفهماً  ليلية،  مناوبات  توجد  وال  الرسمية 
املرأة اإلماراتية والقالب املجتمعي الذي توجد فيه، 
وبالتالي، فإن مهام املناوبات توكل إلى ممرضات 

من جنسيات أخرى«.
وعن أسباب قلة وندرة كوادر التمريض املواطنة، 
تبذله  الذي  الكبير  »السعي  إلى  العيسائي  تشير 
ولكن  القطاعات،  كافة  في  التوطني  إلى  الدولة 
ببطء  يسير  التمريض  كادر  توطني  على  اإلقبال 
لرمبا حلساسية املهنة أو لعوامل اجتماعية، ويبقى 
وكليات  معاهد  خريجات  هن  أين  هنا،  التساؤل 
اكتفني  منهن  فالبعض  الدولة؟  في  التمريض 
التحقن  وأخريات  املهنة،  ممارسة  دون  بالدراسة 
ال يصب  وهذا  به،  االستمرار  بدون  ولكن  بالعمل 
في صالح مهنة التمريض وبالتالي توكل املهام إلى 
ممرضة من جنسية أخرى، وهذا ال يخدم الصالح 

العام بالتأكيد«.

مهنة �إن�ضانية

وفي هذا القسم التقت »999« بإحدى املمرضات 
التي مارست التمريض منذ 20 عاماً وال زالت وهي: 
فاطمة عبدالله، حيث التحقت بإدارة اخلدمات الطبية 
عملت خلمس  وقبلها  اآلن،  وإلى   1996 العام  منذ 
سنوات كممرضة في القوات املسلحة، حيث تصف 
الوقت  ذلك  »في  فتقول:  حتديات  من  واجهته  ما 
إقناع  كيفية  هي  واجهتني  التي  الصعوبة  كانت 

األهل بالعمل في مهنة التمريض، ألنها ال تتناسب 
وطبيعة املرأة اإلماراتية واخلليجية بوجه عام بسبب 
ذاتها،  املهنة  تفاصيل  في  تدخل  وأمور  االختالط 
ولكن جاء التقبّل بعد إقناعهم بأنها مهنة إنسانية 
بالدرجة األولى، إلى جانب التطّور والتعليم اللذين 
بهما أصبح التفّهم والتقبّل واضحاً، ولن أجامل إذا 
ما قلت بأن مهنة التمريض ال تخلو من الصعوبات، 
صعوبات  هناك  فإن  املهنة  ممارسة  جانب  فإلى 
نفسية تكمن في التعامل مع املرضى ذاتهم، حيث 
التعامل مع ثقافات وعقليات مختلفة، هذا باإلضافة 
إلى أن هناك مواقف قد ُتشكِّل سبباً في االنزعاج 

كنظام املناوبة في حاالت الطوارئ«.

�لروب �لأبي�ض!

للعلوم  فاطمة  »كلية  زرنا  العني،  مدينة  وفي 
أّدت  الالتي  الطالبات  ببعض  والتقينا  الصحية«، 
دراسة  إلى  التمريض  مجال  في  بالعمل  رغبتهن 
إنسانية  أحالمهن  فكانت  أكادميياً،  التخصص 
املهنة  بهذه  إعجابهن  ُمبديات  األول��ى  بالدرجة 
فاطمة  ومنهن:  الدراسة  خالل  من  املزيد  ومعرفة 
املمرضة  شخصية  جذبتها  التي  املنهالي  ساملني 
إلى مجال  أميل  ب� )روبها( األبيض، تقول: »كنت 
وعندما  العامة،  الثانوية  دراستي  منذ  التمريض 
كنت أذهب إلى املستشفى كانت شخصية املمرضة 
جتذبني إلى حد الشعور بالغبطة جتاهها ملا تقوم 
به من عمل إنساني، فوقتها بحثت عن معهد أو كلية 
تقوم بتدريس التمريض، وفور انتهائي من الثانوية 
الدراسة  في  متعة  وأجد  بالكلية  التحقت  العامة 

والتعّرف على عالم التمريض«.
وجود  عدم  عن  دائماً  أتساءل  »كنت  وتضيف: 
وإنسانية  راقية  مهنة  أنها  مع  مواطنة  ممرضة 
في  العمل  نظام  أن  وباعتقادي  األولى،  بالدرجة 
التمريض يختلف عن نظام العمل في مهن أخرى، 
وأعتقد بأن نظام املناوبات يعدُّ من الصعوبات التي 
متطلبات  إلى جانب  عام  املمرضة بشكل  تواجهها 
التمريض  دراس��ة  في  ورغبتي  نفسه،  املريض 
جاءت عن اقتناع تام ولّدي االستعداد ملواجهة أي 
املستقبل،  صعوبات تعترض مهنتي كممرضة في 
احلاالت  ملواجهة  النفسي  االستعداد  جانب  إلى 

احلرجة من املرضى«.
فكرة  أية  لديها  تكن  فلم  السنيدي  منال  أما 

بوجود تخصص للتمريض إال من خالل اإلرشاد 
اإلقبال  على  شجعها  ال��ذي  الشيء  األكادميي، 
في  املعرفة  من  قدر  بأكبر  للخروج  الدراسة  على 
على  الكعبي  خلود  تؤكد  بينما  التمريض،  مجال 
متطلبات  لفهم  والعملية  النظرية  الدراسة  أهمية 
االنتقال  إلى  دفعها  التمريض  ملجال  وحبها  املهنة، 
بجامعة  والزراعة  »األغذية  تخصص  دراسة  من 

اإلمارات« إلى تخصص التمريض.
بعض  على  باللوم  فتلقي  الصّوافي  فاطمة  أما 
)خادمة(  مجرد  املمرضة  العتبارها  املجتمع  فئات 
تقوم على خدمة املرضى وحتت إمرة الطبيب، مع أن 
دور املمرضة هو األساس في متابعة حالة املريض 
أنها  اعتبار  على  عملياته،  في  الطبيب  ومساعدة 
حلقة الوصل بني املريض وطبيبه، تقول: »أعتقد أن 
أسباب عزوف املواطنات عن مزاولة مهنة التمريض 
وهنا  إليها،  الدونية  والنظرة  أسباب مجتمعية  هي 
يأتي دورنا لتتغيّر هذه النظرة وتوضيح املهمة التي 
تؤديها، وأن دورها تكميلي للطبيب ومهم للمريض، 
بالصبر  التحلي  عليها  املمرضة  أن  وباعتقادي 

والتحّمل ومواجهة أي ظرف صعب يواجهها«.

دور وطني

معهد  عام  مدير  الشامسي  عبداللطيف  الدكتور 
التكنولوجيا التطبيقية أكد ل� »999« أن »كلية فاطمة 
للعلوم الصحية« التابعة للمعهد تقوم بدور وطني 
التمريض  مهنة  توطني  على  العمل  أجل  من  كبير، 
الطبي،  العمل  يتطلبها  التي  األخرى  املهن  وكافة 
 ،2006 عام  تأسست  الكلية  أن  إلى  النظر  الفتاً 
بهدف تلبية احلاجة املتزايدة لدولة اإلمارات العربية 
الصحية،  الرعاية  املتحدة ملتخصصني في مهارات 
درجة  مينح  برنامجاً  حالياً  الكلية  توف�ّر  وبالتالي 
بها  املعترف  التمريضية  العلوم  في  البكالوريوس 
محلياً،  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  من 
ومن »جامعة جريفيث« األسترالية عاملياً، باإلضافة 
دولة  بأبناء  اخلاص  الصحية«  العلوم  »دبلوم  إلى 
اإلمارات العربية املتحدة،  كما تخطط الكلية لطرح 
اإلدارة  مثل:  أخرى  تخصصات  في  دبلوم  برامج 
الكلية  أن  كما  وخدماتها،  الطبية  املعدات  الصحية، 
مجال  في  تخصصية  برامج  طرح  بصدد  حالياً 
العلوم الصحية والصحة العامة، ومن هذه البرامج 
املقطعي،  والتصوير  السينية  األشعة  الصيدلة، 

ن�سعى اإىل توطني قطاع التمري�ض

بكوادر ذات تخ�س�ض اأكادميي

- د. ال�سام�سي
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والعالج الفيزيائي.
للعلوم  فاطمة  »كلية  أن  إلى  الشامسي  ولفت 
من  التي  املميزات،  من  بالكثير  تزخر  الصحية«  
بينها أنها مؤسسة أكادميية وطنية تطرح وتدّرس 
مرموقة  ومعتمدة من جامعات  بها  معترفاً  برامج 
طبية  مرافق  على  الكلية  كما حتتوى  العالم،  حول 
ومجهز  معد  جامعي  حرم  ضمن  حديثة  وعلمية 
حسب أرقى املعايير واملستويات العاملية، إضافة إلى 
مختبرات طبية وعلمية مت جتهيزها طبقاً ملواصفات 
للكلية،  األكادميي  املستوى  مع  تتماشى  ممتازة 
االعتماد  جلنة  من  واعتماد  باعتراف  حتظى  كما 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  بوزارة  األكادميي 
مجلس  ودول  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  بدولة 
برنامج  بتنفيذ  الكلية  تقوم  التعاون اخلليجي، كما 
اللغة  في  الطلبة  يؤهل  كاملة  سنة  ملدة  تأسيسي 
رواتب شهرية  منح  مع  العلمية  واملواد  اإلنكليزية 
إلى  باإلضافة  بالكلية،  الدارسني  املواطنني  للطلبة 
توفير برامج التدريب، بشرط احملافظة على معدل 
أكادميي جيد طوال فترة الدراسة، إضافة إلى العمل 
مع  تفاهم  ومذكرات  شراكة  اتفاقيات  توقيع  على 
في  العاملة  الصحية  واملؤسسات  املستشفيات 
الدولة إليجاد وتأمني فرص عمل مناسبة خلريجي 

وخريجات الكلية.

شرع اإلسالم للمرأة العمل في ميادين ومهن 
التمريض  أن  ومبا  وثقافتها،  وطبيعتها  تتناسب 
وجب  زمن،  منذ  للمرأة  ُشّرعت  التي  املهن  من 
مزاولة  وجواز  املهنة  هذه  شرعية  عن  احلديث 
املفتي  السياق يقول فضيلة  لها. وفي هذا  املرأة 
محمود دق�ّاق من املركز الرسمي لإلفتاء  بالهيئة 
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف: »التمريض 
يقع في إطار حفظ النفس الذي أمرنا الله بها وقد 
البشرية  بإنقاذ  إنقاذ نفس واحدة  شبَّه سبحانه 
َا أَْحيَا النَّاَس  جميعاً، فقال: )...َوَمْن أَْحيَاَها َفَكأمَنَّ
أنواع  من  نوع  َهلََكة  من  واإلنقاذ  َجِميًعا...(  
اإلحياء. جاء في أحكام القرآن للجصاص: »قال 

اها من الهالك«. مجاهد: من أحياها جنَّ
على  اإلسالمية  الشريعة  قواعد  ُبنيت  وق��د 
من  والتي  اخلمس  الضروريات  على  احملافظة 
التمريض  فتقدمي  هذا  وعلى  النفس،  حفظ  بينها 
من  فيه  ملا  إنسانية  واجب شرعي وضرورة  هو 
السعي إلنقاذ الناس وتخفيف آالمهم، ويجب على 
املسعف واملمرض وخصوصاً في حاالت الطوارئ 
بذل ما في وسعه لعالج املصابني رجاء شفائهم 
أو التخفيف من آالمهم، ويدل على ذلك النصوص 
وإعانة  التعاون  تفيد  التي  الشريعة  في  العامة 

احملتاج وإغاثة امللهوف.
موسى  أبي  عن  ومسلم  البخاري  أخرج  فقد 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: »على كل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله! 
فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده ويتصدق. قالوا: فإن 

لم يجد؟ قال: يعني ذا احلاجة امللهوف...«.
والثواب  األجر  بالتمريض  يقوم  من  ويحصل 
من الله سبحانه وتعالى، فقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم:  »من نفََّس عن مؤمن كربًة من ُكرب 
الدنيا نفَّس الله عنه ُكربًة من ُكرب يوم القيامة..«. 

رواه مسلم.
»كل  الذخيرة:  كتاب  عن  املالكي  احلطاب  نقل 
فعل واجب أو مندوب ال تتكرر مصلحته بتكرره 
فهو  الطريق  عن  األذى  إزاحة  أو  الغريق  كإنقاذه 
على الكفاية وما تتكرر مصلحته بتكرره فهو على 

األعيان«.
إنقاذ  »ألن  الطالبني:  النووي في روضة  وقال 

املسلم من الهالك فرض كفاية«.
وأما عمل املرأة في التمريض فاألصل أن املرأة 
إذا  أنه  إال  الرجل،  ُيسعف  والرجل  املرأة  ُتسعف 
اإلسعافات  بتقدمي  املتخصصة  امل��رأة  تتوفر  لم 
األولية؛ فال حرج على الرجل في تقدمي اإلسعافات 
األولية عند الضرورة للمرأة والعكس، قال العالمة 
الله« في كتاب »كشاف  منصور البهوتي »رحمه 
القناع على منت اإلقناع«: )ومثله  أي الطبيب  من 
يلي خدمة مريض أو مريضة... وكتخليصها من 

غرق وحرق ونحوهما... (
وقد ثبت فعالً أن املرأة شاركت فعلياً في احلياة 

عليه وسلم  الله  النبي صلى  عهد  في  االجتماعية 
املشاركة  هذه  واستمرت  والتابعني،   والصحابة 

على مدى القرون.
َبيِِّع ِبنِْت  أخرج البخاري في صحيحه: )َعْن الرُّ
َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  النَّبِيِّ  َمَع  ُكنَّا  َقالَْت:  ٍذ  ُمَعوِّ
ْرَحى...(، وقد ترجم أبو نعيم  َنْسِقي َوُنَداِوي اجْلَ
لها  يقال  المرأة  الصحابة  معرفة  في  األصبهاني 
الشفاء بنت عبد الله بن هاشم ...)كانت عدوية من 
الله  الله صلى  أمرها رسول  املهاجرات،  املبايعات 
عليه وسلم أن تعلم حفصة رقية النملة، واستعملها 
كاتبة  وكانت   ... السوق  على  اخلطاب  بن  عمر 

معلمة(.
وقد كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم يداوين اجلرحى ويسقينهم املاء، فقد كانت 
تداوي اجلرحى  الله عنها  األسلمية رضي  رفيدة 

في خيمتها.
وثبت أن أم عطية وأم سليم وحمنة بنت جحش 
أبي ذر، وأم أمين والُرَبيع  الغفارية زوجة  وليلى 
بنت معوذ، كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه 

وسلم، يداوين اجلرحى ويقمن على املرضى.
وبناًء على ما تقدم: فإن مداواة الرجل املرأة أو 
امرأة حتسن  وجود  عدم  عند  وإسعافها  عالجها 
بعدم  في حالة ضرورة  أو  أو متريضها  عالجها 
املرأة  م��داواة  وكذلك  فجائز،  أصالً  امرأة  وجود 
للرجل وعالجه وإسعافه لعدم وجود رجل يقوم 

بذلك فجائز، والله تعالى أعلم«.

التمري�ض .. كواجT Öسرعي 
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العام  األمني  املبارك  خليفة  رزان  سعادة  قالت 
»لهيئة البيئة« في إمارة أبوظبي: إن الهيئة وضعت 
استراتيجية خمسية تتماشى مع األولويات الست 
التي وضعتها ملساعدتها على حتقيق رؤيتها وتنفيذ 
أن   »999« مع  حوار  في  املبارك  وذكرت  مهمتها. 
أبوظبي  خطة  تواكب   للهيئة  الست  األول��وي��ات 
وقانونياً شامالً  إطاراً سياسياً  2030 والتي متثل 
السنوات  خالل  اإلم��ارة  في  البيئية  لالستدامة 

العشرين املقبلة.. وفيما يلي نص احلوار. 
عملها  في  أولــويــات  عــدة  الهيئة  وضعت   <
ونشاطها للسنوات املقبلة، فماذا كان منطلق هذه 

األولويات؟ 
استراتيجيتها  الهيئة  وضعت  تعلمني،  كما   -
نطاق  تتضمن  والتي  املقبلة،  اخلمس  للسنوات 
األولويات  مع  تتماشى  التي  ومشاريعها  عملها 
الست التي وضعتها ملساعدتها على حتقيق رؤيتها 
مجموعة  بيئية  أولوية  كل  وتضم  مهمتها،  وتنفيذ 
من األهداف األساسية التي يتم حتقيقها من خالل 
عدة برامج موجهة تدار وفقاً ألفضل املعايير والتي 

تضمن هذه األولويات ومنها: 
األولوية1: وضع وتنفيذ أطر تنظيمية وسياسات 
إلى  تهدف  والتي  أبوظبي،  إمارة  في  للبيئة  فاعلة 
االستدامة  إدارة  على  ق��ادرة  فعالة  قيادة  توفير 

نسعى إلى رفع
 الوعي البيئي لدى 
مختلف قطاعات 

وأفراد المجتمع
في إمارة أبوظبي

»©aÉالي ÊÉeاأ :Qحوا

رزان المبارك: 
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نسعى إلى رفع
 الوعي البيئي لدى 
مختلف قطاعات 

وأفراد المجتمع
في إمارة أبوظبي

البيئية في إمارة أبوظبي عن طريق قيادة اجلهود 
وإط��ار  شاملة  بيئية  سياسة  لوضع  املبذولة 
إستراتيجي وقانوني ومؤسساتي حلكومة أبوظبي 
حول القضايا البيئية )الرؤية البيئية إلمارة أبوظبي 

 .)2030
األولوية 2: احملافظة على املياه من خالل اإلدارة 
املتكاملة للموارد املائية، والتي تهدف إلى التأكد من 
على  والطلب  العرض  لقضايا  شامل  وعي  وجود 
املياه اجلوفية في إمارة أبوظبي من خالل االستمرار 
في حتسني نظم مراقبة شبكة املياه اجلوفية لتقييم 
املياه  ملوارد  األمثل  واالستخدام  ونوعيتها،  كميتها 
اجلوفية من خالل وضع اخلطط ورسم اخلرائط 
التوقعات  من  شاملة  مجموعة  ووضع  إلدارتها 
حول التأثيرات احملتملة لتغير املناخ على إدارة املياه 
واألطر  السياسات  وتعزيز  أبوظبي.  في  اجلوفية 
حكومة  ومساعدة  املائية  املوارد  إلدارة  القانونية 
واملبادئ  والسياسات  األنظمة  وضع  في  أبوظبي 

التوجيهية للمياه. 
األولوية 3: حماية التنوع البيولوجي واحملافظة 
حلالة  شامل  فهم  إلى ضمان  تهدف  والتي  عليه. 
التنوع البيولوجي من خالل حتديد ورصد األنظمة 
والضغوط  املخاطر  وحتديد  واألن���واع،  البيئية 
على  وتأثيره  املناخ،  تغير  ذلك  في  املستقبلية، مبا 
شبكة  وإدارة  وإنشاء  واألن���واع.  األنظمة  ه��ذه 
شاملة ملراقبة نوعية مياه البحر، وتهدف كذلك إلى 
تعزيز السياسات واألطر القانونية للمحافظة على 
التنوع البيولوجي من خالل تطوير وتنفيذ اإلطار 
القانوني للمحافظة على التنوع البيولوجي وضمان 
خالل  من  البيولوجي  للتنوع  املستدام  االستخدام 
تنفيذ السياسات، واملعايير، والقوانني، واالتفاقيات 

الطوعية، عن طريق فرض اللوائح القانونية.
ومكافحة  الهواء  نوعية  حتسني   :4 األولوية 
خالل  من  ونهدف  آثاره،  وتقليل  املناخي  التغير 

هذه األولوية إلى ضمان فهم شامل جلودة الهواء 
وقضايا تغير املناخ في أبوظبي، حيث قامت الهيئة 
النطاق  الهواء واسعة  نوعية  بإنشاء شبكة لرصد 
الشبكة  إل��ى  جديدة  محطات  إضافة  طريق  عن 
القائمة. نتمّكن من خاللها من جمع وحتديث بيانات 
وجمع  أبوظبي  في  الدفيئة  غازات  انبعاثات  حول 
االنبعاثات  نسبة  حول  شاملة  بيانات  وحتديث 
وإقامة  الصناعية.  املنشآت  عن  الناجتة  الضارة 
شراكة على املستوى اإلقليمي للمحافظة على جودة 

الهواء.
املستدامة  املجتمعات  تشجيع   :5 األول��وي��ة   
دعم  إلى  تهدف  والتي  الشركاء.  دور  وتعزيز 
عند  البيئية  االعتبارات  دمج  في  القرار  صانعي 
القرار  ُصنَّاع  السياسات من خالل تعريف  وضع 
وقادة الرأي بالتحديات البيئية التي تواجه أبوظبي 
وأسبابها وتوضيح الفعالية والفوائد األخرى التي 
احلكومية  البرامج  تنفيذ  أبوظبي من  على  ستعود 
للمحافظة على البيئة ووضع الضوابط الالزمة لذلك 
باإلضافة إلى برامج التوعية البيئية، كذلك إشراك 
إيجابية.  بناء شراكات وحلول  املعنية في  اجلهات 

رزان المبارك: 
القطاع  مع  التعاون  إل��ى  أيضاً  الهيئة  وتسعى 
اخلاص والشركاء احلكوميني لرفع مستوى الوعي 
بالقضايا البيئية والقوانني املتعلقة بها والدعم املتاح 
من خالل التعريف مبسؤولية الشركات للمساهمة 
في بناء مجتمع مستدام يساهم في توفير املعلومات 
املطلوبة للشركات ملساعدتها على االلتزام بالقوانني 
املمارسات  أفضل  وتشجيع  البيئية  والضوابط 
تعزيز  مجال  في  بالقيادة  املثل  إعطاء  خالل  من 
االستدامة وتعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات. 
صنَّاع  ملساعدة  البيئية  والنماذج  األدل��ة  وتقدمي 
البيئية ضمن اخلطط  القرار في وضع االعتبارات 

واالستراتيجيات املستقبلية.
العمل.  أداء  في  املستمر  التحسني   :6 األولوية 
والتي تهدف إلى السعي في إدارة املوارد البشرية 
بكفاءة على اعتبار أنها أهم األصول التي متتلكها 
الهيئة كما نسعى لضمان إدارة عمليات وإجراءات 
املوارد البشرية بأفضل الوسائل. كما نهتم بإيجاد 
نهج شامل خلدمة العمالء من خالل التعرف على 
توقعات عمالئنا )الداخلية واخلارجية(، والعمل على 
والتعاون مع  أمكن.  إذا  والزيادة عليها  بل  تلبيتها 
األهلية  واملنظمات  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات 
إضافة  البيئة.  على  للمحافظة  فعالة  شراكة  لبناء 
لذلك نسعى لتحقيق الريادة في مجال االستدامة مع 
ضمان توفير شروط الصحة والسالمة في مواقع 
املياه والطاقة  العمل، من خالل تخفيض استهالك 
منتجات  وتوفير  املنتجة  املخلفات  معدل  وتقليل 
وخدمات مستدامة. وإعداد دراسات جدوى مبنية 
في  واستخدامها  الهيئة  وجت��ارب  خبرات  على 
تطوير إدارة االستدامة في كل القطاعات احلكومية 

والقطاع اخلاص. 
أبوظبي  خطة  األولويات  هذه  تواكب  كيف   <

2030؟
- مع حرص القيادة الرشيدة حلكومة أبوظبي 

و�سعنا �ست اأولويات

 بيئية يتم حتقيقها من 

خالل برامج موجهة تدار

 باأف�سل املعايري
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أحد  جلعلها  وضعتها  التي  رؤيتها  حتقيق  على 
أفضل 5 حكومات في العالم، تتضاعف التحديات 
تطلعاتنا  وحتقيق  البيئة  حلماية  تواجهنا  التي 
املستقبلية، والذي يتطلب مشاركة أكبر من الشركاء 

على مختلف املستويات.
وميكن مواكبة هذه األولويات مع »خطة أبوظبي 
2030«، بالتركيز على تطوير نهج تنموي لتحقيق 
االستدامة في سياق رؤية مشتركة من خالل إعداد 
الرؤية البيئية إلمارة أبوظبي 2030، والتي ستمثل 
البيئية  لالستدامة  شامالً  وقانونياً  سياسياً  إطاراً 

في اإلمارة خالل السنوات العشرين املقبلة.
> ولكن هذا يتطلب بالطبع تضافر جهود أكثر 

من جهة لتحقيق هذه االهداف، أليس كذلك؟
بني  قائمان  والتعاون  فالتنسيق  بالتأكيد،   -
مختلف املؤسسات واجلمعيات املعنية بشؤون البيئة 
بإمارة أبوظبي وفي اإلمارات األخرى، ويتم بشكل 
مستمر العمل لتنسيق اجلهود وتفادي االزدواجية 
والعمل  املشاركة  منطلق  من  املختلفة  اجلهات  بني 

اجلماعي بني الهيئة واملؤسسات البيئية األخرى.
ومبادراتها  خطتها  بتنفيذ  الهيئة  وتقوم  كما 
املشاريع  خ��الل  من  اإلم��ارة  في  اإلستراتيجية 
بالتنسيق  تنفيذها  يتم  التي  املختلفة  والبرامج 
على  األخ��رى  احلكومية  اجلهات  مع  والتعاون 
إلى  الهيئة  وتتطلع  واالحت��ادي.  احمللي  املستويني 
مساهمة شركائها من اجلهات املعنية على املستويني 
احمللي واالحتادي في هذه اإلستراتيجية التي ُتعبر 
خالل  من  الرشيدة  لقيادتنا  الطموحة  الرؤية  عن 
على  يعتمد  البيئة  على  للمحافظة  متطور  مفهوم 

تقاسم األدوار وتوثيق التعاون والعمل املشترك.
إذن ما هي رؤيتكم  أمر مهم،  األدوار  > تقاسم 
في استقطاب وحتفيز أفراد املجتمع نحو اإلسهام 

في حتقيق االستراتيجية البيئية الشاملة؟
إليها  التي نسعى  األهداف اإلستراتيجية  - من 
قطاعات  مختلف  لدى  البيئي  الوعي  نسبة  زيادة 
في  لإلسهام  أبوظبي  إم��ارة  في  املجتمع  وأف��راد 
جهود  بأن  منا  وإدراكاً  املستدامة.  التنمية  حتقيق 
حماية البيئة واالهتمام بها واحملافظة على مواردها 
بل  املعنية،  احلكومية  اجلهات  على  قصراً  ليست 
هي واجب وطني يفترض أن يشارك ويسهم فيها 
احلكومية  اجلهات  ذلك  كان  سواء  ككل،  املجتمع 
والقطاع اخلاص أم األفراد، فنحن نحتاج للعمل معاً 

إلحداث تغيير حقيقي. 
املجتمع  فهم  تعزيز  إلى  الهيئة  وبالتالي تسعى 
ومسؤوليته  الطبيعي  تراثنا  وتنوع  لثراء  املدني 
في احلفاظ عليه من خالل إطالق حمالت التوعية 
البيئية لتحفيز اجلمهور وإعطائهم الدافع واألدوات 
التوعية  برامج  وتنفيذ  السلوك،  لتغيير  الالزمة 
اجليل  تلهم  التي  امل��دارس  لقطاع  املوجهة  البيئية 

القادم لدفع عملية التغيير.
ويتم حتقيق تلك األهداف من خالل العديد من 
املبادرات والبرامج واملشاريع واحلمالت التوعوية 
املتنوعة، والتي نأمل أن تؤدي إلى رفع نسبة الوعي 
البيئي وتعزيز السلوك البيئي اإليجابي مبا يخدم 
البيئة ويحقق رؤية الهيئة وهي »بيئة مستدامة من 

أجل مستقبل ُمستدام« ورسالتها هي: »حماية البيئة 
واحملافظة عليها من أجل حياة أفضل للجميع« بيئة 
ورؤية أبوظبي 2030، والتي تركز على االستدامة 
واحدة  تتطلع ألن تصبح  بجميع جوانبها، وكذلك 
ضمن أفضل خمس حكومات في العالم مما يتطلب 
يضاهي  حضارياً  ليصبح سلوكاً  بالسلوك  الرقي 

األمم الراقية واملتحضرة.
هذا  في  تطور  أي  حتقيق  تقيسون  كيف   <

االجتاه؟
املسح  خالل  من  الوعي  هذا  الهيئة  تقيس   -
امليداني الذي أجرته خالل السنوات الثالث املاضية 
لدى  البيئيني  والسلوك  الوعي  مستوى  لقياس 
إمارة  في  املجتمع  شرائح  من  مختلفة  مجموعات 
أبوظبي حول القضايا البيئية، حيث كشف املسح أن 
متوسط مستوى الوعي البيئي في اإلمارة في عام 
2011 وصل إلى 58.5 في املائة، في حني وصلت 
الفئات  هذه  ب�ني  اإليجابي  البيئي  السلوك  نسبة 
تلك  نتجاوز  أن  نأمل  ولكن  املائة.  في   45.7 إلى 

النسب ليصبح املجتمع واعياً مبا ينعكس ذلك على 
سلوكياته وتصرفاته.

> وما دور اإلعالم في تعزيز مثل هذه النتائج؟ 
مكوناً  احلالي  في عصرنا  البيئي ميثل  اإلعالم 
مهماً في املنظومة اإلعالمية التي تؤثر بشكل قوي 
في الوعي االجتماعي، وحترص الهيئة على التعاون 
بشكل وثيق مع وسائل اإلعالم باعتبارها الشريك 
املبادرات  البيئي ونشر  الوعي  األساسي في نشر 
املعنية  املجتمع  وقطاعات  اجلمهور  عامة  وتبصير 
بصناعة القرار، بالتطورات ذات العالقة بالتحديات 

البيئية الوطنية واإلقليمية والدولية.
وتبادل  التعاون  يتطلّب  البيئي  العمل   <
الذي تقوم  فما  العالم،  اخلبرات مع مختلف دول 

به الهيئة في هذا اإلطار؟
املشاركة  بأهمية  إنشائها  منذ  الهيئة  تؤمن   -
إمكانيات  متلك  الهيئة  أن  من  فبالرغم  والتعاون 
أنها تعتقد  إال  العلمية والفنية،  املجاالت  كثيرة في 
بأنها ستكون قادرة على حتقيق أهدافها في مجال 
والتنسيق  التعاون  خالل  من  البيئة  على  احلفاظ 
البيئية األخرى، سواء على  املؤسسات  بينها وبني 

الصعيد احمللي أم اإلقليمي أم العاملي.
توطيد  على  الهيئة  حرصت  اإلط��ار  هذا  وفي 
أواصر التعاون مع املؤسسات سواء على املستوى 
البيئية،  املجاالت  مختلف  في  العاملي  أم  اإلقليمي 
التحديات  ملواجهة  التعاون  تعزيز  مجال  وف��ي 
والقضايا البيئية، حيث واصلت تعاونها مع العديد 
غير  واملنظمات  الدولية  البيئية  املؤسسات  من 
احلكومية في هذا املجال. ولقد وقعَّت الهيئة مؤخراً 
على اتفاق إطاري مع االحتاد العاملي لصون الطبيعة 
املقبلة. كما  لدعم برنامج االحتاد للسنوات األربع 
وقعَّت الهيئة على مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ اخلطة 

اإلستراتيجية للجنة بقاء األنواع التابعة لالحتاد. 

اأولوياتنا تواكÖ }خطة 

 õكيÎبال z2030 يÑاأبوظ

على تطوير نهج تنمو… 

لتëقي≤ ال�ستدامة يف 

�سيا¥ روDية م�سÎكة 



سأل 
الفيلسوف اليوناني صاحب القنديل الشهير »ديوجني« اإلسكندر املقدوني:

- مباذا يحلم سيدي؟ 
- أجابه اإلمبراطور: أحلم بأن أحتل كل اليابسة وأخضعها لسلطاني.

- عاد »ديوجني« يسأل من جديد: ثم ماذا يا سيدي؟
- قال اإلمبراطور: ثم أحتل البحار السبعة.

-  لم يتوقف »ديوجني« عن طرح األسئلة: ثم ماذا؟
- بعد ذلك سأستريح. )رد اإلمبراطور(

- قال »ديوجني«: فليخلد سيدي منذ اآلن للراحة مادامت هي نهاية املطاف! هل وصلت الرسالة التي أراد 
النهار حامالً مصباحه باحثاً عن احلقيقة؟ هل أراد أن يكشف  الفيلسوف الذي خرج في وضح  أن يوصلها 

لإلمبراطور عن حقيقة ما، أم أراد أن يؤكد لنفسه هذه احلقيقة؟
من املؤكد أن »ديوجني« لم يكن بحاجة إلى مجاملة اإلمبراطور أو منافقته، فقد كان محبوباً لديه إلى درجة 

دفعت اإلمبراطور للقول: »لو لم أكن اإلسكندر األكبر لتمنيت أن أكون ديوجني!«. 
ها هو الفيلسوف الزاهد يلقي على اإلمبراطور الذي كان يحلم أن يحكم اليابسة واملاء درساً آخر، واإلمبراطور 

يطل عليه من نافذة صومعته حاجباً عنه ضوء الشمس ليقول له:
- أي شيء تريد يا »ديوجني« وأنا أعطيك إياه؟ حتى لو كان نصف مملكتي!

ينظر إليه »ديوجني« بعمق ثم يقول:
- أريد أن ال متنع عني الشمس!

فما كان من اإلمبراطور إال أن انصرف بعد أن اكتشف أن نصف مملكته ال يساوي في نظر الفيلسوف ضوء 
الشمس الذي حجبه عنه.

ال نعتقد أن »ديوجني« يختلف كثيراً عن ذلك الرجل الفقير الذي عاش في سعادة غامرة قبل أن تضع األقدار 
في طريقه ذلك األمير الذي حسده على السعادة التي كان يعيش فيها. لم يكن الرجل ميلك من عرض الدنيا أكثر 
مما يؤمن العيش له وألفراد أسرته، وكان األمير ميلك من املال والذهب والفضة واألراضي الواسعة الكثير مما 
ميكن أن يكافئ به ذلك الرجل. وهذا ما حدث فعالً، فقد منحه األمير كيساً من الذهب لم ير مثله في حياته التي 

توقع أن تكون أسعد حاالً بسبب هذا الكيس. 
في الليلة األولى التي امتلك الرجل فيها كيس الذهب أخذت األفكار تتزاحم في رأسه حول الطرق التي سيدخل 
بها السعادة على أسرته. وفي ذروة تفكيره في تلك الطرق انتابه خوف من أن يسطو أحد على الكوخ الذي يعيش 
فيه فيسرق منه الكيس، وتتبدد كل اآلمال التي بناها عليه. قام الرجل من فوره باحثاً عن مخبأ أمني للكيس، ثم 
عاد إلى سريره كي ينام كما يفعل كل يوم عندما يضع رأسه على املخدة. لكن القلق سرعان ما عاوده من أن 
يكون أحد قد رآه وهو يخبئ كيس الذهب، فغادر مخدعه باحثا عن مخبأ آخر ال ميكن أن تصل إليه يد أحد، وعاد 
إلى مخدعه من جديد. حاول مرة واثنتني وثالثاً أن يغمض عينيه كما اعتاد كل ليلة لكنه لم يستطع، فقد سيطرت 
عليه املخاوف من أن يتمكن أحد من الوصول إلى الكيس، كما تنازعته األفكار حول الطرق التي سيستثمر بها 

هذه الثروة التي هبطت عليه فجأة.
هكذا مضت ساعات الليل كله من دون أن يغمض له جفن ألول مرة في حياته، وما أن بزغ الفجر حتى قام 
من فوره فأخرج كيس الذهب من مخبأه، وذهب إلى األمير في مجلسه ليقول له على مرأى ومسمع من الوجهاء 

واألعيان الذين كانوا حاضري املجلس:
- شكراً لك أيها األمير الكرمي على هذه املنحة السخية، لكنني مضطر إلعادتها إليك ألنها أفقدتني سالمي، 
وحرمتني طعم النوم الذي كنت أنعم به كل ليلة. رمبا كانت حاجتي للمال كبيرة، لكن حاجتي للسكينة والسالم 

أكبر يا سيدي.
األمير  وإعجاب  واألعيان،  الوجهاء  أمام دهشة  انصرف  ثم  األمير،  أمام  الذهب  الفقير كيس  الرجل  وضع 
بالرجل الفقير الذي استطاع أن يجد ذاته فاشترى سالم نفسه بالذهب، بينما لم يجد أغلب من في املجلس 

ذواتهم، فظلت أنظارهم معلقة بكيس الذهب.
- هل وجدت ذاتك؟

سؤال يستحق منا أن نبحث عن إجابة له مهما كان ثمن هذه اإلجابة. 

هل وجدت ذاتك؟

علـي عـبيـد
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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أبطال الماء
�ضفاد´ ب�ضرية ل تî�ضى املوت عند اإنقاذ الBخرين. 
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في أبطال الماء ومهاراتهم  الغوص  في  العالية  قدراتهم  الغير،  إلنقاذ  دائماً  االستعداد  أهبة  على  رجال  هم 
مضى  فيما  ُلِقبوا  االستغاثة،  نــداءات  تلبية  في  جاهزيتهم  من  زادت  طويلة  ملسافات  السباحة 
ُحباً  أنفسهم  املناخية براً وبحراً، رهنوا  الظروف  البشرية » كناية على قهرهم ألعتى  «بالضفادع 
وكَرماً حتى وإن كان ثمن تلك املخاطرة أرواحهم، إنهم «فريق البحث واإلنقاذ» لدى «جهاز حماية 

املنشآت واملرافق احليوية».

»°Sاô¶ا الQ’ :≥قي–



العدد 501 سبتمبر 262012

الغالف

للتعرف على طبيعة عملهم ومهامهم نلقي نظرة 
عامة من خالل حوارنا مع الرائد البحري ماجد سالم 
في  واإلنقاذ«  البحث  »قسم  رئيس  العلي  إبراهيم 
اجلهاز والذي قال »إن عملنا هو احمليط املائي إلمارة 
االستغاثة  ن��داءات  تلبية  خالل  من  وذلك  أبوظبي، 
بجهاز  اخلاص   )996( الطوارئ  رقم  على  الواردة 
الطوارئ  حاالت  ملختلف  واملرافق  املنشآت  حماية 
التي قد تواجه مرتادي مياه أبوظبي على مدار األربع 

والعشرين ساعة«.
قسم  بها  قام  التي  املختلفة  املهام  عدد  وحول 
البحث واإلنقاذ مبدينة أبوظبي - نطاق اختصاصه 
العلي »إنه انطالقاً من  البحري ماجد  الرائد  - قال 
استراتيجية جهاز حماية املنشآت واملرافق احليوية 
آثار  من  والتخفيف  احل��وادث  تقليل  إلى  الرامية 
احلوادث البحرية، فقد مت التعامل مع )208( حاالت 
طارئة خالل عام 2009، في حني بلغ عدد املرات التي 
تدخل فيها فريق البحث واإلنقاذ في عام 2010 إلى 
في  املتزايد  للعدد  ذلك  )375( حالة طارئة ويرجع 

مرتادي البحر والنشاطات البحرية املختلفة«.
تنتج  التي  هي  البالغات خطورة  أكثر  أن  وذكر 
التصادم  ح��وادث  مثل  األرواح  في  خسائر  عنها 
سوء  بسبب  البحر  عرض  في  االنقالب  وح��وادث 
في  اإلهمال  أن  إلى  الفتاً  واملائية،  اجلوية  األحوال 
سببان  هما  الطقس  وحالة  السالمة  قواعد  اتباع 
رئيسيان في وقوع مثل تلك احلوادث. وأشار رئيس 
قسم البحث و اإلنقاذ الى أن نطاق التغطية البحرية 

يستمر على مدى 24 ساعة، إال أن هناك أوقاتاً تتكرر 
فيها نداءات االستغاثة خاصة في الفترة املمتدة من 

ما بعد الظهيرة وحتى قبيل غروب الشمس.
إلى  ال��واردة  البالغات  مع  التعامل  كيفية  وعن 
البحري  الرائد  أوض��ح  واإلن��ق��اذ«  البحث  »مركز 
الطوارئ  رقم  عبر  تأتي  البالغات  أن  العلي  ماجد 
»بجهاز  واملعلومات  العمليات  ملركز  التابع   )996(
املهمة  وتبدأ  احليوية«،  واملرافق  املنشآت  حماية 
بدوره  والذي  القسم  إلى  وإحالته  البالغ  َتلّقي  منذ 
ُيعطي اإلشارة إلى أقرب زورق بحث وإنقاذ للتحرك 
باجتاه موقع االستغاثة، وهنا يبرز دور جهاز األمن 
البحرية  الوسائل  الذي تزود به  البحري  والسالمة 
مت  ال��ذي  املوقع  إلى  الوصول  مهمة  تسهيل  في 

اإلبالغ عنه.

�أوbات üYضيÑة 

وعن أكثر املواقف العصيبة التي تواجه املنقذين 
الدقيق عن  أو غير  التبليغ اخلاطئ  »إن  العلي:  قال 
مكان احلادث يسبب مضيعة للوقت، ألننا هنا ندخل 
في دوامة البحث، وعادًة ما يكون الوقت املستغرق 
العملية ليس في مصلحة املستغيثني، ألنه  في هذه 
في بعض احلاالت كلما ضاعت دقيقة كلما ضعف 

األمل في إنقاذ املنكوبني«.

الإهما∫ �شيد الأخطاء القاتلة 

أصحاب  عنها  يغفل  التي  األخطاء  أكثر  وحول 
القوارب وتنتج عنها مشكالت في البحر قال« بعض 
ُمالك الوسائل البحرية يذهبون إلى البحر من دون 
بالوقود  التزود  عدم  حيث  من  مسبق،  استعداد 

- الراFد الëÑر… ماجدالعلي

اأكÌ الÑالZات خطورة gي 

التي تنتج عنها خ�ساFر يف 

 Ωالت�ساد çمثل حواد ìالأروا

Üالنقال çوحواد
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الكافي والذي يتالءم مع الرحلة البحرية، وهناك من 
يتجاهل توفير معدات السالمة البحرية مثل: سترة 
إلى  واحلبال،  كاملخطاف  املالحة  وأدوات  النجاة، 
جانب التزود باملاء والطعام الكافي للنزهة البحرية، 
إلى   VHF مثل  اتصال  أجهزة  إحضار  ع��دم  أو 
بتركيب  يهتمون  ال  وآخرون  النقال،  الهاتف  جانب 
جهاز األمن والسالمة الذي من خالله ميكن تقدمي 
مجاناً  يصرف  أنه  مع  أسرع  بشكل  لهم  املساعدة 
البحرية، وهناك من ال يهتم  الوسائل  جلميع ُمالك 
املتكررة  بالنداءات  وال  اإلبحار،  قبل  الطقس  بحالة 
بعدم النزول للبحر لسوء األحوال البحرية، وهناك 
البحرية  الدراجات  باستخدام  القانون  يخالف  من 
بالقرب من مرتادي الشواطئ مما يسبب الكثير من 
الناجمة عن عدم املباالة، وهكذا  اإلزعاج واحلوادث 

يبقى اإلهمال هو أهم األخطاء املسببة للحوادث«. 

م�ؤ�شرات الأداء  

على  تعتمد  ال  األداء  مؤشرات  إن  العلي:  وقال 
البعض،  يظن  كما  أحياء  الغرقى  إنقاذ  إحصائيات 
هناك  ولكن  أمانينا،  أبلغ  احلالة  هذه  كانت  وإن 
اإلستراتيجية  اخلطة  منطلق  من  ل��أداء  مؤشرات 
»جلهاز حماية املنشآت واملرافق احليوية« تقاس من 
خالل سرعة االستجابة للبالغ وإمتام املهمة ونوعية 
ال  بالغات  »هناك  قائالً  وأض��اف  املقدمة.  اخلدمة 
تأتي فور وقوع األمر الطارئ لدى مرتادي البحر، 
بفقد  كفيله  تكون  لساعات طويلة  أحياناً  تتأخر  بل 

األمل في العثور على الشخص املفقود حياً، ومثال 
ذلك ما حدث في »جزيرة اللولو« حني ذهب بعض 
من   - الصغير  أخيهم  برفقة  الشاطئ  إلى  اإلخوة 
عنه  انشغالهم  وأثناء   - اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
وتركه وحيداَ على الشاطئ، دخل الطفل إلى البحر 
في ظل غياب الرقابة عليه، وبعد انتهاء اإلخوة من 
اللعب اكتشفوا أنه مفقود وتردد األخوة في اإلبالغ 
خشيًة من ردة فعل ذويهم مما زاد األمر سوءاً، ألن 
خوفهم من كشف خطأهم سّول لهم عدم اإلبالغ إال 
بعد ساعات من الواقعة، وعندما استلمنا البالغ لم 
نستطع فعل شيء سوى انتشال الطفل بعد أن فارق 

احلياة، ألنه ظل في البحر ساعات طويلة.

دم�ع واأفراح 

وقال رئيس قسم البحث واإلنقاذ: إن عملنا يتطلب 
منا أن نعمل ليل نهار، نبحث عن املفقودين ونعيدهم 

ونقطر  األشخاص  ونساعد  الغرقى  ُننقذ  ساملني، 
البحر،  مرتادي  ونرشد  التائهني  وُنوّجه  ال��زوارق 
تكون  فأحياناً  املتقلبة،  املناخية  األجواء  في  ونعمل 
أخرى حارقًة صيفاً،  وأحياناً  باردة وممطرة شتاًء 
حياتنا مرهونة بالبحر، نسعد عند إنقاذ األحياء من 
فارقوا  من  انتشال  إلى  نهرع  ذلك  ومع  املفقودين، 
غرقاهم،  بإنقاذ  فرحتهم  األه��ل  نشارك  احلياة، 
وأحياناً أخرى نرى ونسمع صياح وبكاء األهل على 
مفقوديهم، ومع ذلك نبقى بني البحر والبر .. رجال 

إنقاذ في خدمة اآلخرين. 

جاهزية عالية 

ونوَّه العلي إلى أن فريق البحث و اإلنقاذ جميعهم 
مختلف  في  عاملياً  معتمدة  شهادات  على  حاصلون 
خالل  من  تكون  فالبداية  واإلنقاذ،  البحث  مجاالت 
التأسيسية«،  املهني  الغطس  »دورة  املنتسبني  تلقي 

وظيفة الغّوا�ض 

تتمثل يف اإنقاذ 

حياة الآخرين 

مع احلفاظ على 

حياته اأي�سًا
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الغالف

ومن ثم االنتقال إلى »دورة الغطس املهني التقدمية«، 
وبعدها تأتي مرحلة التخصص في الدورات والتي 
األدوات  كل  على  الغواصون  يتعرف  خاللها  من 
اإللكترونية  واألجهزة  يستخدمونها  التي  واملعدات 
التي تستخدم عادًة في حتديد املواقع، وهناك دورات 
الدورات،  كل  من  االنتهاء  وبعد  والقيادة،  للتخطيط 
هناك برامج تكون مبثابة تعزيز للمهارات واالرتقاء 
باملستوى البدني واملهني لضمان جودة األداء لدى 
فريق البحث و اإلنقاذ. كما أن الدورات تعقد داخل 
الدولة وخارجها وتكون حتت إشراف متخصصني 
وظيفة  ألن  البحري،  الغطس  مجال  في  عامليني 
الغّواص - وفقاً لعلي تتمثل في إنقاذ حياة اآلخرين 
أيضا، لذلك يجب أن يكون  حياته  على  احلفاظ  مع 

مستعداً لهذا الدور الكبير و املصيري.
 

م�ا�شفات ال�شفادع الب�شرية 

البحري،  واإلنقاذ  البحث  رجال  مواصفات  وعن 
قال رئيس قسم البحث واإلنقاذ : ال توجد مواصفات 
صعبة كما يعتقد البعض، اذ يترتب على رجل البحث 
واإلنقاذ أوالً النجاح في اختبار الفحص الكامل ملهنة 
خالل  ومن  املطلوبة  ال��دورات  اجتياز  وبعد  املنقذ، 
التدريبات اليومية والغطس األسبوعي تتم احملافظة 
مطلوبة،  البدنية  فاللياقة  الفريق،  عضو  لياقة  على 
ولكن اللياقة ال تعني بالضرورة مواصفات جسمانية 

خاصة. 

Vشفدع اأربعيني  

البشرية  الضفادع  بعض  مع   )999( والتقت 
احملفوف  عملهم  جوانب  على  كثب  عن  للتعرف 
باملخاطر وما يواجهونه من حتديات. وقال املساعد 
أول محمد إسماعيل احلوسني الذي يعمل في مجال 
اإلنقاذ منذ 1994: أنا غطاس قدمي وضفدع بشري 
األربعينات  في  عمري  اليابسة،  من  أكثر  املاء  أحب 

ومع ذلك أسبح كرجل في العشرين!
اكتسبتها  التي  اخلبرة  إنها  موضحاً:  ويضحك 
على فرق  قائداً  الغالب  أكون في  لذلك،  السنني  من 
الصواب،  فيه  ملا  الفريق  لتوجيه  واإلنقاذ  البحث 
فاألخطاء شبه ممنوعة في عملنا، ألن عملنا صعب 
وسرعة  وجسدي  ِذهني  متيّز  إلى  ويحتاج  ودقيق 
اخِلطط  أفضل  واختيار  اإلنقاذ  خطط  لتنفيذ  بديهة 
احلاصل  احلوسني  ويذكر  املواقف.   مختلف  في 
على أكثر من )35( شهادة غطس عاملية، وقام بأكثر 
التي  العمليات الصعبة  من )4000( غطسة، إن من 
واجهت فريقه وقعت في شتاء 2009 حينما تعّطلت 
عوامة نتيجة دخولها ملياه ضحلة بالقرب من إحدى 
اجلزر فتم نقل الركاب الذين جتاوز عددهم )150( 
خاصة  ُمضنية  عملية  وكانت  العوامة  من  شخصاً 

وأن حالة البحر كانت سيئة جداً.
البحث  فريق  يغضب  ما  أكثر  احلوسني:  وقال 
التوجه  وفور  غريق،  عن  بالغاً  تلقيه  هو  واإلنقاذ 
أو  القارب قد اسقط هاتفه  للبالغ جند أن صاحب 
يزيد  البحر ويريد استعادتها وهو ما  مفاتيحه في 

من ضغوطات العمل اليومية.

اأبطا∫  

وينصح احلوسني الغواصني املستجدين في هذا 
املجال بعدم التهور، مشيراً إلى أنه فيما مضى أخذ 
يكون  بأن  نصحه  الذي  األجنبي  مدربه  بنصيحة 
على  احلفاظ  وعليه  البحر،  لدخول  دائماً  مستعداً 
حياته ومحاولة إنقاذ اآلخرين، في مختلف الظروف، 
اآلخرين  إنقاذ  في  ترى  التي  األبطال«  »مهنة  ألنها 

غنيمة الفوز التي يجب أن ال تعوض.

بر�øK �لëÑر 

مهنته  اإلنقاذ  أفراد  أحد  يوسف  يعقوب  ويصف 
وقتي،  جل  فيه  واقضي  البحر  »أحب  قائالً:  النبيلة 
في  اخلاصة  وطريقتي  ومهنتي  هوايتي  والغطس 
ساعدت  كلما  الفخر  بنشوة  أشعر  ودائماً  احلياة، 
الهاربة بعد صراعه مع  إليه أنفاسه  أو أعدت  غريقاً 
نظرة  ورأيت  إنساناً  ساعدت  فكلما  العاتية،  األمواج 
وتقديري  احترامي  ازداد  كلما  عينيه،  في  االمتنان 

ملهنتي التي ترى في العطاء بال قيود أو حدود شعاراً 
عملية   )60( من  بأكثر  »قمت  قائالً:  ويضيف  لها. 
املساعدة،  إلى  بإنقاذ من يحتاج  إنقاذ، سعدت كثيراً 
فغايتي إنقاذ اآلخرين من براثن البحر، وعن مهنته في 
فريق البحث واإلنقاذ، أوضح يعقوب أن مهنته صعبة 
وخطيرة ولكنه -حسب قوله - رجل يحب املخاطر و 

املغامرة ويحب أكثر تقدمي املساعدة لآلخرين«.

ن�ش≈  oم�ق∞ ل ي

حياته  في  بها  مّر  التي  املواقف  اصعب  وحول 
املهنية يقول يوسف: من أكثر املواقف التي ال تفارق 
 .. التدريبات  إلى اآلن ما حدث خالل أحد  مخيلتي 
صدئة  سيارة  استخراج  على  يقوم  التدريب  كان 
وكبيرة من قاع البحر، وأثناء محاولتنا رفع السيارة 
بالتعليمات  التزامنا  من  وبالرغم  القاع  من  القدمية 
الصارمة حدثت مفاجأة غير متوقعة، فخالل الرفع 
أمام  السيارة  وسقطت  الرافعات  إحدى  انكسرت 
أحد  فحاول  الفريق،  أعضاء  من  اثنني  على  أنظارنا 
كل  بخلع  للهرب  منه  تلقائية  محاولة  في  الزمالء 
التنفس واألدوات ليكون خفيفاً ويتمكن من  أجهزة 
السباحة بسهولة إلى األعلى وهذا بالطبع خطأ فادح، 
فمنعناه ألننا وقتها كنا في عمق )20( متراً، ألن ما 
سيحدث بعد خلعه جلهاز التنفس والصعود السريع 
واحلمد  حاد،  رئوي  متّزق  حدوث  هو  املاء  لسطح 
لله أننا جنحنا في منعه من ارتكاب ذلك اخلطأ، في 
حني أن زميلنا اآلخر توفي في حلظتها ألن السيارة 
سقطت عليه، وكم كان صعباً علينا أن نفقد زميالً لنا 
ونقف كمتخصصني في اإلنقاذ عاجزين عن إنقاذه.

محمد احلوسنييعقوب يوسف
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تحقيق

مدينة  في  الفياللي،  أمينة  الطفلة  انتحار  أعاد 
العرائش، شمال املغرب، موضوع تزويج القاصرات 
إلى واجهة النقاش االجتماعي واحلقوقي والقانوني 

في املغرب. 
عن  ال��ص��ادرة  الرسمية  اإلح��ص��اءات  وتشير 
النسيج اجلمعوي املهتم بقضايا املرأة والطفولة إلى 
ألف  أكثر من 17  أن محاكم املغرب تسجل تزويج 
طفلة قاصر تتراوح أعمارهن ما بني 13 سنة و17 
الفتاة  بزواج  األسرة  قانون  يسمح  حني  في  سنة، 

الراشدة التي تبلغ من العمر 18 سنة.
على  القاصرات  الفتيات  إرغ��ام  ظاهرة  وتعتبر 
القانونية  السن  دون  أو  مغتصبيهن  من  تزويجهن 
من الظواهر املسكوت عنها في املجتمع املغربي، مما 
أدى إلى حدوث مآٍس اجتماعية، أكبر جتل لها هو 
االنتحار  على  القاصرات  الطفالت  من  عدد  إق��دام 
في  االندماج  وصعوبة  النفسية  الضغوط  بسبب 
مما  اليومية،  احلياة  وقسوة  غريب  أُسري  محيط 
الطفلة  إق��دام  بعد  ينتفض  املغربي  املجتمع  جعل 
القروية أمينة الفياللي على االنتحار، والتي زوجت 

ردم العار 
زواê القا�ضرات

 يثي مناق�ضات �ضاخنة يف املغرب. 

•ÉHôال - ôµنY ºيµقي≤: ح–

متظاهرات مغربيات أمام البرملان احتجاجاً على اغتصاب أمينة الفياللي وانتحارها
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من مغتصبها في محاولة لردم هوة العار، لكن هذا 
ِقبل  من  عليه  املوافقة  جرت  الذي  الترقيعي،  احلل 
ومبباركة  املغتصب،  »ال��زوج«  وعائلة  الفتاة  عائلة 
قاضي األسرة في املدينة، لم يحل املعاناة الشخصية 
ستة  بعد  الزوج  عائلة  غافلت  والتي  أمينة،  للطفلة 
سامة  م��ادة  وتناولت  القهري،  ال��زواج  من  أشهر 

خاصة بالفئران.

تفادي الف�شيëة

التسوية  من  النوع  لهذا  األُسر  تلجأ  ما  وغالبا 
للفضيحة  وتفادياً  للعار،  درءاً  ب�»القانون«  املكفولة 
بلوغهن  فتيات دون  تزويج  أو يجري  املجتمع،  في 
 18 ب�  القانون  القانوني والتي يحددها  الرشد  سن 

سنة.
اجلمعيات النسائية املغربية والعامالت في مجال 
تزويج  استنكرت  املدني  املجتمع  وهيئات  الطفولة 
القاصرات ودعت في عرائض وجهتها إلى احلكومة 
املغربية من أجل تعديل مواد القانون، وعدم السماح 
أشكال  لكل  والتصدي  القاصرات،  الفتيات  بتزويج 
التحايل على القانون أو تأويله وجعل املواد اخلاصة 

في هذا الباب صريحة وغير قابلة للتوسع.
وقد بدأت قصة الطفلة أمينة الفياللي، التي كانت 
تدرس في الصف السادس االبتدائي، عندما تعرضت 

لالغتصاب من شخص يكبرها سناً. 
من  ابنها  إلنقاذ  محاولة  في  املغتصب  أس��رة 
السجن، كما تنص على ذلك عقوبات القانون اجلنائي، 
جلأت إلى طرح تزويج أمينة مبغتصبها كحل لطي 
امللف، حيث ال غالب وال مغلوب، وهو ما جرى، بعد 
ضغوط تعرضت لها الطفلة من أجل القبول بالزوج 
املتابعة  يسقط  القانون  وألن  براءتها.  فضَّ  الذي 
القضائية على املغتصب إذا أراد الزواج من ضحيته، 
فإن املغتصب أفلت من العقاب عن طريق هذه الثغرة، 
والتي ترجع أيضاً السلطة التقديرية لقاضي األسرة 
الذي يقدر مصلحة الطرفني، وفي هذه احلالة غالبا 
ما يختار القاضي، حل الزواج باعتباره احلل األقل 
من  احلاالت  بالنسبة ألغلب  ثمنا  األكثر  لكنه  كلفة، 

هذا القبيل.

ا÷معيات الن�شائية تتëر∑

وقد دعت اجلمعيات النسائية املغربية إلى التكتل 
من أجل عدم ضمان تكرار هذه االنتهاكات حلقوق 
الطفل واملطالبة بإلغاء املادة 475 من القانون اجلنائي 

واملادة 20 من مدونة األسرة.
وينص الفصل 475 من مجموعة القانون اجلنائي 
تقل  بقاصر  غرر  أو  اختطف  من  أنه  على  املغربي 
سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف وال تهديد وال 
تدليس أو حاول ذلك يعاقب باحلبس من سنة إلى 5 

سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم.
ومع ذلك، فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها، 
إذا كانت بالغة وتزوجت ممن اختطفها أو غرر بها 
فإنه ال ميكن متابعته إال بناًء على شكوى من شخص 
احلكم  يجوز  وال  الزواج،  إبطال  طلب  في  احلق  له 

مبؤاخذته إال بعد صدور حكم بهذا البطالن فعالً.
املادة 20 من قانون األسرة، فتنص على أن  أما 
بزواج  يأذن  أن  بالزواج،  املكلف  األس��رة  لقاضي 
الفتى والفتاة دون سن األهلية املنصوص عليه في 
املادة 19 من مدونة األسرة، مبقرر معلل يبني فيه 
املصلحة واألسباب املبررة لذلك، بعد االستماع ألبوي 
القاصر أو نائبه الشرعي واالستعانة بخبرة طبية أو 
أكثر من ذلك فإن مقرر  بل  اجتماعي.  إجراء بحث 
االستجابة لطلب اإلذن بزواج القاصر غير قابل ألي 

طعن.
االستماع  ملراكز  الوطنية  الشبكة  طالبت  كما 
التمييزية  الفصول  بإلغاء  العنف  ضحايا  للنساء 
تسمح  التي  اجلنائي،  القانون  من  للمرأة  املشينة 

للجاني بأن يتملص من جرميته.
إلى  الشبكة  أمينة، دعت  فاجعة  تتكرر  وحتى ال 
وضع اآلليات الضرورية للتكفل بالضحايا وتتبعهن 
من  الطفالت  حلماية  التمييزية  القوانني  وبإصالح 
السقوط في أحضان االستغالل والعنف بكل أشكاله.
وتشير إحصائيات إلى أن أكثر من 6 ماليني امرأة 
مغربية يتعرضن ألشكال متعددة من العنف حسب 

تقارير للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2009.

جرائم �شر± ل Zبار علي¡ا

ويرى الناشط احلقوقي يوسف غويركات عضو 
أجل  من  »الوسيط«  جلمعية  االستشارية  الهيئة 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان، أن االحتجاجات التي 
أمينة  انتحار  حادث  بعد  املغربي  الشارع  عرفها 
الفياللي يدخل في إطار االحتجاج من أجل إسقاط 
هذه الفصول من القانون اجلنائي املغربي،على اعتبار 
تكون على كرسيها  أن  يتعني  كان  الطفلة  أمينة  أن 
الدراسي، وليس زوجة في ذمة مجرم  في فصلها 

مغتصب للفتيات.
جرمية  وضحية  قاصر  »أمينة  غويركات:  وقال 
لم  كما  املجتمع  معها  يتسامح  لم  قذرة،  اغتصاب 
ينقذها القانون. إنها ضحية وهٍم وإرادة التستر من 

زواê القا�ضرات

 يثي مناق�ضات �ضاخنة يف املغرب. 

أسرتها على شرف مزعوم، وبالتالي فهذه اجلرمية 
تعتبر من جرائم الشرف«.

وأكد أن وجود مثل حالة أمينة وغيرها هو بسبب 
وجود قانون متييزي يجعل االعتداء عليهن بواسطة 
العنف واالغتصاب قابالً ألن يشترى بواسطة زواج 
وتبرأ  ُجرمه  من  اجلاني  يبيّض مبقتضاه  مصطنع 
ساحته، وحني يفتي القضاة باحلل عبر الزواج في 
الفتوى في  بهذه  يساهمون  فإنهم  أمينة  مثل حالة 
تسهيل اإلفالت من العقاب عبر التحايل على القانون. 
متثل  اجلنائية  املسطرة  قانون  من   475 فاملادة 
اجلنسني  بني  باملساواة  وتخل  متييزياً،  قانوناً 
عليها  وقع  التي  الدولية  واالتفاقيات  وتتعارض 
على  بناًء  مغتصبها  من  املغتصبة  وزواج  املغرب، 
هذه املادة من القانون اجلنائي مجرد حتايل من أجل 

اإلفالت من العقاب عبر التحايل على القانون.
 

افرتا�¢ للëم الطري

جمعية  رئيسة  أنور،  جناة  وصفت  جهتها  من 
أمينة  الطفلة  له  تعرضت  ما  ول��دي«  تقيسش  »ما 
وقالت  الطري«،  للحم  بشرية  ذئاب  »افتراس  بأنه 
الظاهر،  اجلليد  إال جبل  هو  ما  انتحارها  إن حادث 
التوت عن ظاهرة فاقعة في  فاحلادث أسقط ورقة 
املجتمع املغربي يجري التستر عليها بالقانون، وهذه 
لم  اللواتي  القاصرات  تزويج  في  تتمثل  الظاهرة، 

يبلغن بعد سن الزواج.
هذا  شرعنة  في  يستند  القاضي  أن  وذك��رت، 
الزواج على الفصل 475 من القانون اجلنائي الذي 
ينص على سقوط املتابعة في حق مغتصب القاصر 
اإلنسانية  للكرامة  مهيناً  يعد  وهذا  منها،  تزوج  إذا 
لالتفاقيات  ومنافياً  شرفها،  صون  بدعوى  للمرأة 
واألعراف الدولية التي تنص على مبدأ حرية الزواج 
التي تعتبر من احلريات الشخصية املتصلة اتصاالً 

وثيقاً بحقوق اإلنسان.
كنا  اجلمعية  في  »نحن  قائلة:  أن��ور  وتابعت 
إحصائيات  ولدينا  املوضوع،  هذا  إلثارة  سباقات 
صادرة سنة 2008 تشير إلى اتساع حجم ظاهرة 
أي  فإن  وبالتالي  املغربي،  املجتمع  في  االغتصاب 
محاولة  إال  تكون  لن  كانت،  مهما  ترقيعية  خطوة 

حلجب الشمس بالغربال«.
الظاهرة  لهذه  للتصدي  اجلمعية  برنامج  وحول 
املغربي  اجلمعوي  النسيج  في  »نحن  أن��ور:  قالت 
بإلغاء  املطالبة  بينها  من  خطوات،  بعدة  سنقوم 
الفصل 475 من القانون اجلنائي املغربي، وضرورة 
متابعة مرتكبي جرمية االغتصاب وعدم إفالتهم من 

العقاب بتزويجهم من ضحاياهم«.
األعلى  املجلس  بإحداث  احلكومة  أنور  وطالبت 
ملعاجلة  املؤسساتية  األداة  والذي سيكون  للطفولة، 
قضايا الطفولة في املغرب وعلى رأسها االغتصاب، 
كما دعت إلى التسريع بإصدار قانون يجرم العنف 
يأخذ  أن  ضرورة  وإلى  عامة،  بصفة  النساء  ضد 
القانون مجراه ومتابعة املغتصب عوضاً عن تزويجه 

بالضحية

 جناة أنور
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تحقيق

ظواهر  أكبر  من  األم��وال  غسل  ظاهرة  ُتشكل 
أهمية  اليوم  حتتل  وأصبحت  االقتصادي،  الفساد 
كبيرة على الساحة االقتصادية العاملية، وذلك انطالقاً 
من أهمية آثارها السيئة على استقرار االقتصاد في 
البلدان، السيما على مناخ االستثمار احمللي والدولي.
الُعماني:  املركزي  البنك  من  اللواتيا  حيدر  يقول 
إن مفهوم ُمصطلح غسل األموال هو احلصول على 
من خالل طرف  غير شرعية  استثمارات  أو  أموال 
خارجي إلخفاء املصدر احلقيقي لها، وبعبارة أخرى 
وجعلها  مصدرها  من  األم��وال  تنظيف  عملية  هو 
قانونية، وكذلك تعرف ظاهرة غسل األموال بأنها:  
إلى  إجرامية  أنشطة  من  الناجتة  األم��وال  حتويل 
من  خصوصاً  سليم  قانوني  مبظهر  تتمتع  أموال 
حيث مصادرها، وأيضاً هي »إضفاء املشروعية على 

األرباح املستمدة من أي نشاط غير مشروع«.
ويقول احملامي سمير السعدي: إن أركان جرمية 
من  ويتألف  فاملادي  ومعنوي،  مادي  األموال  غسل 
مادياً  ركناً  يكون  الذي  السلوك  ثالثة عناصر هي: 
أو استخدام  اكتساب  أو  للجرمية، ويتضمن حيازة 
األموال القذرة وتودع في حساب بنكي أو توضع 

كأمانة في خزانة مستأجرة في البنك.
أو  املصدر،  حيث  من  القذرة  األم��وال  وإخفاء 
املتعلقة  احلقوق  أو  احلركة  أو  التصرف  أو  املكان 
بها أو امللكية، واحملل الذي يرد عليه السلوك وهي 
األموال املتحصلة من االجتار باملخدرات أو بالدعارة 
أو  بالرقيق  االجتار  أو  الرشاوى  أو  االختالس  أو 

المال القذر
iضلطنة ُعمان تت�ضد�

لغ�ضل الأموال بعدٍد من الحرتازات الوقائية.

–قي≤: يوS°∞ الÑ∏وùe - »°T°ق§

باألطفال واجلرمية التي حتصلت األموال مبوجبها 
املخدرات  أو  بالسالح  امل��ش��روع  غير  ك��االجت��ار 
علم  فيعرف  املعنوي  فالركن  أما  وغيرها.ويضيف: 
لأموال  املشروع  غير  املصدر  اجلناة  أو  اجلاني 
القذرة بأنه جرمية عمدية تنصرف إرادة الفاعل إلى 
ارتكابها من دون خلل بإرادته احلرة، فاجلاني يعلم 
علم اليقني بأنه ميارس نشاطاً إجرامياً وهذه اجلرمية 
في حقيقتها إمنا هي جرمية مستمرة ويقترح أحد 
للجرائم  التقليدي  بالتقسيم  النظر  إعادة  الباحثني 
ميكن  بحيث  األموال  غسل  جرائم  واقع  في ضوء 
تقسيمها إلى: جرائم ارتكاب وجرائم امتناع وجرائم 
وجرائم  مسبقة  وجرائم  مستمرة  وجرائم  وقتية 
إلى  الباحثني  أحد  ويذهب  اعتيادية،  وجرائم  مرتبة 
تصنيف جرائم غسل األموال إلى جرائم ال حتقق أية 
عواقب مالية مثل القتل واإليذاء، وجرائم حتقق دخالً 
مالياً محدوداً ملقدار ما يفقده املجني عليه في السرقة 
كبيراً  مالياً  دخالً  حتقق  جرائم  وهناك  واالحتيال. 
والتزوير  املشروع  غير  السالح  جتارة  مثل:  جداً 
واجلرائم االقتصادية. وجرمية غسل األموال عبارة 
عن جرمية حتويل أو نقل األموال، وجرمية إخفاء أو 
متويه حقيقة األموال باإلضافة إلى جرمية حيازة أو 

اكتساب أو استخدام هذه األموال.

لل اجتماعي nخ

التنمية  وزارة  م��ن  احلبسي  صالح  وي��ق��ول 
لظاهرة  االجتماعية  اآلثار  إن  العمانية:  االجتماعية 

غسل األموال تكمن في عدة أشياء تبدأ بإحداث خلل 
الغسل  عمليات  تتيح  حيث  االجتماعي،  البنيان  في 
للقائمني بها احلصول على مكاسب خيالية مبا ميكن 
صالح  لغير  املجتمع  في  الطبقي  الترتيب  يعيد  أن 
القيم  بانحطاط  السلسلة  هذه  تنتهي  ثم  الشرفاء 
البداية  حلقة  بني  وما  االجتماعية  والثوابت  واملثل 

وحلقة النهاية تتآكل الطبقة الوسطى في املجتمع. 
ويقول سلطان املعمري محلل اقتصادي: إن اآلثار 
االقتصادية تتحدد في ثالثة آثار اقتصادية مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بجرائم غسل األموال وهي: التضخم، 

املضاربة على العقارات واملجوهرات، الكساد.
ويضيف: ذلك إن املال غير الشرعي املراد غسله 
عندما يحل في أسواق دولة ما، فإنه يحدث زيادة 
الدولة  لهذه  النقدي  العرض  في  حجمه  مبقدار 
السلع  من  القومي  ناجتها  مقدار  كثيراً  يفوق  مبا 
إلى  حتماً  ي��ؤدي  أن  ذلك  شأن  ومن  واخلدمات، 
وتصديره  رحيله  موعد  يحني  وعندما  التضخم، 
إلى اخلارج حيث موطنه األصلي، فإن ذلك يتسبب 
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ما  وهو  له،  املضيفة  الدولة  في  السيولة  نقص  في 
يعني االنكماش ثم الكساد وما بني هاتني الدورتني 
عملة  صرف  أسعار  بشدة  تتقلب  االقتصاديتني 
اجلهاز  كان  وملا  املغسول،  للمال  املضيفة  الدولة 
اإلنتاجي بل والبنيان االقتصادي للدولة املضيفة غير 
قادرين على استيعاب املال املغسول عند قدومه، فإن 
على  املضاربة  غالباً  تفضل  األموال  غسل  منظمات 
العقارات واملجوهرات مبا يرفع قيمتها السوقية بغير 

مبرر ومبا قد يضر بالغالبية من أبناء تلك البالد.

مµاëaة

ُعمان  شرطة  م��ن  جمعة  عبدالصمد  وي��ق��ول 
مكافحة ظاهرة  على  عملت  السلطنة  إن  السلطانية: 
غسل األموال ملا لها من آثار سلبية جداً تكمن في 
االقتصادي  البيت  أرك��ان  على  املختلفة  مخاطرها 
واالجتماعي، وقد أصدر جاللة السلطان قابوس بن 
سعيد سلطان عمان مرسوماً يعني بإصدار قانون 

غسل األموال.

وحث القانون املؤسسات أن تضع 
برامج ملكافحة جرمية غسل األموال، 

وأن تشتمل هذه البرامج على:
السياسات  وتطبيق  تطوير  أ- 
الداخلية، مبا  والضوابط  واإلجراءات 
على  أكفاء  موظفني  تكليف  ذلك  في 
تلك  لتطبيق  العليا  اإلدارة  مستوى 

السياسات.
ب- إعداد دورات تدريبية للموظفني 
في  باملستجدات  الحاطتهم  املعنيني 
يرفع  مبا  األم��وال  غسل  جرمية  مجال 
اجلرمية  على  التعرف  في  قدراتهم  من 

وأمناطها وكيفية التصدي لها.
تبادل  املختصة  للسلطة  القانون  وأت��اح 
املعلومات التي حتصل عليها وفقاً الحكام مواد 
القانون مع السلطات املختصة في الدول األخرى 
أو  عليها  ُمصدق  اتفاقية  بالسلطنة  تربطها  التي 

بشرط املعاملة باملثل.
ونص القانون على معاقبة كل من يرتكب جرمية 
غسل األموال أو يشرع في ارتكابها بالسجن املؤقت 
تزيد على عشر  تقل عن ثالث سنوات وال  مدة ال 
سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف ريال عماني 
وال تزيد على ما يعادل قيمة األموال محل جرمية 

غسل األموال.
وطنية  جلنة  بتشكيل  قامت  السلطنة  أن  كما 
ملكافحة غسل األموال برئاسة وكيل وزارة االقتصاد 
من  كل  وعضوية  االقتصادية  للشؤون  الوطني 
وكيل وزارة العدل ووكيل وزارة التجارة والصناعة 
والرئيس  الضرائب  عام  وأمني  والصناعة  للتجارة 
التنفيذي للبنك املركزي الُعماني والرئيس التنفيذي 
العام  املفتش  ومساعد  املال  لسوق  العامة  للهيئة 

للشرطة واجلمارك للعمليات واملُدعي العام.
العامة  السياسات  بوضع  اللجنة  وتختص 
حظر  ش��أن  في  االسترشادية  القواعد  وإص��دار 
مع  بالتنسيق  األم���وال  غسل  جرمية  ومكافحة 
التطورات  ومتابعة  ودراس��ة  املختصة،  اجلهات 
العاملية واإلقليمية في مجال مكافحة غسل األموال، 
العامة  السياسات  التوصيات بشأن تطوير  وتقدمي 
والقواعد االسترشادية، واقتراح التعديالت املناسبة 
وتدريب  لتاهيل  البرامج  ووضع  القانون  هذا  في 
غسل  جرمية  مكافحة  مجال  في  العاملة  الكوادر 
األموال، وحتديد األنشطة املماثلة للمؤسسة وحتديد 
حاالت وشروط ومقدار املكافآت املالية التي تصرف 

غسل  جرمية  مكافحة  مجال  في  للعاملني 
األموال، وكل من يقوم باإلبالغ عن جرمية 
ملزاولة  املوازنة  ووض��ع  األم��وال  غسل 
اختصاصاتها، ويتم توفيرها من وزارة 
املالية ووضع اإلجراءات املنظمة لعملها 
االقتصاد  وزير  اللجنة  على  ويشرف 
جمعة  عبدالصمد  ويختتم  الوطني. 
بقوله: إن القانون الُعماني نص على 
أن تتبنى سلطنة ُعمان مبدأ التعاون 
الدولي في مكافحة جرمية غسل 
مرتكبيها  وت��ع��ق��ب  األم�����وال 
األخرى،  الدول  إلى  وتسليمهم 
وكذلك تنفيذ األحكام الصادرة 
في هذا الشأن وذلك مبا يتفق 
السلطنة في هذا  مع قوانني 
يتم  التي  واالتفاقيات  املجال 

التصديق عليها أو بشرط املعاملة باملثل.

البن�∑ ودرء املخاطر

بطاينة  ل��ؤي  ق��ال  العربي  عمان  بنك  وم��ن 
اخلبير االقتصادي: إن البنوك لها دور في تقييم 
الوضع املالي ودرء مخاطر غسل األموال، وهناك 
تعاون قائم بني بنك ُعمان العربي وشرطة ُعمان 
للتحريات  العامة  اإلدارة  في  املتمثل  السلطانية 
حتمل  عمل  حلقات  لتنفيذ  اجلنائية  والتحقيقات 
مضامني الكشف عن آثار التزوير والتزييف لكادر 
مستوى  رفع  إلى  احللقات  هذه  تهدف  البنوك، 
الثقافة والوعي األمني لدى كوادر البنك فيما يتعلق 
باألمور التي تخص البنوك، كالكشف عن عمليات 
وبيان  البنكية،  املستندات  في  والتزييف  التزوير 
وسائل احلماية املرئية وغير املرئية للعملة احمللية 
ومضاهاة  املختلفة  األجنبية  والعمالت  الوطنية 

اخلطوط اليدوية.
ُعمان  شرطة  مع  التعاون  زي��ادة  أج��ل  وم��ن 
الدورات  بعقد  العربي  ُعمان  بنك  يقوم  السلطانية 
وحلقات العمل املكثفة لرفع مستوى كادر املوظفني 
يقوم  كما  والتزييف،  التزوير  آثار  عن  الكشف  في 
البنك بتعميم هذه احللقة على كافة فروعه في جميع 
أنحاء السلطنة. ويتعاون البنك مع جهاز الشرطة من 
أجل رفع مستوى موظفيه للتعرف على أساليب غسل 
األموال وذلك من أجل تقدمي دور فّعال مع شرطة 
ُعمان السلطانية في مكافحة الطرق واألساليب التي 

تتعلق بغسل األموال.

غسل  جرمية  مكافحة  مجال  في  للعاملني 
 وكل من يقوم باإلبالغ عن جرمية 
ملزاولة  املوازنة  ووض��ع  األم��وال  غسل 
 ويتم توفيرها من وزارة 
املالية ووضع اإلجراءات املنظمة لعملها 
االقتصاد  وزير  اللجنة  على  ويشرف 
جمعة  عبدالصمد  ويختتم  الوطني. 
بقوله: إن القانون الُعماني نص على 
أن تتبنى سلطنة ُعمان مبدأ التعاون 
الدولي في مكافحة جرمية غسل 
مرتكبيها  وت��ع��ق��ب  األم�����وال 

األخرى، الدول  إلى  وتسليمهم 
وكذلك تنفيذ األحكام الصادرة 
في هذا الشأن وذلك مبا يتفق 

يتم  التي  واالتفاقيات  املجال 
التصديق عليها أو بشرط املعاملة باملثل.

بطاينة  ل��ؤي  ق��ال  العربي  عمان  بنك  بطاينة وم��ن  ل��ؤي  ق��ال  العربي  عمان  بنك  وم��ن 
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حة..  سيارات ُمصفَّ

.Úحة ⁄ يعد حكرًا على املرُتف qدام ال�ضيارات امل�ضفîا�ضت

≈°Sوe يRوa :دادYEا

امتالك سيارة مصفحة ارتبط دائماً بالسياسيني 
فهؤالء  »املافيا«،  عصابات  وبزعماء  واألغنياء 
والتصفية  االغتيال  لعمليات  دوم��اً  معرضون 
القبضة  فلتان  تعاني من  التي  الدول  وخاصة في 
الشرطة  مؤسسات  في  الفساد  وانتشار  األمنية 

واألمن.
لتصفيح سيارتك  الفرصة  لك  اتيحت  لو  ولكن 
هذه  على  ستُْقِدم  فهل  الرصاص  ضد  الرخيصة 
كنت  إذا  إيجابية  حتماً  ستكون  اإلجابة  اخلطوة؟ 
هجوم  من  نفسك  حلماية  البرازيل  في  تعيش 
أو  باولو  ساو  في  املرور  إشارات  عند  اللصوص 

االزدحام املروري في شوارع برازيليا.
العالم،  في  اقتصاد  أكبر  سابع  البرازيل  ففي 
إال  والسرقات،  والقتل  اخلطف  معدالت  ترتفع 
على  حكراً  كان  املصفحة  السيارات  استخدام  أن 
األغنياء حتى طرحت شركة »دوبون« املتخصصة 
التصفيح  مجمعة  الكيماوية  امل��واد  صناعة  في 

للعائالت   2008 عام  للرصاص  املضادة  »أرمورا« 
البرازيلية من الطبقة الوسطى التي متتلك سيارات 
»كيا«  سيارات  وحتى  بل  و»هوندا«،  »شيفروليه« 

الرخيصة.
سيارات  تصفيح  إلى  حالياً  الشركة  وتسعى 
األجرة التي تنقل الركاب بني املالعب خالل كأس 
العالم عام 2014 واأللعاب األوملبية في »ريو دي 

جانيرو« عام 2016. 
في  األع��م��ال  مدير  بيناتو  ك��ارل��وس  ويقول 
الشركة: إن طقم التصفيح الذي طورته يستهدف 
إال  ألفرادها،  احلماية  توفير  تريد  التي  العائالت 
ل تكاليف السيارات املصفحة  أنها ال تستطيع حتمُّ

الكالسيكية.
ويوفر طقم التصفيح »أرمورا«، الذي ال ُيباع إال 
في البرازيل احلماية من الرصاص حتى عيار 38، 
وتقول الشركة إن مبيعاتها منه ارتفعت 70 باملئة 

في الربع األول من هذا العام مقارنة ب�2011.

من  السنوية  مبيعاتها  إن  »دوب���ون«:  وتقول 
ال��دوالرات  ماليني  عشرات  إلى  تصل  »أرم��ورا« 
واحلماية  األمان  وحدة  من  مبيعاتها  أما  سنوياً، 
التي تصنع »أرمورا« فقد ارتفعت 17 باملئة إلى 3.9 

مليار دوالر في 2011. 
 12 حوالي  »أرمورا«  من  الواحد  الطقم  ويكلف 
ويستغرق  كيلوجرام   100 نحو  ويزن  دوالر  ألف 
15 يوماً لتركيبه. ويقوم فني من الشركة باستبدال 
ويقوم  »سانتريغالس«،  بزجاج  السيارة  نوافذ 
بتركيب ألواح »كيفلر« خلف ألواح األبواب. وبسبب 
خفة وزنه فإن طقم التصفيح املضاد للرصاص ال 

يؤثر على استهالك الوقود وفقاً للشركة.
الوسطى  الطبقة  أُسر  من  العديد  تواجه  وقد 
الذي  »أرم��ورا«،  طقم  تكلفة  ل  حتمُّ في  مصاعب 
»كيا  سيارة  كلفة  إلى  باملئة   30 حوالي  يضيف 
 33 البرازيل حوالي  يبلغ سعرها في  التي  سول« 

ألف دوالر، إال أن البدائل قد تكون أكثر كلفة.

تحقيق

حة..  حة.. سيارات ُمصفَّ سيارات ُمصفَّ
للجميع
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ورشة   100 من  أكثر  إن  »دوب���ون«:  وتقول 
تصفيح  خدمات  تقدم  البرازيل  في  ميكانيكية 
السيارات من خالل جتميع عدة قطع من موردين 
طقم  يكلفه  ما  هي ضعف  الكلفة  أن  إال  مختلفني، 
ألواح  أيضاً  القطع  هذه  تشمل  وقد  »أرم���ورا«، 
 ،1965 ع��ام  »دوب���ون«  طورتها  التي  »كيفلر« 
وتعتبر مادة معيارية حلماية أبواب السيارات من 
السترات  في  أيضاً  تستخدم  أنها  إال  الرصاص، 
ط��وَّرت  كما  الرصاص،  من  الواقية  واإلط���ارات 
للوقاية  »كيفلر«  ألواح  تستخدم  مالجىء  الشركة 

من العواصف االستوائية املدمرة.
الزبائن يرغبون في  أن  وتراهن »دوبون« على 
املرونة التي يوفرها طقم حماية واحد يتم تركيبه 
الطقم  بصورة سلسة على سياراتهم، ويالئم هذا 
11 طرازاً من السيارات ومنها »تويوتا« »كوروال« 
تتفاوض مع  الشركة  أن  إال  و»شيفروليه كروز«. 
في  »أرم��ورا«  لتركيب  آخرين  سيارات  صانعي 

مركبات جديدة.
أدوات  تاجر  وه��و  سرافيان  الكسندر  وق��رر 
رياضية في ساو باولو وعمره 25 عاماً أن يصفِّح 
أمه ضد  تستخدمها  التي  »كيا« سبورتاج  سيارة 
الرصاص، ألن هذه السيارة متوافقة مع »أرمورا« 
العنف  من  للهروب  هذا  ق��راره  سبب  إن  ويقول 
ويضيف:  يومية،  بصورة  الشوارع  تشهده  الذي 
»التصفيح ضد الرصاص مكلف للغاية وال ميكنك 
السيارة،  تبيع  حينما  دفعته  ما  استعادة  فعالً 
وبالتالي من األفضل أال تدفع كثيرا لتزويد السيارة 

بنظام مثل »أرمورا«.
جلرائم  العالية  املعدالت  عزَّزت  البرازيل  وفي 
العنف من سوق املنتجات واخلدمات األمنية، فيما 
تزايدت معدالت اجلرمية في »سلفادرو« ثالث أكبر 
مدن البالد بأكثر من الضعف خالل العام املاضي، 

ويعود أحد أسباب ذلك إلى إضراب الشرطة.
دوالر  مليارات   8 حوالي  البرازيليون  وينفق 

على خدمات ومنتجات األمن اخلاص،وهذا  سنوياً 
األمريكية على متعهدي  أنفقته احلكومة  ما  يعادل 
حرب  من  األول��ى  األرب��ع  السنوات  خالل  األم��ن 
العراق، كما تظهر بيانات من مكتب امليزانية التابع 

للكونغرس األمريكي. 
معظم  من  يحمي  »أرم��ورا«  إن  بيناتو:  ويقول 

األسلحة الفردية الشائعة في البرازيل. 
الشهير  املروري  االزدحام  أسباب  أحد  ويعود 
كثير  يفّضل  حيث  اجلرمية،  إلى  باولو  ساو  في 
من الناس الذين يخشون وسائل النقل العام قيادة 
سياراتهم اخلاصة، إال أن اللصوص اكتشفوا ميزة 
االزدحام املروري والفرص التي يوفرها الصطياد 

الضحايا.
ما  هو  »ه��ذا  قائالً:  ذل��ك  إل��ى  بيناتو  ويشير 
نحاول منعه«.وجتاوز جناح »أرمورا« في البرازيل 
توقعات »دوبون« لدرجة أنها تخطط حالياً للتوسع 

في دول أخرى. 
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جاء ارتفاع درجات احلرارة واجلفاف الشديد هذا 
العام مفاجئنَي بالنسبة للكثيرين في شرق وجنوب 
طبيعية،  األمطار  تكون  فعندما  موريتانيا.  شرق 
يستهلك السكان في العام التالي احتياطيات احلبوب 
وجدوا  الناس  ولكن  يونيو/يوليو،  من  لديهم  التي 
أنفسهم في منتصف هذا العام بال طعام ألكثر من 
ثالثة أشهر، كما فقد العديد من الُرعاة في تلك املنطقة 
املاشية التي يعتمدون عليها في كسب الرزق، علماً أن 
تربية املاشية ُتعتبر ثاني أكبر مصدر لكسب األموال 
لتطال  اخلسارة  امتداد  إلى  أدى  ما  التصدير،  من 

الدخل القومي. 
وهي واحدة من  وُتعتبر موريتانيا دولة فقيرة – 
30 دولة تأتي في ذيل قائمة مؤشر التنمية البشرية 
لأمم املتحدة. وقد طلبت موريتانيا مؤخراً مبلغ 95 
مليون دوالر للمساعدة في االستجابة لأزمة. وقال 

»برنامج الغذاء العاملي« إنه لو تسّجلت موريتانيا في 
مؤسسة للتأمني ضد أخطار اجلفاف، لكانت حصلت 
على مبلغ يصل إلى 30 مليون دوالر للمساعدة في 
االستجابة للجفاف خالل أسابيع بعد موسم األمطار 

الضعيف الذي انتهى في أكتوبر 2011. 
ومن املتوقع وفقاً لشبكة األنباء اإلنسانية »آيرين« 
التابعة لالمم املتحدة أن يكون موسم األمطار ضعيفاً 
جداً في أي سنة من السنوات في موريتانيا، ولكن 
ال ميكن التنبؤ بذلك على وجه اليقني وفقاً لبرنامج 
الغذاء العاملي الذي يقوم مبساعدة االحتاد اإلفريقي 
األفريقية«  املخاطر  »استيعاب  مؤسسة  إنشاء  على 
لالستجابة املبكرة والتأمني. والهدف من ذلك هو أن 
تقوم شركة التأمني بالتغطية في حالة وقوع أحداث 
شديدة– كاجلفاف الشديد هنا – بدالً من حاالت قلة 
من  كثير  في  التي حتدث  املستمرة  احمللية  األمطار 

األحيان أو حتى في كل عام. 
وخطط  التأمني  دفع  بني  ما  الربط  خالل  ومن 
تقدمي  إل��ى  املؤسسة  تهدف  الفعالة،  االستجابة 
اآلثار  من  احلد  بغية  اإلفريقية  للحكومات  املساعدة 
الضعفاء،  عيش  وُسبل  حياة  على  للجفاف  السلبية 
على  االعتماد  خفض  على  العمل  أجل  من  وكذلك 
املساعدات اخلارجية. وقالت جوانا سيروكا، مديرة 
وإذا  التصميم.  مرحلة  في  زلنا  ما  »نحن  املشروع: 
إنشاء  يتم  أن  في  نأمل  جيد،  بشكل  األمور  سارت 
مؤسسة استيعاب املخاطر األفريقية في منتصف عام 

2013 أو في حدود هذا املوعد«. 
تأمني  هيئة  غ��رار  على  املؤسسة  ُصممت  وقد 
مؤسسة  وهي  الكاريبي،  منطقة  في  املناخ  مخاطر 
ألنظمة التأمني، ال تهدف إلى الربح، مت إنشاؤها في 
عام 2007 وتضم في عضويتها 16 من دول منطقة 

حلول جديدة قد تنجح يف التغلب على تقلtبات املناñ الق�ضية الأمد.حلول جديدة قد تنجح يف التغلب على تقلtبات املناñ الق�ضية الأمد.
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نقاط ساخنة

أقساط  بدفع  األعضاء  الدول  تقوم  حيث  الكاريبي، 
سريعة  أموال  على  حتصل  لكنها  نسبياً  منخفضة 
في حال تعرضها لزلزال أو إعصار. ومع ذلك سيتم 
اجلوية  األح��وال  سياق  لتعكس  املؤسسة   تعديل 
واألمن الغذائي في القارة اإلفريقية بحيث جتمع بني 
الدول  ملساعدة  للطوارئ  والتخطيط  التأمني  مفهوم 
التي ضربها اجلفاف الشديد على ترجمة  اإلفريقية 
األفريقية  املخاطر  استيعاب  مؤسسة  تعويضات 
املناسب ملساعدة  التوقيت  في  فعالة  استجابات  إلى 

املتضررين. 
املال لشراء املساعدات ومن  انتظار  ولطاملا شّكل 
ثم تسليمها بسرعة إلى من هم بحاجة إليها حتدياً 
هو  اجلفاف  ولكن  العاملي.  الغذاء  لبرنامج  بالنسبة 
حدث بطيئ في بدايته، وتستغرق آثاره على الناس 
فإن جمع  لذا  واضحة.  تصبح  أن  قبل  طويالً  وقتاً 
األموال لالستجابة هو أمر أكثر تعقيداً. فيمكننا أخذ 
املجاعة التي وقعت في الصومال عام 2010 – 2011 
كمثال على ذلك. دقت الوكالة ناقوس اخلطر في وقت 
عن  لإلعالن  طويالً  وقتاً  استغرق  األمر  لكن  مبكر 
املجاعة وأخذ صور لأطفال اجلياع لكي يبدأ تدفق 
األموال. هذا وقد كان توصيل املساعدات مكلفاً ألنه 

كان من الضروري القيام بذلك على وجه السرعة. 
وفي ورشة عمل ُعقدت مؤخراً لدول إفريقيا في 
إدارة  رئيس  مافومو،  شادرك  قال  جوهانسبيرج، 
املخاطر وبناء القدرات في مؤسسة استيعاب املخاطر 
إلى  يؤدي  أن  ميكن  املبكر  التحرك  »إن  األفريقية: 
التوفير في التكاليف املباشرة على السلع والتجهيزات 
وقد  األس��واق«.  في  االضطراب  ومينع  اللوجستية 

الناجت  التوفير  أن  إلى  تشير  الدالئل  »أن  أض��اف: 
عن التحرك املبكر ميكن أن يكون كبيراً. وقد ذكرت 
قامت  أنها  األفريقية  املخاطر  استيعاب  مؤسسة 
ببعض التقييمات التي سيتم اإلعالن عنها في الوقت 

املناسب«. 

كي∞ تعمل ?

برمجية  بتطوير  العاملي«  الغذاء  »برنامج  قام 
لتحديد  إفريقيا«  في  املخاطر  »مراجعة  اسم  حتت 
البرمجية  هذه  وحتصل  التعويضات.  دفع  قواعد 
على تقديرات سقوط األمطار طوال عشرة أيام من 
اجلوي  والغالف  احمليطات  لدراسة  الوطنية  اإلدارة 
رسم  في  وتستخدمها  األمريكية  للحكومة  التابعة 
قياس  »إن  وقالت سيروكا:  للجفاف.  بياني  مخطط 
هطول األمطار في نهاية املوسم أثبت أنه مؤشر غير 
دقيق لتقييم األثر احملتمل لنقص األمطار على اإلنتاج 
وسبل العيش«. وتقوم برمجية مراجعة املخاطر في 
إفريقيا بعد ذلك باستخدام مؤشر تلبية االحتياجات 
املائية الذي يرصد العجز في املياه طوال موسم النمو 
كما ويرصد اآلثار املترتبة على توقيت هطول األمطار 
وكميتها وتوزيعها على احملاصيل الغذائية الرئيسية 
السنوية وعلى رعي املاشية. وأشارت أيضاً إلى أنه 
»بالرغم من أن املؤشر بسيط، إال أن العديد من مكاتب 
إفريقيا  أنحاء  جميع  في  الوطنية  اجلوية  األرصاد 
وتأثيرها  األمطار  هطول  مواسم  لرصد  تستخدمه 
على الزراعة، كما أن املؤشر هو األساس للعديد من 

أدوات اإلنذار املبكر من اجلفاف في القارة«. 
السكان  على  الناجت  اجلفاف  تطبيق مؤشر  ويتم 
األسر،  حول  الدراسات  حتّددهم  الذين  الضعفاء، 
وتستخدم  األمطار.  سقوط  على  يعتمدون  والذين 
هذه  ذلك  بعد  إفريقيا  في  املخاطر  مراجعة  برمجية 
املعلومات لتقدير عدد األشخاص الذين من املمكن أن 
يتضرروا بصورة مباشرة أو الذين تضرروا بالفعل 
بسبب اجلفاف أو قلة هطول األمطار في موسم معني. 
وقالت سيروكا أنه باستخدام أرقام التكلفة للشخص 
تقديرات  البرمجية  تضع  نهائية،  كخطوة  املتضرر 
امللحوظة.  اجلفاف  حلالة  االستجابة  تكاليف  لقيمة 
الدولة لكي حتدد  لكل  البرمجية  أداة  وميكن تعديل 
موجات اجلفاف- على غرار منوذج برمجية مراجعة 
سيحتاجون  بسببها  التي   - إفريقيا  في  املخاطر 
املخاطر  استيعاب  تعويضات من مؤسسة  دفع  إلى 
التعويضات،  حجم  حتديد  إلى  باإلضافة  األفريقية، 
وهو ما يتم في نهاية املوسم. وستحتسب معلومات 

البرمجية حجم القسط الذي يجب دفعه. 

ال�ق�± عل≈ ا◊ياد 

املبادرة  تلك  في  االشتراك  ال��دول  على  زال  ما 
التي طرحها االحتاد االفريقي. وبعض الدول لديها 
مع  تتعامل  مثالً  م��الوي  فدولة  مبررة،  مخاوف 
اجلفاف املزمن في اثنني من أقاليمها على األقل كل 
عام تقريباً. وقال ممثل مالوي في ورشة العمل التي 
ُيطرح هنا  الذي  »السؤال  عقدت في جوهانسبيرج: 
باهظة  أقساط  في  أموالنا  ندفع  أن  ينبغي  هل  هو: 
في الوقت الذي نعرف فيه أننا لن نحصل على املال 
أم  عام  كل  اإلقليمني  هذين  في  للكارثة  لالستجابة 
نقوم بدالً من ذلك بإنفاق تلك األموال على شبكات 

األمان في هذين اإلقليمني«. 
وتقول كينيا إنها حتتاج إلى نظام تأميني يستطيع 
املتعددة.  الطبيعية  للكوارث  التعويضات  يدفع  أن 
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الكينية  الوطنية  الهيئة  من  موالي  ماري  وأش��ارت 
إلدارة اجلفاف إلى أنه من املمكن أن تتعامل بالدها 
ومع  الشمال  في  عام  أي  في  املزمن  اجلفاف  مع 
الفيضانات في األقاليم األخرى أو حتى مع اجلفاف 

والفيضان في اإلقليم نفسه وفي الوقت نفسه. 
رئيسة  قسام،  فاطمة  قالت  أخ��رى،  جهة  من 
مؤسسة  ف��ي  احلكومية  وال��ش��ؤون  السياسات 
مفوضة  ومستشارة  األفريقية  املخاطر  استيعاب 
االفريقي،  االحتاد  في  والزراعة  الريفي  االقتصاد 
إنهم أجروا محادثات مع الدول بشأن وضع حزمة 
ميكن أن تالئمهم، وقد عبّرت عن أملها في توسيع 
األخرى  الطبيعية  الكوارث  ليشمل  تغطيتهم  نطاق 
في املستقبل. وقد ذكرت أن هناك 18 دولة أعربت 
أن  قسام  أوضحت  وقد  االشتراك.  في  رغبتها  عن 
إلى  حتتاج  األفريقية  املخاطر  استيعاب  مؤسسة 
بالتالي  ولتثبت  املخاطر  من  للحد  متنوعة  حزمة 
فعاليتها، ألن هذا سيخفض من قيمة األقساط. فإن 
اشتركت مثالً جميع الدول في الساحل، التي تتعرض 
جميعها لظروف مناخية مماثلة، فإن األقساط ستكون 
مرتفعة والتعويضات منخفضة. وإن اشتركت دول 
أخرى تعاني من مخاطر مختلفة، فإن املزيد من أموال 

األقساط ستكون متاحة لتغطية التعويضات. 
التنمية  معهد  في  الباحث  ويجينز،  ستيف  وقال 
املتحدة  اململكة  مقره  أبحاث  مركز  وهو  اخلارجية، 
إن مؤسسة استيعاب املخاطر األفريقية كانت »مثل 
احلكومات تقوم بإدارة أنظمة التأمني اخلاصة بها«، 
مقابل  مبالغ  أية  دفع  إلى  لن تضطر  أنها  ميزة  مع 
خدمات صناعة التأمني، ومن املمكن أن يكون لديها 

املرونة في التشغيل واستخدام األموال- بالرغم من 
نظام  تقوض  أن  ميكن  الزائدة  التصرف  حرية  أن 
ميزات  إحدى  أن  »اعتقد  ويجينز:  وأضاف  التأمني. 
املخاطر  استيعاب  مؤسسة  مثل  الرسمية  األنظمة 
التصرف  نطاق حرية  عن  تبتعد  أنها  هي  األفريقية 
حيث  السياسية  السياقات  في  الدقة  وتقدم  احمللية 
واعتباطياً  استنسابياً  العام  التحرك  يكون  ما  غالباً 

بدرجة كبيرة«. 
جوزيف  م��ث��ل:  املسؤولني،  بعض  وي��س��اور 
كانياجنا، رئيس هيئة األرصاد اجلوية في زميبابوي، 
مخاوف بشأن نوعية تأثير السياسات اإلقليمية إذا 
في  األفريقية  املخاطر  استيعاب  مؤسسة  ضم  مت 
تكون  أن  »نحب  كانياجنا:  وقال  اإلفريقي.  االحتاد 
األفريقي حيث  االحتاد  عن  املؤسسة مستقلة متاماً 
التعويضات  يؤثر االحتاد على مبالغ  أن  املمكن  من 
املقدمة وتوقيتها واملستفيدين منها«. وتقول قسام، 
االستشارية في االحتاد األفريقي أن نظام املؤسسة 
قائم على األسباب والعوامل املتغيرة، مضيفًة »أنه لن 
يكون هناك حرية تصرف في وقت دفع التعويضات« 
أي أنه سيتم دفع التعويضات بناًء على احلقائق ولن 
تتأثر بأي عوامل أخرى. وستكون مؤسسة استيعاب 
االحتاد  في  متخصصة  وكالة  األفريقية  املخاطر 
اإلفريقي- وكالة مالية فرعية مستقلة عن أي تأثير 
سياسي. وما زال يتعني االتفاق على تفاصيل العالقة 
بني املؤسسة والتشريعات الوطنية للدول األعضاء. 

البدائل 

الذي  الغذائي  اخلبير  باريت،  كريستوفر  وقال 
في  كورنيل  جامعة  في  التنمية  اقتصاديات  يدرس 
املخاطر  استيعاب  مؤسسة  »إن  املتحدة:  الواليات 
األفريقية تقدم مساراً بديالً إلدارة الكوارث املرتبطة 
باجلفاف إلى جانب عملية النداءات املوحدة التي تتم 
بواسطة األمم املتحدة. ولكنه من املهم أيضاً التعرف 
على أوجه القصور في تلك األنواع من املنتجات. فهي 

تقدم التأمني ضد قلة األمطار خالل فترة ومساحة 
معينة- فقلة سقوط األمطار ترتبط بشكل غير كامل 
األصول  وخسارة  الدخل  ونقص  احملصول  بغلة 
وحجم  العيش  سبل  وأزم��ات  األساسية  االنتاجية 

حاالت الطوارئ اإلنسانية إذا تواجد أي منها«. 
وقال كل من ويجينز وباريت إنه ال ينبغي النظر 
إلى مؤسسة استيعاب املخاطر األفريقية على أنها حل 
مضمون للمشكلة وال ينبغي على الدول أن يغيب عن 
بالها اخليارات األخرى. وقال ويجينز أن من بني تلك 
فتح حساب خارجي  التفكير في  األخرى  اخليارات 
يكسب فائدة ويتم استخدامه في استيراد الذرة خالل 
السنوات التي يقل فيها هطول األمطار ويغطي الفرق 
بني الكلفة املنخفضة للذرة والتي عادًة ما تكون 100 
أكثر من سعر اجلملة احمللي. وأكد  أو  للطن  دوالر 
ويجينز أن »صندوق التمويل في اخلارج سينمو عن 
طريق الدولة التي تقوم بتخصيص األموال ووضعها 
فيه خالل السنوات اجليدة«. وقد اقترح هذا اخليار 
عام  في  إفريقيا  قارة  جنوب  في  الداخلية  للبلدان 
2004 حيث لم تنُم احملاصيل مرتني على األقل خالل 

عقد من الزمن. 

تغيرُّ املناخ 

قال كوكو وارنر، رئيس الهجرة البيئية والضعف 
في  املتحدة  األمم  جامعة  في  والتكيف  االجتماعي 
 10 كل  مرة  التي حتصل  اجلفاف  أحداث  إن  بون: 
سنوات ميكن أن تصبح قريباً أكثر تكراراً. وحتتاج 
أنظمة التأمني احلالية مثل مؤسسة استيعاب املخاطر 
القصيرة  املناخ  لتقلبات  حلوالً  تقدم  التي  األفريقية 
التغيرات  أثر  حساباتها  في  تأخذ  أن  إلى  األمد، 
املناخية الطويلة األمد. وأضاف: »نحتاج إلى البدء في 
اتخاذ اإلجراءات اآلن لتصميم شبكات أمان وأنظمة 
للحد من املخاطر التي ستكون قادرة على االستجابة 
لأحداث القاسية والشديدة التي من املمكن أن حتدث 

كل عامني تقريباً في املستقبل غير البعيد جداً
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إنها قصة »تعّدد الزوجات«.. هذا التعّدد الذي 
أو  الدولة  في هذه  عنه  ينجم  يزال  عنه وال  جنم 
تلك، وفي هذه املدينة أو في سواها، قصص غريبة 
يقال،  كما  كّفه-  في  اإلنسان  عقل  تضع  عجيبة، 
من  َبيْص  َحيْص  في  سماعها  حال  املرء  وجتعل 
املثيرة  القضايا  من  القضية  هذه  وُتعّد  بل  أمره، 
والتي  املعاصرة،  مجتمعاتنا  في  والتفكر  للجدل 
واألفكار  املفاهيم  من  بكثير  األذه��ان  في  ترتبط 
والرجل  املرأة  من  كٍل  عند  النفسية  واالنفعاالت 

على حّد سواء. 
الدالئل  من  املزيد  إلى  حاجة  هناك  تعد  ولم 
والبراهني على أّن هذا املوضوع قد قفز إلى مقدمة 
أولويات الناس نظراً ملا يتعلق به من حساسيات 
بالنسبة إلى األزواج والزوجات في آٍن معاً، وذلك 
عبر اجلوانب النفسية وردود األفعال التي أوصلت 
ارتكاب  إلى  األحيان  من  كثير  في  الناس  بعض 
النفسية  االنفعاالت  خ��الل  من  أسرية،  جرائم 
»تعّدد  ملوضوع  السلبي  الواقع  ليبقى  الضاغطة 
الزوجات« هو األكثر طفحاً على السطح أمام عدم 
أو  بزوجتني  املقترنني  األزواج  من  الكثير  قدرة 
أكثر على العمل وفقاً لنصوص وتعاليم الشريعة 
واملساواة  العدل  توفير  من  الّسمحاء  اإلسالمية 
واملعاملة احلسنة بني الزوجات من جميع النواحي.

والقصة التالية هي فاجعة أسرية بكّل ما لهذه 
»تعّدد  كان  وِعبَر،  ودالالت  معنى  من  الفاجعة 
الرئيس  السبب  هو  بل  أسبابها  أبرز  الزوجات« 

فيها. 
املدعو »س، 45عاماً« كان يعمل موظفاً بإحدى 
وكانت  الدولة،  في  املعروفة  العقارية  الشركات 
زوجته األولى »ن، 33 عاماً«، وهي إحدى قريباته 
اإلجناب،  من  منعتها  صحية  مشاكل  من  تعاني 
وبعد صبره على محاوالت عالجها سنوات عدة،  
أقدم »س« على الزواج بامرأة ثانية تدعى »ف، 27 
لديها  وبالتالي  ولدان،  ولديها  أرملة  وهي  عاماً«، 
القدرة على إجناب أوالد له، وهو الذي لطاملا حلم 

بذلك، ولم يحقق حلمه بعد.
ولم تنقِض األشهر األولى على زواج »س« من 
املشاكل  فتيل  اشتعل  حتى  »ف«  الثانية  الزوجة 

في لحظة غضب..

هي األخرى تفوُر وتغلي من هذه العيشة املنكودة، 
ومن هذه الضّرة القوية البذيئة. 

ثم قام الزوج املنكود وفي حلظة غضب جنونية 
عدة  ضربات  ال��رأس  على  »ن«  زوجته  بضرب 
على  القريبة،  الطاولة  على  كانت  حديد  مبطرقة 
أّن الضّرة اجلديدة »ف« وولديها والضيف  حني 
القريب حاولوا جاهدين منعه من تنفيذ جرميته، إال 
أنهم لم يستطيعوا، بل نالهم من جّراء محاولتهم 
منعه بعُض الرضوض خالل مجريات هذه املعركة 
حامية الوطيس، وأفضى حدوث نزف شديد وحاّد 
في جمجمة الرأس في دقائق معدودات إلى موت 

الضّرة »ن« ومفارقتها احلياة. 
األصوات  هذه  على  اجليران  تدخل  ذلك  بعد 
الشرطة  مركز  بإبالغ  أحدهم  وق��ام  املرتفعة، 
ولدى  قتل،  وقوع جرمية  عن  احلي  في  املوجود 
عددٌ  الفور  على  قام  املذكور،  البالغ  املركز  تلقي 
من أفراد قسم »التحريات واملباحث اجلنائية« في 
املواطن واملقيم  الساهرين على أمن وأمان  املركز 
في الدولة بالتوّجه إلى الشارع املذكور والعنوان 
وأسبابها  اجلرمية  مالبسات  على  للوقوف  ذاته 

ومرتكبيها.
»س«  الزوج  كان  الّضرتني،  زوج  منزل  وفي 
في حاٍل مباغتة من عدم تصديق ما جرى، فكان 
يهلوُس ويتلعثم ويتفّوه بكلمات ال تبني حروفها، 
أو  الهيستيريا،  أو  املّس  من  بحاٍل  أصيب  لكأّنه 
لكأّنه فقد عقله متاماً، فهو غير مصّدق ما حدث 

في بيته منذ دقائق.
كما  الشرطة،  مركز  إلى  القاتل  الزوج  واقتيد 
والقريب  ولديها  مع  »ف«  احليّة  زوجته  اقتيدت 
التي  اجلرمية  حول  شهاداتهم  لسماع  الضيف 

كانوا شهود عيان عليها. 
القاتل  ال��زوج  مع  الالحقة  التحقيقات  وأدت 
الزوج  إلى اعتراف  والشهود واجليران واألقارب 
القاتل  وأن��ه  اجلاني  بأنه  لسانه  بعظمة  »س« 
الوحيد، مبرراً جرميته بأنه لم يقصد قتل زوجته 
حقدها  وسيل  صوتها  إسكات  قصد  بل  »ن«  

وغيرتها وشتائمها.
هذه االعترافات من الزوج بعظمة لسانه، ومن 

عدم  بسبب  »ن«  األول��ى  زوجته  أوقدتها  التي 
رضاها عن تصرفات زوجها، وعدم قيامه بعملية 
اجلديدة،  الزوجة  وبني  بينها  واملساواة  العدل 
اجلديدة  ضّرتها  مع  اخل��الف  ج��ذوة  واحتدمت 
يسكنان  الطرفني  أن  خصوصاً  االثنني  وولديها 
في بيت واحد بسبب عدم قدرة الزوج املادية على 

تخصيص بيت مستقل لكل منهما.
غير  وعلى   - يوم  ذات  الزوج  بيت  إلى  وجاء 
مبلغاً  منه  طالباً  احملببني،  أقربائه  أحد   - موعد 
من املال على سبيل االقتراض ألمر مهّم، وخالل 
مالسنة  في  االثنتني  زوج  دخل  الضيف،  وجود 
كالمية مع زوجته األولى »ن« التي قالت له: »بدالً 
بيتاً  املال استأجر لضرتي  أن تقرض قريبك  من 
آخر وأرحني منها ومن ولديها«، وذلك في مالسنة 
إلصرار  »ن«  امتثال  عدم  املتكرر  سببها  جديدة 
زوجها على سكنها الدائم مع الّضّرة اجلديدة في 
اثنني،  بيتني  فتح  ليس مبستطاعه  إذ  ذاته،  البيت 

والتكفل بأعبائهما املادية في وقت واحد.
ولم تتمالك الزوجة »ن« أعصابها، فقد صبرت 
ومن  الصعبة،  العيشة  ه��ذه  من  صبرها  ونفد 
وجودها مع ضّرة لها واملثل يقول »الّضّرة ُمّرة«، 
ويقول »ال يقتُل املرأة إال املرأة«، فقامت على الفور 
والبذاءات  واالتهامات  الشتائم  من  سيٍل  بتوجيه 
في  موجودة  كانت  التي  »ف«  اجلديدة  للضّرة 
دفع  الذي  األمر  كذلك،  االثنني  ولولديها  املكان، 
الضيف إلى التدخل، ومحاولة رأب الّصدع، وتهدئة 
اخلواطر، لكّن كل مساعيه وتدخالته جاءت لكأّنها 
حرثٌ في البحر بال جدوى، وظلت الزوجة »ن« في 

حاٍل من )الِهياج واملِياج( كما ُيقال.
وحاول الزوج املسكني املُبتلى تطييب خاطرها 
بكالٍم معسول، ووعوٍد بّراقة، إال أّن املرأة الغاضبة 
جرعات  وزيادة  وصخبها  هياجها  في  استمّرت 
شتائمها املتتالية لزوجها ولضّرتها وولديها معاً، 
بحيث نفد صبر الزوج متاماً، فما كان منه إال أْن 
وبعدها  عدة،  صفعات  الوجه  على  بصفعها  قام 
فمها  على  وضعها  قماش  بقطعة  إسكاتها  حاول 
علها تعود إلى رشدها وتسكت عن توجيه الشتائم 
والّسباب إليه وإلى ضّرتها وولديها، والتي كانت 
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زوجته الثانية وولديها والضيف الذي كان حاضراً 
في مسرح اجلرمية، كانت كافية إلدانة »س« من 
في  القضبان  وراء  ووضعه  العادل،  القضاء  قبل 
إحدى املؤسسات اإلصالحية والعقابية في الدولة، 
وخلف متاهات الهم يعتصره ألمٌ ممّض وندمٌ كبير 
في  نكراء  قتل  جرمية  من  يداه  اقترفته  ما  على 

حلظة غضب جنونية لم يستطع فيها السيطرة على 
نفسه، وها هو اآلن يقضي ُمَدة محكوميّته بجناية 
القتل، بعد أْن أزهق روح امرأة بريئة لم تطْق صبراً 

على وجود ضّرة إلى جانبها وفي حياتها.
شاعر  يقول  الزوجات«  »تعّدد  مسألة  وفي 

عربي ناصحاً:

َجْهلي   لفرِط  اثنتنِي  تزّوْجُت 
اثنتنِي زْوُج  ب��ِه  يشقى  مِب��ا 

خروفاً  بينَهما  أِص��ي��ُر  فقلُت 
نْعَجتنِي أْك����َرِم  ب��نَي  ف��أن��َع��ُم 

هذي سْخَط  ُيهيُّج  هذي  ِرضا 
فَما أْعَرى ِمْن إحدى الّسْخطتنِي! .
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الجريمة و العقابالجريمة و العقاب

سيلفيا المجنونة
LôJمá: د. حø°ù ال¨و∫ 

خارج  الواقع  التجاري  سبرينغفيلد  مركز  كان 
مدينة فيالدلفيا األميركية يعج بالرواد عندما دوى 
مدخل  من  وبالقرب  نارية،  أعيرة  إط��الق  صوت 
يطلق  عسكرية  سترة  يرتدي  شخص  كان  املركز 

النار من بندقية نصف آلية باجتاه املشترين.
إدوارد ستيز كان أول ضحايا احلادث الذي وقع 
1985، حيث أصيب  للعام  أكتوبر  الثالثني من  في 
األعيرة  مطلق  من  اقترب  وعندما  برصاصتني، 
كان  كما  رجالً،  وليس  امرأة  بأنه  فوجىء  النارية 

يعتقد.
ورجل  فتاة  على  أيضاً  النار  أطلقت  املرأة  هذه 
داخل املركز التجاري، إال أنها أخطأتهما، ومع ذلك 
واصلت البحث عن أهداف بشرية أخرى الستهدافها 

برصاصها.
قرب أحد املطاعم سقط طفل في الثانية من العمر 
كما  املرأة،  تلك  عليه  أطلقتهما  برصاصتني  صريعاً 

أصيب طفالن آخران بجروح بالغة.
التسبب  في  ترغب  املرأة  أن  الواضح  من  وكان 
باألذى ألكبر عدد من الناس وهو ما جعل اجلميع 

يلوذون بالفرار من أمامها.
هذه  واصلت  لها  يتصدى  من  وجود  عدم  ومع 
املرأة التي كانت شابة في نحو العشرين من العمر 
إطالق النار باجتاه احملال التجارية بشكل عشوائي 

وملدة أربع دقائق.
في جانب من املركز التجاري كان الشاب جون 
لوفر البالغ الرابعة والعشرين من العمر يتحدث مع 
صديق له عندما شاهد تلك املرأة وهي تقترب منه 
ثم ترفع سالحها باجتاهه، إال أنه متكن من اإلمساك 
بها قبل أن تطلق النار حيث قادها إلى أحد احملال، 
وطلب منها اجللوس على مقعد بينما كان الصراخ 
ميأ املنطقة من حوله ثم ذهب للبحث عن حارس 
النار  أمني والذي سألها عن سبب قيامها بإطالق 
لم  وإنها  خنقها  أثارت  أسرتها  إن  بهدوء  فأجابت 
الشرطة  إبالغ  مت  الفور  وعلى  بذلك  القيام  تقصد 

باألمر.
وكان من الواضح أن هذه الفتاة أطلقت عشرين 
ثمانية  مقتل شخصني وإصابة  إلى  أدت  رصاصة 
عام  بشكل  األمريكيني  أصاب  حادث  وهو  آخرين، 
جرمية  مرتكب  يكون  األول��ى  للمرة  إذ  بالصدمة 

إطالق النار امرأة.
التعرف على هوية هذه  وخالل وقت قصير مت 
املرأة إذ تدعى سيلفيا سيغريست وكانت ترتاد هذا 
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سيلفيا المجنونة
جرميتها بشكل متعمد وبتخطيط ُمسبق، بينما كرر 
الدفاع أقواله بأن الفتاة كانت مريضة وال تعي ما 
تفعله، كان أول الشهود احلارسة األمنية في مركز 
سبرينغفيلد التجاري التي قالت إنها سبق أن رأت 
بعد  أنه  كما  غريب،  بشكل  تتصرف  وهي  سيلفيا 
أن وضعت األصفاد في يديها بدأت الفتاة تتحدث 
عن الطاقة السلبية والصندوق األسود، كما اعترفت 
بأنها فعلت شيئاً سيئاً وأنه يجب أن يتم إطالق النار 
عليها كعقاب لها، وحتدث أيضاً عدد من الشهود عما 

جرى أمامهم من إطالق نار.
املُدعي العام ذكر أن سيلفيا التحقت بأحد أندية 
تدل  أحاديثها  النار وأن  الرماية قبل حادث إطالق 

على أنها كانت ُمدركة ملا تقوم به.
إلى  ذهبت  الفتاة  هذه  إن  قال  جهته  من  الدفاع 
تخلص  لكي  ولكن  القتل  بدافع  التجاري  املركز 
الضحايا من املآسي التي يعيشونها وفقاً العتقادها، 
سيلفيا  إل��ى  ُوج��ه��ت  التي  االت��ه��ام��ات  نفى  كما 
مبحاولتها خداع األطباء الذين أشرفوا على عالجها، 
الذي  العقلي  املرض  ضحية  الفتاة  هذه  أن  مؤكداً 

أصابها.
وفي نهاية جلسات احملاكمة التي استمرت ثمانية 
في  ولكنها  مذنبة  سيلفيا  أن  احملكمة  أعلنت  أيام 
الوقت نفسه، مريضة عقلياً وأصدرت عليها حكماً 

بالسجن املؤبد.
الغضب  من  موجة  أث��ار  احلكم  هذا  أن  ويبدو 
النار  إط��الق  ح��ادث  ضحايا  عائالت  بني  الشديد 
بأنه  ووصفوه  احملكمة  حكم  على  اعترضوا  الذين 
تقدموا بشكاوى ضد  الوقت نفسه  متساهل، وفي 
الصحية  العناية  ومسؤولي  التجاري  املركز  إدارة 
واجباتهم  أداء  في  بالتقصير  واتهموهم  والشرطة 
جتاه ما قامت به هذه الفتاة ودعموا أقوالهم بأدلة 
الفتاة بعد صدور احلكم ضدها وإيداعها  تثبت أن 

السجن أصبحت أكثر عدوانية وعنفاً.
أثار فزع  ويبدو أن ما قام به عائالت الضحايا 
املركز  خاصة  الصلة  ذات  واملؤسسات  الشركات 
التجاري الذين سارعوا في تقدمي تعويضات مالية 
لتلك العائالت رغم أن احملكمة برأت تلك املؤسسات 

من أية مسؤولية.
وافق  احملاكمة  لتلك  مباشرة  غير  وكنتيجة 
خطة  على   1989 العام  في  األميركي  الكوجنرس 
ملراجعة نظام الصحة العقلية والتي تضمنت تدريب 
التمويل  وزيادة  فاعلية  أكثر  بشكل  العاملة  األطقم 
الصحة  وأجهزة  الدولة  بني  التعاون  ودعم  املالي 

العقلية احمللية.
في العام 1991 حتدثت سيلفيا من داخل سجنها 
إلى إحدى الصحف، وكانت تبدو في وضع عقلي 
سراحها  إطالق  في  أملها  عن  عبرت  حيث  سليم 
الضغوط  من  العديد  من  تخلصت  أنها  تشعر  إذ 
اتخاذ  على  القدرة  أفقدتها  التي  السابقة  النفسية 
القرار السليم، وأضافت أنها تقدم االعتذار لعائالت 
الضحايا للمعاناة التي تسببت بها لهم وترغب في 
أن تبدأ حياة جديدة خارج أسوار السجن وهي رغبة 

ال تزال تصطدم بالكثير من احلواجز والعقبات. 

املركز التجاري بني الوقت واآلخر وتتعمد مضايقة 
املشترين، وأحياناً إثارة الفزع والغضب لديهم.

تقطن سيلفيا في مبنى ال يبعد كثيراً عن املركز 
غريبة  فتاة  فيها  ي��رون  جيرانها  وك��ان  التجاري 
ضجيجاً  وحتدث  التهديدات  تطلق  حيث  األط��وار 

حولها.
قبل أسبوع من وقوع حادث إطالق النار كانت 
املهدئة  األق��راص  من  أنواع  شراء  حتاول  سيلفيا 
البائع  أن  إال  التجاري  املركز  داخل  صيدلية  من 
حيازتها  عدم  بسبب  األق��راص  تلك  بيعها  رفض 
الصحية مما جعلها متتلىء غضباً،  الرعاية  لبطاقة 
وتقرر القيام بخطوة ما ُتعبر فيها عن هذا الغضب 
والتي جتلْت في قتل طفل وعجوز وإصابة عدد من 

األشخاص.
النقيب جون ماكينا من قسم التحقيقات اجلنائية 
في مقاطعة ديالوير توصل إلى أنه ال يوجد سبب 
باستثناء  النار  بإطالق  الفتاة  ه��ذه  لقيام  معني 

سلوكها العدواني ومعاناتها من اضطرابات عقلية.
مشاعر  حتمل  بأنها  اتهموها  فقد  اجليران  أما 
كراهية لكل من حولها خاصة األطفال إضافة إلى 
ترديدها بأنها تسعى إلى محاربة اإلرهابيني، ولهذا 
تقوم بارتداء الزي العسكري عند التفكير في اتخاذ 

خطوة ضدهم.
القتل ومحاولة  ُتهم  توجيه  التالي مت  اليوم  في 
القتل وحيازة سالح اجلرمية وحمل بندقية بدون 
جلسة  انتظار  في  حجزها  ومت  لسلفيا  تصريح 
االستماع التمهيدية في احملكمة، وكان من الواضح 
أن الرأي العام في انتظار محاكمة امرأة تعاني من 

حالة من اجلنون.
عندما وصلت الفتاة أمام القاضي لم تتورع عن 
أسئلته  على  جتيب  كانت  كما  له  الشتائم  توجيه 
اعترفت  أنها  إال  والالمباالة،  السخرية  من  بالكثير 
السيئة  لعالقتها  يعود  مأساتها  من  ج��زءاً  ب��أن 

بوالديها وتعرضها للضرب من قبلهما.
إلى  سيلفيا  وال��دة  خرجت  الهجوم  ه��ذا  رغ��م 
وسائل اإلعالم تدافع عن ابنتها، وقالت إنها تعاني 
من حالة انفصام في الشخصية منذ أن كانت في 
اخلامسة عشرة من العمر، ومت إدخالها املستشفى 
مرات عديدة خالل عشر سنوات، وأشارت إلى أن 
الذي  الدواء  نفاد  نتيجة  تكون  قد  ابنتها  تصرفات 
كما  يصعب  إذ  وحدها  تعيش  ابنتها  وأن  تتناوله 

تقول أن يستطيع أحد التعامل معها عن قرب.
وأنها  الواقع  عن  منفصلة  ابنتها  أن  األم  وترى 
تتمتع بطاقة كبيرة ولكنها تسيء استخدامها، كما 

أنها دائمة مشوشة الفكر.
أنها  إلى  ُيشير  كان  الفتاة  لهذه  الطبي  السجل 
عدة  منذ  عقلية  اضطرابات  من  ت��زال  وال  عانت 
تناول  عن  تنقطع  ال  جعلها  ال��ذي  األم��ر  سنوات، 
بعدوانية  تتصرف  جعلها  ما  وهو  املهدئة  األدوية 
شديدة جتاه اآلخرين، إضافة إلى الشعور بالريبة 

واخلوف.
وبالرغم من خضوعها للعالج في املستشفيات، 
متابعة  ميكنه  معني  طبيب  هنالك  يكن  لم  أنه  إال 

حالتها، كما أنها تأثرت سلبياً بسبب صعوبة العثور 
على عمل تعتاش منه.

مراكز  لدى  معروفة  الفتاة  هذه  أصبحت  كما 
الشرطة بسبب الشكاوى التي رفعها بعض اجليران 
الوقت  بني  لهم  لتهديدها  ضدها  املنطقة  وسكان 

واآلخر.
ويبدو أن تناولها لأدوية جعلها في معظم الوقت 
وامل��رارة جتاه  واإلحباط  الغضب  من  حالة  تعيش 
املجتمع، وكانت ترتدي الزي العسكري وتذهب إلى 
استفزاز  في  تبدأ  حيث  احملال  أو  التجاري  املركز 
داخل  ُتشاهد  كانت  كما  ومضايقتهم  حولها  من 
املكتبة العامة  تقرأ الكتب املتعلقة باألسلحة والقنابل 

وحتتفظ بقصاصات منها.
وأذى  قتل  من  سيلفيا  ارتكبته  ما  أن  ويبدو 
لآلخرين أدى إلى فتح ملف مرضها العقلي حيث مت 
توجيه أصابع االتهام إلى بعض املسؤولني في نظام 
رعاية املرضى عقلياً بالتقصير في عالج هذه الفتاة، 
إال أن اجلهات الطبية دافعت عن نفسها، وأكدت أن 
ما تقدمه من عالج للمريض ال يعني الشفاء التام له 

أو توقفه عن ممارسة العنف.
الدراسة  من  الثانوية  املرحلة  في  سيلفيا  كانت 
عقلي  باضطراب  إصابتها  تشخيص  مت  عندما 
وكانت قبل ذلك طالبة مجتهدة ومتفوقة خاصة في 
مادة العلوم، إال أنها ما لبثت أن شهدت تدهوراً في 

مستواها الدراسي إثر تفاقم حالتها الصحية.
املستشفى  إلى  سيلفيا  نقل  1980 مت  العام  في 
لتلقي العالج وبعد أن أمضت ثالثة أسابيع بداخله 
عادت إلى املدرسة حيث طعنت أخصائياً بسكني في 
إلى  ارسالها  مت  السجن  إيداعها  من  وبدالً  ظهره، 

مركز إلعادة التأهيل لبعض الوقت.
ووفقاً للدكتور أدوارد هاي مدير خدمات الصحة 
العقلية في هاهينمان فإن الشخص املصاب بانفصام 
الشخصية يكون أكثر عدوانية، كما أنه يكون لديه 

استعداد لتكرار أعماله العدائية.
التجاري  املركز  أعقب حادث  الذي  العام   خالل 
خضعت سيلفيا لفحوص مكثفة على قدراتها العقلية 
للتأكد من مدى امكانياتها لفهم التهم املوجهة إليها، 
املركز  حادث  جرحى  أحد  وفاة  مع  ذلك  وتزامن 
التجاري والذي كانت سيلفيا قد أطلقت عليه ثالث 
إلى  احل��ادث  قتلى  عدد  بذلك  ليرتفع  رصاصات 

ثالثة.
احملكمة من جهتها قامت بتعيني أخصائي نفسي 
من  السابع  وفي  لسيلفيا  العقلية  املقدرة  لتقييم 
الفتاة  هذه  أن  عن  اإلعالن  1986 مت  للعام  مارس 

قادرة على اخلضوع للمحاكمة.
وفي جلسة االستماع التمهيدية سعى الدفاع إلى 
التأكيد على أن هذه الفتاة تفتقر للمقدرة العقلية وأن 
على احملكمة أن تتعامل معها على أنها مختلة عقلياً.

وفي الثامن عشر من يونيو للعام 1986 أي بعد 
مرور سبعة شهور على حادث إطالق النار ُعقدت 
جلسة احملاكمة حيث وجهت ثالث اتهامات لسيلفيا 
على  واالعتداء  قتل  محاوالت  وسبع  القتل  وهي 
ارتكبت  بأنها  الفتاة  العام  املدعي  واتهم  اآلخرين 
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تتلخص وقائع هذه القضية في أن النيابة العامة 
الطاعن وآخر إلى احملاكمة اجلنائية بدائرة  أحالت 
في  معهما  متعاقداً  غشا  أنهما  بوصف  الشارقة 
حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها اجلوهرية، 
على  )كرين(  رافعة  عليه  املجني  باعا  بأن  وذلك 
أنها  ذلك  بعد  ثبت  ثم  الصنع،  يابانية  أنها  أساس 
حقيقة  التعاقد  عند  يخبراه  ولم  الصنع،  صينية 
التعاقد يجرمه  في  الواقع، مما يكون فعلهما غشاً 
للمادة )1/423(  القانون، وطلبت معاقبتهما طبقاً 
من قانون العقوبات االحتادي وتعديالته، وحكمت 
منهما  كل  بحبس  حضورياً  درج��ة  أول  محكمة 
الطاعنني  ولكن  البالد،  عن  وإبعادهما  شهرين 
رقمي  باالستئنافني  االبتدائي  احلكم  على  طعنا 
وحكمت  الشارقة.  جزائي   )2012 و505/   504(
محكمة استئناف الشارقة بقبول االستئناف شكالً، 
على  بها  املقضي  العقوبة  بتعديل  املوضوع  وفي 
املستأنفني إلى االكتفاء مبعاقبة كل منهما بتغرميهما 
اإلبعاد  تدبير  إلغاء  مع  درهم  آالف  عشرة  مبلغ 

املقضي به في حقهما. 
االستئناف  محكمة  من  الصادر  احلكم  يجد  لم 
النيابة  وقدمت  طعنه،  فأقام  الطاعن  لدى  قبوالً 
العامة مذكرة بالرأي، ورأت رفض الطعن، وكانت 
أسباب الطعن تتلخص بأن الطاعن ينعى على احلكم 
بحق  واإلخالل  ب��األوراق  الثابت  مخالفة  املطعون 
الدفاع، حيث إنه دفع أمام محكمة االستئناف بعدم 
علمه بأن الرافعة املباعة صينية الصنع، وأنه مجرد 
وأنه  فيها،  طرفاً  وليس  البيع،  عملية  في  وسيط 
اعتمد على األوراق الرسمية. كما أن احلكم املطعون 
فيه قضى بإدانته دون أن يقيم الدليل الذي استند 

التعاقد أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها 
أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو ذاتية البضاعة إذا 

كان ما سلم منها غير ما مت التعاقد عليه. 
ومن ثم فإن جرمية الغش في املعامالت التجارية 
جرمية عمدية ال يكفي ارتكاب ركنها املادي بخطأ 
غير عمدي. وعليه يتعني على محكمة املوضوع أن 
تقيم الدليل في قضائها باإلدانة على قيام القصد 

لدى املتهم وقت ارتكاب فعل الغش.  
ما  ذاته  أن يتضمن احلكم في  ثانياً: كما يجب 
األدلة  فحصت  قد  احملكمة  أن  عليه  املطلع  يطمئن 
اجلوهرية  والدفوع  والطلبات  إليها،  قدمت  التي 
املقدمة أمامها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل 
التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع 
واحلقيقة في الدعوى، وأن الدفاع اجلوهري الذي 
على  ويتعني  االتهام،  في  ال��رأي  ببحثه  يتغير  قد 
احملكمة أن تتناوله بالفحص وتعطيه حقه في الرد، 
واإلخالل  املبطل  بالقصور  معيباً  كان حكمها  وإال 

بحق الدفاع مبا يوجب نقضه. 
محكمتي  أم��ام  الطاعن  متسك  أن  كما  ثالثاً: 
املوضوع بدرجتيهما بعدم العلم بأن الرافعة املباعة 
صينية الصنع، وأنه مجرد وسيط في عملية البيع 
وشاهد عليه، وليس طرفاً في عقد البيع، وأنه اعتمد 
مسوغ  بغير  اتهم  وأن��ه  الرسمية،  األوراق  على 
قانوني، يعتبر من الدفوع اجلوهرية التي قد يترتب 
الدعوى، مما  في  الرأي  وجهة  تغير  على فحصها 
عليها  وال��رد  إيرادها  احملكمة  على  يتوجب  كان 
بأسباب سائغة سواء بالقبول أو الرفض. وإذ التفت 
احلكم املطعون فيه ومن قبله احلكم االبتدائي عنها 
إيراداً أو رداً وقضى بإدانته مؤيداً حكم محكمة أول 

حول القصد الجنائي
في جريمة الغش التجاري 

 »°Sاô¶ا الQ’ :دادYEا

يعقوب مصطفى محمود

يحققه،  لم  الذي  الدفاع  هذا  جوهرية  ورغم  إليه، 
والفساد  التسبيب  في  بالقصور  معيباً  يكون  فأنه 
في االستدالل واإلخالل بحق الدفاع مبا يستوجب 
نقضه، أما محكمة النقض فقد حكمت بنقض احلكم 

املطعون فيه مع اإلحالة.
احملكمة  عليها  استندت  التي  األس��ب��اب  أم��ا 
االحتادية العليا في قضائها فإنه: ينعى على احلكم 
املطعون فيه القصور في التسبيب واإلخالل بحق 

الدفاع، ذلك لأسباب التالية:
أوالً: أن القصد اجلنائي وفقاً جلرمية الغش في 
املعامالت التجارية املعاقب عليها بنص املادة )423( 
من قانون العقوبات االحتادي تقتضي اجتاه إرادة 
املتعاقد إلى غش املتعاقد معه في حقيقة البضاعة 
العناصر  أو  اجلوهرية  صفاتها  أو  طبيعتها  أو 
الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها 
في األحوال التي يعتبر فيها ذلك سبباً أساسياً في 
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درجة وذلك بقوله: )بأنهما باعا للمجني عليه رافعة 
)كرين( على أساس أنها يابانية الصنع ثم ثبت بعد 
التعاقد  عند  يخبراه  ولم  الصنع  صينية  أنها  ذلك 
التعاقد  في  غشاً  فعلهما  يكون  مما  الواقع  حقيقة 
يجرمه القانون(، وهو ما ال يصلح رداً على دفاع 
املطعون  احلكم  فإن  ثم  يواجهه، ومن  الطاعن وال 
فيه يكون معيباً بالقصور بالتسبيب واإلخالل بحق 

الدفاع، مبا يوجب نقضه مع اإلحالة.
وتعليقاً على هذا احلكم يقول يعقوب مصطفى 
املركز  في  التحكيمي  املستشار  صالح  محمود 
العربي للتحكيم الدولي بالقاهرة والباحث القانوني 
بإدارة شؤون احملاماة بدائرة القضاء في أبوظبي: 
العليا  االحتادية  احملكمة  حكم  وقائع  عرض  بعد 
التي  واألسباب  احملكمة،  وحكم  الطعن  وأسباب 
استندت عليها احملكمة االحتادية العليا في قضائها، 
استقر في وجداني أننا لو نظرنا للحكم من ناحية 
موضوعية بحته فال مجال إال أن نسلم بصحة هذا 

احلكم، إذ أنه يتوافق متاماً مع القانون، وما استقر 
عليه قضاء احملكمة االحتادية العليا، حيث إن:

التجاري وفقاً  املقرر أن جرائم الغش  أوالً: من 
العقوبات االحتادي  املادة )423( من قانون  لنص 
لقيامها  يشترط  التي  العمدية  اجلرائم  من  هي 
إرادة  اجتاه  تقتضي  بحيث  اجلنائي،  القصد  توفر 
املتعاقد إلى غش املتعاقد معه في حقيقة البضاعة 
العناصر  أو  اجلوهرية  صفاتها  أو  طبيعتها  أو 
الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها 
في األحوال التي يعتبر فيها ذلك سبباً أساسياً في 
التعاقد أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها 
أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو ذاتية البضاعة إذا 

كان ما سلم منها غير ما مت التعاقد عليه. 
ومن ثم فإن جرمية الغش في املعامالت التجارية 
جرمية عمدية ال يكفي ارتكاب ركنها املادي بخطأ 
غير عمدي. وعليه كان يتعني على محكمة املوضوع 
أن تقيم الدليل في قضائها باإلدانة على قيام القصد 

لدى املتهم وقت ارتكاب فعل الغش من عدمه.  
ثانياً: كما يتعني إلدانة املتهم في جرمية الغش 
املادة  بنص  عليها  املعاقب  التجارية  املعامالت  في 
يثبت  أن  االحت��ادي  العقوبات  قانون  من   )423(
أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش 
ارتكابه لفعل  الطاعن قد نفى  الذي وقع، وإذ كان 
الغش أو علمه به، وقرر أنه مجرد وسيط في عملية 
البيع وشاهد عليه، وليس طرفاً في عقد البيع، وأنه 
اعتمد على األوراق الرسمية، وكان احلكم املطعون 
اختصاص  يبني  أن  دون  بإدانته  قضى  قد  فيه 
ولم  بالغش  اليقينى  إشرافه وعلمه  الطاعن ومدى 
أنه جوهري ومؤثر في مصير  دفاعه رغم  يحقق 
الدعوى، مما كان يقتضى من احملكمة أن تواجهه، 
وأن متحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه 
حكمها  فإن  تفعل  لم  وهي  أما  رفضه،  يبرر  مبا 
يكون مشوباً باإلخالل بحق الدفاع والقصور في 

التسبيب. مبا يوجب نقضه مع اإلحالة.
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كلمة »تراث« من الكلمات شائعة االستخدام في اللغة العربية الفصحى وفي 
لهجاتها املختلفة، إضافة إلى ورودها في الشعر اجلاهلي. والتراث – لغًة – مشتق 
من مادة )ورث(. وهو ُيرادف الِوْرُث والَوْرُث واإلِْرُث والِوَراُث واإلَِراُث، ويدل 

على ما يرثه اإلنسان من والديه من مال، أو حسب.
وقد ورد اللفظ »تراث« في القرآن الكرمي، وذلك في قوله سبحانه وتعالى 
)وتأكلون التراث أكالً ملا وحتبون املال ُحباً جماً(- )سورة الفجر: 20،19(. كما 
وردت في قوله سبحانه وتعالى )ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخليرات بإذن الله ذلك هو 
للتراث  أن  الكرميتني  اآليتني  من  والبني  فاطر:32(.  )سورة  الكبير(-  الفضل 
شقني: شق مادي كما ورد في اآلية األولى، وشق روحي فكري كما ورد في 

اآلية الثانية.
في  تكن شائعة  لم  اليوم  الواسع  »التراث« مبدلولها  لفظة  فإن  ذلك،  ومع 
األزمان القدمية، حيث جند في كتابات السلف عبارات مثل ما قاله األقدمون )هذا 
ما وجدنا عليه آباءنا( كما في دفاع الكفار عن األصنام. فلم يصفوها بالتراث 
وال بالقدسية، بقدر ما هي تركة خلفها اآلباء، من دون إسقاط مصطلح التراث 
عليها، ألنه لم يكن حاضراً في خطابهم وال في فكرهم وال حتى في خطاب أي 
لغة من اللغات احلية التي نستورد منها املصطلحات واملفاهيم اجلديدة. وهذا 
يعني أن مفهوم التراث كما نتداوله اليوم إمنا يرجع إلى الفكر العربي املعاصر 
ومفاهيمه. وبذلك جتاوز ميراث الوالد ألوالده، ليشير إلى ما هو مشترك بني 

العرب، »وهكذا فإذا كان اإلرث وامليراث هو عنوان اختفاء األب وحلول االبن 
محله، فإن التراث قد أصبح بالنسبة للوعي العربي املعاصر عنواناً حلضور األب 

في االبن، حضور السلف في اخللف، حضور املاضي في احلاضر«.
األمة  ذاكرة  بأنه:  التراث  اإلسالمية  واملدن  العواصم  منظمة  عرفت  وقد 
االقتصادية،  بالظروف  وتأثرت  التاريخ،  مر  على  متت  أحداث  من  فيها  مبا 
واالجتماعية، واملكانية، والعمرانية للمقومات احلضارية لإلنسان بكل ما فيها 

من تغيرات. )منظمة العواصم اإلسالمية 1977: 58(
وأوردت اتفاقية »حماية التراث العاملي الثقافي والطبيعي« للعام 1972 التي 
األبنية،  »مجموعة  بأنها:  التراثية  للمنطقة  تعريفاً  اليونسكو«  »منظمة  أقرتها 
بشرياً  مستوطناً  ُتشكل  التي  األثرية  املواقع  وتشمل  وفضاؤها،  والساحات، 
في بيئة حضرية أو ريفية ويعترف بقيمتها من الناحية األثرية، أو املعمارية، 
أو التاريخية، أو اجلمالية، أو االجتماعية الثقافية«، وتخص بالذكر املناطق التي 
تتسم بقدر كبير من تنوع املعالم األثرية والتاريخية، أو املدن التاريخية واألحياء 
احلضرية القدمية، واملعالم املتجانسة، وينبغي أن يصان طابعها من العبث أو 
التخريب أو التحديث«. كما صدر عن امليثاق الدولي لدائرة التراث األثري لعام 
1990م تعريف التراث األثري بأنه »ذلك اجلزء من املادة التراثية، التي حتترم 
فيه املنهجية األثرية في احلصول على املعلومات األثرية. وهو يحتوي على كل 
النشاط  لها عالقة، ومتثل  التي  األماكن  املوجودة ضمن  اإلنسانية  النشاطات 
أو  أنواعها)التي على سطح األرض  املهجورة والبواقي بكل  اإلنساني،األماكن 

ôgÉ¶د الÑY اأحمد Qوàcالد

املستشار القانوني بدائرة القضاء – أبوظبي
أستاذ القانون اجلنائي بجامعة »القاهرة«
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حول الحماية
القانونية للتراث
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- باختصار شديد، تعرف العقوبة بأنها جزاء مقرر بنص 
جرمية  ارتكابه  يثبت  من  على  القاضي  ينزله  القانون  في 
ويتناسب مع درجة اجلرم، ويتضح من هذا التعريف أن معنى 

العقوبة يشتمل على العناصر اآلتية:
العنصر األول وهو اجلزاء:

ينزل  إيالم مقصود  على  تنطوي  أنها  مؤداه  العقوبة جزاًء  كون 
باجلاني نظير اجلرم الذي صنعه، ويتمثل هذا اإليالم في أشد صورة 
في حرمان املتهم من أحد أو بعض حقوقه املقررة له بحسب األصل 
احلرية  من  الشخص  حُترم  التي  السجن  عقوبة  املثال  )على سبيل 

بصفة مؤبدة أو مؤقتة وعقوبة اجللد(.
العنصر الثاني: احلكم بها من القاضي:

وكان  القانون،  في  بنص  الشارع  يقرره  جزاًء  العقوبة  كانت  ملا 
القاضي هو املنوط به تطبيق القوانني، وليس بوصفه ممثالً ملصلحته 

اخلاصة.
العنصر الثالث: تناُسب العقوبة مع اجلرم:

تناسب العقوبة مع درجة جسامة اجلرمية املقررة جزاًء لها هو أمر 
يستوجبه ضمان جناح العقوبة في إدراك الغاية املرجوة منها، فال أمل 
يرجى من حتقيق العقوبة للهدف الذي تنشده �� سواء متثل في ردع 
خاص أو عام أو حتقيق العدالة أو حتى إصالح املجرم وتأهيله إذا 

جاءت غاية في القسوة أو متناهية في البساطة واليسر.
�� أما فيما يتعلق بخصائص العقوبة فتكمن في أنها:

أ( تخضع ملبدأ الشرعية اجلنائية.
ب( متثل انتقاصاً من حقوق املتهم وتقييداً حلريته الشخصية.

ج( ال توقع إال بحكم قضائي وبعد محاكمة قانونية عادلة.
د( تتسم بطابع الشخصية فال تصيب سوى شخص اجلاني.

س: ماهي العقوبة وخصائصها؟

يجيب عن هذا السؤال:
النقيب/ حممد اأحمد الزيودي

إدارة الشؤون القانونية - ديوان وكيل الوزارة
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حتت املياه( مع كل ما حتتوي من مواد ثقافية منقولة، وتنتمي إلى ذلك املوقع«.
وميكن القول بأن لفظ »التراث« يحتوي كل أشكال التراث امللموس، والذي 
من  األجداد  شيده  ما  كل  )األول(  متنوعة:  أشكاالً  يشمل  فهو  بالعني،  يرى 
عمائر، الدينية كاملساجد والكنائس، دور العلم واألضرحة والزوايا واخلانقاهات 
والتكايا وعمائر أخرى كالقصور واملنازل واألسواق. )الثاني( احلرف اليدوية 
والصناعات التقليدية التي تتم صناعتها باالعتماد على املواد اخلام املوجودة في 
املنطقة. )الثالث( األزياء الشعبية، وتضم أيضاً وسائل الزينة واملطبخ والفنون 
والفنون  الشعبي،  األدب  ويضم  الشعبي،  التراث  )الرابع(  املختلفة.  األخرى 
الشعبية، وأهم أنواعها: )الصناعات اليدوية، اخلياطة والتطريز وأدوات الزينة(.

وعلى كل حال، وأياً كان مدلول لفظ »التراث«، فإن التراث املعماري يأتي 
على رأس أشكال التراث. وغني عن البيان وجه األهمية التي يحظى بها التراث 
املعماري في حياة األمم والشعوب. إذ أن التراث املعماري هو الشاهد والدليل 
العهد أو  العملي على تاريخ املدن واألقطار. ويجب إرجاع كل أثر لدينا إلى 
األبنية في  التي ميزت  الذي بنيت فيه ملعرفة اخلصائص والعناصر  التاريخ 
واحملافظة  والترميم  الصيانة  بعمليات  القيام  نستطيع  حتى  وذلك  فترة،  كل 
على اآلثار التي لدينا وملعرفة كيفية العناصر في تلك اآلثار، وفي حالة القيام 
بالترميم ملعرفة كيفية التعامل مع املبنى من حيث املواد املستخدمة أو الطرق 

الهندسية، سواء املعمارية أو اإلنشائية أو الفنية. 
كذلك، فإن أهمية العلم بالتراث تنبع من أهمية تعزيز الهوية الوطنية. فالهوية 
التي جتمع ما بني أفراد الشعب أو األمة لها تاريخ عميق وماٍض ولها أمجاد 
ولها ثقافة يعبر عنها التراث، حيث إن التراث يحتجز بتاريخ األمة والعواطف 
الروحية والقومية. إن املعرفة بالتراث تقودنا إلى االطالع على عظمة التاريخ 
املناطق  وحتسني  باآلثار  االهتمام  إلى  تدفعنا  بالتراث  واملعرفة  لدينا.  الذي 
احمليطة بها فتصبح كمعالم أثرية جتتذب السياح والناس إليها، مما يؤدي إلى 
النمو االقتصادي واحلضاري وتنشيط االقتصاد في بالدنا الذي يؤدي إلى 

رفع دخلنا الوطني.
وإدراكاً ألهمية التراث بوجه عام، وحرصاً على حمايته من كل األخطار التي 
حتيق به، فقد قامت دولة اإلمارات العربية املتحدة بالتصديق على العديد من 
االتفاقيات الدولية في شأن حماية التراث الثقافي، والتي ميكن اإلشارة إليها 

فيما يلي:    
- املرسوم االحتادي رقم )34( لسنة 1972م بشأن املوافقة على انضمام 
باألمم  والعلوم  والثقافة  التربية  منظمة  إلى  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
املتحدة )صدر هذا املرسوم بتاريخ 17 ربيع األول 1392 ه�، املوافق الثالثني 
من أبريل 1972م، ونشر باجلريدة الرسمية في الثالث والعشرين من ربيع 
األول 1392 ه�، املوافق السابع من مايو 1972م، راجع اجلريدة الرسمية لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة ص 19، العدد الثالث، السنة الثانية(.
على  التصديق  شأن  في  2001م  لسنة   )34( رقم  االحتادي  املرسوم   -
انضمام الدولة إلى اتفاقية »حماية التراث العاملي والثقافي والطبيعي« )صدر 
هذا املرسوم بتاريخ 23 ذي احلجة 1421 ه�، املوافق السابع عشر من مارس 
2001م، ونشر باجلريدة الرسمية في السادس من محرم 1422 ه�، املوافق 
احلادي والثالثني من مارس 2001م، راجع اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة ص 18، العدد 360(.
دولة  انضمام  شأن  في  2005م  لسنة   )32( رقم  االحت��ادي  املرسوم   -
اإلمارات العربية املتحدة لالتفاقية الدولية »حلماية التراث الثقافي غير املادي« 
)صدر هذا املرسوم بتاريخ 17 صفر 1426 ه�، املوافق السابع والعشرين من 
مارس 2005م، ونشر باجلريدة الرسمية في األول من ربيع األول 1426 ه�، 
املوافق العاشر من أبريل 2005، راجع اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة ص 139، العدد 427(.
- املرسوم االحتادي رقم )90( لسنة 2005م في شأن انضمام الدولة إلى 
اتفاقية »حماية املمتلكات الثقافية« في حالة نزاع مسلح )صدر هذا املرسوم 
بتاريخ 5 رجب 1426 ه�، املوافق العاشر من أغسطس 2005م، ونشر باجلريدة 
الرسمية في التاسع عشر من رجب 1426 ه�، املوافق الرابع والعشرين من 
أغسطس 2005م، راجع اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ص 

30، العدد 434(.

- املرسوم االحتادي رقم )76( لسنة 2006م بشأن اتفاقية التدابير الواجب 
اتخاذها حلظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطريق غير 
مشروعة )صدر هذا املرسوم بتاريخ 9 رمضان 1427 ه�، املوافق األول من 
أكتوبر 2006م، ونشر باجلريدة الرسمية في العشرين من رمضان 1427 ه�، 
املوافق الثاني عشر من أكتوبر 2006م، راجع اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة ص 667، العدد 455(.
- املرسوم االحتادي رقم )105( لسنة 2010م بشأن انضمام الدولة إلى 
اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي )صدر هذا املرسوم في 24 
محرم 1432 ه�، املوافق الثالثني من ديسمبر 2010م، ونشر باجلريدة الرسمية 
في السابع والعشرين من صفر 1432 ه�، املوافق احلادي والثالثني من يناير 
2011م، راجع اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ص 55، العدد 

.)517
- املرسوم االحتادي رقم )104( لسنة 2010م بالتصديق على االتفاقية العربية 
لتيسير انتقال اإلنتاج الثقافي العربي )صدر هذا املرسوم بتاريخ 24 محرم 1432 
السابع  الرسمية في  2010م، ونشر باجلريدة  الثالثني من ديسمبر  املوافق  ه�، 
والعشرين من صفر 1432 ه�، املوافق احلادي والثالثني من يناير 2011م، راجع 

اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ص 47، العدد 517(.
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خبير بوزارة الشؤون االجتماعية اإلماراتية 

قرن  بحق  والعشرين  احل��ادي  القرن  ُيعد 
الثقافية  واألبعاد  املجاالت  في  الكبرى  التغيرات 
واالجتماعية كافة، مع اجتاه العالقات االجتماعية 
نحو الفردية، وضعف الترابط االجتماعي واجتاه 

األسرة نحو أن تكون أسرة نواة.
والتماسك  بالتالحم  االه��ت��م��ام  ج��اء  لذلك 
قبل  اإلماراتي  املجتمع  سمات  كإحدى  املجتمعي 
وعاداته  قيمه  اتسمت  حيث  االحتاد،  دولة  قيام 
بذلك ملوقعه اجلغرافي وانتمائه  وأعرافه تاريخياً 
اإلسالمي والعربي، وتأكد ذلك في دولة االحتاد، 
فوضعت التشريعات والقوانني التي تنظم األعمال 
املؤسسات  إقامة  فتم  بذلك،  املرتبطة  واألنشطة 

التي تعد البرامج واملبادرات وتنفذها. 
ثم أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

مبادرة  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
تعزيز التالحم والتماسك املجتمعي عبر الشراكة 
وتشمل  واخلاصة،  العامة  املؤسسات  جميع  بني 

جميع فئات املجتمع.

التما�شك والتالحم املجتمعي 
kوحديثا kاÁقد

القول إن التكافل االجتماعي والترابط األسري، 
واملكونات األخرى التي تدعم التماسك والتالحم 
التاريخي  بعدها  لها  اإلم��ارات��ي  املجتمع  في 
التي  اإلسالمية  والثقافة  بالتراث  الرتباطها 

حافظت على وحدة املجتمع، قدمياً وحديثاً. 
حكيماً  ق��راراً  اإلم��ارات  وح��دة  ق��رار  كان  لقد 
وصائباً، ويأتي في صلب التالحم الوطني املجتمعي 

بدأت  كافة، حيث  اإلماراتي  املجتمع  فعاليات  بني  
األجزاء،  جتميع  بهدف  ليس  انطالقتها  الوحدة 
ووحدة  والرؤى  واألفكار  اإلرادات  جتميع  وإمنا 
وحدة  وق��رار  املستقبل،  لصناعة  والعقل  املصير 
جسد  عميق  لفكر  استراتيجية  عن  يعبر  اإلمارات 
معنى التالحم الوطني والوحدة كممارسة، فمنذ أن 
مت انتخاب املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان رئيساً لالحتاد وأخيه املرحوم 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رئيساً للوزراء مت 

التجسيد احلقيقي للتالحم الوطني .
حيث إن هناك اهتماماً بدعم التماسك والتالحم 
فالدستور  اإلمارات،  دولة  نشأة  منذ  املجتمعي 
والعدالة  »املساواة،  على   )14( امل��ادة  في  أكد 
وتكافؤ  والطمأنينة،  األمن  وتوفير  االجتماعية، 

خليفة بن زايد
ودعم التماسك المجتمعي اإلماراتي
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مثل التما�سك 

االجتماعي دعامة 

ال�ستقرار دولة 

االحتاد على مدار 

الـ 40 عامًا املا�سية

املجتمع،  دعامات  من  املواطنني،  جلميع  الفرص 
والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم«. 

اإطالق مبادرة �شاحب ال�شم�

ال�شيخ خليفة للتما�شك املجتمعي:

لقد جاءت دعوة صاحب السمو الشي�خ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« في 
ديسمبر 2009، بإطالق املبادرات والفعاليات التي 
تعزز التالحم الوطني واملجتمعي، لكي تظهر رؤية 
العملية  الدولة في توفير متطلبات استمرار  قائد 
تعتمد  والتي  املستدامة،  التنمية  لتحقيق  التنموية 
التكافل  حالة  معززة  له،  وتكون  اإلنسان  على 

والتكامل بني اجلميع.
السديدة  الرؤى احلكيمة واألفكار  من  انطالقاً 
آل نهيان  الشيخ خليفة بن زايد  السمو  لصاحب 
التي تضمنها خطاب  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
اليوم  في   2009 ديسمبر  من  الثاني  في  سموه 
»وزارة  أطلقت  للدولة،  والثالثني  الثامن  الوطني 
والهيئات  ل��ل��وزارات  دع��وة  الرئاسة«  ش��ؤون 
اخلاصة  ومنظماته  املجتمع  وقطاعات  احلكومية 
التنشئة والتثقيف واإلعالم  واألهلية ومؤسسات 
ومشاريع  مبادرات  لطرح  كافة.  ال��رأي  وق��ادة 
التالحم  قيم  لتعزيز  الرؤى  لتلك  واقعية  تنفيذية 
بني مكونات املجتمع كافة. ووصف سمو الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 
الوزراء وزير شؤون الرئاسة املرحلة املقبلة من 
تتطلب  وإجن��از  عمل  مرحلة  بأنها  الدولة  عمر 
مشاركًة  وقطاعاته  املجتمع  فئات  جميع  من 
وترجمة  املسؤولية  حتمل  في  وفعالًة  واسعًة 
الله«  الدولة »حفظه  السمو رئيس  رؤى صاحب 

للمشاريع والبرامج.
أحد  االجتماعي  والتماسك  التالحم  ويعد 
فتأكد  احلديث،  اإلماراتي  املجتمع  بناء  مكونات 
القيادة  أولت  حيث  االحتاد،  دولة  قيام  منذ  ذلك 
السياسية الرشيدة ُجل اهتمامها بذلك، باإلضافة 
وغير  الرسمية  الدولة  مؤسسات  ملشاركة جميع 

الرسمية واملجتمع األهلي في هذا املضمار.
دعامة  االجتماعي  والتماسك  التالحم  مثل 
عاماً   40 ال�  مدار  على  االحتاد  دولة  الستقرار 
وجهود  رؤية  بفضل  الدولة،  عمر  من  املاضية 
القيادة الرشيدة للدولة التي عملت على دعم دولة 
املستوى  على  ومتميز  ناجح  كنموذج  االحت��اد 
اإلقليمي والعاملي، ويتضح اهتمام صاحب السمو 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
املجتمعي  والتالحم  التماسك  بدعم  الله«،  »حفظه 
كأساس الستقرار الدولة، لتكون أكثر قدرة على 

التقدم وحتقيق التنمية املستدامة.

التما�شك والتالحم املجتمعي بني روؤية 

الإمارات والدورة ال�شرتاتيجية الثانية  

التماسك  مبوضوع  االهتمام  على  نتعرف 
والتالحم املجتمعي في ظل رؤية اإلمارات 2021، 
اإلمارات  حلكومة  الثانية  االستراتيجية  والدورة 

  .2013 - 2011

البند  في   »2021 اإلمارات  »رؤية  اهتمت  فقد 
واحليوية«  القوية  االجتماعية  »الصالت  الثالث: 
الصالت  )تسهم  ب��اآلت��ي:  األول  العنصر  من 
مجتمع  نسج  في  واحليوية  القوية  االجتماعية 
معاني  مؤكدة  باحلياة،  نابض  متماسك  إماراتي 
بروح  الدولة  مواطني  بني  والترابط  الوحدة 
واالنفتاح جتاه اجلميع(، وأشارت  الود  يسودها 

ملا يلي:  
دعامة  القوية  االجتماعية  الصالت  متثل   <
توفر  أنها  عن  فضالً  احليوي  للمجتمع  رئيسية 

شبكة أمان أساسية ضد التهميش االجتماعي.
االجتماعي  املشهد  في  اإلماراتيون  يسهم   <
النشط الذي يوفر احليوية للمجتمعات ويقومون 
في  اندماجهم  لضمان  كافة  الفئات  باحتضان 
األصيلة  املبادرات  تنمي  كما  متضامن،  مجتمع 
حساً  التطوعية  واألنشطة  اخليرية  واألع��م��ال 

مشتركاً بالوعي واملسؤولية االجتماعية.
تضامنهم  عن  اإلماراتيون  يعبر  أن  يجب   <
ويعززون تالحمهم كشعب واحد، فالثقة املتبادلة 

والتفاهم من أساسات نسيجنا االجتماعي.
ودعم  بتعزيز   2021 اإلم��ارات  رؤية  اهتمت 
وترابطها،  متاسكها  لتحقيق  اإلماراتية  األسرة 
والتأكيد على توفير حاجاتها املادية وغير املادية، 
وحتقيق نظرة أكثر فعالية وشمولية جلميع أفراد 
املساعدة  من  املستفيدة  الفئات  فيهم  املجتمع مبا 
االجتماعية، واالنتقال بهم من الرعاية إلى التنمية، 
ومؤسسات  العامة  املؤسسات  دور  وتفعيل 
املجتمع املدني، لدعم التكافل االجتماعي والتماسك 
املستدامة  التنمية  تتحقق  حتى  املجتمع  في 

والوصول ملجتمع الرفاه.
أكد  الثانية،  االستراتيجية  الدورة  بخصوص 
العنصر األول من األولويات االستراتيجية: على 
ويشير  هويته«،  على  محافظ  متالحم  »مجتمع 
واالستقرار  املجتمعي  التالحم  »يشكل  إل��ى: 
حكومة  أولويات  أهم  الوطنية  والهوية  األسري 
على  احلكومة  ستعمل  وبالتالي،  اإلمارات.  دولة 
الهوية  على  واحملافظة  املجتمعي  التالحم  تعزيز 
الوطنية من خالل تأسيس بيئة شاملة تدمج في 
على  وحتافظ  املجتمع  شرائح  مختلف  نسيجها 
والتوجهات  وتقاليدها«.  وتراثها  اإلمارات  ثقافة 

االستراتيجية التي تتبناها حكومة دولة اإلمارات 
الهوية  على  وحفاظاً  متالحم  مجتمع  لتحقيق 

الوطنية هي على الوجه التالي:
1- تعزيز التالحم املجتمعي: بتشجيع اندماج  
املراكز  وتشجيع  املجتمع.  ف��ي  كافة  الفئات 

االجتماعية املتكاملة.
تشجيع  عبر  اإلماراتية:  األس��رة  تقوية   -2
االستقرار  وتعزيز  الدولة.  مواطني  بني  الزواج 
ومتكني  األسرية،  بالقيم  الوعي  وزيادة  األسري 

املرأة اإلماراتية. 
بتعزيز  الوطنية:  الهوية  على  احملافظة   -3
مقومات الهوية الوطنية، والترويج لثقافة اإلمارات 

وتراثها وتقاليدها.  
التالحم  قوافل  قدمت  سبق،  ملا  باإلضافة 
فحوصات  م��ن  الصحية  اخل��دم��ات  املجتمعي 
اجلمهور  وتوعية  مجانية،  طبية  واستشارات 
العصرية  احلياة  ضغوط  عن  الناجتة  باألمراض 
واالهتمام  األم��راض،  من  الوقاية  واحتياطات 
باجلانب التعليمي، واجلانب الثقافي، ونشر ثقافة 
بني  والشراكة  التكامل  ودعم  والتواصل  التطوع 
اخلاصة.  واملؤسسات  والوزارات  الهيئات  جميع 
والعمل  االجتماعي  التالحم  ثقافة  لترسيخ 

التطوعي.
4 - التطوع ودعم التماسك والتالحم املجتمعي: 
ميثل العمل التطوعي قيمة في املجتمع اإلماراتي 
وهو يعبر عن العطاء والبذل في اجلوانب اخليرية، 
في  األفراد  طاقات  من  يستفيد  التطوعي  والعمل 
دعم مبادئ اخلير والعطاء التي تؤمن بها القيادة 

احلكيمة وأفراد الشعب.
ضمن  ش��ارك��وا  الذين  املتطوعني  ع��دد  بلغ 
أكثر  ألف متطوع، وأن هناك  املليون »50«  حملة 
وأن  العالم  دول  في  متطوع  مليون   »100« من 
جهود املتطوعني في الدولة تنصب على مساعدة 
املسنني  مجالس  وزي��ارة  واملنكوبني  احملتاجني 

واأليتام واملشاركة في برامج صيفية لأيتام. 
في  للمشاركة  اإلماراتي  اإلنسان  اجته  وقد   
وقيمه  وثقافته  تراثه  من  بدافع  التطوعي  العمل 
التعاون  على  تشجعه  التي  والعربية  اإلسالمية 
والتكافل االجتماعي، مما يدعم التماسك والتالحم 
اإلم��ارات  »رؤي��ة  في  ذلك  دعم  ومت  املجتمعي، 
حلكومة  الثانية  االستراتيجية  وال��دورة   »2021

اإلمارات 2011 – 2013. 
إال أنه منذ نشأة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
العمل  تقنني  مت   1972 ديسمبر  من  الثاني  في 
التطوعي بإصدار أول قانون ينظم العمل األهلي 
التطوعي، وهو القانون االحتادي رقم )6( لسنة 
1974 في شأن اجلمعيات ذات النفع العام، الذي 
نظم إنشاء اجلمعيات وتنظيم إدارتها عبر مجلس 
العمومية  اجلمعية  شروط  وحدد  منتخب،  إدارة 
عدله  وال��ذي  إلخ.   ... اجلمعية،  م��وارد  وتكوين 
شأن  في   2008 لسنة   )2( رقم  احتادي  قانون 
لدعم  العام،  النفع  ذات  واملؤسسات  اجلمعيات 
وتعزيز العمل التطوعي داخل املجتمع ليسهم في 

حتقيق العملية التنموية.
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الشرطة العالمية

بالقنابل



بالقنابل،  التهديدات  ملواجهة  وسيلة  أفضل  ما 
أو على األقل احلد من  وكيف ميكن جتنب وقوعها 

أخطارها عند العثور عليها؟
إن الرد الذي يجب القيام به لدى وجود تهديدات 
الواليات  ففي  وُمروعة،  شاقة  مهمة  مُيثل  بقنابل 
املتحدة على سبيل املثال كان معظم التهديدات بالقنابل 
التي تلقتها أجهزة الشرطة مجرد خدعة وتهدف إلى 

إزعاج تلك األجهزة وأحياناً تشتيت انتباهها.
الفقري  العمود  وتعتبر سياسات أجهزة الشرطة 
السياسات  هذه  إعداد  ويجب  أولية،  رد  عملية  ألية 

واخلطط بشكل جيد قبل وقوع مثل هذه األحداث.
التي  بالقنابل  التهديدات  معظم  أن  املالحظ  ومن 
تتم عن  املثال  املتحدة على سبيل  الواليات  تشهدها 
طريق الهاتف خاصة املستخدم في حاالت الطوارئ 
وقبل االستجابة األولى ملا تضمنه التهديد يجب إيجاد 

إجابة على األسئلة التالية وهي:
أين مكان القنبلة، وكيف شكلها ونوعها وما سبب 

وضعها في هذا املكان أو ذاك.
احلالي،  ووضعه  وعنوانه  املتصل  اسم  وماهو 

كذلك معرفة الوقت الذي ستنفجر فيه وسبب ذلك؟
شديد  أمر  األسئلة  تلك  على  اإلجابة  معرفة  إن 
األهمية في اتخاذ اخلطوات األولى واألساسية للرد 

على التهديد بتفجير قنبلة ما.
أما اخلطوة التالية التي على الشرطي أو املختص 
القيام بها، فتتمثل في تقييم هذا التهديد، وحتديد مدى 
مصداقيته وجديته حيث ُتولي بعض األجهزة اهتماماً 
كبيراً مبعرفة لكنة الشخص املتصل ومدى معرفته 
بكل ما يتعلق بالقنبلة، وهل يبدو من خالل صوته 
على الهاتف قلقاً أو عصبياً؟ ويجب في هذه املرحلة 
أال يأتي الرد بطيئاً وضعيفاً، إذ قد يشكل ذلك خطورة 
بوجود  تهديد  أي  اعتبار  يجب  عام  وبشكل  كبيرة، 
قنبلة ذا مصداقية وحقيقياً إلى أن يتم اتخاذ اخلطوات 

املبدئية للتأكد من صحة أو زيف هذا التهديد.
أول خطوة يجب القيام بها لدى تلقي تهديد بوجود 
قنبلة قابلة لالنفجار في مكان ما هي إخالء املنطقة 
ثلثمائة  إلى  مئة  بني  ما  تتراوح  ملسافة  بها  احمليطة 
متر على األقل وذلك قبل البدء في البحث عن القنبلة.
ويجب تفتيش املبنى الذي قيل إن القنبلة وضعت 
جيداً  املبنى  هذا  يعرفون  أشخاص  قبل  من  بداخله 
بحيث يكون من السهل عليهم التعرف على أية أدوات 

أو أجسام مشبوهة مزروعة بداخله.
وقبل الوصول إلى املبنى الذي سيتم البحث عن 
أية  أو  احملمولة  الهواتف  إغالق  يجب  فيه  القنبلة 
االستعانة  يجب  كما  والكترونية،  السلكية  أجهزة 
بخبير ذي تدريب عال خالل البحث عن القنبلة وأن 
يتم البحث بشكل منتظم من غرفة إلى أخرى ومن 

طابق إلى آخر.
مت  التي  األول��ى  احلجرة  أن  من  التأكد  ويجب 
الوصول إليها خالية من أية مواد وأجسام مشبوهة، 
تثير  أص��وات  أية  إلى  اإلصغاء  نفسه  الوقت  وفي 
ضجيجاً غير عادي والنظر من النوافذ وفحصها من 
الداخل واخلارج بحثاً عن كل ما يثير الشبهة وخالل 
عملية الفحص داخل الغرفة يجب عدم ملس أية أجسام 
أن  يجب  كذلك  أماكنها،  من  حتريكها  أو  مشبوهة 

يتصف التفتيش بالدقة املتناهية وعدم مغادرة الغرفة 
التأكد من خلوها من أية  الثانية إال بعد  إلى الغرفة 

أجسام مشبوهة.
وعادة يكون من األفضل االستعانة مبختصني من 
األجهزة املعنية لعمليات التفتيش من الذين لهم عمل 
إلى سهولة  ذلك  يؤدي  املعنية، حيث  املنطقة  ما في 
بشكل  املخبأة  القنبلة  واكتشاف  التفتيش  عملية 
إجراء فحص  املبنى  للقاطنني في  سريع، كما ميكن 
وأفراد  املختصون  يطلب  أن  قبل  ألمتعتهم  سريع 

الشرطة منهم املغادرة.
العادة ُتصنف  باملتفجرات فهي في  يتعلق  وفيما 
على أنها أدوات تؤدي إلى حدوث حريق ودمار حيث 
في البداية تشتعل النار من طرق شاحن القنبلة ثم 
تنتقل خالل أجزاء من الثانية إلى كل الشاحن قبل أن 
ينفجر، وعادة يحدث االنفجار عندما تتعرض املادة 
املتفجرة إلى صدمة مفاجئة وتنتقل موجهة الصدمة 
عبر املادة مما يؤدي إلى حتطم جميع اجلزئيات معاً 
وتكون القنبلة قد أصبحت جاهزة لالنفجار في ملح 

البصر.
وعادة يتم تصنيف املتفجرات إلى نوعني أحدهما 
األساسي  النوع  وينفجر  ثانوي،  واآلخ��ر  أساسي 
ما  مصدر  من  ش��رارة  أو  اشتعال  ح��دوث  نتيجة 
حرارة  حدوث  إلى  تؤدي  أخرى  وسيلة  أو  كاللهب 

عالية.
وجود  فيتطلب  املتفجرات  من  الثانوي  النوع  أما 
فتيل إلجناز عملية التفجير، وهنالك بعض املتفجرات 
التي ُتصنف على أنها من النوعني األساسي والثانوي 

معاً ويعتمد ذلك على التطبيق.
الديناميت وهو نوع من املتفجرات  وهنالك أيضاً 
التي حتتاج إلى وسيلة تفجير لكي تنفجر إذ أنها ال 

تستطيع االنفجار من تلقاء ذاتها.
وبخار  والهيدروجني  الفحم  لغاز  ميكن  أيضاً 
كما  متفجرات،  إلى  تتحول  أن  والكحول  اجلازولني 
أن هناك القنبلة األنبوبية وهي نوع القنابل الشائعة 
والتي ميكن أن تظهر بأشكال مختلفة، وأيضاً هنالك 
التي ميكن تشكيلها بحيث توضع  املتفجرات  بعض 

داخل الرسائل أو احلقائب أو أكواب الشاي.
القنبلة فإنه يجب على  في حال مت حتديد مكان 

الفور االبتعاد عن املنطقة احمليطة بها، وأن يتم طلب 
فريق متخصص في إبطال مفعول املفرقعات، ويجب 
التأكد من أن املنطقة أصبحت خالية من الناس بشكل 
كامل، كما يجب توسيع الدائرة احمليطة مبكان القنبلة 

والتي يحظر على غير املختصني دخولها.
القنبلة  على  العثور  أنه في حال  ويجب مالحظة 
قرار  باتخاذ  مفوضة  تصبح  ال  العقار  إدارة  فإن 
إخالء السكان أو عدم إخالئهم، ففي كثير من احلاالت 
يصبح هذا األمر منوطاً بإدارات اإلطفاء التي ميكنها 
إجبار السكان على اإلخالء في حال كانت حياة أي 

منهم ُمعرضة للخطر.
املوقع  إلى  العملية  املشرف على  استدعاء  ويجب 
اإلجراء، وفي حال  بأن عملية اإلخالء قيد  وإخباره 
مركز  إنشاء  يتم  معه  العاملني  مع  املشرف  وصول 
معرفة  على  سيكون  وال��ذي  احل��ادث  ملتابعة  قيادة 

بالشخص املسؤول عن العقار.
في حال وقوع االنفجار فإنه يجب نقل املصابني 
إلى مسافة ال تقل عن ثلثمائة متر من مكان االنفجار 
ويجب اتخاذ احلذر من احتمال وجود عبوة ناسفة 
أخرى قد تنفجر في أية حلظة، كما يجب عدم ملس 
تعيني  ويجب  املكان،  في  مشبوه  جسم  أو  أداة  أية 
مكان لنقل األشخاص اجلرحى إليه وفي الوقت نفسه 
الوقت  كان  إذا  سيارتك،  إضاءة  مصابيح  استعمال 
ليالً لتوجيه املصابني القادرين على احلركة إلى مكان 
أما األشخاص غير اجلرحى فيجب نقلهم  جتمعهم، 

إلى مكان خارج املوقع الستجوابهم.
واخلضوع  العالج  اجلرحى  يتلقى  أن  ويجب 
في  أخصائي  أو  طبيب  يد  على  األولية  لإلسعافات 
هذا األمر، أما الضحايا من القتلى فيجب تركهم في 
أماكنهم لفترة من الوقت إلى أن يأتي الفريق املختص 
فائدة  ذات  تكون  قد  والتي  املكان،  من  األدلة  برفع 

بعد ذلك.
االستجابة  أن  على  أخ��رى  مرة  التأكيد  ويجب 
للتهديد بوجود قنبلة أمر شديد الصعوبة خاصة إذا 
كما  مزدحماً،  القنبلة  به  تكون  قد  الذي  املكان  كان 
وحقيقية  جادة  التهديدات  هذه  جميع  اعتبار  يجب 
وعدم االستهتار بها مهما اختلفت الظروف املتعلقة 

بكل تهديد.
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إلى مدينة العني، وها  انتقلنا  أخرى، وبعد والدتي 
أنا موجود بها حتى اآلن.

بعد قدومنا من جميرا استقررنا في منطقة )بدع 
من  ولي  الله  رحمها  الوالدة  توفيت  وهنا  املغني( 
العمر ثالث سنوات، فعشت في كنف والدي وجدتي 
لوالدي رحمهما الله جميعاً، وكان فريجنا في »بدع 
املغني« يتكون من ستة أو سبعة بيوت فقط أذكر 
منها بيت محمد بن عتيق التويهي وسعيد بن حبوة 

على ألسنتهم وفي قلوبهم

هو م���ن الرعيل األول  املؤس���س في ش���رطة 
أبوظب���ي، ومن قدام���ى موظف���ي وزارة الداخلية 
بالدولة، التقى باملغفور له بإذن الله تعالى الش���يخ 
زايد بن سلطان آل نهيان وتعلم منه وتأثر به تأثراً 
شديداً، فالتحق بالس���لك العسكري بتوجيهات من 
زايد ثم تّدرج في الرتب واملناصب حتى وصل إلى 

رتبة لواء قبل التقاعد.
رافق عدداً من حكام أبوظبي وكّرمته الدولة في 
العديد من املناسبات، وحصل على تكرمي خاص من 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في احتفاالت 
شرطة  تأسيس  على  عاما  خمسني  مبرور  الدولة 
أبوظبي، إنه الوالد سهيل بن محمد بالقاز املهيري، 
الله  بإذن  له  املغفور  يلي نص شهادته عن  وفيما 

تعالى الشيخ زايد بن سلطان. 
أنا سهيل بن محمد بن عبدالله املهيري، ومعروف 
بسهيل بالقاز، حتى مذكور بهذا االسم في بعض 
الرسمية واملخاطبات، وبالقاز لقب والدي  األوراق 
»رحمة الله عليه«، وأنا ولدت في منطقة جميرا في 
دبي سنة 1934، وكان أهلنا يسكنون في جميرا، 
وكانت جميرا عبارة عن فرجان يسكنها عرب من 
قبائل  من  عرب  ويخالطهم  واملناصير،  ياس  بني 

سهيل بالقاز: الشيخ زايد 
شجعني ألنضم لقوة ساحل ُعمان

وإخوانه غامن وراشد وعبدالله، ثم انتقلنا للسكن في 
منطقة الكويتات )منطقة السوق حالياً( واستقررنا 
في هذه املنطقة بعدما اشترى الوالد مزرعة نخيل، 
الكويتات  في  منزلنا  في  نسكن  الصيف  في  فكنا 
إلى  الشتاء ننتقل  النخيل، وفي  بالقرب من مزارع 
البر فكنا ننتقل من منطقة إلى أخرى حسب العشب 
التي  اإلبل  بعض  منلك  كنا  ألننا  وذلك  وامل��وارد، 
حتتاج للمرعى اخلصب، ومن املناطق التي ارتدناها 
العضيبا واخلنيصر  الفليي )ناهل حالياً(،  البر  في 
)بالقرب من مطار العني حالياً( الليفير )اخلبيصي 
)الطوية(  وماضي  القرط  وأم  والركيسة  حالياً( 
وْبَرك حصة )الروية حالياً(، وهكذا كنا في الصيف 

نستقر في العني وفي الشتاء ننتقل إلى البر.
عندما بلغت سن السابعة عشرة وكان ذلك في 
سنة 1951، التقيت بالشيخ زايد »رحمه الله«، فقال 
لي: سهيل احلني أنت شاب، ليش ما تنضم إلى قوة 
ساحل ُعمان؟ فقلت له: حاضر طال عمرك، وكانت 
القوة لها مركز في قلعة املربعة لكن مقرها الرئيسي 
كان في إمارة الشارقة، فذهبت أنا وابن عمي خليفة 
بن ضاعن وصالح بن عتيق بوقراعة احلميري إلى 
املربعة بغية االنضمام للجيش فوجدنا هناك بعض 
الشباب الذين سبقونا أذكر منهم محمد الشرحبي 

سهيل بالقاز املهيري
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بن  وسعيد  الكتبي  فهد  بن  وسعيد  مطر  وأخ��اه 
عمير الشرياني وخليفة بن حميد وهادف بن مغير 
السيارة  حملتنا  الشباب،  من  وغيرهم  اخلييلي.. 
من املربعة إلى املقر الرئيسي في الشارقة وعندما 
ضاعن  بن  خليفة  من  كل  غيَّر  هناك  إلى  وصلنا 
وصالح بن عتيق بوقراعة رأيهما فرجعا مرة أخرى 

إلى العني وبقينا نحن هناك للتدريب.
واملشي  الطابور  على  البداية  في  التدريب  كان 
كان  وبعدها  واالنضباط،  العسكرية  وامل��ه��ارات 
في  فتدربنا  والرمي،  السالح  حمل  على  التدريب 
ثم  بالسكتون، ألنه أخف وزناً  الرمي  البداية على 
تدربنا على الرمي ببنادق كند، ألن بنادق كند قوية 
لم يتم  إذا  ارتدادها  وقد تكسر كتف اجلندي عند 
التدرب عليها جيداً، وقد استغرقت مدة تدريبنا هذه 

ثالثة أشهر تقريباً.
بعدما امتمنا تدريبنا في الشارقة، حدثت مشكلة 
في البرميي حيث أثار البعض قالقل هناك فأرسلتنا 
القوة إلى البرميي وبقينا هناك أكثر من ثالثة أشهر 
تقريباً ثم انتقلنا إلى منطقة »محضة« وهناك قمنا 
بتأسيس مركز للقوة حيث جدت بعض األمور التي 
تستوجب وجودنا هناك، وبعدما هدأت األمور في 
محضة، انتقلت إلى مركز آخر هو مركز »املرفأ«، 
وفي هذا املركز حصل موقف ال زلت أتذكره إلى 

اآلن.
كنا في املركز وكان الضابط اإلجنليزي املسؤول 
آخر  مركز  في  له  أصدقاء  زي��ارة  إلى  ذهب  قد 

وكلفني بقيادة املركز في غيابه، فشاهدنا سيارات 
مقبلة من بعيد ولم نكن منيز هذه السيارات ومن 
فيها، فقلت للجنود الذين كانوا معي خذوا أماكنكم 
واستعدوا وعندما أعطيكم اإلشارة ابدؤوا بالرمي، 
وكان هناك تل بالقرب منا فتمركز اجلنود في ظهر 
التل واستعدوا في انتظار اإلشارة مني ولكن أحد 
اخلييلي،  مغير  بن  هادف  اسمه  وكان  املوجودين 
قال  وعندما  زاي��د!  هذا  سهيل  لي:  وق��ال  صرخ 
ال  بأن  وصرخت  إش��ارة  أعطيت  الفور  على  ذلك 
الله«  »رحمه  زايد  الشيخ  فعالً  وكان  يرمي،  أحد 
وبرفقتهم شيخ  هزاع  الشيخ  املرحوم  أخاه  ومعه 
البحرين وكانوا في رحلة قنص فذهبت الستقبالهم 
وخلفان  خضير  بن  وعلي  اخلييلي  هادف  ومعي 
سألني  السيارة  من  نزلوا  وعندما  راك��ان،  بن 
الشيخ زايد »رحمه الله« من املسؤول عن املركز؟ 
اآلن  لكنه ليس موجوداً  له ضابط إجنليزي  فقلت 
عيالنا  الله«:  »رحمه  فقال  مكانه،  املسؤول  وأنا 
وبتذبحونا!! فقلت له طال عمرك ما كنا نعرف أنكم 
أنتم ولم يعلمنا أحد بقدومكم، فقال لي إنهم أرسلوا 
إن  له:  فقلت  بوصولهم،  إلعالمنا  أمامهم  سيارة 
السيارة لم تصل - وعلمنا الحقاً أن السائق ذهب 
إلى مركز املغيرة ويقع شرقي املركز الذي نحن فيه 
ظناً منه أن هذا هو املركز املقصود - بعد أن هدأ 
فقلت  على هزاع؟  ما سلّمت  لي:  قال  زايد  الشيخ 
وإال  عليه  أسلم  ذهن  لي  خليت  ما  عمرك  طال  له 
أعرفه، بعدها سلّمت على الشيخ هزاع »الله يرحمه« 

وشيخ البحرين، وسألتهم عن طلباتهم حتى نلبيها 
لهم، فطلب الشيخ زايد تنكر ماء، وقال نحن بنكون 
إلى  السائق  مع  وذهبت  املاء  تنكر  مأنا  جنبكم، 
مخيمهم وزودناهم باملاء، وهناك قال الشيخ هزاع 
الله«: »بالقاز ما غلط، خير  للشيخ زايد »رحمهما 
ولقيناهم  يينا  ولو  البحرين،  قدام شيخ  ما سوى 

ناميني، بنحط في خواطرنا عليهم«.

�شرطة اأب�Xبي

بأمر   1957 عام  في  أبوظبي  شرطة  تأسست 
الله«،  من الشيخ شخبوط والشيخ زايد »رحمهما 
وقام املرحوم الشيخ سلطان بن شخبوط بتشكيل 
نواة للشرطة ألن الوضع في ذلك الوقت يستدعي 
أن  بعد  البلد  في  األم��ن  حلفظ  أمنية  قوة  وج��ود 
أعداد  وازدادت  للتنقيب  البترول  شركات  جاءت 
أو  جرائم  وقوع  من  وخوفاً  البالد  في  الوافدين 
مع وجود هؤالء  باألمن  يخل  أو  يعكر  ما  حدوث 
الذين ينتمون جلنسيات مختلفة، لذا أمر  الوافدين 
»رحمه الله« بتأسيس شرطة وطنية تتلقى أوامرها 
األحكام  وتنفيذ  األمن  بضبط  وتقوم  احلاكم  من 
ُعمان  ساحل  قوة  تكن  لم  األمر  وهذا  القضائية، 
مخولة له، فالقوة مهامها سياسية أكثر منها أمنية. 
من  وأهم  أعمق  الشرطة  تأسيس  أهداف  وكانت 
مجرد حراسة قصور الشيوخ كما كان يظن البعض، 
فقصور الشيوخ في ذلك الوقت لم تكن بحاجة ملن 
قوة شرطة خصيصاً  تأسيس  يتم  يحرسها حتى 

الشيخ زايد يصافح سهيل بالقاز املهيري في إحدى املناسبات
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دون  من  يتنقلون  كانوا  والشيوخ  الغرض،  لهذا 
حراسة ومعروف عن الشيخ زايد »رحمه الله« بأنه 
أحياناً مبفرده  ونهاراً  ليالً  املدينة  كان يتجول في 
من دون أن يرافقه أحد من إخوانه أو مطارزيته. 
واختار الشيخ سلطان بن شخبوط »رحمهما الله« 
الذين خدموا  الشرطة من األشخاص  أفراد  بعض 
فيهم  يتوسم  كان  والذين  ُعمان  ساحل  قوة  في 
الكفاءة العسكرية فطلب مني االنضمام إلى السلك 
الشرطي وكنت أعلى رتبة من بقية زمالئي وانضم 
أيضاً في ذلك احلني محمد حمد الشرحبي وأخوه 
مطر وخليفة سعيد املغربي وساملني سالم وجمعة 
بن علي بن رحمة وخليفة الدويبة وحمد بو قطعة 
ثم الحقاً انضم إليها خلفان خميس العميمي وحمد 
سعيد احلساني وعبدالله خلفان احلساني وخلفان 
بن راكان وخميس حارب الظاهري، وكانت القيادة 
فكان  الرئيس  أما  اإلجنليز،  الضباط  بأحد  منوطة 
وظل  الله«،  »رحمه  شخبوط  بن  سلطان  الشيخ 
الوضع هكذا حتى سنة 1963 حيث تسلّم القيادة 
الله«  »رحمه  نهيان  آل  محمد  بن  مبارك  الشيخ 

وشهدت الشرطة في عهده تطوراً ملحوظاً.
بدأت في قوة ساحل ُعمان برتبة جندي وترقيت 
من رتبة إلى رتبة، كما تنقلت من مركز إلى مركز 
إلى  انضمامي  القوة، وبعد  أثناء وجودي مع  آخر 
شرطة أبوظبي، نقلت إلى مدينة العني مديراً ملركز 
شرطة العني الذي كان مقره في قلعة املربعة بعد 
املركز  هذا  في  عملي  وأثناء  منها،  القوة  خروج 

حصلت على شهادة ثناء وتقدير كأفضل عسكري 
هذا  وخط  الله«  »رحمه  زايد  الشيخ  املرحوم  من 
املرحوم  الكتاب أحمد بن محمود كاتب وسكرتير 
الشيخ زايد، وبعثت هذه الشهادة أو هذا الكتاب إلى 

القيادة العامة في أبوظبي. 
بعد سنة تقريباً نقلت إلدارة مركز شرطة العديد 
العديد  إمرتي ثالثون شرطياً، وكانت  وكان حتت 
أو خور العديد منطقة حدودية حتصل فيها بعض 
املشاكل واملناوشات لذا لزم أن تكون هناك مراقبة 
الدوريات  بعض  نسيّر  فكنا  اخل��ور  في  للحركة 
املشاكل  لوقوع  منعاً  املنطقة  جتوب  كانت  التي 
من  املناوشات  بعض  حدثت  أن  بعد  وخصوصاً 
الطرف اآلخر والتي راح ضحيتها أحد رجالنا، وال 

يحضرني اسمه اآلن ولكني أذكر أنه كتبي.

در�¢ ل ين�ش≈ من Rايد

موقفاً  سأذكر  ولكني  كثيرة  واملهمات  املواقف 
حدث معي عندما كنت مع قوة ساحل ُعمان وهذا 
املوقف أثر في حياتي العملية بعد ذلك وأردده دائماً 
أمام أوالدي حتى يتعلموا منه، كنا في مركز محضة 
فزارنا الشيخ زايد رحمه الله ومعه السيد، وعندما 
رأيته ذهبت إليه وسلّمت عليه، وقلت له: طال عمرك 
ياي اشتكي لك من القائد، قال لي خير!!!، قلت له: 
يوم يصبح الصبح، قال لنا قوموا نظفوا املعسكر، 
أي   Sweeper( سويبرية  هوب  نحن  عمرك  طال 
الكالم  هذا  يرحمه  الله  لي  فقال  ننظف،  كناسني( 

الذي اعتبره حكمة وأردده دائماً حتى اآلن، »شوف 
فالن.. بنعتبر أنا والسيد هذا املكان بيتنا هل بنخليه 
له: ال طال عمرك،  فقلت  ننظفه ونرتبه؟  ما  وسخ 
فقال: إذاً اعتبروا هذا املكان بيتكم وانتوا تقومون 
عيب  هوب  صغر  مهما  الشغل  وبعدين  بتنظيفه، 
لي: تشوف  قال  ثم  يبدأ خطوة خطوة،  واإلنسان 
هذاك اجلبل أريد أغمض وأفتح وأشوفك في رأسه، 
قلت له: ما أقدر طال عمرك، أخاف أن أسرعت أحط 
ريلي على حصاه وأطيح، قال لي: شفت؟! اإلنسان 
يبدأ من حتت خطوة خطوة ويعرف وين يحط ريله 
حتى ال ينزلق ويطيح إلني يوصل للقمة وهو مرتاح 
الله  بها رحمه  يزودنا  كان  التي  احلكم  من  وهذه 
فلوال حكمة زايد وبعد نظره وصبره ملا وصلنا إلى 

ما وصلنا إليه اآلن.
وأذكر عندما كنت مديراً لشرطة العاصمة كان 
إلينا  ترد  أو  ومتخاصمون  متنازعون  إلينا  يأتي 
األم��ور  ه��ذه  أح��ل  فكنت  البسيطة  اجلنح  بعض 
بنفسي من دون حتويل هذه القضايا البسيطة إلى 
احملكمة، وفي يوم ذهب بعض القضاة إلى الشيخ 
إليهم  أنني ال أحيل  له  الله« مشتكني  زايد »رحمه 
القضايا للبت فيها، فاستدعاني الشيخ زايد »رحمه 
الله« ونقل لي شكواهم، فقلت له: طال عمرك »اللي 
تقصه اخلوصة ما يباله سكني« ففهم »رحمه الله« 
وابتسم وقال لي: روح! يعني هناك أمور بسيطة 
وتأخير  التعقيد  فلماذا  ثوان  في  حلها  نستطيع 

مصالح الناس ونطولها وهي قصيرة .

.. ويقلِّد ضباطاً أوسمة ومنهم بالقاز »أقصى اليسار«
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الغرب فقد وصل بسببه مجموعة  أما في  أخرى 
من الرجال إلى الثراء، وجمعوا بأيديهم قوة هائلة 
باطن  من  البترول  ميتصوا  أن  استطاعوا  حينما 
أصبحوا  لذلك  وُيسُوقوه،  يكرروه  وأن  األرض 
عام  ففي  العالم.  في  القوى  بتوازن  يتحكمون 
الهند،  في  امللك  نائب  كيرزن  اللورد  قال   ،1918
اخلليج  منطقة  زار  قد  التاريخ  ذلك  قبل  وك��ان 

والقردان«.  للجرب  عالجاً  اإلبل  به  ُتطلى  الذي 
به  توقد  بئر  قعر  في  حالبة  »النفط،  آخر:  وقال 
منه  يستخرج  الذي  املوضع  أي  والنفاطة  النار، 
النفط، والنفاطات أي األدوات املصنوعة التي يرمى 

فيها النفط بالنار«.
هكذا عرف العرب النفط أول األمر واستخدموه 
مواضع  في  استعملوه  كما  للحيوانات،  عالجاً 

النفط ذلك السائل األسود اللزج الذي يعتبر أهم 
سلعة في العالم، ألنه استطاع أن ُيثِّبَت ملوكاً على 
عروشهم، كما استطاع أن يخلق ملوكاً يجلسون 
أيضاً  يخلق  وأن  العاملي،  االقتصاد  عروش  على 
معظم  على  أثرها  تترك  التي  التاريخية  الدراما 

األحداث في العالم.
عرفه العرب قدمياً فقال عنه أبو سيده: »النفط، 

بارونات النفط األوائل
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العربي: »لقد سبح احللفاء إلى النصر في احلرب 
العاملية األولى في بحر من البترول«، ويقصد بذلك 

انتصار احللفاء على أملانيا في تلك احلرب.
ولم يكن اللورد كيرزن يعرف يوم زار الشارقة 
اخلليج  إمارات  بقية  إلى  وانتقل   ،1903 عام  في 
العربي، أن أرض اخلليج ومياهه حتتوي في جوفها 
اإلمارات  العالم، وأن  النفط في  أكبر مكامن  على 

أهلها  يعيش  والتي  اخلليج  ساحل  على  املمتدة 
اللؤلؤ  مغاصات  أي  )الهيرات(  به  ما جتود  على 
)احملاضر(  به  وما جتود  به  يتاجرون  لؤلؤ  من 
أي الواحات من متر وإبل ومواٍش يقتاتون عليها، 
إن تلك األماكن واملناطق ستكون حقول نفط وغاز 
ومنها  العالم،  في  ثروة  أكبر  مكامنها  في  حتوي 
سوف يظهر القادة اجلدد الذين صقلت التجارب 
مواهبهم فخلقت منهم أصحاب نظريات اقتصادية 
وسياسية قادت شعوبهم إلى أعلى مراتب التقدم 
وانتقلوا  اجلديد  اخلليج  إنسان  فبنوا  والنجاح، 
دوالً  وأش���ادوا  طور،  إل��ى  ط��وٍر  من  بشعوبهم 

أصبحت أمنوذجاً في الرخاء والسالم والتقدم. 
تعطينا  العربي  اخلليج  في  النفط  حكاية  إن 
لشعبه،  االقتصادي  التاريخ  صور  من  ص��ورة 
التي  للشعوب  االقتصادي  التاريخ  دراسة  وإن 
ثم  احلياة،  في مجاالت  التخلف  من  تعاني  كانت 
وبفترة  بسرعة  االقتصادي  التكامل  إلى  انتقلت 
زمنية قصيرة، هذه النقلة تكشف لنا عن مكنوناٍت 
وإبداعاٍت إنسانيٍة بقيت مخزونة لفترة طويلة، ثم 
ظهرت بشكل رائٍع عندما دعت احلاجة إليها وهذا 
لعمري أحد رموز الشخصية املهمة عند أهل اخلليج 
العربي، وهو رمز القدرة على اإلسراع في اإلجناز، 
ثم اإلسراع في التقدم بجميع محاور العمل. ولكي 
أضرب مثالً على ذلك أقول إنه عندما استلم املغفور 
له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
مقاليد احلكم في إمارة أبوظبي عام 1966، كانت 
في  تعمل  واحدة  للنفط  منتجتان  شركتان  هناك 
البحرية  احلقول  في  واألخ��رى  البرية  احلقول 
يشكل العاملون األجانب في إدارتها أكثر من %95، 
واليوم يوجد في اإلمارة أكثر من عشرين شركة 
والغازية  النفطية  الصناعات  في  تعمل  وطنية 

يديرها مواطنون قادرون ومحترفون.
املديرون  ومثلهم  أبوظبي  في  املديرون  هؤالء 
هم  العربية،  اخلليج  ودول  اإلم��ارات  بقية  في 
باملال  القومي  االقتصاد  يرفدون  الذين  الرجال 
الالزم لعملية البناء، وهو املال الذي يأتي من عالم 

النفط والغاز.
عن  ُمسلسٍل  وبشكٍل  سنتحدث  فإننا  لذلك 
أن ندخل  العربي، وقبل  النفط في اخلليج  حكاية 
النفط  بارونات  عن  نتكلم  أن  البد  تفاصيلها  في 
الذين اكتشفوه في أماكن أخرى من العالم إلى أن 

وصلوا إلى مكامن اخلليج العربي.
والية  في  احلديث  بشكله  النفط  اكتشاف  مت 
وكان  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  بنسلفانيا 
ذلك في حوالي عام 1850، وكان الهنود احلمر قد 
وه الزيت الصخري  عرفوه قبل ذلك التاريخ وأسمُّ
واآلالم،  األوجاع  بعض  لعالج  دواء  واستعملوه 
كما أنهم صبغوا به وجوههم عندما كانوا يقاتلون 
اإلنسان األبيض األوروبي الذي حل بديارهم، وقد 

انتبه إلى ذلك السائل الذي يخرج من األرض َحْفنَةٌ 
األعمال فأسسوا شركة اسمها )روك  من رجال 
أويل كومباني(، وأرسلوا أمنوذجاً من النفط الذي 
حصلوا عليه في بعض األماكن التي حفروا فيها 
فكانت  لفحصه،  الكيميائيني  أحد  إلى  قليل  بعمق 
وال  يتصمغ  ال  السائل  هذا  أن  الفحص  نتيجة 
يستحيل إلى حامض وهو مقاوم للبرودة الشديدة 

وميكن استخدامه في كل املخترعات احلديثة.
األعمال  رجال  من  جماعة  التقرير  ذلك  أثار 
اسمه  رج��ل  إل��ى  العميق  احلفر  مهمة  فأوكلوا 
)دريك( لكي يعمل ثقباً في األرض يصل به إلى 
منبع النفط، وكان )دريك( مصاباً بآالٍم في العمود 
باملهمة  مضى  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى  الفقري 
املهاجرين  والهولنديني  األملان  واختار جماعة من 
واخترع أنبوب دق كاملسمار وكذلك اخترع مطرقة 
وبقي  بالفحم احلجري،  وتعمل  األرض  في  تدقه 
يدق املسمار في األرض طوال صيف عام 1859 

على الرغم من مرضه وآالمه.
العام،  ذلك  من  سبتمبر  شهر  من  األول  وفي 
وصل رأس مسمار أنبوب احلفر إلى عمق 70 قدماً 

وتفجر النفط مبعدل 400 غالون كل 24 ساعة.
وفي يوم 8 سبتمبر نشرت جريدة »نيويورك 
تريبيون« خبراً يقول: »اكتشاف ينبوع من الزيت 

حتت سطح األرض«.
فتح ذلك االكتشاف أعني رجال املال واألعمال، 
الثروة  وراء  والراكضني  املغامرين  أعني  وكذلك 
اخلرافية،  املعتقدات  من  بسيل  اكتشافه  وأحيط 
فراح مروجو اإلشاعات يقولون إنهم يستطيعون 
شم البترول وإنهم يضعون أنفسهم حتت خدمة 
من يريد أن يحفر، وقالوا إن البترول سببه ماليني 
احليتان التي ماتت على األرض بعد طوفان نوح. 
وكان أشهر املغامرين رجل مدمن على اخلمر اسمه 
)دون ويلكس بوث( يعمل ممثالً على املسارح ليالً، 
أما نهاراً فيّدعي أنه عالم نفط، وقد أّدى فشله إلى 
عدم جلب األنظار إليه، إنه أطلق النار على الرئيس 
يتفرج  لنكولن  كان  عندما  )لنكولن(  األمريكي 
حترك  ثم  املسرح.  خشبة  فوق  ميثل  وهو  عليه 
مؤسسو الشركات واملضاربون في إثر املغامرين 
ليؤسسوا شركات التنقيب عن النفط، حتى غدت 
تعج  النفط  حقول  من  القريبة  )دسبول(  مدينة 
وُعتاة  السابقني  واجلنود  واحلفارين  باملضاربني 
الصحافيون  إليها  وجاء  واملومسات،  املجرمني 

ليقولوا عنها إنها أشهر املدن على وجه األرض.
غير أن األمور حتسنت عندما أسس الكولونيل 
للنفط،  مساهمة  شركة  أول  م��ان(  )وال��ت��ون 
وباملناسبة فإنه الشخص الذي اخترع عربة النوم 
رجل  ذلك  في  أعقبه  )مان(،  باسم  القطارات  في 
الذي  ستيل(  واشنطن  )جون  اسمه  آخر  أعمال 

استطاع أن يدخل إلى عالم النفط أيضاً.
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وهو  النفط  اكتشف  ال��ذي  األول  املغامر  أما 
)دريك( والذي كان يشكو من أمراٍض عديدة، فقد 
كانت نهايته حزينة فقد استغنى عنه زمالؤه في 
الشركة ومات بعد حني في مرارة وفقر مُدقع، ولم 
الشركاء  أحد  قام  أن  بعد  إالّ  قدره  الناس  يعرف 
في شركة )ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا( بنقل 
جثمانه إلى )تيوتسفيل( وبنى قبراً له هناك كلفه 
مئة ألف دوالر وصار اسمه )DERRICK( ُيطلُق 

على حفارة البترول.
غير أن تلك الفوضى في عالم النفط في أمريكا 
حتسنت وتبلورت عندما ظهر على مسرح األحداث 

)جون ديفدسون روكفلر(.
عمره  من  العشرين  في  كان   1860 عام  ففي 
هذه  إمكانات  بفحص  تقوم  جماعة  مع  ويشتغل 
الصناعة الوليدة واستطاع أن يقسم صناعة النفط 
والنقل.  والتكرير  اإلنتاج  هي  أقسام  ثالثة  إلى 
فأنشأ مصفاة للنفط واشترى عدداً من عربات النقل 
لنقل الزيت الصافي وقام بتنظيم اإلدارة اجلديدة 
فصار املوجه الرئيس لكافة العمليات، وبذلك أسس 

التي  كاليفورنيا(  أوف  أويل  )ستاندرد  شركة 
النفطية  الصناعات  في  تعمل  أنها  شعارها  صار 
كافة من باطن األرض إلى املستهلك، وبذلك أقام 
إمبراطورية صناعية راحت تدمغ العالم بوجودها، 
في  أشادها  التي  السحاب  ناطحة  من  مقرها  من 
نيويورك،  مدينة  في  واخلمسني  الرابع  الشارع 
ومن املعلوم أن هذه الشركة هي التي حصلت على 
أول امتياز نفطي في اململكة العربية السعودية، كما 

سنبني ذلك في حلقاتنا املقبلة. 
العربي  اخلليج  مناطق  في  النفط  اكتشاف  أما 
األخرى فيعود الفضل في اكتشافه إلى جيولوجيي 
شركة )B.P( أي شركة النفط اإليرانية البريطانية، 
وكذلك شركة نفط العراق )IPC( ولكلتا الشركتني 
قصة، نود أن نذكرها لكي نتوصل إلى موضوعنا.
فشركة )B.P( أسسها مليونير بريطاني اسمه 
)وليم نواكس دارسي(، ابتدأ حياته مهندس مناجم 
الذهب في منطقة )جبل مورجن( في  يبحث عن 
يحتوي  منجم  على  يعثر  أن  واستطاع  أستراليا 
الثمني، وعلى  املعدن  باطنه على كنز من هذا  في 
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يعيش  وراح  لندن  إلى  انتقل  االكتشاف  ذلك  إثر 
حياة بذخ، لكن تلك احلياة أورثته امللل فيما بعد، إذ 
حترك في قلبه احلنني مرة أخرى إلى السفر بحثاً 

عن ثروة جديدة.
التي  اإليرانية  النار  معابد  اهتمامه  أثار  وقد 
أقامها أتباع )زرادشت(، وقرأ أن نيران تلك املعابد 
تأتي من مادة )النفتا( احملروقة، وقد أوحى له هذا 
النفط  يوجد  التي  األراضي  من  قريبة  املعابد  أن 

في باطنها.
وفي عام 1900 أخذ معه مستشاراً جيولوجياً 
الدين  مظفر  الشاه  قابل  حيث  إيران  إلى  وذهب 
وشرح له مهمته، فوافق الشاه على منحه امتيازاً 
عاماً للبحث عن النفط بشرط أن يتم التمويل من 
جيب )دارسي(، ألن إيران كانت ترزح حتت ديون 
ثقيلة تدين بها لبريطانيا وروسيا. فلما علم مجلس 
الوزراء البريطاني بالصفقة أرسل إلى )دارسي( 
يشجعه على املضي بالعمل، كما كتب له رؤساء 

البنوك هناك يهنئونه على ذلك االمتياز.
يضرب  االستكشاف  فريق  ومعه  دارسي  ظل 
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في مجاهل إيران على غير هدى باحثاً عن النفط 
عالمات  ظهرت   1902 ع��ام  وف��ي  سنتني،  مل��دة 
وجوده في منطقة )قصر شيرين(، وهناك نصب 
لكن  األرض،  طبقات  مخترقاً  يحفر  وراح  حفارة 
النتيجة أنه  البئر التي حفرها كانت جافة وكانت 
أفلس، فترك معسكر احلفر في الوقت الذي انتشر 
فيه مرض اجلدري كما أن أعداداً هائلة من اجلراد 
هاجمت املعسكر وماتت هناك وتكدست على شكل 
العاملني  أجبرت  رائحة كريهة  منها  تنبعث  أكوام 
إلى  على الهرب مما اضطره إلى أن يدفع أجوراً 
رجال القبائل حلماية ما تبقى من املعسكر وذهب 
إلى لندن يبحث عن متويل ملشروعه، وقد جنح في 
)بورما(  إذ حصل على مشاركة من شركة  ذلك 
للنفط وعاد إلى إيران واستمر يحفر ملدة سنتني 

ولكن بدون جدوى.
وفي أوائل عام 1908 بدأ رجال دارسي باحلفر 
هذه  وكانت  سليمان(،  )مسجد  يدعى  مكان  في 
آخر فرصة لهم فراحوا يعملون ليالً ونهاراً وكان 
النفط فسوف  يعثر على  لم  إذا  أنه  يعلم  دارسي 

يعيش فقيراً طيلة حياته.
يوم  فجر  من  الرابعة  الساعة  وفي  وأخيراً 
احلفارة  على ظهر  العاملون  26/5/1908 سمع 
صوت قرقعة اهتزت له احلفارة، ثم لم يلبث أن 
االرتفاع  عالية  نافورة  شكل  على  النفط  تدفق 
موجة  أن  غير  بسواده،  وكساهم  عليهم  وهبط 
االنتصار  وصيحات  العاملني  غمرت  التي  الفرح 

غطت على صوت فرقعة تدفق النفط.
النبأ دوياً هائالً ومتكن  وفي لندن أحدث ذلك 
دارسي من تأسيس شركة )B.P( الشهيرة، وهي 
الشركة التي أصبحت إحدى إمبراطوريات النفط 
البريطانية على  العالم وفتحت أعني احلكومة  في 
وجوب امتالك أكبر قدر من أسهمها. وقد متكنت 
من حتقيق ذلك عندما قام )ونسنت تشرشل( وزير 
بتحويل  باألمر   1913 عام  في  واحلربية  الدفاع 
مكائن  من  املدنية  وكذلك  احلربية  السفن  مكائن 
تشتغل بالفحم احلجري إلى مكائن تشتغل بالنفط.
إقناع  البريطانية في  املخابرات  وهنا جاء دور 
إلى  الشركة  امتياز  من  حصته  ببيع  )دارس��ي( 
متت  الصفقة  إن  وُيقال  البريطانية.  احلكومة 
لندن،  إلى  إي��ران  من  عائداً  دارس��ي  كان  عندما 
وتوقفت سفينته في اإلسكندرية وصعد إليها قس 
كاثوليكي بريطاني كان راجعاً إلى وطنه بعد رحلة 
بدارسي  التقى  السفينة  أفريقيا، وفي  في  تبشير 
وأخبره بأنه ميثل جتمعاً كنسياً كبيراً يحاول أن 
يحول إيران من اإلسالم إلى املسيحية، وأن على 
ويقال  ذلك.  على  يساعد  بعمل  يقوم  أن  دارسي 
أيضاً إن دارسي كان قد كبر في السن ولم تعد 
تستهويه مباهج احلياة، فوافق على التبرع مببلغ 
في  كل حصته  هي  إجنليزي  باوند  ماليني  ستة 
الكنيسة. وهكذا خرجت احلكومة  إلى  إيران  نفط 
واملسيطر  املالك  بوصفها  الناس  على  البريطانية 
العالم.  في  النفط  شركات  أكبر  من  واحدة  على 
من  أول  كانت   )B.P( أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
في  ذلك  كما سيتبني  الكويت،  في  النفط  اكتشف 

فصٍل الحٍق.
أما شركة نفط العراق والتي ولدت منها شركة 
في  النفط  على  عثرت  التي  النفطية  االمتيازات 

أبوظبي، فهذه لها موضوعٌ شيِّقٌ آخر.

ففي تركيا ظهر مهندس أرمني اسمه )كالوست 
في  امللكية  الكلية  في  تخرج  قد  كان  كولبنيكان( 
وكان  املدنية،  الهندسة  في  االمتياز  بدرجة  لندن 
قام  لذلك  النفط،  في قضايا  املتعاملني  أحد  والده 
ذلك املهندس الشاب برحلة إلى حقول النفط في 
روسيا وراح يكتب فصوالً عن صناعة النفط في 
قام بنشر كتاب عن  )العاملني(، كما  مجلة اسمها 

هذا املوضوع.
مع   ،1898 عام  في  تعاقدت  قد  تركيا  وكانت 
إلى  برلني  من  ميتد  حديدية  سكة  خط  ملد  أملانيا 
بغداد، وهذا اخلط يخترق منطقة شمالي العراق، 
وكان املهندسون األملان قد الحظوا في بعض تلك 
املناطق أن األهالي يخرجون إلى األرض املكشوفة 
ويحفرون حفرة بعمق قدم واحدة فإذا قربوا منها 
عود كبريت مشتعل شبت النار فيها، فيحيطونها 
بأحجار ويضعون قدور الطعام عليها لكي ينضج. 
في  شرطاً  تضيف  لكي  حكومتهم  إلى  فأسرعوا 
اتفاقية مد خط السكة يجيز لها أن تستغل مسافة 
تقوم  السكة  خط  جانبي  على  كيلومتراً  عشرين 

فيها باحلفر الستكشاف النفط.
وكان السلطان عبد احلميد في وضع سياسي 
غير مستقر وهو يحكم إمبراطورية غاصة بسكان 
الهرم  من  وتشكو  مختلفة  قوميات  إلى  ينتمون 
والعجز. وقبل أن يوافق السلطان على ذلك، طلب 
باشا(  )هاكوب  األرمني  مستشاره  مع  التشاور 
ومستشاره في الشؤون الصناعية )سليم أفندي(، 
فلجأ املستشاران إلى )كالوست كولبنيكان( لكي 
كولبنيكان  فقام  املوضوع،  عن  تقريراً  لهما  يقدم 
إلى  تقريراً  وقدم  للمنطقة  جيولوجية  بدراسة 
النفط بشكل  احتمال وجود  فيه  أكد  املستشارين 
كبير في املنطقة، ونصح مبنح االمتياز إلى األملان. 
وبناًء على ذلك مت تأسيس )شركة النفط التركية( 
لتقوم بذلك املشروع، وأصبح كولبنيكان مستشاراً 
لها، وكان في الوقت نفسه يعمل مستشاراً لشركة 
نفط )شل( الهولندية. غير أن األمور لم تطل على 
األملانية  اإلمبراطورية  وال  التركية  اإلمبراطورية 
على  وهنا ظهر  األولى،  العاملية  احلرب  إذ خسرا 
مسرح األحداث كولبنيكان مرة ثانية إذ استطاع 
لكي  النفط  عمالقة  يجمع  أن  احلرب  نهاية  بعد 
يقتسموا تركة شركة النفط التركية، فتم تأسيس 
 )IPC( العراق  نفط  شركة  باسم  جديدة  شركة 
وشركة   %22.5 بنسبة  )ش��ل(  فيها  أسهمت 
فرنسية بنسبة 22.5% واالحتاد املالي بنسبة %50 
من شل   %2.5 على  فقد حصل  )كولبنيكان(  أما 
و2.5% من الفرنسية فأصبحت حصته 5% لذلك 
صار اسمه إلى يومنا هذا )مستر فايف برسنت( 

أي السيد خمسة باملائة.
من   1936 عام  في  الشركة  هذه  متكنت  وقد 
شركة  وأسست  البحرين،  في  لها  مكتب  افتتاح 
التي  الشركة  وهي  املتصالح(  الساحل  )امتياز 
كما سيتبني  اإلمارات  في  امتيازات  على  حصلت 

ذلك فيما بعد. 

Xل دار�سي ي†سرب 

‘ ‹اgل اإيرا¿ 

 Iملد §Øالن øثًا عMاH

 1902 Ωو‘ عا Úسنت�

 äماÓع äهرX

وجود√ Ãنطقة 

zøيÒسT سرüق{
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حتت رعاية سمو 
الشيخ مبارك بن 
محمد آل نهيان 

وزير الداخلية جرى 
االحتفال في مدرسة 

الشرطة بتخريج 
أفراد دورة املستجدين 

التاسعة من رجال 
الشرطة واألمن العام 

والبالغ عدد أفرادها 
202 شرطي بعد أن 

امتت تدريبها، وأصبحت 
مهيأة ألداء مهامها 

في حتقيق أهداف 
الشرطة وجتسيد 

شعار (الشرطة في 
خدمة الشعب).

مختارات مما نشرته مجلة
«الشرطة» خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي
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سبتمبر

األرشيف

تسهيالت كبيرة لرجال اإلعالم
 ΩÓYE’G  ôjRh  óeÉM  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ‹É©e  Qó°UCG

 ΩÓYE’G  ∫ÉLôd  á«Øë°U  äÉbÉ£H  íæÃ  kGQGôb  áMÉ«°ùdGh

 äÓ«¡°ùJ  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  º¡d  í«àJ  ±ƒ«°†dGh  Úª«≤ŸG

 ..¬Lh ø°ùMCG ≈∏Y á«Øë°üdG º¡dÉªYCÉH ΩÉ«≤dG øe º¡æµ“

:»g äÓ«¡°ùàdG √ògh

 äGQÉ£e ‘ QÉ£ŸG ¢VQCGh âjõfGÎdG áYÉb ¤EG ∫ƒNódG -

.á«ª°SôdG ä’ÉÑ≤à°S’G AÉæKCG áaÉc ádhódG

.á«Øë°üdG äÉbÉ£ÑdÉH äGQÉeE’G ¤EGh øe ôØ°ùdG -

 á«∏ëŸG  á«ØJÉ¡dG  ä’É°üJ’G  QƒLCG  øe  %50  ¢†«ØîJ -

.º¡dÉªYCG ô≤Ÿ äÉ«bÈdGh á«LQÉÿGh

 äÉ°ù∏÷Gh äGhóædÉc áeÉ©dG  äÉYÉªàL’G ¤EG  ∫ƒNódG  -

.á«∏ëŸG ¢ùdÉéŸGh …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éª∏d á«æ∏©dG

 ∫QÉc Ió«°ùdGh ó«°ùdG ¥RQ ,ΩGƒYCG áKÓK ‘

 ‘ ïfƒ«e áæjóe øe Éªgh ,ô∏∏«Ñ°T ódÉb

 πc ‘ …CG  ,ºFGƒJ  áà°ùH  ,á«Hô¨dG  É«fÉŸCG

 ºFGƒàdG Èch ,¿ƒæ°ùdG äôeh ..ÚeCGƒJ ΩÉY

 åëÑdG º¡«∏Y ºàëŸG øe íÑ°UCGh ,áà°ùdG

 ,Ò°ùdG  áWöT ∂∏°ùH  Gƒ≤ëàdÉa  ..πªY øY

 »àdG ÖYÉàŸG øe ÒãµdG Qó°üe ¿B’G ºgh

 ¬d  øe  πch  ºgAÓeRh  º¡«HQóe  Ö«°üJ

 A’Dƒg øe …CG ≈∏Y Ö©°üj PEG ,º¡H ábÓY

 ,º¡æ«H õ««ªàdG á¶MÓŸG ójó°T ¿Éc Éª¡e

 äGQÉ«°ùdG  ƒ≤FÉ°S  ƒµ°ûj  ¿CG  ô¶àæŸG  øeh

.πÑ≤à°ùŸG ‘ É¡°ùØf ÖYÉàŸG øe

 ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ƒª°S ºs∏°ùJ

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ¢ù«FQ  ¿É«¡f

 ódh QÉà ¢ù«FôdG øe ádÉ°SQ IóëàŸG

 óbh ,É«fÉàjQƒe ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ IOGO

 ó«°ùdG √ƒª°S ¤EG ádÉ°SôdG º«∏°ùàH ΩÉb

 á«LQÉN  ôjRh  ¢SÉæµe  ódh  …óªM

.É«fÉàjQƒe ájQƒ¡ªL

 ôjRh  iôLCG  iôNCG  á«MÉf  øeh

 øe  ádƒL  ÊÉàjQƒŸG  á«LQÉÿG

 óªMCG  PÉà°SC’G  ‹É©e  ™e  äÉãMÉÑŸG

.…ójƒ°ùdG áØ«∏N

صرف عالوة السكن ألفراد الشرطة والدفاع
 áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  á°SÉFôH  ôbƒŸG  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ô¶f

 ‘ AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQh ó¡©dG  ‹h ¿É«¡f ∫BG  ójGR  øH

 ¿CÉ°ûH á«∏NGódGh ´ÉaódG ÉJQGRh É¡H âeó≤J »àdG äGôcòŸG

 ÖJôdG  ∞∏à  ≈∏Y  ÚJƒ≤dG  OGôaC’  øµ°ùdG  IhÓY  ±öU

 òNC’Gh ∂dòH á≤∏©àŸG 16h 15 ÚfƒfÉ≤dG ¢Uƒ°üf ≥«Ñ£Jh

 ‘  ÉgOGôaCG  ¿CÉ°ûH  á«∏NGódG  IQGRh  Ö∏W  QÉÑàY’G  Ú©H

 Qôb  ô¶ædG  äÉ¡Lh ∫OÉÑJh  ádhGóŸG  ó©Hh  ,IóY  äÓ°SGôe

 á«JB’G IOÉ°ùdGh ƒª°ùdG ÜÉë°UCG øe áæ÷ π«µ°ûJ ¢ù∏éŸG

:¢ù∏éŸG ¤EG èFÉàædÉH ôjô≤J ™aQh ôeC’G á°SGQód ºgDhÉª°SCG

 ¢ù«FQh ó¡©dG ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S -

.´ÉaódG ôjRhh AGQRƒdG ¢ù∏›

.á«∏NGódG ôjRh ¿É«¡f ∫BG óª øH ∑QÉÑe ï«°ûdG ƒª°S -

 ¿hDƒ°û∏d  ádhódG  ôjRh  »∏Y  øH  IOƒªM  ó«≤©dG  ‹É©e  -

.á«∏NGódG

 IQGRh π«ch »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH π°ü«a ï«°ûdG IOÉ©°S -

.´ÉaódG

٦ توائم في سلك الشرطة!!

رسالة لسمو الشيخ زايد من الرئيس الموريتاني



61 61العدد 501 سبتمبر 2012 2012 سبتمبر العدد 501

حتى احلرب لها أخالقها 
وقوانينها التي يلتزم بها 
املقاتلون.. ويكون اخلروج 

عليها جرمية تستحق 
العقاب.. وكما يالحق اجملرم 

الذي ارتكب جرمية عادية 
لينال عقابه، فإن مجرمي 
احلرب يستحقون مالحقة 

أشد وعقاباً أنكى.. ذلك 
أن اجلرمية في احلالة األولى 

تكون فردية، وأياً كانت 
أضرارها أو بشاعتها فإنها 

تبقى محدودة النطاق 
واألثر. ولكن مجرم احلرب 

تكون جرميته أوسع نطاقاً 
وأكثر خطورة، ذلك أنها 

قد تشمل اآلالف ورمبا 
املاليني من األبرياء الذين 
لم يشهروا سالحاً، ولم 

يخوضوا قتاالً.. وغالباً ما 
يكون هؤالء من األطفال 

والنساء والشيوخ.
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سبتمبر
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حمودة بن علي يستقبل سفراء أربع دول

 ¿hDƒ°û∏d  ádhódG  ôjRh  »∏Y  øH  IOƒªM  ‹É©e  πÑ≤à°SG

 ÒØ°S  QƒHÉc  óª  IOÉ©°S  øe  kÓc  ¬ÑàµÃ  á«∏NGódG

 ∞°Sƒj  ˆG  óÑY  IOÉ©°Sh  ,ájQƒ°ùdG  á«Hô©dG  ájQƒ¡ª÷G

 IOÉ©°Sh ,á«eÓ°S’G  á«fÉàjQƒŸG  ájQƒ¡ª÷G ÒØ°S  ‹Gõ¨dG

 ÒØ°S  IOÉ©°Sh  ,¢ûjOÓ¨æH  ájQƒ¡ªL ÒØ°S  ≥◊G  ÜƒÑ

.ájOÉ–’G É«fÉŸG ájQƒ¡ªL

 IOÉ©°ùH ôjRƒdG ‹É©e äÉYÉªàLG ∫ÓN åëÑdG ∫hÉæJ óbh

 ádhOh  º¡fGó∏H  ÚH  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  ¬LhCG  AGôØ°ùdG

.IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 á∏µ°ûe øe ÊÉ©J ,⁄É©dG ∫hO øe ÉgÒ¨c äGQÉeE’G ádhO

 §ØædG IÒëH á°üb Éeh ,…ôëÑdG çƒ∏àdG á°UÉNh çƒ∏àdG

 áé°V  äQÉKCGh  äGQÉeE’G  ÅWGƒ°T  äOóg  »àdG  áªFÉ©dG

.¿ÉgPC’G øY Ió«©ÑH »°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ IÒÑc

 É¡æeh  ádhódG  ‘  á«æ©ŸG  Iõ¡LC’G  äCGóH  Éæg  øeh

 áëaÉµŸ èeGÈdGh  §£ÿG  ™°Vh  ‘ á«∏NGódG  IQGRh

.çƒ∏àdG

ç�ة التلëمكاف

 ¢ù«FQ Èªb Ωƒ∏Z óªMCG Ö«≤ædG ∑QÉ°T √ÉŒ’G Gòg ≈∏Yh

 πMGƒ°ùdGh Ohó◊G ¢SôM IQGOEG ‘ äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°T º°ùb

 …ôëÑdG  çƒ∏àdG  ∫ƒM kGôNDƒe  ó≤Y ô“Dƒe ‘ »ÑXƒHCÉH

.¢ùjQÉH ‘

 ∫Éb  ,¬«a  äQGO  »àdG  äÉ°ûbÉæŸGh  ô“DƒŸG  Gòg  øYh

 zº«àcG{  á°ù°SDƒe  ¬àª¶f  ô“DƒŸG  ¿EG  óªMCG  Ö«≤ædG

 OóYh ∫hÎÑ∏d áµ∏¡à°ùŸG ∫hódG ¬«a âcQÉ°Th á«dhódG

 ¿ƒ°ü°üîàe  AGÈNh  á«ŸÉ©dG  á«dhÎÑdG  äÉcöûdG  øe

 ÒÑc OóYh á«°ùfôØdG ájôëÑdGh á«°ùfôØdG äÉ©eÉ÷G øe

.á«aÉfóæµ°S’Gh á«≤jôaC’Gh ájƒ«°SB’G ∫hódG øe

 ô“DƒŸG ‘ âª¶f »àdG äGöVÉëŸGh äGhóædG ÖfÉéHh

 »àdG  ájôëÑdG  çQGƒµdG  øY  á«≤FÉKh  ΩÓaCG  ¢VôY  ”

 ‘h ,á«°ùfôØdG ÅWGƒ°ûdG Üôb ∫hÎÑdG äÓbÉæd â∏°üM

 kÉMöT ΩÓaC’G √òg âæª°†Jh ,⁄É©dG øe iôNCG ≥WÉæe

 äÉ°ù°SDƒŸG  QhOh  çƒ∏àdG  áëaÉµe  πFÉ°Shh  ¥ôW  ∫ƒM

 Éæd ≈∏Œ Éªc çƒ∏àdG áëaÉµe ‘ á«Ñ©°ûdGh á«ª°SôdG

 IQƒ£ÿG ióeh äGhóædGh åjOÉMC’Gh ΩÓaC’G  ∫ÓN øe

 âjõdGh  ájhÉª«µdG  OGƒŸÉH  ôëÑdG  çƒ∏J  øY  áªLÉædG

 ∫hÎÑdG äÓbÉfh øØ°ùdG É¡Ø∏îJ »àdG äÉjÉØædGh ΩÉÿG

 ¿hO øe ádƒ∏«ë∏d ∫òÑJ »àdG Oƒ¡÷Gh ,ôëÑdG ¢VôY ‘

 ájƒ«◊G ≥WÉæŸGh ÅWGƒ°ûdG ¤EG äÉØ∏îŸG √òg ∫ƒ°Uh

.ájOÉ°üàb’Gh á«MÉ«°ùdG õcGôŸÉc áª¡ŸG

 áeQÉ°U ÚfGƒbh kÉª¶f â©°Vh á«HhQhC’G ∫hódG :±É°VCGh

 ¢ü∏îàJ  »àdG  á«dhÎÑdG  äÓbÉædGh  øØ°ùdG  áÑbÉ©Ÿ

 kÓ«e  12  ó©H  ≈∏Y  ∂dP  É¡«∏Y  äô¶Mh  É¡JÉjÉØf  øe

 äÉ°SGôM ∫hódG √òg â©°Vh Éªc ,É¡ÄWGƒ°T øe kÉjôëH

 øë°ûdG øØ°S áÑbGôŸ á°UÉN äGôFÉWh øØ°S øe IOó°ûe

 äGRhÉéàdÉH á°üàîŸG äÉ¡÷G ÆÓHEGh ∫hÎÑdG äÓbÉfh

.øØ°ùdG √òg É¡ÑµJôJ »àdG äÉØdÉîŸGh

حماية الشواطئ من التلوث
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ميثل شهر سبتمبر بداية 
عام جديد من العمل بعد 

قضاء عطلة الصيف.. 
وهذه فرصة لتجديد العزم 
على بذل كل اجلهد خلدمة 

الوطن.. ومع عودة األبناء 
إلى مدارسهم ال يكفي 

متنياتنا لهم بالنجاح، وإمنا 
هناك أيضاً مسؤوليتنا عن 

توفير الرعاية املتكاملة 
لهم.. وفي هذا العدد عرض 

لهذا املوضوع.
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كلامت من نور

م ثالثة أشخاص لتعاوهنم مع الرشطة كرِّ رشطة أبوظبي تُ

زيارة طالبية لوحدة الكالب البوليسية برشطة أبوظبي

حمارضة توعية مرورية بنادي اجلزيرة بأبوظبي

العدد 501 سبتمبر 622012

 kÉjQÉ°†M kÉMöUh ..¬gÉ«e Ö°†æJ ’ kÉ≤aGO kÉ©Ñfh ..AÉ£©e kGõjõY kÉæWh ˆG ¿PEÉH ≈≤Ñà°S äGQÉeE’G ádhO ¿EG

 õFÉcôdG  »g  πª©dG  ‘  ¢UÓNE’Gh  ,ÉjGƒædG  ¥ó°Uh  äÉbÉ£dG  óMƒJh  ,äGOGQE’G  AÉ≤àdG  ¿CG  ≈∏Y  kGógÉ°T

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ≥«≤ëàd á«°SÉ°SC’G

ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR

 áWöûdG ™e º¡fhÉ©àd ¢UÉî°TCG áKÓK »ÑXƒHCG áWöT âesôc

 ≈∏Y  ™«ª÷G  åMh  Qƒ¡ª÷G  ™e  ábÓ©dG  ó«WƒJ  QÉWEG  ‘

 ¿ÉeC’Gh øeC’G óWƒjh ôaƒj ÉÃ ,á«æeC’G Iõ¡LC’G ™e πYÉØàdG

.ádhódG ¢VQCG ≈∏Y º«≤ŸGh øWGƒª∏d

 ∞∏µŸG  ¿hóÑY  ⁄É°S  ó«≤©dG  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  ËôµàdG  AÉL

 ºgh áKÓãdG  Úeôµª∏d áª°UÉ©dG  áWöT IQGOEG  ôjóe ΩÉ¡Ã

 á©HQCG  ≠∏Ñe º«∏°ùàH ΩÉb …òdG  ójGR  á©ªL ∞°Sƒj ÖdÉ£dG

 ,áeÉ¡°ûdG  áæjóe  ‘  ÉgóLh  ób  ¿Éc  áWöû∏d  ºgQO  ±’BG

 ™e  ¬fhÉ©àd  ÊÉà°ùcÉH  ¿ÉN  π«YÉª°SG  ôjO  ≥FÉ°ùdGh

 QÉ£e  ‘  πª©J  á«µf’Ò°S  ÉØ∏«°S  …OÉf  GƒeGQh  ,áWöûdG

 á«MÉ«°S äÉµ«°T ôJÉaO áWöûdG º«∏°ùàH âeÉb »àdG »ÑXƒHCG

.»µjôeCG Q’hO 11900 ≠∏ÑÃ

 Ωó≤Jh ,ájQÉcòJ ÉjGóg Úeôµª∏d ¿hóÑY ⁄É°S ó«≤©dG Ωqóbh
 Ëó≤J  ‘ º¡«fÉØJh  º¡àfÉeCG  ≈∏Y  ôjó≤àdGh  ôµ°ûdÉH  º¡«dEG

.™«ªé∏d ¬H iòàëj k’Éãe Gƒfƒµj ¿CG kÓeCG ÖLGƒdG

 á«fGó«e  IQÉjR  »ÑXƒHCG  áWöûd  áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  º°ùb  º¶f

 èeÉfôH)  ÜÓ£dh  Iôjõ÷G  …OÉæH  »Ø«°üdG  õcôŸG  »Ñ°ùàæŸ

.á«°ù«dƒÑdG ÜÓµdG IóMƒd (97 ó¨dG πeCG

 IóMh ´ôa ôjóe OGƒ÷G óÑY ¬«Lh óª ∫hCG ΩRÓŸG ≥aGQh

 Ωqób å«M ,º¡àdƒL ∫ÓN ÜÓ£dG á«°ù«dƒÑdG ÜÓµdG ΩGóîà°SG

 É¡JÉeGóîà°SG á«ªgCGh ÜÓ£dG ÖjQóJ πMGôŸ kÉ«aGh kÉMöT º¡d

.¿ƒHQóŸG É¡eób á«M äÉ°VGô©à°SG ∫ÓN øe á«æeCG ¢VGôZC’

 ÜÓµdG  ájÉYQ  Ö«dÉ°SCG  ≈∏Y  kÉ«fGó«e  ÜÓ£dG  ±ô©Jh

.É¡YGƒfCGh á«°ù«dƒÑdG

 ..kÉÑdÉW  45  ≠∏Ñj  ÚàYƒªéŸG  ‘  ÜÓ£dG  OóY  ¿CG  ôcòjh

 ≥aGôŸG  øe OóY IQÉjõd  ó©e èeÉfôH  øª°V IQÉjõdG  »JCÉJh

.á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh

 áWöûd  áeÉ©dG  IQGOE’ÉH  áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  º°ùb  º¶f

  õcôŸG  ‘  ájQhôŸG  áeÓ°ùdG  øY  IöVÉ  »ÑXƒHCG

 ÚÑ°ùàæŸG QÉªYCG âMhGôJ å«M Iôjõ÷G …OÉæH »Ø«°üdG

.äÉYƒª› çÓK ¤EG Gƒª°ùbh áæ°S 12-10 øe

 óÑY ∞°Sƒj óª ∫hCG  ΩRÓŸG IöVÉëŸG ‘ çó–h

 IQƒ£N ∫ƒM »ª«ªàdG  ∑QÉÑe º∏°ùj ∫hCG  ΩRÓŸGh ,ˆG

 »àdG  ´QGƒ°ûdÉc  É¡H  ìöùŸG  ÒZ  øcÉeC’G  ‘  Ö©∏dG

.ÉgÒZh ájQhôe ácôM ó¡°ûJ

 ôWÉ º¡FÉæHCG  Ö«æŒ QƒeC’G  AÉ«dhCG  •ÉÑ°†dG  ó°TÉfh

.áeÉ©dG äÉbô£dGh ´QGƒ°ûdG ‘ äÉLGQódÉH Ö©∏dG

 äÉÑ«àµdG  øe  OóY  ™jRƒJ  ”  IöVÉëŸG  ájÉ¡f  ‘h

 áeÉ©dG  IQGOE’G  øe  áeó≤e  ájõeQ  ÉjGógh  äÉ≤°ü∏ŸGh

 ÜÉÑ°ûdG π«L á«YƒJ ¤EG ±ó¡J »àdGh »ÑXƒHCG áWöûd

.ÉgÒZh á«æeC’Gh ájQhôŸG á«MÉædG øe
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بدايات
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.…ôµ°ùY ¢VôY ‘ ácQÉ°ûª∏d kGOGó©à°SG ¿ƒHQóàj »ÑXƒHCG áWô°ûd ¿ƒÑ°ùàæe

.»ÑXƒHCG ‘ ∞dÉ ≥FÉ°S ≥ëH ájQhôe áØdÉ Qôëj »Wô°T
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معركة «ليتشفيلد»
اYEداد: ال©قيد الدàcوa QواH RدQا¿

اأنقذت اأوروبا الغربية من خطر الهجمات الهنغارية.

محارب هنغاري مزود بسيف وقوس 
يوضع عادة داخل حقيبة ال تتأثر باملاء.

 955 العام  من  أغسطس  شهر  منتصف  في 
إبادة  من  األول  أوتو  األملاني  امللك  قوات   متكنت 
اجليش الهنغاري الضخم املعروف باسم »املجري«، 

والذي يضم بني صفوفه رماة سهام أشداء.
كانت حياة هؤالء املجريني تتصف بالبداوة إلى 
حٍد كبير، كما أن أساليبهم العسكرية كانت قريبة 
واألڤاريون، حيث  املغول  استخدمها  التي  تلك  من 
الكارباثي »العام 900  عاشوا في سهول احلوض 
ميالدية«، وكانوا يشنون العديد من غارات النهب 

والسرقة في أوروبا الغربية.
عانتا  إيطاليا  وشمال  أملانيا  أن  من  وبالرغم 
الكثير من عمليات السلب، إال أن املجريني وصلوا 
في العديد من املناسبات إلى فرنسا وجنوب إيطاليا 
الهزمية  إثر  العمليات  هذه  انتهت  حيث  وإسبانيا، 
والتي   ،955 العام  في  بهم  حلقت  التي  املأساوية 
أدت إلى اعتقال قائدي تلك العملية وهما بولكاسو 
معظم  مقتل  إلى  إضافة  وليل، حيث مت شنقهما،  

رجالهما خالل القتال.

تاريخ ومكا¿ املعركة

بسبب اإلشارة إلى يوم سان لورانس في الكتاب 
املعاصر »حوليات سان جول« فإن معركة ليتشفيلد 
مت تأريخها في العاشر من أغسطس، بينما ذكرت 
املجريني  إبادة  عملية  أن  معاصرة  أخرى  مصادر 
حدثت بعد مناوشات عديدة وقعت في األيام األولى 

التي تلت ذلك التاريخ.

ال�شتعدادات للمعركة

قام الهنغاريون بشن غزو في منتصف الصيف، 
حيث استغلوا موجة العصيان التي اجتاحت أملانيا 
معركة  في  األول  أوتو  تورط  في  يأملون  وكانوا 
إلى  باڤاريا  اجتياح  من  الغزاة  ومتكن  حاسمة، 
واجتهوا  ليش  وعبروا  الدانوب  نهر  من  اجلنوب 
ثم  سوابيا،  دوقية  في  ال��واق��ع  إيلير  نهر  إل��ى 
قطاع  بتدمير  قاموا  اخلطوة  تلك  وخالل  تراجعوا 
من األراضي يبلغ عرضه 100 كيلومتر وفرضوا 

حصاراً على أوغسبورغ وهو مركز ديني.
وجود  من  أوتو  امللك  كثّف  نفسه  الوقت  وفي 
إلى  القفراء  املناطق  أولم ثم حترك عبر  قواته في 

الغرب من أوغسبورغ.
بعد معرفتهم بالتقدم الذي أحرزه امللك وقواته 
ونشر  احلصار  رفع  إلى  املجريون  القادة  عمد 

قواتهم.
إلى  تقع  التي  الغابات  منطقة  أن  الواضح  ومن 
الغرب من أوغسبورغ أسهمت في حماية األملان من 
رماة السهام املجريني الذين كان تكتيكهم الرئيسي 
يتمثل في إمطار أعدائهم بوابل من السهام من على 
مسافة بعيدة، إال أن منطقة الغابات رمبا أدت أيضاً 
وفي  األملان،  لدى  الرؤية  على  القدرة  إعاقة  إلى 
خلسة  بالتسلل  للهنغاريني  سمحت  نفسه  الوقت 
خلف خطوط قوات امللك أوتو، حيث متكنوا من قتل 
القوات، وكاد األمر يتحول  أعداد ضخمة من هذه 
الذي  امللك  صهر  كونارد  تدخل  لوال  كارثة  إلى 
شّن هجوماً مضاداً متكن خالله من طرد املقاتلني 

الهنغاريني بعيداً.

املعركة الرئي�شية

شّن  ثم  رجاله  بنشر  أوتو  امللك  قام  ذلك  إثر 
القتال مستخدماً فرسانه  على طول جبهة  هجوماً 
ضد القوة الهنغارية التي كانت منتشرة بينه وبني 
أوغسبورغ، حيث وّجه لها ضربة قوية، كما جنح 
برماة  خسائر  إحل��اق  في  له  التابعون  الفرسان 
فإن  املؤرخني  لبعض  ووفقاً  الهنغاريني،  السهام 
الهنغاريني ارتكبوا خطأ قاتالً في عدم التحرك من 

أماكنهم خالل تعرضهم للهجوم.
حتركوا  ما  سرعان  الهنغاريني  املقاتلني  أن  إال 
وكانت  منتظمة،  صفوف  في  أوغسبورغ  باجتاه 
إلى  طريقهم  في  بأنهم  ُتوحي  التحركات  ه��ذه 
اجتازوا  ذلك  من  بدالً  أنهم  إال  استئناف احلصار، 
املدينة إلى »ليتش« ووصلوا إلى ليتشفيلد الباڤارية، 
وكانوا يهدفون إلى إغراء قوات امللك أوتو بالتحرك 
إلى شرق ليتش، حيث املنطقة خالية من األشجار، 
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بعد أن فشل احلصار الذي فرضوه بدأ املجريون في التقهقر ومحاولة جر 
قوات أوتو إلى ليتشفيلد، إال أن امللك لم يبلع الُطعم.

باإلضافة إلى أن تكتيكاتهم ستكون كما يرون أكثر 
فاعلية.

املصيدة،  هذه  في  يقع  لم  األملاني  امللك  أن  إال 
حيث تابع مراقبتهم لفترة من الوقت، ثم عاد إلى 

أوغسبورغ قبل الفجر.
من  عشر  احل���ادي  التالي  ال��ي��وم  صباح  ف��ي 
في  النهر  بعبور  ورجاله  أوتو  امللك  قام  أغسطس 
من  ومتكن  الهنغاريني  مع  واشتبك  باڤاريا  شرق 
تدميرهم خالل األيام القليلة التي تلت ذلك التاريخ.

�ÿا“ة

يفسر  أو  يتخيل  أن  أحد  على  الصعب  كان من 
إبادة هذا اجليش املجري الذي ضم أكثر من عشرة 
لم  أوتو  امللك  قوات  بينما  السهام،  رماة  من  آالف 

يتجاوز عددها الثمانية آالف فقط.
الهزمية  إحل��اق  م��ن  األمل���ان  متكن  ل��و  وحتى 
بالهنغاريني في ليتشفيلد فإنه في الظروف العادية 

احلوض  إلى  سيتقهقرون  احملاربني  ه��ؤالء  فإن 
الكاباڤي للعق جراحهم، وإعادة بناء قوتهم ثم شن 

غارات على أعدائهم من جديد.
وبعد مرور قرون على هذه املعركة قال املؤرخ 
متكن  أوت��و  األملاني  امللك  إن  سيمون  الهنغاري 
التي  الغزيرة  األمطار  بفضل  النصر  إح��راز  من 
هطلت، والتي تسببت في شل فاعلية رماة السهام 
الهنغاريني وعدم قدرة سهامهم إلى الوصول إلى 
الهنغاريني  املقاتلني  أن  إلى  إضافة  بدقة.  أهدافها 

احلركة  ذات  الدانوب  نهر  مياه  في شرك  سقطوا 
وغاصوا  الغزيرة  األمطار  بفعل  والسريعة  القوية 
املمزوجة  النهر  رمال  في  ومعداتهم  أسلحتهم  مع 
احلركة  عن  أعاقتهم  والتي  واألوح���ال،  بالطمي 

وأوقعتهم في فوضى شديدة.
وكان من أهم نتائج هذه املعركة استعادة امللك 
أوتو للنظام واالستقرار في أملانيا ومتهيد الطريق 
لتتويجه كإمبراطور روماني مقدس عام 962، وهو 

اللقب الذي استخدمه احلكام األملان فيما بعد.

الشمال
10 كيلومترات

5 أميال

èون`ت`ائ Ωاأرق``````ا

الأمل`````````````ا¿

> 8000 جندي من بينهم ألف من الفرسان و1500  
من املدافعني عن أوغسبورغ و3000 من الفرسان 

البوهيميني والباڤاريني.
> القائد: امللك أوتو.

مفاجئ  هجوم  خالل  قتيل   3000 اخلسائر:   <
املعركة  في  قتلوا  محدد  غير  وعدد  املؤخرة  على 

الرئيسية.

ال¡نغاري�¿ )املجري�¿(

> 20.000 من الفرسان.
5000 من املشاة.

> القائد: هوركا بولكوس وليل.
> اخلسائر: ضخمة. 

 مخيم هنغاري

اجليش الهنغاري الرئيسي

احلصار الهنغاري

جيش امللك أوتو

أوغسبورغ

روهرفورست
الدانوب

ريزينبيرغ
أولم

أولم
أوغسبورغ

أملانيــــا

ميونخ

يرناش
و

ليتش

ليتشفيلد
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املهارة  تتطلب  التي  املهن  من  األسنان  طب 
تتحلى  صفات  وهذه  اجلرأة،  وأيضاً  والكفاءة 
بها النقيب الدكتورة أرمانوسه فضل علي التي 
الطبية  اخلدمات  إدارة  في  أسنان  طبيبة  تعمل 
التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي منذ العام 
املفرق حيث  انتقالها من مستشفى  بعد   2000
املجال نفسه. وال يختلف أحد  كانت تعمل في 
من مراجعي الدكتورة أرمانوسه على مهارتها 
أن  يتفقون  كثيرين  ان  كما  لعملها،  واتقانها 
في  ج��داً  وجدية  وح��ازم��ة  شديدة  طبيبتهم 

التعامل.
تعود د. أرمانوسه بذاكرتها إلى العام 2000 
حيث التحاقها كطبيبة أسنان بقسم األسنان في 
يكن  لم  ووقتها  مدنية،  برتبة  الطبية  اخلدمات 
هناك كادر طبي عسكري ميارس املهنة، إال أنها 
التحقت بدورة عسكرية عام 2006 لتكون ضمن 
أرمانوسه  النقيب  وتقول  كادر طبي عسكري. 
أي  أواجه  لم  أنني  األمر  في  »املفرح  ذلك:  عن 

«جديتي في العمل 
تضعني في مواقف محرجة أحيانًا!»

اعتراض من أسرتي الرتداء الزي العسكري، بل 
كانوا من املشجعني لدوري كطبيبة أسنان أوالً 
ومن ثّم امرأة عسكرية تخدم وطنها بإخالص«.

وترى د. أرمانوسه أن هذا املوقف اإليجابي 
من أسرتها أّهلها ألن تكون على قدر املسؤولية 
عدم  على  احلرص  مع  وأسرتها،  عملها  جتاه 
التقصير في واجباتها في كال اجلانبني، خاصة 
إذا ما تطل�ّب األمر تواجدها في احلاالت الطارئة 

في أي وقت.
مسؤولياتها  بأن  أرمانوسه  د.  وتعترف 
تكبر  طفلني  لوجود  أكبر،  ستكون  املستقبلية 
العاملة  املرأة  بأن  وترى  مسؤولياتهما،  معهما 
تعتبر من احملاربني وعليها وضع جدول يومي 
ودورها  االجتماعية  حياتها  ملمارسات  مكثف 
كعاملة في أي مجال كان، وإن مت اخللط بينهما 
لدورها  احلق  إعطاء  بعدم  املعاناة  تكمن  هناك 

كربة بيت أو امرأة عاملة.
وتت�ّسم شخصية د. أرمانوسه باجلدية في 

التعامل، وقد الحظ الكثير من حولها هذا التغيير 
منذ التحاقها بالسلك الشرطي، مما انعكس ذلك 
الذي  أفراد أسرتها، األمر  على شخصيتها بني 
وضعها في مواقف اجتماعية محرجة في بعض 

األحيان.
وتقول د. أرمانوسه: »املضحك في هذا االمر 
كان تأثير شخصيتي العسكرية في التعامل مع 
زوجي الذي ال يعرف شيئاً عن احلياة العسكرية 
هذه  عن  سلبية  منطية  صورة  عنده  فتكّونت 
فوق  وجدية  صرامة  كلها  أنها  معتقداً  احلياة 

احلد املعقول«.
مواقف  في  ُوضعت  ما  كثيراً  أنها  وتعترف 
في  عفوية  أصبحت  التي  جلديتها  حرجة 
تقول  كما  ذلك  يعود  ولرمبا  كافة،  تعامالتها 
إلى كثرة املراجعني واملرضى من الرجال الذين 

يتطلب التعامل معهم جدية بالغة.
وحول املواقف الطريفة التي تستوقفها تذكر 
د. أرمانوسه أن هناك من املرضى من يقصدونها 
باالسم بغية عالج أسنانهم أو مراجعتها، وفي 
الغريب  »أجنبية« السمها  بأنها طبيبة  أذهانهم 
على مسامعهم، وعند مقابلتها للمريض يتوّجه 
األجنبية«!!  أرمانوسه  د.  »أري��د  قائالً:  إليها 
لتجيب: »أنا د. أرمانوسه ولكن العربية«، فقصة 
فإن  وللعلم  كثيرة،  مواقف  في  تضعها  اسمها 
اسم )أرمانوسه( هو اسم أرمني مللكة حكمت 

اإلسكندرية في العصور القدمية.

نساء في الميدان

اYEداد: fوا∫ üJ -  ⁄É°S°ويY :ôيQ ≈°ùاT°د 

 …õال Aا�ض من اأ�سرتي لرتداÎاأواجه اأ… اع ⁄

الع�سكر…, بل كانوا من امل�سéعني ›
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المتميزون

منذ التحاقه بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي قبل 
خمس عشر سنة، تنقَّل النقيب إبراهيم عبد الباسط 
البطيح بني العديد من املهام في »إدارة الديوان«، ثم 
وبعدها  واملطارات«،  واملنافذ  األمن  شؤون  »إدارة 
احلالية  مهامه  إلى  العاملني«  أداء  تقييم  »إدارة 
»إدارة  في  امليداني«  األرشيف  »لقسم  كرئيس 

الشؤون الفنية واإلعالم األمني«. 
»اإلنسان  البطيح:  يقول  املسيرة  ه��ذه  وع��ن 
بصمات  يترك  قد  به  يقوم  ال��ذي  عمله  بطبيعة 
واضحة على أدائه داخل املؤسسة التي يعمل بها«. 
متسلحاً  عمله  في  إبراهيم  يطبقه  ما  بالفعل  وهذا 
بااللتزام والنظام، وهما قيمتان يعتبرهما حاسمتني 

في نهج العمل واحلياة معاً.
ز النقيب إبراهيم  ومن خالل سعيه لأفضل، ركَّ
على تعزيز مخزونه العلمي، فتابع دراساته العليا 
»إدارة  مجال  في  املاجستير  نيله  عن  أثمرت  التي 
املوارد البشرية«، فكانت رسالته بعنوان »التوطني 
تناولت  والتي  واخلاص«،  احلكومي  القطاع  في 
املواطنة  الكوادر  تأهيل وتدريب وحتسني  عمليات 
وزي��ادة  الوظيفي  ال��والء  على  وحتفيزها  للعمل 

اإلنتاجية في العمل.
من  التكرمي  شرف  العلمية  جهوده  نالت  وقد 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
عوَّد  الذي  الداخلية  وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس 
املُِجد  مكافأة  على  الشرطة  منتسبي  من  أبناؤه 

> االسم: إبراهيم عبد الباسط البطيح.
> تاريخ امليالد: 1979 .

> احلالة االجتماعية: متزوج ولديه 4 من األبناء.
> املؤهل الدراسي: ماجستير في إدارة املوارد 

البشرية.
كرة  وخاصة  بأنواعها  الرياضة  الهوايات:   <

القدم.

بروفايل

واملخلص واملبدع منهم في عمله، إمياناً من سموه 
يجب  مهم  ذخر  هو  املميز  البشري  العنصر  بأن 

احلفاظ عليه بالتحفيز والتكرمي. 
وعن ذلك التكرمي، يقول النقيب إبراهيم: »كنت 
فخوراً بلقاء سموه وزادتني كلماته املشجعة عزماً 
على بذل املزيد واملثابرة  واإلخالص والتميز أكثر 

في العمل، وتقدمي أفضل ما لديَّ خلدمة وطني«. 
على  غريباً  ليس  االهتمام  »هذا  قائالً:  ويتابع 
سموه احلريص دائماً على توفير كل وسائل الدعم 
للمنتسبني، وتشجيعهم على املضي ُقدماً في حتقيق 
تقدمهم  ومتابعة  والدراسية  الوظيفية  تطلعاتهم 

شخصياً«.
سموه  من  الكرمية  اللفتة  البطيح  ينسى  وال 
صحته،  على  لالطمئنان  هاتفياً  به  اتصل  حينما 
ألمَّ به مرض ُمعٍد خطير، وهو يدرس في  حينما 
املاجستير،  رسالة  الستكمال  املتحدة  الواليات 
ويقول عن ذلك: »لقد كان التصال سموه بي أبلغ 
األثر في نفسي، وال ميكن أن أنسى هذه االلتفاتة 
على  األثر  أبلغ  لها  كان  التي  سموه  من  الرائعة 

نفسي«.
بأن  أبوظبي  شرطة  منتسبي  البطيح  وينصح 
يكونوا مثاالً إيجابياً وصورة حسنة للبذل والعطاء 
على مستوى متطور من املرونة واخلبرة والتجديد 
والتفاني في العمل، ويشير بأنه البد من أن يكون 
ومتعاوناً  ملسؤولياته  ومدركاً  مستوعباً  املوظف 

اYEداد: اأÊÉe اليüJ - »©aÉ°ويô: اأøÁ اÿ£يب

«أطمح لتقديم أفضل ما لديَّ لخدمة وطني»

كفريق  يعملون  ألنهم  العمل،  في  ال��زم��الء  مع 
والتصورات  املقترحات  طرح  عليهم  ويجب  واحد، 

التطويرية لزيادة اإلنتاجية للعمل. 
على  املهنية  مسيرته  خالل  البطيح  وقد حصل 
أوسمة مختلفة منها: »ميدالية اخلدمة املخلصة« في 
عام 2007، وميدالية تقدير في 2012،  وثناء وتقدير 
في  الفعالة  للمشاركة  املتميزة  باألعمال  للُمكرمني 
في  االحت��ادي  الوطني  املجلس  انتخابات  جناح 
2011، والتفوق العلمي في 2011. وكذلك انتسب 
وإدارة  احلكومي  االتصال  منها:  عديدة  ل��دورات 
والتميز  االستراتيجي،  التخطيط  ودبلوم  األزمات، 
في السيطرة على ضغوط العمل والتحكم في الوقت 

وإدارته وغيرها. 

النقيب اإبراهيم البطيح يعتÈ اللتزام والنظام عاملÚ مهمÚ يف النجاì مهنيًا.
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خارج المهنة

تعلّق قلبها ومشاعرها باخلطوط واأللوان، ففي نظرها هي كل ما يلفت انتباهها 
حينما تقرأ جريدة أو مجلة، أو حني جتالس الناس وتستمتع باحلديث، فيخطر 
على بالها فجأة أن تأخذ القلم واأللوان لتخط به على الورق رسماً سريعاً يعبر 
عما يجول في خاطرها بصورة كاريكاتورية ترسم على شفاه األهل واألصدقاء 

االبتسامة والتساؤل.
الفنية واإلعالم  إدارة »الشؤون  التي تعمل في  العجمي  تقول فاطمة محمد 
األمني« في األمانة العامة ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
املبكرة  الكاريكاتوري منذ كانت في صفوف دراستها  الرسم  إنها كانت حتب 
أوقات  في  اجلهد  الكثير من  تعطيها  عندها حيث  املفضلة  الهواية  هذه  وتعتبر 

الفراغ القليلة.
على  حاصلة  أبناء،  ثالثة  ولديها  متزوجة  وهي   1981 مواليد  من  وفاطمة 
الثانوية العامة، التحقت بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في سنة 2008، وتنقَّلت 
بني أقسام إدارة الشؤون الفنية واإلعالم األمني، حيث كانت في فرع اإلذاعة 

ومن ثم نقلت إلى قسم اخلدمات املساندة وحالياً في قسم األرشيف امليداني. 
وتشير فاطمة إلى أن هوايتها األثيرة هذه استمرت معها حتى بعد زواجها، 

فكلما حدث موقف معها عبَّرت به من خالل رسوماتها التي مأت بها ألبوماتها 
املتنوعة، األمر الذي يزيد حياتها بهجة وسرورا ويضفي نوعاً من الطرافة على 
مسار حياتها اليومية وألبنائها الذين منت لديهم هوايتها ونقلتها لهم فأصبحوا 

ُمحبني لهذه الهواية وممارسني لها في الواقع. 
وتقول فاطمة: إن الرسم بالنسبة لها ليس له وقت معني ألنها متى ما رأت 
موقفاً معيناً أو فكرة خطرت على ذهنها أمسكت بقلمها وبدأت بالرسم، لترى 
رسوماتها مع أبنائها وتضحك، وبدأت التعليقات بينها وبني أسرتها، ولكن ليس 
على حساب وقت أسرتها، فهي تعطي كل ذي حق حقه في الواجبات وااللتزامات 

سواء أكانت األسرية منها أم على صعيد العمل واألهل واألصدقاء.
وتطمح فاطمة إلى تطوير أدواتها الفنية في الرسم الكاريكاتوري واالستفادة 
من ذوي اخلبرة، ومن ثّم نشر رسوماتها على نطاق واسع ولرمبا أيضاً حتويل 
هذه الرسومات إلى شخصيات كاريكاتورية ومن ثم إلى مسلسالت كرتونية.
قدراتها  تطوير  في  جانبها  إلى  ويقف  يشجعها  زوجها  أن  فاطمة  وتعترف 
على الرسم، بل إنه يطلب منها دائماً رسم مواقف حياتهما اليومية على شكل 

كاريكاتور تعبّر به عن طرائف حياتهما األُسرية.

»∏Y حممد :ôوي°üJ -  »©aÉالي ÊÉeداد: اأYEا

نْ حولي» «رسومي ُتضفي البهجة على مَ
فاطمة العجمي ت�ضعى اإىل ن�ضر ر�ضومها الكاريكاتورية على  نطاٍق وا�ض™.
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في  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  حتظى 
ما  هذا  كبيرين،  واهتمام  برعاية  اإلم��ارات  دولة 
سلمى  با  أحمد  عبدالله  سطور  بني  قراءته  متت 
)45 عاماً(، الذي القى الكثير من الصعوبات في 
ذوي  فئات  كسائر  منه-  كان  فما  إعاقته،  بداية 
سفينة  في  اإلبحار  إال  اخلاصة-  االحتياجات 
الله عّز وجل  بإرادة  والعزمية، متسل�ّحاً  التحدي 
ذوي  من  أقرانه  من  استمدها  التي  وعزميته 
االحتياجات اخلاصة، معرباً عن سعادته لنيل هذه 

الفئة االهتمام الكبير من ِقبل اجلهات املسؤولة.
مما  ساقه،  في  إعاقة  من  عبدالله  ويعاني 
خطوات  خالل  من  إال  سيره  محدودية  إلى  أدى 
متعّرجة، فكان سبب إعاقته إصابته بشلل أطفال 
ر والداه آنذاك  منذ أن كان عمره سنتني، ولم ُيقصِّ
في أخذه إلى أكثر من طبيب مختّص، ولكن إرادة 
مع  متكيّفاً  بهذا احلال  ليبقى  الله فوق كل شيء 
إعاقته في فترة الطفولة واملراهقة، وإذ يحمد الله 
اختاره  فيما  اخليرة  بأن  متيّقناً  به  ُبلي  ما  على 
الله، ليجد نفسه مندمجاً بني أقرانه األسوياء غير 
مباٍل بإعاقته ليعيش كل مرحلة بتفاصيلها، محاطاً 
برعاية أسرته واهتمامها خاصة وأنه أصغر أخوته 

ويحتاج إلى رعاية خاصة.
ويعمل عبدالله في قسم تأجير اآلليات »بإدارة 

عبداهللا أحمد: ابتسامتي بوابة الدخول إلى قلوب اآلخرين

مجال  في  أبوظبي  بشرطة  والترخيص«  املرور 
في  ويجد  التراخيص،  وإص��دار  البيانات  إدخال 
عمله املتعة والفائدة الحتكاكه بالعديد من العمالء 
الذين يثنون على عمله ويجد بأن االبتسامة هي 
لذا  اآلخرين،  نفوس  إلى  للوصول  الطرق  أقصر 
بها  يبدأ  التي  املهام  أولويات  من  ابتسامته  يضع 

يومه ليضيف إلى عمله روحاً جديدة كل يوم.
الود واالحترام سمتان رئيسيتان بني الرئيس 
لذوي  خاصة  املناسبة  البيئة  وتوفير  واملرؤوس، 
االحتياجات اخلاصة من أهم األولويات ألداء املهام 
الوظيفية على أكمل وجه، وهذا ما توف�ّر لعبدالله 
إلى جانب زرع  العمل،  من زمالئه ورؤسائه في 
الثقة في نفسه واجلد واإلخالص في العمل، مؤمناً 
كبيراً  تلعب دوراً  احلياة وتغيّراتها  بأن متطلبات 
في تغيير املالمح الشخصية للفرد، مما يضعه في 

قائمة املسؤولية عن مجتمع بأكمله.
قّدمته  ال��ذي  الكبير  ال��دور  عبدالله  يغفل  وال 
»مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل املعاقني«، 
العمل  وإيجاد فرص  تأهيلهم وظيفياً  متث�ّلت في 
سمو  الفريق  جهود  مثّمناً  حلاالتهم،  املناسبة 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زاي��د  بن  سيف  الشيخ 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، في إبراز دور هذه 
الدور  على  مؤكداً  املجتمع،  في  وفاعليتها  الفئة 

املراكز في فهم نفسيات ذوي  لعبته  الذي  الكبير 
االحتياجات اخلاصة، ومحاولة تخفيف آالمهم من 
خالل إشراكهم في برامجها، إضافة إلى الدورات 
وصقل  دوري،  بشكل  تطرحها  التي  املتخصصة 
بعض املهارات التي يتقنونها وإظهارها من خالل 
من  جزءاً  لتكون  منها،  تخرجهم  بعد  أو  املراكز 

عملهم.
من  عبدالله  كان  العمل،  في  انخراطه  وقبل 
الداخلية،  وزارة  ملراكز  األول��ى  الدفعة  خريجي 
أساسيات  في  املعرفة  مجال  له  فتحت  والتي 
املجال  إلى  الدخول  بوابة  وكانت  اآللي،  احلاسب 
منذ تسع سنوات،  به حالياً  يعمل  الذي  الوظيفي 
لتتوفر له احلياة الكرمية والعيش الكرمي ألسرته 

املكّونة من زوجة وأربعة أطفال.
من  لذاته  ش��يء  حتقيق  إل��ى  الله  عبد  يطمح 
يأمل  التي  املستقبلية  املشاريع  ومن  عمله،  خالل 
حتقيقها  إكمال دراسته، حيث أن عبد الله حاصل 
بني  العالجية  رحالته  ولكن  العامة  الثانوية  على 
فترة وأخرى حالت دون إكمال مشواره الدراسي، 
مؤمناً بأنه ليس هناك حد أو عمر معنّي لنيل العلم، 
ومؤكداً أن السن ال يعيب أي شخص طموح يسعى 
شعار  وواضعاً  متقدمة،  علمية  درجات  نيل  إلى 

»اطلبوا العلم من املهد إلى اللحد« نصب عينيه.

اYEداد: fوا∫ üJ -   ⁄É°S°ويY :ôيù°≈ اليمÉح«
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يتذكر معجبو أسلوبها في معاجلة األزمة املالية 
مواجهتها مع رئيس بنك »باركليز بوب دياموند« 
في »املنتدى االقتصادي العاملي« في العام 2011، 
ويعتبرون ذلك مثاالً على بديهتها السريعة وسالطة 
بيئة  املالية على خلق  لسانها، فعندما شكر وزراء 
اقتصادية أفضل، ردت الغارد عليه قائلة: »الطريقة 
األفضل للقطاع البنكي لقول »ُشكراً لكم«، هي أن 
تكون لديكم بالفعل شؤون متويل جيدة لالقتصاد 
رؤوس  وتعزيز  قائمة،  منطقية  تعويض  وأنظمة 
على  مريب  صمت  خيَّم  عندها  بنوككم«،  أم��وال 
دّوى  بينما  يقول  م��اذا  يعرف  ولم  »دياموند«، 

التصفيق لها في القاعة.
األولى  واملرأة  الفرنسية  الغارد  كريستني  إنها 
التي تتولى منصب رئيس واحد من اعتى املؤسسات 

املالية في العالم.. البنك الدولي.
في  اللويت  أودي��ت  مادلني  كريستني  ول��دت 
وكانت   ،1956 عام  السنة  رأس  يوم  في  باريس 
مع  ونشأت  محافظة،  كاثوليكية  أسرة  أوالد  أكبر 
في  ولكن صارمة  محبة  بيئة  في  الثالثة  أشقائها 
الوقت نفسه، حيث كان هناك تشّدد في قيم التعليم 
قواعد  الى  إضافة  واالستقالل،  والسلوك  والثقافة 
النحو السليم وأهمية عدم وضع املرفقني على مائدة 
ماكينة  على  الفساتني  تخيط  أُمها  كانت  الطعام. 
األسبوع  نهاية  عطلة  وفي  األمسيات  في  اخلياطة 

كانوا يذهبون لأوبرا.
كانت الغارد عضواً في فريق السباحة املتزامنة 
في  »البرونزية«  بامليدالية  وف��ازت  الفرنسي، 
كيف  علّمها  االنضباط  وهذا  الوطنية،  البطوالت 
تؤدي أفضل ما عندها كفرد أثناء العمل مع فريق، 
كما قالت مرة. وألن أبويها روبير ونيكول اللويت 
سيطرة  املستغرب  من  فليس  لغات،  مدرسي  كانا 
مرحلة  في  الغ��ارد  على  اللغوي  التفوق  فكرة 
عن  فضالً  واليونانية،  الالتينية  فتعلمت  الطفولة، 
رجال  اليوم  تنصح  وهي  واإلسبانية،  اإلجنليزية 
األعمال الشباب بتعلّم اإلجنليزية أوالً ثم »الصينية 

بعد ذلك«.
»لغة  الفرنسيون  يسميها  ملا  الغ��ارد  إتقان 
يعبر  ما  وغالباً  شائبة،  يشوبه  ال  شكسبير« 
بإتقانها  إعجابهم  عن  يلتقونها  الذين  الصحفيون 
حينما  البريطانية،  باللكنة  باإلجنليزية  احلديث 
ل�»بي بي سي« وباللكنة األمريكية حينما  تتحدث 

امرأة تَتَحكم باقتصاد العالم
≈°Sوe يRوa :دادYEا

تتحدث مع »سي إن إن« مثالً.
توفي أبوها حينما كانت في السابعة عشرة من 
عمرها، وفي العام التالي، حينما حازت على شهادة 
كمتدربة  »واشنطن«  إلى  الغارد  ذهبت  البكالوريا 
سياسية في الكابيتول هيل )الكوجنرس(. فأميركا 
غيَّرت حياتها كما تقول، إال أنها عادت إلى باريس 
بعد  ولكن  احلقوق،  في  درجتها  على  لتحصل 
تخّرجها بقليل رجعت للواليات املتحدة للعمل في 
أند مكينزي«، حيث  »بيكر  الدولية  شركة احملاماة 
وفي  الرضع«.  لأطفال  »محامية  تقول  كما  بدأت 
1999 أصبحت أول امرأة تترأس الشركة التي تتخذ 

من »شيكاغو« مقراً لها.
أول  لتقلِّد   2005 إلى فرنسا في  ولدى عودتها 
مواطني  انشغال  من  لها صدمت  منصب حكومي 
بلدها بعطالت نهاية األسبوع واإلجازات والعطالت 
تسلّمها  من  فقط  ساعة   48 وخ��الل  الرسمية، 
أن  أعلنت  أن  بعد  توبيخ  على  حصلت  لوظيفتها 
قوانني العمل الفرنسية معقدة وعبء على االقتصاد 
توليها  على  شهرين  وبعد  إصالحها.  واقترحت 
وزارة الزراعة في 2007 عيّنت وزيرة للمالية، وهو 
رئيساً  اختيارها  مت  أن  إلى  عليه  حافظت  منصب 

للبنك الدولي  في 2011.
اخلاصة،  الغارد  حياة  عن  قليلة  معلومات  ثمة 
وهو أمر معتاد في احلياة الرسمية الفرنسية، فقد 
هما:  اثنان  ولدان  ولديها  مرتني  وطلقت  تزوجت 
مع  يشاع  كما  تعيش  وهي  وتوماس  بيير-هنري 
رجل األعمال الفرنسي زافيير جيوكانتي. ووصفت 
مرة التعامل مع الوظيفة وتربية األوالد بأنه عمل 

وهي  اليدين  في  كرات  بعدة  البهلوان  لعب  يشبه 
تطهو  العاملية  املالية  االجتماعات  تترأس  ال  عندما 
وتصنع املربى وتشذب األزهار في حديقة منزلها 

الريفي في نورماندي.
أنيقة  مفصلة  بدالت  الغارد  ترتدي  ما  ودائماً 
للغاية وهي تفضل ماركة »شانيل«، وتختار املالبس 
التي تالئم أسلوب حياتها في العمل لساعات طوال 
والسفر كثيراً والتنقل من طائرة الى طائرة، حيث 
أربعاً  السلم  تسلُّق  عليك  يتعني  حينما  إنه  تقول: 
أربعاً ألنك تأخرت عن اجتماع، فليس من املعقول 
أن تكون مرتدياً فستاناً براقاً يحتاج للكي أو حذاء 

بكعٍب عال.
املرأة،  حلقوق  قوياً  نصيراً  تعتبر  أنها  ورغم 
أن حتديد احلصص حل يستمر  تعتقد  أنها ال  إال 
طويالً، وعلى الصعيد الشخصي، فهي تفضل دائماً 
كما تقول املرأة على الرجل إذا كانت لديها القدرة 

نفسها على القيام بالوظيفة.
املناصب  في  النساء  وجود  »إن  أيضاً:  وتقول 
عليها  تهيمن  بيئات  لتجنُّب  ضروري،  أمر  العالية 
التباهي  إلى  الرجال  »اجلندر«، حيث مييل  مسألة 
التي  باملرأة  مقارنة  الشعر على صدورهم  بغزارة 
أن  يجب  »ال  أيضاً:  وتقول  جانبهم!«،  إلى  جتلس 
في  الالزم  من  أكثر  »تستوسترون«  هناك  يكون 

غرفة واحدة«.
وفي العام 2009 حصلت كريستني الغارد على 
تنشرها  التي  القائمة  في  عشرة  السابعة  املرتبة 
مجلة »فوربس« عن أكثر السيدات تأثيراً، واملرتبة 
»وول  جريدة  تنشرها  التي  القائمة  في  اخلامسة 
سيدات  أفضل  عن   » أوروب��ا  جورنال  ستريت 
األعمال األوروبيات، كما أصبحت إحدى أهم 100 
مجلة  تصنيف  العالم حسب  في  قيادية  شخصية 
»تامي«. أما جريدة »فاينانشال تاميز« فقد منحتها 

لقب »وزير املالية األوروبي« لعام 2009.
الشرف  جوقة  »وس��ام  على  حاصلة  والغ��ارد 
الفرنسية  احلكومة  من  »فارس«  مبرتبة  الوطني« 

في يوليو 2000.
النقد  لصندوق  رئيسة  منصب  الغارد  وتتولى 
الدولي منذ 5  يوليو 2011، والذي تأسس في العام 
1944، وهو منصب تتواله امرأة للمرة األولى، في 
تاريخ هذه املؤسسة الدولية التي انبثقت بعد احلرب 

العاملية الثانية.

عندما ل تÎاأ�ض 

الجتماعات املالية

العاملية تطهو وت�سنع 

املربى وت�سÜò الأgRار
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ف�شائح

لالقتصاد  وزيرة  كانت  عندما  الغارد  تعرَّضت 
إلى  الدولي«  النقد  »صندوق  لرئاسة  ومرشحة 
ضغوط قضائية عندما فتح القضاء الفرنسي حتقيقاً 
متهيدياً عن »استغالل السلطات االجتماعية« وجهت 
قضية  في  إدارتها  حتت  يعمالن  كانا  لشخصني 
تعود  والتي  تابي،  بيرنار  الفرنسي  األعمال  رجل 
في  التواطؤ  خلفية  على   2008 العام  إلى  أحداثها 
عملية احتيال واختالس للمال العام، وقرر القضاء 
الفرنسي فتح حتقيق بحق الغارد بسبب قرارات 
وهيئة  تابي  بني  اخل��الف  تسوية  إب��ان  اتخذتها 
حكومية تتولى إدارة أموال بنك »كريدي ليونيه«، 

الذي أنقذته الدولة من اإلفالس في التسعينات.
وأكدت الغارد حينها أنها مطمئنة، سواء قررت 
احملكمة مواصلة التحقيقات أم لم تواصل، وأوضحت 
قالت  بأن موكلتها الغارد  إيف روبيكي  محاميتها 
لها: إن ذلك سيكون مفيداً للرأي العام، إضافة إلى 
ما قيل أو ُكتب حتى من الناحية القانونية، وبذلك 
أدق  إلى  أدنى شكوك، وسنتطرق  هناك  يكون  لن 
املسائل، وهي تعتبر ذلك أمراً مرضياً للغاية. وأنتم 

تعلمون أن هذه النزاهة موجودة من األصل.
الغارد  أن  حينها  الفرنسي،  القضاء  واعتبر 
الغارد،  نفته  ما  وهو  سلطاتها،  استخدام  أساءت 
عندما تولت إدارة األصول املشبوهة لبنك »كريدي 
ليونيه«، وقضية بيع مجموعة »أديداس« التي كان 
ميلكها »تابي«، والتي اختارت فيها »الغارد« اللجوء 
عامة،  قضائية  هيئة  إلى  وليس  حتكيم  هيئة  إلى 
»تابي«،  إلى  تعويض  بدفع  حينها  الهيئة  وقضت 
إلنهاء  العام،  املال  من  يورو  مليون  مبائتي  ُق��دِّر 

خالفه مع البنك.
وعندما اطلعت محكمة اجلمهورية على القضية، 
وهي الوحيدة املخولة في فرنسا محاكمة الوزراء 
على أفعال ارتكبت خالل توليهم مناصبهم، قررت 
إرجاء قرارها بفتح حتقيق مع  الغارد  وقد أراحت 

بالها من هذه القضية إلى حني.
الدولي«  النقد  »صندوق  رئاسة  تسلَّمها  وبعد 
وصفت كريستني الغارد الوضع احلالي لالقتصاد 
العاملي بأنه يشهد تفاوتاً كبيراً بني أداء اقتصادات 
الدول الغنية وبني أداء اقتصادات الدول الصاعدة 
االقتصاد  لنمو  األس��اس  احمل��رك  أصبحت  التي 

العاملي.
ترحيب  تكن موضع  لم  توجهات الغارد  ولكن 
على كل دول العالم، إذ ظهر استياء يوناني منها، 
اليوناني  االشتراكي  احلزب  زعيم  اعتبر  عندما 
افانغيلوس فينيزيلوس، أن الغارد »أهانت اليونانيني 

عندما طلبت منهم دفع ضرائبهم«. 
»بدء  اليونانيني  على  أن  أعلنت  الغارد  وكانت 
وأكدت  ضرائبهم«،  لدفع  بينهم  ما  في  التعاون 
من  أفريقيا  أطفال  مصير  على  أكثر  »قلقة  أنها 

اليونانيني«.
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الكلمة و الظل

املنجز  من  يخلو  العربي  الثقافي  املشهد  يكاد 
ما  وهو  العربي،  للطفل  واجليد  احلقيقي  األدبي 
يدعو إلى احليرة والتساؤل. من هنا، قامت »999« 
حول  واملهتمني  األدباء  من  عدد  آراء  باستقصاء 
أسباب هذه الالمباالة وهذا االسترخاء في تناول 

ومعاجلة جنس أدبي بالغ األهمية.

‚يÑة �لرaاYي 

)قا�شة(: فج�ة كبية

الطفل  بأدب  االهتمام  إن شمس  القول  ميكننا 
بدأت اليوم بالسطوع أخيراً، بعد أن طال انتظارها 
وبرز  الزمن،  من  طويلة  عقود  أو  سنوات  خالل 
التي  األدبية  املهرجانات  خالل  من  االهتمام  هذا 
خصصت  التي  واملسابقات  الطفل،  بأدب  حتتفي 
جزءاً كبيراً من ميزانياتها للطفل، دعماً وتشجيعاً 
للمهتمني والُكتَّاب واملتخصصني في املجال نفسه.

اليوم،  مطروح  هو  مبا  القبول  يعني  ال  وهذا 
بل نطلب املزيد في الولوج إلى عالم الطفل، الذي 
يحتاج منا إلى متابعة حثيثة للنهوض به، خاصة 
التنشئة  أبنائنا  لتنشئة  كبيرة  أهمية  ميثل  وأنه 
التي  الناضجة  بالثقافة  السليمة وصقل خبراتهم 

تؤسس لبناء جيٍل واٍع بقيمه وهويته ووطنه.
اخلاصة  جتربتي  املقام  هذا  في  وحتضرني 
بالطفل واملعنونة ب�»حامد وحمدة في بيت اجلدة«، 
أعتبرها  والتي  وهي مجموعة قصصية مصورة، 
الطفل، رأيت من خاللها  أعمالي في أدب  باكورة 
لكنه  جداً،  وجميل  ممتع  شيء  للطفل  الكتابة  أن 
في الوقت ذاته ليست باألمر السهل، فأنت عندما 
تشرع في الكتابة للطفل، البد لك من التماهي مع 
عامله اجلميل حتى تستطيع إقناعه بالقيم واألفكار 
عن  غاب  رمبا  األمر  كتاباتك.وهذا  حتملها  التي 
الكتابة  استسهلوا  الذين  الُكتَّاب  من  الكثيرين 
اللغوية،  قواهم  عليه  ميارسون  للطفل،وأخذوا 
فضاعوا وضيعوا.كما أن بعض الكتَّاب تعالوا على 
الطفل واتهموه بعدم استيعابه للكتابة اإلبداعية إال 

إذا ما طغت عليها الصورة أو حلَّت محلها.
بني  كبيرة  فجوة  أحدثت  اآلراء  هذه  ولأسف 
ما هو مطروح من كتب عربية جتدها في مختلف 
معارض الكتب وبني ما هو مطروح من كتب أطفال 
اهتمام  استرعت  األخيرة  هذه  إن  حيث  أجنبية، 
األطفال ملا فيها من جتديد وأفكار ورؤى، حتترم 

أدب الطفل..أي أزمة؟
ÊÉëلد ال¶نÉN :≥قي–

قضية  نطرح  وهنا  طفولته.  وتقدر  الطفل  عقل 
القراءة التي نعاني منها في الوطن العربي بعمومه، 
كباراً وصغاراً. فاملفترض منا كأفراد ومؤسسات 
حتى  الطفل  نفوس  في  القراءة  ثقافة  نزرع  أن 

نؤسس ملجتمٍع عربي يقرأ. 

اأن�ر اÿطيب 

) اأديب وروائي(: اأRمة ن�ش��¢  

قصصية  ن��ص��وص  أزم���ة  ب��وج��ود  نعترف 
السبب  أن  ونعترف  للطفل،  وشعرية  ومسرحية 
يكمن في صعوبة الكتابة للطفل، أو باألحرى سوء 
فهم أدب الطفل، إذ ميارس الكتاب إما أبوية سلطوية 
مبعنى،  الطفل،  بعقلية  استخفافاً  وإما  معرفية، 
ميارس معظم الكتاب دور املوجه وامللقن واملربي 
للطفل فيكتب له بشكل مباشر أقرب إلى اإلمالء 
الُكتَّاب أيضاً يستخفون بعقلية  واألوامر، ومعظم 
ينبهر باحليوانات والطيور،  أنه  الطفل ويعتقدون 
وفي  النصوص.  وفي  املسرح  على  فيجسدونها 
اللغة  في  تختلف سوى  ال  للطفل  الكتابة  الواقع، 
واألسلوب، فالقيم ذاتها التي يجب أن يتحلّى بها 
الطفل يجب أن يتحلَّى بها الكبير، نعترف بكل هذا، 
ولكن، على اجلانب اآلخر، املسؤولون عن املؤسسة 
الثقافية، ودور النشر والفرق املسرحية، والبرامج 
التلفزيونية املوجهة للطفل، يجب أن يعترفوا أنهم 
بعد،  الطفل  غور  يسبروا  ولم  بسطحية،  يعملون 
وأشبعوه قصصاً مترجمة ال متت لبيئته وثقافته 

وعامله وأسماء البشر بصلة. 
عن  تبتعد  أن  يجب  للطفل  الكتابة  أن  أعتقد 
البطوالت  عن  الدائم  واحلديث  والتلقني  املباشرة 
التي  املتعة  تقدمي  إلى  وتتجه  فج،  بشكل  والقيم 

تتضمن الفكرة والشخصية، الطفل يجب أن يتخيل 
بشكل  له  نرسمها  أن  يجب  ولهذا  الشخصية، 
فال  بها،  يفكر  التي  اللغة  من  قريبة  وبلغة  شيق، 
نكتب للطفل بلغة الكبار وعقليتهم، بل بلغة الطفل 
وعقليته، التي يجب أن نعترف أنها ليست بسيطة 

كما يتخيلون.
يرفضون  الذين  الُكتَّاب،  أن  هو  الثاني  األمر 
التعامل مع تقنيات العصر، ال يستطيعون التواصل 
مع طفل هذا العصر، ألنه طفل التقنيات املتطورة، 
ولهذا، ال بد من استخدام مفردات هذه التقنية، وما 
يستخدمه في يومه، ال نحمله على جناح فراشة، 

ونحط به في بحيرة املردة.
ومبا أن الكتابات قليلة بل ونادرة، فإن الطفل 
العربي يتوجه إلى القراءة باللغة األجنبية، هذا إذا 
كان لدينا طفل قارئ فهو منهمك بالتقنيات احلديثة، 
وشبكات املعلومات، ولهذا، حني نكتب له يجب أن 
نفهم عامله بشكٍل جيد، إضافة إلى أن الكاتب عندما 
يكتب للطفل يجب أن يتقمَّص عقلية الطفل ووعيه، 

ويكتب له بأسلوب سلس ودون تعقيد. 
وزارات  دور  هو  ما  اس��أل:  أن  أريد  وأخيراً، 
الطفل، وهل  ثقافة  في موضوع  والتعليم  التربية 
هناك  وهل  القراءة،  لتشجيع  استراتيجيات  لديها 
حصة للقراءة احلرة والنقاش، وهل املدرس يقرأ، 
فعال،  يحدث  هذا  كان  إذا  للطفل؟  ثقافته  وينقل 

فنحن بخير، ولكن أشك في ذلك. 

يëي≈ البطا•

 )كاتب و�شاعر(: اأدÜ هام�شي

ينظر الكثيرون في عاملنا العربي، إلى أدب الطفل 
على أنه أدب ثانوي أو هامشي وال قيمة حقيقية 

يحيى البطاط جنيبة الرفاعيحسن النجارأنور اخلطيب
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له في دنيا اآلداب والفنون، كما يستسهل آخرون 
إنتاج هذا األدب، وينظرون إلى من ميارس الكتابة 
األدبية  قيمته  من  حتط  نظرة  لأطفال  األدبية 
ال حتتاج  لأطفال  الكتابة  أن  باعتبار  واإلبداعية، 
اللغة  في  عالية،  ومستويات  كثيرة  مهارات  إلى 
والتقنيات اإلبداعية.. وهاتان النظريتان قاصرتان 
وغير واقعيتني، فالكتابة لأطفال من أصعب مهام 
ونظرة  جامحاً،  خياالً  تتطلب  فهي  املبدع،  الكاتب 
تداولها،  ومستويات  اللغة  الستخدامات  طفولية 
عالياً مبدارك الطفل، فالطفل يتمتع بخيال  ووعياً 
األشياء  دنيا  في  التحليق  على  ق��ادر  خصب 

واألفكار، بطريقة ينبهر بها الكبار.
االستسهال،  أي  املفهومني،  ه��ذي��ن  وب��ني 
املتعامل مع  يعاني منها  التي  والصعوبات اجلمة 
وحالف  الضحايا،  من  الكثير  سقط  الطفل،  أدب 
الفشل الكثير من احملاوالت التي سعت إلى التعامل 
سيتعامل  كاتب  أي  أن  أرى  لذا  أدبياً،  الطفل  مع 
مع صناعة أدب األطفال سيضع نفسه على احملك 
إبداعياً وفنياً، ورمبا سيكشف قصوراً فادحاً في 
مخيلته.. أدب األطفال واحد من أكثر اآلداب مشقة 
وصعوبة.  إن معظم ما اطلعت عليه في هذا املجال 
ال يحقق طموحي الشخصي في أن أرى أدباً خاصاً 
جيل  بناء  في  مجتمعاتنا  طموح  يلبي  باألطفال 
بنجاح.  العصر  معطيات  مع  يتعامل  أن  يستطيع 
إلى  يلجأون  واألمهات  اآلباء  من  الكثير  نرى  لذا 

االستعانة بأدب الطفل الصادر باللغات األجنبية.
اجتاهات واضحة ألدب  لدينا  توجد  ولأسف ال 
الطفل، كل احملاوالت التي اطلعت عليها يغلب عليها 
الطابع التجاري والنفعي، وال أظن أن أدب األطفال في 
الوطن العربي ستقوم له قائمة ما لم تتبناه مؤسسات 

كبرى قادرة على استقطاب الطاقات اخلالّقة لكتَّاب 
ومبدعني عرب كبار، يتم استثمار طاقاتهم اإلبداعية 

لترسيخ أسس صحيحة ألدب الطفل.

ح�شن النجار

 )�شاعر(: م�ش�ؤولية م�شرتكة

حينما سيدركون أهمية القراءة عند الطفل في 
بأدب  اهتمامهم  سيزيد  إبداعه  وتنمية  تنشئته 
الطفل، فقلة اإلدراك بأهمية أدب الطفل هي السبب 

في عدم االهتمام الكبير هذا. 
هذا  وقتنا  في  الطفل  أدب  من  متيز  ما  وأكثر 
أغاني األطفال، وظهور قنوات فضائية متخصصة، 
وكانت هذه الوسيلة أكثر سهولًة وجذباً لأطفال .

الكبير من كتب  العدد  أرى  الكتب، فال  أما عن 
األطفال  من  يهتم  من  قلة  املقابل  وفي  األطفال، 
بشراء هذه الكتب، لكن جزءاً كبيراً من املسؤولية 
لهذه  باالً  يلقون  ال  حيث  اآلب��اء  عاتق  على  يقع 
املسؤولية  من  املدرسة جزء  على  وأيضاً  األمور، 
حيث ال توجد حصص متخصصة لزيارة املكتبة 
املدرسية لتحفيزهم على القراءة أو أن تكون هناك 
وتنمية  لهم  األطفال  قصص  حلكاية  حصص 

مهارات القراءة والتفكير لديهم.
األطفال  واق��ع  مع  يعيش  أن  الكاتب  على  إن 
ويعرف طريقة تفكيرهم وما يجذبهم لكتاباته، وأال 
تكون من أجل املتعة فقط، بل ال بد من غرس القيم 

واملبادئ الدينية والوطنية واإلنسانية.

 �شيخة املطيي 

)�شاعرة(: وجبة فكرية

وبوادر  الطفل  بأدب  فردية  اهتمامات  هناك 

الثقافية،  واجلهات  املؤسسات  بعض  لدى  اهتمام 
ألنه  واضح  بشكل  يظهر  ال  االهتمام  هذا  ولكن 
بحاجة إلى أن يكون عمالً واضح الرؤية واألهداف 
أن هناك في بعض اجلهات جماعة  واآللية، فكما 
جماعة  هناك  تكون  ال  لَِم  للنثر،  وجماعة  للشعر 
ألدب األطفال، خصوصاً وأن لدينا بعض النماذج 
املتميزة من كتاب هذا األدب ومن أشهرهم أسماء 

الزرعوني وعائشة الشيخ.
أن ميلك  للكاتب  ينبغي  إنه ال  دائما  أقول  وأنا 
جلذب  امللونة  الصور  وبعض  واألسلوب  الفكرة 
التربويني  يستشير  أن  عليه  بل  فقط،  الطفل 
يقدم  أنه  ينسى  وال  النفس،  علم  في  واملختصني 
ال  لكي  جاهداً  يعمل  وأن  للطفل،  فكرية  وجبة 
أن  يحاول  وأن  الهضم،  التخمة وسوء  له  تسبب 
جلوسه  خالل  من  الطفل  عالم  من  قريباً  يكون 
مستويات  ومعرفة  لهم  واستماعه  األطفال  مع 

تفكيرهم واحتياجاتهم.
األولى:  قضيتني،  أمام  هنا  نحن  احلقيقة،  في 
ما  هل  والثانية:  العربي؟  الطفل  يقرأ  ماذا  هي 
العربي يقرأ؟ وهذان حتديان كبيران  الطفل  يزال 
أمام كتاب أدب الطفل، فال بد للكاتب أن يعرف ما 
يناسب البيئة العربية التي ينتمي إليها هذا القارئ 
األساليب  كل  على  االطالع  يحاول  وأن  الصغير، 
للطفل  املناسب  الفكر  تقدمي  طرق  في  احلديثة 

بشكل يتقبله وُيقبل عليه. 
ولعل الُكتَّاب األجانب قد انتبهوا لهذه القضية، 
فال جتد الكاتب فقط هو من وضع هذه الكتب، بل 
من  أكثر  في  اخلبرات  من  بالكثير  استعان  جتده 
مجال ليكون كتابه أداة من أدوات بناء هذا الطفل 

في املجال اإلبداعي والتربوي والنفسي. 
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الكلمة و الظل

العريقة  مكتباتها  من  العديد  في  مصر  تضم 
مصاحف نادرة جند أكبرها في قاعه القرآن الكرمي 
آالف مصحف.  على خمسة  الكتب، وتشتمل  بدار 
ويوجد في املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية 
املكتبات  عن  فضالً  مصحف،   700 إلى   600 من 
اخلاصه مثل: »مكتبة أحمد طلعت باشا« و»مكتبة 
مصحفاً   »33« وبها  فاضل«،  باشا  مصطفى 
ومكتبة  آغا« »189« مصحفاً  باشا  و»مكتبة خليل 
»قولة«، التي أسسها محمد على باشا وبها »34« 
زكي  أحمد  تخص  التي  »زكية«،  ومكتبة  مصحفاً 

باشا وبها مصحفان نادران. 
األصلية  النسخ  ح  تصفُّ بالطبع  الصعب  من 
لهذه املصاحف أو مالمستها حتى التتلف، وهناك 
بطاقات  عن  عبارة  األول:  للمصاحف،  شكالن 
األقراص  في  ويتمثل  إلكتروني  والثاني:  مصغرة 

املدمجة، وتعرض من خالل الكمبيوتر. 
فدار الكتب حتتوي على مجموعات قيمة ونادرة 

مصاحف نادرة

 IôgÉحممد - الق ËQ  :دادYEا

‹موعة نادرة 

من امل�ضاحف املîطوطة يف 

م�ضر ترج™ لعهود تلفة.

من املصاحف املخطوطة، وتتميز في مجملها بجودة 
اخلط والنقوش البديعة احملالة بالذهب والالزورد، 
نسخة  أندرها  ومن  مختلفة  لعصور  ترجع  وهي 
مكتوبة على رق غزال بخط كوفي في القرن الثاني 
الهجري، وهناك مصحف صغير احلجم كتب باخلط 
الكوفي على رق غزال مشكل بالنقط احلمراء مغلف 
بجلد منقوش، ويرجع للقرن الثاني الهجري، إضافة 
إلى نسختني آخريني، األولى لم تكتمل ومحالة مباء 
الذهب، ولعلها تعود للقرن الثاني أو الثالث الهجري، 
من  بقلم  ومكتوبة  جيدة  بحالة  الثانية  والنسخة 

الريحان، وتعود للقرن الثامن عشر.
الكبير  احلجم  ذات  املصاحف  من  نسخ  وهناك 
ترجمة  األس��ط��ر  وب��ني  الثلث  بخط  منسوخة 

بالفارسية، وتتكون من سبعة مجلدات. 
ومن املصاحف الكبيرة أيضاً مصحف معروف 
سيف  بن  محمد  الناصر  امللك  »مصحف  باسم 
الدين قالوون«، وهو مكتوب مباء الذهب ومشعر 

باملداد األسود بخط أحمد يوسف تركي وكتب سنة 
1243هجرياً بقلم الريحاني. 

الكتب«  »ب��دار  املوجودة  املصاحف  أندر  ومن 
املصحف تلك املنسوبة إلى أمير املؤمنني عثمان بن 
عفان رضي الله عنه، وانتقل إلى »دار الكتب« من 
مسجد عمرو بن العاص، وهو املصحف الذي كان 



بني يدي سيدنا عثمان يوم استشهاده، وكان أصله 
»بطرسبرج« عاصمة  إلى  نقل  ثم  في »سمرقند«، 
وهو  »تركستان«،  إلى  نقل  ثم  القيصرية،  روسيا 
خمسون  منه  وطبع  »طشقند«،  في  اآلن  يوجد 
ومت  حالياً  القاهرة  في  املوجودة  والنسخة  نسخه 
الناصر  عبد  جمال  الراحل  الرئيس  إلى  إهداؤها 
في منتصف الستينيات. وهناك مصحف السلطان 
وهو  »اجلراكسة«،  ملوك  من  الثامن«  »برسباي 
من  يتكون  الذي  القاعة  كل مصاحف  بني  الوحيد 
مجلدين يبلغ طول الصفحه فيها »70« سم ومضت 

على كتابته 950 عاماً. 
الكتب«  »دار  في  مصحفان  قايتباي  وللسلطان 
ومكتوب  وال���الزوردي  بالذهب  محلي  أحدهما 
الصور محالة  الصورة، وفواحت  رائع  بخط نسخ 
جنوم  من  مستوحاة  وأخ��رى  نباتية  بزخارف 
حجمه ضعف  فيبلغ  الثاني  املصحف  أما  السماء. 
وهو  الدولة،  رجال  كبار  أحد  وكتبه  األول،  حجم 
املصاحف  أجمل  ومن  بك.  السيقي  جالشم  األمير 
وأروعها في فن الزخرفة تلك التي تنتمي للعصر 
بن  محمد  السلطان  مصحف  فمنها  اململوكي، 
قالوون املكتوب مباء الذهب بخط الثلث ومضبوط 
ذلك  ورغم  هجرية   764 عام  في  بالكامل  الشكل 
تبدو صفحاته بسيطه ورقيقه وكتب هذا املصحف 
خصيصاً لكي يوضع في مسجد القلعة الذي بناه 
السلطان محمد بن قالوون وظل به حتى نقل إلى 

»دار الكتب«. 
السلطان  مصحف  أيضاً  املصاحف  أجمل  ومن 
الرحمن  عبد  الشهير  اخلطاط  انتهى  الذي  برقوق 
الصائغ من كتابته في عام 801 هجرية ومكتوب 
عليه  وتطغى  بالذهب،  ومنقوش  الثلث  بخط 
األلوان الزاهية مثل: األزرق والالزوردي واألحمر 
البياض  من  أل��وان  املساحات  وتتخلل  الياقوتي، 
فتتكون  الزخارف  أما  وجماالً،  عمقاً  عليه  لتضفي 
أول  تغطي  نباتية  وأوراق  هندسية  وح��دات  من 
صفحة وهي سورة الفاحتة والثانية، وهي التي بها 

بداية سورة البقرة. 

وهناك مصحف آخر البنه، ويحيط بالصفحتني 
والصفحات  الذهب  من  إطار  والثانية  األولى، 
داخل  موجوده  الصور  وفواحت  اللون  وردية 
مستطيل تتخلله أشكال دائرية. وهناك مصاحف 
مبتورة وبها أجزاء كبيره منزوعة منها نسخة 
469 هجرية،  تبدأ من سورة »الصافات« سنة 
إنه  آخرها  في  مكتوب  من نسخة  وهناك جزء 
أبي على محمد بن مقلة، وذلك في سنة  بخط 
308 هجرية، وهو محلي بالذهب ومصحف ثان 
عبارة عن النصف األول من القرآن مكتوب بخط 
ن إنه بخط  كوفي على رق غزال وفي آخره دوُّ
اإلمام جعفر الصادق، وهناك نسخة كاملة بخط 
عادي مكتوب في نهايتها »عمل هذا أبو احلسن 
بن أبي طالب« عام 119 هجرياً، وتوجد نسخة 
بخط كوفي على رق غزال غير منقوطة، وغير 
مدون بها اسماء السور، وذلك عادة الرسم في 
النسخة من جامع  صدر اإلسالم وجاءت هذه 
كتبها  الذي  الكتب  دار  إلى  العاص  بن  عمرو 
هو أبو سعيد احلسن البصري عام 77هجرية، 
وهناك مصحف مكتوب في أوائل القرن الثالث 
على  الكوفي  باخلط  الغزال  رق  على  الهجري 
تنقيط  بطريقة  أي  الدؤلي،  األسود  أبي  طريقة 
احلروف. وهناك مجموعة أخرى من املصاحف 
مجهولة التواريخ وإن كانت تنتمي إلى القرنني 

االول والثاني الهجريني. 
ويتولى احلفاظ على هذه املصاحف وترميمها 
60 مرمماً »بدار الكتب« وعشرون آخرون بدار 
الوثائق، فضالً عن وجود مركز الترميم »بدار 
الكتب«، والذي يقوم بترميم املصاحف ومعاجلة 
األغلفة عالوة على الترميم الكيماوي لأوراق. 

في  فتتمثل  املصاحف،  على  احلفاظ  مراحل  أما 
احلصر والتسجيل والفهرسة والتصنيف والترميم 
والصيانة، مت وضعها في مخازن مجهزة ومهيأة 
للحفاظ عليها، حيث إن الوعاء املادي الذي يحتوي 
نتيجة  بأمراض  أن يصاب  التراث ميكن  عليه هذا 

للبكتيريا التي تصيب األوراق واجللود.
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طارق ال�ضناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

نشهد تغييراً في اخلريطة الفنية بعد رمضان.. كنا بحكم العادة نرى أن رمضان ينبغي أن تتكرر على هل 
مائدته كل األطباق الدرامية التي ارتبطت بالكبار أمثال »يحيى الفخراني«، »نور الشريف«، »يسرا«، 
»إلهام شاهني«، »محمد صبحي«، »نبيلة عبيد«، »فيفي عبده«، »ليلى علوي«، »جمال سليمان« الذين 
صاروا طقساً رمضانياً ألفناه وتعودناه أو رمبا استسلمنا له، ولكن ما حدث في السنوات األخيرة 
وفرض هذا العام قانونه بقوة وهو أن جنوم السينما في هذا اجليل أصبحوا أكثر حرصاً على التواجد الرمضاني، 
وصارت املسلسالت التي يلعبون بطولتها تشكل عامل جذب ال ميكن إغفاله وأن نصيبهم من تورتة اإلعالنات لم يعد 

محل شك، بل إن القضمة التي حصلوا عليها في اإلعالنات اكتشفنا بعد رمضان أنها كانت األكبر.
لو ألقيت نظرة على أجور النجوم على اعتبار أنها املؤشر املباشر على مدى جاذبيتهم ستكتشف لو أنك نحيت 
جانباً أجر »عادل إمام« الذي وصل إلى 5 ماليني دوالر في مسلسله »فرقة ناجي عطا الله«، سوف تكتشف أن 
أجور »أحمد السقا« و»كرمي عبد العزيز« قد اقتربت من رقم 3 ماليني دوالر، وهو نفس الرقم الذي حصل عليه 
“تامر حسني” في العام املاضي عندما لعب بطولة مسلسل »آدم«، وهذا يعني أنهم قد تفوقوا باألرقام على النجوم 
الراسخني في دنيا الدراما مثل »يحيى الفخراني« و »نور الشريف« و »يسرا« و »إلهام شاهني« و»جمال سليمان« 
و»فيفي عبده«.. املؤشر الرقمي يعد مبثابة داللة مباشرة وهي أن السوق يريد هؤالء، ولو علمت أن »عمرو سعد« 
و»آسر ياسني« و»مصطفى شعبان« صاروا أيضاً يالحقون هؤالء في دنيا األرقام لتأكدت أن التغيير قادم ال محالة.

هل أنعش ذاكرتكم مبا يحدث في مملكة النحل دعونا نتذكر معاً قانون اململكة الصارم عندما تولد ملكة جديدة 
تهاجر امللكة القدمية بعيداً عن اخللية ومعها عدد من الشغاالت لتنشئ خلية جديدة. وما حدث في السينما املصرية 
قبل نحو 15 عاماً يشبه ما رأيناه في مملكة النحل، حيث إن السينما املصرية بدأت في عام 1997 تغيير وجهها مع 
فيلم »إسماعيلية رايح جاي« وهكذا ابتعد جنوم وعادوا إلى التليفزيون وهو بطبعه جهاز عشري أي إنه يحفظ العيش 
وامللح، وحيث إن هؤالء كانت بدايتهم في التليفزيون فلقد أحسن التليفزيون استقبالهم وأصبح هناك شبه اتفاق على 
أن التليفزيون جليل الكبار بينما السينما للشباب، إال أن األمر لم يستمر على هذا النحو وفي السنوات األخيرة كثيراً 
ما شاهدنا كيف أن النجوم الشباب اقتحموا ماراثون الدراما وتسابقت الفضائيات لالستحواذ على العدد األكبر من 
املسلسالت الدرامية التي لعبوا بطولتها.. ال شك أن توالد الفضائيات خلق مساحات من الفراغ حتتاج إلى مادة حتى 
متأها ولن جتد أفضل من الدراما التي يفضلها املشاهد العربي، وهكذا زاد العدد وكان البد من أن تتسع الدائرة 

لتشمل اجليل اجلديد. 
التراجع، ولهذا  التليفزيوني بطبعه صاخب وعالي الصوت ومن يتعود عليه يجد نفسه غير قادر على  النجاح 
أتصور أن جنوم جيل الشباب الذين شاركوا هذا العام البطولة التليفزيونية لن يعتبروها مرة غير قابلة للتكرار أعتقد 

أنها سوف تتكرر عاماً بعد آخر. 
ال أحد يستطيع أن يقول لنجم إنك لم تعد مقبوالً، ولكن هناك قانون العرض والطلب، وأتصور أن اجليل الكبير 
بات عليه، لكي يكمل املسيرة في اإلبداع، أن يقدم للجمهور اجلديد.. عليهم أن يتمردوا على أنفسهم قبل أن تتمرد 

عليهم اجلماهير. 
املعركة الرمضانية التي شاهدناها في رمضان 2012 كانت محتدمة وشرسة ونستطيع أن نعتبرها هي املعركة 
الفاصلة ولن يبقى سوى فقط من يستطيع املقاومة سواء من النجوم الكبار أم الصغار وسوف نكتشف جميعاً في 

رمضان 2013 كم تغيرت اخلريطة الفنية.

انتهى ماراثون رمضان وتغيرت الخريطة!!

شيء
في
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للتراث  موئالً  يعد  الشعبي  الشعر  إن 
الذي  األمر  وهو  األصيلة،  والعادات  والقيم 
أسهم في حفظ هذا الشعر وبقائه في وجدان 
الناس، لذا أدعو إلى تأسيس أكادمييات تعنى 
وموسيقاه،  وأغراضه  أصوله  بدراسته، 
إضافة إلى فنياته ودالالته البالغية ومعانيه، 
ينطق  الناس، كونه  ارتباطه بوجدان  ومدى 
بأحوال الناس ويعكس قضاياهم وهمومهم 
ويكاد يشكل وعاًء حضارياً مليئاً باحملموالت 

التراثية والقيمية الكثيرة.

عتي≤ خلفا¿ الكعبي

شاعر إماراتي

�شعر/ و�شفي ال�شÈات - الأرد¿

برجوازي الشموخ

قالوا..

بحور القوافي
اإ�ضراف: خالد الظنحاين

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

يامراد احلق على و�ضفي ترi ماهو بîي 

م�ضتجي  نîيتك  ول  م�ضت�ضي  طلبتك  ما 

املثي  ال�ضي  لكن  مــدري  احلــور  بنات  من   

غي  الن�ض  ديار  عن  ديارٍ  يف  ا�ضكن   âقال  

 علمتني كيف اأحب وكيف اأحن وكيف اأغي 

م�ضتدير  �ــضــٍي  اأي  ي�ضاب¬  مــا  م�ضتديٍر   

 حتفٍة فيها يتو√ الو�ضف والوا�ضف يحي 

ال�ضعي   اجتم™ حب الÈد ما بÚ جمرات 

العبي   ìفــا ــادٍي  ن فــوق رو�ــضٍ من بنف�ضج   

 انت�ضى العاê ونبâ › يف مروêٍ من حرير 

هجي  هي  ول  نا�ضج  رطبها  حا›  واحــٍة   

اأثي  ن�ضوة  و�ضمتها   ìضبا� ن�ضمة  هم�ضها   

 م�ضيها مثل الغدير العذب جذاب اخلرير 

ت�ضي   âراحــ ليمها  الــزهــور  كل   âــفــ nلوق  

ال�ضطي  ال�ضيف  كن¬  رم�ٍض  غي  رماين  ما   

يجي  واˆ  ع�ضق  اللي   Úيع اˆ  يامراد 

بîي  تبقى  ع�ضى  يا  �ضديقي  نهايتها  يف   

وطــار  عقٍل  بــ¬  كــان  خويك  يالظامي   √Bا

وثــار بــغــار√  هــي  مــا  تكفى   Úض� يــا  خلني 

�ضتار ول  حجاب  وبيني  بينها  ما  �ضفتها 

مرهف الإح�ضا�ض وان�ضى بالهوi كل الديار

مدار حول¬  من  دري  كوكٍب   ‹  âوار�ضم

ا�ضتنار وبــالــنــور   ‹ Œلى  حول¬  مــا  كــل 

درتـــــــÚٍ يف حمـــــار ودرتـــــــÚ بــــال حمـــار

نار و�ضط  يف  جنٍة  فتنة  الندين  �ــضــاروا 

الــنــهــار ـــور  ن �ضملهن  ق  qفــــر  Úلــيــلــ  Ìــ ــت ان

ـــوازي الــ�ــضــمــوñ وارجــــــواين املــثــار ـــرج ب

غار جــوف  من  نب™  كن¬  ــارٍد  ب  rــاء امل عذبة 

�ضحكها غيمة م�ضيف و�ضوتها غردة كنار

اخل�ضار و�ضط  �ضامٍخ  نامي  ميا�ض  غ�ضنها 

واإن م�ضâ تاقف لها ثملة على جال امل�ضار

ال�ضمار   ™ rم البيا�ض  ا´  qجم غي  �ضباين  ول 

وانك�ضار  Úٍدمعت م™  اإ�ضعرة  وجنون  عقل 

ــان بــي عــقــٍل وطــار واإل اأنـــا مــن اأولــتــهــا ك

قالوا..
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�شعر/ Zياهيب - الإمارات

�شعر/ عفراء

تحاسبني

روز كازان
ـــــــــــض اخلـــــــفـــــــوق ريـــــحـــــان قــــطــــفــــâ لـــــــك مـــــــن رو�

كــــــــــــازان روز  �ــــــــضــــــــذا  ـــــا  ـــــه ـــــي ف قــــــطــــــايــــــفــــــن 

ــــــــــ¬ حتــــــــيــــــــات ولـــــــهـــــــان  ــــــــــالٍم ب ــــــــــض تــــــنــــــقــــــل �

ــــــــــــان  يــــــــا جــــــــر قــــلــــبــــي جــــــــر مـــــ�ـــــضـــــحـــــوب الأحل

ــــــاكــــــي �ــــــــضــــــــواديــــــــف ملـــــحـــــان ـــــيـــــك يـــــــــا �ــــــض عـــــل

ـــــــر∑ هــــتــــان ـــــــاج ـــــــن حم ـــــف الـــــ�ـــــضـــــحـــــايـــــب م هـــــت

ـــــــي جــــــــــــارف الــــ�ــــضــــيــــل طـــــوفـــــان ـــــــداب ــــا غ ــــه ــــن م

ـــــزان  ـــــي م كــــــــف   ´ �ـــــــــضـــــــــروا∑  ــــــــــــا  اأن ـــــ¬  ـــــي ه يــــــــا 

ـــــâ طـــيـــبـــ¬ ـــــل qـــــم مــــــــ™ �ــــــــضــــــــاري الـــــنـــــ�ـــــضـــــمـــــات ح

ـــــــــن خـــ�ـــضـــيـــبـــ¬ ـــــــــوع ـــــــــن رب ـــــــــك م نـــــقـــــيـــــتـــــهـــــا ل

ــــــــحــــــــب حلــــبــــيــــبــــ¬ ــــــلــــــ�ــــــض بـــــــهـــــــا حـــــــ�ـــــــض امل

ــــ¬ ــــب ــــي ـــــــر الـــــــربـــــــابـــــــة نــــــــــــاوì الــــــ�ــــــضــــــوت اأج ج

ــــك مــــــــن اأحـــــــــتـــــــــوف املـــــــــفـــــــــارق تـــعـــيـــبـــ¬ ــــض ــــفــــ� ن

ـــ¬ ـــب ـــي ـــك ـــض ـــــــــوم وبــــــــــــال � ــــــالت اغـــــــــي ــــــق ــــــث مـــــــــن م

ـــة ـــب ـــي ـــب ـــــــر غ ـــــــاط îـــــــ ـــــر امل ـــــح ـــــب ـــــي ل ـــــن ـــــاقـــــت ـــــض �

ـــ¬ ـــب ـــي ـــب ــــــ¬ املــــــــــــــــــــداوي ط ــــــــــــــاٍل عــــــجــــــز عــــــن ح

حتا�ضبني على جل�ض¬

على غلط¬ على هم�ض¬

�ض¬ rع nحتا�ضبني على د

دامي rبها اق âqاإذا زل

âي qحتا�ضبني اإذا غن

âيqن حن pلحظة حز rاإذا اب

âيqاإذا... مل

rت... اأرقامي nاإذا غي

حتا�ضبني على كلم¬

على....ب�ضم¬

لnيr ن�ضم¬ nت ع اإذا مررَّ

حتا�ضبني على اوهامي

حتا�ضبني واأنا الغلطان

هوا∑ ان�ضان rاب âض� pلإن ع

�ٍض...خان rîض� qpواأنا ادري كل

ي�ضي ابهالزمن..... �ضامي

لل�ضاعرات فقط:
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أعالم عربية

مي Rيادة

ماري  واملترجمة  واألديبة  الشاعرة  ولدت 
مدينة  في  م��ّي(  باسم  عرفت  )التي  زي��ادة 
الناصرة بفلسطني عام 1886. وهي ابنًة وحيدًة 
الطفلة  تلقت  فلسطينية.  وأم  لبنان  من  ألب 
دراستها االبتدائية في الناصرة، والثانوية في 
عينطورة بلبنان. وفي العام 1907 انتقلت مّي 

مع أسرتها لإلقامة في القاهرة. ودرست في كلية 
اآلداب وأتقنت اللغة الفرنسية واالجنليزية واإليطالية واألملانية ولكن 
ولها بها شعر جميل. وهناك  بالفرنسية كانت عميقة جداً  معرفتها 
وتابعت  الفرنسية واالجنليزية،  اللغتني  بتدريس  القاهرة، عملت  في 

دراستها لأملانية واإلسبانية واإليطالية. 
وفي القاهرة خالطت مّي الكتاب والصحفيني، وأخذ جنمها يتألق 
ككاتبة مقال اجتماعي وأدبي ونقدي وباحثة وخطيبة. وأسست مّي 
ندوة أسبوعية عرفت باسم )ندوة الثالثاء(، جمعت فيها - لعشرين 
أبرزهم: أحمد  العصر وشعرائه، كان من  عاًما - صفوة من كتاب 
لطفي السيد، مصطفى عبدالرازق، عباس العقاد، طه حسني، مصطفى 

صادق الرافعي، خليل مطران، وأحمد شوقي. 
نشرت مّي مقاالت وأبحاثاً في الصحف واملجالت املصرية، وكان 
باللغة  كتبته  شعر  ديوان   1911 العام  الكتب  من  إنتاجها  باكورة 
الفرنسية بعنوان »أزاهير حلم ظهرت«، ثم صدرت لها ثالث روايات 
نقلتها إلى العربية من اللغات األملانية والفرنسية واإلنكليزية. وفيما 
بعد صدر لها: )باحثة البادية( )1920(، )كلمات وإشارات( )1922(، 
واملد(  اجلزر  )بني   ،)1923( وأشعة(  )ظلمات   ،)1923( )املساواة( 

)1924(، و)الصحائف( )1924(.
في  الوقت  بعض  قضت  إذ  كثيراً،  حياتها  في  زيادة  مي  عانت 
مستشفى لأمراض النفسية وذلك بعد وفاة جبران فأرسلها أصحابها 
إلى لبنان، حيث يسكن ذووها، فأساؤوا إليها وأدخلوها إلى مستشفى 
األمراض العقلية مدة تسعة أشهر وحجروا عليها، فاحتجت الصحف 
اللبنانية وبعض الشرفاء من الكتاب والصحفيني على السلوك السيئ 
من قبل ذويها، فنقلت إلى مستشفى خاص في بيروت، ثم خرجت إلى 

بيت مستأجر حتى عادت لها عافيتها، ثم عادت إلى مصر.
توفيت األديبة مي في 19 تشرين األول )أكتوبر( عام 1941 في 

مستشفى املعادي بالقاهرة وكان عمرها 55 عاماً.

عاΩ �شعيد 

كلمة يتبادلها الناس في هذه األيام..
وال يضنّون بها إالّ على املتشح بأثواب احلداد..

فإِذا ما قابلوه جمدت البسمة على شفاههم وصافحوه صامتني..
كأمنا هم يحاولون طالء وجوههم بلوٍن معنوٍيّ قامت كلون أثوابه.

ما أكثرها عادات تقيِّدنا في جميع األحوال..
فتجعلنا من املهد إلى اللحد عبيًدا! 

نتمّرُد عليها ثم ننفِّذ أحكامها مرغمني..
ويصح لكل أن يطرح على نفسه هذا السؤال: 

لعادات  خاضع  فيها  وأنا  حقيقة  )حياتي(  احلياة  هذه  أتكون 
واصطالحات أسخر بها في خلوتي..

ها ذوقي.. وميجُّ
وينبذها منطقي..

ثم أعود فأمتشى على نصوصها أمام البشر؟

أدب عالمي

�شاف� 

)ميتلني(  جزيرة  في  سافو  األغريقية  الشاعرة  ولدت 
)الياتيس(  حكم  عاصرت  وقد  ق.م.   612 عام  حوالي 
حيث  )كليس(،  هو  أمها  اسم  الباحثني أن  أغلب  ويرجح 
على  اختلفوا  ولكن  أمها.  اسم  على  الوحيدة  ابنتها  اسمت 
اسم أبيها. ألفت تسعة دواوين شعرية ضاع معظمها ولم 
يصلنا سوى ديوان وحيد والذي قام بترجمته الدكتور عبد 

الغفار مكاوي عام 1966 ونشرته دار املعارف في مصر. كانت 
للسيدات.  )االتيكيت(  واملوسيقى وأصول  واألناقة  الرشاقة  لتعليم  معهداً  متتلك 
وكانت تتغزل بتلميذاتها املنتسبات للمعهد. اخترعت سافو قيثارة ذات 21 وتراً، 
وهي تشبه آلة )الهاْرب( وكانت تعزف عليها وتغني. تزوجت سافو من سياسي 
اسمه )سركليس(. وقد نفيت معه إلى جزيرة )صقلية( بني عامي 603 595 ق.م. 
وقد عاصرت جزيرة »ليسبوس« اليونانية في القرنني السادس والسابع قبل 
اليونانية، ولم تكن سافو وحيدة ذلك العصر،  من ازدهار األغنية  امليالد، عصراً 
الناطق  العالم  الواحدة عن  العاصمة  لكنها كانت فريدته. وفي حني غاب مفهوم 
باليونانية أنذاك، جند أن ميتلني، وما جاورها من مدن على شواطئ كانت جميعها 
من أكثر التجمعات اليونانية ثراًء واستقراراً حينها. وازدهر في دوديكانيس تلك 

اجلزيرة الصغيرة جنوبي شواطئ ليسبوس، الفن واألدب معاً.
ومن هنا كانت إشراقة سافو في أوج ذلك العهد، وكانت أمينة على أفكارها التي 
كانت كثيرة املعاصرة، وال شك أنها لم تكن ضيقة األفق، فالبد أنها قد سمعت 
فوكايا  مدينة  بها  أنشئت  قد  األخيرة  تلك  لكون  وبابل، ورمبا مبرسيليا،  مبصر 
مستعمرة، وطبقاً لراوية النفي، فهي بالتأكيد قد تعرفت مسبقاً على »سرقسطة«، 
قصائدها  أن  رغم  سياسية  ألسباب  كرس  بيتا  الطاغية  نفاها  وقد  و»سيشل«. 

زت على حياتها اخلاصة.  الناجية تركَّ
وقد متيَّز شعر سافو بالبساطة، والسيطرة احلذرة على العروض، واالستعمال 
عرفت  مقطوعات  ابتكرت سافو  كما  النظير.  منقطعة  والغنائية  للصفات،  املكثف 
باسمها، وهو ما يشبه الرباعيات اآلن، إذ كانت تتكون من ثالثة أبيات طويلة ورابع 

قصير، وهو الشكل الذي أخذه عنها شعراء كثيرون..

أبلغي كل إنسان
اآلن، اليوم، بأني

في عذوبة سأغني
ملتعة من صادقتني

 ولسوف نستمتع معا بالغناء
مثل من جتد

باخلطايا، ورمبا في احلماقة
واحلزن ما ينسيها

 كانت واقفة بجوار سريري
بصندليها الذهبيني

والفجر في ذات
اللحظة أيقظني

 أسائل نفسي
ماذا، يا سافو، مبقدورك

أن متنحي ملن
متتلك كل شيء

كأفروديت؟

وأجيبها
سأحرق قرباناً

من عظام الفخذ املكسوة بالدهن
لعنزة بيضاء
على مصالها

)ميتلني(  جزيرة  في  سافو  األغريقية  الشاعرة  ولدت 
)الياتيس(  حكم  عاصرت  وقد  ق.م.   
حيث   
على  اختلفوا  ولكن  أمها.  اسم  على  الوحيدة  ابنتها  اسمت 
اسم أبيها. ألفت تسعة دواوين شعرية ضاع معظمها ولم 
يصلنا سوى ديوان وحيد والذي قام بترجمته الدكتور عبد 

 ونشرته دار املعارف في مصر. كانت 

ماري  واملترجمة  واألديبة  الشاعرة  ولدت 
مدينة  في  م��ّي(  باسم  عرفت  )التي  زي��ادة 
. وهي ابنًة وحيدًة 
مدينة  في  م��ّي(  باسم  عرفت  )التي  زي��ادة 
. وهي ابنًة وحيدًة 
مدينة  في  م��ّي(  باسم  عرفت  )التي  زي��ادة 

الطفلة  تلقت  فلسطينية.  وأم  لبنان  من  ألب 
 والثانوية في 
 انتقلت مّي 

مع أسرتها لإلقامة في القاهرة. ودرست في كلية 
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»ل مكان لكلمة م�ضتحيل يف قامو�ض القيادة، ومهما كانâ ال�ضعوبات كبية، فاإن الإÁان 

والعزÁة والإ�ضرار كفيلة بالتغلب عليها«.

Ωوàµe ∫Bد ا°TاQ øH حممد ïي°ûمو ال°ùحب الÉ°U

zˆا √ÉYQ{ »Hد ºcÉح AاQRالو ¢ù∏› ¢ùيFQ áلhالد ¢ùيFQ بFÉf

اأمثا∫ �شعبية

لسانك حصانك إن صنته صانك..
إن اللسان هو أداة التعبير، فإذا حافظ اإلنسان على ألفاظه حمى نفسه من 

الغضب واألخطاء.
لكل حادث حديث..

يضرب املثل باألمور التي تعالج في وقتها، أي عند حدوثها )كل شيء 
في وقته(.

ال إحنا نقصنا وال أهل الهوى زادوا..
املطلوب ولم  أن كل شيء صار على ما يرام، وُحسن  املثل في  يضرب 

ينقصنا حاجة ولم نضر أحداً وال أحد ضرنا في شيء.
• من كتاب »األمثال واأللغاز« لعبيد بن صندل

كلمة ومعن≈

 طرز
جاء في قصيدة حملمد بن ثاني بن زنيد:

م���ه���ل ي����ا ل����ط����ارش ع���س���ى جت���زا
م�����ن إاله���������ك خ����ي����ر واح�����س�����ان

ق���ي���س س����اع����ة واظ����ه����ر ال����رم����زا 
م�����ن خ�����واف�����ي ل����بَّ����ة اج���ن���ان���ي

م����ث����ل ط��������رزه م�����اي�����رى ط�����رزا 
ك������ل م������ن ولَّ����������ع ب����االف����ن����ان 

وقوله في البيت الثالث )مثل طرزه( أي مثل شكله أو هيئته ال ُيرى له مثيل 
أو شبيه. وكلمة طرز عربية فصيحة األصل لها ذات املعنى في الشعر النبطي، 

فلقد جاء في لسان العرب في هذا املعنى وغيره:
الطرز: البز والهيئة. والطرز: بيت إلى الطول، فارسي، وقيل: هو البيت 

الصيفي. قال األزهري: أُراه معرباً وأصله ترز.
والطراز: ما ينسج من الثياب للسلطان، فارسي أيضاً. والطرز والطراز: 

اجليد من كل شيء؛ قال حسان بن ثابت األنصاري ميدح قوماً:
ب��ي��ض ال���وج���وه ك���رمي���ة أح��س��اب��ه��م

األول ال����ط����راز  م���ن  األن������وف  ُش����م 
• من كتاب »النبطي والفصيح« لسالم الزمر

كنايات مالحية

ار) (يفلقون محَّ
عندما يقوم البحارة بعمل جماعي كفلق أصداف )احملار( الذي يضم بني 
هيكله الداخلي حبات اللؤلؤ، فإنهم يعملون بصمت حتسباً ملفاجأة ثمينة قد ال 

تتكرر أبداً. وعادة ما يكون هذا العمل جماعياً.
يضرب ملن اجتمعوا لعمل معني في هدوء وسكينة، وبالرغم من كثرتهم، 

إال أنهم في صمت رهيب كأن على رؤوسهم الطير.
(يحيس العاجبة)

يحيس: يلف احلبال، أو يلفها، يجدلها.
العاجبة: حبل املرساة أو الباورة، أو السن.

في عصر الغوص كانت مهنة فتل احلبال من املهن التقليدية وال متارس 
إال في فصل الشتاء وعند أوقات الفراغ، أما في فصل الصيف، حيث يذهب 
إلى احلقول  البساتني  الدواليب أي  املغاصات وأصحاب  إلى  البحارة  معظم 
فال يبقى في كل مدينة سوى كبار السن واألطفال، ولكن هناك من عرف 
بأن فتل احلبال هي مهنته الرئيسية بل إنها مالزمة له، ولهذا قالوا في املثل 
الشعبي: )كل من أعمي فتل حبال(، وقد كانت التراخوما تلعب في العني فال 
جتد مداوياً حتى تتلف البصر فيقعد اإلنسان حبيس الدار والعمى، وليس له 

سوى هذه املهنة التي )قد( تدر عليه بعض ما يقتات به.
أما الكناية هنا فهي تنذر بالسخرية على أمرين، فاألول على اإلنسان الذي 
ميكن االعتماد عليه كلياً في عمل يقوم به عدة أشخاص فهو إنسان متكافئ 
وميكن حمل الكناية على اجلد، أما حملها على الهزل فيمكن باملعنى الثاني 
لها، وهو عكس ذلك متاماً، فكيف إلنسان ضعيف االعتماد عليه في صنع 
حبل قوي يحتاج عمله إلى فريق من البحارة من الذين لديهم مهارة فنية 

في فتل احلبال.
نظر  في  الضعفاء  أو  العميان  كان  الغوص  عصر  في  أي  املاضي  وفي 
البعض ال قيمة لهم من حيث العمل وال يوجد مراكز اجتماعية في تلك الفترة.

ÑYار�ت

خّفاق
اخلفاق هو الكذاب املبالغ باحلديث وتقال للشخص الذي يفتخر بأمور ال 

تنتمي إليه، وال هي تخصه وإمنا هو كاذب فيقال له: يا »خّفاق«.

هب ريح

كنايات مالحية

 فارسي أيضاً. والطرز والطراز: 
البعض ال قيمة لهم من حيث العمل وال يوجد مراكز اجتماعية في تلك الفترة.

ÑYار�ت

خّفاق
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املدينة  يحلّق مع سحر  الذي  الكتاب  هذا  الزمان في سطور صفحات  املكان تستدعي ذكريات  ذاكرة 
وطبيعتها اخلالبة، وأحداثها التي تعبق بشذى األمس قريبه وبعيده، وثراء املكان.

تتسم مدينة خورفكان في دولة اإلمارات العربية املتحدة مبوقعها املتميز ومبينائها الطبيعي، ففي غابر 
العصور قال عنها ابن بطوطة الرحالة العربي: »وكلها ذات أنهار وحدائق وأشجار ونخل«.

إن ما رصده الكتاب بالكلمات والصور ملدينة خورفكان كفيل بأن يوثق معاملها عبر التاريخ.
فقد جاءت تسمية هذه املدينة من اخلور الذي تقع عليه والكائن بني جبلني ممتدين في البحر مثل الفكني، 
وهناك احتماالت أخرى للتسمية. ويؤكد الكتاب أهمية املناطق والقرى املجاورة خلورفكان، وقد امتازت 
هذه املدينة عن غيرها من املدن بالعديد من األشياء والظواهر منذ القدمي؛ إذ اشتهر فيها: َمْن اخلور كوحدة 
وزن، وفيها عرفت نخلة قش اخلور، وشاهد القدماء فيها نار بني شوف، واشتهر ساكنوها ببناء مصائد 

احليوانات املفترسة.
ورد ذكر اخلور في الكتب واملراجع التاريخية القدمية، ويرصد الكتاب ذلك إلى جانب آثار خورفكان، 
بالصور  وأيدها  ونقوش حجرية،  أثرية ورسوم،  ومعالم  ومدافن،  قدمية  من مستوطنات  به  تزخر  وما 
الفوتوغرافية عالية اجلودة، وما عثر عليه اآلثاريون من لقى متنوعة تعود إلى قرون خلت، ويوثق املواقع 
املنطقة،  هذه  في  البشري  االستيطان  اقتضاها  التي  العسكرية  والتحصينات  التراثية،  والعمائر  األثرية 
ومستلزمات احلياة كاآلبار، ويرصد الكتاب أبرز احلصون واألبراج في املنطقة التي شهدت استيطاناً قدمياً 

رمبا منذ األلف الثالث قبل امليالد.
لقد كانت خورفكان فيما مضى مسرحاً لأحداث؛ فعلى ثراها سطر أهلها االنتصارات العظيمة وهم 

يدافعون عن وطنهم ويحافظون على حريته.
ويسلط الضوء على مالمح حياة سكان هذه املنطقة، والقبائل التي استوطنتها، وكما كانت احلياة البرية 
في خورفكان حافلة كذلك كانت حال احلياة البحرية؛ فقد كان البحر مصدراً لغذاء السكان، وعرفت هذه 

املنطقة بناء أنواع عديدة من السفن.

خورفكان في ذاكرة الزمان
تاأليف: حممد خمي�ض بن عبود النقبي 

الناشر: دار ُكتّاب للنشر والتوزيع، دولة اإلمارات، 2012 ، 272 صفحة.

يستعرض الكتاب في فصوله الستة تاريخ الطب وطرق عالج املرضى وتطورها في بالد الرافدين 
منذ عام 4200 قبل امليالد وحتى عام 2009.

بالعسل  والعالج  األمراض  من  والوقاية  كالنظافة  العامة  بالصحة  اإلسالم  اهتمام  إلى  ويشير 
واألعشاب والنباتات الطبيعية، وكذلك حترمي اخلمر ملا لها من تأثير سلبي على سائر اجلسم وفي 

املجاالت االقتصادية واالجتماعية األخرى.
ويتناول الكتاب بكثير من التفصيل الدراسة الرصينة في الكلية الطبية امللكية العراقية في بغداد 
وتطورها منذ فكرة إنشائها وتاريخ تأسيسها عام1927 والدور اإلنساني لبعض األجانب في ذلك 

وإعداد الطلبة واخلريجني من أبناء العراق واملنطقة واألساتذة الكبار الذين عملوا فيها.
وبنّي الكتاب أيضا مدى تقدم العراق على سائر دول املنطقة في مجاالت الطب املختلفة، مثل دخول 
العنصر النسائي هذا املجال منذ عام 1932، و إنشاء أول مختبر لقاح ضد مرض اجلدري في مدينة 

العمارة، وكذلك إنشاء مختبر النظائر املشعة في بغداد عام 1957 .
ويؤكد الكتاب على أن لدى العراق اليوم 22 كلية طب، و11 كلية متريض، وسبع كليات صيدلة، 
وعدد من كليات طب األسنان، وعدة مدارس متريض، إلى جانب 79 مركزاً طبياً نصفها باختصاصات 

متكاملة.
ويكشف املؤلف مدى تأثر التعليم الطبي في العراق باألوضاع السياسية والعسكرية التي مّر بها منذ 
عام 1941، مثل حروب فلسطني والسويس، وحرب 1967 واحلرب العراقية اإليرانية، وحرب الكويت 

وحصار العراق، ثم سقوط بغداد عام 2003.

لمحات من الطب المعاصر في العراق
تاأليف: الدكتور فرحان باقر 

الناشر: املؤلف، أبوظبي 2011، الطبعة األولى،431 صفحة.

قراءات
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خورفكان في ذاكرة الزمان
تاأليف: حممد خمي�ض بن عبود النقبي 

الناشر: دار ُكتّاب للنشر والتوزيع، دولة اإلمارات، 2012 ، 272 صفحة.

القرن  من  الثاني  النصف  في  الثالث  العالم  مفكري  على قضية شغلت  الضوء  الكتاب  مقاالت  تسلط 
العشرين، وهي قضية الهوية احلضارية والثقافية لشعوب العالم الثالث.

يضم الكتاب سبعة فصول: األول عن التراث واملعاصرة ورؤية جديدة لفلسفة عربية معاصرة، والثاني 
عن أزمة الهوية وفلسفة التغيير االجتماعي، والثالث عن الّزنوجة، واملراد بها عقدة اللون التي كان األفارقة 
ضحيتها في املاضي، والفصل الرابع عن حرية الرأي في اإلسالم,، واخلامس دراسة نقدية عن االجتاه 
والفكر القوميني، والفصل السادس عن ثيولوجيا السياسة في إيران والعالم العربي، والسابع عن والية 

الفقيه.
دة إال في القيم واملثل العليا التي تشارك  ويعتقد البدور في مقدمة كتابه أنَّ الثقافة الغربية لم تكن موحَّ
أنَّ السلوك الذي اختطته سياسة الغرب دفع مفكري العالم  فيها ثقافات شعوب العالم الثالث، مستدركاً 

الثالث إلى البحث عن التمايز واخلصوصية احلضارية والثقافية.
نشرت مقاالت الكتاب في مجالت مختلفة، وهي ترتبط رغم اختالفها الظاهر بأمرين: أولهما تعلقها 

بالعالم الثالث، وثانيهما تعلقها مبوضوع الهوية احلضارية والثقافية لشعوب العالم الثالث.
َق الغرب حضارياً وثقافياً أدى إلى انفراده بالفاعلية والقدرة على صياغة  ويرى املؤلف في كتابه أنَّ تفوُّ
التاريخ له ولآلخرين، مبيِّنا أنه نتَج عن ذلك ترسيُخ مفهوم »عاملية الثقافة الغربية«، أو ما ميكن تسميته 
وعي  أن  إلى  املؤلف  ُيشير  باللون،  الزنوجة  فكرة  استعراضه الرتباط  ولدى  الواحدة،  اإلنسانية  الثقافة 
اللون كان تعبيراً عن التجربة االستعمارية وعن املصير املشترك للرجل األسود في ظل االستعمار، واعتبَر 
األفارقة أن اللون هو اجلدار الذي يفصل بينهم وبني األوروبيني، وبدالً من أْن يكوِّن ذلك عندهم إحساساً 
بالنقص، أصبح مصدر افتخارهم؛ فالسود في نظر أنفسهم ملح األرض، وحملة رسالة غير عادية ال ميكن 

لآلخرين أن يحملوها.

العالم الثالث.. الهوية والحضارة
تاأليف: د.�ضلمان البدور

الناشر: دار مجدالوي للنشر والتوزيع،عّمان، 2011، الطبعة األولى،175صفحة.

يقول املؤلف إن تاريخ اخلليج اآلخر لم يكتب بعد رغم مئات الكتب واملؤلفات والدراسات وعشرات املؤمترات 
التواريخ واحلكايات  الكثير من  للمنطقة  اآلخر  التاريخ  العربي، ففي  التاريخية عن منطقة اخلليج  والندوات 
لؤلؤ ونخيل وعشش  العربي مجرد  لم تكن مدن وقرى منطقة اخلليج  السنني  واألح��داث... وقبل عشرات 
صغيرة تأوي البشر، وبحور ال تهدأ أمواجها وقوارب صيد، بل كان فيها الكثير من احلكايات التي تستحق 

أن تروى وتصور أيضاً.
مجرد  إنها  األرشيفات،  وأهملتها  املؤرخني  بعض  وتناساها  الروزنامات  نستها  حكايات  الكتاب  ويروي 

حكايات تاريخية مضت لكنها بقيت للناس يتداولونها، ويأخذون العبر منها.
يبدأ الكتاب ببحث عن )دبي قبل أكثر من مائة عام.. جتارة رائجة وقوارب ال تتوقف عن اإلبحار( وبالكلمات 
يصور الكتاب قارباً صغيراً يرسو في ميناء دبي عام 1905 ومنه يهبط )ج.ج.لورمير( وفريقه البحثي ومعدات 
إجنازه  والذي تضمنه  عنها  بحثه  أكمل  ريثما  دبي  في  وحياته  لورمير  عن  احلديث  الكتاب  ويتابع  البحث، 

الضخم)دليل اخلليج(.
وينتقل الكاتب إلى الشارقة فيكتب عن زيارة اللورد كرزون لها في عام 1930 معنوناً بحثه »بساحل النخيل 
واألبنية الصفراء«، ومنها إلى الكويت في عام 1905 حيث كانت مدينة مفتوحة وزارها لورمير أيضاً، وتتعدد 
مواضيع وأبحاث الكتاب فيبحر إلى قطر ليرصد أمياالً من التالل وثروة كبيرة، ومنها إلى عمان ليكتب عن 
زيارة الرحالة األملاني إجنلبرت كامبفر إليها في عام 1688، وبعنوان: خواجة عراقي يرفع الراية البيضاء أمام 

عبد الناصر، كما كتب البسام عن أول صحيفة ثقافية أسبوعية في البحرين واخلليج واسمها: اخلميلة.
وحفل الكتاب مبواضيع أخرى: عن سنجق تركي محاصر بالنخيل والعيون، وسوق الكويت لوحة جميلة ، 

مثقف الشارقة الشهير مبارك سيف الناخي، واملثقف الكويتي فرحان اخلالد.. وغيرها. 

تواريخ من الخليج 
تاأليف: خالد الب�ضام 

الناشر: مركز الدراسات والوثائق، رأس اخليمة، 2010 ، الطبعة األولى، 150صفحة. 
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بينانغ .. جزيرة العرسان  
»Hô◊ا ø°ùداد: حممد حYEا
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السياحي  املشهد  إلى  تعود  ما  دائماً  ماليزيا، 
الوجهات  خريطة  أن  رغم  خصوصاً،  واخلليجي 
السياحية تتحكم فيها ظروف عدة من بينها األحداث 
حجمها  اختالف  على  العالم  بلدان  في  تقع  التي 

وطبيعتها.
اثنتني،  أو  املاضية، من سنه  القصيرة  الفترة  في 
تغيرت على سبيل املثال الوجهات السياحية أكثر من 
مرة ألكثر من سبب؛ فمرة بسبب األزمة االقتصادية 
العاملية التي لم تنته ذيولها بعد، ومرة بسبب ارتفاع 
سعر الوقود »البترول« على مستوى العالم؛ وأغلب 
في  ارتفاع  ف��أي  الطائرات،  يستخدمون  السياح 
السياحة  وصناعة  الفرد  ميزانية  على  يؤثر  التذاكر 
نفسها »وارتفاع سعر الوقود عاملياً يرفع تكلفة النقل 
الغذائية  املواد  أسعار  بالضرورة  ترتفع  وبالتالي 
بسبب  الوجهة  تتغير  وم��رة  املعيشة«.  ومستوى 
وقوع أحداث في بلد ما، مما ينفر السائح لكونه يبدو 
في نظره بلداً مضطرباً وحتوم حوله احتمالية عدم 
االستقرار. يقرر السائح هنا إلغاء هذا البلد مؤقتاً من 

البلدان املرشحة للسفر. 
مكانة  حتتل  أوروب��ا  بلدان  كانت  سنوات  ومن 
لكن  اخلليجية حتديداً،  السياحة  على خريطة  بارزة 
إلى جانب بعض  اقتصادية  أحداث  خسرتها بسبب 

اإلجراءات الطويلة للتأشيرات. 
بعد مرور فترة من الزمن على الوجهة السياحية 
السياحية  املكانة  العربية  البلدان  خطفت  األوروبية، 
منها من بينها مصر، سوريا، لبنان، املغرب وتونس. 
املكانة لدى  لكن سرعان ما فقدت هي األخرى تلك 
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السائح اخلليجي بسبب األحداث »الربيعية« املعروفة. 
املرة  ه��ذه  اجتهت  السياحية  البوصلة  لكن 
شرق  بلدان  إل��ى  الثالثة«  للمرة  تغيير  »وف��ي 
آسيا، الهند وماليزيا وسنغافورة وتايالند وحتى 
تركيا  وإلى  حتديداً،  بالي«  »جزيرة  اندونيسيا 
»اآلسيوية األوروبية معاً« وإلى بلدان أبعد شرقاً 
وحتى  ونيوزيالند  وأستراليا  »كموريشيوس 
»جزيرة فيجي« الهادئة تلك النقطة اخلضراء في 

احمليط إلى أقصى الشرق.
بتفاصيل  يفكر  ال  السائح  إن  القول:  منتهى 
األحداث التي جتري في هذا البلد أو ذاك، بل دائماً ما 
يطرح على نفسه سؤاالً مهماً، هل اجلهة التي يريد 
وعائلته  سيستمتع  هل  ال؟؟..  أم  آمنة  إليها  السفر 
نظيف  وهواء  وطبيعة  هدوء  بني  فيها  جميل  بوقت 
وخدمات ضرورية، أم أنه سيشهد أياماً صعبة متر 

عليه فيما يشبه الكابوس؟ 
هذا ما يهم السائح أوالً وثانياً وثالثاً.. »ولعله من 
هنا يأتي دور األمن وعالقته باالزدهار االقتصادي 
والتنمية املستدامة، ويسجل إيجاباً لبلدان اخلليج هذه 

النقطة«. 
جغرافية«  سياحية  »خريطة  هنالك  ومثلما 
هنالك  واحلوادث،  باألحداث  مرتبطة  وتبدالتها 
النفسية  الشخص  »بتركيبة  عالقة  لها  خريطة 
من  غيرها  دون  له  املناسبة  السياحية  واملنطقة 
»اخلريطة  عليها  نطلق  وه��ذه  العالم«.  مناطق 

شخصية  بعوامل  واملرهونة  النفسية«  السياحية 
بحتة كما سنعرض لها الحقاً إن شاء الله..

منتجع العر�شا¿ 

»عليك باملنتجعات التي فيها أكبر قدر من التنوع 
املكسوة  واجلبال  املائية  والينابيع  البكر  الطبيعي 
به  ينصح  ما  بعض  ه��ذا  وال��ودي��ان«..  باخلضرة 
علماء النفس واالجتماع وحتى األطباء ممن يهتمون 

باإلنسان في البيئة.
واحداً  أعاله شيئاً  الوصفة  إلى  أضيف  شخصياً 
قول: »أال تنسى عمليات التدليك اليومية املنتظمة التي 
ستعيد إلى بعض مساحات من جسمك حيوية غابت 

عنها طويالً«.  
مليئة  أصبحت  حولنا  من  احلياة  أن  واحلقيقة 
أن  حتى  وحجم،  شكل  كل  من  النفسية  بالضغوط 
الشخص منا لم يعد قادراً على حتديد املصدر الذي 
يأتيه منه كل هذا اإلزعاج النفسي الذي قد يطيح به 
يوماً، ويكسره، إذا لم يتنبه له ويعاجله بطريقة عملية. 
املسافرون  يدركه  رمبا  مفهوم  عالج،  السياحة 
في فترة متقدمة من العمر. من هنا يتمنّى املرء على 
الشباب ممن يهوى الترحال إدراك هذه احلقيقة املهمة 

اآلن ملزيد من التمتع. 
يريده  مما  الكثير  حتقق  ماليزيا،  في  »بينانغ« 
السائح ويرغب فيه. وُعرف مبنتجع حديثي الزواج 
أشجار  فيها  تكثر  التي  فهذه اجلزيرة  العرسان؛  أو 
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جوز الهند، واملكتشفة في القرن الثامن عشر امليالدي 
يعود الفضل في تعميرها إلى أحد البحارة العامليني 
مناسباً  مكاناً  ُتعّد  وهي  اليت،  فرانسيس  وُيدعى 
ينصح به للعرسان اجلدد، أو للهاربني من ضغوط 
العمل، أو للذين يعانون من اكتئابات نفسية مختلفة 
املصدر. ويصلح حتى لرجال األعمال ممن يعانون 

من تبعثر أفكارهم.
مجهوداته،  على  وكمكافأة  إنه  الرواية:  تقول 
سلّم أحد السالطني املاليزيني اجلزيرة إلى مكتشفها 
املراكز  أهم  أحد  إلى  ليحولها  فرانسيس  القبطان 
التجارية اخلارجية في الشرق األقصى، ولعل أكبر 
في  واضحة  زالت  ما  التي  آثارهم  ذلك  على  داللة 
يذّكر  أجنبي  تاون«. اسم  عاصمة اجلزيرة »جورج 
واشنطن  في  الصيت  ذات  األمريكية  باجلامعة  املرء 
دي سي وهي “جورج تاون”. مشهورة تلك اجلامعة 
بكلية العلوم السياسية والعالقات الدولية.. نعود إلى 

منتجع العرسان، بينانغ.. 

م�قع حي�ي ونقطة انطالق 

تدعو  ساحرة  رمال  فيها  اجلزيرة  شواطئ 
للدهشة من شدة نعومتها ونظافتها في الوقت 
نفسه. خصوصاً في منطقتي »باتو وفرجنى« 
كفندق  العاملية:  الفنادق  معظم  احتكرتا  اللتني 
وب��ارك  إن  وهوليداي  ومتيارا  »شاجنريال 
قطار  خصص  اجلبال،  عبر  وللتنزه  روي��ال«. 

وسط  األماكن  شتى  إلى  السائح  ينقل  مريح 
فترات  أغلب  النضرة  باخلضرة  مكسوة  جبال 
العام. والهضبة األكثر ارتفاعا وبرودة طبعاً في 
تلك املنطقة، هضبة »بوكيت بنديرا« التي توفر 
للسائح نظرة بانورامية للجزيرة بأكملها تقريباً. 
السياحية  املعالم  أهم  توجد  منها  مقربة  وعلى 
في اجلزيرة ميكن للسائح الوصول إلى بعضها 
الثعابني  معبد  بينها  من  األق��دام  على  مشيا 
املدهشة  الفراشات  وحديقة  الفاكهة  وحديقة 
حقاً، والشالالت املائية، وحديقة البهارات تليها 
تسمى  التي  العجيبة  الغريبة  النباتات  حديقة 
مجازاً »حديقة القرود«. نظراً لوجود مجموعات 
تؤذي  أن  دون  من  خاللها  تتنقل  القرود  من 
البهلوانية  بحركاتها  األطفال  ومتتع  الناس، 
الرشيقة. وفي اجلزيرة مطار دولي يربطها بالعديد 
من دول اجلوار كسنغافورة “التي يجد فيها السائح 
وجسر  كونغ،  هونغ  وكذلك  كبيرة”  تسوق  مراكز 
ضخم يوفر فرصة حملبي السفر برا إلى أي مدينة 
املكيفة  والباصات  األجرة  سيارات  عبر  اجلوار  في 

النظيفة. 
إمكان  اخلضراء  اجلزيرة  هذه  إلى  وللمسافرين 
الطيران لها من مطار العاصمة كواالملبور، أو الطيران 
لها من بالدهم مباشرة. ذلك كله ممكن بالتنسيق مع 
يستقبل  أسلفنا  كما  اجلزيرة  فمطار  السفر،  مكاتب 

الرحالت الدولية..

ممن�ع الت�ش�ير!

وفي اجلزيرة كما أسلفنا معابد أثرية كثيرة يؤمها 
السياح من مختلف الديانات للفرجة. في هذه املعابد 
عليك االلتزام بعدم التصوير فهو ممنوع لكون بعض 
عوراتهم،  غطى  ما  إال  ثيابهم  من  يتجردون  العبَّاد 
وبالتالي فهم ال يريدون أن يصورهم أحد على هذه 

احلال..
للشعوب ثقافاتها املختلفة وعلى السائح أن يحترم 
تلك الثقافات حتى وإن خالفت شيئاً من ثقافته  لكن 
هذا ال مينع من التصوير خارج تلك األماكن »الدينية« 
هواة  رغبة  يلبي  عام  بشكل  فاملنتجع  لهم،  بالنسبة 

التصوير والتأمل والكتابة، والرومانسيني أيضاً 
عالية، جتدها  ماليزيا  في  املسلمني  نسبة  ولكون 
مليئة باملساجد؛ ففي بينانغ مسجد يعد حتفة جميلة، 
هو املسجد الكبير ويقع في مساحة 4.5 هكتار مربع 
في ضاحية جرينالن. وتوجد في قاعة املسجد ُثريا 
يتوجب  املسجد  ولزيارة  إليها،  الناظر  تسّر  ضخمة 
عليك احلصول على أذن مسبق من اجلهة املسؤولة 

وارتداء مالبس مناسبة عند دخوله.  
في ماليزيا، اجلو ال يخلو من رطوبة نهاراً، لكن 
اجلو في اجلزيرة نفسها يعد معتدالً نهاراً بارداً ليالً 
بعض  وفيها  قليالً  مرتفعة  املنطقة  أن  بسبب  رمبا 
اجلبال. على أي حال، يبقى الطقس هناك صحياً ونقياً 
جداً وخالياً في األقل من أي نوع من أنواع امللوثات 
البيئية التي تعج بها أماكن أخرى كثيرة في العالم. 
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من هنا وهناك

املمثلة بيال ثورنا أثناء مشاركتها في حفل فني لتوزيع جوائز »دوسمثنغ« في سانتا 
مونيكا بوالية كاليفورنيا. )جيتي(

 امرأة مُتر من أمام واجهة بورصة »نيكاي« في طوكيو التي شهدت الشهر املاضي ارتفاعاً 
هو األكبر في ستة أسابيع. )جيتي(.

العنصريني البيض في الوالية. )جيتي(األمريكية، يحضر عزاء ضحايا املجزرة التي قام بها أحد غالة  أحد أقارب قتلى معبد السيخ في »أوك تري« بوالية »وسكنسن« 

 زوار يتأملون منحوتات لونية في معرض »كولورسكيب«، الذي أقيم في متحف 
هولوبورن باجنلترا. )جيتي(
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نحت ميثل 
رئيس جنوب 

أفريقيا السابق 
نلسون مانديال، 

يعرض في 
مدينة »هويك« 

جنوب دوربان، 
احتفاالً 

بالذكرى 
اخلمسني 
العتقال 
مانديال. 
)جيتي(

مزارع في منطقة »هرتسبورغ« بأملانيا يجمع إنتاجاً وفيراً للمحاصيل هو األعلى منذ سنوات. 
)جيتي(

شرطيات يشاركن في استعراض لالحتفال بيوم االستقالل في الهند. )جيتي( مشاركون في مهرجان »برستول الدولي للمناطيد« ُيحلِّقون نحو السماء. 
)جيتي(
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اأجب عن مرادف ومعاين الكلمات

 حول مركز الدائرة اقراأ كلمة مطلوب معرفتها.

المثمن

1- مدينة فلسطينية.
2- مساواة.

3- قرأ.
4- صرامة.

5- والد فالن.
6- رفع احملاصيل.

7- واضح.
8- مدينة مينية.

حتتوي هذ√ ال�ضبكة على 9 مربعات كبية كل مرب™ منها مق�ضم

اإىل 9 خانات �ضغية. هدف هذ√ اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزمــة من 

1 اإىل9، �ضر• عدم تكرار الرقــم اأكــثـــر من مرة واحدة يف كل مربـــ™ كبي 
ويف كل خط اأفقي وعمودي.

سودكو

تراثيات..
>  جلس الشاعران الزهاوي والرصافي يأكالن ثريداً فوقه دجاجة، وبعد قليل مالت الدجاجة ناحية 

الزهاوي فقال: عرف اخلير أهله فتقدم. فقال الرصافي: كثر النبش حتته فتهدم! 

> ُسئل حكيم عن أحسن النساء فقال: أطولهن إذا قامت، وأعظمهن إذا قعدت،. وأصدقهن إذا قالت. 
والتي إذا غضبت حلمت، وإذا ضحكت تبسمت، وإذا صنعت شيئاً جّودته، والتي تلزم بيتها وال 

تعصي زوجها، العزيزة في قومها الذليلة في نفسها، الودود الولود وكل أمرها محمود.

ابتسم.. 
> سئل أحد العلماء وهو على املنبر عن مسألة فقال: الله أعلم ال أدري، فقيل له: هذا املنبر ال يرقاه 

اجلهالء، فقال: إمنا علوت بقدر علمي، ولو علوت بقدر جهلي لبلغت السماء.

> قال رجل حلكيم: فالن قذفني في النوم!! 
فقال له: أضرب ظله ثمانني!!

> ذهبت إحداهن لتخطب البنها سألتها أُم العروس: هل ابنك يدخن؟ ردت عليها: ال .. ابني ال 
يدخن إال إذا سكر !!

لسان الحكمة..
> الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة.

> من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء.
> صالح القلب بصالح العمل، وصالح العمل بصالح النية.

> من أصلح سريرته أصلح الله عالنيته.

⁄É°S øحمôد الÑY ôgÉe :دادYEا
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نزهة
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عم�دي

1- مجلة شرطية إماراتية- من أنواع 
احملاكم.

2- دواء- هدف - حل.
3- هواء شديد- نعترف.

4- طعام - من أنواع الطيور.
5- وضع حتت التراب- نبات قطني- 

حيوان للصيد.
6- ثمر النخيل- معدن ثمني- عسى.

7- سن- منيع.
8- اتفاق- وحدة كهربائية.

9- للندبة- سمعة- دولة عربية.
10- ضياء- من دور اآلخرة- ظاهرة 

بحرية.
11- اقتحم- طرق.

12- عملية حسابية - صاح األسد.

الكلمات المتقاطعة

اأفقي

مدينة  أرض���ي-  نبات  شقيق-   -1
لبنانية.

2- ارتفع - جوهر.
قدمية-  قتالية  أداة  استنشق-   -3

سرقة.
خليجية-  دولة  كثب-  عن  الحظ   -4

فريضة إسالمية.
5- أقبل- وبخ- من دور العبادة.

6- امتطى- ركيزة )م(.
7- رعيل- من علوم احلساب.

8- أحد األنبياء- عجوز- يحصل.
9- نقص- متني- شعب.

10- صحراء عربية- مساعدة.
11- فاقة- منع.

12- عقل- تلف- ظلم.
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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.

 أين يقام املعرض الدولي للصيد
والفروسية بدولة اإلمارات؟

سؤال المسابقة
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علوم و تكنولوجيا

هل أصبحت التغيرات املناخية اخلطر الرئيسي 
الذي يهدد العالم؟ وهل هي حقيقة واقعة أم مجرد 

أوهام يطلقها بعض العلماء؟
الكوارث  إثر  كثيراً  يتكرر  أصبح  السؤال  هذا 
مختلفة  مناطق  تضرب  التي  واملناخية  الطبيعية 
من كوكب األرض، والتي حّولت حياة املاليني من 
سكانها إلى جحيم ال ُيطاق في نيوزيلندا الواقعة 
في أقصى جنوب شرق العالم، وفي بلدة »هوكس 
باي« الساحلية تتجلى آثار األخطار املناخية، والتي 
حّولت احلياة في هذا املنتجع اجلميل إلى كوابيس.
فالعديد من املنازل املطلة على البحر في مومونا، 
والتي ال تفصلها عن مياهه سوى أمتار من الرمال 
الناعمة أصبحت تتعرض خلطر وصول مياه املّد 
بناء  إلى  قاطنيها  دفع  الذي  األمر  إليها  واجلزر 
حواجز أسمنتية لدرء خطر مياه البحر عنهم. إال 
أن استمرار عمليات املّد أدت بهم إلى بناء حاجز 
آخر، وإن لم مينع املياه بشكل كامل من الوصول 

إلى منازلهم.
إضافة  ذاتها،  املنطقة  في  منزالن  انهار  كما 
إلى تعّرض عدد من املنازل خلطر االنهيار وسط 
طول  على  املنتشرة  املنازل  تعرض  من  مخاوف 

رات المناخية.. التغيُّ
حقيقة أم خيال؟

LôJمá: د. حJ ø°ùوaي≤

الساحل خلطر أمواج البحر الضخمة.
ويرى بعض سكان املنطقة أن السبب الرئيسي 
ليس  األم���واج  لضربات  امل��ن��ازل  تعرض  ف��ي 
االحتباس احلراري كما يردد البعض، ولكن بسبب 
عوامل التعرية والتآكل التي سمحت باندفاع مياه 

البحر بقوة كبيرة إثر ارتفاع مستواها.
يثار  اجلدل  كان  من عشر سنوات  أكثر  ومنذ 
أكسيد  ثاني  مثل  املناخية  الغازات  إطالق  حول 
الكربون والغازات التي ُيقال إنها تؤدي إلى زيادة 
والذي  باألرض،  احمليط  اجلوي  الغالف  سخونة 
أدى إلى ذوبان العديد من األنهار اجلليدية القطبية 

ومتدد احمليطات.
العالم النيوزيلندي جيم سالينغر كان قد حذر 
يصيب  ال��ذي  الدمار  أن  من  سنوات  ع��دة  منذ 
املباني الواقعة على الشواطئ في العديد من املدن 
في  داعياً  البداية،  إال  ليس  بالده  في  الساحلية 
ذلك الوقت األهالي إلى وضع خطط طويلة املدى 

ملواجهة ارتفاع مستوى مياه البحر.
أن  يعتقد  هذا  يومنا  حتى  سالينغر  والي��زال 
من  ج��زء  س��وى  إال  ليس  احل���راري  االحتباس 
بالده،  في  الساحلية  املناطق  تواجه  التي  املشكلة 

مشيراً إلى أن درجة حرارة سطح احمليط ازدادت 
بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل مائة عام، كما 
أن مياهه ارتفع معدلها بحوالي عشرين سنتيمتراً.

ويقول العالم سالينغر البالغ اخلامسة والستني 
في  كان  أن  منذ  باملناخ  يهتم  بدأ  أنه  العمر  من 
وال��داه  أه��داه  عندما  العمر  من  عشرة  الثالثة 
ثيرموميتر وساعداه على إنشاء ما ميكن أن يطلق 
عليها محطة للمناخ، والتي كان من خاللها يسجل 
البيانات املتعلقة بالطقس. وعندما التحق باجلامعة 
في السبعينات من القرن املاضي الحظ أن محطات 
مختلفة  حرارة  درجات  سجلت  املختلفة  الطقس 

وفقاً للمناطق التي أُنشئت فيها.
من  الكثير  كان  الوقت  ذلك  في  إنه  ويقول: 
الذي  القارس  الشتاء  أن  يعتقدون  بلده  مواطني 
جليدي  لعصر  مقدمة  عديدة  لسنوات  يعيشونه 

جديد.
العالم  هذا  بها  قام  التي  األولية  التحليالت 
أشارت إلى أن درجة احلرارة في نيوزيلندا آخذة 
في االرتفاع، إال أن عدم وجود ثيرموميترات فّعالة 
وكافية أدى إلى وجود صعوبة في قياس درجة 
املكان نفسه وأيضاً  احلرارة بشكل متواصل في 
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صعوبة في تتبع املتغيرات املناخية.
إلى  سالينغر  ذهب  اجلامعة  من  تخرجه  بعد 
املُعدلة  وسائله  ومعه  اجلوية  اإلرصاد  مؤسسة 
والتغييرات  اجلديدة  والوسائل  البيانات  ملقارنة 
في  زي��ادة  وجود  الحظ  حيث  عليها،  تطرأ  التي 
ُينبئ  مما  الزمن،  من  عقود  عبر  احل��رارة  درجة 
االزدياد خالل  في  احلرارة ستستمر  درجة  بأن 

السنوات والعقود املقبلة.
اسم  عليها  أطلق  بها  قام  التي  اإلجراءات  هذه 
يتعقب  ك��ان  حيث  محطات«،  السبع  »سلسلة 
درجات احلرارة في سبع مدن وبلدات منتشرة في 
نيوزيلندا، وكان يردد أن لديه قناعة بأن احلرارة 
كثيراً  لها  عالقة  ال  بالده  تشهدها  التي  املرتفعة 

باالحتباس احلراري.
إال أن العالم النيوزيلندي الشهير ڤينست جراي 
البالغ التسعني من العمر ال يرى بوجود أي تغيير 
في درجات احلرارة، كما يقول سالينغر، بل يوجه 
إثارة  في  العاملي  بالتآمر  العلماء  لبعض  االتهام 
املخاوف من عملية االحتباس احلراري، بهدف منح 
الكثير  لتنفيذ  ذهبية  الصلة فرصاً  الشركات ذات 

من املشاريع التي حتقق لها أرباحاً طائلة.

مجموعة  ج��راي  شّكل   2006 ال��ع��ام  وف��ي 
في  املناخ  بظروف  يتعلق  ما  ملتابعة  العلماء  من 
نيوزيلندا، والتي انضم إليها وزير الطاقة األسبق 
تعاني  األرضية  الكرة  أن  يرى  الذي  بريل  باري 
بالفعل من االحتباس احلراري، إال أن نيوزيلندا لم 

تتأثر بهذا األمر.
من  العلماء  مجموعة  طلبت   2010 العام  وفي 
أشهر  من  ُيعتبر  وال��ذي  للمناخ  الوطني  املركز 
العالم  في  املجال  ه��ذا  في  املتخصصة  املراكز 
وبعض  العمل،  في  أسلوبه  عن  ببيانات  تزويدها 
اتهامه  إثر  ذلك  رفض  أنه  إال  املناخية،  املعلومات 
غير  سجالته  تضمها  التي  البيانات  بعض  بأن 

صحيحة.
ويبدو أن حدة اخلالف بني الطرفني تصاعدت، 
حيث تقدمت مجموعة العلماء بشكوى إلى احملكمة 
العليا في مدينة »أوكالند«، حيث نفى مدير املركز 
االتهامات،  تلك  احملكمة  جلسة  حضوره  خالل 
في  يتم  ال  العلمية  اخلالفات  حل  أن  إلى  مشيراً 

ردهات احملاكم.
هذين  على  تقتصر  لم  اخلالفات  أن  ويبدو 
الطرفني إذ التزال دائرة الشكوك في عملية التغيير 

املناخي آخذة في االتساع، والتي أدت إلى انقسام 
يؤكد  أحدهما  فريقني  إلى  نيوزيلندا  في  العلماء 
احلرارة  درجة  على  تؤثر  مناخية  تغيرات  وجود 
يعارض  بينما  الطبيعية،  الظواهر  من  والعديد 

الطرف اآلخر وجود مثل هذه التغيرات.
ويقول العالم سالينغر: إن حدة اخلالف وصلت 
إذ تلقى هذا  إلى مرحلة ال ميكن السكوت عليها، 
تهديدات  رسائل حتمل  رفاقه  من  وبعضٌ  العالم 

باملوت لهم.
ويقول العالم رينويك وهو زميل لسالينغر: إنه 
أن ينكروا وجود تغيرات  البعض  الغباء على  من 
احل��راري  باالحتباس  يتعلق  ما  خاصة  مناخية 
أنه  مؤكداً  البشر،  حياة  على  السلبية  وتأثيراته 
سيواصل جهوده العلمية من دون االلتفات إلى أية 
ه إليه، معرباً عن خشيته من فقدان  انتقادات ُتوجَّ

ثقة الناس بالعلماء.
حقيقة  املناخية  التغيرات  أن  رينويك  ويؤكد 
واقعة وأنها أدت إلى ارتفاع درجات احلرارة كذلك 
وزيادة  واحمليطات  البحار  مياه  مستوى  ارتفاع 
أخطار عمليات املد واجلزر على املباني القريبة من 

الشواطئ.
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إن في أيام دهرنا نفحات، لكن العبد وعمره يجري 
أمامه وأيامه تتسرب منه وجب عليه أن يحرك جناحني 
كالطائر، جناح خوف وجناح رجاء بهما يطير املقربون 
إلى كل مقام كرمي محمود، وبهما يقطع العبد إلى اآلخرة 

كل عقبة.
العقوبة  توقع  اجلنيد  القاسم  أبو  قال  كما  واخلوف 
به  يقوِّم  الله  سوط  واخل��وف  األنفاس.  مجاري  على 
الشاردون عن بابه واخلوف سراج في القلب به يبصر 

ما فيه من اخلير والشر.
العبادة  وزينة  زينة  شيء  لكل  األص��م:  حامت  قال 
اخلوف، وقال الفضيل: »من خاف الله دله اخلوف على 

كل خير«.
وما فارق اخلوف قلباً إال َخِرب والناس على الطريق 
ما لم يُزل عنهم اخلوف فإذا زال عنهم اخلوف ضلوا 
مواضع  أح��رق  القلوب  اخل��وف  سكن  وإذا  الطريق 

الشهوات منها وطرد الدنيا عنها.
فال يغتر أحد مبكان صالح، فال مكان أصلح من اجلنة 
و لقي فيها آدم ما لقي، وال يغتر أحد بلقاء الصاحلني 
ورؤيتهم فال شخص أصلح من النبي »صلى الله عليه 

وسلم« ولم ينتفع بلقائه أعدائه واملنافقني.
قال أُويس القرني »كن في أمر الله كأنك قتلت الناس 
كلهم« وفي رواية: »ال تنال األمر حتى تكون كأنك قتلت 

الناس أجمعني«.
وخوف  املقام  ذكر  إال  وأضناهم  العباد  أنصب  وما 

احلساب وروعة النداء بالعرض على الله.  
فاستعر عينك  دم��وع  البكاء  ن��زف 

ع��ي��ن��اً ل��غ��ي��رك دم��ع��ه��ا م����درار
بها  تبكي  عينه  ي��ع��ي��رك  ذا  م��ن 

أرأي������ت ع��ي��ن��اً ل��ل��دم��وع ت��ع��ار
مقرون  خوف  فهي  اخلوف،  من  أخ��صُّ  واخلشية 
مبعرفة، قال تعالى : »إمنا يخشى الله من عباده العلماء« 

»سورة فاطر اآلية 28«.
يخاف  من  لذكر  وانصداعه  القلب  رجفان  والوجل: 

سلطانه وعقوبته.
والهيبة: خوف مقارن للتعظيم و اإلجالل وأكثر ما 

يكون مع احملبة واملعرفة .
واإلجالل: تعظيم مقرون باحلب.

»فاخلوف لعامة املؤمنني، واخلشية للعلماء العارفني 
والهيبة للمحبني واإلجالل للمقربني«

واخلوف على درجات وأنواع:
اخلوف  وهو  العقوبة:  من  اخلوف  األولى:  الدرجة 
من  ويتولد  العام  اخلوف  وهو  اإلميان  به  يصح  الذي 
تصديق الوعيد وذكر اجلناية وهذا اخلوف عالمة على 
ل اإلميان  القلب عالمة ترحُّ له من  صحة اإلميان وترحُّ

منه.
والدرجة الثانية: خوف املكر: فكم من مغبوط بحاله 

انعكس عليه احلال ورجع من ُحسن املعاملة إلى قبيح 
فبُّدل  الظالم  في  دخل  إذ  كفيه  يقلب  فأصبح  األعمال 

باألنس وحشة وباإلقبال إعراضاً.
خوف  سهل:  قال  اخلامتة.  خوف  املخاوف  وأغلب 
الصدِّيقني من سوء اخلامتة عند كل خطرة و عند كل 
حركة و هم الذين وصفهم الله تعالى »وقلوبهم وجلة«، 
ملا احتضر سفيان الثوري جعل يبكي فقيل له يا أبا عبد 
الله عليك بالرجاء فإن عفو الله أعظم من ذنوبك فقال: أو 
على ذنوبي أبكي؟! لو علمت أني أموت على التوحيد لم 

أبال بأن ألقى الله بأمثال اجلبال من اخلطايا.
خوف  املعرفة  كمال  على  وأدلُّها  األقسام  وأعلى 
السابقة وما سبق به القضاء في أمِّ الكتاب علم الله فينا.

قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة 
ُقطرت في بحر جُلي.

سيد اخلائفني رسول الله »صلى الله عليه وسلم«:
عن أبي جحيفة »رضي الله عنه« قال : قالوا يا رسول 

الله قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها.
وعن ابن عباس »رضي الله عنه«: قال: قال أبوبكر: 
والواقعة  هود  شيبتني  قال:  شبت  قد  الله  رسول  يا 

واملرسالت وعمَّ يتسائلون وإذا الشمس كورت.
الله  »صلى  الله  رسول  قال  تخاف؛  املالئكة  وحتي 
األعلى  باملأ  بي  أُس��ري  ليلة  »م��ررت  وسلم«:  عليه 

وجبريل كاحللس البالي من خشية الله تعالى«
وعن أنس »رضي الله عنه« أن رسول الله »صلى الله 
عليه وسلم« قال جلبريل »ما لي ال أرى ميكائيل يضحك 

قال : ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار«.
حفرت  عنه«  الله  »رض��ي  اخلطاب  بن  عمر  وه��ذا 
الدموع خطني أسودين في وجهه. وقال قتادة: قال أبو 
فيأكلون  أهلي  فيذبحني  كبشاً  كنت  لو  وددت  عبيدة: 
عباس  ابن  عيني  وكان حتت  مرقي.  حلمي ويشربون 

راك البالي من كثرة الدموع. مثل الشِّ
عن  عنه«  الله  »رض��ي  طالب  أب��ي  بن  علي  يقول 
محمد  أصحاب  رأيت  لقد  كآبة:  علته  قد  و  الصحابة 
»صلى الله عليه وسلم« فلم أر اليوم شيئاً يشبههم لقد 
كانوا يصبحون شعثاً غبراً بني أعينهم أمثال ُرَكب املعزي 
قد باتوا لله ُسجداً وقياماً يتلون كتاب الله يراوحون بني 
جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا كما 
َهَملَت أعينهم حتى تبل  الريح و  مييد الشجر في يوم 
ثيابهم ووالله فكأني بالقوم باتوا غافلني فما ُرئي بعد 

ذلك ضاحكا حتى ضربه ابن ملجم.
وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد كيف أصبحت؟ قال 
بخير .قال كيف حالك؟ فتبسم احلسن وقال تسألني عن 
حالي؟ما ظنك بناس ركبوا سفينة حتى توسطوا البحر 
بخشبة  منهم  إنسان  كل  فتعلق  سفينتهم  فانكسرت 
على أي حال يكون؟ قال الرجل: على حالة شديدة.قال 

احلسن: حالي أشد من حالهم.

الخوف والرجاء
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ي�ضرنا ا�ضتقبال ا�ضتف�ضاراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�ضرعية، و�ضيتوىل الإجابة عنها الدكتور عمر عبد الكايف.

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

* هل يجوز تقبيل جبني �مليت بعد موته من �أهله؟

الله  أباها دخل على رسول  الله عنها: أن  ** روي عن السيدة عائشة رضى 
الله عليه وسلم وهو ُمسّجى فكشف عن وجهه الشريف ثم أكب عليه  صلى 

فقبله ثم بكى.
وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ملا قتل أبي جعلت 

ينهاني،  ال  وسلم  عليه  الله  والنبي صلى  وينهوني  وأبكي  وجهه  عن  أكشف 
فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها )تبكني أو ال 

تبكني ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه(.
وفى سنن أبي داوود عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ُيقبِّل عثمان بن مظعون وهو ميت 
حتى رأيت الدموع تسيل.
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ما فارق اخلوف 

قلبًا اإال َخِرب والنا�س 

على الطريق ما مل 

يُزل عنهم اخلوف 

فاإذا زال عنهم اخلوف 

�سلوا الطريق

وقال احلسن : يحق ملن يعلم أن املوت مورده 
وأن الساعة موعده وأن القيام بني يدي الله تعالى 

مشهده أن يطول حزنه.
فيضطجع  الفرش  له  ُيفَرش  »طاووس«  وكان 
في  يثب  ثم  املقلى  في  احلبة  تتقلى  كما  ويتقلى 

درجه ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول: 
»طيَّر ذكر جهنم نوم اخلائفني«

البصراء ال  إن  الله«:  املبارك »رحمه  ابن  وقال 
يأمنون من أربع خصال : ذنب قد مضى ال يدري 
الرب فيه، وعمر قد بقي ال يدري ماذا  ما يصنع 
فيه من الهلكات، وفضل قد أعطي لعلة واستدراج 

وضاللة وقد ُزينت له فيراها هدًى.
لكن إذا استبد باملؤمن اخلوف و أدخله في حالة 

ال يتحملها وجب عليه أن يفتح لقلبه باب الرجاء.
املؤمن  الله عليه وسلم«: »لو يعلم  قال »صلى 
مبا عند الله من العقوبة ما طمع بجنته، ولو يعلم 
جنته  من  قنط  ما  الرحمة  من  الله  عند  ما  الكافر 

أحد«.
ملا احتضر  قالت:  الربيع بن خثيم  وعن سرية 
الربيع بكت ابنته فقال: يا بنية ال تبكي ولكن قولي 

يا بشرى اليوم لقي أبي اخلير.
اخلوف  ُمستقى  الرازي:  معاذ  بن  يحيي  وقال 
من بحر عدله وُمستقى الرجاء من بحر فضله وقد 

سبق القضاء أن رحمته سبقت غضبه.
وقال رحمه الله: إن كان صُغر في جنب عطائك 

عملي فقد كبر في بحر رجائك أملي.
خلق  وجل  عز  الله  إن  الفارسي:  سلمان  وعن 
بها اخللق وتسع  يتراحم  مائة رحمة منها رحمة 

وتسعون ليوم القيامة.
قال يحيي بن معاذ الرازي : »كيف أخافك وأنت 
كرمي وكيف ال أرجو وأنت عزيز فأنا بني خوف 
يقّطعني ورجاء يوصلني فال رجائي يدعني أموت 

خوفاً وال خوفي يتركني فأحيا فرحاً«.
: مرض  امل��روزي  الله  عبد  بن  إدري��س  وق��ال 
أعرابي فقيل له: إنك متوت قال: وأين يذهب بي؟ 
قالوا: إلى الله عز وجل . قال: فما كراهتي أن أذهب 

إلى من ال أرى اخلير إال منه.
بن  امللك  عبد  من  سمعت  لقد  الشعبي:  وقال 
مروان كالماً على أعواده هذه حسدته عليه سمعته 
الصفة  عن  فجلت  عظمت  ذنوبي  إن  اللهم  يقول: 

وإنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عني.
قال عبد الله بن مسعود: إن أكبر آية في القرآن 
فرجاً آية في سورة »الزمر«: »قل يا عبادي الذين 

أسرفوا على أنفسهم« »سورة الزمر - آية 53« 
 “  : الله  ابن السماك رحمه  ومن جميل ما قال 
َتبَاَرْكَت َيا َعِظيُم، لَْو َكاَنِت امْلََعاِصي الَّتِي َعَصيْتَُها 
ُتنِيلَُها،  الَّتِي  النَِّعِم  َعلَى  َزاَد  َما  ِفيَها  أََطْعُت  َطاَعًة 
َوإِنََّك لَتَِزيُد ِفي اإلِْحَساِن إِلَيْنَا َحتَّى َكأَنَّ الَِّذي أََتيْنَا 
ِمنَّا  اإلَِساَءِة  ِبَكثَْرِة  أَْنَت  َفال  إِْحَساًنا،  اإلَِساَءِة  ِمَن 
َتَدُع اإلِْحَساَن إِلَيْنَا، َوال َنْحُن ِبَكثَْرِة اإلِْحَساِن ِمنَْك 
َوإِْجَماال  إِْحَساًنا  إاِل  أَِبيَت  َنْقلَُع،  اإلَِساَءِة  َعِن  إِلَيْنَا 

ُيْحِصي  الَِّذي  َذا  َفَمْن  َواْجتَِراًما.  إَِساَءًة  إاِل  َوأََبيْنَا 
ِنَعَمَك َوَيُقوُم ِبأََداِء ُشْكِرَك إاِل ِبتَْوِفيِقَك َوِنَعِمَك، َولََقْد 
ْرُت ِفي َطاَعِة امْلُِطيِعنَي َفَوَجْدُت َرْحَمتََك ُمتََقدَِّمًة  َفكَّ
َفنَْسأَلَُك  إِلَيَْها،  َوَصلُوا  مَلَا  َذلِ��َك  َولَ��ْوال  لَِطاَعتِِهْم 
َمنَنَْت  مِلَا  َطاَعتِِهْم  َقبَْل  لِلُْمِطيِعنَي  امْلُتََقدَِّمِة  ِبالرَّْحَمِة 

ِبَها َعلَى الَْعاِصنَي َبْعَد َمْعِصيَتِِهْم«.
الناس  تسبيح  إلى  عياض  بن  الفضيل  ونظر 
هؤالء  أن  لو  »أرأيتم  فقال:  عرفة  عشية  وبكائهم 
صاروا إلى رجل فسألوه دانقاً »سدس درهم«أكان 
هم؟ قالوا: ال. قال: والله لَلمغفرُة عند الله أهون  يردُّ

من إجابة رجل لهم بدانق«
عف�وه أطلب  الله  ألدع��و  وإن��ي 

ويغف���ُر يعف�و  الل�ه  أن  وأعلم 
فإنها الذنوَب  الناُس  أعظم  لئن 

وإن عظمت في رحمة الله تصغر
َكاَن ُعَمُر ْبُن َذرٍّ َرِحَمُه اللَُّه، َيُقوُل: »اللَُّهمَّ اْرَحْم 
ِبَك  اإلمَِياِن  إِلَيَْك  َطاَعتَِك  أََحبِّ  ِفي  أََطاُعوَك  َقْوًما 
َتْرِك  ِفي  أََطاُعوَك  قوماً  َواْرَح��مْ  َعلَيَْك،  ِل  َوالتََّوكُّ
ْرِك ِبَك َواالْفتََراِء َعلَيَْك«،  إِلَيَْك الشِّ أَْبَغِض امْلََعاِصي 
َقاَل : َفَكاَن َبْعُضُهْم، َيُقوُل: إِْن َكاَن ُكلُّ َما ُعِصَي 

اللَُّه ِبِه َعِظيًما، َفإِنَُّه ِفي َسَعِة َرْحَمتِِه َصِغيرٌ«.
احلياة  إيقاع  به  يضبط  خوفاً  يحتاج  اإلنسان 
وفق منهج الله سبحانه ويعدل دائماً حالة اخلوف 
لصارت  وفضله  الله  عفو  في  الرجاء  بجناح  تلك 
حياته متوازنة توازناً يحسن عالقته بربه وعالقته 
بالناس فال يقنطه اخلوف من رحمة الله وال يدخله 

الرجاء في األمن من مكر الله.
الذين زعمتم من دونه فال ميلكون  ادعوا  »قل 
كشف الضر عنكم وال حتويالً. أولئك الذين يدعون 
ويرجون  أقرب  أيهم  الوسيلة  ربهم  إلى  يبتغون 
رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً« 

)اإلسراء اآليتان 56 -57(.



ما هي
مشكلتك؟

هذا الباب هو خدمة تقدمها »999« 

لقرائها الذين لديهم اأ�ضئلة اأو 

ت�ضاوؤلت عن ا÷وانب النف�ضية التي 

 Çرون فيها وكذلك لتثقيف القارÁ

با÷وانب النف�ضية

 للحياة الأُ�ضرية والعملية.

 »©aÉالي ÊÉeداد: اأYEا
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كيف أستعيد 
توازني بعد 
الطالق؟



للمجلة  أرسلت  العني  من  سعيد  أم  القارئة 
كيفية  حول  استفساراً  اإللكتروني  البريد  عبر 
والوضع  والتعايش  الطالق  حالة  مع  التعايش 
االجتماعي اجلديد حيث تشعر - حسب تعبيرها 
- أنها فقدت التوازن النفسي واالجتماعي بعد 
وقوع أبغض احلالل إلى الله، وتسأل عن احلل 

األمثل في مثل هذه احلاالت. 
لإلجابة على هذا السؤال، توجهنا إلى الدكتور 
النفسي  الطب  استشاري  علي  حسني  محمد 
غالباً  الطالق  إن  قال:  الذي  األسري  والعالج 
الزوجني،  بني  جتاوزه  يتعذر  تفاهم  سوء  هو 
ذا عالقة  ثقافياً  أو  إما جنسياً  ومصدره يكون 

بالطبع أو ُعصابياً.
وإذا كان الطالق مؤملاً للزوجني، فهو مأساوي 
أسرة  َكنَف  َيكبرون في  بالنسبة لأطفال فهم 
النفسية  والضغوط  باملشاجرات  مليئة  ُمفككة 

التي جتعلهم أكثر عرضة لها.
نظرة  من  تعاني  ما  دائماً  املُطلّقة  األم  كذلك 
ارتكبت  وكأنها  لها  القاسية  واألسرة  املجتمع 
مما  والعقاب  ال��ل��وم  عليه  استحقت  ُج��رم��اً 
والضغوط  البشرية  للذئاب  ُعرضة  يجعلها 
بشخصية  يتمتعن  من  املطلّقات  ومن  النفسية. 
مسؤوليات  حتّمل  على  قادرات  جتعلهن  قوية 
يفشلن  مطلقات  هناك  ولكن  لوحدهن،  األسرة 
عرضة  فيكن  اجلديد  الوضع  مع  التعايش  في 

لأمراض النفسية املختلفة.
وغالباً ما مَتّر املُطلقة بثالث مراحل للتوافق 

النفسي  وهي:
1- مرحلة الصدمة: وهي املرحلة التي تعاني 
عالية  بدرجة  والقلق  الوجداني  االضطراب  من 

جداً.
يغلب  التي  املرحلة  التوتر: وهي  مرحلة   -2
عليها القلق واالكتئاب والتي تتضح آثارها في 
الشعور باالضطهاد والظلم والوحدة واالغتراب 
بالنفس،  الثقة  وضعف  والتشاؤم  واالنطواء 

وعدم الرضا عن احلياة.
ينخفض  حيث  التوافق:  إع��ادة  مرحلة   -3
مستوى االضطراب الوجداني عندها وتبدأ في 
إعادة النظر مبواقفها جتاه حياتها بصفة عامة، 

والزواج بصفة خاصة.

وحتتاج املطلقة إلى فترة زمنية تستعيد فيها 
من  وتتخلص  حساباتها  وتعيد  بالنفس  ثقتها 
أخطائها وُتعدَّل وجهة نظرها جتاه احلياة بصفة 
عامة والرجال بصفة خاصة، وتعويض احلرمان 
وشغل الفراغ الذي خلَّفه ترك زوجها لها وحيدة 

خاصة إذا كانت ال تعمل.
علم  قسم  من  ش��الل  موسى  الدكتور  أم��ا 
االجتماع في »جامعة اإلمارات العربية املتحدة«، 
فيرى أن الزواج الثاني هو احلل األمثل ويقول: 
أن  يرى  اإلسالمية  العربية  ملجتمعاتنا  املراقب 
أو  الطالق  بسبب  زوجها  فقدت  التي  الزوجة 
املوت تعاني األَمرَّين من هذا املوقف املأساوي 
والذي ال يرحم كثير من أفراد املجتمع الزوجة 
هذه  به  متر  فما  منها،  األقربني  حتى  املطلقة، 
ال  نفسية  آالم  من  األم  )املطلقة/األرملة( 
توصف. وبدالً من الوقوف بجانبها ومساعدتها 
بهدمها  يقومون  األس��رة  هذه  بناء  إع��ادة  في 
واحلط من قدر هذه املرأة التي فقدت ما فقدت 
بسبب ما تقوم به من إصالح ما أفسده الدهر. 
مرة  الزواج  هو  احلالة  هذه  في  األمثل  واحلل 
لشخصها  ليست  فهذه خطوة ضرورية  ثانية، 
على  وفوائده  آث��اره  له  عالجاً  تعتبر  بل  فقط 

خمسة مستويات:
املستوى األول: أن األطفال إن وجدوا، فأنه 
أصبح لهم مبثابة األب اجلديد ُيعنى بهم ويلبي 
طلباتهم ويساعدهم في كل أمورهم الشخصية 
األسرة  أن  يعني  وهذا  واحلياتية،  واملدرسية 

اآلن قادرة على أداء وظيفة التنشئة االجتماعية 
ولن  الكبير،  املجتمع  يطلبها  كما  أكثر  بفاعلية 
تصح أن تكون األم هي الوحيدة التي تقوم بهذه 
الوظيفة، لوجود أشياء مهمة ال تستطيع القيام 
بها ألنها من شأن الرجال، وينتج عن هذا أطفال 
العريض  املجتمع  بناء  على  ق��ادرون  أصحاء 
وحتقيق أهدافه، وقد أكدت البحوث االجتماعية 
السبب األول  النحراف األحداث هو تفّكك  أن 

األسرة بسبب الطالق أوالوفاة.
املستوى الثاني: أن املرأة أصبحت أكثر قدرة 
نحو  وظائفها  أداء  وعلى  ألطفالها  العطاء  على 
املجتمع الكبير، ألن دورها أصبح محصوراً في 
ال��زواج صون  أن  كما  فقط،  األنثوية  أدواره��ا 
والغريزة  األمومة  كغريزة  غرائزها  ويلبى  لها 
طالق  أو  برحيل  تتوقف  لن  التي  اجلنسية 

زوجها األول. 
املستوى الثالث: أن يجد الزوج اجلديد زوجة 
تلبي كل ما يصبو إليه ليكون زوجاً وأباً صاحلاً 
لتوازن  أكثر عطاًء  ألسرته ومجتمعه، وبالتالي 

دواخله بالزواج وتكوين األسرة.
املمتدة  األسرة  تتحرر  أن  الرابع:  املستوى 
التي يتوقع منها النهوض في مثل هذه احلالة 
والصرف  تبعاتها  األسرة وحتّمل  هذه  وكفالة 
عليها مادياً وغير مادي، وقد تقوم هذه األسرة 
بكفالة  بها  ألم  ال��ذي  اخللل  إص��الح  بعد  اآلن 
بالتالي  فتصبح  َحظاً  منها  أقل  غيرها  أسر 
ُمنتجة وليست مستهلكة فحسب وهذا فيه خير 

للمجتمع.
يصبح  املجتمع  أن  اخل��ام��س:  امل��س��ت��وى 
األسرة  هذه  مشكلة  حل  استطاع  ألنه  صاحلاً 
متاسكاً  أكثر  أصبح  وبالتالي  مكوناتها،  بكل 
االجتماعية  البحوث  وتدل  اإلنتاج،  على  وقدرة 
أن األسرة التي تتفكك أوصالها ُتفرز أشخاصاً 
مستقبل  في  الكبير  للمجتمع  أعداًء  يصبحون 
أيامهم، وذلك ألن كثير من هؤالء األطفال الذين 
ُحِرموا من األب ولقوا ما لقوا في حياتهم من 
الكبير  املجتمع  يحّملون  ومعضالت  مشاكل 
املسؤولية في عدم مساعدتهم في التغلّب على 
لها  التصدي  على  قدرته  عدم  أو  مشكالتهم 

وحلّها.

د. موسى شالل د. محمد حسني علي
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النفسية الشائعة االنتشار في املجتمعات املعاصرة،  االكتئاب من األمراض 
األليمة،  الظروف احملزنة  تنتج من  واملستمر  الشديد  ويعتبر حالة من احلزن 
وتعبِّر عن شيء مفقود، وإن كان املريض ال يعي املصدر احلقيقي حلزنه، ففي 
أخف حاالته يتسبب االكتئاب في مزاج هابط ال مينعك من السير في حياتك 
الطبيعية، لكنه يصعب عليك القيام باألمور، ويجعلها تبدو أقل قيمة، وفي أعنف 
حاالته فإن االكتئاب قد يهدِّد احلياة، وقد يدفعك إلى التفكير في قتل نفسك أو 

فقدان الرغبة في احلياة. 
ويقول الدكتور سعد الرفاعي أخصائي نفسي في »إدارة اخلدمات الطبية« 
وهو  اخلفيف،  االكتئاب  هي:  لالكتئاب،  أنواعاً  هناك  إن  أبوظبي:  شرطة  في 
املزمن  واالكتئاب  احلاد،  واالكتئاب  البسيط،  واالكتئاب  االكتئاب،  أخف صور 
املدى،  الكوارث وهو قصير  تفاعلي وهو رد فعل حللول  واكتئاب  دائم،  وهو 
واالكتئاب الشرطي وهو اكتئاب يرجع مصدره األصلي إلى خبرة جارحة يعود 
إلى الظهور، بظهور وضع مشابه أو خبرة مماثلة للوضع أو اخلبرة السابقة، 
واكتئاب سن القعود، ويحدث هذا النوع من االكتئاب عند النساء في األربعينيات، 
وعند الرجال في اخلمسينات، ويالحظ فيه القلق والهم والتهيج ورمبا صاحبته 
ميول انتحارية، وهناك االكتئاب العصابي، واالكتئاب الذهاني، والفرق بينهما 
أن مريض االكتئاب الذهاني يسيئ تفسير الواقع اخلارجي، ويصاحبه أوهام 

وهذيان اخلطيئة.
أما عن أعراض مرض االكتئاب، فيذكر الرفاعي أن االكتئاب يؤثر في أناس 
قد  التي  األعراض  من  واسع  طيف  في  يتسبب  وقد  مختلفة،  بطرق  مختلفني 
الوقت  معظم  املعنوية  الروح  بهبوط  الشعور  مثل:  جسدية  أو  عاطفية  تكون 
وعدم الرضا عن أنفسهم، وقد يفتقدون الثقة بالنفس واالنشغال بأفكار سلبية 

والشعور باخلوف.
أو  النفس  إي��ذاء  أفعال  بارتكاب  التفكير  في  السلوكية  األع��راض  وتتمثل 

أو  التركيز  بالذنب بدون ضرورة، وصعوبة  النفس والشعور  االنتحار، ولوم 
اتخاذ قرارات. كما أن مرضى االكتئاب يكونون سريعي االنفعال بشكل غير 
االستيقاظ  أو  النوم  في  ويعانون من اضطرابات  الصبر  يفقدون  أو  اعتيادي 
املبكر أو األرق أو كثرة النوم، ويأكلون أكثر من املعتاد فتزداد أوزانهم أو ال 
يأكلون جيداً فتنقص أوزانهم، وهم ال يتمتعون باألنشطة املبهجة عادة ويعانون 
من نقص في الرغبة اجلنسية ومن الضعف في النشاط والطاقة ويبتعدون عن 

اآلخرين بدالً من أن يطلبوا منهم املساعدة أو الدعم.
وتتمثل األعراض اجلسدية لالكتئاب في الصداع واآلم العضالت والتعرق 

والدوار واإلرهاق والضعف العام.
العادي  اإلنسان  تلك األعراض قد متر على  أن بعض  إلى  الرفاعي  ويشير 
باالكتئاب، ألن مجرد ظهور  أنه مصاب  في كثير من األحيان، وهذا ال يعني 
تلك األعراض ال يكفي، بل يجب أن تكون مستمرة ولفترة طويلة حتى يكون 

التشخيص صحيحاً.

ÜاÄالكت Üاأ�شبا

ووفقاً للرفاعي، ليس هناك سبب واحد بعينه لالكتئاب، حيث يختلف الوضع 
عاطفية  نفسية  أسباب  إلى  األسباب  تقسيم  وميكن  آخر،  إلى  شخص  من 
)ضعف اإلميان بالقدر، أو عدم الرضا، أو شدة اخلجل، أو حتطيم املعنويات، أو 
اخلوف من املستقبل، أو عدم اجلرأة في اتخاذ القرار خشية اآلخرين، أو الشك 
والوسواس(، وأسباب سلوكية )العجز، والكسل، وكيفية التعامل مع التجارب 
والفشل،  السهر،  وكثرة  النوم  وقلة  الفضفضة،  وعدم  التجربة  وكتم  السيئة، 
وشدة الغضب، والتطلع إلى ما عند اآلخرين، والعزلة، واحلزن الشديد، واحلركة 
وعدم االستقرار، واالهتمام املفرط مبالحظة الناس(، وأسباب جسدية )الغذاء 
أو  األنفلونزا،  مثل:  األمراض  أو  البدنية،  اللياقة  فقدان  أو  محتواه،  في  الفقير 

صحة

»°ùيFôال IÒeداد: اأYEا

%80
من االكتئاب
قابلة للعالج
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1- مà≈ يd� ºàلجوáY�Qõd A �’أÉæ°S¿؟
- عندما نفقد سناً أو ضرساً نفقد معه املنظر اجلميل، كما نفقد 
القدرة على مضغ الطعام مضغاً جيداً، مما يؤدى إلى عسر الهضم، 
كما يحدث تغير في القدرة على الكالم السليم وحدوث »تأتأة«، لذا 
نستعيض عن هذه األسنان بالتركيبات املختلفة في الفم، ومنها زراعة 

األسنان.

c -2ي∞ تºà زáY�Q �’أÉæ°S¿؟
معدن  من  صغيرة  مسامير  ج��ذور  بزراعة  اجل��راح  يقوم   -
يتحد  الكامل  الشفاء  مرحلة  وخالل  الفك،  عظام  في  »التيتانيوم« 
النسيج للفك مع هذه اجلذور بعدها يقوم الطبيب بلولبة أسنان جسر 
العمل ليتم تركيبه على هذه اجلذور، وعندما تتم هذه العملية بنجاح 
يختفي شعور املريض بأن جسماً غريباً في الفم.. عندئذ يبدأ الطبيب 
في تركيب األسنان التي احتدت من الداخل لتركب في هذه اجلسور، 
والتي تصبح بعد فترة جزًءا من الفم وتلتحم اللثة عليها لتغطى متاماً 

جسور العمل املعدنية.

3- مÉ ‡يä�õ هô£d� √òيقá؟
- من مميزاتها أن املريض ال يحتاج إلى خلع أسنانه من وقت 
آلخر لتنظيفها، بل يتبع الطرق العادية في التنظيف، كما أن عملية 
املضغ والقضم باألسنان املزروعة تشبه متاماً األسنان الطبيعة، كما 

أثبتت الدراسات أن حاسة التذوق قد حتسنت بعد عملية الزراعة.

4- مPÉfi Éيîà°S� ôد�Ω هô£d� √òيقá �◊ديáã؟
بعد  خاصة  دقيقة،  فنية  وقياسات  دقيقة  جراحة  إلى  حتتاج   -
تركيب جسر األسنان، كما تستخدم فيها أجهزة خاصة لقياس زوايا 
التيتانيوم، وهي أجهزة غالية  التثبيت املصنوعة من  سطح وحدات 

الثمن.

زراعة األسنان

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com

ب
وا

ج
و
ل 

وDا
�س

أو  بالبهجة،  تعطي شعوراً  التي  املخدرات  لبعض  املتكرر  التعاطي  أو  الوالدة، 
الغربة، أو عدم التوازن في املوصالت العصبية في اجلهاز العصبي(، وأسباب 
اجتماعية )أحداث في مرحلة الطفولة مثل االعتداء اجلسدي أو االغتصاب، أو 
وفاة أحد األقارب أو األصدقاء، واالضطهاد، والترهيب في التربية دون الترغيب، 

ومشاكل األبوين أمام األبناء، والطالق الفاشل(.
 

 êطرق العال

احلياة  في  هناك  ليس  أنه  تتذكر  أن  جداً  املهم  من  أنه  على  الرفاعي  يؤكد 
حلول فورية للمشاكل، فحل املشاكل يستغرق وقتاً وطاقة وجهداً، وفي العالج 
عن  بعضها  منفصلة  كوحدات  والبدن  والنفس  العقل  إلى  ننظر  أن  ينبغي  ال 
بعيداً  العقل  معاجلة  فال ميكن  واحدة،  كوحدة  لها  ننظر  أن  ينبغي  بل  اآلخر، 
عن معاجلة الروح والنفس، ولقد توصل الطب احلديث إلى عالج أكثر من ٪80 
من حاالت االكتئاب، وهناك أكثر من طريقة لعالج االكتئاب، منها أنواع عديدة 
من اإلرشاد والعالج النفسي، وكذلك أنواع من العالجات الدوائية، تسمى تلك 
األدوية مبضادات االكتئاب، التي تعمل على تصحيح بعض املواد الكيميائية في 

مخ اإلنسان، ومن أنواع العالج:
• العالج الذاتي: هنالك العديد من التدابير واألمور التي ميكن للمريض أن يقوم 
بها خالل ممارسته لنشاطاته اليومية، والتي من شأنها أن تقلل من حالة االكتئاب 
لديه، ومن أهم هذه التدابير ما يلي: معاجلة املشاكل والضغوط اليومية التي 
يعاني منها املريض أوالً بأول، وعدم تركها تتراكم بحيث يصعب حلها في نهاية 
األمر، واالسترخاء واالبتعاد عن املشاعر السلبية التي من شأنها أن تضر بحالة 
املريض مثل: مشاعر الغضب والغيرة والتوتر، وتعلم لغة احلوار والتحدث مع 
األصدقاء وطلب دعمهم، وممارسة أسلوب احلياة الصحي الذي يتضمن تناول 
طعام صحي متوازن وممارسة الرياضة وجتنب التدخني، والقيام بالنشاطات 
مثل:  املريض  لدى  املعنوية  الروح  ترفع  أن  من شأنها  التي  املفيدة  الترفيهية 
القراءة والقيام بالرحالت والسفر واالبتعاد عن الضوضاء وممارسة الرياضة، 
ما  اإلنسان  يعلم  أن  أمور احلياة بجدية وعقالنية ومنطقية، ويجب  ومواجهة 
يستطيع القيام به وما ال يستطيع القيام به، فيجعل أهدافه منطقية حتى ال يصاب 

باإلحباط في حال عدم متكنه من حتقيقها

العالê املتخ�ش�¢ 

والدين وإخوة ومربني  باملكتئب من  البيئة احمليطة  فيه  وهو عالج تشترك 
وموجهني ومن أهل االختصاص وهو يتطلب جتاوباً ذاتياً ممن يعاني من تسلّط 

هذه األعراض عليه، وذلك من خالل:
موثوق  شخص  مع  احلوار  الطريقة  هذه  وتتضمن  النفسية:  االستشارة 
ومختص كطبيب األمراض النفسية عن األمور النفسية التي يعاني منها املريض 
العقاقير  واستخدام  املريض،  منها  يعاني  التي  للمشاكل  احللول  إيجاد  بهدف 
املضادة لالكتئاب، وال يجوز أن يتناول املريض هذه العقاقير إال بوصفة من 

طبيبه املختص.
في  تؤثر  وهي  انتشاراً،  الطبي  العالج  أكثر طرق  هي  االكتئاب  ومضادات 
النواقل الكيميائية املوجودة في دماغ املريض، ولكنها ال تعالج االكتئاب بشكل 
جذري إمنا تعمل على التخفيف من أعراضه، وقد ثبت أن العالج بالعقاقير فعال 

فيما نسبته 40% - 70% من حاالت اإلصابة باالكتئاب.
كما قد يضطر الطبيب إلى إدخال بعض مرضى االكتئاب للمستشفى وخاصة 
في حاالت عالج املرضى الذين يعانون من اضطراب بالوجدان ثنائي القطب، 
املريض  يدخل  الهوس  حاالت  ففي  املرض،  طبيعة  على  العالج  يعتمد  حيث 
للمستشفى، حيث يعالج باألدوية املضادة للذهان، وال يجوز إيقاف تناول هذه 

األدوية إال بأمر الطبيب حتى ولو لوحظ حتسن في حالة املريض.
كما يتم العالج بدعم املجتمع احمليط من أقارب وأصدقاء، بتوفير جو يسوده 
االستقرار واحملبة، وإظهار مشاعر الود للمريض، ومساعدته في الوصول إلى 

اخلطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع حالة االكتئاب.
وهناك العالج بالصدمات الكهربائية، وهذا العالج ُيعطى عادة فقط للمصابني 
باكتئاب حاد ولم يستجيبوا للعالج بالعقاقير، وهو عالج مثير للجدل وقد يكون 

له آثار جانبية حادة مثل: فقدان الذاكرة.
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نصائح غذائية
لمرضى اللثة والفم

ÉيôK π°SÉH :دادYEا

تغذية

تتعر�ض اأ�ضنان الإن�ضان اإىل اأمرا�ض عدة، كما تتاأثر باإ�ضابت¬ باأمرا�ض اأخرi، خ�ضو�ضًا املزمنة 

منها كال�ضكري والقلب والكول�ضرتول، وتلعب التغذية ال�ضحية ال�ضليمة دورًا يف احلفا® على �ضحة 

الأ�ضنان وعالجها.

»999« التقâ املالزم اأول الدكتور علي اأحمد الهامور اأخ�ضائي جراحة اأ�ضنان »باإدارة اخلدمات 

الطبية« يف �ضرطة اأبوظبي، الذي قدم ‹موعة من الن�ضائح العالجية والغذائية ملر�ضى 

الأ�ضنان.
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املالزم أول الدكتور علي الهامور

أن  الهامور  علي  الدكتور  أول  امل��الزم  يوضح 
واجلراحية  الطبية  الوسائل  مع  تتكامل  التغذية 
لعالج األمراض التي تصيب األسنان والفم ومنها 
أمراض اللثة وجفاف الفم، وان التهابات اللثة التي 
األسنان  تنظيف  عدم  من  يوماً   20-10 بعد  تبدأ 
بالفرشاة جتعل اللثة أكثر إحمراراً وعرضة للنزيف 
اللثة  أن  يالحظ  كما  ملسها،  حتى  أو  تنظيفها  عند 
فراغات،  أو  جيوباً  مكونة  األسنان  عن  ابتعدت 
أسنان طويلة، ويؤدي تشكل هذه  ومسببة ظهور 
داخلها  اجلرثومية  اللويحة  تراكم  إلى  اجليوب 
باألوكسجني تساعد على منو  بيئة فقيرة  وتوفير 
إلى  املؤدية  العوامل  ومن  الالهوائية،  البكتيريات 
مثل:  بالتغذية  يتعلق  ما  املمرضة  البكتيريات  هذه 

اضطرابات التغذية بسبب مرض السكري.

اللثة وال�شكري 

أن  إلى  الهامور  الدكتور  أول  امل��الزم  ويشير 
الناس  أكثر  أن  أكدت  احلديثة  الطبية  الدراسات 
مرضى  ه��م  اللثة  ب��أم��راض  لإلصابة  عرضة 
خطراً  تشكل  املزمنة  اللثة  أمراض  وأن  السكري، 
أمراض  أن  السكري،.والسبب  بداء  لإلصابة  كبيراً 
الدموية  الدورة  إلى  البكتيريا  لدخول  تؤدي  اللثة 
السكري  مرضى  مناعة  جهاز  ويقوم  للجسم، 
مبهاجمة خاليا اجلسم نفسه باخلطأ ظناً أنها خاليا 
قد  التي  اخلاليا  ومن  اجلسم  على  غريبة  بكتيرية 
تتضرر تلك املوجودة في البنكرياس واملسؤولة عن 
قد  احلالة  هذه  وفي  »األنسولني«،  هورمون  إنتاج 
يصبح من يعاني من أمراض اللثة معرضاً إلى خطر 
اإلصابة بالسكري بطريقة غير مباشرة حتى لو لم 
مرض  عوامل  أو  ع��وارض  من  حياته  طيلة  يعان 

السكري.
من  يعانون  الذين  السكري  مرضى  وينصح 

أمراض في األسنان واللثة بالتالي:
مثل:  »د«  بالفيتامني  الغنية  األطعمة  تناول   <
السلمون  وأسماك  السمك،  كبد  وزي��ت  احلليب، 
والتونة والسردين، وصفار البيض، واحلبوب، وكبد 
حلم البقر، باإلضافة إلى التعرض ألشعة الشمس. 
 »3 »ب  بفيتامني  الغنية  األطعمة  تناول   <
وبروتني  والتمر،  السوداني،  والفول  مثل:احلبوب، 

الصويا.
> احلفاظ على وزن صحي.

ونصف  ساعتني  مل��دة  الرياضة  ممارسة   <

أسبوعياً.
> تناول الدهون باعتدال.

واحلبوب  األلياف  من  كافية  كمية  تناول   <
الكاملة.

بالسكريات  الغنية  األغذية  تناول  جتنب   <
والشكوالتة،  واألجنبية،  العربية  احللويات  مثل: 
الطبيعية،  غير  احمل��الة  والعصائر  والبسكويت، 

واملشروبات الغازية، وغيرها..

اللثة والقلب

إلى  الهامور  علي  الدكتور  أول  املالزم  ويلفت 
أمراض  أن  أثبتت  احلديثة  الطبية  الدراسات  أن  
اإلصابة  في  كبيرة  بدرجة  ُتسهم  املزمنة  اللثة 
الرئيسية  األسباب  أحد  تعد  التي  القلب  بأمراض 
حلاالت الوفاة عند الرجال والنساء في العالم، وقد 
اكتشفت هذه العالقة شديدة الوضوح عندما وجدت 
بالسكتة  املتوفني  من  كبيرة  نسبة  أن  الدراسات 

القلبية مصابون بأمراض اللثة.
تؤدي  القلب،  أم��راض  نظريات  إح��دى  ووف��ق 
ال��دورة  عبر  البكتيريا  انتقال  إلى  اللثة  أم��راض 
الدموية في اجلسم، حيث تلتصق بالدهون املترسبة 
في األوعية الدموية اخلاصة بالقلب، مما يؤدي إلى 
تكتل الدم أو جتلطه، وبالتالي قد يتعرض املصاب 
بأمراض اللثة إلى أزمات أو سكتات قلبية حادة، 
أن  اجلامعية  الطبية  الدراسات  إحدى  أكدت  كما 
هناك ارتفاعاً بنسبة مهمة في معدل النوع قليل 
هم  من  لدى  اخلفيف  الكولسترول  من  الكثافة 

ُمصابون بالتهابات مزمنة في اللثة. 
من  يعانون  الذين  القلب  مرضى  وينصح 

أمراض في األسنان واللثة بالتالي: 
> القيام بتمارين رياضية خفيفة يومية 

> حتديد كمية ملح الطعام والسعرات احلرارية 
التي يتناولونها. 

بتقليل  ال��دم  في  الكولسترول  كمية  تقليل   <
كميات الدهن التي يتناولونها، عبر جتنب األطعمة 
والبسكويت،  والكعك،  الزبدة،  مثل:  لذلك  املسببة 
الطعام،  وزيت  الدهني،  واللحم  البيض،  وصفار 

ومنتجات األلبان كاملة الدسم.

جفا± الفم 

ويذكر املالزم أول الدكتور علي الهامور أن من 
األمراض التي تصيب األسنان والفم، والتي تلعب 
فاللعاب  الفم،  جفاف  عالجها  في  دوراً  التغذية 
جزيئات  من  وتخليصه  الفم  غسل  على  يساعد 
احملافظة  في  مهماً  دوراً  ويلعب  الدقيقة،  الطعام 
في  بالفم  اللعاب  نقص  وُيسهم  الفم،  رطوبة  على 
مرضية  حالة  الفم  جفاف  ويعتبر  البكتيريا،  منو 
السكري والسرطان  االنتشار بنب مصابي  شائعة 
خصوصا، كما أن له دوراً كبيراً في زيادة فرص 
اللثة  أنسجة  والتهاب  األسنان  بتسوس  اإلصابة 

الداعمة لأسنان. 
شدة  لتخفيف  التالية  الغذائية  النصائح  ويقدم 

جفاف الفم على املريض:

> استخدام علك »لبان« خاٍل من السكر.
> استخدام منتجات النعناع اخلالية من السكر. 
> شرب كميات كافية من املياه أو تناول رقائق 

الثلج القابلة للذوبان السريع.
> احلد من تناول الكافيني.

وbاjة Yامة 

والفم،  اللثة  أم��راض  ولعالج  العامة  وللوقاية 
أول  امل��الزم  ينصح  عموماً  واألسنان  خصوصاً 

الهامور بالتالي:
> االهتمام بصحة الفم واألسنان.

> إجراء فحص دوري عند الطبيب. 
بالفرشاة  األسنان  تنظيف  على  احل��رص   <
بانتظام وبطريقة صحيحة، وهي تنظيف األسنان 
يجب  إذ  ناعمة،  فرشاة  باستخدام  دقيقة  بطريقة 
الشخص  ويبدأ  درجة،   45 بزاوية  الفرشاة  مسك 
األمامية  لأسنان  اخلارجية  األسطح  تنظيف 
ثم  السن،  نصف  بعرض  وإياباً  ذهاباً  بالفرشاة 
غسل األسنان اخللفية على حافة اللثة، أما األسطح 
الداخلية لأسنان اخللفية فيتم تنظيفها عن طريق 
الداخلية  واألسطح  ومائلة،  قصيرة  حركات  عمل 
لها يتم عملها بطريقة رأسية ومائلة من أعلى إلى 
اخليط  استخدام  إلى  اللجوء  إلى  باإلضافة  أسفل، 

الطبي اخلاص بتنظيف ما بني األسنان.

احلمية والريا�سة 

وامليا√ ت�سهم

êيف الوقاية والعال 
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في
المقص

معلــق ريا�ضـــي

احلديث عن دور الثقافة في األندية، والتي لم تتقلص بل غابت بعد ما طغت كثر 
الرياضة على الثقافة. علماً أن األندية كانت تأسست لتعنى باألنشطة الثقافية 
هي  أين  اآلن  نفسه  يفرض  الذي  والسؤال  متوازيني،  في خطني  والرياضية 
األنشطة الثقافية في أنديتنا؟! وملاذا غابت اللجان الثقافية التي على عاتقها يفعل 

الشق الثقافي؟! والتي عندما غابت غابت معها كل الفعاليات الثقافية.
وإذا ما عدنا إلى سنوات مضت، ونتحدث هنا عن ثالثني سنة و أكثر من اليوم، سنرى أن 
األندية لم تكن حكراً على النشاطات الرياضية فحسب، بل كان لأنشطة الثقافية حضور كبير 
وملموس من خالل إقامة احملاضرات وعقد الندوات والبرامج الترفيهية واملسابقات الثقافية، 
وكان لبعض األندية فرق مسرحية وفنية تقوم بعرض فعالياتها على مسارحها اخلاصة التي 

غابت وحلت مكانها املالعب والساحات والصاالت وامليادين الرياضية.
وأضحت الثقافة الغائب األكبر عن املشهد في األندية علما أن الثقافة تسبق الرياضة في 
مسميات األندية، ولكن لأسف أصبحت الثقافة اسماً بال فعل، فقد حضرت األسماء و غابت 
األفعال، واستغرب بحق تركيز األندية على األنشطة الرياضية مع أنها أندية شاملة للنشاطات 

االجتماعية والثقافية والرياضية كافة.
وال بد أن نؤكد اليوم احلاجة املاسة لقيام األندية الرياضية بتفعيل األنشطة الثقافية واألدبية 
فيها على اعتبار أن ارتباط الثقافة بالرياضة هو ارتباط كبير، وال بد لأندية أن تبحث عن 
من  ملنتسبيها  الثقافة  من  األدنى  احلد  توفير  عليها  ذلك  ولتحقيق  الواعي،  املثقف  الرياضي 
الرياضيني واإلداريني وغيرهم، وال بد من عودة املفكرين واملثقفني إلى األندية ملمارسة دورهم 
الريادي وقيادة دفة الثقافة في األندية، وذلك بعد أن غابت عنها املكتبات التي كانت في السابق 
ملتقى القراء الباحثني عن كتاب مميز أو قصة جميلة أو مرجع تاريخي يقرأ فيه املاضي، ولكن 
لأسف حتولت تلك املكتبات املعطرة بكتب الثقافة والعلم إلى مكاتب إدارية كل ما حتتويه هو 

مجرد ورق وملفات تعنى بالرياضيني.
ونحن هنا ال نطالب األندية بالتخلي عن دعم النشاط الرياضي، ولكن نطالبها بتعزيز الدور 
الثقافي ملنتسبيها من منطلق أن األندية شريك إلى جانب األسرة واملدارس واجلامعات في 
إنشاء جيل مثقف وواع ومدرك لكل األمور واحليثيات خصوصاً أننا أصبحنا في زمن من كان 
فيه بال علم وثقافة ال مكان له وال مستقبل ينتظره خصوصاً أن التحديات التي أمامنا اليوم 
كبيرة وخطيرة، والدولة حتتاج إلى الشاب الرياضي املثقف الذي يستطيع أن يقرأ األحداث 
ومعطياتها، واحلكومة الرشيدة ولله احلمد تقوم دائماً بدعم كل املؤسسات العلمية والرياضية 

والثقافية والصحية وغيرها، وذلك من أجل إيجاد جيل صاح ومتعلم ومثقف وواع.

الرياضة تقصي الثقافة
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«ميركاتو»
الصيف ساخن بالماليين

في مالعب اإلمارات
–قي≤: Y∏« حممد

عبد العزيز صنقور

أدغار
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بعدما  ساخناً،  اإلماراتي  الكروي  الصيف  جاء 
جاهدة  للمحترفني  اتصاالت  دوري  أندية  عملت 
من  استطاعت  ما  بأفضل  فرقها  تشكيلة  لتدعيم 
العبني محليني وأجانب، أمالً في الوصول إلى الهدف 
املنشود عبر حتقيق األلقاب واإلجنازات في املوسم 

الكروي 2012 - 2013.
كبيرة  ميزانيات  اعتماد  إلى  األندية  وسارعت 
فجاءت  الصيف،  »ميركاتو«  الصفقات خالل  إلبرام 
بعض الصفقات »خيالية« وتاريخية، باعتبارها األغلى 
على مستوى الدولة أو حتى على مستوى تلك األندية 
أجل  من  بالعبني  صفوفها  تدعيم  إلى  عمدت  التي 
امتالك عناصر قادرة على صناعة الفارق الفني في 

املوسم اجلديد.

العني

لم يكن العني املتوج بلقب بطولة الدوري املوسم 
الفائت للمرة العاشرة في تاريخه، بحاجة إلى الكثير 
من الصفقات من أجل ترميم وتدعيم تشكيلته التي 
إلى  قياساً  اخلصوم  على  »التفوق«  عليها  وضح 

منافسات املوسم املنصرم.
حساب  على  »النوعية«  عن  بحثت  النادي  إدارة 
صفقتني  بابرام  »الزعيم«  إدارة  فنجحت  الكمية، 
العب  استقطاب  عبر  الثقيل،  العيار  من  محليتني 
الوسط املتميز يعقوب احلوسني )الوحدة(، ومدافع 

منتخبنا األوملبي محمد أحمد )الشباب(.
ل العني تأجيل حسم ملف الالعبني األجانب،  وفضَّ
بانتظار التوصل إلى التعاقد مع جنوم قادرين على 
تشكيل عالمة فارقة مع »الزعيم«، الذي سيعود في 
بعدما  خاصة  اآلسيوي،  املسرح  إلى  املقبل  املوسم 

الذي  القحطاني  ياسر  السعودي  جتديد  عدم  تقرر 
ل األرجنتيني  عاد إلى الهالل السعودي، في حني فضَّ

سيكوكو فسخ عقده والعودة إلى بالده.

ا÷زيرة

رئيس  السمو  صاحب  كأس  بطل  اجلزيرة  أما 
اجلهاز  مستوى  على  تغييراً  أج��رى  فقد  الدولة، 
الفني بالتعاقد مع املدرب البرازيلي باولو بوناميغو 
مع  عقده  فسخ  الذي  السابق  الشباب  فريق  مدرب 

»اجلوارح«.
أما على مستوى األجانب، فقد تخلى »العنكبوت« 
منه  البرازيلي باري، ليستقطب فرناندينيو بدالً  عن 

في صفقة قاربت حاجز ال� 10 ماليني دوالر.
أما على مستوى الالعبني احملليني، فلم يبرم بطل 
الكأس وثنائية املوسم املاضي سوى صفقة وحيدة 

كانت باستقدام حمد احلمادي العب الظفرة.

�شفقات با÷ملة

مع  التعاقدات  مستوى  على  األبرز  النصر  وكان 

محليني  العبني   8 جذب  بعدما  املواطنني،  الالعبني 
إلى  جديد  من  العودة  في  أم��اًل  أجنبيني،  والعبني 
ربع  أكثر من  منذ  عنها  غاب  التي  التتويج  منصات 

قرن.
)دبي(،  محمد  من حسن  كل  مع  النصر  وتعاقد 
وبالل  )الشارقة(،  أحمد  وحميد  العيماني،  وخميس 
)األهلي(،  معضد  وأحمد  )الفجيرة(،  رمضان 
وإبراهيم محمد السويدي )دبا الفجيرة(، وراشد مال 

الله )االحتاد(، وعلي األمير )الوصل(.
برونو  البرازيلي  الهداف  »العميد«  واستقطب 
سيزار هداف سباهان اإليراني، إلى جانب اإليطالي 

ماسكارا العب نوفارا.
الذي  بريشيانو  األسترالي  قضية  ووحدها 
غمامة  شكلت  القطري  »الغرافة«  إل��ى  رح��ل 
صيف في سماء النادي »األزرق«، الذي صرف 
وتأمني  تشكيلته،  تدعيم  أجل  من  طائلة  مبالغ 
متطلبات املدير الفني االيطالي والتر زينغا الذي 
يريد الوصول بالفريق إلى اللقب الذي غاب عن 

خزائنه كثيراً.

-راTسد عامر

 Aي يف العطاÑالأجن Öقيمة الالع

بامللعÖ ولي�ض بقيمة العقد املا›
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zال�شماوي }عربي

الفائت  املوسم  كثيراً  عانى  الذي  ياس  بني  أما 
األولى،  الدرجة  مصاف  إلى  الهبوط  خطر  وعاش 
بعدما دفع ثمن سوء اختيار األجهزة الفنية، وضعف 
عبر  السليم  الطريق  سلك  فقد  األجانب،  مستوى 
وعدم  كالديرون  األرجنتيني  املدرب  عن  االستغناء 
اجلزائري  واملدافع  يستي  اإلسباني  عقد  جتديد 

إسماعيل بوزيد.
الضاد«،  »أهل  درب  »السماوي«  الفريق  وخطا 
بعدما اختار جنوماً »عرباً« من اجل تدعيم تشكيلته 
تشكل  والتي  الالمعة  احمللية  بالعناصر  تزخر  التي 

العمود الفقري ملنتخبنا االوملبي.
وأبرم الفريق »السماوي« صفقة من العيار الثقيل 
تركت أصداء واسعة، بعدما جنح في استقطاب النجم 
دورمتوند«  »بوروسيا  جنم  زيدان  محمد  املصري 

و»ماينز األملاني« السابق.
بعدما  الفارقة،  العالمة  زيدان  يكون  أن  ويتوقع 
أجواء  في  سواء  كبيرة،  أصداء  معه  التعاقد  أحدث 
»البوندسليغة« أم في األوساط العربية، خاصة وأن 
النجم املصري اسم المع عربياً وإفريقياً، بعدما قاد 

منتخب بالده للفوز بلقب بطولة »القارة السمراء«.
وقدَّرت أوساط متابعة للصفقة أن قيمتها جتاوزت 

3 ماليني دوالر.
أما على املستوى الدفاعي، فقد وجد مسؤولو »بني 
ياس« ضالتهم الدفاعية في املغربي إسماعيل باملعلم 
العب الرجاء الذي تألق بشكل الفت مع منتخب بالده 
في بطولة »كأس العرب« التي أقيمت في السعودية 

يونيو /حزيران املاضي.
املدرب  إدارة »بني ياس« قد تعاقدت مع  وكانت 
التشيكي جوزيف تشوفانيتش بدالً من األرجنتيني 
كالديرون. أما على مستوى الالعبني »احملليني« فقد 
عمر  علي  محمد  الظهير  مع  التعاقد  اإلدارة  متكَّنت 
الدفاعية،  األيسر  اجلانب  ثغرة  لسد  اإلمارات  العب 
كما تعاقدت مع محسن احلامد حارس مرمى الوحدة.

�شيكابال ‘ Rعبيل

وصالوية،  فكانت  »شعبية«  األكثر  الصفقة  أما 
النجم  مع  »الوصل«  نادي  مسؤولو  تعاقد  بعدما 
املصري الالمع محمود عبد الرزاق »شيكاباال« العب 
الزمالك ومنتخب مصر في واحدة من الصفقات التي 
لعدد  نسبة  إيجابياً،  جماهيرياً  أثراً  تترك  أن  يتوقع 

عشاق الالعب األسمر في الدولة.
شيكاباال  لهم  يحمل  أن  الوصالويون  وينتظر 
»املشاغب« الفرح والسرور، وأن يعيد أمجاد العبني 
كالنجم  زعبيل  في  »األصفر«  االستاد  عرفهم  كبار 
بهجا  أحمد  واملغربي  بخيت،  وزهير  خميس،  فهد 

والبرازيلي أوليفيرا.
للعرض  م��زاد  إل��ى  شيكاباال  صفقة  ل��ت  وحت��وَّ
والطلب بني إدارة »الوصل«، وإدارة »الزمالك« التي 
جنحت في الوصول بالصفقة إلى مبلغ قياسي بعدما 
ملدة  الالعب  إلعارة  دوالر  ألف  و250  مليوناً  نالت 

موسم واحد.
ونصف  مليوناً  فسينال  األسمر«،  »الغزال  أما 
التأمني  قيمة  تبلغ  الذي  الوقت  في  دوالر،  املليون 

اخلاص به من اإلصابة 10 ماليني.
يعقوب من  املدافع محمد  من  الوصل كالً  وضم 
عجمان، وأعاد احلارس محمد حسني الذي تنقل بني 
أكثر من ناٍد قبل أن يعود إلى بيته األول، في حني 
تعاقد مع علي عباس الذي دافع عن ألوان »اجلزيرة« 

في منتصف املوسم املاضي.
للناشئني  منتخبنا  م��درب  عامر  راش��د  ويصف 
وشيكاباال  زي���دان،  محمد  امل��ص��ري  م��ع  التعاقد 

بالضربات الفنية والتسويقية الكبيرة.
االسم  من  ميتلكان  الالعبني  أن  إل��ى  ويشير 
والشهرة ما سيساعد على استقطاب بعض اجلماهير 
دوري  مباريات  مدرجات  إلى  واملصرية  العربية 
االهتمام  من  سيعزز  وجودهما  أن  كما  احملترفني، 

اإلعالمي العربي واملصري بدوري اإلمارات.
ويوضح مدرب األبيض الصغير قائالً: »كل فريق 

سيسعى للظهور مبستوى مميز خالل هذا املوسم، 
وحصد البطوالت، ولكن من وجهة نظر فنية اعتقد 
وليس  بامللعب  العطاء  في  األجنبي  الالعب  قيمة  أن 

بقيمة العقد املالي«.

zيليRبرا{ Üال�شبا

أما الشباب الذي حل ثالثاً املوسم املاضي، فتوجه 
خارج  من  لكن  البرازيلية،  املدرسة  صوب  كالعادة 
من  ادغار  الهداف  فاستقدم  »السامبا«،  بالد  حدود 

انتهاA حقÑة الأ�سطورة 

نسخته  ف��ي  اإلم����ارات«  »دوري  سيفتقد 
االح���ت���راف جنومية  زم���ن  م��ن  اخل��ام��س��ة 
أرماندو مارادونا  األسطورة األرجنتينية دييغو 
التعاقد  فسخ  األخير  قرر  بعدما  »األسطورة«، 
مع نادي »الوصل«، بعد موسم واحد من توليه 

قيادة »اإلمبراطور«.
اجلهاز  رأس  على  م��ارادون��ا  تواجد  وت��رك 
عاملياً،  ص��دًى  املاضي  املوسم  للوصل  الفني 
بعدما استقطب »األسطورة« كل اإلعالم العاملي 
التي  التدريبية  التجربة  الضوء على  الذي سلّط 
 86 مونديال  في  السابق  العالم  بطل  يخوضها 
في املالعب اإلماراتية، بعدما باءت فترة قيادته 
إفريقيا«  جنوب  »مونديال  في  ب��الده  ملنتخب 
يزال  ال  ال��ذي  مارادونا  رحيل  ومع  بالفشل. 
ينتظر حسم مصير باقي مستحقاته املالية، فإن 
املدرسة  صوب  اجته  الوصالوية  اإلدارة  خيار 
الفرنسية، وحتديداً نحو الفرنسي الشهير برونو 
اآلسيوي  باللقب  للفوز  العني  قاد  الذي  ميتسو، 
للفوز  الوطني  ومنتخبنا  الزمن،  من  عقد  قبل 

باللقب اخلليجي الوحيد في تاريخه.
امل��درب  يتمكن  أن  ال��وص��ل  إدارة  وت��أم��ل 
الفرنسي الذي يعرف دوري اإلمارات جيداً، أن 
تنتظره  الذي  التوهج  إلى  األصفر  الفريق  يعيد 
جماهيره الغفيرة التي تأمل في أن يكون الوصل 

»إمبراطوراً« على بطولة الدوري من جديد.

بريشيانو ترك النصر لينضم إلى الغّرافة
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»غيماريش البرتغالي«، كما جذب لويس هنريكه جنم 
»تشونبوك« الكوري اجلنوبي.

واعتمدت إدارة الشباب سياسة »الدفع بالقطارة« 
الثنائي اجلديد  لالعبني، ولم تتجاوز صفقة أي من 
عن سقف املليون دوالر التي وضعتها كأعلى قيمة 

لالعبني األجانب هذا املوسم.
أما على املستوى احمللي، فكان الشباب »خجوالً« 
أبرزها استقدام عبد  ولم يبرم سوى صفقتني كان 

الله عيسى جنم فريق الشعب السابق.

تغييات �شاملة

التخبطات،  من  كثيراً  عانى  ال��ذي  الوحدة  أما 
على  املنافسني  دائرة  عن  وابتعد  مستواه  وتراجع 
الكروية«،  »الثورات  وقع  على  سار  فقد  األلقاب، 
بإجراء نفضة كبيرة على مستوى الالعبني احملليني 
اجلريء،  القرار  الوحدة  إدارة  واتخذت  واألجانب. 
النادي من الالعبني الصاعدين،  أبناء  باالعتماد على 
غالبيتهم  الذين رحل  »املخضرمني«  واالستغناء عن 
ألو علي،  إلى صفوف اإلمارات، بعدما حتول حيدر 
وعمر علي، ومحمد عثمان، ومعهم معتز عبد الله إلى 

رأس اخليمة.
الالعبني األجانب، فقد  أما على مستوى صفقات 
شكل  الذي  األجنبي  الرباعي  عن  »العنابي«  تخلى 
»عالة« على الفريق في املوسم املاضي، وأجرى خلطة 
جديدة متثلت في استقدام الثنائي اإلفريقي السنغالي 
بابا ويجو، والغابوني مونوجلي، لقيادة خط الهجوم، 
ومعهم العب االرتكاز الكرواتي ساردان، على أن يتم 
تعزيز خط الدفاع بنجم منتخب »النشامى« األردني 

أنس بني ياسني.

لكن ماPا بعد كل هò√ التعاقدات?

يرد راشد عامر املدرب واحمللل الفني قائالً: »اعتقد 
فهناك  مختلفة،  املنافسة  التعاقدات ستجعل  هذه  أن 

إلى  رحل  ال��ذي  املاضي  املوسم  توريه  السنغالي 
في  الشتوية  االنتقاالت  فترة  في  الفرنسي  موناكو 
صفقة عادت على خزائن النادي البرتقالي بأكثر من 

مليون ونصف املليون يورو.
وتعاقد املدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر مع 
ابن بلده كرار جاسم، ليعوض انتقال اللبناني حسن 

معتوق إلى اإلمارات.
ووفق »عجمان« بثالث صفقات »جيدة« مع العبني 
مواطنني، بعدما ضم شهاب أحمد من العني، واملدافع 
إلى  السابق،  والشارقة  االحتاد  موسى حطب العب 

جانب عبد الله عبد القادر.
فقد  كلباء،  احتاد  القدمي،  اجلديد-  الصاعد  أما 
الصيف،  »ميركاتو«  في  املستطاع  قدر  على  حترك 
)اخلليج(  املنصوري  إبراهيم  مع  التعاقد  خالل  من 
إسماعيل  العزيز  عبد  )اإلمارات(،  سعيد  ومصطفي 

)عجمان(، أحمد سليمان )دبا الفجيرة(.
وكانت أبرز صفقات االحتاد في ضم املغربي نبيل 
اإلمارات،  في صفوف  تألق  الذي  النجم  ال��داوودي 
قبل أن يدخل دائرة اخلالفات والصراعات مع ناديه 

السابق دبي.
وال يزال »دبا الفجيرة« الذي سيخوض منافسات 
دائرة  يدخل  ولم  الظل،  في  يسير  األض��واء  عالم 
التنافس على استقطاب العبني مميزين، رغم خسارته 
لبعض العناصر األساسية التي حتولت إلى فرق أكثر 
املهاجم  استقدام  اجلديد  للصاعد  ويحسب  شهرة. 
املخضرم محمد سرور الهداف الذي دافع عن ألوان 

الشعب والشارقة واألهلي واجلزيرة سابقا.

جدد مدربني   5
املوسم  للمحترفني«  »اتصاالت  دوري  سيشهد 
تطبيق  منذ  األولى،  للمرة  فريقاً   14 مشاركة  املقبل 

االحتراف قبل 4 مواسم.
وسيكون املوسم املقبل مثيراً وقوياً، خاصة بعدما 
استفادت العديد من األندية من أخطاء املاضي التي 

أدت إلى حدوث حاالت من التراجع والتخبط.
هوية  لتحديد  الرباعية  ال��دورة  انتهاء  وبانتظار 
الفرق  عقد  سيكمالن  اللذين  اجلديدين،  الصاعدين 
احملترفة، فقد شهد »ميركاتو« املدربني حركة كبيرة 
في أسواق اإلمارات، بعدما قامت 8 أندية باستبدال 

مدربيها.
وعجمان  واألهلي،  والنصر،  العني،  أندية  وحدها 
املوسم  في  الفرق  ق��ادوا  الذين  مبدربيها  متسكت 
ل البعض اآلخر التحرك »داخلياً«،  الفائت، بينما فضَّ
حيث جنح اجلزيرة في التعاقد مع بوناميغو الشباب، 
قطاع  في  عمل  الذي  املدرب  نحو  األخضر  ليتوجه 
الزمن  من  عقدين  قبل  اخلضراء  بالقلعة  الناشئني 
جريئة  خطوة  الوصل  أخذ  كما  باكيتا،  ماركوس 
أعاد  الفرنسي برونو ميتسو، في حني  بالتعاقد مع 
دبي التعاقد مع املدرب الفرنسي رينيه الذي سبق له 

قيادة أسود العوير قبل أكثر من 6 مواسم.
وتضم القائمة 5 مدربني سيعملون للمرة األولى 
ماركوس  البرازيليان  وهما  اإلمارات«،  »دوري  في 
باكيتا مارسيلو كايو، والكرواتيان برانكو، ودراغان 

تاليتش، والتشيكي جوزيف تشوفانيتش.

املوسم  أسماء جديدة ستبرز في سماء دورينا في 
املقبل، إلى جانب النجوم التي برزت بشكل كبير العام 
املاضي، كالغاني اسامواه جيان، والبرازيلي أوليفيرا 
هداف الدوري واجلزيرة، كما أتوقع ظهور التشيلي 

خيمينز بصورة أفضل من املوسم السابق.
ويختم راشد عامر رؤيته للموسم اجلديد قائالً: 
»اإلضافة احلقيقية للدوري هذا املوسم ستتمثل في 
الذي  الباهر  املستوى  بعد  األوملبي  املنتخب  العبي 
قدموه في دورة األلعاب األوملبية، ولوال سوء الطالع 

لكان موقفهم الطبيعي بلوغ الدور ربع النهائي«.

تدعيم Vشمن حدود

أما »عجمان« الذي جنح في إنهاء املوسم املاضي 
الدوري  هداف  مع  تعاقد  فقد  السابع،  املركز  في 
جتربة  يكرر  أن  في  أمالً  فونكيه،  املالي  اإليراني 

 باكيتا

 عبد الوهاب عبد القادر يقود فريق عجمان ملوسم جديد
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أسرار المالعب

لنادي  امل���رادف  االس��م  »التخبط«،  يكون  قد 
قّدمت  التي  البيضاء  القلعة  تلك  املصري،  الزمالك 
للكرتني املصرية والعربية أسماء المعة، وجنوماً ال 
الكرة  ذاكرة كل عشاق  أسمائهم في  تزال أصداء 

اجلميلة.
التخبط،  من  دوامة  في  يعيش  »امللكي«  الفريق 
والعثرات، وسوء اإلدارة التي تعصف دائما بأحالم 
جماهير النادي العريق برؤية فريقها من جديد على 

منصات التتويج بعدما طال االبتعاد.
لم  املصرية،  اخلريطة  غيَّر  الذي  العربي  الربيع 
الذي يعاني يومياً من خالفات  الزمالك  إلى  يصل 
لعشاق  اليومية  الوجبة  كأنها  باتت  وصراعات، 

النادي »األبيض«.
وبعد استقالة »املعلم« حسن شحاتة، وفي ظل 
نقطة واحدة  ولو على  الفريق في احلصول  فشل 
في البطولة القارية، لم يجد مسؤولو النادي سوى 
بحر  في  الفريق  بوصلة  لقيادة  فييرا  البرازيلي 

املوسم الهائج.
النجاح  قصة  كتب  ال��ذي  البرازيلي  امل��درب 
والشهرة عبر الفوز بلقب »أمم آسيا« مع املنتخب 
التجارب  في  النجاح  طعم  يعرف  لم  العراقي، 
واستحقاق  ج��دارة  وعن  كان  أنه  حتى  األخرى، 
»أسوأ« مدرب في دوري اإلمارات املوسم املاضي.

واليوم ومع تولي فييرا مسؤولية قيادة الزمالك، 
يتساءل عشاق الفريق »األبيض واألحمر«، كم نقطة 

سيحرز الزمالك مع املدرب فييرا؟
أو رمبا يكون السؤال األجدر، كم عدد املباريات 

التي سيشرف فيها فييرا على الزمالك.
فييرا  يحقق  أن  في  يأملون  وحدهم  املتفائلون 
معجزة جديدة، بإعادة الزمالك إلى منصات التتويج، 

لكن هل نحن في زمن املعجزات؟
فتضم  العام  املستوى  على  امل��درب  سيرة  أما 
تدريب أندية: قطر القطري، واجليش امللكي والوداد 
والقادسية  )املغرب(،  طنجة  واحت��اد  البيضاوي 
وسباهان  املصري،  واإلسماعيلي  )الكويت(، 
اإليراني، والطائي السعودي إلى جانب أندية احتاد 

كلباء، والشارقة وبني ياس في اإلمارات.

ال¡ال∫ وك�مب�اري¬

وخروج  سعودياً،  الفائت  املوسم  انتهاء  بعد 
الهالل من مولد املسابقات احمللية خالي الوفاض، 
من  النهائي  رب��ع  ال��دور  بلوغ  في  النجاح  رغ��م 
مسابقة دوري أبطال آسيا، فان جماهير »الزعيم« 

لم ترض بحصيلة الفريق »األزرق«.
ترتيب  أج��ل  من  العمل  إل��ى  سارعت  اإلدارة 
التعديالت  البيت »األزرق« عبر إجراء بعض  أمور 

الزمالك يتخبط فنيًا
وكومبواريه فوق صفيح ساخن ية

رب
ع

احمللية  العناصر  مستوى  على  والتدعيمات 
عن  االستغناء  األب��رز  احل��دث  فكان  واألجنبية، 
املالعب  إلى  حتول  الذي  العربي  يوسف  املغربي 

اإلسبانية ليدافع عن ألوان غرناطة.
أما التغيير األبرز فتمثل في اجلانب الفني، عبر 
عن  بديالً  الفرنسي كومبواريه  الفني  املدير  تعيني 
التشيكي إيفان هاسيك الذي قاد الهالل في النصف 

األخير من املوسم املاضي.
ويحمل املدرب الفرنسي »األسمر« خبرة تدريبية 
يشار إليها بالبنان فرنسياً، وإن كان تعرض لظلم 
بإقالته من تدريب »باريس سان جيرمان« منتصف 
الدوري  قمة  على  تواجده  رغم  املاضي،  املوسم 

الفرنسي، وتعيني اإليطالي انشيلوتي بدالً منه.
فريق  مع  التعاقد  عن  كومبواريه  عجز  بعدما 
العربية  التجربة  خ��وض  ق��رر  بالده،  في  جديد 
للكؤوس  إح��رازاً  األكثر  النادي  فاختار  تدريبياً، 
اململكة  في  جماهيرية  األكثر  والفريق  والبطوالت 

العربية السعودية الهالل.

»الزعيم«  مع  الفرنسي  امل��درب  مشوار  بداية 
طالت  واالنتقادات  باخلير،  تبشر  ال  السعودي 
املدرب من املباراة األولى في بطولة »دوري زين«، 
هجر،  أم��ام  التعادل  فخ  في  الفريق  سقط  حني 
فإذا  البداية،  كبوة  من  ينهض  أن  بعدها  ليحاول 
بالفريق يتعرض خلسارة تاريخية على أرضه أمام 

الفتح بهدفني مقابل هدف.
الفرنسي،  املدرب  انهالت على  االنتقادات  سهام 
الذي وضح أنه لم يتعرف جيداً على قدرات الفريق 
على  القادرة  التوليفة  إلى  يتوصل  ولم  احلقيقية، 
أسهم  مما  األساسية،  التشكيلة  ألوان  عن  الدفاع 
في إشعال الغضب اجلماهيري بوجه املدرب الذي 
بات اجلميع ُيجمع على أن مقعده بات فوق صفيح 

ساخن. 
ولم تقتصر املشاكل في قلعة الزعيم على سوء 
بني  ما  تضارب  حصول  إلى  امتدت  بل  النتائج، 
إحدى  عقب  اجلماهير  من  وعدد  الالعبني  بعض 

احلصص التدريبية.

لنادي  امل���رادف  االس��م   
قّدمت  التي  البيضاء  القلعة  تلك   
 وجنوماً ال 
قّدمت  التي  البيضاء  القلعة  تلك   
 وجنوماً ال 
قّدمت  التي  البيضاء  القلعة  تلك   

الكرة  ذاكرة كل عشاق  أسمائهم في  تزال أصداء 

 وسوء اإلدارة التي تعصف دائما بأحالم 
جماهير النادي العريق برؤية فريقها من جديد على 

لم   
الذي يعاني يومياً من خالفات  الزمالك  إلى  يصل 
لم   
الذي يعاني يومياً من خالفات  الزمالك  إلى  يصل 
لم   

لعشاق  اليومية  الوجبة  كأنها  باتت   

 وفي ظل 
نقطة واحدة  ولو على  الفريق في احلصول  فشل 
 لم يجد مسؤولو النادي سوى 
بحر  في  الفريق  بوصلة  لقيادة  فييرا  البرازيلي 

النجاح  قصة  كتب  ال��ذي  البرازيلي  امل��درب 
والشهرة عبر الفوز بلقب »أمم آسيا« مع املنتخب 
التجارب  في  النجاح  طعم  يعرف  لم   
واستحقاق  ج��دارة  وعن  كان  أنه  حتى   

فييرا

كومبواريه
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الديون تعصف بالنادي اإلسباني «ملقة»
وصينيون يستثمرون في «إنتر ميالن» ية

لم
عا

بدأت  التي  واملالية  االقتصادية  األزمة  أن  يبدو 
تضرب القارة األوروبية قد بدأت تنعكس على واقع 
غالبية  بدأت  بعدما  العجوز،  القارة  في  القدم  كرة 
األندية تعاني من ذيول األزمة التي تزداد يوماً بعد 

يوم.
باتت  بعدما  األب��رز  يبدو  االسباني،  ملقة  نادي 
مهددة  أوروب��ا  أبطال  دوري  في  الفريق  مشاركة 
منها، خاصة مع  يعاني  التي  املالية  الضائقة  بسبب 
رغبة رئيس النادي القطري في عدم االستمرار بضخ 

األموال كما فعل في العامني املاضيني.
يكون  أن  أراد  ال��ذي  ال��ن��ادي  أجبرت  الديون، 
»عمالقاً« يضاهي ريال مدريد وبرشلونة في التخلي 
عن أبرز جنوم الفريق، مع رحيل ريندون إلى روسيا، 
وانتقال كازاروال إلى أرسنال االجنليزي ، واقتراب 
بينما  إلى سمبدوريا،  االنتقال  من  ماريسكا  الالعب 
كان الفرنسي توالالن »عاطفياً« حني قرر البقاء مع 
الراتب  تخفيض  على  املوافقة  مع  األندلسي  النادي 

الشهري.
الكرة بالعامل االقتصادي، يؤشر إلى أن  ارتباط 
تواجد  األسوأ، خاصة مع  نحو  يتجه  األندية  بعض 
»اإلفالس«  من  تعاني  أندية  بني  ما  كبير  تضارب 
والديون، وأندية أخرى »غنية« تدفع مبالغ »جنونية« 
الوصول  في  أمالً  لتدعيم صفوفها  إلبرام صفقات 
أبطال  دوري  األغلى  الكأس  أو  احمللية،  األلقاب  إلى 

أوروبا.
القائمة  اجلديدة  »الغنية«  األندية  تواجد  ومع 
على دعم املستثمرين من مختلف بقاع األرض، بات 
احتفاظ أي فريق بأحد النجوم مسألة شبه مستحيلة، 

خاصة إذا كان من أصحاب املهارة الكروية العالية.
فينغر  أرسني  الفرنسي  الفني  املدير  يتوان  ولم 
مدرب »أرسنال االجنليزي« في دق ناقوس اخلطر، 
اللعبة ما بني حاالت اإلفالس  حني حذر من وضع 
التي تصرف  التي تصيب البعض، واملبالغ املجنونة 
قائالً:  العاملية  املالية  األزمة  رغم  أخرى،  أندية  من 
الوضع  بقوة  مرتبطاً  القدم  كرة  وج��ود  »أصبح 
ركود  ظل  وفي  للبالد،  العام  واالقتصادي  املالي 
االقتصاد الذي تئن منه جميع البلدان فان كرة القدم 
تسير بشكل بطيء نحو الغرق حالها كحال سفينة 

التايتانيك«.
املالية لم تصب األندية اإلسبانية وحدها،  األزمة 
بل أن آثارها باتت تظهر في بالد »الكالتشيو«، حيث 
تعاني الفرق الكبيرة من آثار األزمة املالية التي دفعت 
بفرق كبيرة إلى االستغناء عن خدمات أبرز النجوم 

فيها.
»ميالن« العريق، سارع إلى ترتيب أوضاع النادي 
املالية، عبر االستغناء عن خدمات الثنائي الرائع املكون 

البرازيلي  واملدافع  ابراهيموفيتش،  السويدي  من 
تياغو سيلفا لصالح »باريس سان جيرمان«.

اآلن  حتى  يسهم  لم  الصفقتني،  من  املالي  العائد 
في إنقاذ النادي الذي سرح الالعبني الكبار لتقليص 
حجم امليزانية رغم استياء اجلماهير التي لم تصدق 
حتى اآلن خروج العبني كبار بقيمة سيدورف وابرا 
وتياغو سيلفا وانزاغي، حيث لم يجد رئيس النادي 
بيرلسكوني سبيالً  السابق  االيطالي  الوزراء  رئيس 
حد وصف  على  املوت  أو  الغرق  من  النادي  إلنقاذ 
مع  للتفاوض  روسيا  إلى  بالتوجه  اجلماهير سوى 

شركة النفط العمالقة »غازبروم«.
القارة  شرق  إلى  فتوجه  انتر  ميالن،  جار  أما 
الصفراء، وحتديداً إلى الصني، حيث عمد إلى إدخال 
شركاء لرئيس النادي احلالي ماسيمو موراتي، وذلك 

بهدف حتقيق األهداف التالية:
- ضبط ميزانية النادي.

- بناء االستاد اجلديد اخلاص بالنادي.
- دعم اسم اإلنتر في الشرق األقصى.

إلى  وصلت  الصينيني  مع  »اإلنتر«  مفاوضات 
النهاية السعيدة بعد 6 أشهر من املفاوضات، ليعلن 
مع  مت  الذي  النهائي  االتفاق  إلى  التوصل  موراتي 
الشركة الكبرى للتشييد، والتي يبلغ رأس مالها 59 

مليار يورو وأرباحها السنوية نحو مليار يورو.

ضخ  في  اجلدد  الشركاء  يسهم  أن  املقرر  ومن 
ما نسبته 15 في املائة من ميزانية النادي اإليطالي 

سنوياً، أي ما قيمته 55 مليون يورو.
ومعاناة  اإلسباني«،  »ملقة  ديون  أزمة  بني  وما 
األندية االجنليزية التي تعيش مشكلة الديون الباهظة، 
أن كرة  يبدو  املستثمرين،  وفي ظل تواجد »بعض« 
ومصير  اللعبة  باتت  حتى  نارين  بني  تعيش  القدم 
األندية كالعربة التي يجرها حصانان، لكن كل واحد 

منهما في اجتاه مختلف.
أن  أم  القدم،  كرة  لعبة  املستثمرون  سينقذ  هل 
الديون العاملية ستصيب اللعبة في مقتل، وستتسبب 
اللعبة  خريطة  عن  عريقة  فرق  وشطب  إنهاء  في 
أوروبياً وعاملياً، أم أن واقع اللعبة هو كحال سفينة 
»التايتانيك« التي كانت أجمل وامنت سفن العالم، إال 

أن سوء إدارة دفتها تسبب في غرقها؟

ماسيمو موراتي

أرسني فينغر



ريدغ دسشار ءاسسيم

كانت للعيد طقوس جميلة تسبق أيامه، وتكتمل في صبيحة أول أيامه لتكون أجمل ما علق بذاكرتنا وما لم يبرحها حتى 
الساعة. كل تلك الطقوس والعادات لم يعد الكثير منها متاحاً ألبنائنا، إذ لم يتبق منها سوى الشيء اليسير الذي نخشى أن 
يضمحل مع األيام نتيجة التغييرات التي طرأت على املجتمعات، والتي كان باإلمكان أن ُتبقي على روح العيد اجلميلة التي كانت 

جتعلنا نستشعر كل حلظة فيه قبل أن تكبر املنازل وتتباعد املسافات وتزداد املسؤوليات.
ما عشناه من ذكريات جميلة واختزلناه في ذاكرتنا ليس من املستحيل استعادته ال�يوم، فالعيد مازال موجوداً، ولكننا كأفراد 
أصبحنا نستطيب العجلة في تأدية األمور وإن لم تكن هناك حاجة لذلك. وهاهي الفرصة أمامنا لنجدد تلك الذكريات من خاللنا 
كأهالي البد أن نحرص على أن نتيح ألبنائنا استشعار معاني العيد الذي ال ينبغي اختزاله في مالبس جديدة وبضعة دراهم 
توضع في أيديهم، فلنحيي تلك املشاعر، ولنستعد عبق الذكريات، ونعيد للزيارات العائلية أريجها الذي افتقدته بعض األسر 
بني مراكز ورحالت خارج الدولة أصبح كثيرون يفضلونها على قضاء العيد بني األهل واألحباب. فللعيد فرحة كبيرة يتذوقها 

اجلميع، كباراً وصغاراً، أغنياء وفقراء..
ومع اختالف صور االحتفال بالعيد، إال أن األطفال يبقون الرابح األكبر في فرحة العيد. فهم بكل حاالتهم يترقبون صباح 
العيد بلهفة وفرحة تختلف عن تلك الفرحة التي تكتنف قلوب الكبار.. فاألطفال يعيشون بقلوبهم البريئة التي ال تعرف الهم، 
وبعقولهم التي تبحث في سعي مستمر عن حلظات للهو واللعب، تلك التي يتقاسمونها مع أقرانهم صبيحة يوم العيد في كل 
بقعة يحتفل فيها الناس بالعيد.. واألكثر أن كثيراً من هؤالء األطفال ال يحفلون إن لبسوا جديداً أم لم يلبسوا، إن أكلوا طعاماً 
مختلفاً أو لم يتذوقوه، فاألهم بالنسبة لهم هو العيدية وما يتبعها من ساعات طويلة يعوضون فيها ما ُحرموا منه من أوقات 

للعب بعد إجهاد تكبدوه في أيامهم التي سبقت العيد.
فرحة العيد التي نراها في عيون األطفال، هي التي جتعل فرحة العيد تكتمل، وهي التي جتعل اآلباء واألمهات في سعي 

مستمر ليروا تلك الفرحة في عيون أطفالهم، حتى وإن حرموا منها أو أقبلت عليهم الفرحة ولم جتد لها مكاناً في قلوبهم.
سألتني طفلتي: إذا كنا نحن أطفال اإلمارات نهنأ بالعيد ونستعد له بكل جديد، وال تكاد تغمض أعيننا ليلة العيد شوقاً للقاء 
صباحه واستقبال هداياه، فكيف هو احلال بإخوان لنا في بقاع أخرى، يا ترى كيف سيكون استقبالهم للعيد؟ هل يشعرون 
بالعيد وهم محاصرون باحلرب واأللم واجلوع واألخبار البائسة التي نشاهدها ونسمع عنها؟ هل مير العيد عليهم، أم أنه ال 

يعرف بلدانهم فيطوف بعيداً عنها؟
لم أعرف سبيالً لإلجابة عليها، لكني ابتسمت قائلة: العيد ال يترك بلداً إال ومير عليه، وال يعرف مسلمني إال ويصافحهم، 
لكن هؤالء األطفال على الرغم من كل الظروف التي ميرون بها من ألم وخوف، من حرب وضرب إال أنهم يحتفلون بالعيد على 
طريقتهم، بل ويحمدون الله الذي بلغهم إياه، وجتد قلوبهم مفعمة باحلب والتفاؤل واألمل على أن يحتفلوا فيه بالسالم الذي 

يعم بالدهم، والذي يعلن عن انتهاء مآس يعيشونها ويتكبدون بسببها آالماً تنّغص عليهم أفراحهم.
وقلت لها: إن األُم تبقى أُماً حتى في أحلك الظروف وأقساها، وقد تبذل األُم الفلسطينية أو السورية أو البورمية أضعاف ما 
أبذله من جهد لترى فرحة العيد مرسومة على شفاه أبنائها.. رمبا حترم نفسها كثيراً مما حتتاج إليه، ورمبا تتكبد عناًء أكبر 

ال نتصوره، لكن ذلك ال يهمها طاملا أن الفرحة بالعيد هي نتيجة ستسعد أبناءها وجتعلهم يحتفلون بالعيد كما حتتفلون به.
احلوار الذي دار بيني وبني طفلتي ذّكرني بأهمية  دفع األبناء نحو تقدير النعم التي يحظون بها، والتي منها الفرحة بالعيد، 
فهذه الفرحة يعيشونها من دون تكبد أي جهد، على خالف غيرهم من األطفال الذين يعانون في حياتهم حتى عندما يفرحون. 
البد وأن يدرك األبناء أن العيدية، اجلديد من املالبس، الكثير من الطعام ليس وحده ما يصنع السعادة والفرحة بالعيد، فلو كان 
األمر كذلك لكان حال األطفال الذين يعانون ويالت احلروب وغيرهم أفضل من احلال التي هم عليها. مبا يصلهم من مساعدات، 
لكن الفرحة بالعيد بحاجة إلى أمن وأمان، استقرار وسالم تهدأ فيه النفوس لتهنأ بفرحتها تلك التي ال تنغصها متفجرات، وال 
أخبار قتلى أو وقوع جرحى. هذا ما ينبغي أن يستوعبه أبناؤنا اليوم وليس غداً، ليدركوا النعم التي حتيط بهم والتي تستوجب 

منهم الشكر ليزدادوا خيراً على ما هم عليه من خير.. هذا ما نأمله وما نتمناه..وكل عام وأنتم بهجة العيد..

عندما يحتفل العيد بكم ويبتهج

ع�ضو �ضابق يف املجل�ض الوطني الحتادي

maysarashed@gmail.com








